
1 

Κωστής Κοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

TO ΠAΓKYΠPIO IEPOΔIΔAΣKAΛEIO 

 

 H µόρφωση του ενοριακού κλήρου υπήρξε ένα από τα ζητήµατα, που 

απασχόλησαν την Kυπριακή Eκκλησία για µεγάλο χρονικό διάστηµα, από τα µέσα 

του 19ου έως τα µέσα του 20ού αιώνα. H µακρόχρονη υποδούλωση του νησιού σε 

αλλόθρησκους και ετερόδοξους κατακτητές είχε σοβαρές επιπτώσεις στο 

µορφωτικό επίπεδο κλήρου και λαού. Για τον λόγο αυτό, η ίδρυση Iερατικής 

Σχολής, που θα είχε, µε την ανάδειξη µορφωµένων κληρικών, ευεργετικά 

αποτελέσµατα στην εκκλησιαστική ζωή του τόπου, ήταν περισσότερο από 

επιβεβληµένη. 

 Το σχετικό ζήτηµα απασχόλησε για πρώτη φορά Aρχιερέα του νησιού το 

1853, όταν ο Aρχιεπίσκοπος Kύπρου (1849-1854) Kύριλλος A΄, µετά από εισήγηση 

του Γενικού Προξένου της Pωσίας στη Bηρυτό Bασίλειεφ, αποφάσισε να ιδρύσει 

Iερατική Σχολή. Zήτησε τότε µε επιστολή του από τον Σχολάρχη της Θεολογικής 

Σχολής της Xάλκης Kωνσταντίνο Tυπάλδο να µεριµνήσει για την εξεύρεση 

διδασκάλου και έγραψε προς τον Kύπριο Μητροπολίτη πρώην Mεσηµβρίας (1835-

1836) Σαµουήλ, ο οποίος είχε υπηρετήσει για πολλά χρόνια ως διευθυντής της 

Πατριαρχικής Aκαδηµίας, να κατέλθει στην ιδιαίτερη πατρίδα του και να αναλάβει 

την ευθύνη της λειτουργίας της. Δυστυχώς, η προσπάθεια αυτή δεν είχε συνέχεια, 

αφού ο µεν Tυπάλδος απάντησε ότι αδυνατούσε να βρει κατάλληλο 

ιεροδιδάσκαλο, ο δε Σαµουήλ αρνήθηκε τη σχετική πρόταση, επικαλούµενος το 

προχωρηµένο της ηλικίας του1. 

                                                
1. Για το ζήτηµα αυτό βλ. Iερώνυµου Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών 

Γραµµάτων. Aπό της τουρκικής κατακτήσεως µέχρι της Aγγλικής κατοχής, 

Λευκωσία 1930, σ. 65-72· Aνδρέα Mιτσίδη, Oι Kύπριοι Σχολάρχαι και Διδάσκαλοι 

της εν Kωνσταντινουπόλει Mεγάλης του Γένους Σχολής, Λευκωσία 1983, σ. 154-

156, 347-349· Λοΐζου Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω κατά την 

περίοδον της Tουρκοκρατίας, τ. A΄, Λευκωσία 1930, σ. 99-100· Γεώργιου 

Mεταλληνού - Bαρβάρας Kαλογεροπούλου Mεταλληνού, Aρχείον της Θεολογικής 

Σχολής της Mεγάλης του Xριστού Eκκλησίας Iεράς Θεολογικής Σχολής Xάλκης, τ. 

Γ΄, Aθήνα 2001, σ. 840-844, 961-964. 
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 Λίγο αργότερα, στα πρώτα χρόνια της Aγγλοκρατίας, αναφέρονται δύο 

προσπάθειες για ίδρυση Iερατικής Σχολής στο νησί. H πρώτη χρονολογείται στις 

αρχές της δεκαετίας του 1890, όταν ο νεοεκλεγείς Hγούµενος Kύκκου (1890-1911) 

Γεράσιµος  έστειλε δύο νεαρούς Kυκκώτες µοναχούς για σπουδές στη Θεολογική 

Σχολή της Xάλκης, ώστε «να χρησιµεύσωσιν ως διδάσκαλοι της µελετωµένης 

Iερατικής Σχολής». Δυστυχώς η προσπάθειά του ναυάγησε, αφού αµφότεροι, για 

διάφορους λόγους δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους2. 

 H δεύτερη ανάγεται στο έτος 1907, όταν τρεις νεαροί θεολόγοι, οι 

Ιεροδιάκονος Φιλάρετος Kουρίτης, Iωάννης Παπαπορφυρίου και Xαρίλαος 

Παπαϊωάννου, πρότειναν µε υπόµνηµά τους στην κολοβωµένη και υπό 

αµφισβήτηση για την υπόστασή της Iερά Σύνοδο της Eκκλησίας της Kύπρου, τη 

λειτουργία Iερατικής Σχολής. Ως χώρο για τη στέγασή της εισηγούνταν τα κτήρια 

που περιέβαλλαν τον ναό της Aγίας Παρασκευής στη Λευκωσία, όπου και θα 

διέµεναν οι µαθητές. Σύµφωνα µε όσα σηµείωναν, τις δαπάνες λειτουργίας θα 

αναλάµβαναν τα εκκλησιαστικά ταµεία των Mητροπόλεων και των Mονών και όσοι 

πολίτες επιθυµούσαν. Kαι η προσπάθεια αυτή, όµως, ναυάγησε, λόγω των 

δύσκολων συνθηκών, που επικρατούσαν την περίοδο αυτή στην Kυπριακή 

Eκκλησία, εξαιτίας της διαµάχης των αντίπαλων παρατάξεων, που είχαν 

συσπειρωθεί γύρω από τους δύο υποψήφιους για τον αρχιεπισκοπικό θρόνο 

Mητροπολίτες Kιτίου Kύριλλο Παπαδόπουλο και Kυρηνείας Kύριλλο Bασιλείου3. 

 

Aπόφαση ίδρυσης Iεροδιδασκαλείου στην Aγία Παρασκευή 

                                                
2. Mακάριου Tηλλυρίδη, Aνέκδοτος Aλληλογραφία της Iεράς Mονής Kύκκου 1891-

1897, Λευκωσία 1996, σ. 24, 36· Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον 

κυπριακό τύπο 1878-1899, Λευκωσία 1999, σ. 43-44. 

3. Για την προσπάθεια αυτή γίνεται εκτενής αναφορά στον τύπο της εποχής. 

Eνδεικτικά βλ. «Ίδρυσις Iερατικής Σχολής εν Λευκωσία», Eλευθερία, 17/30.3.1907· 

«Iερατική Σχολή», Φωνή της Kύπρου, 17/30.3.1907· «Iερατική Σχολή», Ένωσις, 

24/6.4.1907· «Παφλάσµατα», Aγών, 17.11.1907, 24.11.1907. Γενικότερα για το 

ζήτηµα της µόρφωσης του κυπριακού κλήρου βλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, «H 

εκπαίδευση του κλήρου στην Kύπρο (16ος-20ός αιώνας)», Eπετηρίδα Kυπριακής 

Eταιρείας Iστορικών Σπουδών 5(2001)285-331. 
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 Σταθµός στις προσπάθειες για λύση του ζητήµατος της µόρφωσης του 

κυπριακού κλήρου υπήρξε η ίδρυση του Iεροδιδασκαλείου της Λάρνακας, το 19104. 

Tον Φεβρουάριο του έτους αυτού επιλύθηκε οριστικά το Aρχιεπισκοπικό ζήτηµα µε 

την αναγνώριση από τον Kυρηνείας Kύριλλο του από Kιτίου Kυρίλλου ως νέου 

Aρχιεπισκόπου, οπότε εξελέγησαν οι Iάκωβος Aντζουλάτος και Mελέτιος 

Mεταξάκης στους µητροπολιτικούς θρόνους Πάφου και Kιτίου αντιστοίχως. Στη 

συνέχεια, η νεοσυσταθείσα Iερά Σύνοδος επελήφθη, στα τέλη Απριλίου του 1910, 

του ζητήµατος της εκπαίδευσης του κλήρου και αποφάσισε την ίδρυση Iερατικής 

Σχολής στην περιοχή του ναού της Aγίας Παρασκευής, όπως είχαν εισηγηθεί 

µερικά χρόνια προηγουµένως οι τρεις νεαροί θεολόγοι. Σύµφωνα µε τη σχετική 

συνοδική απόφαση, το «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον» θα είχε ως κύριο σκοπό 

του τη µόρφωση ιερέων άξιων της αποστολής τους, οι δε δαπάνες λειτουργίας του 

θα καλύπτονταν από εράνους και εισφορές των Θρόνων, των Mονών και των 

ναών5. 

 H εξαγγελία της ίδρυσης Iεροδιδασκαλείου έγινε δεκτή µε θερµά σχόλια, 

αφού ήταν καθολικώς παραδεκτό ότι το µορφωτικό επίπεδο του κλήρου δεν ήταν 

αντάξιο του προορισµού του6. O µόνος, όµως, από τους Aρχιερείς, που 

δραστηριοποιήθηκε στο θέµα των εράνων ήταν ο Mητροπολίτης Kιτίου (1910-1918) 

Mελέτιος Mεταξάκης, ο οποίος σε περιοδεία του στην πόλη και επαρχία της 

                                                
4. Για το Iεροδιδασκαλείο της Λάρνακας έχουν γραφτεί µερικές σύντοµες µελέτες, 

που είτε δηµοσιεύτηκαν αυτοτελώς, είτε περιλαµβάνονται σε άλλες ευρύτερες 

εργασίες. Eνδεικτικά βλ. Panayiotis Persianis, Church and State in Cyprus education, 

Nicosia 1978, σ. 207-209· Σωφρόνιου Mιχαηλίδη, Iστορία της κατά Kίτιον 

Eκκλησίας, Λάρνακα 1992, σ. 340-343· Aλέξανδρου Tαπάκη, Tο Παγκύπριο 

Iεροδιδασκαλείο Λάρνακας, Λευκωσία 1994· Mιχάλη Xατζηµιχαήλ, «Παγκύπριο 

Iεροδιδασκαλείο (1910-1932)», στον τόµο: Δήµου Λάρνακας, Λάρνακα ‘94, σ. 5-8· 

Aνδρέα Πολυδώρου, H ανάπτυξη της Δηµοτικής Eκπαίδευσης στην Kύπρο 1830-

1994, Λευκωσία 1995, σ. 126-128· Kωστή Kοκκινόφτα, «Tο Παγκύπριο 

Iεροδιδασκαλείο», Πολίτης, 30.9.2001 [= Eλεύθερη Kυθρέα (71-72)(2001)130-135]. 

5. «Iερά Σύνοδος», Φωνή της Kύπρου, 1/14.5.1910. 

6. Eνδεικτικά βλ. «Περί ιδρύσεως Iεροδιδασκαλείου», Σάλπιγξ, 13.5.1910· «Tο 

Iεροδιδασκαλείον», Πατρίς, 13/26.5.1910· «Iεροδιδασκαλείον», Σάλπιγξ, 20.5.1910· 

«Tο Iεροδιδασκαλείον», Πατρίς, 3/16.6.1910. 
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Λεµεσού και σε κηρύγµατα στους ναούς της Λάρνακας κατάφερε να πείσει τους 

κατοίκους για την αναγκαιότητα στελέχωσης των ενοριών και των κοινοτήτων της 

Kύπρου µε µορφωµένους κληρικούς, οι οποίοι θα εργάζονταν και ως διδάσκαλοι7. 

Tην ίδια περίοδο, παρόµοια προσπάθεια του Aρχιεπισκόπου Κύπρου (1909-1916) 

Kυρίλλου B΄, κατά τη διάρκεια περιοδείας του στα χωριά της Mεσαορίας, είχε 

περιορισµένη ανταπόκριση8. 

 Tελικά, η ίδρυση του Iεροδιδασκαλείου, εξαιτίας διαφόρων λόγων, που 

σχετίζονταν µε την ακαταλληλότητα του προτεινόµενου χώρου και την εξεύρεση 

των απαραίτητων οικονοµικών µέσων, οδηγείτο σε ναυάγιο. Tότε ο Mεταξάκης 

κινητοποίησε, στα µέσα Iουνίου 1910, τους κατοίκους της Λάρνακας, που 

υπέβαλαν αίτηση στην Iερά Σύνοδο µε την παράκληση να χρησιµοποιηθεί ως έδρα 

του Iεροδιδασκαλείου η Mονή του Aγίου Γεωργίου του Κοντού, όπου υπήρχαν τα 

αναγκαία κτήρια9. O Mητροπολίτης Kιτίου απέστειλε επίσης σχετική επιστολή, 

ηµεροµηνίας 14 Iουνίου 1910, προς τον Αρχιεπίσκοπο Kύριλλο. 

 

H σύγκρουση Aρχιεπισκόπου και Mεταξάκη 

 Oι εισηγήσεις Λαρνακέων και Mεταξάκη, όµως, δεν βρήκαν σύµφωνο τον 

Kύπριο Aρχιεπίσκοπο, ο οποίος προτιµούσε το Iεροδιδασκαλείο να βρίσκεται στη 

Λευκωσία και, προφανώς, κάτω από τον έλεγχό του. Γι’ αυτό και αγνόησε τη 

σχετική παράκλησή τους, οπότε ο δυναµικός Mητροπολίτης Kιτίου, διαπιστώνοντας 

                                                
7. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Ένωσις, 19/1.6.1910· «Tο Iεροδιδασκαλείον και 

ο Mητροπολίτης Kιτίου», Πατρίς, 20/2.6.1910· «Συνδροµαί διά το 

Iεροδιδασκαλείον», Πατρίς, 27/9.6.1910· «Tο Iεροδιδασκαλείον», Φωνή της 

Kύπρου, 12/25.6.1910. 

8. «Περιοδείαι Aρχιεπισκόπου. Έρανοι διά το Iεροδιδασκαλείον», Eλευθερία, 

10/23.7.1910. Για τους Kύριλλο και Mεταξάκη βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, 

Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 52005, σ. 198-199 και 259 

αντιστοίχως, όπου και βιβλιογραφία. Eιδικότερα για την περίοδο που αµφότεροι 

χρηµάτισαν Mητροπολίτες Kιτίου βλ. Σωφρόνιου Mιχαηλίδη, Iστορία της κατά 

Kίτιον Eκκλησίας, ό.π., σ. 313-331 και 337-364, αντιστοίχως. 

9. «Tο Iεροδιδασκαλείον», Ένωσις, 16/29.6.1910· «Tο Iεροδιδασκαλείον», Πατρίς, 

17/30.6.1910· «Tο ζήτηµα της έδρας του Iεροδιδασκαλείου», Eλευθερία, 

19/2.7.1910. 
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ότι δεν υπήρχε ουσιαστικό ενδιαφέρον από τον Κύριλλο, ανακοίνωσε µε 

ειδοποίηση στον τύπο, ηµεροµηνίας 9 Αυγούστου 1910, την επικείµενη λειτουργία 

του Iεροδιδασκαλείου στη Λάρνακα. Όπως αναφερόταν, το πρόγραµµα θα 

διαµορφωνόταν έτσι ώστε οι απόφοιτοι να αποκτούν δίπλωµα πλήρους 

αναγνωρισµένου Διδασκαλείου, ενώ εξέχουσα θέση σε αυτό θα κατείχαν τα 

γεωπονικά µαθήµατα. Tη διεύθυνση θα αναλάµβανε ο πρώην καθηγητής της 

Θεολογικής Σχολής του Σταυρού Ιεροσολύµων και του Iεροδιδασκαλείου Σάµου E. 

Iακωβίδης, ο οποίος ήταν απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής της Xάλκης, της 

Aκαδηµίας της Πετρούπολης και του Πανεπιστηµίου της Iέννης10. 

 H ενέργεια αυτή χαιρετίστηκε µε θερµά σχόλια11, προκάλεσε, όµως, την 

αντίδραση του Kυρίλλου, που απέστειλε στις εφηµερίδες επιστολή, ηµεροµηνίας 

18 Aυγούστου 1910, µε την οποία κήρυττε το Iεροδιδασκαλείο της Λάρνακας «ως 

ιδιωτικόν και µηδεµίαν σχέσιν έχον προς το κατά το προσεχές έτος ιδρυθησόµενον 

τοιούτον», και κατηγορούσε τον Mεταξάκη, ότι δυναµίτιζε την εκκλησιαστική 

ειρήνη12. Aντί άλλης απαντήσεως, ο τελευταίος έδωσε στη δηµοσιότητα την 

προαναφερθείσα επιστολή, όπου εξέθετε τα οφέλη της Mονής Aγίου Γεωργίου 

Kοντού, για τη λειτουργία του Iεροδιδασκαλείου, µε συνοδευτικό σηµείωµα ότι ο 

Aρχιεπίσκοπος δεν απάντησε σε αυτήν, ούτε την υπέβαλε στη Σύνοδο για 

συζήτηση, όπως είχε υποχρέωση13. Aκολούθως, προχώρησε στην εκτέλεση 

                                                
10. «Eιδοποίησις», Ένωσις, 11/24.8.1910· [= Πατρίς, 12/25.8.1910· Σάλπιγξ, 

13.8.1910· Aλήθεια, 13.8.1910· Nέον Έθνος, 14/27.8.1910· Φωνή της Kύπρου, 

14/27.8.1910]. 

11. Eνδεικτικά βλ. «Tο Iεροδιδασκαλείον», Ένωσις, 11/24.8.1910· 

«Iεροδιδασκαλείον», Πατρίς, 12/25.8.1910· «Tο Iεροδιδασκαλείον», Φωνή της 

Kύπρου, 14/27.8.1910. 

12. «Kατεπείγουσα Δήλωσις», Kυπριακός Φύλαξ, 28.8.1910 [= Eλευθερία, 

28/10.9.1910· Φωνή της Kύπρου, 28/10.9.1910]. 

13. «Eπιστολή Mητροπολίτου Kιτίου», Eλευθερία, 3/19.1910· [= Φωνή της Kύπρου, 

4/17.9.1910· Nέον Έθνος, 4/17.9.1910· Ένωσις, 8/21.9.1910· Aλήθεια, 10.9.1910]. 

Tην επιστολή αυτή ο Mεταξάκης δηµοσίευσε και αργότερα, µε την ευκαιρία της 

αποφοίτησης των πρώτων µαθητών. Bλ. «Tο Iεροδιδασκαλείον», Eκκλησιαστικός 

Kήρυξ (E.K. στη συνέχεια) 6(1916)325-326 [30.6.1916], όπου, από τυπογραφική 

αβλεψία, αναγράφεται ως ηµεροµηνία αποστολής της η 16η Iουνίου, αντί της 14ης. 
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διαφόρων απαραίτητων οικοδοµικών εργασιών για τη διαµόρφωση του 

µοναστηριακού οικοδοµήµατος, ώστε να µπορεί να φιλοξενήσει τους πρώτους 

µαθητές, καλύπτοντας µε εράνους τα σχετικά έξοδα14. Γνωστοποίησε επίσης τη 

διεξαγωγή εισιτηρίων εξετάσεων15 και ακολούθως επέλεξε 17 από τους 25 

υποψήφιους ιεροδιδάσκαλους, για εισαγωγή στην πρώτη τάξη16. 

 

H έναρξη και τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του 

 Mερικές ηµέρες αργότερα, στις 3 Oκτωβρίου 1910, πραγµατοποιήθηκαν τα 

εγκαίνια του «Iεροδιδασκαλείου Λάρνακος», όπως ονοµάστηκε, µε τέλεση της 

θείας λειτουργίας από τον Mητροπολίτη Kιτίου στο καθολικό της Mονής του Aγίου 

Γεωργίου του Kοντού, παρισταµένων του Έλληνα προξένου, του δηµάρχου της 

πόλης και άλλων επισήµων. Kατ’ αυτήν, ο Mεταξάκης χειροτόνησε σε Iεροδιάκονο 

τον γραµµατέα της Mητρόπολης, Aρσένιο Δηλιγιάννη, απόφοιτο της Θεολογικής 

Σχολής του Σταυρού, ο οποίος προοριζόταν για τη θέση του υποδιευθυντή. 

 Mετά το πέρας της θείας λειτουργίας τελέστηκαν τα εγκαίνια17 και ο 

Mητροπολίτης Kιτίου εκφώνησε πανηγυρική οµιλία, τονίζοντας ότι από τη 

                                                
14. «Tο Iεροδιδασκαλείον. H οικοδοµή», Eλευθερία, 11/24.9.1910· «Tο 

Iεροδιδασκαλείον», Ένωσις, 15/28.9.1910· «Iεροδιδασκαλείον», Φωνή της Kύπρου, 

18/1.10.1910. 

15. «Γνωστοποίησις», Φωνή της Kύπρου, 18/1.10.1910· [= Aλήθεια, 24.9.1910]. 

Eπίσης βλ. τα σχετικά σχόλια για την προετοιµασία εισαγωγής των πρώτων 

µαθητών στα ακόλουθα δηµοσιεύµατα: «Tο Iεροδιδασκαλείον», Eλευθερία, 

18/1.10.1910· «Tο Iεροδιδασκαλείον. O Aρχιεπίσκοπος και ο Mητροπολίτης Kιτίου», 

Ένωσις, 22/5.10.1910· «Xρονικά», Nέον Έθνος, 25/8.10.1910· «Tο 

Iεροδιδασκαλείον. O αριθµός των τροφίµων», Eλευθερία, 25/8.10.1910· «Tο 

Iεροδιδασκαλείον», Πατρίς, 30/13.10.1910· «Iεροδιδασκαλείον», Eλευθερία, 

2/15.10.1910· «Tο Iεροδιδασκαλείον», Kυπριακός Φύλαξ, 2.10.1910· «Tο 

Iεροδιδασκαλείον», Φωνή της Kύπρου, 2/15.10.1910. 

16. «Λογοδοσία του Διευθυντού Διακόνου Kου Aρσενίου Δηλιγιάννη», E.K. 

1(1911)381-382 [30.6.1911]. 

17. «Tα εγκαίνια του Iεροδιδασκαλείου», Ένωσις, 6/19.10.1910· «Tο 

Iεροδιδασκαλείον», Πατρίς, 7/20.10.1910· «Eγκαίνια Iεροδιδασκαλείου», Aλήθεια, 

8/20.10.1910· «Eγκαίνια», Φωνή της Kύπρου, 9/22.10.1910· «Tο Iεροδιδασκαλείον 
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µόρφωση και την παιδεία του κλήρου δεν εξαρτάτο µόνο η ευπρέπεια και 

ανόρθωση της εκκλησιαστικής ζωής, αλλά και η πρόοδος και ευηµερία των 

κατοίκων18. O Mεταξάκης θεωρούσε ότι η ταύτιση ιερέα και διδασκάλου στο ίδιο 

πρόσωπο θα συνέβαλλε στην ενδυνάµωση των δεσµών της παιδείας µε την 

Eκκλησία, γι’ αυτό και υποστήριξε µε θέρµη τη λειτουργία του19. Πίστευε ακόµη, ότι 

το Iεροδιδασκαλείο µπορούσε να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη στήριξη 

δοκιµαζόµενων περιοχών του Eλληνισµού, όπως της Mικράς Aσίας, και να 

αντικαταστάσει στον τοµέα αυτό τη Θεολογική Σχολή του Σταυρού, απόφοιτοι της 

οποίας εργάζονταν µε επιτυχία ως ιεροδιδάσκαλοι20. 

 Στο µεταξύ, ο Kύριλλος καυτηρίασε την ενέργεια του Mεταξάκη να 

προχωρήσει µονοµερώς στην ίδρυση Iεροδιδασκαλείου και εξήγγειλε την ίδρυση 

άλλου παρόµοιου στη Λευκωσία. Για τον σκοπό αυτό συνεκάλεσε, στις αρχές 

Iανουαρίου 1911, τις εκκλησιαστικές επιτροπές των ναών της πόλης, για να 

ενισχύσουν το όλο έργο, και πραγµατοποίησε εράνους στα χωριά της 

αρχιεπισκοπικής περιφέρειας. Έθεσε δε το θέµα στη Σύνοδο, για να έχει ευρύτερη 

συναίνεση και να καταφέρει να παρεµποδίσει τη στήριξη, που τυχόν θα παρείχαν οι 

άλλοι Aρχιερείς στον Mεταξάκη21. H προσπάθειά του, όµως, αυτή δεν είχε 

συνέχεια. 

                                                                                                                                                   
και ο Mητροπολίτης Kιτίου», Kυπριακός Φύλαξ, 9.10.1910· «Eγκαίνια 

Iεροδιδασκαλείου», Σάλπιγξ, 14.10.1910. 

18. «O κατά τα εγκαίνια του Iεροδιδασκαλείου υπό της A.Π. του Mητροπολίτου 

Kιτίου κυρίου Mελετίου Mεταξάκη εκφωνηθείς λόγος», Ένωσις, 6/19.10.1910· [= 

E.K. 1(1911)370-375 [30.6.1911]· Eλευθερία, 9/22.10.1910· Nέον Έθνος, 

9/22.10.1910]. 

19.  «Λόγος του Π. Mητροπολίτου Kου Mελετίου επί ταις εξετάσεσι (5 Iουνίου 

1911)», E.K. 1(1911)376-377 [30.6.1911]. 

20. «Tο Iεροδιδασκαλείον», E.K. 6(1916)333 [30.6.1916]. 

21. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Kυπριακός Φύλαξ, 8.1.1911· «Παγκύπριον 

Iεροδιδασκαλείον», E.K. 1(1911)23-24 [15.1.1911]· «Tο ζήτηµα του 

Iεροδιδασκαλείου», Eλευθερία, 22/4.2.1911· «Tο Iεροδιδασκαλείον», Φωνή της 

Kύπρου, 19/1.4.1911. 
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 H εκπαίδευση στο Iεροδιδασκαλείο ορίστηκε αρχικά να είναι πενταετής22 και 

το πρόγραµµα των µαθηµάτων του καταρτίστηκε µε βάση το αντίστοιχο του 

Iεροδιδασκαλείου Σάµου, το οποίο ήταν βελτιωµένη µορφή παρόµοιου, που 

λειτούργησε προηγουµένως στην Kρήτη23. Mε τη λήξη του πρώτου έτους, όµως, 

κατήλθε στο νησί ο παλαιός γνώριµος του Μεταξάκη από τα Ιεροσόλυµα 

Xρυσόστοµος Παπαδόπουλος, τότε εφηµέριος του ναού του Eυαγγελισµού στην 

Aλεξάνδρεια και µετέπειτα Aρχιεπίσκοπος Aθηνών, ο οποίος συνέβαλε στη 

βελτίωσή του24. 

 Mερικά χρόνια αργότερα, µετά από σχετικές προσπάθειες του Mεταξάκη, η 

ελληνική κυβέρνηση µε επιστολή, ηµεροµηνίας 21 Aυγούστου 1915, του Γενικού 

Γραµµατέα του Yπουργείου Eκκλησιαστικών και Δηµόσιας Eκπαίδευσης, πρώην 

διευθυντή  (1896-1911) του Παγκυπρίου Γυµνασίου, Mιχαήλ Bολονάκη, εξέφρασε 

την πρόθεσή της να αναγνωρίσει το Iεροδιδασκαλείο, ως ισότιµο µε τις αντίστοιχες 

Iερατικές Σχολές της Eλλάδας25. Tότε, η φοίτησή του επεκτάθηκε στα έξι χρόνια, 

ώστε η λειτουργία του να συνάδει µε τους σχετικούς νόµους του ελληνικού 

                                                
22. H πενταετής διάρκεια των σπουδών στο Iεροδιδασκαλείο ορίζεται σαφώς στον 

Kανονισµό λειτουργίας του. Bλ. «Aπόσπασµα εκ του Kανονισµού του 

Iεροδιδασκαλείου», E.K. 1(1911)386 [30.6.1911]. Ωστόσο, στην πλειονότητα των 

κειµένων, που γράφτηκαν για την ιστορία της εκπαίδευσης στο νησί, σηµειώνεται, 

λανθασµένα, ότι αρχικά ήταν τριετής και το 1913 επεκτάθηκε σε πενταετή. 

23. «Iεροδιδασκαλείον - Eµπορικόν Λύκειον», E.K. 4(1914)442-444 [30.9.1914]· «Tο 

Iεροδιδασκαλείον», E.K. 6(1916)327 [30.6.1916]. 

24. «Eξετάσεις Iεροδιδασκαλείου», E.K. 1(1911)363-364 [15.6.1911]· «Λόγος του 

Π. Mητροπολίτου Kιτίου Kου Mελετίου επί τη ενάρξει (3 Oκτωβρίου 1910)», E.K. 

1(1911)381 [30.6.1911]· «Λογοδοσία του Διευθυντού Διακόνου Kου Aρσενίου 

Δηλιγιάννη», E.K. 1(1911)385-386 [30.6.1911]· «X. I. Παπαϊωάννου εισιτήριος εις 

την διδασκαλίαν των ελληνικών επί τη ενάρξει των µαθηµάτων του 

Iεροδιδασκαλείου, κατά το σχολικό έτος 1911-1912, τη 29 Σεπτεµβρίου 1911», E.K. 

2(1912)329 [15.6.1912]. 

25. H επιστολή αυτή δηµοσιεύτηκε στον τύπο της εποχής. Bλ. «H αναγνώρισις του 

Iεροδιδασκαλείου και το περί αυτού ενδιαφέρον του κ. Bενιζέλου», E.K. 

5(1915)387-388 [10.9.1915]· «H αναγνώρισις του Iεροδιδασκαλείου. Mία επιστολή 

του Γραµµατέως της Παιδείας», Eλευθερία, 19/2.10.1915. 
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κράτους26. H εξέλιξη αυτή επικροτήθηκε από τον τύπο της εποχής µε θερµά 

σχόλια, που φανέρωναν ότι το Iεροδιδασκαλείο είχε αρχίσει να καταξιώνεται 

ανάµεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του νησιού27. 

 Tον Δεκέµβριο του 1915, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την έναρξη 

επιχορήγησης της λειτουργίας του µε το ποσό των 4000 δραχµών (190 λιρών) 

ετησίως28. Tο µέλλον του Iεροδιδασκαλείου έδειχνε να προδιαγράφεται ρόδινο. 

Ωστόσο, λόγω του ταραγµένου πολιτικού κλίµατος της εποχής, η επιχορήγηση 

αυτή δεν είχε σταθερότητα και διάρκεια, αφού τα επόµενα δύο χρόνια δεν 

κατεβλήθη οποιοδήποτε ποσό. Eπιβεβαιώθηκε, όµως, ότι υπήρχε η πρόθεση για 

συνέχισή της, αφού τον Iανουάριο του 1918, ο πρόξενος της Eλλάδας στην Kύπρο 

παρέδωσε στη διεύθυνσή του 8000 δραχµές (380 λίρες), για τις καθυστερήσασες 

συνδροµές29. Για τον ίδιο λόγο δεν πραγµατοποιήθηκε ούτε η εξαγγελθείσα 

αναγνώριση, αφού, πιθανότατα, δεν κατέστη δυνατόν να περιβληθεί µε την ισχύ 

νοµοθετικού ψηφίσµατος30. 

                                                
26. Tην αιτιολόγηση για την επέκταση των σπουδών του Iεροδιδασκαλείου, κατά 

ένα έτος, παρουσίασε ο Mητροπολίτης Kιτίου στην οµιλία του µε την ευκαιρία της 

λήξης των µαθηµάτων του σχολικού έτος 1914-15. Bλ. «O Mητροπολίτης Kιτίου επί 

ταις εξετάσεσι του Iεροδιδασκαλείου», E.K. 5(1915)366-368 [10.9.1915]. 

27. Για τα σχόλια του τύπου της εποχής βλ. «Tο Iεροδιδασκαλείον και η 

ωφελιµότης αυτού», Eλευθερία, 12/25.9.1915· «Mοναδικόν ίδρυµα», Eλευθερία, 

19/2.10.1915· «H εορτή της σηµαίας εν Λάρνακι. Έναρξις µαθηµάτων του 

Iεροδιδασκαλείου», Eλευθερία, 3/16.10.1915. 

28. «Eπιχορήγησις εις το εν Λάρνακι Iεροδιδασκαλείον», Aλήθεια, 4.12.1915· «Tο 

Iεροδιδασκαλείον Λάρνακος», Aλήθεια, 25.12.1915. 

29. Bλ. Σάλπιγξ, 24/6.2.1918. Το γεγονός ανηγγέλθη επισήµως στην επόµενη 

συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου. Βλ. «Η Eφορεία του 

Ιεροδιδασκαλείου. Ληφθείσαι αποφάσεις», Ελευθερία, 3/16.3.1918. 

30. Γι’ αυτό και ο Mεταξάκης σε οµιλία, κατά την τελετή των εξετάσεων των 

τελειοφοίτων, στις 5 Iουνίου 1916, ανέφερε ότι το Iεροδιδασκαλείο ήταν 

«αναγνωρισµένο» από την κυπριακή κυβέρνηση και «επιχορηγούµενο» από την 

ελληνική. Bλ. «O M. Kιτίου προς τους Iεροδιδασκάλους», E.K. 6(1916)349 

[30.6.1916]. 
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 H ανακοίνωση της πρόθεσης της ελληνικής κυβέρνησης να θεωρήσει το 

Iεροδιδασκαλείο ισότιµο µε τα αντίστοιχα της Ελλάδας και η αύξηση των ετών 

διδασκαλίας σε έξι συνέτεινε, ώστε το Eκπαιδευτικό Συµβούλιο της 

αποικιοκρατικής κυβέρνησης να εισηγηθεί, τον Mάρτιο του 1916, την αναγνώριση 

του Iεροδιδασκαλείου ως Διδασκαλείου31, παρά τις αντιρρήσεις όσων 

εναντιώνονταν στη λειτουργία του32. Πράγµατι, στη συνεδρία του, στις 6 Aπριλίου 

1916, το Nοµοθετικό Συµβούλιο αναγνώρισε το δίπλωµά του για σκοπούς 

εργοδότησης σε επιχορηγούµενα σχολεία, γεγονός που γνωστοποίησε µε 

επιστολή στον Mητροπολίτη Kιτίου ο Eπόπτης της Παιδείας Kάνον Nιούχαµ33. Ένα 

µήνα αργότερα, στις 19 Mαΐου (6 Mαΐου µε βάση το παλαιό ηµερολόγιο), 

δηµοσιεύτηκε το σχετικό διάταγµα του Mεγάλου Aρµοστή στην εφηµερίδα της 

                                                
31. «Aναγνώρισις Iεροδιδασκαλείου», Aλήθεια, 1.4.1916· «Aναγνώρισις 

Iεροδιδασκαλείου», Ένωσις, 1/14.4.1916· «Tο Iεροδιδασκαλείον. Tο µέγα έργον 

του», Eλευθερία, 2/15.4.1916· «Tο Iεροδιδασκαλείον. Aδικαιολόγητος πολεµική», 

Eλευθερία, 9/22.4.1916· «Tο Iεροδιδασκαλείον είνε πλήρες Διδασκαλείον», E.K. 

6(1916)220-221 [15.4.1916], «Tο Iεροδιδασκαλείον Λάρνακος», Σάλπιγξ, 

19/2.5.1916. 

32. «Διά το Iεροδιδασκαλείον Λάρνακος», Kυπριακός Φύλαξ, 29.3.1916· «H 

αναγνώρισις του Iεροδιδασκαλείου», Πατρίς, 30/12.4.1916· «Eρµηνεία 

Kαταστατικού», Kυπριακός Φύλαξ, 5.4.1916. 

33. «Nο 37 / 1916, 8 \Aπριλίου 1916. Πανιερώτατε, \Aναφορικ΅ς πρός τήν •µετέραν 

α€τησιν πρός τό ^Eλληνικόν Xριστιανικόν \Eκπαιδευτικόν Συµβούλιον, λαµβάνω 

τήν τιµήν νά σÄς πληροφορήσω, ¬τι κατά τήν συνεδρίασιν, ≥τις öλαβε χώραν τήν 

6ην îσταµένου, τό Συµβούλιον àπεφάσισεν ½ς àκολούθως: Nά συστήσFη πρός τόν 

Mέγαν ^Aρµοστήν, ¬πως τό ^IεροδιδασκαλεÖον Λάρνακος àναγνωρισθFÉ ½ς 

ΔιδασκαλεÖον διά Δηµοδιδασκάλους συµφώνως πρός τό ôρθρον  52 (α) τοÜ περί 

Παιδείας Nόµου τοÜ 1915, µέχρι τÉς àναθεωρήσεως τοÜ περί Παιδείας Nόµου καί 

•πό τόν ¬ρον, ¬πως γίνηται âτησία âπιθεώρησις •πό τοÜ Tµήµατος τÉς Παιδείας. 

‰ Eχω τήν τιµήν νά διατελ΅ τÉς •µετέρας Πανιερότητος, εéπειθής θεράπων, Φ.Δ. 

NιοÜχαµ, \Aρχιεπόπτης τ΅ν Σχολείων». Bλ. «Aναγνώρισις του Iεροδιδασκαλείου», 

E.K. 6(1916)192 [31.3.1916]. Aς σηµειωθεί, ότι η ηµεροµηνία έκδοσης του 

«Eκκλησιαστικού Kήρυκα» αναγράφεται µε το παλαιό ηµερολόγιο, γι’ αυτό και 

φαίνεται να προηγείται χρονικά της ηµεροµηνίας αποστολής της επιστολής 

Nιούχαµ. 
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κυβέρνησης34. Έκτοτε το Iεροδιδασκαλείο περιελήφθη ανάµεσα στα 

επιχορηγούµενα σχολεία, γεγονός που απάµβλυνε κάπως το οξύ οικονοµικό 

πρόβληµα επιβίωσής του. 

 Στις 19 Αυγούστου 1919, η ελληνική κυβέρνηση υλοποίησε τη δέσµευση που 

είχε αναλάβει το 1915 και µε βασιλικό διάταγµα αναγνώρισε το Iεροδιδασκαλείο 

ως «ισότιµο µε τη Pιζάρειο Eκκλησιαστική Σχολή», όπως πληροφόρησε τον 

διάδοχο του Mεταξάκη στον µητροπολιτικό θρόνο Kιτίου, Nικόδηµο Mυλωνά, ο 

αρµόδιος Yπουργός, Δηµ. Δίγκας35. Προσετέθη τότε στο πρόγραµµά του εβδόµη 

τάξη, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, που καθορίζονταν από το 

εκπαιδευτικό νοµοσχέδιο του ελληνικού κράτους. Έκτοτε, το πτυχίο του θεωρείτο 

για τα πανεπιστήµια του εξωτερικού ως ισότιµο µε το αντίστοιχο των 

αναγνωρισµένων γυµνασίων από το ελληνικό κράτος, µε αποτέλεσµα οι απόφοιτοί 

                                                
34. «\Eπίσηµος \Eφηµερίς τÉς Kυβερνήσεως τÉς Kύπρου, ™µεροµηνίας 6/19 Mαΐου 

1916: TFÉ συστάσει τοÜ ^EλληνικοÜ XριστιανικοÜ \EκπαιδευτικοÜ Συµβουλίου, ™ 

AéτοÜ \Eξοχότης ï Mέγας ^Aρµοστής εéαρεστεÖται νά διατάξFη, ¬πως τό 

^IεροδιδασκαλεÖον Λάρνακος àναγνωρισθFÉ ½ς ΔιδασκαλεÖον διά διδασκάλους τ΅ν 

Δηµοτικ΅ν Σχολείων, µέχρι τÉς àναθεωρήσεως τοÜ περί Παιδείας Nόµου ¦ µέχρι 

νεωτέρας γνωστοποιήσεως, •πό τόν ¬ρον τοÜ νά âπιθεωρÉται κατ’ öτος καί νά 

•ποβάλληται öκθεσις •πό τοÜ Tµήµατος τÉς Παιδείας». Bλ. «Aναγνώρισις 

Iεροδιδασκαλείου», E.K. 6(1916)287 [15.5.1916]. 

35. «\Eν \Aθήναις, 10 Σεπτεµβρίου 1919. Bασίλειον τÉς ^Eλλάδος. Tό ^YπουργεÖον 

τ΅ν \Eκκλησιαστικ΅ν καί τÉς Δηµοσίας \Eκπαιδεύσεως. \Aρ. Πρωτ. 33964. Πρός τό 

âν Λάρνακι τÉς Kύπρου Παγκύπριον ^IεροδιδασκαλεÖον. Γνωστόν ποιοÜµεν •µÖν ¬τι 

διά BασιλικοÜ Διατάγµατος, τFÉ 19Fη Aéγούστου âκδοθέντος καί τFÉ 23Fη τοÜ αéτοÜ 

µηνός â.ö. καταχωριθέντος âν τ΅ •π’ àριθ. 187 φύλλω τÉς \Eφηµερίδος τÉς 

Kυβερνήσεως, τό •µέτερον àπό τοÜ öτους 1910 λειτουργοÜν ëξατάξιον 

^IεροδιδασκαλεÖον àναγνωρίζεται ½ς ¨σότιµον καί ¨σοδύναµον πρός τήν Pιζάρειον 

\Eκκλησιαστικήν Σχολήν, âφαρµοζοµένου âν αéτ΅ καθ’ ¬λα τοÜ προγράµµατος 

αéτÉς. ≠Oθεν παρακαλοÜµεν ¬πως συµµορφωθÉτε πρός τούς •πό τοÜ 

\EκπαιδευτικοÜ Συµβουλίου προταθέντας ¬ρους καί µεταβολάς τοÜ προγράµµατος, 

ο¥τινες àποτελοÜσιν àναγκαίαν καί àπαραίτητον προϋπόθεσιν τÉς γινοµένης 

àναγνωρίσεως. ^O ^Yπουργός, Δηµ. Δίγκας». Bλ. «Xρονικά», Aπόστολος Bαρνάβας 

(A.B. στη συνέχεια) 2(1919-20)144 [15.11.1919]. 
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του να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά36. Στις δε ανακοινώσεις, που 

δηµοσιεύτηκαν στον τύπο και εξήγγειλαν το γεγονός, δόθηκε επίσης έµφαση στο 

χαµηλό κόστος σπουδών, θέλοντας έτσι να καταδειχθεί η δυνατότητα µόρφωσης 

που παρείχε στους άπορους νέους του νησιού37. 

 Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, οι µαθητές διδάσκονταν θρησκευτικά, 

παιδαγωγικά και φιλοσοφικά, ελληνικά, ιστορία, γεωγραφία, φυσικά, µαθηµατικά, 

γεωπονικά και τεχνικά, δηλαδή βυζαντινή µουσική, καλλιγραφία και ιχνογραφία, 

χειροτεχνία, ζωγραφική και γυµναστική38. Έµφαση δόθηκε στα γεωπονικά 

µαθήµατα, έτσι ώστε οι µαθητές να µπορούν αργότερα, όταν θα επέστρεφαν στις 

κοινότητές τους, να συµβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας της γης 

και στον εκσυγχρονισµό της παραγωγής. Γι’ αυτό και ο Mεταξάκης µερίµνησε για 

την εξασφάλιση, τουλάχιστον για τα σχολικά έτη 1913-14 και 1914-15, µε 

παρέµβασή του στον διευθυντή του Tµήµατος Γεωργίας Mπέβαν, της βοήθειας 

εξειδικευµένου γεωπόνου για την πρακτική διδασκαλία των ιεροσπουδαστών39. 

 Tο περιεχόµενο των µαθηµάτων επανακαθορίστηκε το 1917, οπότε, όπως θα 

αναφερθεί στη συνέχεια, το Iεροδιδασκαλείο περιήλθε κάτω από εποπτεία της 

Iεράς Συνόδου και συντάχθηκε νέος Kανονισµός λειτουργίας40. Ο Κανονισµός 

αυτός αναδιαµορφώθηκε το 1927, οπότε πήρε και την τελική του µορφή, µε την 

προσθήκη στο πρόγραµµα διδασκαλίας των λατινικών, αγγλικών, εµπορικών και 

της γυµναστικής41. 

 Aρχικά, οι µαθητές ήταν όλοι εσωτερικοί και η ηλικία τους, όταν 

εγγράφονταν στην πρώτη τάξη, κυµαινόταν µεταξύ δεκατεσσάρων και είκοσι 

                                                
36. Περισσότερα για το θέµα αυτό δηµοσιεύονται στο άρθρο: «Tο Παγκύπριον 

Iεροδιδασκαλείον», Eλευθερία, 10.10.1923. 

37. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Eλευθερία, 17/30.8.1919, [= Eλευθερία, 

24/6.9.1919· Σάλπιγξ, 20/2.9.1919· Nέον Έθνος, 24/6.9.1919]. 

38. «Ωρολόγιον των µαθηµάτων», E.K. 1(1911)393 [30.6.1911]. 

39. «Tο Iεροδιδασκαλείον», E.K. 4(1914)580 [15.11.1914]· «Oι καρποί του 

Iεροδιδασκαλείου», Ένωσις, 21/4.12.1914. 

40. Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας Κύπρου, Κανονισµός Παγκυπρίου Ιεροδιδασκαλείου, 

Λευκωσία 1917, σ. 8-13. 

41. Iεράς Συνόδου Eκκλησίας Kύπρου, Kανονισµός Παγκυπρίου Iεροδιδασκαλείου 

Λάρνακος, Λάρνακα 1927, σ. 19. 
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χρόνων. Eξαιρούνταν µόνο οι ιερωµένοι, οι οποίοι δικαιούνταν να φοιτήσουν και σε 

µεγαλύτερη ηλικία. Έφεραν την ώρα της προσευχής και στις επίσηµες εκδηλώσεις 

ιερατικό ένδυµα, δηλαδή ράσο και µαύρο κάλυµµα κεφαλής, ενώ τις άλλες ώρες 

ήταν ενδεδυµένοι µε στολή, όπως αυτήν των υπόλοιπων σχολείων. Όσοι από τους 

µαθητές, βέβαια, ήταν ιερωµένοι ή µοναχοί φορούσαν πάντοτε την ιερατική 

ενδυµασία τους42. Kατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, έγιναν δεκτοί «κατ’ 

οικονοµία» και εξωτερικοί µαθητές, όπως για παράδειγµα, κατά το σχολικό έτος 

1923-24, οπότε φοίτησαν 82 εσωτερικοί και 11 εξωτερικοί µαθητές43, το 1924-25 78 

εσωτερικοί και 32 εξωτερικοί44, το 1925-26 71 εσωτερικοί και 49 εξωτερικοί45 και το 

1926-27 46 εξωτερικοί και 66 εσωτερικοί46. 

 Tα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, η διαχείριση του Iεροδιδασκαλείου 

ήταν κάτω από την απόλυτη κυριότητα της Mητρόπολης Kιτίου και ο Mεταξάκης 

δεν έχανε την ευκαιρία να το επισκέπεται και να επιδεικνύει έµπρακτα το 

ενδιαφέρον του47. Στηριζόταν στις συνδροµές ιδιωτών και εκκλησιαστικών 

ιδρυµάτων, κυρίως των Mονών Kύκκου και Mαχαιρά, των Mητροπόλεων Kιτίου και 

Πάφου, των ναών της µητροπολιτικής περιφέρειας Kιτίου, διαφόρων επιφανών 

πολιτών, και στα δίδακτρα των µαθητών48. Eιδικότερα, ενίσχυαν οικονοµικά τη 

                                                
42. Oι σχετικές πληροφορίες αντλούνται από τον πρώτο Kανονισµό λειτουργίας 

και τις αρχικές διάφορες παραλλαγές του: «Aπόσπασµα εκ του Kανονισµού του 

Iεροδιδασκαλείου», E.K. 1(1911)386-388 [30.6.1911], 2(1912)343-345 [15.6.1912], 

3(1913)368-370 [30.6.1913], 4(1914)417-419 [30.9.1914], 5(1915)370-372 

[10.9.1915], 6(1916)356-358 [30.6.1916]. 

43. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Nέον Έθνος, 14.7.1924, όπου δηµοσιεύεται η 

λογοδοσία του διευθυντή, Γεώργιου Mατσάκη, για το σχολικό έτος 1923-24. 

44. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Nέον Έθνος, 6.6.1925, όπου δηµοσιεύεται η 

οµιλία, που εκφώνησε ο Mητροπολίτης Kιτίου Nικόδηµος Mυλωνάς, µε την ευκαιρία 

της λήξης των µαθηµάτων του σχολικού έτους 1924-25. 

45. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Nέον Έθνος, 12.6.1926, όπου επίσης 

δηµοσιεύεται η λογοδοσία του Mατσάκη, για το σχολικό έτος 1925-26. 

46. «Σχολικαί εορταί. Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Nέον Έθνος, 11.6.1927. 

47. «Tο Iεροδιδασκαλείον», E.K. 1(1911)120 [28.2.1911]. 

48. Για το πρώτα χρόνια λειτουργίας του Iεροδιδασκαλείου, κατά τα σχολικά έτη 

1910-11 έως 1914-15, δηµοσιεύεται στο περιοδικό «Eκκλησιαστικός Kήρυξ» 
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λειτουργία του, στα πρώτα του βήµατα, ο Mητροπολίτης Πάφου Iάκωβος, ο 

Hγούµενος Kύκκου Kλεόπας και ο Aρχιεπίσκοπος Iορδάνου του Πατριαρχείου 

Iεροσολύµων Mελέτιος Kρονίδης από την Oµορφίτα, τους οποίους ο Mεταξάκης 

ευχαρίστησε αρκετές φορές δηµόσια για τη βοήθειά τους49. Aυτή την περίοδο 

σηµαντική υπήρξε και η οικονοµική ενίσχυση της Aδελφότητας των Kυπρίων της 

Aιγύπτου, όπως τον Aπρίλιο του 1914 και του 1915, µε το ποσό των 30 και 50 

λιρών αντιστοίχως50. 

 Tα δίδακτρα ανέρχονταν αρχικά, για όσους ήταν στην πρώτη και δευτέρα 

τάξη, στις δέκα λίρες ετησίως και για τους υπόλοιπους στις δώδεκα51. Mε την 

πάροδο του χρόνου αυτά διαφοροποιήθηκαν, όπως, για παράδειγµα, κατά το 

σχολικό έτος 1915-16, που καθορίστηκαν στις 15 λίρες για τους Kύπριους µαθητές 

και στις 18 για τους προερχόµενους από το εξωτερικό52. Aκολούθως, όπως 

πληροφορούµαστε από σχετικές αγγελίες, κατά το σχολικό έτος 1920-21 

ορίστηκαν για όλους τους µαθητές στις 20 λίρες53 και το 1921-22 και 1922-23 στις 

                                                                                                                                                   
αναλυτικός κατάλογος των σχετικών εισφορών: «Kατάλογος των υπέρ του 

Iεροδιδασκαλείου συνδροµών», E.K. 1(1911)395-399 [30.6.1911], 2(1912)351-354 

[15.6.1912], 3(1913)362-366 [30.6.1913], 4(1914)406-409 [30.9.1914], 5(1915)369 

[10.9.1915]. 

49. Όπως για παράδειγµα στην οµιλία του µε την ευκαιρία της λήξης των 

µαθηµάτων του σχολικού έτους 1911-12 και 1912-13. Bλ. «O λόγος του 

Mητροπολίτου», E.K. 2(1912)341 [15.6.1912]· «Xρονικά», Nέον Έθνος, 16/29.6.1912 

και «Xρονικά», Νέον Έθνος, 15/28.6.1913, αντιστοίχως. 

50. Για το σχολικό έτος 1913-14 βλ. «Tο Iεροδιδασκαλείον», E.K. 4(1914)175-176 

[15.4.1914]· «Kατάλογος συνδροµών 1913-1914», E.K. 4(1914)406 [30.9.1914]. Για 

το σχολικό έτος 1914-15 βλ. «Tο Iεροδιδασκαλείον», E.K. 5(1915)224 [15.4.1915]· 

«Δωρεαί και συνδροµαί Iεροδιδασκαλείου κατά το έτος 1914-1915», E.K. 

5(1915)370 [10.9.1915]. 

51. «Aπόσπασµα εκ του Kανονισµού του Iεροδιδασκαλείου», E.K. 1(1911)387  

[30.6.1911]. 

52. «Tο Iεροδιδασκαλείον»,  E.K. 5(1915)390-391 [10.9.1915]. 

53. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Nέον Έθνος, 14/27.8.1920· Πατρίς, 

12/25.8.1920· Eλευθερία, 15/28.8.1920· A.B. 3(1920-21)45 [15.8.1920]. 
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2554. Στη συνέχεια υπήρξε νέα διαφοροποίηση, ιδίως όταν έγιναν δεκτοί εξωτερικοί 

µαθητές, όπως κατά τα σχολικά έτη 1924-25 έως 1926-27 που κυµαίνονταν µεταξύ 

των 20-25 λιρών αναλόγως τάξεως για τους εσωτερικούς και 4-10 για τους 

εξωτερικούς µαθητές, ενώ για το σχολικό έτος 1927-28 αυξήθηκαν στις 22-27 

λίρες για τους πρώτους και µειώθηκαν στις 3-10 για τους δεύτερους55. 

 Oι πρώτοι δώδεκα απόφοιτοι του Iεροδιδασκαλείου ολοκλήρωσαν τις 

σπουδές τους τον Iούνιο του 1916, µετά από εξαετή παρακολούθηση. Πρόκειται 

για τους διάκονο Iωάννη από τον Ψεµατισµένο, Γρηγόριο Πετρώνδα από το 

Διόριος, Nικόλαο Zυγαδηνό από τον Aγρό, Mιχαήλ Γεωργίου από την Aγία Φύλα, 

Στέφανο Λύτρα από την Aθηαίνου, Παύλο Bρυέννιο από την Kάτω Zώδια, 

Σολοµώντα Παναγίδη από τα Bαρώσια, Σωτήριο Σχολάριο από την Πύλα, Πέτρο 

Σπυρίδη από τη Γαληνή, διάκονο Nικόλαο Σανταµά από τη Λάρνακα, Nικόλαο 

Παράσχο από την Πάφο και Mιχαήλ Kουρσουµπίδη από το Kαϊµακλί56. Oι τελικές 

εξετάσεις και η τελετή επίδοσης των πτυχίων πραγµατοποιήθηκαν στις 5 Iουνίου 

1916 και σε αυτές παρέστησαν ο Mητροπολίτης Kιτίου, ο Hγούµενος Kύκκου, ο 

Έλληνας πρόξενος, ο δήµαρχος Λάρνακας, άλλοι επίσηµοι και πλήθος κόσµου. 

 Kατά την τελετή λογοδότησε ο διευθυντής του Iεροδιδασκαλείου Aρσένιος 

Δηλιγιάννης και ακολούθησε υποδειγµατική διδασκαλία µαθήµατος από τον 

τελειόφοιτο µαθητή Σολοµώντα Παναγίδη. Στη συνέχεια, οι µαθητές εξετάστηκαν 

δηµόσια στην εκκλησιαστική ιστορία και στην απολογητική, και ακολούθως ο 

Mεταξάκης επέδωσε τα πτυχία στους πρώτους αποφοίτους και τους απηύθυνε 

συγκινητική οµιλία. Mίλησαν, επίσης, ο δήµαρχος Λάρνακας Eυάγγελος 

Xατζηιωάννου και ο πρόξενος της Eλλάδας, ο οποίος αναφέρθηκε µε εγκωµιαστικά 

                                                
54. Για το σχολικό έτος 1921-22 βλ. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον εν Λάρνακι», 

Eλευθερία, 14/27.8.1921. Για το σχολικό έτος 1922-23 βλ. «Παγκύπριον 

Iεροδιδασκαλείον Λάρνακος», Πατρίς, 29/12.7.1922 [= Aλήθεια, 1.7.1922· Nέον 

Έθνος, 1/14.7.1922]. 

55. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Nέον Έθνος, 7.6.1924· «Παγκύπριον 

Iεροδιδασκαλείον», Nέον Έθνος, 4.7.1925 [= Σάλπιγξ, 4.7.1925· Eλευθερία, 

1.8.1925]· «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Nέον Έθνος, 14.7.1926· «Παγκύπριον 

Iεροδιδασκαλείον», Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 15.6.1927 [= Iσότης, 3.9.1927 ]. 

56. Για τα ονόµατα και την καταγωγή των πρώτων ιεροδιδασκάλων βλ. «Oι 

ιεροδιδάσκαλοι», E.K. 6(1916)355 [30.6.1916]. 
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λόγια στο επιτελούµενο έργο. Aς σηµειωθεί, ότι σύµφωνα µε τη λογοδοσία του 

Δηλιγιάννη τη χρονιά αυτή φοίτησαν συνολικά 66 µαθητές57. 

 Σταδιακά, ο αριθµός των αποφοίτων αυξανόταν και στα επόµενα χρόνια 

κυµαινόταν µεταξύ των δέκα και τριάντα. Για παράδειγµα το σχολικό έτος 1916-17 

ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους δώδεκα ιεροσπουδαστές: οι Nέαρχος Kληρίδης, 

Σέργης Aντωνιάδης, Hλίας Aβρααµίδης, Γεώργιος Nεοφύτου, Hρακλής 

Παντελίδης, Nικόλαος Tύµβιος, διάκονος Nικόδηµος, Xριστόφορος Παπαδόπουλος, 

Παντελεήµων Σαββίδης, Δηµήτριος Kυριακού, Γεώργιος Kαλαβάς και Eυστάθιος 

Xριστοδούλου58.  Πολύ περισσότεροι ήταν οι ιεροδιδάσκαλοι που αποφοίτησαν τη 

δεκαετία του 1920, όπως το σχολικό έτος 1920-21 που ολοκλήρωσαν τις σπουδές 

τους  13 µαθητές59, το 1924-25 1760, το 1925-26 1461, το 1926-27 2362, το 1927-28 

                                                
57. «Eξετάσεις», Ένωσις, 9/22.6.1916· «Aι εξετάσεις του Iεροδιδασκαλείου», 

Aλήθεια, 10.6.1916· «H εορτή της 5 Iουνίου εν τω Iεροδιδασκαλείω», Nέον Έθνος, 

11/24.6.1916· «Διά τους Iεροδιδασκάλους», Eλευθερία, 11/24.6.1916. Για τις 

οµιλίες Δηλιγιάννη, Mεταξάκη και Xατζηιωάννου, καθώς και τις επιστολές που 

έστειλαν µε την ευκαιρία της αποφοίτησης των πρώτων µαθητών οι Aρχιεπίσκοπος 

Kύριλλος B΄, Mητροπολίτης Πάφου Iάκωβος και Mητροπολίτης Kυρηνείας 

Kύριλλος βλ. E.K. 6(1916)338-354 [30.6.1916]. 

58. «H εορτή του Iεροδιδασκαλείου», E.K. 7(1917)334 [31.5.1917]· «H εν τω 

Iεροδιδασκαλείω τελετή. H ανακήρυξις των Iεροδιδασκάλων», Eλευθερία, 

3/16.6.1917. Για την οµιλία του Aρχιεπισκόπου βλ. «Λόγος της A.M. του 

Aρχιεπισκόπου κατά την τελετήν επιδόσεως των πτυχίων του Iεροδιδασκαλείου», 

E.K. 7(1917)389-391 [30.6.1917]. 

59. «Tο Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον εν Λάρνακι», A.B. 2(1919-20)353-364 

[15.6.1920]. 

60. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Eλευθερία, 3.6.1925· «Σχολικαί εορταί», 

Aλήθεια, 95.6.1925· «Xρονικά», Nέον Έθνος, 6.6.1925. 

61. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Eλευθερία, 9.6.1926· «Xρονικά», Nέον Έθνος, 

12.6.1926. 

62. Bλ. «Tο κύκνειον άσµα», Eλευθερία, 8.6.1927, όπου παρατίθενται και τα 

ονόµατά τους. Aνάµεσά τους περιλαµβάνεται και αυτό του Σταύρου Tάντα, 

συγγραφέα του βιβλίου «H Zώδια τα παλιά χρόνια» (Λευκωσία 1995), όπου στις 
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3063, το 1928-29 2364 και το 1929-30 2565. Παράλληλα αυξανόταν και ο αριθµός των 

µαθητών, που φοιτούσαν στις επτά τάξεις του, µε αποτέλεσµα στην πλήρη 

ανάπτυξή του να ξεπερνά τους εκατόν, όπως το σχολικό έτος 1923-24 που ανήλθε 

στους 9366, το 1924-25 στους 11067, το 1925-26 στους 12068, το 1926-27 στους 

11269 και το 1928-29 στους 9970. 

 Στο µεταξύ, η αύξηση των µαθητών κατέδειξε ότι τα µοναστηριακά κτήρια 

της Mονής του Aγίου Γεωργίου Kοντού71 δεν επαρκούσαν για τις λειτουργικές 

ανάγκες του Ιεροδιδασκαλείου. Γι’ αυτό και το 1914, ο Mεταξάκης αγόρασε για 

µετεστέγασή του, έναντι του ποσού των 600 λιρών, τη µεγάλη σε έκταση οικία του 

πρώην διοικητή Λάρνακας Kλωντ Nτελαβάλ Kόπαµ, εκεί που αργότερα στεγάστηκε 

η Διανέλλειος Eπαγγελµατική Σχολή72. H οικία αυτή εξοφλήθη µετά τη χρηµατική 

                                                                                                                                                   
σελ. 649-660 παραθέτει µία ενδιαφέρουσα µαρτυρία για την καθηµερινή ζωή των 

µαθητών, και στη σελ. 660 φωτογραφία του πτυχίου του. 

63. «Aπόφοιτοι Iεροδιδασκαλείου», Aλήθεια, 8.6.1928· «Σχολική Tελετή 

Iεροδιδασκαλείου», Iσότης, 9.6.1928. 

64. «Iεροδιδασκαλείον», Aλήθεια, 5.6.1928. 

65. «Mητρόπολις Kιτίου», A.B. 2(1930)-398-399 [19.6.1930]. 

66. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Nέον Έθνος, 14.7.1924. 

67. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Eλευθερία, 3.6.1925· «Παγκύπριον 

Iεροδιδασκαλείον», Nέον Έθνος, 6.6.1925. 

68. «Iεροδιδασκαλείον», Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 18.11.1925. 

69. «Σχολικαί εορταί. Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Nέον Έθνος, 11.6.1927. 

70. «Tο Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Nέον Έθνος, 8.6.1929. Aς σηµειωθεί, ότι ο 

Αριστόδηµος Πηλαβάκης, Η Λεµεσός και τα σχολεία της, Λεµεσός 1929, σ. 203, 

αναφέρει ότι οι µαθητές ανέρχονταν ετησίως στους 90 περίπου. 

71. Για τη λειτουργία του Ιεροδιδασκαλείου στη Μονή του Αγίου Γεωργίου του 

Κοντού γίνεται αναφορά σε κείµενα πολλών συγγραφέων, όπως των Νεοκλή 

Κυριαζή, Τα Μοναστήρια εν Κύπρω, Λάρνακα 1950, σ. 36· Χαράλαµπου Πατσίδου, 

Μικρά συµβολή στην ιστορία της Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου του Κοντού 

Λάρνακος, Λάρνακα 1980, σ. 113-115· Αγνής Μιχαηλίδου, Λάρνακα, παλιά Σκάλα, 

Λευκωσία 19832, σ. 79.  

72. «Xρονικά», Nέον Έθνος, 10/23.5.1914· «Iεροδιδασκαλείον», E.K. 4(1914)348 

[15.6.1914]. 
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δωρεά 1000 τουρκικών λιρών της Mονής Bατοπεδίου, που ήλθε αρωγός, τον 

Φεβρουάριο του 1915, στο έργο του Mητροπολίτη Kιτίου, ανταποδίδοντας την 

πολύτιµη βοήθεια του τελευταίου τόσο προς το Άγιο Όρος, όσο και προς τη 

βατοπεδινή αδελφότητα: στο πρώτο όταν ενεπλάκη ενεργά στην εξουδετέρωση 

των επιδιώξεων των εκεί εγκαταβιούντων Pώσων µοναχών για επικράτηση, και στη 

δεύτερη µε τη συµβολή του στην επίλυση διαφόρων εσωτερικών της 

προβληµάτων73. 

 Για τον λόγο αυτό, η Iερά Σύναξη της Mονής παρέδωσε στον Mεταξάκη 

επιστολή, ηµεροµηνίας 12 Φεβρουαρίου 1915, µε την οποία εξήρε το έργο, που 

επιτελούσε το Iεροδιδασκαλείο για τη µόρφωση ιερέων και διδασκάλων, και 

επισύναπτε τη σχετική επιταγή. O Mητροπολίτης Kιτίου ευχαρίστησε την 

αδελφότητα, µε επιστολή του ίδιας ηµεροµηνίας, και ακολούθησε, µετά από 

µερικές ηµέρες, παρόµοια επιστολή από τον διευθυντή και τους καθηγητές74. Aς 

σηµειωθεί, ότι λόγω της µεγάλης αυτής δωρεάς, το Iεροδιδασκαλείο µετονοµάσθη 

σε «Bατοπεδινό», ονοµασία που, όµως, δεν επικράτησε, αφού δόθηκε η ερµηνεία, 

ότι αυτή αναφερόταν αποκλειστικά στο κτήριο και όχι στη Σχολή75. 

 H αγορά της οικίας Kόπαµ χαιρετίστηκε µε θερµά σχόλια από τους 

υποστηρικτές του Iεροδιδασκαλείου και προσέδωσε νέα δυναµική στη λειτουργία 

                                                
73. «Mεγάλη δωρεά υπέρ του Iεροδιδασκαλείου Λάρνακος», Πατρίς, 4/17.3.1915· 

«Δωρεά εις το Iεροδιδασκαλείον», Kήρυξ, 6.3.1915· «Γενναία δωρεά υπέρ του 

Iεροδιδασκαλείου», Σάλπιγξ, 6/19.3.1915· «Mεγάλη δωρεά υπέρ του 

Iεροδιδασκαλείου», Aλήθεια, 6.3.1915· «Mεγάλη δωρεά», Ένωσις, 6/17.3.1915· 

«Bατοπεδινόν Iεροδιδασκαλείον Kύπρου», Eλευθερία, 7/20.3.1915· «Γεναία δωρεά 

υπέρ του Iεροδιδασκαλείου», Eλευθερία, 7/20.3.1915. Eπίσης βλ. Πέτρου 

Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πόλεµοι. Συµβολή στην ιστορία του 

κυπριακού εθελοντισµού, Λευκωσία 1997, σ. 220-221. 

74. «Mεγάλη δωρεά υπέρ του Iεροδιδασκαλείου», E.K. 5(1915)154-157, 160 

[15.3.1915]· «Tρία γράµµατα», Kήρυξ, 19.3.1915, όπου, σε αµφότερα τα έντυπα, 

δηµοσιεύονται οι τρεις επιστολές. 

75. «Aι εργασίαι της Iεράς Συνόδου. Aποφάσεις διά το Iεροδιδασκαλείον», 

Eλευθερία, 18/31.3.1917. 



19 

του76. Γι’ αυτό και η εξαγγελία της µετεστέγασής του πήρε πανηγυρικό χαρακτήρα, 

µε δηµοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, όπου επαναδιατυπώνονταν οι στόχοι του, 

για τον κατάλληλο καταρτισµό διδασκάλων, ιεροκηρύκων και ιερέων, οι οποίοι, µε 

τον απαραίτητο ηθικό και πνευµατικό εξοπλισµό και την άριστη γεωπονική 

κατάρτιση, θα προσέφεραν πολύτιµες υπηρεσίες στον τόπο77. Στο µεταξύ έγιναν τα 

απαραίτητα έργα διαµόρφωσης της οικίας Kόπαµ78 και στις 5 Oκτωβρίου 1914 

πραγµατοποιήθηκαν, παρόντων του Έλληνα προξένου και του Bρετανού διοικητή 

Λάρνακας, τα εγκαίνια του νέου κτηρίου79. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι σε δηµοσίευµα του έτους 1921 αναφέρεται πως το 

Ιεροδιδασκαλείο πανηγύριζε στις 26 Oκτωβρίου, ηµέρα που η Eκκλησία τιµά τη 

µνήµη του Aγίου Δηµητρίου. Όπως σηµειώνεται, τη µέρα αυτή ο διευθυντής 

Αρχιµανδρίτης Iουβενάλιος Ελευθεριάδης, µαζί µε τους µαθητές, επισκέφθηκαν 

τον Έλληνα πρόξενο στο σπίτι του στη Λάρνακα και του ευχήθηκαν, µε την 

ευκαιρία της επετείου της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης80. Δεν έχουν 

διασωθεί άλλες πληροφορίες για τον εορτασµό αυτό, είναι, όµως, πολύ πιθανόν η 

επιλογή της ηµέρας να έγινε σε ανάµνηση της εισόδου στην πόλη του ελληνικού 

                                                
76. Για το ζήτηµα αυτό βλ. «Tο Iεροδιδασκαλείον. Ποίος ο προορισµός του», 

Eλευθερία, 28/11.7.1914· «Iεροδιδασκαλείον», Σάλπιγξ, 25/7.8.1914· «Eντυπώσεις 

εκ Λάρνακος. Tο Iεροδιδασκαλείον», Σάλπιγξ, 26/9.10.1914. 

77. «Iεροδιδασκαλείον εν Λάρνακι», Hχώ της Kύπρου, 19.7.1914 [= Ένωσις, 

18/31.7.1914· Nέον Έθνος, 19/1.8.1914· Σάλπιγξ, 25/7.8.1914· Eλευθερία, 

26/8.8.1914· Πατρίς, 31/13.8.1914· Kήρυξ, 1.8.1914]. Eπίσης βλ. «H Λάρναξ και τα 

εκπαιδευτήριά της», Eλευθερία, 11/24.10.1914. 

78. «Iεροδιδασκαλείον», Nέον Έθνος, 13/29.9.1914· «Tο Iεροδιδασκαλείον», 

Eλευθερία, 20/3.10.1914· «Tο Iεροδιδασκαλείον», E.K. 4(1914)446 [30.9.1914]· 

«Eγκαίνια Iεροδιδασκαλείου», Σάλπιγξ, 3/16.10.1914. 

79. «Eγκαίνια Iεροδιδασκαλείου», Σάλπιγξ, 10/23.10.1914· «Eγκαίνια 

Iεροδιδασκαλείου», Φωνή της Kύπρου, 11/24.10.1914· «Tα εγκαίνια του 

Iεροδιδασκαλείου», Hχώ της Kύπρου, 11.10.1914. Για την οµιλία που εκφώνησε ο 

Mεταξάκης στη γιορτή των εγκαινίων, τον λόγο του Άγγλου διοικητή Λάρνακας και 

τους χαιρετισµούς διαφόρων επισήµων βλ. E.K. 4(1914)473-480 [10.10.1914]. 

80. «Tο Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον επισκεπτόµενον τον Έλληνα Πρόξενον», 

Nέον Έθνος, 29/11.11.1921. 
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στρατού στις 26 Oκτωβρίου 1912, κατά τη διάρκεια των Bαλκανικών πολέµων. 

Eίναι γνωστόν άλλωστε, ότι υπήρξε τότε µεγάλος ενθουσιασµός στην Kύπρο και ο 

µεν Mεταξάκης µετέβη στην Eλλάδα, όπου προσέφερε πολύτιµες υπηρεσίες, ο δε 

καθηγητής του Iεροδιδασκαλείου Γεώργιος Zήνων ανεχώρησε για το µέτωπο και 

κατετάγη στον ελληνικό στρατό81. Aς σηµειωθεί, ότι την περίοδο αυτή είχε 

διαδοθεί ευρέως πως επίκειτο αναστολή της λειτουργίας του Iεροδιδασκαλείου, 

αφού ο Mητροπολίτης Kιτίου δεν θα επέστρεφε στην Kύπρο από την Eλλάδα, µε 

αποτέλεσµα, κατά το σχολικό έτος 1913-14, να εγγραφούν στην πρώτη τάξη µόνο 

τέσσερις µαθητές82. 

 

H ανάληψη της εποπτείας από την Iερά Σύνοδο 

 Σταθµός στη λειτουργία του Iεροδιδασκαλείου ήταν η ανάληψη της 

εποπτείας του από την Iερά Σύνοδο της Eκκλησίας της Kύπρου, ένα περίπου χρόνο 

µετά τον θάνατο του Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου B΄. O Mεταξάκης απέστειλε τότε 

επιστολή, ηµεροµηνίας 11 Mαρτίου 1917, προς τον νέο Aρχιεπίσκοπο (1916-1933) 

Kύριλλο Γ΄, όπου εξέθετε τα ωφέλη που θα είχε µακροπρόθεσµα για την κυπριακή 

κοινωνία η λειτουργία του, ζητώντας τη στήριξη της Συνόδου. Tο σχετικό αίτηµα 

έγινε αµέσως αποδεκτό και, στις 14 του ιδίου µηνός, η Σύνοδος ανακοίνωσε ότι το 

Iεροδιδασκαλείο ετίθετο κάτω από την προστασία της και µετονοµαζόταν σε 

«Παγκύπριο Iεροδιδασκαλείο»83. Όρισε επίσης τους Μελέτιο Μεταξάκη, Hγούµενο 

                                                
81. Πέτρου Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι Βαλκανικοί Πόλεµοι, ό.π., σ. 320. 

Eιδικότερα, για τη συµβολή του Mεταξάκη στους Bαλκανικούς πολέµους βλ. Tου 

ιδίου, «O Mητροπολίτης Kιτίου Mελέτιος Mεταξάκης και οι Bαλκανικοί Πόλεµοι 

1912-1913», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 5(2001)125-139. 

82. «Λογοδοσία του Διευθυντού του Iεροδιδασκαλείου», E.K. 4(1914)401 

[30.9.1914]. Aς σηµειωθεί, ότι κανένας από τους νεοεισελθόντες αυτούς µαθητές 

δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του, αφού το σχολικό έτος 1918-19 δεν υπήρξαν 

απόφοιτοι. Bλ. «Διάφοροι ειδήσεις», Πατρίς, 6/19.6.1919. 

83. «Tο Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», E.K. 7(1917)162-165 [15.3.1917], όπου 

δηµοσιεύονται τόσο η επιστολή του Mεταξάκη, όσο και η σχετική απόφαση της 

Συνόδου. Η επιστολή του Μεταξάκη σώζεται και στο Αρχείο της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 1916-1933. Βιβλίον 

Λ΄. Παγκύπριον Ιεροδιδασκαλείον, αρ. 5. Επίσης, βλ. «Το Ιεροδιδασκαλείον 
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Kύκκου Kλεόπα και διάκονο Nικόδηµο Mυλωνά, ως προσωρινή επιτροπή για τη 

διαχείρισή του και τους ανέθεσε να συντάξουν τον νέο Κανονισµό84, που υπεγράφη 

από τα µέλη της Συνόδου στη Λάρνακα, την 1η Iουνίου 1917. 

 O Kανονισµός αυτός καθόριζε τον τρόπο λειτουργίας του Iεροδιδασκαλείου 

και επαναλάµβανε τις διατάξεις του παλαιότερου, περί της ηλικίας εισαγωγής των 

µαθητών, διευκρινίζοντας ότι όλοι θα ήταν οικότροφοι και τα δίδακτρά τους θα 

ανέρχονταν στις 15 λίρες. Σηµείωνε επίσης, ότι η Σύνοδος θα όριζε την Εφορεία 

του, που θα αποτελείτο από ένα Aρχιερέα και δύο βαθµούχους κληρικούς, καθώς 

και τον διευθυντή, ο οποίος έπρεπε απαραιτήτως να είναι ιερωµένος και να 

διαµένει εντός της Σχολής85. Aνέφερε ακόµη, ότι οι απόφοιτοι µπορούσαν να 

εργαστούν ως διδάσκαλοι για όλη τη σταδιοδροµία τους, αν ιερώνονταν, ή για 

περίοδο µόνο δώδεκα χρόνων, αν επέλεγαν να παραµείνουν λαϊκοί86, διάταξη που 

όµως δεν ίσχυσε στην πράξη. 

 Ο Kανονισµός παρουσιάστηκε στη συνεδρία της Συνόδου, τον Iούνιο του 

1917, οπότε εγκρίθηκε και αποφασίστηκε τα µέλη της προσωρινής επιτροπής να 

αποτελέσουν την πρώτη Eφορεία του Iεροδιδασκαλείου87. Aργότερα υπηρέτησαν 

                                                                                                                                                   
περιβαλλόµενον τον τίτλον "Παγκύπριον"», Ένωσις, 17/30.3.1917· «Aι εργασίαι της 

Iεράς Συνόδου. Aποφάσεις διά το Iεροδιδασκαλείον», Eλευθερία, 18/31.3.1917· 

«Tα ανταλλαγέντα γράµµατα επί τη εκχωρήσει του Iεροδιδασκαλείου εις την Iεράν 

Σύνοδον», Σάλπιγξ, 22/4.4.1917· «Aποφάσεις διά το Iεροδιδασκαλείον», Kήρυξ, 

24.3.1917· «Tο Iεροδιδασκαλείον», Eλευθερία, 25/7.4.1917. 

84. «Tο Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», E.K. 7(1917)163 [15.3.1917]· «Kανονισµός 

Iεροδιδασκαλείου», E.K. 7(1917)366 [15.6.1917]. 

85. Ο Κανονισµός κυκλοφόρησε σε αυτοτελές τεύχος: Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας 

Κύπρου, Κανονισµός (1917), ό.π. Δηµοσιεύτηκε επίσης στο περιοδικό E.K. 

7(1917)369-388 [30.6.1917] και σώζεται σε χειρόγραφη µορφή στο Αρχείο της 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 1916-1933. 

Βιβλίον Λ΄. Παγκύπριον Ιεροδιδασκαλείον, αρ. 1. 

86. Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας Κύπρου, Κανονισµός (1917), ό.π., σ. 21. Για την 

αδυναµία εφαρµογής του βλ. «Δασκαλοϊερείον», Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 

28.9.1927. 

87. «Kυπριακή Eκκλησία. Συνοδικαί εργασίαι», Eλευθερία, 10/23.6.1917· «Συνοδικαί 

εργασίαι», Σάλπιγξ, 14/27.6.1917. 
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στη θέση αυτή και άλλοι υψηλόβαθµοι κληρικοί, όπως για παράδειγµα το σχολικό 

έτος 1918-19 οι Aρχιεπίσκοπος Kύριλλος Γ΄, Mητροπολίτης Kιτίου Nικόδηµος και 

Hγούµενος Kύκκου Kλεόπας88 και το 1920-21 οι Mητροπολίτες Πάφου Iάκωβος, 

Kιτίου Nικόδηµος και Hγούµενος Kλεόπας89. Οι τρεις τελευταίοι διετέλεσαν µέλη 

της Εφορείας για αρκετά χρόνια, όπως για παράδειγµα κατά το έτος 192390. 

 Oι τελικές εξετάσεις του σχολικού έτους 1916-17 διεξήχθησαν, στις 28 

Mαΐου 1917, µέσα σε πανηγυρική ατµόσφαιρα, παρόντων των µελών της Συνόδου, 

πλην του νεοεκλεγέντος Mητροπολίτη Kυρηνείας Mακαρίου, και πολλών 

διακεκριµένων πολιτών της Λάρνακας. Στην τελετή µίλησαν ο διευθυντής Αρσένιος 

Δηλιγιάννης, ο Μελέτιος Μεταξάκης και ο Aρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ΄, ο οποίος 

εξέφρασε την ευαρέσκεια της Eκκλησίας προς τον ιδρυτή του, Mητροπολίτη 

Kιτίου.  

 H ανάληψη της εποπτείας του από τη Σύνοδο, η εγγραφή, κατά το σχολικό 

έτος 1917-18, 19 νέων µαθητών, που ανέβασαν το σύνολό του στους 60, και ο 

διορισµός προσοντούχων καθηγητών έδειχνε ότι θα µπορούσε να αντιµετωπίσει µε 

αισιοδοξία το µέλλον91. Σε αυτό συνέτεινε και η απόφαση του Aρχιεπισκόπου 

Kύπρου να µεριµνήσει για την εξεύρεση πόρων για την απρόσκοπτη λειτουργία 

                                                
88. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Φωνή της Kύπρου, 14/27.7.1918· 

«Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον. Διορισµοί προσωπικού», Eλευθερία, 14/27.7.1918. 

89. «Eργασίαι της Iεράς Συνόδου. Aι αποφάσεις της», Eλευθερία, 29/13.3.1920. 

90. «Η Ιερά Σύνοδος», Κήρυξ, 10/23.3.1923. Ειδικότερα, για τη συµβολή του 

Mητροπολίτη Πάφου στη λειτουργία του Iεροδιδασκαλείου αναφέρθηκε ο 

Mητροπολίτης Kιτίου Nικόδηµος Mυλωνάς, τον Iούνιο του 1930. Bλ. «Mητρόπολις 

Kιτίου», A.B. 2(1930)398 [19.6.1930]. 

91. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον. Διορισµοί προσωπικού», Eλευθερία, 

8/21.7.1917· «Iεροδιδασκαλείον», E.K. 7(1917)432 [15.9.1917]· «Παγκύπριον 

Iεροδιδασκαλείον», E.K. 7(1917)464 [30.9.1917]· «Έναρξις µαθηµάτων εν τω 

Παγκυπρίω Iεροδιδασκαλείω. Διορισµοί προσωπικού», Eλευθερία, 30/13.10.1917. 

Ας σηµειωθεί, ότι από τους 19 νέους µαθητές οι 14 εγγράφησαν στην πρώτη τάξη. 

Βλ. «Παγκύπριον Ιεροδιδασκαλείον. Εναρκτήριος τελετή», Ελευθερία, 

23/6.10.1917. 
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του, όπως µε την εκ µέρους των ναών της Λευκωσίας εισφορά σηµαντικού ποσού 

χρηµάτων, τον Mάιο του 191992. 

 

Oι διευθυντές του Iεροδιδασκαλείου 

 Σύµφωνα µε την προαναφερθείσα εξαγγελία της ίδρυσης του 

Iεροδιδασκαλείου, που δηµοσιεύτηκε στις 9 Aυγούστου 1910, πρώτος διευθυντής 

ορίστηκε ο E. Iακωβίδης, ο οποίος, όµως, προτίµησε να εργαστεί στο 

Ιεροδιδασκαλείο Σάµου. Γι’ αυτό και ο Mεταξάκης αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος 

τη διεύθυνση, την οποία τελικά ανέθεσε στον γραµµατέα της Mητρόπολης, 

Iεροδιάκονο Aρσένιο Δηλιγιάννη, ο οποίος, όπως έχει αναφερθεί, αρχικά 

προοριζόταν για τη θέση του υποδιευθυντή. Για τη ζωή και τον τόπο καταγωγής 

του δεν έχουν διασωθεί πολλές πληροφορίες. Eίναι γνωστόν, ότι αποφοίτησε από 

τη Θεολογική Σχολή του Σταυρού το 1907 και πως το λαϊκό του όνοµα ήταν 

Γεώργιος. Στη διεύθυνση του Iεροδιδασκαλείου παρέµεινε µέχρι το 1919, οπότε 

ανεχώρησε από την Kύπρο. Σε δηµοσίευµα εφηµερίδας του έτους 1925 

αναγράφεται η αδιασταύρωτη πληροφορία, ότι είχε επανέλθει στις τάξεις των 

λαϊκών93. 

 Έκτός από τον Δηλιγιάννη, κατά το σχολικό έτος 1910-11, δίδαξαν ο επίσης 

απόφοιτος της Σχολής του Σταυρού Γεώργιος Bοόζενµπεργ και ο γεωπόνος N. 

Mορφάκης94. Σε αυτούς προστέθηκαν, µετά από µερικές βδοµάδες, ο 

µουσικοδιδάσκαλος Π. Φραντζεσκίδης και ο γυµναστής Γ. Bουτουρίδης, οι οποίοι 

εργάστηκαν αµισθί95. Τη χρονιά αυτή, όπως έχει αναφερθεί, φοίτησαν στην πρώτη 

τάξη δεκαεπτά µαθητές. 

                                                
92. «Yπέρ του Iεροδιδασκαλείου», Eλευθερία, 27/10.5.1919. 

93. «Φαίνεται ότι το έχει το στοιχειό του Iεροδιδασκαλείου να συµβαίνουν τοιαύτα 

εκ µέρους καθηγητών του· ο Iορδανίδης ήτο άθεος, ο Δηλιγιάννης απέβαλε τα 

ράσα και σήµερον τον εµιµήθη και ο Tύµβιος». Bλ. «Eκ Λάρνακος», Νέος 

Kυπριακός Φύλαξ, 15.7.1925. Για την αποφοίτησή του από τη Θεολογική Σχολή του 

Σταυρού βλ. «Eκκλησιαστικά Xρονικά», Nέα Σιών 6(1907)755· Kωστή Kοκκινόφτα, 

«H Θεολογική Σχολή του Σταυρού Iεροσολύµων και η Kύπρος», Kυπριακαί Σπουδαί 

71(2009)125. 

94. «Eντυπώσεις από το Iεροδιδασκαλείον», Eλευθερία, 8/20.10.1910. 

95. «Eξετάσεις Iεροδιδασκαλείου», Eλευθερία, 11/24.6.1911.  
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 Tο αµέσως επόµενο σχολικό έτος, το Iεροδιδασκαλείο ξεκίνησε τα 

µαθήµατα του στις 29 Σεπτεµβρίου 1911, επιβεβαιώνοντας ότι η λειτουργία του θα 

είχε συνέχεια96. Tη χρονιά αυτή φοίτησαν 28 µαθητές, 17 στην πρώτη και 11 στη 

δευτέρα τάξη. Eκτός από τον διευθυντή, που είχε την ευθύνη της διδασκαλίας των 

θρησκευτικών µαθηµάτων, δίδαξαν επίσης ο Xαρίλαος Παπαϊωάννου ελληνικά, ο Δ. 

Aναστασόπουλος µαθηµατικά, ο Γεώργιος Zήνων γεωπονικά, καθώς και οι Π. 

Φραντζεσκίδης και Γ. Bουτουρίδης µουσική και γυµναστική, αντιστοίχως. Oι δύο 

τελευταίοι συνέχισαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αµοιβή97. 

 Tο σχολικό έτος 1912-13 οι µαθητές ανήλθαν στους τριάντα και οι 

καθηγητές πλήρους απασχόλησης στους πέντε: ο διευθυντής Δηλιγιάννης δίδαξε 

θρησκευτικά, ο Xαρίλαος Παπαϊωάννου θρησκευτικά και ελληνικά, ο Aργύρης 

Aλβάντης φυσικοµαθηµατικά, ο Γεώργιος Zήνων γεωπονικά και ο Θεόδωρος 

Kόντης ιχνογραφία και ζωγραφική. Συνέχισαν επίσης να διδάσκουν µουσική και 

γυµναστική οι Π. Φραγκεσκίδης και ο Γ. Bουτουρίδης98. 

 Tριάντα µαθητές εγγράφησαν για σπουδές και κατά το σχολικό έτος 1913-

1499, ενώ κατά το αµέσως επόµενο, 1914-15, ο αριθµός τους αυξήθηκε στους 51100. 

                                                
96. «Aρσενίου Δηλιγιάννη, Διευθυντού του Iεροδιδασκαλείου, Προσφώνησις επί τη 

ενάρξει των µαθηµάτων (29 Σεπτεµβρίου 1911)», E.K. 2(1912)326-328 [15.6.1912]. 

97. «Λογοδοσία Διευθυντού», E.K. 2(1912)334-338 [15.6.1912]. O Xαρίλαος 

Παπαϊωάννου διορίστηκε λίγο πριν από την έναρξη του σχολικού έτους 1911-12 

και ανέλαβε να διδάξει το µάθηµα των ελληνικών. Bλ. «Tο Iεροδιδασκαλείον», E.K. 

1(1911)524 [31.8.1911]· «Έναρξις Iεροδιδασκαλείου», E.K. 1(1911)589 [30.9.1911]. 

98. Aντώνιου Oικονόµου, Kιτιακόν Hµερολόγιον, τ. A΄, Λάρνακα 1913, σ. 114. Για 

τα όσα διαδραµατίστηκαν κατά το σχολικό έτος 1912-13 βλ. «Λογοδοσία του 

Διευθυντού Διακόνου Aρσενίου Δηλιγιάννη (9 Iουνίου 1913)», E.K. 3(1913)380-383 

[30.6.1913]· «O Mητροπολίτης Kιτίου επί ταις εξετάσεσι του Iεροδιδασκαλείου», 

E.K. 3(1913)384-389 [30.6.1913], όπου δηµοσιεύεται η οµιλία που ο Mεταξάκης 

εκφώνησε, κατά την τελετή λήξης των µαθηµάτων. 

99. «Λογοδοσία του Διευθυντού του Iεροδιδασκαλείου», E.K. 4(1914)401 

[30.9.1914]. 

100. «Tο Iεροδιδασκαλείον κατά το 1914-1915. (Λογοδοσία του Διευθυντού)», E.K. 

5(1915)358 [10.9.1915]. Για τις εξετάσεις, που διεξήχθησαν µε την ευκαιρία της 

λήξης των µαθηµάτων του έτους αυτού βλ. «Aι εξετάσεις του Iεροδιδασκαλείου 
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Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι ανάµεσα στους τριάντα µαθητές του σχολικού έτους 1912-

13 υπήρχαν τρεις υπότροφοι της Mονής Σταυροβουνίου, δύο του Aγίου 

Παντελεήµονα Mύρτου, ένας της Tροοδίτισσας, ένας της Xρυσορρογιάτισσας και 

ένας της Mητρόπολης Πάφου, ενώ οι υπόλοιποι σπούδαζαν µε δικές τους δαπάνες. 

Eπίσης, τέσσερις από αυτούς ήταν ήδη χειροτονηµένοι διάκονοι101. 

 Aρχικά οι µαθητές κατάγονταν από την Kύπρο, στη συνέχεια, όµως, 

εγγράφησαν και ιεροσπουδαστές προερχόµενοι από το εξωτερικό, όπως, κατά το 

σχολικό έτος 1918-19, οπότε φοίτησαν ένας από την Kρήτη και δύο υπότροφοι του 

Iεροµόναχου Aρτεµίου, που υπηρετούσε στην Aδδίς Aµπέµπα102. Στα µέσα της 

δεκαετίας του 1920, φοίτησαν και µερικοί άλλοι, για τους οποίους θα γίνει 

αναφορά στη συνέχεια, όπως Aραβόφωνοι από τα Πατριαρχεία Aντιοχείας και 

Iεροσολύµων, καθώς και µαθητές από την Kρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα Eπτάνησα. 

Είναι αξιοσηµείωτο, ότι τον Απρίλιο του 1926, ο τότε Οικουµενικός Πατριάρχης 

Βασίλειος ζήτησε από τον Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο Γ΄ να γίνει δεκτός στο 

Ιεροδιδασκαλείο, ως υπότροφος της Εκκλησίας της Κύπρου, νεαρός ιθαγενής, 

προστατευόµενος του πρωτοπόρου ιεραπόστολου στην Αφρική, Aρχιµανδρίτη 

Νικόδηµου Σαρίκα. Παρά τη θετική στάση του Kυρίλλου, φαίνεται ότι τελικά ο 

νεαρός Αφρικανός δεν κατέστη δυνατόν να κατέλθει στο νησί103. 

                                                                                                                                                   
Λάρνακος», Σάλπιγξ, 12/25.6.1915· «Aι εξετάσεις του Iεροδιδασκαλείου. Tα 

αποτελέσµατα», Eλευθερία, 13/26.6.1915· «Iεροδιδασκαλείον», E.K. 5(1915)351 

[30.6.1915]. 

101. Για τα ονόµατα, την καταγωγή και το εκκλησιαστικό ίδρυµα, που κάλυπτε τις 

δαπάνες σπουδών των µαθητών βλ. «Oι µαθηταί του Iεροδιδασκαλείου κατά το 

σχολικόν έτος 1912-1913», E.K. 3(1913) 367 [30.6.1913]. 

102. «Tο Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», A.B. 1(1918-1919)351 [31.5.1919]. 

103. Για το σχετικό ζήτηµα αναφέρονται τέσσερις επιστολές, που φυλάσσονται 

στο Αρχείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 

1916-1933. Βιβλίον Δ΄. Αλληλογραφία µετά Οικουµενικού Πατριαρχείου (Μέρος 

Β΄), αρ. 6α, 6β, 9 και Βιβλίον Λ΄. Παγκύπριον Ιεροδιδασκαλείον, αρ. 104. Η πρώτη, 

ηµεροµηνίας 22 Aπριλίου 1926, είναι του Πατριάρχη Βασιλείου, µε την οποία ζητεί 

από τον Kύριλλο Γ΄ να γίνει δεκτός στο Ιεροδιδασκαλείο ο νεαρός Αφρικανός. 

Ακολουθούν σχετική ενηµερωτική επιστολή, ηµεροµηνίας 13 Mαΐου 1926, του 

Κύπριου Aρχιεπισκόπου προς τον Μητροπολίτη Πάφου Ιάκωβο, η απάντηση, 
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 O Δηλιγιάννης παρέµεινε στη διεύθυνση του Iεροδιδασκαλείου µέχρι το 

1919, οπότε υπέβαλε παραίτηση και ανεχώρησε από την Kύπρο104. O νεαρός 

Iεροδιάκονος είχε θελήσει να παραιτηθεί και τον προηγούµενο χρόνο, αµέσως 

µετά τη λήξη των µαθηµάτων του σχολικού έτους 1917-18. Πείσθηκε, όµως, µετά 

από θερµή παράκληση της Συνόδου, να παραµείνει για ακόµη ένα έτος105. 

 Την περίοδο που διηύθυνε το Iεροδιδασκαλείο ο Δηλιγιάννης, ένας από τους 

πλέον διακεκριµένους καθηγητές του ήταν ο Mικρασιάτης Iορδάνης Iορδανίδης, 

απόφοιτος των Πανεπιστηµίων της Λειψίας και του Mονάχου, ο οποίος δίδαξε 

φιλοσοφικά και παιδαγωγικά106. O Iορδανίδης, αµέσως µετά την ανάληψη των 

καθηκόντων του, εκπόνησε, τον Oκτώβριο του 1914, µελέτη για τη βελτίωση της 

λειτουργίας του Iεροδιδασκαλείου107, ενώ στη συνέχεια ανέπτυξε σηµαντική 

πολιτιστική δράση, έδωσε αριθµό διαλέξεων, όπως, τον Aπρίλιο του 1916, µε θέµα 

το έργο του Γκαίτε108, και δηµοσίευσε στην εφηµερίδα «Ηχώ της Κύπρου» 

ποιήµατα, φιλολογικές, παιδαγωγικές και άλλες µελέτες, καθώς και µεταφράσεις 

                                                                                                                                                   
ηµεροµηνίας 18 Mαΐου 1926, του Κυρίλλου Γ΄ προς τον Βασίλειο και τέλος νέα 

επιστολή, ηµεροµηνίας 15 Iουνίου 1926, του Oικουµενικού Πατριάρχη προς τον 

Κύπριο Αρχιεπίσκοπο. 

104. «Eορτή Iεροδιδασκαλείου», Ένωσις, 30/12.6.1919· «Tο Παγκύπριον 

Iεροδιδασκαλείον», A.B. 1(1918-1919)349-353 [31.5.1919], όπου δηµοσιεύεται 

επίσης η λογοδοσία του Δηλιγιάννη. 

105. «H παραίτηση του Διευθυντού του Iεροδιδασκαλείου», Eλευθερία, 

12/25.5.1918. Στο Αρχείο της Αρχιεπισκοπής σώζεται αντίγραφο επιστολής, 

ηµεροµηνίας 15 Mαΐου 1918, µε την οποία ο Κύριλλος ζητούσε από τον Αρσένιο να 

µην επιµείνει στην παραίτησή του. Βλ. Αρχείο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, 

Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 1916-1933. Βιβλίον Λ΄. Παγκύπριον 

Ιεροδιδασκαλείον, αρ. 26. 

106. Bλ. Eλευθερία, 20/3.10.1914, όπου γίνεται αναφορά στην πρόσληψή του και 

«Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Φωνή της Kύπρου, 14/27.7.1918· «Παγκύπριον 

Iεροδιδασκαλείον. Διορισµοί προσωπικού», Eλευθερία, 14/27.7.1918, όπου 

σηµειώνεται η παραίτησή του. 

107. «Έκθεσις ειδικού περί του Iεροδιδασκαλείου», E.K. 4(1914)486-491 

[31.10.1914]. 

108. «H διάλεξις του κ. Iορδανίδου», Ένωσις, 1/14.4.1916. 
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από τη γερµανική λογοτεχνία109. Εξέδωσε επίσης το βιβλίο «H παιδική χειροτεχνία 

εις την σηµερινή αγωγήν (εκ του Γερµανικού)» (Λάρνακα 1918). Με τη λήξη του 

σχολικού έτους 1917-18, υπέβαλε, µετά από σύγκρουσή του µε τον Δηλιγιάννη110, 

παραίτηση και ανεχώρησε για την Aίγυπτο, όπου νυµφεύτηκε τη µετέπειτα 

συγγραφέα Mαρία Iορδανίδου. Tα ίχνη του χάθηκαν τη δεκαετία του 1930 στη 

Σοβιετική Ένωση, όπου είχε µεταβεί, µετά την προσχώρησή του στο κοµµουνιστικό 

κίνηµα. Σύµφωνα µε τη σύζυγό του, την περίοδο της παραµονής του στην Κύπρο 

δηµιούργησε, µε επικεφαλής τον ιεροδιδάσκαλο Γρηγόριο Πετρώνδα, την οµάδα 

των αριστερών εκπαιδευτικών «Ο Πυρσός»111, για την οποία, όµως, δεν έχουµε 

υπόψη µας λεπτοµέρειες. 

 Tον Δηλιγιάννη διαδέχθηκε ο αγιοταφίτης Aρχιµανδρίτης Iουβενάλιος 

Eλευθεριάδης (1878-1939) από το Πραστειό Mεσαορίας, επίσης απόφοιτος της 

Θεολογικής Σχολής του Σταυρού, µε ευρύτερες σπουδές στην Aρχαιολογική Σχολή 

Mόσχας. Στο Iεροδιδασκαλείο παρέµεινε µέχρι το 1922112, οπότε απεχώρησε και 

υπηρέτησε σε ναούς της Aµµοχώστου, όπου διορίστηκε καθηγητής των 

θρησκευτικών στο Γυµνάσιο της πόλης113. Από επιστολή οµάδας ιεροσπουδαστών, 

                                                
109. Λευτέρη Παπαλεοντίου, Τα πρώτα βήµατα της κυπριακής λογοτεχνικής 

κριτικής (1880-1930), Λευκωσία 1997, σ. 44-45, 305. 

110. Η σχετική πληροφορία αντλείται από αντίγραφο επιστολής, ηµεροµηνίας 1 

Iουλίου 1918, του Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Γ΄ προς τον Μητροπολίτη Αθηνών 

Μελέτιο Μεταξάκη, µε την οποία του ζητεί επίσης να βοηθήσει για την εξεύρεση 

νέας εργασίας στον Ιορδανίδη, πιθανόν στην Αµερική. Βλ. Αρχείο Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 1916-1933. Βιβλίον 

Λ΄. Παγκύπριον Ιεροδιδασκαλείον, αρ. 27. 

111. Mαρίας Iορδανίδου, Σαν τα τρελλά πουλιά, Aθήνα 1978, σ. 128 και 158-159, 

για την παραµονή του στην Κύπρο και την εξαφάνισή του στη Σοβιετική Ένωση, 

αντιστοίχως. 

112. Για την ανάληψη των καθηκόντων του βλ. «Xρονικά», Nέον Έθνος, 

24/6.9.1919· «Xρονικά», A.B. 2(1919-20)62 [31.9.1919]. Για την υποβολή 

παραίτησής του βλ. «Mικραί ειδήσεις», Eλευθερία, 16/29.7.1922. 

113. Για την αποφοίτησή του από τη Θεολογική Σχολή του Σταυρού βλ. «Eξετάσεις 

Θεολογικής Σχολής», Nέα Σιών 4(1906)172, όπου αναγράφεται µε το λαϊκό του 

όνοµα, Δηµήτριος Eλευθεριάδης. Για τη ζωή του βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, 
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που παρελήφθη από τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ΄ την 1 Ιουλίου 1922, φαίνεται ότι 

υπέβαλε παραίτηση, εξαιτίας προβληµάτων που αντιµετώπιζε στην εκτέλεση των 

καθηκόντων του114. 

 Από τη λογοδοσία του για το σχολικό έτος 1920-21, που δηµοσιεύτηκε στον 

τύπο της εποχής, γνωρίζουµε ότι φοίτησαν τότε 80 µαθητές και ολοκλήρωσαν τις 

σπουδές τους 13. Δίδαξαν δε, εκτός από τον ίδιο, οι Γεώργιος Mατσάκης και 

Γεώργιος Mοδινός ελληνικά, M. Φιλώτας µαθηµατικά, Mακάριος Mαχαιριώτης 

θρησκευτικά, I. Kυριακίδης παιδαγωγικά,  Θ. Kόντης ιχνογραφία και ζωγραφική, 

καθώς και οι καθηγητές του Eµπορικού Λυκείου Λάρνακας Δ. Kουτουµάνος, B. 

Aυγερινός και Π. Mητρόπουλος διάφορα άλλα µαθήµατα115.  

 Tον Iουβενάλιο διαδέχθηκε ο Γεώργιος Mατσάκης (1881-1959) από την 

Iκαρία, επίσης απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του Σταυρού, καθώς και της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών116. O Mατσάκης υπηρέτησε στο 

Iεροδιδασκαλείο από το 1914117, αρχικά ως καθηγητής, και από το 1918 ως 

                                                                                                                                                   
Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 137· Kωστή Kοκκινόφτα, «H Θεολογική 

Σχολή του Σταυρού», ό.π., σ. 128-129. 

114. Βλ. Αρχείο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 

1916-1933. Βιβλίον Λ΄. Παγκύπριον Ιεροδιδασκαλείον, αρ. 58α. 

115. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Nέον Έθνος, 23/5.6.1920· 

«Iεροδιδασκαλείον», Ένωσις, 23/5.6.1920· «Tο Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον εν 

Λάρνακι», A.B. 2(1919-20)353-364 [15.6.1920], όπου δηµοσιεύεται και η λογοδοσία 

του διευθυντή, Aρχιµανδρίτη Iουβενάλιου. 

116. Για την αποφοίτησή του από τη Θεολογική Σχολή του Σταυρού βλ. Aρχείο 

Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφον Θεολογικής Σχολής Σταυρού 45, σ. 324, 

όπου σηµειώνεται ότι καταγόταν από την Iκαρία. Ωστόσο, µεταγενέστερες 

µαρτυρίες αναφέρουν ότι καταγόταν από την Kάρπαθο και πως σπούδασε θεολογία 

στην Aθήνα, αντί στα Iεροσόλυµα. Για τη ζωή του βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, 

Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., 252· Kωστή Kοκκινόφτα, «H Θεολογική Σχολή 

του Σταυρού», ό.π., σ. 125. 

117. Bλ. Eλευθερία, 20/3.10.1914, όπου ανακοινώνεται η πρόσληψή του στο 

Iεροδιδασκαλείο. 
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υποδιευθυντής118. Παρέµεινε στη διεύθυνσή του µέχρι το 1932, που έκλεισε 

οριστικά, αγωνιζόµενος µε υποµνήµατα και δηµοσιεύµατα, για τα οποία θα γίνει 

αναφορά στη συνέχεια, για να εξασφαλίσει πόρους για τη συνέχιση της 

λειτουργίας του. Ο διορισµός του στη θέση του διευθυντή, προφανώς, έγινε «κατ' 

οικονοµίαν», λόγω δυσκολίας στην εξεύρεση κατάλληλου κληρικού, όπως 

προνούσε ο Κανονισµός λειτουργίας του 1917. 

 Kατά τη διάρκεια της διεύθυνσής του από τον Mατσάκη, το Iεροδιδασκαλείο 

έφθασε στην πλήρη ανάπτυξή του, αφού σε αυτό δίδασκαν προσοντούχοι 

καθηγητές και οι µαθητές του µερικές φορές ξεπερνούσαν τους εκατόν. Για 

παράδειγµα, κατά το σχολικό έτος 1923-24 δίδαξαν ελληνικά ο διευθυντής του και 

ο θεµελιωτής των κυπρολογικών σπουδών Mικρασιάτης λόγιος Iωάννης Συκουτρής, 

θρησκευτικά ο Iεροδιάκονος και µετέπειτα Aρχιεπίσκοπος Kύπρου (Iούν. - Iούλ. 

1947) Λεόντιος (δίδαξε από το 1923 έως το 1926) και ο λόγιος Aρχιµανδρίτης 

Mακάριος Mαχαιριώτης (δίδαξε από το 1919 έως το 1932)119, µαθηµατικά ο M. 

Φιλώτας, φυσικά και γεωπονικά ο Xρ. Iερωνύµου, φυσικά ο Δ. Kουτουµάνος, 

γαλλικά και αγγλικά ο Π. Bασιλειάδης, γυµναστική ο Γ. Kαλαβάς, µουσική ο K. 

Tοµπόλης και ζωγραφική και ιχνογραφία ο Θ. Kόντης120. 

 Στο Iεροδιδασκαλείο δίδαξαν και πολλοί άλλοι διακεκριµµένοι καθηγητές, 

που µε την εκεί παρουσία τους συνέβαλαν στη δηµιουργία αξιοσηµείωτης 

πνευµατικής κίνησης. Aρκετοί από αυτούς κήρυτταν τακτικά τον θείο λόγο στους 

ναούς της µητροπολιτικής περιφέρειας Κιτίου, σε µία εποχή που ο άµβωνας 

γνώριζε την απόλυτη σιγή. Eπίσης, έδιναν κατά καιρούς διαλέξεις, όπως για 

                                                
118. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον. Διορισµοί προσωπικού», Eλευθερία, 

14/27.7.1918· «Διάφορα», A.B. 1(1918-1919)84 [15.9.1918]. 

119. Για τους Λεόντιο και Mακάριο βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν 

Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 219-220 και 240, αντιστοίχως, όπου και βιβλιογραφία. Για 

το έτος πρόσληψης του Λεοντίου βλ. «Διάφορα», Νέον Έθνος, 1.12.1923· 

«Αφίξεις», Αλήθεια, 7.12.1923· «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Nέον Έθνος, 

14.7.1924. Για την αποχώρησή του από το Iεροδιδασκαλείο βλ. «Εκ Λάρνακος», 

Χρόνος, 30.4.1926· «Επιτυχής διορισµός», Ισότης, 10.7.1926. Για τον διορισµό του 

Mακαρίου βλ. «Xρονικά», A.B. 2(1919-20)111 [15.10.1919]· «Eκ Λάρνακος», 

Eλευθερία, 28/11.10.1919. 

120. «Iεροδιδασκαλείον», Eλευθερία, 31.5.1924. 
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παράδειγµα ο Aρσένιος Δηλιγιάννης, τα Xριστούγεννα του 1910 και τον Iανουάριο 

του 1916, που µίλησε για επίκαιρο θέµα και για το ζήτηµα της κοινωνιολογικής 

ηθικής αντιστοίχως121, καθώς και οι προαναφερθέντες Συκουτρής και Iορδανίδης. 

Aκόµη, αρθρογραφούσαν για διάφορα θρησκευτικής, φιλολογικής και κοινωνικής 

φύσεως θέµατα, γεγονός που καταδεικνύει και τη µεγάλη συµβολή του στην 

καλλιέργεια της θεολογικής επιστήµης και των ελληνικών γραµµάτων. Πολλά από 

τα κείµενά τους δηµοσιεύτηκαν στα περιοδικά «Εκκλησιαστικός Κήρυξ», που 

εξεδόθη από τον Μεταξάκη το 1911 και εξακολούθησε να κυκλοφορεί µέχρι τον 

Απρίλιο του 1918122, και «Kυπριακά Xρονικά», που πρωτοκυκλοφόρησε το 1923 µε 

πρωτοβουλία του διάδοχου του Mεταξάκη, Nικόδηµου Mυλωνά, και επιµέλεια και 

φροντίδα του Συκουτρή123. 

 O επιφανέστερος από τους καθηγητές του Ιεροδιδασκαλείου ήταν ο Iωάννης 

Συκουτρής, ο οποίος αφίχθη στην Κύπρο τον Oκτώβριο του 1922124 και δίδαξε το 

µάθηµα των ελληνικών125. Παρέµεινε στο νησί µέχρι τον Μάιο του 1924126 και 

περιηγήθηκε το µεγαλύτερο µέρος του, συλλέγοντας γλωσσικό, λαογραφικό και 

                                                
121. Bλ. «Διάλεξις κ. Δηλιγιάννη», Eλευθερία, 31/13.1.1911 και «Διάλεξις του κ. A. 

Δηλιγιάννη», Eλευθερία, 30/12.2.1916, 6/19.2.1916, 13/26.2.1916, αντιστοίχως. 

122. Eίναι ενδεικτικό το γεγονός, ότι το µεγαλύτερο µέρος των µελετών, που 

φιλοξενούνται στα 145 τεύχη του «Eκκλησιαστικού Kήρυκος», οφείλονται στους 

καθηγητές του Ιεροδιδασκαλείου και στον ιδρυτή του. Bλ. Κωστή Κοκκινόφτα, 

«Εκκλησιαστικός Κήρυξ», στον τόµο: Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, Εγκυκλοπαίδεια 

του Ελληνικού Τύπου, τ. Β΄, Αθήνα 2008, σ. 76-77. 

123. O Iωάννης Συκουτρής για παράδειγµα δηµοσίευσε µεγάλο αριθµό µελετών 

στα «Kυπριακά Xρονικά». Για το περιοδικό αυτό και τους συνεργάτες του βλ. 

Σωφρόνιου Mιχαηλίδη, «Nεοκλής Kυριαζής», Kυπριακαί Σπουδαί 46(1982)1-69. 

124. Για τον µήνα άφιξής του στην Kύπρο βλ. Φοίβου Σταυρίδη, «O Nεοκλής Γ. 

Kυριαζής και η οµάδα έκδοσης του περιοδικού Kυπριακά Xρονικά Λάρνακος», 

Πνευµατική Kύπρος 353-355(1990)147. 

125. Για την περίοδο της διδασκαλίας του στο Ιεροδιδασκαλείο βλ.  Mάνου Aλευρά, 

«Στην Kύπρο», Nέα Eστία 63(1958)550-554. 

126. Για την αναχώρησή του από την Kύπρο βλ. «Kοσµική Hχώ», Kυπριακός Φύλαξ, 

14.5.1924· «Διάφορα», Nέον Έθνος, 17.5.1924. 
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άλλο υλικό127, που δηµοσίευσε κυρίως στα «Κυπριακά Χρονικά». Στο σύντοµο 

χρονικό διάστηµα των µόλις δεκαοκτώ µηνών που παρέµεινε στην Κύπρο, 

κατάφερε µε την πνευµατική και συγγραφική του δραστηριότητα να θέσει τις 

βάσεις για την περαιτέρω έρευνα, γεγονός που συνέτεινε ώστε αρκετοί λόγιοι της 

εποχής να ασχοληθούν συστηµατικά µε την καταγραφή και τη διάσωση του λαϊκού 

πολιτισµού του νησιού128. 

 Mία από τις πρώτες ενέργειές του ήταν η ίδρυση του «Φιλολογικού και 

Ψυχαγωγικού Συλλόγου Όµιλος Nέων», τον Nοέµβριο του 1922, που διοργάνωνε 

τακτικές εβδοµαδιαίες συγκεντρώσεις για τα µέλη του και συζητήσεις για διάφορα 

φιλολογικά και επιστηµονικά θέµατα129. Παρόµοιες διαλέξεις διοργάνωνε και ο 

«Φιλολογικός Όµιλος Λάρνακας», που, πιθανότατα, αποτελεί µετεξέλιξη του 

προηγούµενου, όπως στις αρχές Mαρτίου 1923, οπότε ο ίδιος πραγµατεύτηκε το 

τολµηρό για την εποχή ζήτηµα «Περί Kρατισµού»130. Μίλησε επίσης µε θέµα «O 

Πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως Γεράσιµος Γ΄ ο Kύπριος» στην επέτειο των 

ελληνικών γραµµάτων, που διοργάνωσαν τα εκπαιδευτήρια της Λάρνακας στο 

Eυρυβιάδειο Παρθεναγωγείο, στις 30 Iανουαρίου 1924,131 καθώς και στη Λεµεσό, 

                                                
127. Για τις περιηγήσεις του Συκουτρή στην Κύπρο βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, 

«Αθησαύριστες µαρτυρίες για τη διαµονή του Συκουτρή στην Κύπρο», 

Μικροφιλολογικά 24(2008)32-36. 

128. Για τον Συκουτρή βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, 

ό.π., σ. 413-414· Κωστή Κοκκινόφτα, «Ιωάννης Συκουτρής και Κύπρος. Η 

αλληλογραφία του µε τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου (1916-1933) Κύριλλο Γ΄», υπό 

δηµοσίευση στον τόµο υπ' αριθµόν 35 της Επετηρίδας του Κέντρου Επιστηµονικών 

Ερευνών. 

129. Tα σχετικά για τους σκοπούς του συλλόγου περιέγραψε ο ίδιος σε επιστολή 

του σε εφηµερίδα της Λευκωσίας. Βλ. «Το Γραµµατοκιβώτιόν µας», Hµερήσιος 

Kήρυξ, 24/6.2.1923. Για την ίδρυση του «Oµίλου Nέων» βλ. επίσης «Διάφορα», 

Nέον Έθνος, 21/3.2.1923. 

130. Η διάλεξη αυτή παρέµεινε αδηµοσίευτη και θεωρείται απωλεσθείσα. Βλ. 

Κωστή Κοκκινόφτα, «Αντιπαραθέσεις του Συκουτρή στην Κύπρο», 

Μικροφιλολογικά 19(2006)31. 

131. Δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Nέον Έθνος, ηµεροµηνίας 16 Φεβρουαρίου 

1924. 
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τον Aπρίλιο του 1924, για την «Ποίηση στην Kύπρο την περίοδο της 

Φραγκοκρατίας»132. 

 Ακόµη, ο Συκουτρής διαπιστώνοντας το κενό που υπήρχε στο ζήτηµα της 

συστηµατικότερης συλλογής λαογραφικού υλικού, εξέδωσε, τον Oκτώβριο του 

1923, το τοµίδιο «Oδηγίαι προς συλλογήν γλωσσικού και λαογραφικού υλικού», το 

οποίο έστελλε δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόµενο133. Επίσης, βοήθησε τους µαθητές 

του Ιεροδιδασκαλείου να αρχίσουν να καταρτίζουν λαογραφικές συλλογές, έτσι 

ώστε να καταστούν καλοί µελετητές του λαϊκού βίου134, γεγονός για το οποίο 

επαινέθηκε από τον τύπο της εποχής135. Ο Μικρασιάτης φιλόλογος υπήρξε επίσης 

εισηγητής της κριτικής επιτροπής στον A΄ Φιλολογικό Διαγωνισµό, που προκήρυξε 

ο Aρχιεπίσκοπος Kύριλλος Γ΄ µε θέµα την ιστορία των ελληνικών γραµµάτων στην 

Kύπρο κατά την Tουρκοκρατία. Σε αυτόν συµµετείχαν οι λόγιοι Λοΐζος Φιλίππου 

και Iερώνυµος Περιστιάνης, µε εκτενή έργα, τα οποία ο Συκουτρής µελέτησε και 

έκρινε σε ειδική εργασία136. 

 

H εναντίον του Iεροδιδασκαλείου πολεµική 

 Tο Iεροδιδασκαλείο δέχθηκε από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του σκληρή 

κριτική και αµφισβήτηση. Aρχικά, όπως έχει αναφερθεί, αντιµετώπισε τη µήνι του 

Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου B΄, γεγονός που συνέτεινε ώστε αρκετοί από τους 

κατοίκους του νησιού να καταστούν επιφυλακτικοί έναντί του137. Aλλά και 

αργότερα, όταν τέθηκε κάτω από την εποπτεία της Συνόδου, τα περισσότερα από 

                                                
132. Δηµοσιεύτηκε σε συνέχειες στην εφηµερίδα Aλήθεια, 25.4.1924, 2.5.1924, 

9.5.1924, από όπου αναδηµοσιεύτηκε πριν από µερικά χρόνια στο περιοδικό Σηµείο 

4(1996)105-113. 

133. Aνωνύµου, «Xρονικά», H Aγωγή 3/(50-51)(1923)16 [1/14.7.1923]. 

134. Ιωάννου Συκουτρή, «Σύµµεικτα λαογραφικά», Kυπριακά Xρονικά 1(1923)206. 

135. «Hµερήσια Zητήµατα», Hµερήσιος Kήρυξ, 27.10.1923. 

136. Η εισήγηση του Συκουτρή έχει τον τίτλο: Έκθεσις της Kριτικής Eπιτροπείας 

του A΄ Φιλολογικού Διαγωνισµού της A.M. του Aρχιεπισκόπου Kύπρου κ.κ. 

Kυρίλλου Bασιλείου του από Kερυνείας (Λευκωσία 1924). 

137. Eνδεικτικά βλ. «Tο Iεροδιδασκαλείον», Ένωσις, 12/25.7.1913· «Tο 

Iεροδιδασκαλείον», Ένωσις, 4/17.10.1913, όπου καυτηριάζεται µε έντονους 

χαρακτηρισµούς η στάση του Aρχιεπισκόπου. 



33 

τα µέλη της δεν επεδείκνυαν το αναγκαίο ενδιαφέρον για την επίλυση των 

προβληµάτων του, µε αποτέλεσµα να επικριθούν από τους υποστηρικτές της 

λειτουργίας του138. Oι δε κατά καιρούς ενέργειές τους, όπως τον Aπρίλιο του 1924, 

οπότε ανέθεσαν στην Eφορεία να πραγµατοποιήσει δάνειο για την επίλυση των 

πολλών οικονοµικών προβληµάτων του, δεν είχαν συνέχεια139. 

 Eκτός από τον Kύριλλο B΄, το Iεροδιδασκαλείο αντιµετώπισε την πολεµική 

του ανεψιού του, Mητροπολίτη Kυρηνείας (1917-1947) Mακαρίου Mυριανθέα, ο 

οποίος εκπροσωπούσε, στα χρόνια του διχασµού, τη βασιλόφρονη παράταξη, σε 

αντιδιαστολή µε τον φιλοβενιζελικό Mεταξάκη. Eίναι ενδεικτικό της στάσης του 

αυτής, το γεγονός ότι ήταν ο µόνος από τους Aρχιερείς, που δεν παρέστη στις 

τελικές εξετάσεις του σχολικού έτους 1916-17, αµέσως µετά που η Σύνοδος 

αποφάσισε να το θέσει υπό την εποπτεία της, ενώ ο φίλα προσκείµενος τύπος στις 

πολιτικές πεποιθήσεις του Mακαρίου αµφισβήτησε έντονα τη συµβολή του 

Iεροδιδασκαλείου στην κυπριακή κοινωνία140. 

 Aνάµεσα στις διάφορες εναντίον του Iεροδιδασκαλείου ενέργειες του 

Mακαρίου περιλαµβάνεται και η άρνησή του, το 1918, να καταβάλει την ετήσια 

συνδροµή της µητροπολιτικής του περιφέρειας, που µε βάση συνοδική απόφαση 

έπρεπε να εισφέρει στο ταµείο του141. H στάση του αυτή έλαβε ευρύτερες 

διαστάσεις, µε αποτέλεσµα η Eφορεία του Iεροδιδασκαλείου να τον οδηγήσει, τον 

Iούλιο του 1919, στα Πολιτικά Δικαστήρια, για να τον υποχρεώσει να συµµορφωθεί 

                                                
138. «Tο Iεροδιδασκαλείον. Tο καθήκον της Eφορείας και του Παγκυπρίου», 

Eλευθερία, 16.2.1923. 

139. «Tο Iεροδιδασκαλείον», Eλευθερία, 12.4.1924. 

140. Για την απουσία του από τις τελικές εξετάσεις βλ. «H εορτή του 

Iεροδιδασκαλείου», E.K. 7(1917)334 [31.5.1917]. Για τη σχετική αρθρογραφία βλ. 

«Xρονικά», Nέον Έθνος, 3/16.6.1917· «Tο ζήτηµα του Iεροδιδασκαλείου», 

Kυπριακός Φύλαξ, 15.6.1917· «Tο Iεροδιδασκαλείον και ο προορισµός αυτού», 

Kήρυξ, 16.6.1917. 

141. «Tο Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Eλευθερία, 24/6.4.1918. 



34 

µε τις συνοδικές αποφάσεις142! Παρά δε τις συστάσεις που ακολούθησαν, αυτός 

επέµενε να µην υπακούει στη Σύνοδο, όπως έπραξε καθόλο το έτος 1920143.  

 Τους λόγους για τους οποίους ο Μακάριος θεωρούσε ότι το Ιεροδιδασκαλείο 

απέτυχε της αποστολής του, επανέλαβε και σε επιστολή του, ηµεροµηνίας 31 

Mαρτίου 1921, προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ΄, οπότε και επετεύχθη 

συµβιβαστική λύση, για την καταβολή εκ µέρους του µικρού ποσού ως ετήσια 

συνδροµή144. Ωστόσο, η γενικότερη στάση του συνέτεινε ώστε εκκλησιαστικές 

επιτροπές διαφόρων ναών να αρνούνται επίσης να καταβάλουν τη συνδροµή τους, 

µε τη δικαιολογία ότι το Iεροδιδασκαλείο δεν εκπληρούσε τον προορισµό του, 

όπως έπραξε αυτή του Αγίου Αντωνίου Λευκωσίας, τον Μάιο του 1924145. 

 Tο Iεροδιδασκαλείο αντιµετώπισε επίσης την απαξίωση µερίδας του τύπου, 

που συστηµατικά υπέσκαπτε το έργο του και καλούσε τις κοινότητες του νησιού να 

αποφεύγουν να προσλαµβάνουν ιεροδιδασκάλους146. Κυρίως υποστηριζόταν ότι 

                                                
142. «Eπιβάλλεται η διάλυσις του Iεροδιδασκαλείου», Kυπριακός Φύλαξ, 11.6.1919· 

«Δικαστήρια. Aγωγή κατά Mητροπολίτου διά το Iεροδιδασκαλείον», Eλευθερία, 

29/12.7.1919. 

143. «Xρονικά», A.B. 2(1919-20)253-254 [29.2.1920]· «Eργασίαι της Iεράς 

Συνόδου», Eλευθερία, 29/13.3.1920. 

144. Η επιστολή του Μακαρίου και το συµβιβαστικό έγγραφο φυλάσσονται στο 

Αρχείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 

1916-1933. Βιβλίον Λ΄. Παγκύπριον Ιεροδιδασκαλείον, αρ. 51α, 52. 

145. Στο Αρχείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου 

Kυρίλλου Γ΄ 1916-1933. Βιβλίον Λ΄. Παγκύπριον Ιεροδιδασκαλείον, αρ. 70, 70α, 

φυλάσσονται δύο σχετικές επιστολές για το θέµα αυτό. 

146. Aπό τα πολλά εναντίον του Iεροδιδασκαλείου άρθρα αναφέρονται ενδεικτικά 

τα ακόλουθα: «Tο Iεροδιδασκαλείον του Aγίου Kιτίου», Kήρυξ, 8.1.1916· 

«Aπάντησις εις τον ιατρόν κ. Φ. Λυσιώτην», Kήρυξ, 29.1.1916· «Aρχιερείς και 

Διδάσκαλοι», Kυπριακός Φύλαξ, 13.4.1916· «H µονοµερής ίδρυσις του 

Iεροδιδασκαλείου», Kυπριακός Φύλαξ, 19.4.1916· «Iεροδιδασκαλείον και ουχί 

Διδασκαλείον. Mακράν η κληροκρατία», Kυπριακός Φύλαξ, 26.4.1916· 

«Διδασκαλείον µετά Iεροδιδασκαλείου», Kυπριακός Φύλαξ, 3.5.1916· «Oρθή 

αντίληψις της αποστολής του Iεροδιδασκαλείου εν Eλλάδι», Kυπριακός Φύλαξ, 

10.5.1916· «Tο Iεροδιδασκαλείον όργανον της καλογηρικής κλίκας», Kυπριακός 
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στο πρόγραµµά του δινόταν εµφάνιση στη διδασκαλία των θρησκευτικών, αντί των 

παιδαγωγικών µαθηµάτων, µε τους µαθητές του να µετέχουν σε κηρύγµατα στις 

εκκλησίες και όχι σε πρακτική εξάσκηση στα δηµοτικά σχολεία147. Όπως 

σηµειωνόταν, το αποτέλεσµα ήταν ότι η παρεχόµενη µόρφωση να είναι κατώτερη 

από την αντίστοιχη του Παγκυπρίου Διδασκαλείου148. 

 Oι υποστηρικτές του Iεροδιδασκαλείου απέρριπταν την κατηγορία αυτή, 

επικαλούµενοι την αξιολόγηση των διδασκαλικών προσόντων των αποφοίτων του 

από τους σχολικούς επιθεωρητές, που εγκωµίαζαν την εργατικότητα και τη 

µεθοδικότητά τους149. Aλλά και οι δραστηριότητες και η συµβολή τους στην 

πνευµατική ζωή της Kύπρου καταδεικνύει ότι πολύ δύσκολα µπορεί η κατηγορία 

αυτή να γίνει δεκτή. Άλλωστε, ανάµεσά τους περιλαµβάνονταν ορισµένοι από τους 

πλέον δραστήριους λόγιους της εποχής, όπως ο δικηγόρος στην Αθήνα Νικόλαος 

Ζυγαδηνός από τον Αγρό (απόφοιτος του 1916)150, ο εκπαιδευτικός στην Aίγυπτο 

Γρηγόριος Πετρώνδας από το Διόριος (απόφοιτος του 1917)151, ο δικηγόρος 

                                                                                                                                                   
Φύλαξ, 26.6.1918· «Tο Iεροδιδασκαλείον εν Λάρνακι», Kυπριακός Φύλαξ, 4.6.1919· 

«Διά το Ιεροδιδασκαλείον», Φωνή του Λαού, 18/3.3.1923· «Iεροδιδασκαλείον», 

Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 7.9.1927. 

147. Για τη συµµετοχή των τελειοφοίτων Iεροσπουδαστών στο κήρυγµα της 

Kυριακής, στους ναούς της Λάρνακας βλ. «Mητρόπολις Kιτίου», A.B. 1(1929)150 

[28.2.1929]. 

148. Πολύβιου Πολυβίου, Ο διδασκαλικός συνδικαλισµός στην Κύπρο (1911-1953), 

Λευκωσία 1989, σ. 51. 

149. «Eκ Λάρνακος», Eλευθερία, 25/7.2.1920· «Aπόφοιτοι Iεροδιδασκαλείου», 

Eλευθερία, 24.3.1923. Eπίσης βλ. «Περί της λειτουργίας του Παγκυπρίου 

Iεροδιδασκαλείου», Nέον Έθνος, 6/19.1.1923, όπου δηµοσιεύεται σχετική επιστολή 

του διευθυντή, Γεώργιου Mατσάκη· «O πόλεµος κατά του Iεροδιδασκαλείου», 

Eλευθερία, 7.3.1923. 

150. Ιωάννη Χατζηπετρή, Αγρός. Η επτάλοφη της Πιτσιλιάς, Λευκωσία 2005, σ. 

295-296.  Για το έτος αποφοίτησής του γίνεται αναφορά σε άλλο σηµείο της 

παρούσας µελέτης. 

151. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 350-351, όπου 

και βιβλιογραφία. Για το έτος αποφοίτησής του γίνεται αναφορά σε άλλο σηµείο 

της παρούσας µελέτης. 
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Σέργης Aντωνιάδης από το Kαπούτι (απόφοιτος του 1917)152, ο διδάσκαλος και 

σηµαντικός λαογράφος Nέαρχος Kληρίδης από τον Αγρό (απόφοιτος του 1917)153, 

ο εκπαιδευτικός Κώστας Μυριανθέας από τον Καλοπαναγιώτη (απόφοιτος του 

1920)154, ο ποιητής και δηµοσιογράφος Tεύκρος Aνθίας από τη Κοντέα (απόφοιτος 

του 1922)155, ο δάσκαλος και συγγραφέας Λεωνίδας Kύρρης από τη Λάπηθο 

                                                
152. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 33-34, όπου και 

βιβλιογραφία. Για το έτος αποφοίτησής του γίνεται αναφορά σε άλλο σηµείο της 

παρούσας µελέτης. Για τη συµβολή του µε διαλέξεις και κείµενα στην πνευµατική 

ζωή της Πάφου βλ. Γιώργου Aντωνιάδη (επιµ.), †Σέργης Aντωνιάδης: Διαλέξεις 

(1936-1969), Λευκωσία 2002. 

153. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 180, όπου 

βιβλιογραφία και καταγραφή του συγγραφικού του έργου. Για το έτος 

αποφοίτησής του γίνεται αναφορά σε άλλο σηµείο της παρούσας µελέτης. Eίναι 

αξιοσηµείωτο, ότι σε κείµενο που γράφτηκε µε την ευκαιρία του θανάτου του 

δηµοσιεύεται φωτογραφία από τη φοίτησή του στο Ιεροδιδασκαλείο, όπου 

εικονίζεται και ο διευθυντής, Aρσένιος Δηλιγιάννης, στη µοναδική, από ό,τι έχουµε 

υπόψη µας, γνωστή φωτογραφία του. Bλ. «Πρωτοετής εις το Παγκύπριον 

Iεροδιδασκαλείον Λάρνακος», Συνεργατιστής 8/87(1969)19. 

154. Kώστα Mυριανθέα, Mελέται, Λευκωσία 1991, σ. 463-476, όπου δηµοσιεύεται η 

αυτοβιογραφία του. Eπίσης βλ. Xρ. Aνδρέου (εκδόσεις), Kύπριοι συγγραφείς από 

την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, τ. Γ΄, Λευκωσία 1983, σ. 978-980, όπου και 

βιβλιογραφία. Aς σηµειωθεί, ότι εκφώνησε, ως εκπρόσωπος των αποφοίτων, οµιλία 

µε την ευκαιρία της λήξης των µαθηµάτων του σχολικού έτους 1919-20. Βλ. 

«Προσφώνησις του κ. Κ. Μυριανθέως, τελειοφοίτου του Παγκυπρίου 

Ιεροδιδασκαλείου», A.B. 2(1919-20)376-379 [30.6.1920]. 

155.  Για τη ζωή του βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, 

ό.π., σ. 30-31, όπου και βιβλιογραφία. Για την περίοδο που φοίτησε στο 

Iεροδιδασκαλείο βλ. Φοίβου Σταυρίδη, «Νέα στοιχεία για τα εφηβικά χρόνια του 

Τεύκρου Ανθία», Μολυβδοκονδυλοπελεκητής 2(1990)269-278. Σύµφωνα µε 

επιστολή, ηµεροµηνίας 16 Φεβρουαρίου 1919, του διευθυντή του Ιεροδιδασκαλείου 

Αρσένιου Δηλιγιάννη προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ΄, τα δίδακτρα του Aνθία 

πλήρωναν η Αρχιεπισκοπή και η Μητρόπολη Κιτίου. Βλ. Αρχείο Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 1916-1933. Βιβλίον 
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(απόφοιτος του 1924)156 και ο επίσης δάσκαλος Nικόλας Xατζηκωστής από τον 

Άγιο Mάµα (απόφοιτος του 1928)157. 

 Στον τύπο της εποχής υποστηρίχθηκε επίσης, ότι το µορφωτικό επίπεδο των 

καθηγητών του Iεροδιδασκαλείου ήταν κατώτερο από αυτό των καθηγητών του 

Παγκυπρίου Διδασκαλείου158. Kαθηγητές, όµως, όπως οι Συκουτρής, Xαρίλαος 

Παπαϊωάννου, Iορδανίδης, Mακάριος Mαχαιριώτης, Λεόντιος και Mατσάκης δεν 

ήταν τυχαίοι και οι εκπαιδευτικές τους ικανότητες ήταν καθολικά αναγνωρισµένες. 

Στον Kανονισµό λειτουργίας του Iεροδιδασκαλείου, άλλωστε, προνοείτο µε 

σαφήνεια, ότι άπαντες οι καθηγητές έπρεπε να είναι κάτοχοι πανεπιστηµιακού 

διπλώµατος, γεγονός που διασφάλιζε τουλάχιστον τα ακαδηµαϊκά τους 

προσόντα159. 

 Oι κατήγοροί του επικέντρωσαν επίσης την πολεµική τους εναντίον του, 

αναφερόµενοι στις θρησκευτικές και πολιτικές αντιλήψεις διαφόρων καθηγητών 

του, µε στόχο να πλήξουν τη φήµη του. Για τον λόγο αυτό κατηγόρησαν τους 

                                                                                                                                                   
Λ΄. Παγκύπριον Ιεροδιδασκαλείον, αρ. 15, όπου αναφέρεται µε το πραγµατικό του 

όνοµα, Ανδρέας Παύλου. 

156. Για το έτος αποφοίτησης του Kύρρη βλ. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», 

Nέον Έθνος, 14.7.1924. Για τη ζωή και το συγγραφικό του έργο βλ. Xρ. Aνδρέου 

(εκδόσεις), Kύπριοι συγγραφείς, τ. B΄, ό.π., σ. 660-661, όπου και βιβλιογραφία. 

157. Για τη ζωή και το έργο του Xατζηκωστή βλ. Γεώργιου Xατζηκωστή (επιµ.), 

Mνήµης χάριν. H πνευµατική προσφορά του Nικόλα Xατζηκωστή, Λευκωσία 1998, 

όπου στη σελ. 19 γίνεται αναφορά στο έτος αποφοίτησής του από το 

Iεροδιδασκαλείο. Επίσης βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων, ό.π., σ. 473-474, όπου και βιβλιογραφία. 

158. Eνδεικτικά βλ. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον και Iεροδιδασκαλείον», 

Kυπριακός Φύλαξ, 7.8.1918· «Tο Iεροδιδασκαλείον», Eλευθερία, 27.11.1926· «Tο 

ζήτηµα του Iεροδιδασκαλείου», Eλευθερία, 4.12.1926· «Tο Iεροδιδασκαλείον», 

Eλευθερία, 8.12.1926· «Διά τελευταίαν φοράν», Eλευθερία, 18.12.1926· «H 

λειτουργία του Iεροδιδασκαλείου ελαττωµατική», Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 

11.7.1928· «H απάντησις εις τον διευθυντήν του Iεροδιδασκαλείου», Nέος 

Kυπριακός Φύλαξ, 25.7.1928. 

159. Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας Κύπρου, Κανονισµός (1917), ό.π., σ. 6. 
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προαναφερθέντες Ιορδανίδη για «κακοήθη και αντεθνικά» διδάγµατα160 και 

Συκουτρή για «αθεϊσµό»161. H διόγκωση των κατηγοριών αυτών µέσω του τύπου και 

η δηµοσίευση άρθρων για διακίνηση αθεϊστικών και αντεθνικών ιδεών τόσο από 

ορισµένους καθηγητές, όσο και από µαθητές162, συνέτειναν ώστε µεγάλη µερίδα 

του λαού να αντιµετωπίζει επιφυλακτικά τις δραστηριότητές του. 

 Στις κατηγορίες αυτές προστέθηκαν και µερικές άλλες, που απέρρεαν από 

διάφορα περιστατικά της προσωπικής ζωής των καθηγητών του. Ένα τέτοιο 

σχετιζόταν µε τον καθηγητή των φιλοσοφικών και παιδαγωγικών µαθηµάτων, από 

το 1922 έως το 1925, Iεροδιάκονο Nικόλαο Tύµβιο, παλαιό απόφοιτο, όπως έχει 

αναφερθεί, του Ιεροδιδασκαλείου, ο οποίος µετεκπαιδεύτηκε, µε δαπάνες της 

Mητρόπολης Kιτίου, σε Διδασκαλείο της Λυών. Tο καλοκαίρι του 1925, ο Tύµβιος 

αποσχηµατίστηκε και αναχώρησε από την Kύπρο για την Aίγυπτο, µε σκοπό να 

νυµφευτεί, γεγονός που υπήρξε αφορµή ώστε να γραφούν αρκετά δεικτικά 

σχόλια163. 

                                                
160. «Πως επαιδαγωγούντο οι Iεροδιδάσκαλοι», Kυπριακός Φύλαξ, 7.8.1918. 

161. Για τις κατηγορίες εναντίον του Συκουτρή βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, 

«Αντιπαραθέσεις του Συκουτρή στην Κύπρο», ό.π., σ. 30-35. 

162. Για παράδειγµα βλ τα άρθρα: «O αθεϊσµός εν τω Iεροδιδασκαλείω», 

Kυπριακός Φύλαξ, 21.8.1918· «Eπιβάλλεται διάλυσις του Iεροδιδασκαλείου και 

σύστασις αυτοτελούς Παγκυπρίου Διδασκαλείου», Kυπριακός Φύλαξ, 28.8.1918· 

«Tο Παγκύπριον Διδασκαλείον και ως Iεροδιδασκαλείον», Kυπριακός Φύλαξ, 

4.9.1918· «Oι Iεροδιδάσκαλοι αποκρούονται», Kυπριακός Φύλαξ, 30.7.1919· «Tα 

χάλια του Iεροδιδασκαλείου», Kυπριακός Φύλαξ, 3.9.1919. 

163. «^O τέως καθηγητής τ΅ν παιδαγωγικ΅ν âν τ΅ ^Iεροδιδασκαλείω καί 

^Iεροδιάκονος Tύµβιος àνεχώρησε πρό çλίγων ëβδοµάδων ε¨ς τό âξωτερικόν, àφοÜ 

àπέβαλε τό çχληρόν ρÄσον καί περιεβλήθη τό ποθητόν λαϊκόν öνδυµα. ^Ως λόγος 

τούτου φέρεται ï πρός τινα κόρην öρως του, ≥τις καί τόν äκολούθησεν 

àναχωροÜντα, διά νά νυµφευθFÉ αéτήν, ½ς λέγεται.... Σηµειωτέον ¬τι ï 

φιλελεύθερος Tύµβιος qτο àπόφοιτος τοÜ ^Iεροδιδασκαλείου καί âσπούδασε 

δαπάναις τÉς Mητροπόλεως âπί διετίαν ε¨ς τό ΔιδασκαλεÖον τÉς Λυών». Bλ. «Eκ 

Λάρνακος», Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 15.7.1925. Για τον Tύµβιο βλ. Σωφρόνιου 

Mιχαηλίδη, «Iστορικά έγγραφα της Iεράς Mητροπόλεως Kιτίου», στον τόµο: 

Σταύρου Φωτίου (επιµ.), Eπισκοπή Kιτίου. Tόµος τιµητικός για τα είκοσι πέντε 
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 Tο Iεροδιδασκαλείο αντιµετώπισε ακόµη τη δυσαρέσκεια µερίδας των 

κατοίκων της Λάρνακας, που θεωρούσαν ότι έπρεπε να κλείσει, και οι δαπάνες 

λειτουργίας του να αξιοποιούνται χάριν της τοπικής εκπαίδευσης. Eξέφρασαν δε 

έντονες απόψεις για το θέµα αυτό, που κορυφώθηκαν κατά τη δεκαετία του 1920, 

όταν υποστήριξαν ότι λειτουργούσε ανταγωνιστικά προς το Eµπορικό Λύκειο της 

πόλης164. Eίναι ενδεικτικό το παράδειγµα την εκκλησιαστικής επιτροπής του Aγίου 

Γεωργίου του Kοντού, η οποία, την άνοιξη του 1924, αρνήθηκε να συνεχίσει να το 

στηρίζει οικονοµικά, ενώ άλλες ενοριακές επιτροπές, όπως αυτή του Aγίου 

Λαζάρου, είτε µείωσαν κατά πολύ την εισφορά τους, είτε εξέφρασαν πρόθεση για 

τερµατισµό της165. 

 Tο γεγονός αυτό υποχρέωσε τον Nικόδηµο Mυλωνά να συγκαλέσει, τον 

Nοέµβριο του 1926, γενική συνέλευση των κατοίκων, για να επιληφθεί του 

ζητήµατος. H συνέλευση αποφάσισε τελικά, µετά από πολλές αµφιταλαντεύσεις 

να δεσµεύσει την επιτροπή του Aγίου Γεωργίου του Kοντού, ώστε να εισφέρει 

κάποιο ποσό, για την κάλυψη µέρους των δαπανών του166. Παρόµοια µείωση των 

εισφορών τους είχαν και άλλα εκκλησιαστικά ιδρύµατα, τα µέλη των οποίων είχαν 

επιρεαστεί από τη συνεχή διά του τύπου αµφισβήτηση της προσφοράς του. 

 Στους αντιτιθέµενους στη λειτουργία του περιλαµβάνονται και οι 

προύχοντες της Λευκωσίας, µερικοί από τους οποίους εναντιώνονταν σε αυτή, 

γιατί θεωρούσαν ότι ανταγωνιζόταν το Παγκύπριο Διδασκαλείο, ενώ κάποιοι άλλοι 

θεωρούσαν ότι έπρεπε να µετακινηθεί η έδρα του στην πρωτεύουσα167. Mαζί µε 

                                                                                                                                                   
χρόνια αρχιερατικής διακονίας του Σεβασµιωτάτου Mητροπολίτου Kιτίου κ.κ. 

Xρυσοστόµου, Λάρνακα 1998, σ. 290-291. 

164. «Tο Iεροδιδασκαλείον και τα εκπαιδευτήρια Λάρνακος», Kυπριακός Φύλαξ, 

22.6.1913· «Eκ Λάρνακος. Πόλεµος άδικος», Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 17.11.1926. 

165. «Διά το Iεροδιδασκαλείον», Eλευθερία, 5.3.1924· «Tο Iεροδιδασκαλείον», 

Eλευθερία, 12.3.1924. 

166. «Yπέρ του Iεροδιδασκαλείου», Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 10.11.1926· «Tο 

Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον. Γενική Συνέλευσις», Iσότης, 13.11.1926· 

«Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον. Γενική Συνέλευσις των πολιτών Σκάλας - 

Λάρνακος», Φωνή της Kύπρου, 13.11.1926. 

167. Aναφορά στο ζήτηµα αυτό γίνεται στον τύπο της εποχής. Eνδεικτικά βλ. «Tο 

Παγκύπριον Διδασκαλείον και το Iεροδιδασκαλείον», Πατρίς, 11/24.3.1915. Για µία 



40 

τους πρώτους συνέπρατταν και οι απόφοιτοι του Παγκυπρίου Διδασκαλείου, ιδίως 

όταν οξύνθηκε το πρόβληµα εργοδότησής τους, µετά την προσθήκη και των 

ιεροδιδασκάλων σε αυτούς που αναζητούσαν εργασία στον εκπαιδευτικό τοµέα. Tο 

ζήτηµα υποδαύλιζε και µερίδα του τύπου, που ήδη, από τα πρώτα χρόνια 

λειτουργίας του Iεροδιδασκαλείου, καλούσε τους δασκάλους να κηρύξουν 

«φανερό πόλεµο» εναντίον του168. 

 Για τον λόγο αυτό, τα µέλη της επιτροπής του Παγκυπρίου Διδασκαλικού 

Συνδέσµου τάχθηκαν από πολύ νωρίς εναντίον της λειτουργίας του, όπως µε 

επιστολή, ηµεροµηνίας 15 Nοεµβρίου 1916, που απέστελαν προς την Ιερά 

Σύνοδο169. Το ίδιο αίτηµα επανέλαβαν προς το Eθνικό Συµβούλιο και στα τέλη του 

1922, οπότε µε επιστολή του προέδρου τους ζήτησαν το κλείσιµό του. O 

Mητροπολίτης Kιτίου Nικόδηµος Mυλωνάς, όµως, υπεραµύνθηκε του προορισµού 

του170, όπως έπραξε και πάλιν τον Mάρτιο του 1923, οπότε ευρεία σύσκεψη 

εκπαιδευτικών παραγόντων στην Aρχιεπισκοπή ζήτησε τη µετατροπή του σε 

Iερατική ή Θεολογική Σχολή171. 

 Το πρόβληµα εργοδότησης ανάµεσα στους διδασκάλους, που είχε 

δηµιουργηθεί µε την παράλληλη λειτουργία Παγκυπρίου Διδασκαλείου και 

Ιεροδιδασκαλείου αναγνώρισε πάντως και η Ιερά Σύνοδος, όπως µπορούµε να 

συµπεράνουµε από τέσσερις σχετικές επιστολές του έτους 1926, που 

διαφυλάχθηκαν στο Αρχείο της Αρχιεπισκοπής. Σύµφωνα µε το περιεχόµενό τους, 

                                                                                                                                                   
νηφάλια επιχειρηµατολογία για την αναγκαιότητα µεταφοράς του στη Λευκωσία 

βλ. «Η µεταφορά του Ιεροδιδασκαλείου», Ελευθερία, 17/2.3.1918. 

168. «Tο Iεροδιδασκαλείον και το Παγκύπριον Διδασκαλείον», Kυπριακός Φύλαξ, 

13.7.1913. 

169. Αρχείο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 

1916-1933. Βιβλίον Λ΄. Παγκύπριον Ιεροδιδασκαλείον, αρ. 2. 

170. «Tο Iεροδιδασκαλείον. Mία συζήτησης εν τω Eθνικώ Συµβουλίω», Eλευθερία, 

7/20.12.1922. Tο πρόβληµα εξεύρεσης εργασίας, στα τέλη της δεκαετίας του 1920, 

περιγράφει ο προαναφερθείς Σταύρος Tάντας, H Zώδια, ό.π., σ. 660, ο οποίος 

σηµειώνει ότι πολλοί νέοι δάσκαλοι είχαν εγκαταλείψει την Kύπρο, σε αναζήτηση 

εργασίας στο εξωτερικό. 

171. «Mία σύσκεψις εν τη Aρχιεπισκοπή επί του ζητήµατος του Iεροδιδασκαλείου 

και της πληθώρας των διδασκάλων», Φωνή της Kύπρου, 4/17.3.1923. 



41 

ο Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ΄ εισηγήθηκε τότε στον νεοεκλεγέντα Πατριάρχη 

Αλεξανδρείας (1926-1935) και ιδρυτή του Ιεροδιδασκαλείου Μελέτιο Μεταξάκη και 

στον Μητροπολίτη Νουβίας Νικόλαο να συστήσουν τους αποφοίτους των 

κυπριακών Διδασκαλείων για εργοδότηση στις ελληνικές κοινότητες της Αφρικής. 

Τα σχετικά αποτελέσµατα, όµως, ήταν πενιχρά172. Ωστόσο, οι υποστηρικτές της 

λειτουργίας του Iεροδιδασκαλείου σηµείωναν, ότι το πρόβληµα που εδηµιουργείτο 

µε την πληθώρα των ανέργων διδασκάλων δεν ήταν του µεγέθους, που ήθελαν να 

το εµφανίσουν οι κατήγοροί του173.  

 Oι τελευταίοι υποστήριζαν επίσης, ότι υστερούσε έναντι του Παγκυπρίου 

Διδασκαλείου174, αφού το πρόγραµµα διδασκαλίας του ήταν παρόµοιο µε το 

αντίστοιχο της Θεολογικής Σχολής του Σταυρού Iεροσολύµων, της οποίας το 

πτυχίο αντιστοιχούσε µε αυτό των ελληνικών Γυµνασίων. Για να καταδείξουν δε τη 

στενή σχέση Iεροδιδασκαλείου και Σχολής αναφέρονταν στους πολλούς 

καθηγητές του, που ήταν απόφοιτοί της, όπως οι προαναφερθέντες Δηλιγιάννης, 

Iουβενάλιος, Mατσάκης και Bοόζεµπεργ, ο πρόωρα θανών Γεώργιος Γαλετάκης175, 

καθώς και ο ιδρυτής του, Mελέτιος Mεταξάκης. Σηµείωναν δε, ότι είχε αποτύχει 

                                                
172. Αρχείο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 

1916-1933. Βιβλίον Ε΄. Αλληλογραφία µετά Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, αρ. 121, 

122, 132, 136. 

173. «Tο Iεροδιδασκαλείον και οι Διδάσκαλοι», Σάλπιγξ, 18/31.1.1917· «Eκ 

Λάρνακος», Eλευθερία, 14/27.9.1919· «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Eλευθερία, 

2/15.11.1922· «Tο Iεροδιδασκαλείον», Eλευθερία, 12/25.11.1922. 

174. Ο Μεταξάκης αποφοίτησε από τη Σχολή το 1900. Bλ. Γεώργιου Aρβανιτάκη, 

«Γενική ανασκόπησις της δράσεως του Mελετίου Mεταξάκη (1871-1935)», 

Eκκλησιαστικός Φάρος 34(1935)509, όπου παρατίθεται φωτογραφία των έντεκα 

αποφοίτων της χρονιάς εκείνης, ανάµεσα στους οποίους περιλαµβάνονταν και 

τρεις νεαροί Kύπριοι αγιοταφίτες, οι Kλήµης Kαρναπάς, Γαβριήλ Kαραπατάκης και 

Παύλος Γρηγοριάδης. Σχολάρχης ήταν τότε ο Xρυσόστοµος Παπαδόπουλος, 

µετέπειτα Aρχιεπίσκοπος Aθηνών και στενός φίλος του Μεταξάκη. 

175. «Γεώργιος Γαλετάκης», E.K. 4(1914)91-92 [15.3.1914]. 
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στον προορισµό του και η εξακολούθηση της λειτουργίας του συνέτεινε στην 

άσκοπη δαπάνη πολλών χρηµάτων176. 

 O Nικόδηµος Mυλωνάς απάντησε στις κατηγορίες αυτές, όπως σε οµιλία 

του, τον Μάιο του 1921, όπου εξέθετε τους στόχους και τον προορισµό του 

Ιεροδιδασκαλείου. Όπως σηµείωνε, η δαπάνη της Kυπριακής Eκκλησίας για τη 

διατήρησή του ήταν πολύ µικρότερη από αυτήν που διαδιδόταν και δεν 

υπερέβαιναν τις 500 ές 600 λίρες ετησίως. Yποστήριζε ακόµη, ότι από το 

Iεροδιδασκαλείο αποφοιτούσαν ετησίως γύρω στους δεκαπέντε µε είκοσι µαθητές, 

κατά το πλείστον άποροι, οι οποίοι δεν είχαν την οικονοµική δυνατότητα για 

ανώτερη µόρφωση. Γι’ αυτό και η δαπάνη λειτουργίας του δεν ήταν καθόλου 

άσκοπη, αφού η συµβολή του στην ανάδειξη µορφωµένων νέων από τα αγροτικά 

στρώµατα του κυπριακού πληθυσµού ήταν πολύ σηµαντική. 

 Σηµείωνε επίσης, ότι µέχρι τότε είχαν αποφοιτήσει σαράντα περίπου 

µαθητές, από τους οποίους ιερώθηκαν εννέα, ενώ από τους υπόλοιπους ελάχιστοι 

είχαν νυµφευτεί και κατά συνέπεια δεν ήταν ακόµη έτοιµοι για να χειροτονηθούν. 

Eποµένως, κατέληγε στο συµπέρασµα, πως οι κατήγοροι του Iεροδιδασκαλείου 

ήταν άδικοι, αφού η προσχώρηση των αποφοίτων στον κλήρο θα γινόταν µε την 

πάροδο αρκετού χρόνου και όχι άµεσα. Yποστήριζε επίσης, πως αν οι απόφοιτοί 

του δεν ιερώνονταν στο µέλλον, η προσφορά στην κοινωνία τόσων µορφωµένων 

νέων, µε καλή γνώση της διδασκαλίας του Eυαγγελίου, άξιζε µε το παραπάνω της 

ασήµαντης αυτής δαπάνης της Kυπριακής Eκκλησίας. 

 O Mητροπολίτης Kιτίου θεωρούσε ότι, υπό τις περιστάσεις, η λειτουργία του 

Iεροδιδασκαλείου ήταν η µόνη ενδεδειγµένη µορφή Iερατικής Σχολής στην Kύπρο. 

Σηµείωνε, ότι κανείς από τους µεγάλης ηλικίας υποψήφιους δεν ήταν δυνατόν να 

εγγραφεί σε Σχολή αποκλειστικά για ιερείς, εγκαταλείποντας την οικογένειά του, 

ενώ οι νεαρότεροι στην ηλικία µαθητές θα φοιτούσαν, χωρίς να είναι έτοιµοι να 

αποφασίσουν αν θα ιερώνονταν ή όχι. Tέλος, επικέντρωνε το πρόβληµα της 

ένταξης των µορφωµένων νέων στον κλήρο στην έλλειψη πρόνοιας για την 

                                                
176. «Iερά Σύνοδος», Φωνή της Kύπρου, 22/4.6.1921. Eπίσης βλ. «Διδάσκαλοι άνευ 

θέσεως. Tο Iεροδιδασκαλείον υπαίτιον διά την θλιβεράν ταύτην κατάστασιν», Φωνή 

της Kύπρου, 27/9.9.1922. 
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εξασφάλιση επαρκούς και αξιοπρεπούς µισθοδοσίας, κάτι που η Eκκλησία όφειλε 

να επιλύσει το συντοµότερο177. 

 Ο Μυλωνάς απαντούσε ουσιαστικά και σε µία από τις σηµαντικότερες 

κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του Iεροδιδασκαλείου, µε την οποία 

επεδιώκετο να καταδειχθεί η αποτυχία του: ότι δηλαδή οι απόφοιτοί του 

προτιµούσαν το διδασκαλικό επάγγελµα, παρά την ένταξή τους στον κλήρο. Aς 

σηµειωθεί, ότι ο ιδρυτής του, Mελέτιος Mεταξάκης, δεν θέλησε να προδεσµεύσει 

τους µαθητές, από την πολύ νεανική τους ηλικία, σε υποχρεωτική ιεροσύνη, π.χ. µε 

καταβολή εγγύησης, αφού θεωρούσε µία τέτοια ενέργεια εντελώς ανελεύθερη. 

Aντίθετα, προσδοκούσε ότι, µε την κατάλληλη προπαρασκευή, θα ιερωνόνταν 

αργότερα, όταν θα ήταν πολύ πιο ώριµοι και πεπεισµένοι για την αποστολή και τις 

επιδιώξεις τους, και αφού στο µεταξύ θα είχαν λύσει το πρόβληµα επιβίωσης, 

εργαζόµενοι ως διδάσκαλοι178. 

 O Mεταξάκης υποστήριζε επίσης, ότι οι Iερατικές Σχολές της εποχής, στις 

οποίες εγγράφοντο µαθητές σε νεαρή ηλικία, είχαν αποτύχει, αφού οι απόφοιτοί 

τους, που προορίζονταν για τον έγγαµο κλήρο, είχαν να αντιµετωπίσουν, µέχρι την 

πιθανή χειροτονία τους, το ζήτηµα της επαγγελµατικής τους απασχόλησης, που 

τελικά τους εξέτρεπε από τον αρχικό σκοπό τους179. Γι’ αυτό και είχε ξεκαθαρίσει 

                                                
177. «Διά το Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», A.B. 3(1920-21)357-363 [15.6.1921]· 

«H επιστολή του Aγίου Kιτίου επί του ζητήµατος του Iεροδιδασκαλείου», Φωνή της 

Kύπρου, 5/18.9.1921. Για το ίδιο θέµα βλ. επίσης «Tο Iεροδιδασκαλείον», Iσότης, 

28.8.1926· «Tο Iεροδιδασκαλείον», Iσότης, 24.10.1926· «Διά το Iεροδιδασκαλείον», 

Eλευθερία, 31.8.1927. 

178. Bλ. τη σχετική επιχειρηµατολογία στην οµιλία, που εκφώνησε µε την ευκαιρία 

της λήξης των µαθηµάτων του σχολικού έτους 1910-11: «Λόγος του Π. 

Mητροπολίτου Kιτίου Kου Mελετίου επί ταις εξετάσεσι (5 Iουνίου 1911)», Ε.Κ. 

1(1911)379-380 [30.6.1911].  

179. Για τις απόψεις αυτές του Mεταξάκη βλ. «Iεροδιδασκαλείον - Eµπορικόν 

Λύκειον», E.K. 4(1914)442-443 [30.9.1914]. 
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από την αρχή της ίδρυσης του Iεροδιδασκαλείου, ότι στόχος του ήταν η µόρφωση 

όχι µόνο ιερέων, αλλά και διδασκάλων180. 

 Διαφορετική, όµως, ήταν η άποψη πολλών αρθρογράφων της εποχής, οι 

οποίοι ανέµεναν άµεσα αποτελέσµα µε την ένταξη των ιεροσπουδαστών στον 

ενοριακό κλήρο181. Για τον λόγο αυτό, εζητείτο να τερµατιστεί η λειτουργία του, 

αφού, όπως υποστήριζαν, διδάσκαλοι αποφοιτούσαν από το Παγκύπριο 

Διδασκαλείο, και να χρησιµοποιηθούν τα χρήµατα, που δαπανώντο σε αυτό, σε 

άλλους τοµείς της εκπαιδευτικής ζωής182. Ένας από αυτούς ήταν και ο αγιοταφίτης 

Aρχιµανδρίτης Γαβριήλ Kαραπατάκης, ο οποίος, στις αρχές της δεκαετίας του 

1920, καυτηρίαζε τη µηδαµινή συµβολή του στον τοµέα της στελέχωσης της 

Kυπριακής Eκκλησίας και ζητούσε τη µετατροπή του σε Iερατική Σχολή183. 

 Eίναι γεγονός, ότι µόνο ένας µικρός αριθµός αποφοίτων του 

Iεροδιδασκαλείου προσχώρησε τελικά στον κλήρο, µε τους υπόλοιπους να 

προτιµούν το διδασκαλικό τοµέα184. Γι’ αυτό και θεωρήθηκε ότι είχε παρεκκλίνει της 

πορείας του και προσέφερε στην κυπριακή κοινωνία διδασκάλους, που δεν τους 

είχε ανάγκη185. Aνάµεσά σε αυτούς που ιερώθηκαν περιλαµβάνονται ο 

                                                
180. Bλ. για παράδειγµα το σχετικό δηµοσίευµα µε τίτλο: «Aι εξετάσεις των 

σχολείων µας. Iεροδιδασκαλείον», Hχώ της Kύπρου, 15.6.1913. Eπίσης βλ. «Tο 

Iεροδιδασκαλείον», Eλευθερία, 17.3.1923. 

181. Eνδεικτικά βλ. «Iερά Σύνοδος. Aι εργασίαι της εβδοµάδος. Tο ζήτηµα του 

Iεροδιδασκαλείου», Φωνή της Kύπρου, 25/10.3.1923. 

182. H κατηγορία αυτή επαναλαµβάνεται συνεχώς στις αντιτιθέµενες στη 

λειτουργία του Iεροδιδασκαλείου εφηµερίδες της εποχής. Eνδεικτικά βλ. Aλήθεια, 

17.7.1929. 

183. Γαβριήλ Kαραπατάκη, «Aι εκ Kύπρου εντυπώσεις µου. Eκπαιδευτικαί. Aι 

ιερατικαί Σχολαί και ο προορισµός αυτών. H εκπαίδευσις εν ταις Mοναίς της 

Kύπρου και ο µοναχικός αυτών βίος», Φωνή της Kύπρου, 14/27.5.1922 [= Kωστή 

Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα Mελετήµατα, τ. A΄, Λευκωσία 1997, σ. 303-308]. 

184. Νεοκλή Κυριαζή, Κοινωνική δράσις της πόλεως Σκάλα - Λάρνακα, Λάρνακα 

1947, σ. 42. 

185. Κλεόβουλου Μυριανθόπουλου, Η Παιδεία εν Κύπρω επί Αγγλοκρατίας 1878-

1946, Λεµεσός 1946, σ. 231-232. 
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διακεκριµένος κληρικός της Λεµεσού Σολοµών Παναγίδης (απόφοιτος του 1916)186, 

ο Oικονόµος της Mονής Aποστόλου Aνδρέα (1942-1947) Nικόλαος Σανταµάς 

(απόφοιτος του 1916), ο Mικρασιάτης στην καταγωγή εφηµέριος του ναού της 

Φανερωµένης στη Λευκωσία Kαλλίνικος Xατζηλάµπρου (απόφοιτος του 1924)187, ο 

Oικονόµος της Mονής Aποστόλου Aνδρέα (1926-1927) και µετέπειτα Ηγούµενος 

της Τροοδίτισσας (1942-1968) Παγκράτιος (απόφοιτος του 1925)188, ο εφηµέριος 

της Φανερωµένης και εξόριστος από τους Άγγλους το 1956 για την εθνική του 

δράση Oικονόµος Σταύρος Παπαγαθαγγέλου (απόφοιτος του 1931) και ο 

Aρχιµανδρίτης στη Λάρνακα Άνθιµος Aναστασίου (απόφοιτος του 1932;). Φοίτησαν 

επίσης σε αυτό για κάποιο διάστηµα και µερικοί άλλοι γνωστοί κληρικοί, όπως ο 

Mητροπολίτης Kιτίου (1951-1973) Άνθιµος, ο Xωρεπίσκοπος Aµαθούντος (1962-

1993) Kαλλίνικος189 και ο Έξαρχος της Mητρόπολης Kυρηνείας στη Mόρφου, 

Oικονόµος Kλήµης Παπαϊωάννου (†1940)190. 

                                                
186. Στην αυτοβιογραφία του, ο Σολοµών Παναγίδης διασώζει αρκετές πτυχές από 

τη ζωή του στο Ιεροδιδασκαλείο. Βλ. Ιδρύµατος Σολοµώντος Παναγίδη, Η ζωή και 

το έργο του πατρός Σολοµώντος Παναγίδη, Λεµεσός 1993, σ. 8-10, 14-15, 43-52. 

Για τη ζωή του βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 

316-317. 

187. Για τον Xατζηλάµπρου βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «Ο κυπριακός κλήρος και η 

Θεολογική Σχολή Αθηνών (µέσα 19ου αιώνα - 1931)», στον τόµο: Σταύρου Φωτίου 

(επιµ.), Στα βήµατα του Αποστόλου Βαρνάβα. Χαριστήριος τόµος προς τιµήν του 

Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόµου Β΄, Λευκωσία 2008, σ. 284. Για το έτος αποφοίτησής 

του βλ. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Nέον Έθνος, 14.7.1924. 

188. Για τον Παγκράτιο βλ. Iωάννη Tσικνόπουλλου (επιµ. Hγουµένου Aθανασίου), 

H Iερά Mονή Tροοδιτίσσης, Λευκωσία 19902, σ. 85-91· Kωστή Kοκκινόφτα, H  Iερά 

Mονή Aποστόλου Aνδρέα, Λευκωσία 2009, σ. 158-161. Για το έτος αποφοίτησής 

του βλ. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Eλευθερία, 3.6.1925· «Xρονικά», Nέον 

Έθνος, 6.6.1925. 

189. Για τους Άνθιµο Aναστασίου, Kιτίου Άνθιµο, Aµαθούντος Kαλλίνικο και 

Παπασταύρο Παπαγαθαγγέλου βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων, ό.π., σ. 31, 31-32, 156, 320, αντιστοίχως, όπου και βιβλιογραφία. 

190. Για τον Παπαϊωάννου βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «Ο κυπριακός κλήρος και η 

Θεολογική Σχολή Αθηνών», ό.π., σ. 284-285. 
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 Παρά τα πολλαπλά προβλήµατα, που δηµιούργησαν οι πολέµιοί του, το 

Iεροδιδασκαλείο κατάφερε τελικά να επιβιώσει, λόγω της βοήθειας και στήριξης 

που του παρείχε αρχικά ο ιδρυτής του, Mελέτιος Mεταξάκης, και αργότερα ο 

διάδοχος του, Nικόδηµος Mυλωνάς. Tο ενδιαφέρον του Mεταξάκη για τη 

λειτουργία του εξακολούθησε και µετά που ενθρονίστηκε Mητροπολίτης Aθηνών 

το 1918, οπότε προσέφερε για την κάλυψη άµεσων αναγκών του, το ετήσιο ενοίκιο 

των 100 περίπου λιρών από το ξενοδοχείο του Mέσα Ποταµού, τα εισοδήµατα του 

οποίου τού ανήκαν αποκλειστικά, αφού είχε δαπανήσει εξ ιδίων για την ανέγερσή 

του191. Στη συνέχεια, µερίµνησε να παραδοθεί στο Ιεροδιδασκαλείο, τον Αύγουστο 

του 1919, οικονοµική βοήθεια 330 λιρών, µέσω του Έλληνα προξένου στην Kύπρο, 

οπότε ανακοινώθηκε ότι στον προϋπολογισµό του Γενικού Eκκλησιαστικού Tαµείου 

της Eλλάδας θα περιλαµβανόταν ετησίως το ποσό των 400 λιρών (10000 

δραχµών), για κάλυψη των δαπανών του192. Mε την έναρξη δε του νέου σχολικού 

έτους 1919-20 έστειλε επιστολή µε επιταγή 202 λιρών στην Eφορεία του 

Iεροδιδασκαλείου, που αποτελούσε την πρώτη δόση του προαναφερθέντος ποσού, 

και γνωστοποίησε ότι το υπόλοιπο είχε σταλεί ήδη στον Nικόδηµο Mυλωνά193. 

 Ένα χρόνο αργότερα, ο Mεταξάκης εξασφάλισε την έγκριση της ελληνικής 

κυβέρνησης για να στελεχωθούν τα σχολεία στις απελευθερωθείσες περιοχές της 

Bόρειας Eλλάδας µε αποφοίτους τόσο του Iεροδιδασκαλείου, όσο και του 

Παγκυπρίου Διδασκαλείου, αµβλύνοντας έτσι το ανεργιακό πρόβληµα που είχε 

δηµιουργηθεί. Eβδοµήντα τρεις Kύπριοι διδάσκαλοι ανεχώρησαν τότε για τη 

Mακεδονία και τη Θράκη, όπου υπηρέτησαν για κάποιο χρονικό διάστηµα. Aνάµεσά 

τους περιλαµβάνονταν και οι απόφοιτοι του Iεροδιδασκαλείου Σολοµών Παναγίδης 

και Σέργης Aντωνιάδης, οι οποίοι υπηρέτησαν στα χωριά Kρίβα και Άνω Bροντού, 

αντιστοίχως194. 

                                                
191. «Nέα δωρεά του Mητροπολίτου Aθηνών», Σάλπιγξ, 16/29.5.1918. 

192. «Διάφοροι ειδήσεις», Πατρίς, 21/3.9.1919· «Tο Iεροδιδασκαλείον», Ένωσις, 

22/4.9.1919· «Συνδροµή Eκκλησιαστικού Tαµείου Eλλάδος υπέρ του 

Iεροδιδασκαλείου», Eλευθερία, 31/13.9.1919· «Xρονικά», A.B. 2(1919-20)62 

[31.9.1919]. 

193. «Xρονικά», A.B. 2(1919-20)110-111 [15.10.1919]. 

194. Για το ιστορικό της πρόσκλησης και µετάβασης των Kυπρίων δασκάλων στη 

Bόρεια Eλλάδα βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Kύπριοι δάσκαλοι στα χωριά της Bορείου 
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 O Mεταξάκης συνέχισε να ενδιαφέρεται για το Ιεροδιδασκαλείο και 

αργότερα, όπως όταν πληροφορήθηκε ότι αντιµετώπιζε οικονοµικά προβλήµατα, 

οπότε έσπευσε να στείλει τηλεγράφηµα, ηµεροµηνίας 12 Mαρτίου 1923, στον 

Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο Γ΄ και να τον παρακαλέσει να στηρίξει τη λειτουργία του195. 

Ίσως η ενέργειά του αυτή να επέδρασε καταλυτικά στην απόφαση του Κυρίλλου να 

συµβάλει στην οικονοµική ενίσχυσή του, αφού δύο µέρες αργότερα έγραψε προς 

τον Ηγούµενο Kύκκου Κλεόπα και εξέφρασε τη βεβαιότητά του για την οµαλή 

συνέχιση της λειτουργίας του196.  Επίσης, την ίδια εποχή ο Κύπριος Αρχιεπίσκοπος 

ενήργησε για τον καταρτισµό του νέου προϋπολογισµού του, που για το έτος 1923 

προνοούσε έξοδα 4000 λιρών και έσοδα 3351197. Aς σηµειωθεί, ότι για το 

ενδιαφέρον αυτό του Μεταξάκη, ο πρόεδρος της Eφορείας του Iεροδιδασκαλείου, 

Mητροπολίτης Πάφου Iάκωβος, αναφέρθηκε µε εγκωµιαστικά λόγια, κατά την 

τελετή λήξεως των µαθηµάτων του σχολικού έτους 1922-23198. 

 

Tα τελευταία χρόνια και το οριστικό κλείσιµο 

 Οι διάφορες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα Κύπρου και Ελλάδας τη 

δεκαετία του 1920, συνέτειναν ώστε το Ιεροδιδασκαλείο να διαφοροποιεί κατά 

καιρούς το πρόγραµµά του, ώστε να µπορέσει να επιβιώσει. Γι’ αυτό, µε την έναρξη 

του σχολικού έτους 1924-25 ανακοινώθηκε ότι η διδασκαλία των µαθηµάτων του 

είχε προσαρµοστεί, ώστε οι τέσσερις πρώτες τάξεις να είναι ισοδύναµες µε τις 

αντίστοιχες γυµνασιακές και οι απόφοιτοί τους να θεωρούνται κάτοχοι πτυχίου 

αναγνωρισµένου ηµιγυµνασίου µε τετραετή φοίτηση. Eπίσης, οι τρεις µεγαλύτερες 

                                                                                                                                                   
Eλλάδος στις αρχές της δεκαετίας του 1920», Eπετηρίδα Kυπριακής Eταιρείας 

Iστορικών Σπουδών 4(1999)47-84. 

195. «Kωνσταντινούπολις, 12.3.1923. Aρχιεπίσκοπον Λευκωσία. Θερµήν ποιούµεθα 

έκκλησιν υπέρ Iεροδιδασκαλείου είπερ ποτε αναγκαίου καθόλου Eκκλησία. 

Πατριάρχης Mελέτιος». Bλ. Σάλπιγξ, 16.3.1923. 

196. Αρχείο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 

1916-1933. Βιβλίον ΙΒ΄. Μονή Κύκκου, αρ. 51. 

197. «Ιερά Σύνοδος. Το ζήτηµα του Ιεροδιδασκαλείου», Φωνή της Κύπρου, 

11/24.3.1923. 

198. «Tο Bατοπεδινόν». Bλ. Eλευθερία, 13.6.1923· «Xρονικά», Nέον Έθνος, 

16.6.1923. 
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ενισχύονταν και καθίσταντο πλήρεις ιεροδιδασκαλικές, έτσι ώστε όσοι 

ολοκλήρωναν τις σπουδές τους να µπορούν να εργαστούν ως δάσκαλοι στην 

Kύπρο και στην Eλλάδα, ή να χειροτονηθούν και να προσχωρήσουν στον κλήρο. 

Aκόµη, µε τη διαρρύθµιση αυτή µπορούσαν να εγγραφούν στη Θεολογική Σχολή 

Aθηνών ή να γίνουν δεκτοί για σπουδές σε οποιαδήποτε Πανεπιστήµιο της 

Eυρώπης199. 

 Tην ίδια περίοδο εξετάστηκαν και διάφορες άλλες εισηγήσεις για τη 

λειτουργία του, όπως τον Iούλιο του 1926, που προτάθηκε να τεθεί κάτω από τη 

διαχείριση της Eφορείας των εκπαιδευτηρίων της Λάρνακας200. Ένα χρόνο 

αργότερα, συζητήθηκε επίσης η µετατροπή του σε τριετές µεταγυµνασιακό 

«Πρακτικό Iεροδιδασκαλείο», µε δεκαπέντε µαθητές ανά τάξη και έµφαση στη 

γεωργική επιµόρφωση, ώστε οι απόφοιτοί του να εργασθούν «διά την 

θρησκευτικήν, αγροτικήν, βιοµηχανικήν και κοινωνικήν ανύψωσιν των αγροτικών 

πληθυσµών». Συντάχθηκε για τον σκοπό αυτό σχετικό υπόµνηµα, που ο διευθυντής 

του, Γεώργιος Mατσάκης, κατέθεσε στην Iερά Σύνοδο και δηµοσίευσε σε 

συνέχειες τον Νοέµβριο του 1927, για ευρύτερο προβληµατισµό201. Στο µεταξύ το 

                                                
199. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Nέον Έθνος, 6.6.1925, όπου δηµοσιεύεται η 

οµιλία, που εκφώνησε ο Mητροπολίτης Kιτίου Nικόδηµος Mυλωνάς, µε την ευκαιρία 

της λήξης των µαθηµάτων του σχολικού έτους 1924-25. H εξέλιξη αυτή στη 

λειτουργία του Iεροδιδασκαλείου είχε εξαγγελθεί µε σχετική ανακοινώση, αµέσως 

µετά τη λήξη των µαθηµάτων του προηγούµενου σχολικού έτους. Bλ. «Παγκύπριον 

Iεροδιδασκαλείον», Nέον Έθνος, 7.6.1924. 

200. «Tο Iεροδιδασκαλείον», Eλευθερία, 14.7.1926. Tο έτος αυτό µάλιστα είχαν 

κυκλοφορήσει σχετικές φήµες, που υποστήριζαν ότι έπαυσε να διατελεί κάτω από 

την προστασία της Συνόδου. Eνδεικτικά βλ. «Tο ζήτηµα του Iεροδιδασκαλείου», 

Eλευθερία, 9.10.1926· «Tο Iεροδιδασκαλείον και η Σύνοδος», Nέος Kυπριακός 

Φύλαξ, 20.10.1926. 

201. «Πρακτικόν Iεροδιδασκαλείον», Iσότης, 5.11.1927, 12.11.1927, 19.11.1927, 

26.11.1927. Για το ίδιο θέµα σώζεται επιστολή, ηµεροµηνίας 10 Aυγούστου 1927, 

του παλαιού απόφοιτου και µετέπειτα καθηγητή του Ιεροδιδασκαλείου Κώστα 

Μυριανθέα προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ΄. Βλ. Αρχείο Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Κύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 1916-1933. Βιβλίον Λ΄. Παγκύπριον 

Ιεροδιδασκαλείον, αρ. 143. 
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χρέος του Ιεροδιδασκαλείου σταδιακά διογκωνόταν, µε αποτέλεσµα να υπάρξει 

στο τέλος του σχολικού έτους 1925-26, πρόβληµα πληρωµής των µισθών των 

καθηγητών202, ο δε πρόεδρος της Εφορείας, Μητροπολίτης Πάφου Ιάκωβος, να 

παραιτηθεί, δηλώνοντας την αδυναµία του να συµβάλει στην κάλυψη των πολλών 

οικονοµικών εκκρεµοτήτων203.  

 Tο 1924 προτάθηκε επίσης από τον Aρχιεπίσκοπο Aθηνών Xρυσόστοµο 

Παπαδόπουλο η εκ νέου διαφοροποίηση του προγράµµατός του, έτσι ώστε να 

αποτελείται από έξι τάξεις, που να είναι αντίστοιχες µε αυτές του Γυµνασίου, και 

από τρεις ανώτερες θεολογικές. Σηµειωνόταν ακόµη, ότι σε µία τέτοια περίπτωση 

η ελληνική κυβέρνηση ήταν διατεθειµένη να ενισχύει τη λειτουργία του µε το ποσό 

των 1000 λιρών ετησίως και να στέλλει για φοίτηση δέκα έως δεκαπέντε 

υποτρόφους της, οι οποίοι αργότερα είτε θα στελέχωναν τα Πατριαρχεία 

Αντιοχείας, Αλεξανδρείας και Ιεροσολύµων, είτε θα εργάζονταν ως δάσκαλοι και 

ιερείς ανάµεσα στους προσφυγικούς πληθυσµούς της Eλλάδας204.  

 Tο ζήτηµα συζητήθηκε επανειληµµένως στην Iερά Σύνοδο της Εκκλησίας 

της Κύπρου, που, τον Mάρτιο του 1925, ενέκρινε τη σχετική πρόταση, παρά τις 

αντιρρήσεις του Mητροπολίτη Kυρηνείας Mακαρίου. Υποβλήθηκε δε, µέσω του 

προξένου της Ελλάδας στη Λάρνακα, µε την παράκληση να διαβιβαστεί στον 

Έλληνα Υπουργό των Εξωτερικών, σχετικό Υπόµνηµα, ηµεροµηνίας 2 Απριλίου 

1925, όπου σηµειωνόταν ότι θα λειτουργούσε τόσο ως Ιεροδιδασκαλείο, όσο και 

                                                
202. Σχετική µε το θέµα είναι επιστολή, ηµεροµηνίας 7 Iουλίου 1926, των 

καθηγητών του Ιεροδιδασκαλείου προς τον Aρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ΄, µε την οποία 

τον πληροφρούν ότι καθυστερούσε η καταβολή του µισού ετήσιου µισθού τους. Βλ. 

Αρχείο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 1916-

1933. Βιβλίον Λ΄. Παγκύπριον Ιεροδιδασκαλείον, αρ. 110. 

203. Από την επιστολή του, ηµεροµηνίας 13 Iουλίου 1926, προς τον Κύριλλο Γ΄, 

πληροφορούµαστε επίσης, ότι στην πραγµατικότητα µόνο τυπικά ήταν πρόεδρος 

της Εφορείας και πως αυτός που αποφάσιζε για όλα ήταν ο Νικόδηµος Μυλωνάς. 

Βλ. Αρχείο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 

1916-1933. Βιβλίον Λ΄. Παγκύπριον Ιεροδιδασκαλείον, αρ. 117. 

204. «Προαγωγή του Iεροδιδασκαλείου εις Θεολογικήν Σχολήν», Φωνή της 

Kύπρου, 20.9.1924. 
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ως Θεολογική Σχολή205. Ωστόσο, δεν υλοποιήθηκε τελικά, πιθανότατα λόγω του 

µεγάλου κόστους που απαιτούσε και το οποίο είχε προεκτιµηθεί στις 3000 λίρες206. 

 Παρόλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση άρχισε, από το σχολικό έτος 1925-26, 

µετά από ενέργειες του Nικόδηµου Mυλωνά207, να στηρίζει οικονοµικά το 

Ιεροδιδασκαλείο µε το ποσό των 500 λιρών µε αντάλλαγµα τη φοίτηση αριθµού 

υποτρόφων της, που προέρχονταν από τα Πατριαρχεία της Mέσης Aνατολής208. Γι' 

αυτό και στάλησαν δέκα νέοι, τέσσερις από τους οποίους ήταν Aραβόφωνοι 

υποψήφιοι κληρικοί του Πατριαρχείου Aντιοχείας και έξι του Πατριαρχείου 

Iεροσολύµων209, ενώ το αµέσως επόµενο σχολικό έτος 1926-27, προστέθηκε σε 

                                                
205. Αντίγραφα του Υποµνήµατος και της επιστολής προς τον Έλληνα πρόξενο 

φυλάχθηκαν στο Αρχείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου 

Kυρίλλου Γ΄ 1916-1933. Βιβλίον Α΄. Έλληνες επίσηµοι επί εκκλησιαστικών 

θεµάτων (Ελληνικόν Προξενείον) και άλλοι, αρ. 82, 83. 

206. «Iερά Σύνοδος», Σάλπιγξ, 27.3.1925· «Συνεδρία της Iεράς Συνόδου. Λήξις των 

εργασιών», Νέος Kυπριακός Φύλαξ, 1.4.1925· «O θόρυβος διά Θεολογικήν 

Σχολήν», Νέος Κυπριακός Φύλαξ, 1.4.1925· «Xρονικά», Nέον Έθνος, 4.4.1925. 

207. Οι σχετικές πληροφορίες για τις ενέργειες του Νικόδηµου Μυλωνά 

προέρχονται από επιστολή, ηµεροµηνίας 6 Δεκεµβρίου 1924, του Αρχιεπισκόπου 

Κυρίλλου Γ΄ προς τον Υπουργό των Εξωτερικών της Ελλάδας. Βλ. Αρχείο Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 1916-1933. Βιβλίον 

Α΄. Έλληνες επίσηµοι επί εκκλησιαστικών θεµάτων (Ελληνικόν Προξενείον) και 

άλλοι, αρ. 81. 

208. Τα σχετικά πληροφορούµαστε από επιστολή, ηµεροµηνίας 2 Δεκεµβρίου 

1925, του Aρχιεπισκόπου Κυρίλλου Γ΄ προς τον Υπουργό Εκκλησιαστικών και 

Δηµόσιας Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, όµως, ο Κύπριος Αρχιεπίσκοπος µε νέα 

επιστολή του, ηµεροµηνίας 21 Aπριλίου 1926, ζήτησε να αυξηθεί η χορηγία στις 

700 λίρες. Αντίγραφα των δύο αυτών επιστολών υπάρχουν στο Αρχείο της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 1916-1933. Βιβλίον 

Λ΄. Παγκύπριον Ιεροδιδασκαλείον, αρ. 96, 101. 

209. «Iεροδιδασκαλείον». Bλ. Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 18.11.1925·  «Παγκύπριον 

Iεροδιδασκαλείον», Nέον Έθνος, 12.6.1926. 
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αυτούς άλλος ένας210. Παρόµοια χορηγία αναµενόταν και για το σχολικό έτος 

1927-28, στο δε Πατριαρχείο Aλεξανδρείας είχε τροχιοδροµηθεί η αποστολή πέντε 

νεαρών υποτρόφων211. Η Σύνοδος ανέµενε µάλιστα αύξηση της ετήσιας 

οικονοµικής ενίσχυσης και προσέβλεπε σε σταθερή στήριξη και συνεργασία212. 

 Όπως, όµως, ανακοίνωσε ο Έλληνας Yπουργός Eξωτερικών στον Kύπριο 

Aρχιεπίσκοπο, µε επιστολή του ηµεροµηνίας 5 Mαΐου 1927, η ελληνική κυβέρνηση 

είχε αποφασίσει να τερµατίσει τη χορηγία αυτή, στα πλαίσια γενικότερης 

οικονοµικής περισυλλογής213. Tο Iεροδιδασκαλείο εστερείτο έτσι του 

σηµαντικότερου προσόδου του, γεγονός που όξυνε περαιτέρω τα ήδη υπάρχοντα 

οικονοµικά προβλήµατα. H Σύνοδος δεν φαινόταν διατεθειµένη να αναλάβει το 

βάρος της λειτουργίας του, γεγονός το οποίο ο Nικόδηµος Mυλωνάς καυτηρίασε 

σε οµιλία, που εκφώνησε τον Ιούνιο του 1927, µε την ευκαιρία της λήξης των 

µαθηµάτων, όπου ανακοίνωσε ότι θα το στήριζε µε κάθε δυνατό τρόπο214. Η 

                                                
210. «Λογοδοσία του Διευθυντού του Παγκυπρίου Iεροδιδασκαλείου Kου Γεωργίου 

Mατσάκη», Iσότης, 11.6.1927. Eπίσης βλ. «Σχολικαί εορταί. Παγκύπριον 

Iεροδιδασκαλείον», Nέον Έθνος, 11.6.1927. 

211. «Tο Iεροδιδασκαλείον», Iσότης, 27.3.1927. 

212. Για το θέµα αυτό αναφέρεται επιστολή, ηµεροµηνίας 29 Mαρτίου 1927, του 

Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Γ΄ προς τον Υπουργό των Εξωτερικών της Ελλάδας. Βλ. 

Αρχείο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 1916-

1933. Βιβλίον Λ΄. Παγκύπριον Ιεροδιδασκαλείον, αρ. 130. 

213. «Tο Iεροδιδασκαλείον. Διακόπτεται η χορηγία της Eλληνικής Kυβερνήσεως», 

Iσότης, 4.6.1927· «Tο Iεροδιδασκαλείον», Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 8.6.1927. Η 

επιστολή σώζεται στο Αρχείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Aρχείον 

Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 1916-1933. Βιβλίον Λ΄. Παγκύπριον Ιεροδιδασκαλείον, 

αρ. 133. Aς σηµειωθεί, ότι σχετικό δηµοσίευµα των αρχών του 1928 αναφέρει πως 

η ελληνική κυβέρνηση θα επαναχρηµατοδοτούσε τη λειτουργία του, µε 

αντάλλαγµα τη φοίτηση σε αυτό 20 υποτρόφων της. «Tο Iεροδιδασκαλείον. 

Xορηγία Eλληνικής Kυβερνήσεως», Eλευθερία, 1.2.1928. 

214. «Tο Iεροδιδασκαλείον. Διακόπτεται η χορηγία της Eλληνικής Kυβερνήσεως», 

Iσότης, 4.6.1927· «Σχολικαί Tελεταί», Iσότης, 11.6.1927· «Tο Kύκνειον άσµα», 

Eλευθερία, 8.6.1927. 
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αποφασιστικότητα αυτή του Μυλωνά, όπως ήταν επόµενο, δηµιούργησε ανάµεσα 

στους υποστηρικτές της λειτουργίας του αισιοδοξία για το µέλλον215. 

 Mερικές εβδοµάδες αργότερα, η Σύνοδος στην κρίσιµη συνεδρία της για το 

µέλλον του Iεροδιδασκαλείου απέφυγε να πάρει πρακτικά µέτρα για τη στήριξή 

του, αποφασίζοντας ότι, µέχρι να σχεδιαστεί καλύτερου τύπου εκπαιδευτήριο, θα 

συνέχιζε να λειτουργεί όπως και προηγουµένως216. Αποφάσισε επίσης, να 

συναφθεί δάνειο 1300 λιρών, µε εγγύηση της Αρχιεπισκοπής, της Μονής Κύκκου 

και των Μητροπόλεων Πάφου και Κιτίου για την κάλυψη των χρεών του217. 

 Στο µεταξύ, στην Eλλάδα σχεδιάστηκε νέα εκπαιδευτική πολιτική, που είχε 

ως αποτέλεσµα το κλείσιµο των Iεροδιδασκαλείων της χώρας, λόγω της έντονης 

αµφισβήτησης του ρόλου τους. Tότε, αρκετοί από τους µαθητές των µεγαλύτερων 

τάξεών τους ήρθαν στην Kύπρο, για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο 

Παγκύπριο Iεροδιδασκαλείο και να µπορέσουν να εργαστούν αργότερα ως 

δάσκαλοι στην Eλλάδα. Όπως αναφέρεται σχετικά, ανάµεσα στους αποφοίτους 

του σχολικού έτους 1929-30 περιλαµβάνονταν επτά ιεροσπουδαστές από την 

Kρήτη, δύο από τα Eπτάνησα και ένας από τα Δωδεκάνησα218. Tελικά, όµως, στις 

αρχές του νέου σχολικού έτους 1930-31, οι υπόλοιποι αναχώρησαν από το νησί, 

όταν πληροφορήθηκαν ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε πρόθεση να αναγνωρίσει 

το πτυχίο τους219.  

 Tην ίδια περίοδο, η αποικιοκρατική κυβέρνηση επεδίωξε, µε το πρόσχηµα 

της παρουσιαζόµενης πληθώρας διδασκάλων, να ελέγξει την εκπαίδευσή τους και 

εξέφρασε την πρόθεσή της να αναστείλει τη λειτουργία των Διδασκαλείων του 

                                                
215. Eνδεικτικό για την ευφορία που δηµιουργήθηκε είναι το άρθρο: «Tο 

Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον. Ένας νέος σταθµός εξελίξεως µεστός ελπίδων», 

Iσότης, 27.5.1928. 

216. «Eξ αφορµής της εκτάκτου συνεδριάσεως της Iεράς Συνόδου Eκκλησίας 

Kύπρου», Eλευθερία, 17.8.1927· «Tο Iεροδιδασκαλείον», Eλευθερία, 20.8.1927. 

217. «Ιερά Σύνοδος. Το ζήτηµα του Ιεροδιδασκαλείου», Φωνή της Κύπρου, 

20.8.1927· «Iερά Σύνοδος», Νέον Έθνος, 27.8.1927. 

218. «Mητρόπολις Kιτίου», A.B. 2(1930)398-399 [19.6.1930]· «Eκκλησία Kύπρου», 

Πάνταινος 22(1930)484. 

219. Bλ. Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 12.11.1930, όπου αναφέρεται ότι, µετά την 

εξέλιξη αυτή, 25 Iεροσπουδαστές από την Eλλάδα αναχώρησαν από την Kύπρο. 



53 

νησιού220. Tο δε 1929 µερίµνησε για την ψήφιση νόµου, µε τον οποίο οι δάσκαλοι 

γίνονταν κυβερνητικοί υπάλληλοι, φανερώνοντας έτσι τις προθέσεις της. Ένα 

χρόνο αργότερα, αποφασίστηκε από το Eκπαιδευτικό Συµβούλιο, ότι  κανείς 

απόφοιτος µονοτάξιου Iεροδιδασκαλείου, όπως ήταν το Παγκύπριο 

Iεροδιδασκαλείο, δεν θα διοριζόταν στην εκπαίδευση221. Την ίδια χρονιά, ο 

Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ΄ κατέβαλε µια ύστατη προσπάθεια στήριξης του 

Ιεροδιδασκαλείου και κάλεσε ξανά τις Μητροπόλεις και τις Μονές να συµβάλουν 

στην υπερπήδηση των οικονοµικών προβληµάτων του. Η κατάσταση, όµως, ήταν 

απογοητευτική, αφού δεν υπήρχε το ανάλογο ενδιαφέρον222.  

 Έγιναν τότε ξανά σκέψεις για µετεξέλιξή του σε Iερατική Σχολή και ο 

διευθυντής του, Γεώργιος Mατσάκης, κατέθεσε, τον Ιούνιο του 1931, σχετικό 

υπόµνηµα στην Iερά Σύνοδο. Eισηγείτο, ανάµεσα στα άλλα, οι τέσσερις πρώτες 

τάξεις να λειτουργήσουν από το αµέσως επόµενο έτος ως τµήµατα της επτατάξιας 

Iερατικής Σχολής, ενώ οι τρεις µεγαλύτερες να συνεχίσουν ως τάξεις 

Διδασκαλείου, µέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών των ήδη φοιτώντων µαθητών. 

H Iερά Σύνοδος επεφυλάχθη να απαντήσει, γεγονός που ερµηνεύτηκε ως 

υπεκφυγή223. 

                                                
220. «Tο Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Πάνταινος 21(1929)460. 

221. «Tο Iεροδιδασκαλείον και η ελληνική νοµοθεσία», Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 

3.9.1930. 

222. Ενδεικτικές για το θέµα είναι δύο επιστολές που αντάλλαξαν, τον Νοέµβριο 

του 1930, ο Aρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ΄ και ο Μητροπολίτης Πάφου Λεόντιος, οι 

οποίες σώζονται στο Αρχείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Aρχείον 

Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 1916-1933. Βιβλίον Λ΄. Παγκύπριον Ιεροδιδασκαλείον, 

αρ. 181, 182. 

223. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Nέος Έθνος, 13.6.1931· «Yπόµνηµα προς 

την Iεράν Σύνοδον», Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 24.6.1931· «Tο υπόµνηµα του κ. 

Mατσάκη και η Iερά Σύνοδος», Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 8.7.1931· «Tο 

Iεροδιδασκαλείον και το καθήκον της Eκκλησίας», Eλευθερία, 15.7.1931· 

«Iεροδιδασκαλείον», A.B. 3(1931)546 [22.7.1931]· «Eκκλησία Kύπρου», Πάνταινος 

23(1931)495. Το Υπόµνηµα σώζεται επίσης σε χειρόγραφη µορφή, µαζί µε 

συνοδευτική επιστολή του Ματσάκη προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ΄, στο 
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 H λειτουργία του Iεροδιδασκαλείου οδηγείτο πλέον µε µαθηµατική ακρίβεια 

στο τέρµα. Γι’ αυτό και το σχολικό έτος 1931-1932 αποφασίστηκε να φοιτήσουν 

µόνο οι µαθητές της εβδόµης τάξης και να παροτρυνθούν οι υπόλοιποι να 

εγγραφούν σε αντίστοιχες τάξεις των Γυµνασίων του νησιού, µέχρι να παρθεί 

τελική απόφαση για τη µελλοντική του πορεία224. Aκολούθησαν, όµως, τα γεγονότα 

του Oκτωβρίου του 1931, οπότε, µε την εξορία του Nικόδηµου Mυλωνά, το 

Iεροδιδασκαλείο έχασε το µοναδικό στήριγµά του και τις όποιες ελπίδες για 

επιβίωσή του. Tην ίδια περίοδο, η Σύνοδος, εξαιτίας των δικτατορικών µέτρων της 

αποικιοκρατικής κυβέρνησης, οδηγήθηκε σε διοικητική αποσύνθεση, µε 

αποτέλεσµα να είναι αδύνατη η λήψη απόφασης για το µέλλον του. 

 Στα τέλη του σχολικού έτους 1931-32, η αποικιοκρατική κυβέρνηση απέσυρε 

την αναγνώριση του διπλώµατός του και τερµάτισε την οικονοµική υποστήριξή της 

προς αυτό, µε τη δικαιολογία ότι δεν προσέφερε κατάλληλο πρόγραµµα 

διδασκαλίας στους µαθητές του225. Στη συνέχεια, διέκοψε την κυβερνητική χορηγία 

προς το Παγκύπριο Διδασκαλείο και το Διδασκαλείο Θηλέων, που υποχρεώθηκαν 

επίσης να τερµατίσουν τη λειτουργία τους, το 1935 και το 1937 αντιστοίχως, οπότε 

απολύθηκαν από αυτά οι τελευταίοι δηµοδιδάσκαλοι. H πολιτική αυτή, που στόχευε 

στον έλεγο της παρεχόµενης διδασκαλίας  στους υποψήφιους διδασκάλους, 

ολοκληρώθηκε το 1937, µε την ίδρυση του Διδασκαλείου Mόρφου, του µόνου µε 

αναγνωρισµένο δίπλωµα για εργοδότηση από τα επιχορηγούµενα από την 

κυβέρνηση σχολεία226.  

 Tο Παγκύπριο Iεροδιδασκαλείο είχε πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο του, 

προσφέροντας στην κοινωνία ένα µικρό αριθµό ιερωµένων κληρικών και ένα πολύ 

µεγαλύτερο διδασκάλων, µε εξαιρετική για την εποχή µόρφωση και σηµαντική στη 

συνέχεια προσφορά σε πολλούς τοµείς της πνευµατικής ζωής του νησιού. H 

                                                                                                                                                   
Αρχείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 

1916-1933. Βιβλίον Λ΄. Παγκύπριον Ιεροδιδασκαλείον, αρ. 187, 188. 

224. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον. Δήλωσις», Eλευθερία, 15.8.1931. 

225. Goverment Printing Office, Report of the Department of Education for the school 

year 1930-31 and 1931-32, Nicosia 1933, σ. 16· Aνδρέα Πολυδώρου, H ανάπτυξη 

της Δηµοτικής Eκπαίδευσης, ό.π., σ. 127. 

226. Για τα Διδασκαλεία αυτά βλ. Aνδρέα Πολυδώρου, H ανάπτυξη της Δηµοτικής 

Eκπαίδευσης, ό.π., σ. 120-129. 
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πλειονότητά τους είναι βέβαιο ότι δεν θα είχε τη δυνατότητα να σπουδάσει, αφού 

προέρχονταν από αγροτικές και άπορες οικογένειες, που αδυνατούσαν να 

καλύψουν τις δαπάνες για τη µόρφωσή τους. Kατάφεραν, όµως, να ολοκληρώσουν 

τις σπουδές τους στο Iεροδιδασκαλείο, όπου εγγράφησαν είτε ως υπότροφοι 

διαφόρων εκκλησιαστικών ιδρυµάτων, είτε καταβάλλοντας πολύ χαµηλά δίδακτρα, 

κάτι για το οποίο η Eκκλησία της Kύπρου επαινέθηκε µε θερµά σχόλια227. 

 Mε τη λήξη του σχολικού έτους 1931-32 αποφοίτησαν οι τελευταίοι µαθητές 

και το Iεροδιδασκαλείο διέκοψε τη λειτουργία του228. Στον τύπο της εποχής 

δηµοσιεύτηκε επιστολή, ηµεροµηνίας 10 Mαΐου 1932, του εξόριστου στο Λονδίνο 

Nικόδηµου Mυλωνά προς τον διευθυντή του, Γεώργιο Mατσάκη, όπου εκθείαζε, 

ανάµεσα στα άλλα, τη συµβολή του στη διεύρυνση των πνευµατικών οριζόντων της 

Κύπρου229.  

                                                
227. Για τη δυνατότητα σπουδών των απόρων µαθητών στο Iεροδιδασκαλείο βλ. «H 

σχολική τελετή εν τω Iεροδιδασκαλείω», Iσότης, 12.6.1927· «Διά το 

Iεροδιδασκαλείον», Eλευθερία, 31.8.1927. Για παράδειγµα, από δηµοσίευµα του 

σχολικού έτους 1925-26 πληροφορούµαστε ότι οι µισοί από τους 120 µαθητές της 

χρονιάς εκείνης ήταν στην πλειονότητά τους άποροι, που φοιτούσαν δωρεάν ή µε 

µειωµένα δίδακτρα. Bλ. «Παγκύπριον Iεροδιδασκαλείον», Nέον Έθνος, 12.6.1926. 

228. «Tο Iεροδιδασκαλείον», Πάφος, 3.6.1932· «Aναστολή της λειτουργίας του 

Παγκυπρίου Iεροδιδασκαλείου», A.B. 4(1932)196 [30.6.1932]. 

229. «London, τFÉ 10.5.1932. \Aγαπητέ κ. Mατσάκη... ≠Oταν κôποτε κôποιος θά 

καθήσFη àντικειµενικά νά κρίνFη τήν συµβολήν τοÜ ^Iεροδιδασκαλείου ε¨ς τήν 

προσπάθειαν τÉς διευρίνσεως τ΅ν πνευµατικ΅ν ïριζόντων τÉς Kύπρου, àσφαλ΅ς θά 

ε≈ρFη δίς καλά λόγια νά ε€πFη •πέρ αéτοÜ, ¬σο καί ôν σύγχρονα τό öργον του öχει 

âπικριθÉ. Aéτό ôς εrναι µία παρηγορία δι’ ¬λους âκείνους, οî ïποÖοι âπί χρόνια 

âκάθησαν ëαυτούς φωτοδότιδας λαµπάδας âµπρός ε¨ς τά θρανία, âπάνω ε¨ς τά ïποÖα 

καθισµένη ™ Kυπριακή νεότης µέ µάτια çρθάνοικτα καί χείλη φρυγανισµένα àπό 

τήν δίψαν τÉς µαθήσεως, âρρόφα τό νέκταρ τÉς γνώσεως καί τÉς µαθήσεως. TοÜτο 

θά εrναι παρηγορία µεγάλη καί δι’ âκείνους, ο¥τινες εrδον πολλάς λευκάς νύκτας νά 

χάνωνται στό ôπειρον τοÜ χρόνου, βασανιζόµενοι νά τό κρατήσουν ε¨ς τήν ζωήν, ε¨ς 

πεÖσµα ¬λων τ΅ν àντιξόων περιστάσεων... ^O Kιτίου Nικόδηµος». Bλ. «Tο 

Iεροδιδασκαλείον της Λάρνακος κλείει οριστικώς. Mία επιστολή του Mητροπολίτου 

Kιτίου», Nέα Iσότης, 28.5.1932· «Εκκλησία Κύπρου», Πάνταινος 34(1932)358-359. 
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 Tο ζήτηµα της µόρφωσης του ενοριακού κλήρου απασχόλησε ξανά την Iερά 

Σύνοδο της Kυπριακής Eκκλησίας αµέσως µετά τον τερµατισµό της εκκρεµότητας, 

που υπήρχε στον καταρτισµό της, εξαιτίας των γεγονότων του 1931, µε την 

εκλογή νέων Aρχιερέων, το 1948. Aποφασίστηκε τότε η ίδρυση της Iερατικής 

Σχολής «Aπόστολος Bαρνάβας» στην περιοχή του Mετοχίου της Mονής Kύκκου 

«Άγιος Προκόπιος» στη Λευκωσία, που άνοιξε τις πύλες της το 1949 και λειτουργεί 

έκτοτε, µε αποκλειστικό σκοπό, αυτή τη φορά, τη µόρφωση ενοριακού κλήρου230. 

 

Δηµοσιεύτηκε στην Eπετηρίδα της Kυπριακής Eταιρείας Iστορικών Σπουδών, τόµ. 9 

(Λευκωσία 2010), σ. 105-144. 

 

                                                
230. Για την ίδρυση και τη λειτουργία της Iερατικής Σχολής «Aπόστολος 

Bαρνάβας» βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «H µόφωση του κυπριακού κλήρου και η 

Iερατική Σχολή “Aπόστολος Bαρνάβας”», στον τόµο: Iερατικής Σχολής, Yψίστου 

Kλήσις, Λευκωσία 2003, σ. 11-26. 


