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 Η Κύπρος ανέπτυξε από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια στενούς δεσµούς µε 

την Εκκλησία των Ιεροσολύµων και πολλοί νεαροί Κύπριοι εντάχθηκαν στην 

αγιοταφική αδελφότητα και υπηρέτησαν στις Μονές και στα προσκυνήµατά της. Οι 

σχέσεις αυτές πολλαπλασιάστηκαν στα νεότερα χρόνια και ιδίως κατά τον 19ο 

αιώνα, οπότε εγκαταβίωσε σε Mονές στην Αγία Γη ένας µεγάλος αριθµός Κυπρίων 

κληρικών, αρκετοί από τους οποίους ανήλθαν σε αρχιερατικούς θρόνους του 

Πατριαρχείου Iεροσολύµων και συνέδεσαν µε την πνευµατική και εθνική τους 

δράση την ιδιαίτερη πατρίδα τους µε τον Πανάγιο Tάφο. Aνάµεσά τους 

περιλαµβάνονται οι Μητροπολίτες Γάζης Φιλήµων και Πέτρας Μελέτιος Ματτέος, 

οι οποίοι ανήγειραν σχολεία στις γενέτειρές τους, Αθιένου και Λεµίθου 

αντιστοίχως. Παρόµοιο υπήρξε και το έργο του Αρχιεπισκόπου Kυριακουπόλεως 

και στη συνέχεια Iορδάνου Mελέτιου Kρονίδη, ο οποίος ευεργέτησε τη γενέτειρά 

του Οµορφίτα, µε την ανέγερση ναού, το 1902, και σχολείου, το 1910. 

 Κατά τον 19ο αιώνα η Οµορφίτα ήταν ένας µικρός οικισµός στα 

βορειοανατολικά της εντός των τειχών Λευκωσίας και πλησίον της µεγαλύτερης 

κοινότητας Καϊµακλί. Ανήκε στο Κατηλλίκι της Κυθρέας και, σύµφωνα µε την 

απογραφή που πραγµατοποίησε η Οθωµανική Διοίκηση το 1831, διέµεναν σε αυτή 

90 Χριστιανοί και 74 Μουσουλµάνοι κάτοικοι, δηλαδή συνολικά 164 άτοµα. Είναι 

αξιοσηµείωτο ότι στην ανωτέρω απογραφή η Οµορφίτα αποκαλείται επίσης µε την 

ονοµασία Κουτσούκ Καϊµακλί, που ερµηνεύεται στην τουρκική γλώσσα ως το µικρό 

Καϊµακλί, προφανώς γιατί θεωρείτο άµεσα συνδεδεµένη µε τη γειτονική οµώνυµη 

κοινότητα, που καταγράφεται ως Μπουγιούκ Kαϊµακλί, δηλαδή µεγάλο, Καϊµακλί. 

Στον δε τύπο των πρώτων χρόνων της Aγγλοκρατίας αναφέρεται και ως Άνω 

Kαϊµακλί. 

 O κατά κόσµον Μιχαήλ, όπως ήταν το λαϊκό όνοµα του µετέπειτα 

Αρχιεπισκόπου Mελέτιου Kρονίδη, γεννήθηκε το 1849 στην Οµορφίτα από γονείς 

τους Χατζηγιάννη και Ζωΐτσα Χατζηµιχαήλ. Οι δύσκολες συνθήκες ζωής και οι 

πενιχροί οικονοµικοί πόροι της οικογένειας υποχρέωσαν τον νεαρό Μιχαήλ να 

καταφύγει, το 1858, σε ηλικία µόλις εννέα ετών, πλησίον του αγιοταφίτη θείου του 

Ιεροµόναχου Xρυσάνθου στα Ιεροσόλυµα, όπου τέθηκε κάτω από την προστασία 
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του προαναφερθέντος Mητροπολίτη Πέτρας Mελετίου και φοίτησε στην 

Πατριαρχική Σχολή, που λειτουργούσε για τους δοκίµους του Πατριαρχείου. 

Aκολούθως, ύστερα από τον θάνατο του Mελετίου, που συνέβη το 1867, τις 

δαπάνες για τη συνέχιση των σπουδών του ανέλαβε ο ανεψιός και πνευµατικό 

ανάστηµα του Μητροπολίτη Πέτρας, µετέπειτα Πατριάρχης Aντιοχείας Σπυρίδων 

Eυθυµίου, οπότε ο νεαρός Μιχαήλ γράφτηκε στη Θεολογική Σχολή του Σταυρού. 

Λόγοι υγείας, όµως, τον υποχρέωσαν, ύστερα από φοίτηση δύο - τριών ετών να 

διακόψει τις σπουδές του. 

 Aκολούθως, ο νεαρός αγιοταφίτης δόκιµος χειροτονήθηκε, το 1872, 

Iεροδιάκονος, οπότε µετονοµάσθηκε σε Mελέτιο προς τιµή του πρώτου Γέροντά 

του. Στη συνέχεια υπηρέτησε σε διάφορα διακονήµατα του Πατριαρχείου, όπως ως 

Aρχιδιάκονος στον ναό των Aγίων Kωνσταντίνου και Eλένης. Tελικά, το 1883, 

µετέβη στη Mόσχα, ως µέλος της αντιπροσωπείας, που θα συνόδευε τον 

νεοεκλεγέντα Πατριάρχη Nικόδηµο από το εκεί Mετόχιο του Πατριαρχείου 

Iεροσολύµων, όπου υπηρετούσε, στην Παλαιστίνη. Aµέσως, όµως, ύστερα από την 

άφιξή του, κατόπιν αποφάσεως του Nικοδήµου, χειροτονήθηκε Iεροµόναχος και 

ανέλαβε τα καθήκοντα του βοηθού του Hγουµένου τού Mετοχίου. Tρία χρόνια 

αργότερα, το 1886, µετά από παράκλησης της Iεράς Συνόδου του Πατριαρχείου 

Iεροσολύµων, χειροθετήθηκε Aρχιµανδρίτης από τον Mητροπολίτη Mόσχας και 

µετέπειτα Kιέβου Iωαννίκιο, οπότε του ανατέθηκε η Hγουµενία του Mετοχίου και 

το αξίωµα του Eπιτρόπου του Παναγίου Tάφου στη Mόσχα. 

 Kατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Mόσχα, ο Mελέτιος εργάστηκε µε 

ευσυνειδησία και ενίσχυσε µε σηµαντικά χρηµατικά ποσά το Πατριαρχείο 

Iεροσολύµων, που αντιµετώπιζε τότε οξύτατα οικονοµικά προβλήµατα. Aπό τη 

Mόσχα έστειλε ακόµη δωρεές σε ναούς της Kύπρου, όπως άµφια και 

εκκλησιαστικά σκεύη στη Mονή Mαχαιρά, στον νεόδµητο ναό του Aγίου Γεωργίου 

στην εκχριστιανισθείσα κοινότητα της Tηλλυρίας Bαρίσεια, και στους ναούς 

Oµορφίτας, Kαϊµακλίου, Kερύνειας, Tύµβου, Tράχωνα, Mιας Mηλιάς και Aγίων 

Bαβατσινιάς. Ιερά σκεύη και άµφια έστειλε επίσης και στο αγιοταφικό Mετόχιο του 

Xρυσοστόµου στον Kουτσοβέντη. 

 O Mελέτιος συνέχισε να υπηρετεί στο Mετόχιο της ρωσικής πρωτεύουσας 

µέχρι το έτος 1895, οπότε επέστρεψε στα Iεροσόλυµα και ανέλαβε διάφορα 

διοικητικά καθήκοντα. Τρία χρόνια αργότερα, το 1898, εξελέγη Aρχιεπίσκοπος 

Kυριακουπόλεως, οπότε διορίστηκε µέλος της Συνόδου και Πρόεδρος του 
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Eκκλησιαστικού Δικαστηρίου. Ακολούθως, το 1908, εξελέγη Aρχιεπίσκοπος 

Iορδάνου, αξίωµα στο οποίο υπηρέτησε µέχρι τον θάνατό του. Για τη συνολική 

εθνική κοινωνική και πνευµατική του δράση, τιµήθηκε κατά καιρούς µε παράσηµο 

από τις Kυβερνήσεις διαφόρων χωρών, όπως την Eλληνική, τη Pωσική, την 

Tουρκική και τη Σερβική. 

 Tην περίοδο αυτή ο Mελέτιος ανέλαβε τα έξοδα των σπουδών στα 

Ιεροσόλυµα αρκετών Kυπρίων νέων, οι οποίοι εντάχθηκαν στη συνέχεια στην 

αγιοταφική αδελφότητα και υπηρέτησαν σε διάφορα διακονήµατα του 

Πατριαρχείου. Aνάµεσά τους περιλαµβάνονται ο καθηγητής της Θεολογικής 

Σχολής του Σταυρού Aρχιµανδρίτης Nικόλαος Xριστοδούλου από την Tύµβου, ο 

προϊστάµενος του Mετοχίου του Xρυσοστόµου στον Κουτσοβέντη και µετέπειτα 

Aρχισυντάκτης του περιοδικού «Aπόστολος Bαρνάβας» Aρχιµανδρίτης Iππόλυτος 

Mιχαηλίδης από το Kαϊµακλί, καθώς και ο Aρχιγραµµατέας της Iεράς Συνόδου του 

Πατριαρχείου Iεροσολύµων Aρχιµανδρίτης Παλλάδιος από τη Γαληνή. Yπότροφοί 

του υπήρξαν επίσης οι ανεψιοί του, Αρχιµανδρίτης Mελέτιος Kρονίδης, ο οποίος 

αρχικά διετέλεσε µέλος της αγιοταφικής αδελφότητας και αργότερα εφηµέριος σε 

ελληνικές κοινότητες της Αµερικής, και Kωνσταντίνος Kρονίδης, απόφοιτος της 

Iατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών, ο οποίος εργάστηκε για κάποιο 

διάστηµα στα Iεροσόλυµα. 

 O Mελέτιος διατηρούσε καθόλο τον βίο του στενούς δεσµούς µε τη 

γενέτειρά του Oµορφίτα, την οποία επισκέφθηκε τουλάχιστον τέσσερις φορές, τα 

έτη 1895, 1898, 1905 και 1909. Διέθετε δε, από τις αρχές της δεκαετίας του 1900 

και για αρκετό χρονικό διάστηµα, 100 λίρες ετησίως, ώστε να διανέµονται τα 

Xριστούγεννα και το Πάσχα στους άπορους συγχωριανούς του, Xριστιανούς και 

Mουσουλµάνους. 

 Σύµφωνα µε τον τύπο της εποχής, ο Mελέτιος πραγµατοποίησε την πρώτη 

επίσκεψή του στο νησί, στις αρχές Aυγούστου 1895, και παρέµεινε σε αυτό µέχρι 

το τέλος Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους. Aκολούθως, επισκέφθηκε και πάλιν το νησί, 

τον Iούνιο του 1898, ως εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Iεροσολύµων για να 

διευθετήσει διάφορα ζητήµατα, που απέρρεαν από τη διαθήκη του αποβιώσαντος 

στην Eλβετία αγιοταφίτη Aρχιµανδρίτη Iερωνύµου Mυριανθέα και να διαβουλευτεί 

µε τους κληρονόµους του. Tότε, κατόπιν παράκλησης του Aρχιεπισκόπου 

Σωφρονίου, χειροτόνησε σε Iεροδιάκονο τον υπότροφο της Aρχιεπισκοπής 

Φιλάρετο Kουρίτη, τον οποίο πήρε µαζί του κατά την αναχώρησή του, στα 
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Iεροσόλυµα, όπου µερίµνησε για την εγγραφή του στη Θεολογική Σχολή του 

Σταυρού, από την οποία και αποφοίτησε το 1906.  

 Eπισκέψεις στην Kύπρο, όπως αναφέρθηκε, ο Μελέτιος πραγµατοποίησε και 

τον Oκτώβριο του 1905 και ακολούθως τον Iούνιο του 1909. Κατά την τελευταία 

επίσκεψή του επιλήφθηκε ενός σοβαρότατου ζητήµατος, που απασχολούσε την  

κυπριακή κοινωνία της εποχής, λόγω των γενικότερων συνθηκών φτώχειας και 

ανέχειας, αυτό της περίθαλψης των ορφανών. Kατέθεσε για τον σκοπό αυτό το 

ποσό των 800 λιρών στη Mονή Kύκκου, προς 5% τόκο, µε τον όρο  να 

επανακατεθεί, έξι µήνες µετά τον θάνατό του, στην Eθνική Tράπεζα της Eλλάδας 

και να τοκίζεται µέχρι να ανέλθει στις 8,000 λίρες. Σύµφωνα µε την επιθυµία του, 

το ποσό αυτό θα χρησιµοποιείτο για την ανέγερση Oρφανοτροφείου µεταξύ 

Oµορφίτας και Λευκωσίας, κατά το πρότυπο του Oρφανοτροφείου «Xατζηκώστα» 

των Aθηνών, στο οποίο θα µπορούσαν να φιλοξενηθούν 25 παιδιά. Δυστυχώς, 

όµως, η ταραγµένη πολιτική κατάσταση των µετέπειτα χρόνων, εξαιτίας της 

διεξαγωγής του A΄ Παγκοσµίου Πολέµου και πολλών άλλων γεγονότων, 

µαταίωσαν το σχέδιο αυτό. 

 O Mελέτιος επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τη γενέτειρά του 

Oµορφίτα, την οποία ευεργέτησε µε την ανέγερση ναού και την ίδρυση και 

λειτουργία σχολείου, για τις ανάγκες των διακοσίων περίπου Xριστιανών κατοίκων, 

που διέµεναν σε αυτήν στις αρχές του 20ού αιώνα. Aρχικά, ο Kύπριος Iεράρχης, 

µερίµνησε για την ανέγερση, το 1902, του ναού του Αγίου Δηµητριανού, στη θέση 

όπου παλαιότερα υπήρχε µικρή ετοιµόρροπη εκκλησία, καταβάλλοντας το σύνολο 

της σχετικής δαπάνης των 400 λιρών, που απαιτήθηκε. Κατέθεσε επίσης το ποσό 

των 205 λιρών στον ναό της Φανερωµένης Λευκωσίας, για να χρησιµοποιούνται οι 

τόκοι τους, που ανέρχονταν στο 5%, για τη µισθοδοσία του ιερέα. Προσέφερε 

ακόµη στον ναό τα απαραίτητα ιερά σκεύη και άµφια, ενώ παρήγγειλε στη Pωσία 

εικονοστάσιο, για τη συµπλήρωσή του. Όπως και στην περίπτωση της λειτουργίας 

του Oρφανοτροφείου, όµως, οι συνθήκες που δηµιουργήθηκαν εξαιτίας του A΄ 

Παγκοσµίου Πολέµου και ο απρόσµενος θάνατός του, δεν επέτρεψαν την 

υλοποίηση της παραγγελίας. Aς αναφερθεί ότι τα εγκαίνια του ναού 

πραγµατοποιήθηκαν µερικά χρόνια αργότερα, στις 16 Aπριλίου 1922, από τον 

Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο Γ΄, πολλά δε από τα κειµήλια, που προσφέρθηκαν από τον 

Mελέτιο, καταστράφηκαν, τον Iούλιο του 1958, ύστερα από την πυρπόλησή του 

από Tούρκους τροµοκράτες. 
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 O Kύπριος Iεράρχης ευεργέτησε την Oµορφίτα και µε την ίδρυση και 

λειτουργία σχολείου για τη µόρφωση των νεαρών συγχωριανών του, που µέχρι 

τότε φοιτούσαν στο γειτονικό Kαϊµακλί. Για τον λόγο αυτό αγόρασε σε 

παρακείµενο χώρο του ναού του Αγίου Δηµητριανού οικία, την οποία διασκεύασε 

σε σχολικό οίκηµα, όπου λειτούργησε το 1910 το πρώτο δηµοτικό σχολείο της 

κοινότητας. Έλαβε δε πρόνοια για τη συντήρησή του και για τη µισθοδοσία του 

διδασκάλου και κατέθεσε στη Mονή Mαχαιρά το ποσό των 300 λιρών προς 5% 

τόκο. Δηµιούργησε επίσης, τόσο για τις ανάγκες των µαθητών, όσο και για τη 

µόρφωση των συγχωριανών του, δανειστική βιβλιοθήκη, την οποία εµπλούτιζε κατά 

καιρούς µε την αποστολή βιβλίων. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο ότι το µεν κληροδότηµα των 800 λιρών για την ίδρυση 

του Ορφανοτροφείου ανήλθε στις 1,500 λίρες το 1925, οπότε κατατέθηκε στην 

Eθνική Tράπεζα της Ελλάδας, όπου παρέµεινε µέχρι την έναρξη του B΄ 

Παγκοσµίου Πολέµου. Στη συνέχεια, όµως, το ποσό αυτό εξανεµίσθηκε κατά την 

περίοδο της γερµανικής κατοχής, εξαιτίας της υποτίµησης της δραχµής. Το δε 

σχετικό για τη µισθοδοσία του ιερέα, που αποτελείτο από 205 λίρες, 

εξακολουθούσε να υφίσταται µέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1950 και το ποσό 

που αντιστοιχούσε σε τόκο 5% καταβαλλόταν µέχρι τότε ετησίως στον ναό του 

Αγίου Δηµητριανού. Είναι άγνωστη, όµως, η εξέλιξή του. Eικάζουµε ωστόσο, ότι 

παραδόθηκε στην εκκλησιαστική επιτροπή του ναού στις αρχές της Aνεξαρτησίας, 

όταν τα εκκλησιαστικά ιδρύµατα έπαψαν να εκτελούν εργασίες τραπεζιτικής 

φύσεως. Για το τρίτο κληροδότηµα, των 300 λιρών, είναι γνωστό ότι οι τόκοι του 

καταβάλλονταν από τη Mονή Mαχαιρά στην κοινότητα για τις ανάγκες της 

µισθοδοσίας του διδασκάλου από το 1912. Στη συνέχεια, όµως, από τη δεκαετία 

του 1920 όταν ο µισθός του διδασκάλου αποτέλεσε ευθύνη της Κυβέρνησης, το 

ποσό αυτό χρησιµοποιείτο για την αγορά βιβλίων για τους µαθητές και στη 

συνέχεια αφαιρείτο από τη σχολική φορολογία. Ακολούθως, όµως, γύρω στο 1943 

το ποσό αυτό περιήλθε στην κυριότητα του Γραφείου Παιδείας, που αρνείτο να 

διαπραγµατευτεί την παράδοσή του στην κοινότητα, θεωρώντας ότι ο διαθέτης 

είχε ορίσει να χρησιµοποιείται για τον µισθό του διδασκάλου και για σχολικά 

έξοδα, τα οποία κατέβαλλε το ίδιο το Γραφείο. 

 Εκτός από τις ανωτέρω δωρεές του, ο Μελέτιος συνέδραµε οικονοµικά και 

το νεοσύστατο Παγκύπριο Iεροδιδασκαλείο, που πρωτολειτούργησε στη Mονή του 

Aγίου Γεωργίου του Kοντού στη Λάρνακα, το 1910. H έµπρακτη αυτή στήριξή του 
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στην Παιδεία της Kύπρου και στη διάδοση των ελληνικών γραµµάτων στο νησί 

συνέτεινε ώστε, το 1912, µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης σαράντα χρόνων από 

τη χειροτονία του σε Iεροδιάκονο και την ένταξή του στην αγιοταφική αδελφότητα, 

να τελεστεί δοξολογία στους ναούς της Aγίας Bαρβάρας Kαϊµακλίου και του Aγίου 

Δηµητριανού Oµορφίτας, και να πραγµατοποιηθούν σχετικές οµιλίες για τη ζωή και 

την προσφορά του. 

 Στο µεταξύ, το 1914 ξέσπασε ο A΄ Παγκόσµιος Πόλεµος, οπότε η 

Παλαιστίνη, που ήταν κάτω από τουρκική κατοχή, έγινε επίκεντρο πολεµικών 

επιχειρήσεων. Oι Tούρκοι, οι οποίοι συµµετείχαν στον πόλεµο παρά το πλευρό των 

Γερµανών, φοβούµενοι συµµαχία των Aγιοταφιτών µε τους συµµάχους, 

αποφάσισαν να εξορίσουν τον Πατριάρχη Δαµιανό και τους Συνοδικούς στη 

Δαµασκό, που ήταν κάτω από την κυριαρχία τους. Στην έκτακτη σύσκεψη της 

Συνόδου, που πραγµατοποιήθηκε µετά τη γνωστοποίηση των προθέσεων των 

Tούρκων, ο Mελέτιος εισηγήθηκε να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να 

αποφύγουν τη σύλληψη, ώστε να µπορέσουν να προστατεύσουν τα προσκυνήµατα 

της Aγίας Γης, ενόψει της κατάληψής της από τους Άγγλους και της πιθανής 

καταστροφής τους, λόγω των επικείµενων µαχών. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή δεν 

κατέστη δυνατό να επιτευχθεί, και, τον Nοέµβριο του 1917, ο Tούρκος διοικητής 

της περιοχής, Tζεµάλ πασάς, έδωσε εντολές για τη σύλληψη και εξορία τους. 

 Στη Δαµασκό ο Kύπριος Iεράρχης έζησε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες 

συνθήκες, γεγονός που συνέτεινε στη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης της 

υγείας του. Τα γεγονότα και οι δοκιµασίες, που υπέστη, έγιναν γνωστά και στην 

Κύπρο, όπου τελέστηκε παράκληση στον ναό της γενέτειράς του για την 

απελευθέρωσή του. Στο µεταξύ, η κατάσταση της υγείας του χειροτέρευε µε 

αποτέλεσµα ο Mελέτιος να αποβιώσει τελικά στην εξορία, στις 4 Δεκεµβρίου 1918. 

 Mερικά χρόνια αργότερα οι κάτοικοι της Oµορφίτας εξέφρασαν την πρόθεση 

να αναγείρουν µνηµείο προς τιµή του και ζήτησαν από τον Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο 

Γ΄ να συµβάλει στον εντοπισµό του τάφου του στη Δαµασκό και στη µεταφορά των 

λειψάνων του στην Kύπρο. Πράγµατι ο Kύριλλος απηύθυνε επιστολή, τον 

Δεκέµβριο του 1930, προς τον Tοποτηρητή του αντιοχικού θρόνου, Mητροπολίτη 

Λαοδικείας Aρσένιο, µε την παράκληση να διερευνήσει το ζήτηµα. Δυστυχώς, 

όµως, το αίτηµα αυτό δεν είχε συνέχεια, αφού τα πολιτικά γεγονότα, που 

διαδραµατίστηκαν στο νησί, ύστερα από την εξέγεση του Oκτωβρίου του 1931 και 

τις επιπτώσεις στη λειτουργία της Iεράς Συνόδου µε την εξορία των Mητροπολιτών 
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Kιτίου Nικόδηµου Mυλωνά και Kυρηνείας Mακάριου Mυριανθέα, συνέτειναν ώστε 

να ατονίσει και να λησµονηθεί. Η µνήµη, όµως, του Μελετίου διατηρήθηκε ανάµεσα 

στους κατοίκους της Οµορφίτας, που εξακολουθούν να τον τιµούν µε ποικίλες 

εκδηλώσεις µέχρι τις µέρες µας. 

 

Oµιλία που εκφωνήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2019 στο φιλολογικό µνηµόσυνο για 

τον Aρχιεπίσκοπο Iορδάνου Mελέτιο Kρονίδη, που διοργανώθηκε από το Σωµατείο 

«Oµορφίτα» και την Eκκλησιαστική Eπιτροπή του ναού του Aγίου Δηµητριανού της 

ηµικατεχόµενης κοινότητας στο Oίκηµα του Σωµατείου. 


