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ΚωστÉς Κοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετ΅ν ^IερÄς MονÉς Kύκκου 

O EKKΛHΣIAΣTIKOΣ TYΠOΣ ΣTHN KYΠPO 

 

 ^H îστορία τοÜ κυπριακοÜ τύπου öχει τίς àπαρχές της στήν περίοδο τÉς 

καθεστωτικÉς àλλαγÉς τοÜ 1878 καί τÉς µεταβίβασης τÉς κατοχÉς τÉς Kύπρου àπό 

τήν \Oθωµανική αéτοκρατορία στή Μεγάλη Βρετανία. Σχεδόν ταυτόχρονα µέ τήν 

àλλαγή τοÜ καθεστ΅τος, ï δάσκαλος καί πρωτοπόρος δηµοσιογράφος Θεόδουλος 

Kωνσταντινίδης µετέφερε, µέ ôδεια πού εrχε âξασφαλίσει àπό τήν àπελθοÜσα 

\Oθωµανική διοίκηση,  τυπογραφεÖο àπό τήν A€γυπτο καί âξέδωσε στή Λάρνακα, 

στίς 17/29 Aéγούστου 1878, τήν πρώτη κυπριακή âφηµερίδα, πού εrχε τόν τίτλο 

«Kύπρος». Σταδιακά κυκλοφόρησαν στό νησί καί ôλλες âφηµερίδες, οî ïποÖες 

àρχικά qταν στήν πλειοψηφία τους ëβδοµαδιαÖες - τετρασέλιδες ¦ σπανιότερα 

çκτασέλιδες. Tά µέσα âκτύπωσης καί κυκλοφορίας τους qταν πρωτόγονα καί οî 

πηγές πληροφόρησης περιορισµένες, µέ àποτέλεσµα οî πρ΅τοι δηµοσιογράφοι νά 

àντιµετωπίζουν πολλές àντιξοότητες. Παρόλα αéτά, µέ τή σχολιογραφία, τήν 

ε¨δησεογραφία καί τήν àρθρογραφία τους κατάφεραν νά àφυπνίσουν τό âθνικό 

α€σθηµα, καυτηριάζοντας τή διοικητική πρακτική τ΅ν Bρεταν΅ν, καί νά 

συµβάλουν στή διαµόρφωση τÉς κυπριακÉς κοινωνίας1. 

                                                
1. Γιά τήν öκδοση τ΅ν πρώτων âφηµερίδων στήν Kύπρο καί τίς δυσκολίες πού 

àντιµετώπισαν οî συντάκτες τους βλ. KωστÉ Kοκκινόφτα, ^H ^Iερά Mονή Kύκκου 

στόν κυπριακό τύπο (1878-1899), Λευκωσία 1999, σ. 13-17. ^H µελέτη τ΅ν 

âκκλησιαστικ΅ν âντύπων, πού καταγράφονται στή συνέχεια, öγινε µετά àπό 

âντοπισµό τους καί µελέτη τ΅ν διαφόρων στοιχείων τους. Πολύτιµες πληροφορίες 

γιά τά âκκλησιαστικά περιοδικά «\Απόστολος Βαρνάβας», «Xριστιανική \Aλήθεια», 

«Xριστιανός», «Φ΅ς», «\Eκκλησιαστικός Kήρυξ», «Πίστις», âπίσης «\Aπόστολος 

Bαρνάβας», «\Eλπίς», «Xριστιανική \Aναγέννησις» καί «\Aγάπη», πού 

κυκλοφόρησαν στήν Kύπρο κατά τήν \Αγγλοκρατία, παρατίθενται στή µελέτη τοÜ 

π. Kωνσταντίνου Kούκου, πού πρωτοδηµοσιεύτηκε σέ συνέχειες στά περιοδικά 

Kυπριακός Λόγος (àπό τό 1975 καί ëξÉς) καί Κυριακάτικα Μηνύµατα (àπό τό 1986 

καί ëξÉς), καί âξεδόθη στή συνέχεια σέ àνάτυπο. Bλ. Kωνσταντίνου Kούκου, ^O 

Xριστιανικός \Oρθόδοξος τύπος ε¨ς τήν Kύπρον àπό τÉς ε¨σαγωγÉς τÉς 

τυπογραφίας µέχρι σήµερον, Στρόβολος 1993. Τά περιοδικά «\Απόστολος 

Βαρνάβας», «Xριστιανική \Aλήθεια», «Xριστιανός», «Φ΅ς», «\Eκκλησιαστικός Kήρυξ» 

καί «Πίστις» µελετήθηκαν âπίσης àπό τόν \Ανδρέα Σοφοκλέους. Βλ. \Ανδρέα 

Σοφοκλέους, Συµβολή στήν îστορία τοÜ κυπριακοÜ τύπου, 1900-1914, τ. Γ1, 
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 Tήν περίοδο αéτή - àρχές τÉς \Aγγλοκρατίας - οî µόνοι κληρικοί, οî ïποÖοι 

qταν àπόφοιτοι Θεολογικ΅ν Σχολ΅ν καί •πηρετοÜσαν στήν Kυπριακή \Eκκλησία 

qταν ï \Aρχιεπίσκοπος Kύπρου (1865-1900) Σωφρόνιος, ï Mητροπολίτης Kιτίου 

(1868-1886) Kυπριανός O¨κονοµίδης, ï Mητροπολίτης Kυρηνείας (1880-1889) καί 

µετέπειτα Kιτίου (1889-1890) Xρύσανθος \Iωαννίδης καί ï τότε ^Iεροδιάκονος, στή 

συνέχεια Mητροπολίτης Kυρηνείας (1889-1893), µετέπειτα Mητροπολίτης Kιτίου 

(1893-1909) καί àκολούθως \Aρχιεπίσκοπος Kύπρου (1909-1916) Kύριλλος B΄2. 

≠Oλοι τους κατέβαλαν φιλότιµες προσπάθειες γιά τή διάδοση τοÜ θείου λόγου 

àνάµεσα στόν λαό, κυρίως µέ τό κυριακάτικο κήρυγµα3. Kατά τή δεκαετία τοÜ 

1890, ¬µως, καί ε¨δικά µετά τήν ïλοκλήρωση τ΅ν σπουδ΅ν καί τήν âπιστροφή στήν 

Kύπρο τοÜ ^Hγουµένου τÉς MονÉς Kύκκου (1890-1911) Γερασίµου καί τοÜ 

^Iεροδιακόνου τÉς ^Aγίας Nάπας ΛεµεσοÜ, µετέπειτα Mητροπολίτη Kυρηνείας 

(1895-1916) καί àκολούθως \Aρχιεπισκόπου Kύπρου (1916-1933) Kυρίλλου Γ΄4, 

ôρχισαν νά δηµοσιεύονται γιά πρώτη φορά àπό Kύπριους κληρικούς - καί ε¨δικά 

àπό τόν Kύριλλο Βασιλείου - στίς στÉλες τ΅ν κυπριακ΅ν âφηµερίδων àρκετά 

ôρθρα θεολογικοÜ âνδιαφέροντος, ¬πως âπεξηγηµατικά σχόλια στά εéαγγέλια τÉς 

KυριακÉς καί στό πνευµατικό νόηµα τ΅ν µεγάλων ëορτ΅ν τÉς Xριστιανοσύνης5. 

 Ξεχωριστό, ¬µως, öντυπο πού νά περιλαµβάνει àποκλειστικά θεολογικά 

κείµενα κυκλοφόρησε µόλις τό 1901. Πρόκειται γιά τό ëβδοµαδιαÖο περιοδικό 
                                                                                                                                                  
Λευκωσία 2003, σ. 49-54, 55-59, καί τ. Γ2, Λευκωσία 2003, σ. 939-942, 943-949, 951-

971, 1079-1081, àντιστοίχως. 

2. Γιά τούς Σωφρόνιο, Kυπριανό, Xρύσανθο καί Kύριλλο B΄ βλ. \Aριστείδη 

Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 52005, σ. 419-

420, 193, 494-495 καί 198-199, àντιστοίχως. 

3. Γιά παράδειγµα, στό \AρχεÖο τÉς \AρχιεπισκοπÉς öχουν διαφυλαχθεÖ ïρισµένα 

κηρύγµατα τοÜ Kυρίλλου, τ΅ν âτ΅ν 1874, 1879, 1883 καί 1889, πού âκφώνησε σέ 

ναούς τÉς Λευκωσίας. Bλ. \AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, \AρχεÖον 

\Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου B΄ 1909-1916. \Iδιαίτερα (Λόγοι - ^Oµιλίαι κλπ., ½ς 

φοιτητοÜ, διακόνου), àρ. 26, 32, 33, 54 καί 61. 

4. Γιά τούς Γεράσιµο καί Kύριλλο Γ΄ βλ. \Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων, ¬.π., σ. 62 καί 199, àντιστοίχως. ‰ Aς σηµειωθεÖ, ¬τι ï Kύριλλος Γ΄ qταν 

àπόφοιτος τÉς ΦιλοσοφικÉς ΣχολÉς τοÜ Πανεπιστηµίου \Aθην΅ν καί ùχι τÉς 

ΘεολογικÉς, ¬πως àναγράφεται συχνά, ¬που εrχε παρακολουθήσει µερικά 

µαθήµατα. 

5. Γιά παράδειγµα, ≤να τέτοιο ôρθρο δηµοσίευσε àµέσως µετά τήν ïλοκλήρωση τ΅ν 

σπουδ΅ν του καί τήν ôφιξή του στήν Kύπρο. Bλ. Kυρίλλου Bασιλείου, «^Oµιλία âν 

τ΅ να΅ τÉς ^Aγίας Nάπας», Σάλπιγξ, 29.9.1890. 
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«\Aπόστολος Bαρνάβας», πού ôρχισε τήν öκδοσή του στίς 25 Mαρτίου 1901 µέ 

διευθυντή τόν àπόφοιτο τÉς Pιζαρείου ΣχολÉς παπÄ \Iωάννη Mακούλη (1861-1913) 

àπό τήν \Aνατολική Pωµυλία, ï ïποÖος τότε λειτουργοÜσε καί κήρυττε τόν θεÖο 

λόγο στούς ναούς τοÜ ^Aγίου Σάββα καί τοÜ Tρυπιώτη στή Λευκωσία, καθώς καί 

στό ΛεπροκοµεÖο καί στίς Φυλακές τÉς πόλης. ^H öκδοση τοÜ «\Aποστόλου 

Bαρνάβα» τερµατίστηκε ≤να χρόνο àργότερα, τόν Mάρτιο τοÜ 1902, λόγω 

ο¨κονοµικ΅ν προβληµάτων6. ≠Eνα δεύτερο âκκλησιαστικό öντυπο µέ τίτλο 

«Xριστιανική \Aλήθεια» κυκλοφόρησε µερικούς µÉνες µετά τήν öκδοση τοÜ 

«\Aποστόλου Bαρνάβα», στίς 15 \Iουλίου 1901. \Eκδότης του qταν ï ΠαÜλος 

Kολεσίδης àπό τόν Πόντο, ï ïποÖος γιά κάποιο διάστηµα φοίτησε στή Θεολογική 

Σχολή τÉς Xάλκης. ^H «Xριστιανική \Aλήθεια», πού qταν δεκαπενθήµερη, 

àνέστειλε τήν öκδοσή της τόν Nοέµβριο τοÜ 1903, ¬ταν ï Kολεσίδης προσχώρησε 

στόν Προτεσταντισµό!7 

 Tήν àµέσως ëπόµενη δεκαετία âκδόθηκαν συνολικά πέντε âκκλησιαστικά 

περιοδικά: τό δεκαπενθήµερο «\Eκκλησιαστικός Kήρυξ» (àπό τό 1911 ≤ως τό 1918) 

τοÜ Mητροπολίτη Kιτίου (1910-1918) Mελετίου Mεταξάκη, KρητικοÜ στήν 

καταγωγή, τό µηνιαÖο «Φ΅ς» (\Iαν. - Δεκ. 1911) τοÜ Xαρίλαου Παπαϊωάννου (1881-

1954) àπό τήν Kυθρέα, τό δεκαπενθήµερο «Xριστιανός» (àπό τόν \Iαν. τοÜ 1911 

µέχρι τόν \Iαν. τοÜ 1912) τοÜ ^Iεροδιακόνου Πορφύριου Kυριακίδη (1878-1948) àπό 

τό Πραστειό Mεσαορίας, τό δεκαπενθήµερο «Πίστις» (àπό τό 1913 ≤ως τό 1914) τοÜ 

\Iωάννη Παπαπορφυρίου (1874-1945) àπό τόν KαραβÄ, καί τό âπίσηµο 

δηµοσιογραφικό ùργανο τÉς \Eκκλησίας τÉς Kύπρου «\Aπόστολος Bαρνάβας», µέ 

πρ΅το διευθυντή τόν Παπαπορφυρίου. Tήν €δια çνοµασία εrχε καί τό περιοδικό 

πού, ¬πως öχει àναφερθεÖ, âξέδωσε στίς àρχές τοÜ 20οÜ α¨ώνα ï παπÄ Mακούλης. 

\Aξιοσηµείωτο εrναι ¬τι ¬λοι οî διευθυντές τ΅ν περιοδικ΅ν αéτ΅ν qταν àπόφοιτοι 

Θεολογικ΅ν Σχολ΅ν: οî Mεταξάκης καί Kυριακίδης τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς τοÜ 

ΣταυροÜ ^Iεροσολύµων καί οî Παπαϊωάννου καί Παπαπορφυρίου τÉς ΘεολογικÉς 

ΣχολÉς τοÜ Πανεπιστηµίου \Aθην΅ν8. 

 ^O «\Eκκλησιαστικός Kήρυξ» εrναι àναµφίβολα ≤να àπό τά πλέον σηµαντικά 

âκκλησιαστικά περιοδικά, πού âκδόθηκαν στό νησί στά χρόνια τÉς \Aγγλοκρατίας. 
                                                
6. Γιά τόν Mακούλη βλ. \Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ¬.π., σ. 

138. 

7. Γιά τόν Kολεσίδη βλ. Νικόλαου Καταλάνου, «^Ο Σύλλογος "\Ορθοδοξία"», Ζήνων 

1 (1914) 190-191. 

8. Γιά τούς Mεταξάκη, Παπαϊωάννου, Kυριακίδη καί Παπαπορφυρίου βλ. \Aρ. 

Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ¬.π., σ. 259, 327-328, 370 καί 330, 

àντιστοίχως. 
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Πρωτοκυκλοφόρησε τόν \Iανουάριο τοÜ 1911 καί συνέχισε νά âκδίδεται àνελλιπ΅ς 

µέχρι τόν \Aπρίλιο τοÜ 1918 •πό τή διεύθυνση τοÜ Mητροπολίτη Kιτίου Mελετίου 

Mεταξάκη, µετέπειτα \Aρχιεπισκόπου \Aθην΅ν (1918-1920), O¨κουµενικοÜ 

Πατριάρχη (1922-1923) καί Πατριάρχη \Aλεξανδρείας (1926-1935). \Eκδόθηκαν 

συνολικά 145 τεύχη, πού àντιστοιχοÜν σέ 5002 σελίδες καί διαχωρίζονται σέ 8 

τόµους, ¬σα καί τά χρόνια τÉς κυκλοφορίας του. ^O Mεταξάκης συνέχισε τήν 

öκδοση περιοδικοÜ µέ τό €διο ùνοµα στήν \Aθήνα, κατά τήν περίοδο πού διετέλεσε 

\Aρχιεπίσκοπος \Aθην΅ν, ¬πως καί στήν \Aµερική, ¬που µετέβη τό 1921. ^O 

«\Eκκλησιαστικός Kήρυξ», πού κυκλοφόρησε στήν Kύπρο, τυπωνόταν στό 

τυπογραφεÖο τÉς âφηµερίδας «\Eλευθερία» τÉς Λευκωσίας, εrχε ¬µως τήν ≤δρα του 

στή Λάρνακα. Στόν •πότιτλο τοÜ περιοδικοÜ àναφέρεται ¬τι: «\Eκδίδοται δίς τοÜ 

µηνός, προνοί÷α Mελετίου Mεταξάκι, Mητροπολίτου Kιτίου», âπεδιωκόταν δηλαδή ™ 

δεκαπενθήµερη öκδοσή του, στόχος πού δέν qταν, ¬µως, πάντοτε âφικτός. 

Συνήθως περιλάµβανε 32 σελίδες σέ κάθε τεÜχος, µερικές φορές, ¬µως, 

κυκλοφοροÜσε µέ 48 σελίδες, προφαν΅ς γιά νά àνταποκριθεÖ στή δηµοσίευση 

αéξηµένης ≈λης. 

 ^O «\Eκκλησιαστικός Κήρυξ» περιλάµβανε ôρθρα καί µελέτες στήν êπλÉ 

καθαρεύουσα γύρω àπό τήν âκκλησιαστική ζωή, τή θεολογία, τήν çργάνωση καί 

διοίκηση τÉς \Eκκλησίας, διάφορα îστορικά θέµατα, εéαγγελικά κηρύγµατα, καθώς 

καί âκκλησιαστικές ε¨δήσεις πού àφοροÜσαν, τόσο τή µητροπολιτική περιφέρεια 

Kιτίου καί τήν \Eκκλησία τÉς Κύπρου, ¬σο καί τόν εéρύτερο \Oρθόδοξο κόσµο. 

Πολλά àπό τά àνώνυµα ôρθρα του, πού àναφέρονται σέ διάφορες πτυχές τÉς 

âκκλησιαστικÉς ζωÉς öχουν συντάκτη τους τόν €διο τόν Mεταξάκη, ¬πως µποροÜµε 

νά συµπεράνουµε àπό τόν τρόπο γραφÉς τους, καί διακρίνονται γιά τήν 

τεκµηριωµένη παράθεση âπιχειρηµάτων καί τήν εéρύτητα τ΅ν àντιλήψεων τοÜ 

συντάκτη τους. ^O «\Eκκλησιαστικός Kήρυξ» γνώρισε àξιοσηµείωτη διάδοση στά 

^Eλληνόφωνα ΠατριαρχεÖα, στήν ^Eλλάδα, στή Pωσία, àκόµη καί στήν \Aγγλία καί 

θεωρεÖται ¬τι àποτέλεσε «σπουδαÖον σταθµόν ε¨ς τήν îστορίαν τοÜ νεωτέρου 

âκκλησιαστικοÜ περιοδικοÜ τύπου»9. Στίς σελίδες του δηµοσίευσαν κείµενα 

καθηγητές τοÜ ^Iεροδιδασκαλείου τÉς Λάρνακας, πού ¥δρυσε ï Mεταξάκης τό 1910, 

¬πως οî ^Iεροδιάκονος \Aρσένιος Δηλιγιάννης, Xαρίλαος Παπαϊωάννου καί 

Γεώργιος Mατσάκης (1881-1959), ï €διος ï Mητροπολίτης Kιτίου, καθώς καί πολλοί 

λόγιοι τÉς âποχÉς àπό τήν Kύπρο, τήν ^Eλλάδα καί τόν εéρύτερο ^Eλληνισµό, 

¬πως ï µετέπειτα \Aρχιεπίσκοπος \Aθην΅ν (1923-1938) Xρυσόστοµος 

Παπαδόπουλος, στενός φίλος τοÜ Mητροπολίτη Kιτίου àπό τήν âποχή πού 
                                                
9. Xρυσόστοµου Παπαδόπουλου, «^O \Εκκλησιαστικός Kήρυξ», \Eκκλησιαστικός 

Kήρυξ 2 (1912) 4. 
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àµφότεροι •πηρετοÜσαν στό ΠατριαρχεÖο ^Iεροσολύµων, ï τότε \Aρχιµανδρίτης καί 

àκολούθως Mητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος (1924-1953) \Iεζεκιήλ Bελανιδιώτης, ï 

µετέπειτα καθηγητής τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς \Aθην΅ν \Aµίλκας \AλιβιζÄτος καί 

ôλλοι10. 

 ‰ Aς σηµειωθεÖ, ¬τι àνάµεσα στά ôρθρα πού δηµοσιεύτηκαν στό περιοδικό 

περιλαµβάνεται καί τό âξαιρετικά πρωτοποριακό γιά τήν âποχή «^H κατάστασις τοÜ 

λαοÜ» τοÜ νεαροÜ Xωρεπισκόπου ΣαλαµÖνος (1917-1918) καί µετέπειτα 

Mητροπολίτη Kιτίου (1918-1937) Nικόδηµου MυλωνÄ, ¬που ï συγγραφέας του 

âπεσήµαινε θαρραλέα τίς πραγµατικές πνευµατικές καί κοινωνικές συνθÉκες, τίς 

ïποÖες βίωνε καθηµερινά ï λαός, ¬πως τή φτώχεια, τήν àµάθεια, τήν âκµετάλλευση 

àπό τούς τοκογλύφους, τήν πλήρη àδιαφορία àπό τούς κυβερν΅ντες καί πολλά 

ôλλα11. 

 Mερικούς µÉνες µετά τόν τερµατισµό τÉς κυκλοφορίας τοÜ 

«\EκκλησιαστικοÜ Kήρυκος» âκδόθηκε àπό τήν ^Iερά Σύνοδο τÉς \Eκκλησίας τÉς 

Kύπρου τό περιοδικό «\Aπόστολος Bαρνάβας», πού εrναι ≤να àπό τά µακροβιότερα 

στόν ëλληνικό χ΅ρο καί τό ïποÖο âξακολουθεÖ νά κυκλοφορεÖ µέχρι τίς µέρες µας. 

Στίς σελίδες του περιλαµβάνει τά âπίσηµα öγγραφα τÉς \Eκκλησίας τÉς Kύπρου, 

âκκλησιαστικές ε¨δήσεις, πού àφοροÜν τήν \Aρχιεπισκοπή καί τίς Mητροπόλεις τοÜ 

νησιοÜ, καθώς καί ëκατοντάδες ôρθρα, πού àποσκοποÜν στή θρησκευτική καί 

äθική διδασκαλία τοÜ λαοÜ. Kύριος στόχος τοÜ περιοδικοÜ εrναι νά προσφέρει 

στούς àναγν΅στες του, îερωµένους καί λαϊκούς, σέ γλ΅σσα προσιτή, τίς 

θεµελιώδεις διδασκαλίες τÉς \Oρθόδοξης \Eκκλησίας καί µέσω ποικίλης 

àρθρογραφίας νά âνηµερώσει •πεύθυνα γιά διάφορα θρησκευτικά, äθικά, 

κοινωνικά καί âθνικά θέµατα.  

 ^H ζωή του χωρίζεται σέ τρεÖς περιόδους: àπό τόν \Iούλιο τοÜ 1918 µέχρι 

τόν \Iανουάριο τοÜ 1924, àπό τόν \Iανουάριο τοÜ 1929 µέχρι τόν \Iούνιο τοÜ 1936 

καί àπό τόν Δεκέµβριο τοÜ 1939 µέχρι σήµερα. Kατά τήν πρώτη περίοδο, ™ öκδοσή 

του qταν δεκαπενθήµερη, âν΅ κατά τή δεύτερη qταν àρχικά ëβδοµαδιαία, στή 
                                                
10. Γιά τόν «\Eκκλησιαστικό Kήρυκα» βλ. Σωφρόνιου Mιχαηλίδη, ^Iστορία τÉς κατά 

Kίτιον \Eκκλησίας, Λάρνακα 1992, σ. 344-345· KωστÉ Kοκκινόφτα,  «Tά περιοδικά 

“\Eκκλησιαστικός Kήρυξ” καί “\Aπόστολος Bαρνάβας”», Πολίτης, 20.1.2002. Για τό 

περιοδικό αéτό öχουµε καταρτίσει, σέ συνεργασία µέ τόν θεολόγο ‰ Ερικ Σεργίου, 

àναλυτικό ε•ρετήριο, τό ïποÖο καί θά δηµοσιεύσουµε προσεχ΅ς. 

11. Tό πολύ âνδιαφέρον αéτό κείµενο ε€χαµε àναδηµοσιεύσει καί σχολιάσει 

παλαιότερα. Bλ. KωστÉ Kοκκινόφτα, «^O Mητροπολίτης Kιτίου Nικόδηµος 

MυλωνÄς (1917-1937) καί “^H κατάστασις τοÜ λαοÜ”», Πολιτιστική Kύπρος 9 (1997) 

37-44 καί 10 (1997) 36-44. 
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συνέχεια δεκαπενθήµερη καί àκολούθως µηνιαία. Kατά τήν τρίτη περίοδο, ™ 

κυκλοφορία του •πÉρξε àπό τόν \Iανουάριο τοÜ 1939 ≤ως τόν Φεβρουάριο τοÜ 1956 

ôλλοτε µηνιαία ¦ διµηνιαία, µερικές φορές τετραµηνιαία ¦ àκόµη καί ëξαµηνιαία, 

λόγω διαφόρων παγκοσµίων ¦ τοπικ΅ν γεγονότων, ¬πως γιά παράδειγµα τοÜ 

Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου καί τ΅ν âπιπτώσεών του στό νησί, τÉς âλλιποÜς 

στελέχωσης τÉς ^IερÄς Συνόδου τÉς \Eκκλησίας τÉς Kύπρου, âξαιτίας τ΅ν 

καταπιεστικ΅ν µέτρων τ΅ν ‰ Aγγλων àποικιοκρατ΅ν, τά ïποÖα δυσχέραιναν τήν 

öκδοση τοÜ περιοδικοÜ, καί πολλ΅ν ôλλων, πού âπιδροÜσαν στήν ïµαλή 

διεκπεραίωσή του. Στή συνέχεια, ™ öκδοσή του µετατράπηκε σέ διµηνιαία, 

àκολούθως τριµηνιαία καί πάλιν διµηνιαία καί àπό τόν Mάιο τοÜ 1978 ≤ως σήµερα 

µηνιαία. 

 Πρ΅τος διευθυντής του, ¬πως àναφέρθηκε, qταν ï \Iωάννης 

Παπαπορφυρίου, τόν ïποÖο διαδέχθηκαν οî àπόφοιτοι τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς τοÜ 

Πανεπιστηµίου \Aθην΅ν \Aρχιµανδρίτης Φιλόθεος ^Iερείδης (1895-1945) àπό τούς 

Kαπέδες, Σπυρίδων Σπυριδάκης (1861-1936) àπό τήν ‰ Hπειρο, ^Iεροδιάκονος 

Παρθένιος Kιρµίτσης (1904-1995) àπό τό Πραστειό Mεσαορίας, ï àπόφοιτος τÉς 

ΘεολογικÉς ΣχολÉς τοÜ ΣταυροÜ ^Iεροσολύµων \Aρχιµανδρίτης ^Iππόλυτος 

Mιχαηλίδης (1881-1960) àπό τό Kαϊµακλί καί, àπό τό 1959, ï \Aνδρέας Mιτσίδης 

(γεν. τό 1932), àπόφοιτος τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς τÉς Xάλκης, ï ïποÖος καί τό 

διευθύνει µέχρι τίς µέρες µας. ^O «\Aπόστολος Bαρνάβας» àκολουθεÖ τό πολυτονικό 

σύστηµα καί χρησιµοποιεÖ γλ΅σσα êπλÉ καθαρεύουσα γιά τά öγγραφα καί τίς 

âκκλησιαστικές ε¨δήσεις, πού àφοροÜν τήν \Eκκλησία τÉς Kύπρου, καί êπλÉ 

καθαρεύουσα ¦ δηµοτική γιά τίς διάφορες µελέτες πού δηµοσιεύει, àνάλογα µέ τίς 

προτιµήσεις τ΅ν συνεργατ΅ν του. Στό περιοδικό δηµοσίευσαν κείµενά τους, κατά 

τό µακρό χρονικό διάστηµα τÉς ζωÉς του, àρκετές δεκάδες διακεκριµένων 

θεολόγων καί âκκλησιαστικ΅ν συγγραφέων àπό τήν Kύπρο καί τήν ^Eλλάδα12. 

                                                
12. Γιά τόν «\Aπόστολο Bαρνάβα» βλ. KωστÉ Kοκκινόφτα, «Tά περιοδικά 

“\Eκκλησιαστικός Kήρυξ” καί “\Aπόστολος Bαρνάβας”», ¬.π.. Γιά τούς ^Iερείδη, 

Σπυριδάκη, Kιρµίτση, Mιχαηλίδη καί Χρίστη βλ. \Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν 

Λεξικόν Kυπρίων, ¬.π., σ. 447, 406, 333, 137-138 καί 485-486, àντιστοίχως. Γιά τόν 

Mιτσίδη βλ. Χρ. \Ανδρέου (âκδόσεις), Κύπριοι συγγραφεÖς àπό τήν àρχαιότητα 

µέχρι σήµερα, τ. Γ΄, Λευκωσία 1983, σ. 911-912. ‰ Aς σηµειωθεÖ, ¬τι ï «\Aπόστολος 

Bαρνάβας» εrναι τό µόνο àπό τά âκκλησιαστικά öντυπα, γιά τό ïποÖο öχει 

δηµοσιευτεÖ àναλυτικό ε•ρετήριο, πού καλύπτει τούς πρώτους ëβδοµÉντα τόµους 

τοÜ περιοδικοÜ, àπό τό 1918 µέχρι τό 1994. Bλ. \Aνδρέα Bίττη, Κλείς «\Αποστόλου 

Βαρνάβα», Λευκωσία 1998. 
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 Kατά τή διάρκεια τÉς \Aγγλοκρατίας âκδόθηκαν καί ôλλα περιοδικά 

θρησκευτικοÜ âνδιαφέροντος, τά ïποÖα qταν στήν πλειοψηφία τους βραχύβια, ε€τε 

λόγω ο¨κονοµικ΅ν δυσχερει΅ν, ε€τε λόγω àναχώρησης τοÜ âκδότη τους στό 

âξωτερικό. \Aναφέρονται χαρακτηριστικά ™ «\Eλπίς» [àπό τό 1943 ≤ως τό 1947, µέ 

διευθυντή τόν ^Iεροδιάκονο \Iάκωβο Παύλου (1910-1969), öκδοση τ΅ν «^Eλληνικ΅ν 

Xριστιανικ΅ν ^Eνώσεων Λευκωσίας» καί τοÜ «EéαγγελισµοÜ» Παλλουριώτισσας], ™ 

«Xριστιανική \Aναγέννησις» (àπό τό 1944 ≤ως τό 1951, µέ 172 τεύχη καί διευθυντή 

àρχικά τόν \Aρχιµανδρίτη ^Iππόλυτο Mιχαηλίδη καί στή συνέχεια τόν Σάββα 

Χρίστη, «‰ Οργανον τÉς Παγκυπρίου \Οργανώσεως \Ορθοδόξων ^Ιδρυµάτων»), ™ 

«\Aγάπη» [àπό τό 1944 ≤ως τό 1947, µέ 40 τεύχη καί διευθυντή τόν îεροκήρυκα 

ΦρÖξο Kουµίδη (1911-1983), τόν µετέπειτα Mητροπολίτη Πάφου (1951-1959) Φώτιο, 

öκδοση τοÜ ïµώνυµου ΘρησκευτικοÜ ^Ιδρύµατος], καθώς καί ™ âφηµερίδα 

«\Eκκλησιαστικόν BÉµα» (àπό τό 1954 µέχρι τό 1956, µέ 54 φύλλα καί •πεύθυνο 

τόν γραµµατέα τÉς \AρχιεπισκοπÉς Xριστάκη \Aγαπίου)13. 

 Στά τέλη τÉς \Aγγλοκρατίας âξεδόθη âπίσης τό περιοδικό «^Eλληνική 

Kύπρος» (àπό τό 1949 ≤ως τό 1956, µέ 80 τεύχη, âκφραστικό ùργανο τÉς ^IερÄς 

\AρχιεπισκοπÉς Kύπρου καί τοÜ \EθναρχικοÜ Συµβουλίου µέ διευθυντή τόν NÖκο 

Kρανιδιώτη), πού ξεπερνοÜσε κατά πολύ αéτό πού çνοµάζεται âκκλησιαστικό 

περιοδικό, δηλαδή öντυπο πού παρουσίαζει περιοδικότητα öκδοσης, öχει ½ς κύριο 

θεµατολόγιό του διάφορα θεολογικά θέµατα καί περιλαµβάνει, ε€τε συνεργασίες 

γύρω àπό τήν âκκλησιαστική îστορία, τόν εéαγγελικό λόγο καί τήν πατερική 

διδασκαλία, ε€τε âπίκαιρες âκκλησιαστικές ε¨δήσεις. Tό µεγαλύτερο µέρος τοÜ 

περιοδικοÜ àποτελεÖτο àπό σηµαντικές καί àξιόλογες µελέτες γύρω àπό τήν 

ëλληνικότητα τοÜ νησιοÜ, τή συµβολή του στούς àγ΅νες τÉς ^Eλλάδας καί τ΅ν 

στεν΅ν σχέσεών του µέ τίς îστορικές πατρίδες τοÜ ^EλληνισµοÜ, σέ µιά προσπάθεια 

νά θωρακιστεÖ ¨δεολογικά ï ëνωτικός àγ΅νας τ΅ν Kυπρίων, γεγονός πού δέν 

âπιτρέπει τήν öνταξή του àποκλειστικά στόν âκκλησιαστικό τύπο, παρά τό γεγονός 

¬τι περιεÖχε âπίσης πολλά θεολογικά θέµατα καί σχετικές µελέτες. 

 Tήν τελευταία ε¨κοσαετία τÉς περιόδου τÉς \Aγγλοκρατίας κυκλοφόρησαν 

âπίσης àπό τίς Xριστιανικές \Oρθόδοξες \Aδελφότητες, πού ôρχισαν νά îδρύονται 

στίς πόλεις καί σέ ïρισµένες κωµοπόλεις τοÜ νησιοÜ, ¬πως τήν «Eéσέβεια» τÉς 

ΛεµεσοÜ, τόν «\Aπόστολο ΠαÜλο» τÉς Λάρνακας, τόν «\Aρχάγγελο Mιχαήλ» τÉς 

Kερύνειας, τήν «\Oρθοδοξία» τÉς Πάφου καί τή «Nέα Zωή» τ΅ν Λευκάρων, καθώς 

καί àπό στελέχη τ΅ν Mητροπόλεων τοÜ νησιοÜ, ¬πως τόν \Aρχιµανδρίτη Mακάριο 
                                                
13. Γιά τόν Παύλου βλ. \Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ¬.π., σ. 

131. Γιά τόν Mητροπολίτη Πάφου Φώτιο βλ. «^Ο πρώην Πάφου Φώτιος», 

\Aπόστολος Bαρνάβας 44 (1983) 288-289. 
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Mαχαιριώτη, πολλά χριστιανικά περιοδικά, πού εrχαν, κυρίως, τή µορφή 

φυλλαδίων καί περιορίζονταν στή δηµοσίευση κειµένων äθικοθρησκευτικοÜ 

περιεχοµένου14. 

 Παρόµοιο •πÉρξε τό σκηνικό στόν χ΅ρο τοÜ âκκλησιαστικοÜ τύπου καί στά 

πρ΅τα χρόνια µετά τήν \Aνεξαρτησία, ïπότε κυκλοφόρησαν ™ âφηµερίδα 

«\Eκκλησιαστική Zωή» (àπό τό 1959 µέχρι τό 1960, µέ 34 φύλλα καί •πεύθυνο καί 

πάλι τόν γραµµατέα τÉς \AρχιεπισκοπÉς, Xριστάκη \Aγαπίου), καθώς καί τό 

περιοδικό «Φωτεινοί ^Oρίζοντες» [àπό τό 1962 ≤ως τό 1965, µέ 30 τεύχη καί µέ τή 

στήριξη τοÜ Xωρεπισκόπου TρυµιθοÜντος (1961-1967) καί µετέπειτα Mητροπολίτη 

Nικαίας (1967-1990) Γεώργιου Παυλίδη]15. Στό µεταξύ, ¬πως öχει àναφερθεÖ, ï 

«\Aπόστολος Bαρνάβας» âξακολουθοÜσε νά κυκλοφορεÖ, âν΅ τή δεκαετία τοÜ 1970 

âκδόθηκαν µερικά çλιγοσέλιδα περιοδικά, κυρίως ποιµαντικοÜ περιεχοµένου, ¬πως 

τά «Kυριακάτικα Mηνύµατα» (àπό τό 1972, öκδοση τοÜ π. Kωνσταντίνου Kούκου, 

âφηµέριου τοÜ ναοÜ Παναγίας Xρυσελεούσης Στροβόλου), ™ «Διακονία» (àπό τό 

1975, öκδοση τÉς «Παγκύπριας ≠Eνωσης ^Eλλήνων Θεολόγων»), τό «Πρός τό Φ΅ς» 

(àπό τό 1977 µέχρι τό 1996, τÉς Mητρόπολης Mόρφου), ™ «\Oρθόδοξη Παρουσία» 

(àπό τό 1980, τοÜ «\Oρθόδοξου ΠνευµατικοÜ Kέντρου ΛεµεσοÜ») καί ôλλα. Kάποια 

àπό αéτά, ¬µως, παρουσίασαν κατά καιρούς διάφορα προβλήµατα τακτικÉς öκδοσης 

καί àνέστειλαν τήν κυκλοφορία τους. 

  Tή δεκαετία τοÜ 1980 οî âκδόσεις τ΅ν περιοδικ΅ν αéτ΅ν 

πολλαπλασιάστηκαν καί ôρχισε νά παρατηρεÖται µία àξιοσηµείωτη ôνθηση στόν 

χ΅ρο τοÜ âκκλησιαστικοÜ τύπου. Τήν περίοδο αéτή àρκετές Μητροπόλεις, 

ïρισµένες Mονές καί âνορίες, καθώς καί διάφορα âκκλησιαστικά σωµατεÖα 

àπέκτησαν τό δικό τους âκφραστικό ùργανο, γεγονός πού συνετέλεσε σηµαντικά 

στήν âπίτευξη τ΅ν στόχων τους. Σταδιακά, ïλοένα καί περισσότεροι µορφωµένοι 

θεολόγοι καί κληρικοί συνεργάζονταν γιά τήν öκδοση χριστιανικ΅ν περιοδικ΅ν 

καί âφηµερίδων, πού στόχευαν στήν πνευµατική ο¨κοδόµηση τ΅ν πιστ΅ν καί 

περιλάµβαναν ποικίλα θέµατα àπό τήν âκκλησιαστική âπικαιρότητα. 

 Τέτοια öντυπα qταν τά περιοδικά «\Oρθόδοξη Mαρτυρία» (àπό τό 1981 µέχρι 

σήµερα, µέ 80 τεύχη, τ΅ν «Φίλων τοÜ ^Aγίου ‰ Oρους»), «Zωοποιός Σταυρός» (àπό 

τό 1984 µέχρι σήµερα, µέ 94 τεύχη, τÉς  MονÉς Σταυροβουνίου), «Συνάντηση» (àπό 
                                                
14. Γιά àρκετά àπό τά öντυπα αéτά βλ. K. Kούκου, ^O Xριστιανικός \Oρθόδοξος 

τύπος, ¬.π., σ. 59-70. 

15. Γιά τόν Mητροπολίτη Nικαίας Γεώργιο Παυλίδη βλ. ^Οµάδας Πρωτοβουλίας, ^Ο 

àπό ΤριµυθοÜντος Νικαίας Γεώργιος Παυλίδης. \Αφιέρωµα τιµÉς καί µνήµης, 

Λευκωσία 1993· Εéθύµιου Τσιάκκα, Γεώργιος Παυλίδης, Α΄ Μητροπολίτης 

Νικαίας. ^Ο àχθοφόρος τÉς àγάπης, \Αθήνα 2002. 
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τό 1984 µέχρι τό 1994, µέ 106 τεύχη, τÉς MονÉς ^Aγίου Nεοφύτου), «‰ Eκφραση» 

(àπό τό 1989 µέχρι σήµερα, µέ 100 τεύχη, τοÜ ναοÜ τοÜ ^Aγίου Γεωργίου MακρÉ 

Λάρνακας), ™ âφηµερίδα «\Aγωνιστική Πορεία» (àπό τό 1982 µέχρι τό 1993, µέ 102 

τεύχη, τοÜ Γραφείου ΘρησκευτικÉς Διαφώτισης τÉς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου) καί 

πολλά ôλλα. 

 Kατά τή δεκαετία αéτή âκδόθηκαν âπίσης àπό τή Mονή ^Aγίου Nεοφύτου, 

τή Mητρόπολη Kιτίου καί τό Kέντρο Mελετ΅ν ^IερÄς MονÉς Kύκκου τρία πολύ 

àξιόλογα âπιστηµονικά öντυπα, πού âµπλούτισαν σέ µεγάλο βαθµό τήν âκδοτική 

δραστηριότητα τÉς \Eκκλησίας τÉς Kύπρου: ™ «Συνάντηση» (àπό τό 1984 µέχρι τό 

1994, µέ 3 τόµους, τÉς MονÉς ^Aγίου Nεοφύτου), ï «\Eκκλησιαστικός Kήρυκας» 

(àπό τό 1989 µέχρι τό 2002, µέ 8 τόµους, τÉς Mητρόπολης Kιτίου), καί ™ 

«\Eπετηρίδα τοÜ Kέντρου Mελετ΅ν ^IερÄς MονÉς Kύκκου» (àπό τό 1990 µέχρι 

σήµερα, µέ 7 τόµους, τÉς MονÉς Kύκκου). Παρόµοιου περιεχοµένου •πÉρξε ôλλο 

≤να âπιστηµονικό öντυπο, πού κυκλοφόρησε τήν àµέσως ëπόµενη δεκαετία: τό 

«\Oρθοδοξία καί \Eπιστήµη» (àπό τό 1993 µέχρι τό 2001, µέ 4 τόµους, τÉς «≠Eνωσης 

\Oρθοδόξων \Eπιστηµόνων ΛεµεσοÜ»). 

 Στά àµέσως ëπόµενα χρόνια, στά âκκλησιαστικά περιοδικά τοÜ νησιοÜ 

προστέθηκαν καί àρκετά ôλλα, àφοÜ ïλοένα καί περισσότερες âνορίες ôρχισαν νά 

âκδίδουν τά δικά τους öντυπα, ¬πως ™ «^Aγία Bαρβάρα» (àπό τό 1991 µέχρι σήµερα, 

µέ 46 τεύχη, τοÜ ïµώνυµου ναοÜ τοÜ Zακακίου) καί τό µηνιαÖο «Παρά τήν Λίµνην» 

(àπό τό 1991 µέχρι σήµερα, τοÜ ναοÜ τοÜ ^Aγίου Δηµητρίου Παραλιµνίου). \Aπό τά 

•πόλοιπα περιοδικά πού κυκλοφόρησαν τήν περίοδο αéτή àναφέρουµε τήν 

«Πνευµατική ‰ Eπαλξη» (àπό τό 1993 µέχρι σήµερα, µέ 62 τεύχη, τοÜ Γραφείου 

ΘρησκευτικÉς Διαφώτισης τÉς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου) καί τήν «Παράκληση» (àπό 

τό 2000 µέχρι σήµερα, µέ 32 τεύχη, τÉς Mητρόπολης ΛεµεσοÜ). 

 Σήµερα στήν Kύπρο κυκλοφορεÖ µεγάλος àριθµός âκκλησιαστικ΅ν 

περιοδικ΅ν, τά περισσότερα àπό τά ïποÖα öχουν τοπικό - âνοριακό χαρακτÉρα καί 

γιά τόν λόγο αéτό εrναι δύσκολο νά γίνει µία πλήρης καταγραφή τους. 

Kαταδεικνύουν µέ τή σταθερότητα τÉς öκδοσης καί τό ποικίλο περιεχόµενό τους 

τό µεγάλο âνδιαφέρον πού •πάρχει γιά τήν κυκλοφορία τέτοιων âντύπων στόν 

τόπο µας καί •πογραµµίζουν τήν προσπάθεια πού καταβάλλεται γιά τή διάδοση 

τοÜ εéαγγελικοÜ λόγου καί τÉς πατερικÉς διδασκαλίας. 

 

 

Δηµοσιεύτηκε στό περιοδικό \Ακτή, τχ 79 (Λευκωσία 2007), σελ. 193-203. 


