
Kωστής Kοκκινόφτας

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου

O ΛΟΓΙΟΣ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΗΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

O κατά κόσµον Nικόλαος Mιχαηλίδης γεννήθηκε, στις 20 Oκτωβρίου 1881, 

στο Kαϊµακλί από γονείς τους Xατζηµιχαήλ και Aµαλία, η οποία καταγόταν από τη 

Mερσίνα της Mικράς Aσίας. Aκολούθως, µετά την αποφοίτησή του από το 

δηµοτικό σχολείο της γενέτειράς του, µε σύσταση του Έξαρχου του Παναγίου 

Tάφου στην Kύπρο Kύριλλου Kαραγεωργάκη, µετέβη, το 1893, στα Iεροσόλυµα, 

όπου τέθηκε κάτω από την προστασία του Aρχιεπισκόπου Kυριακουπόλεως (1898-

1908) και µετέπειτα Iορδάνου (1908-1918) Mελέτιου Kρονίδη. Στη συνέχεια 

γράφτηκε στη Θεολογική Σχολή του Σταυρού, όπου είχε συµφοιτητή τον 

µετέπειτα, επίσης Αγιοταφίτη Aρχιµανδρίτη, Mατθία Παυλίδη από τη Γύψου, ο 

οποίος κατακρεουργήθηκε από τους Nεότουρκους στην πόλη Nιαζλή της Mικράς 

Aσίας, το 1919.

Kατά την περίοδο της φοίτησής του στη Σχολή, ο Iππόλυτος εκάρη 

µοναχός, το 1902, και εντάχθηκε στην Αγιοταφική Αδελφότητα. Oλοκλήρωσε τις 

σπουδές του το 1903, οπότε υπέβαλε τη διπλωµατική εργασία: «Tο δογµατικόν 

σύστηµα του Ωριγένους επί τη βάσει του περί αρχών συγγράµµατος µετά 

µεταφράσεως και σηµειώσεων περί αυτού», που σώζεται ανέκδοτη σε ογκώδη 

κώδικα στο Aρχείο του Πατριαρχείου Iεροσολύµων. Aκολούθως, το 1904, 

χειροτονήθηκε Ιεροδιάκονος από τον Πατριάρχη Ιεροσολύµων (1897-1931) 

Δαµιανό και  υπηρέτησε σε διάφορα διακονήµατα, όπως ως γραµµατέας στα 

πατριαρχικά γραφεία και από το 1905 γραµµατέας του περιοδικού «Nέα Σιών». 

Tην περίοδο 1910 έως 1914, του ανατέθηκαν επίσης τα διακονήµατα του 

γραµµατέα της Iεράς Συνόδου, του βιβλιοφύλακα της κεντρικής πατριαρχικής 

βιβλιοθήκης, του αναπληρωτή αρχιγραµµατέα και του µέλους της εφορείας του 

πατριαρχικού τυπογραφείου. Tελικά το 1914, χειροτονήθηκε Ιεροµόναχος, οπότε 

προχειρίστηκε Aρχιµανδρίτης, και εξελέγη µέλος της Iεράς Συνόδου και 

Aρχιγραµµατέας του Πατριαρχείου. 

Tην περίοδο αυτή το Πατριαρχείο Iεροσολύµων δοκιµάστηκε από τις 

επιπτώσεις των πολεµικών επιχειρήσεων, που συνέβηκαν στην περιοχή της 

Παλαιστίνης, εξαιτίας του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου. Oι Tούρκοι, οι οποίοι 

συµµετείχαν στον πόλεµο παρά το πλευρό των Γερµανών, φοβούµενοι συµµαχία 

των Αγιοταφιτών µε τους συµµάχους, απήγαγαν, στις 6 Nοεµβρίου 1917, τον 

Πατριάρχη Δαµιανό και τους Συνοδικούς και τους εξόρισαν στη Δαµασκό, 

αφήνοντας την Αγιοταφική Αδελφότητα ακέφαλη. O Iππόλυτος εξελέγη τότε 

µέλος της τριµερούς διοικητικής επιτροπής του Πατριαρχείου, που αναπλήρωσε 

την Iερά Σύνοδο, µέχρι την επάνοδο των µελών της στα Iεροσόλυµα. Aνάµεσα στα 

νέα καθήκοντα που του ανατέθηκαν, µετά τη λήξη του πολέµου, ήταν και η 
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σύνταξη του περιοδικού του Πατριαρχείου «Nέα Σιών». O Iππόλυτος ήταν άριστος 

θεολόγος και γνώριζε πολλές ξένες γλώσσες, όπως αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, 

ρωσικά, λατινικά, ιταλικά, ρουµανικά, σερβικά και αραβικά, γεγονός που του 

επέτρεπε να µελετά και να ενηµερώνεται για πολλά και διάφορα θέµατα. Συνέβαλε 

δε µε τις γνώσεις και την εργατικότητά του στην ανάδειξη του περιοδικού ως ενός 

από τα σηµαντικότερα εκκλησιαστικά περιοδικά του Mεσοπολέµου. Tην περίοδο 

αυτή αναφέρονται δύο επισκέψεις του στην Kύπρο, τα καλοκαίρια του 1919 και 

του 1928, οπότε του δόθηκε η ευκαιρία να συσφίξει τους δεσµούς του µε την 

Kυπριακή Eκκλησία. 

Στο µεταξύ ο τότε Aρχιεπίσκοπος Kύπρου (1916-1933) Kύριλλος Γ΄ του 

πρότεινε να αναλάβει τη διεύθυνση του περιοδικού της Kυπριακής Eκκλησίας 

«Aπόστολος Bαρνάβας», που είχε διακόψει την έκδοσή του από το 1923. O 

Iππόλυτος αποδέχθηκε τη σχετική πρόταση, οπότε ο Kύριλλος ζήτησε µε 

επιστολή του, ηµεροµηνίας 27 Nοεµβρίου 1928, την έγκριση του Πατριάρχη 

Iεροσολύµων Δαµιανού, που επέτρεψε να αναχωρήσει ο Kύπριος Aρχιµανδρίτης 

από την Παλαιστίνη και να αφιχθεί στο νησί τον Iανουάριο του 1929, έτος κατά το 

οποίο επανακυκλοφόρησε το περιοδικό. Φαίνεται, όµως, ότι προβλήµατα υγείας 

που αντιµετώπιζε υποχρέωσαν τον Iππόλυτο να µην αναλάβει τα προτεινόµενα 

καθήκοντα, αλλά να µεταβεί στη Γερµανία για θεραπεία. Aκολούθως, µετά από 

πάροδο ενός χρόνου περίπου, επέστρεψε στην Kύπρο και διηύθυνε το περιοδικό 

της Eκκλησίας της Kύπρου για  τη χρονική περίοδο 1930-1933. Tο έτος αυτό 

επανήλθε στην υπηρεσία του Πατριαρχείου Iεροσολύµων και υπηρέτησε µέχρι το 

1938 ως Έξαρχος του Παναγίου Tάφου στην Kύπρο και Hγούµενος της Mονής του 

Xρυσοστόµου, του µεγαλύτερου Μετοχίου του Πατριαρχείου στο νησί, όπου 

εργάστηκε για την ανακαίνιση των µοναστηριακών κτηρίων και τη δηµιουργία 

έργων υποδοµής. Tην περίοδο αυτή,  ο Iππόλυτος προβλήθηκε, τον Nοέµβριο του 

1937 και τον Aπρίλιο του 1938, ως ένας από τους πιθανούς υποψήφιους για τον 

αρχιεπισκοπικό θρόνο του νησιού, που παρέµενε κενός µετά τον θάνατο του 

Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄, το 1933.

Tελικά, το 1939, µε τη συµπλήρωση έξι χρόνων υπηρεσίας στη Μονή του 

Xρυσοστόµου, ο Πατριάρχης Iεροσολύµων (1955-1955) Tιµόθεος έστειλε στην 

Kύπρο τον αντικαταστάτη του Iππολύτου και ανακάλεσε τον τελευταίο στην 

Παλαιστίνη, µε επιστολή του ηµεροµηνίας 12 Iουλίου 1939. O Iππόλυτος, όµως, 

επικαλέσθηκε λόγους υγείας και υπηρέτησε ξανά στην Aρχιεπισκοπή, όπου για την 

περίοδο 1939-1941 ανέλαβε και πάλιν τη διεύθυνση του περιοδικού «Aπόστολος 

Bαρνάβας», που επανεκδόθηκε τότε µετά από τη νέα αναστολή της έκδοσής του, 

το 1936. Στο µεταξύ ο Πατριάρχης Tιµόθεος απαίτησε την άµεση επάνοδό του 

στην υπηρεσία του Πατριαρχείου Iεροσολύµων και έστειλε αυστηρή επιστολή, 

ηµεροµηνίας 15 Nοεµβρίου 1939, προς τον Tοποτηρητή του αρχιεπισκοπικού 

θρόνου Mητροπολίτη Πάφου (1930-1947) Λεόντιο, τονίζοντάς του τις επιπτώσεις 
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που θα είχε στις σχέσεις των δύο Eκκλησιών η συνέχιση της παραµονής του 

Iππολύτου στην Kύπρο. Tόσο ο Iππόλυτος, όσο και ο Λεόντιος, απάντησαν στον 

Πατριάρχη Tιµόθεο µε επιστολές που έστειλαν ένα περίπου µήνα αργότερα, όπου 

γίνεται αναφορά στα προβλήµατα υγείας, τα οποία αντιµετώπιζε ο Kύπριος 

Aρχιµανδρίτης και την επιθυµία του να παραµείνει στο νησί, όπου θα είχε τη 

φροντίδα της µητέρας και της αδελφής του. Σε αυτές σηµειωνόταν επίσης, ότι η 

εργοδότησή του στην Aρχιεπισκοπή είχε γίνει στα πλαίσια της φιλανθρωπικής 

δράσης της Kυπριακής Eκκλησίας, αφού ο Iππόλυτος δεν είχε κανένα πόρο ζωής 

και αντιµετώπιζε πρόβληµα επιβίωσης. Tελικά, όπως φαίνεται, ο Πατριάρχης 

Iεροσολύµων έδωσε τη συγκτάθεσή του και ο λόγιος Aρχιµανδρίτης παρέµεινε 

στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Iππόλυτος συνέχισε να εργάζεται στον 

τοµέα του χριστιανικού τύπου και διηύθυνε το περιοδικό «Xριστιανική 

Aναγέννηση», από το 1944 έως το 1949, και ξανά τον «Aπόστολο Bαρνάβα», από 

το 1948 έως το 1960. Στο µεταξύ, µετά την ανασυγκρότηση της Eκκλησίας της 

Kύπρου και την επάνοδο του Mητροπολίτη Kυρηνείας (1917-1947) και µετέπειτα 

Aρχιεπισκόπου Kύπρου (1947-1950) Mακαρίου B΄ από την εξορία, ο Iππόλυτος 

διορίστηκε Γραµµατέας της Iεράς Συνόδου της Kυπριακής Eκκλησίας, διακόνηµα 

στο οποίο υπηρέτησε µέχρι τον θάνατό του. Eπίσης, για κάποιο διάστηµα 

εργάστηκε και ως καθηγητής θρησκευτικών στο Παγκύπριο Γυµνάσιο. 

O Iππόλυτος υπήρξε ένας από τους σηµαντικότερους θεολόγους της 

Kυπριακής Eκκλησίας των τελευταίων δεκαετιών της Aγγλοκρατίας, οπότε 

δηµοσίευσε δεκάδες άρθρα και µελέτες, ιδίως στα περιοδικά «Nέα Σιών», 

«Aπόστολος Bαρνάβας» και «Xριστιανική Aναγέννησις». Eργάστηκε επίσης στον 

µεταφραστικό τοµέα και άφησε ανέκδοτα τέσσερα σηµαντικά έργα, που είχε 

µεταφράσει από την πρωτότυπή τους γλώσσα στα ελληνικά, τα ακόλουθα: α. 

«Περί Aρχών», του Ωριγένη από τα λατινικά, β. «Δίτοµη Δογµατική του 

Πρωθιερέως N. Mαλινόβσκη» από τα ρωσικά, που ο µεν πρώτος τόµος εκδόθηκε το 

1904, ο δε δεύτερος το 1908, γ. «Σειρά Mαθηµάτων θεολογίας (δογµατικών - 

απολογητικών)» του Π. Σβετλώφ από τα ρωσικά, που εξεδόθη το 1899, και δ. 

«Eρµηνεία της προς Pωµαίους και των δύο προς Kορινθίους επιστολών του 

Aποστόλου Παύλου» του Iωσήφ Zικενµπέργκερ από τα γερµανικά, που εξεδόθη το 

1932. Oρισµένα από τα ανωτέρω έργα, όπως αυτά του Ωριγένη, του Σβετλώφ και 

η προς Pωµαίους επιστολή του Aποστόλου Παύλου του Zικενµπέργκερ, καθώς και 

ένα σύντοµο κείµενο µε τίτλο «H Oρθόδοξος Eκκλησία Kύπρου» του I. Σιαµπατίν, 

που µετέφρασε από τα ρωσικά, δηµοσιεύτηκαν αργότερα µε επιµέλεια του 

διαδόχου του στη διεύθυνση του «Aποστόλου Bαρνάβα» Aνδρέα Mιτσίδη.

O Iππόλυτος Mιχαηλίδης απεβίωσε σε ηλικία εβδοµήντα εννέα χρόνων, την 

1 Iουλίου 1960. Άφησε φήµη κληρικού, ο οποίος «διεκρίνετο διά την µειλιχιότητα 

του χαρακτήρος, την µεγάλην σεµνότητα, την άκραν ταπεινοφροσύνην, την 
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εξαίρετον φιλοπονίαν και την εις το καθήκον προσήλωσιν».

Δηµοσιεύτηκε στην εφηµ. Πολίτης, στις 25 Νοεµβρίου 2001.
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