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Kωστής Kοκκινόφτας 

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου  

H ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TOY ΣTAYPOY KAI H KYΠPOΣ 

 

 Οι απαρχές των θεολογικών σπουδών στην Ελλάδα στα νεότερα χρόνια 

ανάγονται στο έτος 1837, οπότε ιδρύθηκε η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου 

Aθηνών. Την ίδια περίοδο ιδρύθηκαν επίσης δύο Σχολές µε εξειδικευµένο 

πρόγραµµα θεολογικών µαθηµάτων: η Θεολογική Σχολή της Xάλκης (1844), και η 

Θεολογική Σχολή του Σταυρού Iεροσολύµων (1855), καθώς και µία Ιερατική Σχολή, 

η Pιζάρειος (1844). Oι Σχολές αυτές προσέφεραν πολύτιµες υπηρεσίες στην 

Oρθόδοξη Eκκλησία και στην ελληνική παιδεία και συνέβαλαν µε τους αποφοίτους 

τους στη µεταλαµπάδευση των ελληνικών γραµµάτων και στη διδασκαλία της 

χριστιανικής αλήθειας, τόσο στις περιοχές όπου ζούσαν υπόδουλοι Έλληνες, όσο 

και στις πόλεις και στα χωριά του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Eίναι 

αξιοσηµείωτο, ότι αρκετοί από τους τελευταίους εντάχθηκαν στις τάξεις του 

κλήρου, µε αποτέλεσµα τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και οι Eκκλησίες της 

Eλλάδας και της Kύπρου να στελεχωθούν µε µορφωµένους κληρικούς και να 

µπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσµατικότερα στην αποστολή τους. 

 H Kύπρος συνδέθηκε µε στενούς δεσµούς κυρίως µε τη Θεολογική Σχολή 

του Σταυρού Iεροσολύµων, στην οποία φοίτησαν, κατά το διάστηµα της 

λειτουργίας της, πολλοί Kύπριοι. O κυριότερος λόγος για τη δηµιουργία και την 

ανάπτυξη των δεσµών αυτών ήταν η παρουσία µεγάλου αριθµού Kύπριων 

κληρικών στο Πατριαρχείο Iεροσολύµων, οι οποίοι παρείχαν οικονοµική βοήθεια 

και προστασία στους νεαρούς συµπατριώτες τους. Συνέτεινε επίσης η µικρή 

σχετικά απόσταση του νησιού από την Παλαιστίνη και η αµεσότερη σχέση των 

Kυπρίων µε τους Aγίους Tόπους, αφού πολλοί από αυτούς πραγµατοποιούσαν «το 

µόνον της ζωής τους ταξείδιον» στην Aγία Γη και είχαν προσωπική αντίληψη για 

τη Σχολή και τη σηµασία της. H δηµοσίευση δε στον τύπο σχετικών κειµένων µε 

εντυπώσεις επισκεπτών από το επίπεδο διδασκαλίας των µαθηµάτων και την 

καταξίωση των αποφοίτων της στις µετέπειτα ασχολίες τους συνέτεινε στην 

περαιτέρω καλλιέργεια της φήµης της ανάµεσα στους κατοίκους του νησιού. Tο 

φαινόµενο αυτό παρατηρήθηκε ιδιαίτερα στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές 

του 20ού, οπότε σηµαντικοί αρθρογράφοι των κυπριακών εφηµερίδων, όπως ο 

δηµοδιδάσκαλος και αργότερα επιφανής δηµοσιογράφος Kύριλλος Παυλίδης και ο 
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λόγιος Iεροδιάκονος της Mονής του Aγίου Παντελεήµονα Mύρτου Kλήµης 

Φαρίδης δηµοσίευσαν εκτενείς αναφορές και θερµά σχόλια για τη Σχολή1. 

 H Θεολογική Σχολή του Σταυρού λειτούργησε από το 1855 µέχρι το 1909 

σε τέσσερις περιόδους (1855-1876, 1881-Aπρ. 1884, Σεπτ. 1884-1888 και 1893-

1909) και στεγαζόταν στην οµώνυµη Mονή, η οποία βρίσκεται σε κοντινή 

απόσταση από την παλαιά πόλη των Iεροσολύµων2. H ίδρυσή της οφείλεται στον 

Πατριάρχη Kύριλλο B΄ (1845-1872)3, ο οποίος ανέλαβε το φιλόδοξο έργο της 

δηµιουργίας Θεολογικής Σχολής στη Mέση Aνατολή, από όπου θα 

αναδεικνύονταν µορφωµένοι αγιοταφίτες κληρικοί, που θα επάνδρωναν το 

Πατριαρχείο και θα το βοηθούσαν να επιτελέσει το δύσκολο έργο της φύλαξης και 

της συντήρησης των Παναγίων προσκυνηµάτων στην Παλαιστίνη. H λειτουργία, 

άλλωστε, στην περιοχή αρκετών προσηλυτιστικών Σχολών, καθιστούσε άµεση και 

επιβεβληµένη τη στελέχωση του Πατριαρχείου µε κληρικούς που θα ήταν 

επαρκώς καταρτισµένοι. Eπίσης, στη Σχολή θα µπορούσαν να φοιτούν µαθητές 

από τη Mικρά Aσία, τα νησιά του Aιγαίου και την Kύπρο, οι οποίοι, µετά την 

ολοκλήρωση των σπουδών τους και την επάνοδο στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, θα 

συνέβαλλαν σε µεγάλο βαθµό στην ευρύτερη αναγέννηση των ελληνικών 

γραµµάτων. Για τον σκοπό αυτό, ο Kύριλλος ανακαίνισε την παλαιά Μονή του 

Τιµίου Σταυρού και διασκεύασε το µοναστηριακό οικοδόµηµά της, έτσι ώστε να 

                                                
1. Kύριλλος Παυλίδης, «Tαξείδια ανά την Παλαιστίνη. H Θεολογική Σχολή του 

Σταυρού», Φωνή της Kύπρου, 8/21.10.1905· Kλήµης Φαρίδης, «Eις την Aγίαν 

Πόλην. Eκδροµή εις την Θεολογικήν Σχολήν του Σταυρού», Ένωσις, 30/13.7.1907. 

2. Για τη Μονή του Τιµίου Σταυρού Ιεροσολύµων και τη Σχολή που λειτούργησε σε 

αυτή βλ. Xρυσόστοµος Παπαδόπουλος, «H Iερά Mονή του Σταυρού και η εν αυτή 

Θεολογική Σχολή», Nέα Σιών 2(1905)643-783 και ειδικότερα για τη Σχολή σ. 709-

783 [=«H ιστορία της Σχολής», στον τόµο: Iερού Kοινού Παναγίου Tάφου, 

Πεντηκονταετηρίδα της Θεολογικής Σχολής του Σταυρού 1855-1906, Iεροσόλυµα 

1913, σ. 41-112]· Βασίλειος Τζαφέρης, Η Ιερά Μονή του Τιµίου Σταυρού στα 

Ιεροσόλυµα, Αθήνα 1987. 

3. Για τον Kύριλλο και την περίοδο της πατριαρχείας του βλ. Xρυσόστοµος 

Παπαδόπουλος, Iστορία της Eκκλησίας Iεροσολύµων, Aθήνα 19702 , σ. 778-783 και 

829-840· Kάλλιστος Mηλιαράς, Oι Άγιοι Tόποι εν Παλαιστίνη και τα επ’ αυτών 

δίκαια του ελληνικού έθνους, τ. B΄, Iεροσόλυµα 1933, σ. 545-703. 
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µπορεί να λειτουργήσει σε αυτή Θεολογική Σχολή και να φιλοξενεί τους µαθητές 

της4. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι βοηθός και συνεργάτης του Kυρίλλου στο 

εκπαιδευτικό του έργο υπήρξε ο Kύπριος Mητροπολίτης αρχικά Σεβαστείας (1836-

1838) και στη συνέχεια Πέτρας (1838-1867) Mελέτιος Mαττέος, πρώτος επίτροπος 

της Σχολής και ένας από τους σηµαντικότερους αγιοταφίτες κληρικούς του 19ου 

αιώνα. O Mελέτιος διετέλεσε επίσης την περίοδο αυτή επίτροπος του Πατριάρχη 

στα Iεροσόλυµα, αφού ο τελευταίος απουσίαζε για µεγάλα χρονικά διαστήµατα 

στην Kωνσταντινούπολη, και εργάστηκε συστηµατικά για την επίλυση των πολλών 

προβληµάτων που αντιµετώπισε η Σχολή στα πρώτα της στάδια5. 

 Στα πενήντα περίπου χρόνια λειτουργίας της, η Σχολή του Σταυρού 

κατέστη το σπουδαιότερο πνευµατικό καθίδρυµα του Πατριαρχείου Iεροσολύµων 

και ένα από τα πιο φηµισµένα της Ελληνικής Ορθοδοξίας. Σε αυτή δίδαξαν 

επιφανείς καθηγητές της εποχής, όπως οι Διονύσιος Κλεόπας, Νικόδηµος 

Kωνσταντινίδης, Γερµανός Γρηγοράς, Βενιαµίν Ιωαννίδης, Φώτιος Αλεξανδρίδης, 

Ιερώνυµος Μυριανθέας, Γρηγόριος Παλαµάς, Κύριλλος Αθανασιάδης, Λέανδρος 

Αρβανιτάκης, Γρηγόριος Παπαµιχαήλ και Χρυσόστοµος Παπαδόπουλος6. Πολλοί 

                                                
4. Για την ίδρυση της Σχολής βλ. Xρυσόστοµος Παπαδόπουλος, Iστορία της 

Eκκλησίας Iεροσολύµων, ό.π., σ. 806-812· Kάλλιστος Mηλιαράς, Oι Άγιοι Tόποι εν 

Παλαιστίνη, ό.π., σ.  642-647. 

5. Aναφορά στη συµβολή του Mελετίου στην ίδρυση και ανάπτυξη της Σχολής 

γίνεται σε αρκετά σχετικά κείµενα. Eνδεικτικά βλ. Xρυσόστοµος Παπαδόπουλος, 

«H Iερά Mονή του Σταυρού και η εν αυτή Θεολογική Σχολή», ό.π., σ. 714, 717, 

720-722 και 737-738· Kάλλιστος Mηλιαράς, Oι Άγιοι Tόποι εν Παλαιστίνη, ό.π., σ. 

644-645. Για τη ζωή του βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «O Mητροπολίτης Πέτρας 

Mελέτιος Mαττέος», στον τόµο: Kυκκώτικα Mελετήµατα, τ. A΄, Λευκωσία 1997, σ. 

79-105. Aς σηµειωθεί, ότι η άνοδός του στον µητροπολιτικό θρόνο Πέτρας 

πραγµατοποιήθηκε το 1838 και όχι το 1846, όπως αναφέρεται στη βιογραφία του. 

Bλ. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, VI ΣT΄. Kώδικες Γραφείου 

Aρχιγραµµατείας, αρ. 24, σ. 406-408 και 411, όπου γίνεται αναφορά στην εκλογή 

του σε Σεβαστείας το 1836, και σε Πέτρας, το 1838, αντιστοίχως· Tιµόθεος 

Θέµελης, «Aγιοταφικοί Πίνακες», Nέα Σιών 28(1933)662. 

6. Aναφορά στους επιφανείς καθηγητές της Σχολής γίνεται σε πολλά από τα 

δηµοσιεύµατα της εποχής, που περιέγραψαν τις εκδηλώσεις για την 
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δε από τους κληρικούς - αποφοίτους της κατέλαβαν επίζηλες θέσεις στην 

Ιεραρχία των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και της Εκκλησίας της Κύπρου, γεγονός 

που συνέτεινε στην εδραίωση της φήµης της για τη σηµαντική προσφορά της 

στην εκκλησιαστική κίνηση και την πνευµατική ζωή της εποχής. Aναφέρονται 

ενδεικτικά ο Mητροπολίτης Kιτίου (1910-1918), Aρχιεπίσκοπος Aθηνών (1918-

1920), Oικουµενικός Πατριάρχης (1921-1923) και Πατριάρχης Aλεξανδρείας 

(1926-1935) Mελέτιος Mεταξάκης, ο Πατριάρχης Aντιοχείας (1885-1891) και 

ακολούθως Iεροσολύµων (1891-1897) Γεράσιµος Πρωτοπαπάς, ο επίσης 

Πατριάρχης Iεροσολύµων Tιµόθεος Θέµελης (1935-1955), οι Πατριάρχες 

Aλεξανδρείας Φώτιος Περόγλου (1900-1925) και Xριστοφόρος Δανιηλίδης (1939-

1967), ο Aρχιεπίσκοπος Kύπρου (1909-1916) Kύριλλος B΄ και πολλοί άλλοι7. 

 

H πρώτη περίοδος λειτουργίας (1855-1876) 

 Kατά την πρώτη περίοδο της λειτουργίας της διηύθυναν τη Σχολή επτά 

εξέχοντες λόγιοι κληρικοί της εποχής: ο Aρχιµανδρίτης Διονύσιος Kλεόπας (1855-

1856), ο οποίος δίδαξε στη συνέχεια στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, ο Ιεροµόναχος Νικόδηµος Κωνσταντινίδης (1856-1858), µετέπειτα 

Μητροπολίτης Κυζίκου, ο Ιεροδιάκονος Γερµανός Γρηγοράς (1858-1862), ο οποίος 

διετέλεσε αργότερα Σχολάρχης της Θεολογικής Σχολής της Xάλκης, ο 

Ιεροδιάκονος Κύριλλος Αθανασιάδης (1862-1864), ο Αρχιδιάκονος Φώτιος 

Αλεξανδρίδης (1864-1872 και 1875-1876), ο Kύπριος Αρχιµανδρίτης Ιερώνυµος 

                                                                                                                                                  
πεντηκονταετηρίδα από την έναρξη της λειτουργίας της. Ενδεικτικά βλ. 

Ανώνυµος, «Θεολογική Σχολή του Σταυρού», Εκκλησιαστική Αλήθεια 

29(1905)513. 

7. O Mελέτιος Mεταξάκης αποφοίτησε το 1900, ο Γεράσιµος το 1861 (αναφέρεται 

στον Kώδικα της Σχολής µε το λαϊκό του όνοµα: Kωνσταντίνος Πρωτοπαπάς, 

Πελοποννήσιος), ο Tιµόθεος Θέµελης το 1905, ο Φώτιος Περόγλου το 1873, ο 

Xριστοφόρος Δανιηλίδης το 1900 και ο Kύριλλος το 1872 (επίσης αναφέρεται 

στον Kώδικα µε το λαϊκό του όνοµα: Kωνσταντίνος Παπαδόπουλος). Bλ. Aρχείο 

Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής Σταυρού 45, σ. 286, 

137, 325, 277, 290 και 273, αντιστοίχως. 
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Μυριανθέας (1872-1874) και ο επίσης Kύπριος Αρχιµανδρίτης Επιφάνιος Ματτέος 

(1874-1875)8. 

 H Σχολή αρχικά είχε τη µορφή τετρατάξιου Γυµνασίου µε εκκλησιαστικό 

προσανατολισµό. Kατά τη σχολαρχία, όµως, του Γερµανού Γρηγορά 

εµπλουτίστηκε το πρόγραµµά της και προσετέθη πέµπτη τάξη, ενώ στη συνέχεια, 

επί Φωτίου Aλεξανδρίδη αναπτύχθηκε περαιτέρω µε την προσθήκη και έκτης 

τάξης. H Σχολή αντιµετώπισε σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία της κατά τη 

δεκαετία του 1870, κυρίως επί Πατριάρχη Προκοπίου (1872-1875), εξαιτίας των 

επιπτώσεων που είχε στη ζωή της αγιοταφικής αδελφότητας η διένεξη των µελών 

της µε τον Πατριάρχη Kύριλλο, γεγονός που επέφερε και την καθαίρεσή του, 

λόγω της στάσης του στο Bουλγαρικό ζήτηµα, το 1872. Tελικά, το 1876, επί 

Πατριάρχη Iεροθέου (1875-1882), έκλεισε προσωρινά λόγω των δύσκολων 

οικονοµικών συνθηκών, στις οποίες περιήλθε το Πατριαρχείο Iεροσολύµων, ως 

αποτέλεσµα της αποστέρησης από τη Pωσική Kυβέρνηση των οικονοµικών του 

εσόδων από τα κτήµατα που διέθετε σε διάφορες περιοχές της χώρας9. 

                                                
8. Για την περίοδο της σχολαρχίας των Διονυσίου Kλεόπα, Νικοδήµου 

Κωνσταντινίδη, Γερµανού Γρηγορά, Κυρίλλου Αθανασιάδη, Φωτίου Αλεξανδρίδη, 

Ιερωνύµου Μυριανθέα, Επιφανίου Ματτέου και πάλιν Φωτίου Αλεξανδρίδη βλ. 

Xρυσόστοµος Παπαδόπουλος, «H Iερά Mονή του Σταυρού και η εν αυτή 

Θεολογική Σχολή», ό.π., σ. 711-745. Eιδικότερα για τους Διονύσιο Kλεόπα και 

Φώτιο Aλεξανδρίδη βλ. επίσης: Φώτιος Aλεξανδρίδης, «Διονύσιος Kλεόπας», στον 

τόµο: Iερού Kοινού Παναγίου Tάφου, Πεντηκονταετηρίδα της Θεολογικής Σχολής 

του Σταυρού, ό.π., σ. 302-312 (µε τη σηµείωση ότι το σχετικό κείµενο αποτελεί 

οµιλία, που εκφωνήθηκε το 1866)· Xρυσόστοµος Παπαδόπουλος, «Διονύσιος 

Κλεόπας (1816-1861)», Eκκλησιαστικός Kήρυξ 2(1912)549-553 και 616-623, 

3(1913)14-18, 43-51, 80-83, 112-114, 175-177, 246-249, 280-286 και 307-312· 

Γερµανός Bασιλάκης, «Φώτιος Aλεξανδρίδης», στον τόµο: Iερού Kοινού Παναγίου 

Tάφου, Πεντηκονταετηρίδα της Θεολογικής Σχολής του Σταυρού, ό.π., σ. 313-317 

(µε τη σηµείωση ότι το σχετικό κείµενο αποτελεί επίσης οµιλία, που εκφωνήθηκε 

το 1894). 

9. Xρυσόστοµος Παπαδόπουλος, Iστορία της Eκκλησίας Iεροσολύµων, ό.π., σ. 

829-843· Kάλλιστος Mηλιαράς, Oι Άγιοι Tόποι εν Παλαιστίνη, ό.π., σ. 695-696. Για 

τους Προκόπιο και Iερόθεο και την περίοδο της πατριαρχείας τους βλ. 

Xρυσόστοµος Παπαδόπουλος, Iστορία της Eκκλησίας Iεροσολύµων, ό.π., σ. 843-
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 Στο Aρχείο του Πατριαρχείου Iεροσολύµων διαφυλάχθηκαν τρεις επιστολές 

του Kύπριου Aρχιεπισκόπου Mακαρίου A΄ (1854-1865)10 προς τον Πατριάρχη 

Iεροσολύµων Kύριλλο B΄, όπου εκφράζεται µε εγκωµιαστικά λόγια για το 

εκπαιδευτικό του έργο και την απόφασή του να ιδρύσει τη Σχολή του Σταυρού. Για 

παράδειγµα, σε δύο επιστολές του, µε ηµεροµηνίες 2 Δεκεµβρίου 1861 και 1 

Φεβρουαρίου 1862, τον συνέχαιρε για τη συνεχή µέριµνά του για την ανάπτυξη 

της Παιδείας στην Παλαιστίνη, ενώ σε τρίτη επιστολή του, ηµεροµηνίας 4 

Φεβρουαρίου 1865, του ζητούσε την έγκριση για να στείλει δύο νεαρούς 

σπουδαστές στη Σχολή11. O Kύριλλος απάντησε στον Kύπριο Aρχιεπίσκοπο, µε 

επιστολή του ηµεροµηνίας 9 Aπριλίου 1865, και τον πληροφόρησε ότι µόνο ένας 

Kύπριος νέος µπορούσε να γίνει αποδεκτός,  επειδή ο αριθµός των µαθητών της 

Σχολής ήταν ήδη αρκετά µεγάλος και καθίστατο αδύνατη η φοίτηση 

περισσοτέρων. Σηµείωνε επίσης, ότι ο υποψήφιος σπουδαστής όφειλε να πληροί 

κάποιες προϋποθέσεις, όπως να είναι µέλος της Oρθόδοξης Eκκλησίας, να έχει 

αξιόπιστη µαρτυρία για τον ανεπίληπτο βίο του, να µην είναι νεότερος των 

δεκαέξι χρόνων και µεγαλύτερος των είκοσι, να είναι υγιής, να έχει 

ικανοποιητικές γνώσεις σε ορισµένα µαθήµατα, όπως «κατήχησιν, πρακτικήν 

αριθµητικήν, πολιτικήν γεωγραφίαν, συντακτικόν της ελληνικής γλώσσης και 

καλήν ανάγνωσιν αραβικής» και να ανελάµβανε τη δέσµευση να ιερωθεί είτε κατά 

τη διάρκεια των σπουδών του, είτε µετά από αυτήν. Για τον σκοπό αυτό, ο 

Πατριάρχης έστελλε στον Mακάριο αντίγραφο των σχετικών άρθρων του 

Kανονισµού λειτουργίας της Σχολής, ώστε να είναι επαρκώς ενήµερος. Aκόµη τον 

πληροφορούσε, ότι ο υποψήφιος σπουδαστής όφειλε να παρουσιάσει εγγυητικό 

έγγραφο, σχέδιο του οποίου επίσης απέστελλε, υπογραµµένο από αξιόπιστο 

πρόσωπο, που ανελάµβανε την ευθύνη, στην περίπτωση που δεν τηρούνταν τα 

ανωτέρω, να καταβάλει το ποσό των 2000 γροσίων ανά έτος σπουδών στο 

                                                                                                                                                  
850 και 850-858, αντιστοίχως· Kάλλιστος Mηλιαράς, Oι Άγιοι Tόποι εν Παλαιστίνη, 

ό.π., σ. 704-742 και 743-777, αντιστοίχως. 

10. Για τη ζωή του Mακαρίου βλ. Aριστείδης Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 20055, σ. 237-238. 

11. Θεοχάρης Σταυρίδης, Πατριαρχείο Iεροσολύµων και Kύπρος. Eπιστολές 1731-

1884, Λευκωσία 2007, σ. 280-282, όπου σχολιάζονται οι επιστολές αυτές και σ. 

524-525, 525-526 και 538-539, όπου δηµοσιεύονται. 
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Πατριαρχείο12. O θάνατος, όµως, του Mακαρίου, που συνέβη µερικούς µήνες 

αργότερα, τον Aύγουστο του 1865, µαταίωσε τα σχέδιά του για την αποστολή 

υποτρόφου της Aρχιεπισκοπής Kύπρου στην Παλαιστίνη. 

 Kατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου της λειτουργίας της γράφτηκαν στη 

Σχολή του Σταυρού συνολικά 225 µαθητές, από τους οποίους αποφοίτησαν µόνο 

οι 51, λόγω προφανώς των δύσκολων συνθηκών ζωής στην Παλαιστίνη και της 

ανάγκης για προσαρµογή στο κλειστό περιβάλλον της Σχολής, που 

δηµιουργούσαν ανυπέρβλητα προβλήµατα στους νεαρούς µαθητές και τους 

υποχρέωναν να διακόπτουν τις σπουδές τους13. Aνάµεσα στους αποφοίτους, 

όπως διαπιστώνουµε από τη µελέτη του Kώδικα της Σχολής του Σταυρού14, 

περιλαµβάνονται και δέκα Kύπριοι, αριθµός που πλησιάζει περίπου στο 20% του 

συνόλου των αποφοίτων και ο οποίος καταδεικνύει τις στενές σχέσεις του νησιού 

µε τη Σχολή και µε το Πατριαρχείο Iεροσολύµων γενικότερα. Πρόκειται για τους 

Iερώνυµο Mυριανθέα από τα Kαµινάρια, Φίλιππο Γεωργίου από την Aθιένου, 

Mελέτιο από τον Πεδουλά, Mακάριο Xριστοδουλίδη από τον Aγρό, Γαβριήλ 

Mαρκίδη από τον Άγιο Nικόλαο Πάφου και τη Λεµύθου, Mακάριο Kυκκώτη από το 

Mηλικούρι, Kύριλλο Παπαδόπουλο από τον Πρόδροµο, Iωαννίκιο από τον 

Πεδουλά, Xριστόδουλο Παπαδόπουλο από τον Πρόδροµο και Λεωνίδα 

Mαχλουζαρίδη από τον Kαλοπαναγιώτη. Eίναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουµε ότι 

οκτώ από αυτούς κατάγονταν από τα µικρά και αποµονωµένα χωριά της 

Mαραθάσας, οι κληρικοί της οποίας διοικούσαν στα τέλη του 19ου και στις αρχές 

                                                
12. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον ΛH΄, Mέρος B΄. Aλληλογραφία 

προς τας Aυτοκεφάλους Eκκλησίας και δη προς το Oικουµενικόν Πατριαρχείον 

από του 1781 και προς άλλους κληρικούς και επισήµους λαϊκούς, αρ. 329. Tο 

σχετικό έγγραφο αναδηµοσιεύεται στη συνέχεια της εργασίας µας. Bλ. Έγγραφο 

2. 

13. Xρυσόστοµος Παπαδόπουλος, «H Iερά Mονή του Σταυρού και η εν αυτή 

Θεολογική Σχολή», ό.π., σ. 780. 

14. Πρόκειται για το Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής Σταυρού 45, που 

περιλαµβάνει αντίγραφα των διπλωµάτων αρκετών αποφοίτων της, καθώς και 

πιστοποιητικά φοίτησης µερικών µαθητών, οι οποίοι διέκοψαν για κάποιο λόγο τις 

σπουδές τους. Δυστυχώς, στο Xειρόγραφο δεν περιλαµβάνεται το σύνολο των 

αποφοίτων της Σχολής. 
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του 20ού αιώνα την Kυπριακή Eκκλησία και κυριαρχούσαν στα Πρεβυγενή 

Πατριαρχεία των Iεροσολύµων και της Aντιόχειας15. 

   O Iερώνυµος Mυριανθέας (1838-1898) µετέβη σε νεαρή ηλικία στα 

Iεροσόλυµα, όπου τέθηκε κάτω από την προστασία του Mητροπολίτη Πέτρας 

Mελετίου και εντάχθηκε στους δοκίµους του Πατριαρχείου16. Yπήρξε ο πρώτος 

Kύπριος απόφοιτος της Σχολής του Σταυρού το 185917, έτος κατά το οποίο 

ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους οι τέσσερις πρώτοι µαθητές της. Tο ίδιο έτος 

χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος του Πατριαρχείου Iεροσολύµων και µερικά χρόνια 

αργότερα, το 1870, Iεροµόναχος, οπότε και προχειρίσθηκε Aρχιµανδρίτης. O 

Iερώνυµος δίδαξε αρχικά στη Θεολογική Σχολή του Σταυρού (1859-61) και στη 

συνέχεια συµπλήρωσε τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή Aθηνών (1862-64) 

και στα Πανεπιστήµια Στρασβούργου (1864-65), Xαϊδελβέργης (1865-66) και 

Bόννης (1866-67). Aκολούθως επέστρεψε στα Iεροσόλυµα, όπου υπηρέτησε και 

πάλιν ως καθηγητής (1867-72) και στη συνέχεια ως διευθυντής της Σχολής (1872-

                                                
15. Για µια πρώτη καταγραφή των κληρικών αυτών βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «H 

συµβολή του κλήρου των χωριών της Mαραθάσας στους αγώνες του Eλληνισµού 

κατά τους τελευταίους δυο αιώνες», Oρθόδοξη Mαρτυρία 36(1992)87-93 

[=Πολίτης, 10.11.1999]. Για τους περισσότερους από τους κληρικούς, οι οποίοι 

κατάγονταν από τη Mαραθάσα, όπως και γι’ αυτούς που υπηρέτησαν στο 

Πατριαρχείο Iεροσολύµων, δηµοσιεύσαµε στο παρελθόν εκλαϊκευτικά βιογραφικά 

σηµειώµατα στο περιοδικό Aπόστολος Bαρνάβας και στην εφηµερίδα Πολίτης, 

που ελπίζουµε µελλοντικά να παρουσιάσουµε σε εκτενέστερη εργασία, 

εµπλουτισµένη και τεκµηριωµένη ιστορικά µε αρχειακό υλικό. 

16. H σχετική µαρτυρία προέρχεται από σηµείωµα του ίδιου του Iερωνύµου: «^O 

διά τ΅ν φώτων τÉς παιδείας ™µÄς àναγεννήσας πνευµατικός ™µ΅ν πατήρ και 

προστάτης, ï γεραρός Mητροπολίτης Πέτρας Mελέτιος...». Bλ. Iερώνυµος 

Mυριανθεύς, Περί των Aρχαίων Kυπρίων, Aθήνα 1868, σ. ιστ΄. 

17. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής Σταυρού 

45, σ. 134, όπου αναφέρεται µε το κοσµικό του όνοµα, Iωάννης Γεωργίου, και το 

συνοδευτικό «αγιοταφίτης», αφού περιλαµβανόταν στους δοκίµους του 

Πατριαρχείου. Bλ. Έγγραφο 1. Aς σηµειωθεί, ότι παρόµοια είναι η µορφή και των 

διπλωµάτων των υπόλοιπων αποφοίτων στης Σχολής, καθώς και των 

πιστοποιητικών σπουδών των µαθητών, οι οποίοι απεχώρησαν στη συνέχεια, γι’ 

αυτό και δεν κρίθηκε σκόπιµη η δηµοσίευση του συνόλου τους. 
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74). Tο 1874 αποδέχθηκε τη θέση του πρωθιερέα της ελληνικής κοινότητας του 

Λονδίνου, όπου παρέµεινε µέχρι το 1886, οπότε εγκαταστάθηκε στη Γενεύη. 

Yπήρξε συγγραφέας αρκετών ιστορικών και θεολογικών βιβλίων και δηµοσίευσε 

διάφορες µελέτες σε έντυπα της εποχής. Eυεργέτησε δε την παιδεία της 

ιδιαίτερής του πατρίδας µε την ανέγερση του δηµοτικού σχολείου στη γενέτειρά 

του Kαµινάρια, το 1882, και την κληροδότηση του πολύ σηµαντικού για την εποχή 

ποσού των 250 λιρών στο Παγκύπριο Γυµνάσιο. Mερίµνησε επίσης για τις 

σπουδές του πρόωρα θανόντος ανεψιού του, δικηγόρου Iωάννη Θεοδότου 

(†1890)18. O Iερώνυµος απεβίωσε στη Γενεύη, το 189819.  

 O Φίλιππος Γεωργίου επίσης µετέβη σε νεαρή ηλικία στα Iεροσόλυµα, όπου 

τέθηκε κάτω από την προστασία του θείου του, Aρχιεπισκόπου Γάζης (1837-1860) 

                                                
18. Για τον Iωάννη Θεοδότου και την επιχορήγηση των σπουδών του από τον 

Iερώνυµο βλ. τις νεκρολογίες, που δηµοσιεύτηκαν στον κυπριακό τύπο της 

εποχής: Ένωσις, 26/7.11.1890 και 2/14.11.1890· Φωνή της Kύπρου, 26/7.11.1890· 

Eυαγόρας, 27/8.11.1890· Aλήθεια, 2/14.11.1890. 

19. Για τη ζωή του βλ. Aριστείδης Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, 

ό.π., σ. 135, όπου και βιβλιογραφία. Aς σηµειωθεί, ότι το συγγραφικό έργο του 

Iερωνύµου επανεκδόθηκε πριν µερικά χρόνια σε ογκώδη τόµο από το Kέντρο 

Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου. Bλ. Mακάριος Tηλλυρίδης, Έργα και Hµέραι 

Iερωνύµου Mυριανθέως, Λευκωσία 1998. Για τον Iερώνυµο ετοιµάζουµε εδώ και 

χρόνια εκτενή εργασία, στην οποία θα περιληφθεί µεγάλος αριθµός ανέκδοτων 

εγγράφων, που σχετίζονται µε τη ζωή και τη δράση του. Kατά καιρούς δε, 

δηµοσιεύσαµε για τον Kύπριο λόγιο τις ακόλουθες µελέτες: Kωστής Kοκκινόφτας, 

Iερώνυµος Mυριανθέας (1838-1898), ο λησµονηµένος δάσκαλος του έθνους, 

Λευκωσία 1990· «Iερώνυµος Mυριανθέας, ο λησµονηµένος Kύπριος δάσκαλος του 

Γένους και το συγγραφικό του έργο», Kήρυκας, 8.7.1990· «Aρχιµανδρίτης 

Iερώνυµος Mυριανθέας (1838-1898). Tο παιδαγωγικό έργο ενός λησµονηµένου 

δάσκαλου του έθνους», Oρθόδοξη Mαρτυρία 31(1990)71-74· «Tο χωριό Kαµινάρια, 

ο λόγιος Aρχιµανδρίτης Iερώνυµος Mυριανθέας (1838-1898) και ο Mητροπολίτης 

Mεσηµβρίας Xαρίτων Eυκλείδης (1836-1906)», Πολιτιστική  Kύπρος 1(1997)41-45· 

«O λόγιος Aρχιµανδρίτης Iερώνυµος Mυριανθέας (1838-1898)», Πολίτης, 

17.11.1999· «Η πρώτη και δεύτερη έκδοση του έργου του Ιερωνύµου Μυριανθέως 

"Περί των Αρχαίων Κυπρίων"», Μικροφιλολογικά 20(2006)11-13. 
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Φιλήµονα, και εντάχθηκε στους δοκίµους του Πατριαρχείου20. Tο 1862 

αποφοίτησε από τη Σχολή του Σταυρού21, στην οποία εργάστηκε στη συνέχεια, για 

κάποιο χρονικό διάστηµα, ως γραµµατέας22. Aκολούθως, το 1868, επέστρεψε στην 

Kύπρο και υπηρέτησε ως γραµµατέας του Aρχιεπισκόπου (1865-1900) 

Σωφρονίου23. Tην περίοδο αυτή εξέδωσε το πολύ σπουδαίο για την εκκλησιαστική 

ιστορία του νησιού βιβλίο του µε τίτλο: «Eιδήσεις ιστορικαί περί της Eκκλησίας 

της Kύπρου» (Aθήναι, 1875). Tελικά, στα µέσα της δεκαετίας του 1870 

αποσχηµατίστηκε και εγκαταστάθηκε στη γενέτειρά του, Aθιένου, όπου και 

αρραβωνιάστηκε. Aπεβίωσε το 1877, λόγω ατυχήµατος, κατά την επιδιόρθωση της 

στέγης της πατρικής του οικίας24. 

                                                
20. Για τον Γάζης Φιλήµονα βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «O Kυπριακός κλήρος και το 

Πατριαρχείο Iεροσολύµων», Kυπριακαί Σπουδαί 57-58(1993-94)25-26· Tου ιδίου, 

«O Mητροπολίτης Γάζης Φιλήµων», Πολίτης, 13.5.2001· Θεοχάρης Σταυρίδης, 

Πατριαρχείο Iεροσολύµων και Kύπρος, ό.π., σ. 270-271 και 522-523. 

21. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής Σταυρού 

45, σ. 144, όπου δίπλα από το όνοµά του προστίθεται το συνοδευτικό 

«αγιοταφίτης», αφού περιλαµβανόταν τότε στους δοκίµους του Παναγίου Tάφου. 

22. H ιδιότητά του αυτή αναφέρεται στον προαναφερθέντα Kώδικα της Σχολής. 

Bλ. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής Σταυρού 

45, σ. 251-254. Για την παραµονή του στα Iεροσόλυµα και τη διαµονή του στη 

Σχολή βλ. επίσης Θεοχάρης Σταυρίδης, Πατριαρχείο Iεροσολύµων και Kύπρος, 

ό.π., σ. 286-288. 

23. H σχετική πληροφορία περιέχεται σε επιστολή, ηµεροµηνίας 20 Iουλίου 1868, 

την οποία ο Φίλιππος Γεωργίου έστειλε από την Kύπρο προς τον Πατριάρχη 

Kύριλλο. Bλ. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Κύπρου, Bιβλίον ΛA΄, Γενικά 

Eκκλησιαστικά και ιδία του Aρχιεπισκοπικού Θρόνου επί Aρχιεπισκόπου 

Σωφρονίου 1865-1900. Tοπικά ή και κοινοτικά, αρ. 295, όπου διασώζεται το 

αντίγραφο της επιστολής αυτής. Για τη ζωή του Σωφρονίου βλ. Aριστείδης 

Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 419-420. 

24. Για τη ζωή του βλ. Aριστείδης Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, 

ό.π., σ. 69, όπου και βιβλιογραφία. Aς σηµειωθεί, ότι σε διάφορα βιογραφικά 

σηµειώµατά του αναφέρεται, λανθασµένα, ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών του 

ήταν υπότροφος της Aρχιεπισκοπής Kύπρου, αντί του θείου του Γάζης Φιλήµονα, 

πως υπηρέτησε µετά την επιστροφή του στο νησί ως γραµµατέας του 
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 O Mελέτιος (1840-1884) µετέβη στα Iεροσόλυµα το 1857, όπου τέθηκε 

κάτω από την προστασία των συγχωριανών του Aρχιµανδρίτη Iωαννικίου και 

Iεροµόναχου Bενιαµίν, µε τη βοήθεια των οποίων φοίτησε στη Σχολή του 

Σταυρού, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 186625. Tο ίδιο έτος, και πριν από 

την αποφοίτησή του, χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος του Πατριαρχείου Iεροσολύµων 

και ακολούθως µετέβη σε σχολή ξένων γλωσσών στη Bηρυτό, όπου διδάχθηκε 

την αραβική γλώσσα. Στη συνέχεια υπηρέτησε σε διάφορα διακονήµατα του 

Πατριαρχείου, όπως αυτό του διδασκάλου της Προκαταρκτικής Σχολής. Tο 1873 

χειροτονήθηκε Iεροµόναχος, οπότε προχειρίσθηκε Aρχιµανδρίτης. Aκολούθως, 

τον Φεβρουάριο του 1884, εξελέγη Mητροπολίτης Nεαπόλεως και τοποθετήθηκε 

στην υπηρεσία του νεοεκλεγέντος Πατριάρχη Nικοδήµου. Aπεβίωσε µερικούς 

µήνες αργότερα, τον Aύγουστο του ίδιου έτους26. 

 O Mακάριος (†1874), όπως διεσώθη από την τοπική παράδοση των κατοίκων 

του χωριού Aγρός, εστάλη για σπουδές στη Σχολή του Σταυρού από τον 

Mητροπολίτη Kιτίου (1846-1864) Mελέτιο στις αρχές της δεκαετίας του 186027, τις 

                                                                                                                                                  
Aρχιεπισκόπου Mακαρίου A΄ (1854-1865), ενώ διετέλεσε γραµµατέας µόνο του 

Σωφρονίου, και ότι απεβίωσε το 1878, αντί του ορθού 1877, που βεβαιώνεται από 

σχετικό έγγραφο της εποχής, στο οποίο αναφέρεται και το όνοµα της 

αρραβωνιαστικιάς του, Eυτυχίας Tελεβάντου. Bλ. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής 

Κύπρου, Bιβλίον ΣT΄, Aρχείον αοιδίµου Σωφρονίου B΄ 1865-1900, σ. 66 - αρ. 18. 

25. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής Σταυρού 

45, σ. 253, όπου δίπλα από το όνοµά του προστίθεται το συνοδευτικό 

«Iεροδιάκονος αγιοταφίτης». H επισήµανση του αντιγράφου του πιστοποιητικού 

αποφοίτησής του διορθώνει και την αναφορά για ολοκλήρωση των σπουδών του 

το 1867, που στηριζόταν σε παρανάγνωση χρονολογίας οµιλίας, την οποία 

εκφώνησε κατά την τελετή λήξης των µαθηµάτων. Bλ. Kλήµης Kαρναπάς, 

Aνέκδοτα Kυπριακά Έγγραφα, Aµµόχωστος 1904, σ. 75. 

26. Για τη ζωή του βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «O κυπριακός κλήρος και το 

Πατριαρχείο Iεροσολύµων», ό.π., σ. 26-27· Tου ιδίου, «Kύπριοι κληρικοί του 

Πατριαρχείου Iεροσολύµων», Πολίτης, 30.12.2001. 

27. Nέαρχος Kληρίδης, Συµβολή στην ιστορία της Πιτσιλιάς. H Mονή του Mεγάλου 

Aγρού, Λευκωσία 1948, σ. 41· Iωάννης Xατζηπετρής, Aγρός, η επτάλοφη της 

Πιτσιλιάς, ό.π., σ. 138 και 290. Για τον Mητροπολίτη Kιτίου Mελέτιο βλ. Σωφρόνιος 

Mιχαηλίδης, Iστορία της κατά Kίτιον Eκκλησίας, Λάρνακα 1992, σ. 206-223. 
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οποίες ολοκλήρωσε το 186928. Στο Aρχείο του Πατριαρχείου Iεροσολύµων 

σώζεται επιστολή, ηµεροµηνίας 22 Σεπτεµβρίου 1863, του Mελετίου προς τον 

Eπίτροπο του Πατριάρχη στα Iεροσόλυµα, Kύπριο Mητροπολίτη Πέτρας Mελέτιο, 

µε την οποία του συνέστηνε τον νεαρό Σάββα Παπαδόπουλο για φοίτηση στις 

Σχολές του Παναγίου Tάφου29. Δεν έχουµε, όµως, υπόψη µας κατά πόσο 

πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο µε τον Mακάριο και αν αυτό ήταν το κατά κόσµον 

όνοµά του. Aς σηµειωθεί, ότι στον Kώδικα της Σχολής, ο Mακάριος αναγράφεται 

ως «αγιοταφίτης Ιεροδιάκονος», γεγονός που δηλώνει την κατάταξή του στην 

αδελφότητα του Παναγίου Tάφου. Στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Kύπρου σώζεται 

επιστολή του, ηµεροµηνίας 12 Aπριλίου 1867, προς τον Kύπριο Aρχιεπίσκοπο 

Σωφρόνιο, την οποία υπογράφει µε το όνοµα «Mακάριος Iεροδιάκονος 

Xριστοδουλίδης, ο εξ Aγρού». Σε αυτήν, ο Kύπριος Iεροδιάκονος σχολιάζει την 

άσχηµη  συµπεριφορά και την ανεπίτρεπτη, κατά τη γνώµη του, ενδυµασία που 

έφεραν οι Kύπριοι κληρικοί, οι οποίοι επισκέπτονταν τα Iεροσόλυµα, και εισηγείται 

διάφορους τρόπους για την εξάλειψη του φαινοµένου30. Σύµφωνα µε όσα διέσωσε 

η προφορική παράδοση, ο Mακάριος, µετά το τέλος των σπουδών του, επέστρεψε 

στην Kύπρο και στη γενέτειρά του, όπου υπηρέτησε ως Έξαρχος της Mητρόπολης 

Kιτίου. Δεν είναι γνωστά, όµως, τα γεγονότα που µεσολάβησαν, ώστε να 

εγκαταλείψει το Πατριαρχείο Iεροσολύµων. Aπό γραπτά κείµενα της εποχής 

γνωρίζουµε ότι το 1872 ο Mακάριος δίδαξε στο Παρθεναγωγείο της Λάρνακας31. 

Aπεβίωσε σε νεαρή ηλικία, το 187432. 

                                                
28. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής Σταυρού 

45, σ. 262, όπου σηµειώνεται ότι ήταν «αγιοταφίτης Iεροδιάκονος». 

29. Θεοχάρης Σταυρίδης, Πατριαρχείο Iεροσολύµων και Kύπρος, ό.π., σ. 284, όπου 

σχολιάζεται η επιστολή αυτή και σ. 532-533, όπου δηµοσιεύεται. 

30. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον KB΄, Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου 

(1865-1900). Έργα και Hµέραι, αρ. 2. Για το περιεχόµενό της βλ. Iωάννης 

Xατζηπετρής, Aγρός, ό.π., σ. 139-140. 

31. Iερώνυµος Περιστιάνης, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων. Aπό της 

Tουρκικής κατακτήσεως µέχρι της Aγγλικής Kατοχής (1571-1878), Λευκωσία 

1930, σ. 203 και 214. 

32. Για τη ζωή του βλ. Nέαρχος Kληρίδης, Συµβολή στην ιστορία της Πιτσιλιάς, 

ό.π., σ. 41· Iωάννης Xατζηπετρής, Aγρός, ό.π., σ. 138 και 290. 
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 O Γαβριήλ Mαρκίδης (1837-1901), µεγαλύτερος αδελφός του 

Aρχιεπισκόπου Θαβωρίου (1884-1891) και µετέπειτα Πατριάρχη Aντιοχείας (1891-

1898) Σπυρίδωνα, µετέβη στην Παλαιστίνη σε πολύ νεαρή ηλικία, κοντά στον θείο 

του, Mητροπολίτη Πέτρας Mελέτιο. O τελευταίος µερίµνησε για τις σπουδές του 

Γαβριήλ στη Pωσία, όπου εξέµαθε τη ρωσική γλώσσα, και στη Σχολή του Σταυρού, 

από την οποία αποφοίτησε το 187033. Aς σηµειωθεί, ότι κατά τη διάρκεια των 

σπουδών του γράφτηκε συνδροµητής σε τόµο που εξέδωσε ο τότε καθηγητής της 

Σχολής Iερώνυµος Mυριανθέας34. Στο µεταξύ, το 1861 χειροτονήθηκε 

Iεροδιάκονος του Πατριαρχείου Iεροσολύµων και αρκετά χρόνια αργότερα, το 

1876, Iεροµόναχος, οπότε προχειρίσθηκε Aρχιµανδρίτης. Yπηρέτησε σε διάφορα 

διακονήµατα του Πατριαρχείου, όπως ως Hγούµενος στη Γεθσηµανή και στη Mονή 

της Bηθανίας, την οποία ανήγειρε εκ βάθρων ο αδελφός του, Σπυρίδων. Aπεβίωσε 

το 190135. 

 O Mακάριος Kυκκώτης (1840-1883) εστάλη από τον Hγούµενο της Mονής 

Kύκκου (1862-1900) Σωφρόνιο αρχικά στην Eλληνική Σχολή Λευκωσίας και στη 

συνέχεια στη Σχολή του Σταυρού για σπουδές, τις οποίες ολοκλήρωσε το 187136. 

                                                
33. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής Σταυρού 

45, σ. 265. Aς σηµειωθεί, ότι µέχρι την επισήµανση του αντιγράφου του 

διπλώµατός του, η φοίτησή του στη Σχολή δεν ήταν γνωστή. 

34. «Κατάλογος Συνδροµητ΅ν. ΤÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς. Μαθηταί. Γαβριήλ ^Ιεροδ. 

Πάφιος». Βλ. Ιερώνυµος Μυριανθεύς, Ερνέστου Λουθάρδου: Λόγοι Απολογητικοί 

υπέρ των θεµελιωδών αληθειών του Χριστιανισµού, Ιεροσόλυµα 1869, σ. 302. 

35. Για τη ζωή του βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «Tρεις όχι πολύ γνωστοί κληρικοί 

από το χωριό Λεµύθου», Aπόστολος Bαρνάβας  53(1992)321-323· Tου ιδίου, 

«Kύπριοι κληρικοί του Πατριαρχείου Iεροσολύµων», Πολίτης, 30.12.2001. Σκόρπια 

σηµειώµατα για τις διάφορες χρονολογίες, που αφορούν τη ζωή του, όπως 

γέννηση, προσέλευση στην Παλαιστίνη και θάνατος, διασώθηκαν στους 

αγιοταφικούς Kώδικες. Bλ. Tιµόθεος Θέµελης, «Aγιοταφικοί Πίνακες», Nέα Σιών 

30(1935)362, 437 και 531. 

36. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής Σταυρού 

45, σ. 270, όπου αναγράφεται αντίγραφο του διπλώµατος των σπουδών του, το 

οποίο δηµοσιεύσαµε παλαιότερα. Bλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «O Aρχιµανδρίτης 

Mακάριος Kυκκώτης (1840-1883)», στον τόµο: Kυκκώτικα Mελετήµατα, ό.π., σ. 

197. 
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Στο µεταξύ, είχε ήδη χειροτονηθεί Iεροδιάκονος και Iεροµόναχος σε άγνωστο 

χρόνο και πριν από την αποφοίτησή του από τη Σχολή. Όπως διαφαίνεται από 

επιστολή, ηµεροµηνίας 13 Oκτωβρίου 1867, του Hγουµένου της Mονής Kύκκου 

προς τον Πατριάρχη Iεροσολύµων Kύριλλο, µέρος από τις δαπάνες για τις 

σπουδές του αναλήφθηκαν από το Πατριαρχείο Iεροσολύµων, που αποδέχτηκε 

παράκληση για εισαγωγή του στη Σχολή37. Mετά την αποφοίτησή του, ο Mακάριος 

επέστρεψε στην Kύπρο και υπηρέτησε ως διευθυντής της Eλληνικής Σχολής 

Kύκκου µέχρι το 1875, που προχειρίσθηκε Aρχιµανδρίτης και µετέβη στην 

Kωνσταντινούπολη για να αναλάβει τα καθήκοντα του ιερατικώς προϊσταµένου 

του Mετοχίου της Mονής στο Διπλοκιόνιο (Mπεσίκ Tας). Tελικά, το 1877, 

αποδέχτηκε πρόσκληση του πρώην καθηγητή του στη Σχολή του Σταυρού, 

Iερώνυµου Mυριανθέα, και µετέβη στο Λονδίνο, όπου υπηρέτησε ως δεύτερος 

εφηµέριος της εκεί ελληνικής κοινότητας. Aπεβίωσε το 188338. 

 O Kωνσταντίνος Παπαδόπουλος (1845-1916), όπως ήταν το λαϊκό όνοµα 

του µετέπειτα Aρχιεπισκόπου Kύπρου (1909-1916) Kυρίλλου B΄, εστάλη το 1866 

από τον Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο για σπουδές στη Σχολή του Σταυρού. O 

τελευταίος έστειλε για τον σκοπό αυτό επιστολή, ηµεροµηνίας 8 Σεπτεµβρίου 

1866, προς τον Πατριάρχη Iεροσολύµων Kύριλλο B΄, µε την οποία του ζητούσε να 

εγκρίνει τη φοίτηση του νεαρού υποτρόφου του στη Σχολή39, αίτηµα που ο 

Πατριάρχης Iεροσολύµων έκανε αποδεκτό40. Mερικούς µήνες αργότερα, ο 

                                                
37. Kωστής Kοκκινόφτας, «O Aρχιµανδρίτης Mακάριος Kυκκώτης», ό.π., σ. 196-

197, όπου δηµοσιεύεται η επιστολή αυτή, η οποία φυλάσσεται στο Aρχείο του 

Πατριαρχείου Iεροσολύµων. 

38. Για τη ζωή του βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «O Aρχιµανδρίτης Mακάριος 

Kυκκώτης», ό.π., σ. 191-203· Aριστείδης Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων, ό.π., σ. 240, όπου και βιβλιογραφία. 

39. Θεοχάρης Σταυρίδης, Πατριαρχείο Iεροσολύµων και Kύπρος, ό.π., σ. 281-282, 

όπου σχολιάζεται η επιστολή αυτή και σ. 545-546, όπου δηµοσιεύεται. 

40. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον ΛH΄, Mέρος B΄. Aλληλογραφία 

προς τας Aυτοκεφάλους Eκκλησίας και δη προς το Oικουµενικόν Πατριαρχείον 

από του 1781 και προς άλλους κληρικούς και επισήµους λαϊκούς, αρ. 340. 

Aντίγραφο της επιστολής αυτής, η οποία φέρει ηµεροµηνία 19 Σεπτεµβρίου 1866, 

φυλάσσεται στο Aρχείο του Πατριαρχείου Iεροσολύµων. Bλ. Aρχείο Πατριαρχείου 

Iεροσολύµων, VIII. B. Kώδικες εξερχοµένων επιστολών. Aρ. 15. Kώδηξ γραµµάτων 
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Eπίτροπος του Πατριάρχη στα Iεροσόλυµα, Mητροπολίτης Πέτρας Mελέτιος, 

πληροφορούσε µε επιστολή του, ηµεροµηνίας 22 Iανουαρίου 1867, τον Kύπριο 

Aρχιεπίσκοπο, ότι ο νεαρός Kωνσταντίνος έδειχνε εξαιρετική επιµέλεια στα 

µαθήµατά του και καλή διαγωγή, γεγονός που δικαίωνε την επιλογή του41. Aς 

σηµειωθεί, ότι ο νεαρός σπουδαστής, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, έγραψε 

για λόγους άσκησης το 1868 και εξεφώνησε, σε µάθηµα του καθηγητή Bενιαµίν 

Iωαννίδη, τον βίο του προστάτη του Σωφρονίου, που καλύπτει τις µέχρι τότε 

δραστηριότητές του42. O Kύριλλος ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 187243 και, 

όπως αναφέρεται στον Kώδικα της Σχολής, δεν του δόθηκε σχετικό δίπλωµα, 

αφού, σύµφωνα µε τους ισχύοντες Kανονισµούς, αυτό δινόταν µόνο σε όσους 

από τους αποφοίτους ήταν ιερωµένοι. Tου παραχωρήθηκε, όµως, ενδεικτικό, 

ηµεροµηνίας 14 Iουλίου 1872, υπογραµµένο από τον Σχολάρχη Φώτιο 

Aλεξανδρίδη, που διασώθηκε στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής44. Tο δίπλωµα τού 

εστάλη τελικά ένα χρόνο αργότερα, µετά την επιστροφή του στο νησί και τη 

χειροτονία του σε Iεροδιάκονο, οπότε ο Aρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος, µε επιστολή 

του, ηµεροµηνίας 18 Mαΐου 1873, ενηµέρωσε σχετικά τον Πατριάρχη Kύριλλο45. 

                                                                                                                                                  
από 26 Nοεµβρίου 1864 µέχρι 2 Nοεµβρίου 1866, σ. 223α. H επιστολή 

δηµοσιεύεται στη συνέχεια της εργασίας µας. Bλ. Έγγραφο 3. 

41. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον ΛH΄, Mέρος B΄. Aλληλογραφία 

προς τας Aυτοκεφάλους Eκκλησίας και δη προς το Oικουµενικόν Πατριαρχείον 

από του 1781 και προς άλλους κληρικούς και επισήµους λαϊκούς, αρ. 343, όπου ο 

Kύριλλος αναφέρεται µε το λαϊκό του όνοµα, Kωνσταντίνος, και το επίθετο 

Παπαµάρκου, από το όνοµα του ιερέα πατέρα του, π. Mάρκου. H επιστολή του 

Mελετίου δηµοσιεύεται στη συνέχεια της εργασίας µας. Bλ. Έγγραφο 4. 

42. Θεόδωρος Παπαδόπουλλος, «Eθναρχικός ρόλος της Oρθοδόξου Eκκλησίας. 

Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου βιοτή», Kυπριακαί Σπουδαί 35(1971)112 και 123-141, 

όπου δηµοσιεύεται ο λόγος αυτός. 

43. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής Σταυρού 

45, σ. 273, όπου αναγράφεται µε το λαϊκό του όνοµα, Kωνσταντίνος 

Παπαδόπουλος. 

44. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον ΣT΄. Aρχείον αοιδίµου 

Σωφρονίου B΄ 1865-1900, αρ. 7. 

45. Θεοχάρης Σταυρίδης, Πατριαρχείο Iεροσολύµων και Kύπρος, ό.π., σ. 282, όπου 

σχολιάζεται η επιστολή αυτή και σ. 627, όπου δηµοσιεύεται. Aντίγραφο του 
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Aς σηµειωθεί, ότι στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής φυλάσσονται επίσης τα 

πιστοποιητικά παρακολούθησης των µαθηµάτων της Σχολής από τον Kύριλλο, από 

την πρώτη έως την πέµπτη τάξη, µε ηµεροµηνίες 9 Iουλίου 1867, 14 Iουλίου 1868, 

7 Iουλίου 1869, 6 Iουλίου 1870 και 10 Iουλίου 1871, υπογραµµένα και αυτά από 

τον Σχολάρχη Φώτιο Aλεξανδρίδη46. Στο ίδιο Aρχείο φυλάσσονται και δέκα 

επιστολές του Kυρίλλου προς τον Σωφρόνιο, που χρονολογούνται µεταξύ των 

ετών 1866 και 1872, µε τις οποίες τον ενηµερώνει για την πορεία και την 

ολοκλήρωση των σπουδών του, καθώς και για τα διάφορα προβλήµατα που 

αντιµετώπιζε κατά καιρούς47. O Kύριλλος υπηρέτησε στην Kύπρο αρχικά ως 

ιεροκήρυκας της Aρχιεπισκοπής και διδάσκαλος στην Eλληνική Σχολή Λευκωσίας, 

κατά τις δεκαετίες του 1870 και του 1880, και στη συνέχεια ως Mητροπολίτης 

Kυρηνείας (1889-1893), Kιτίου (1893-1909) και Aρχιεπίσκοπος Kύπρου (1909-

1916), ενώ διετέλεσε, επίσης, µέλος του Nοµοθετικού Συµβουλίου (1889-1911) και 

πρόεδρος των ελληνικών εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας (1911-1916). Eξέφρασε δε 

την ευγνωµοσύνη του προς τη Σχολή για τα χρόνια, που φοίτησε σε αυτή, µε 

επιστολή του, η οποία δηµοσιεύτηκε στον εορταστικό τόµο της 

πεντηκονταετηρίδας της48. Aπεβίωσε το 191649. 

                                                                                                                                                  
διπλώµατος καταχωρήθηκε στον Kώδικα της Σχολής. Bλ. Aρχείο Πατριαρχείου 

Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής Σταυρού 45, σ. 279. 

46. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον ΣT΄. Aρχείον αοιδίµου 

Σωφρονίου B΄ 1865-1900, αρ. 2-6. 

47. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον KA΄. Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου 

Iδιαίτερα (1854-1900). Bίος και Πολιτεία, αρ. 65-73 και Bιβλίον M΄. Aπό του 

Aρχιεπισκόπου Kυπριανού (1810-1821), µέχρι του Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου 

(1865-1900) συµπληρωµατικά, αρ. 61. 

48. Iερό Kοινό Παναγίου Tάφου, Πεντηκονταετηρίδα της Θεολογικής Σχολής του 

Σταυρού, ό.π., σ. 155-156. Aς σηµειωθεί ότι ο τόµος αυτός άρχισε να ετοιµάζεται 

από τον Γρηγόριο Παπαµιχαήλ το 1906. Παρέµεινε, όµως, ανέκδοτος, µέχρι το 

1913, οπότε εκδόθηκε, άγνωστο µε την επιµέλεια ποιου, στα Iεροσόλυµα, µε 

ευθύνη του «Iερού Kοινού του Παναγίου Tάφου». Aναφορά στην ιστορία του 

τόµου αυτού γίνεται στη µελέτη του Γρηγορίου Παπαµιχαήλ, «Πεντηκονταετηρίς 

της Θεολογικής Σχολής του Σταυρού 1855-1906, Iερουσαλήµ 1913», 

Eκκλησιαστικός Φάρος 6(1913)562-567. 
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 O Iωαννίκιος (1845-1903), όπως και οι υπόλοιποι αγιοταφίτες Kύπριοι 

απόφοιτοι της Σχολής του Σταυρού, µετέβη σε νεαρή ηλικία στα Iεροσόλυµα, 

όπου τέθηκε κάτω από την προστασία του θείου του Aρχιµανδρίτη Iωαννικίου. Σε 

αυτόν, πιθανότατα, ανήκει επιστολή, ηµεροµηνίας 10 Mαρτίου 1873, µε την 

υπογραφή «Iωαννίκιος Iεροδιάκονος, υπότροφος της Θεολογικής των 

Iεροσολύµων Σχολής», η οποία απευθύνεται προς τον Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο, µε 

την παράκληση να µεριµνήσει για τη διευθέτηση ορισµένων περίπλοκων 

δικαστικών ζητηµάτων, που αφορούσαν τη µητέρα του. Όπως σηµείωνε, η 

τελευταία διέµενε στην ενορία Tρυπιώτη και είχε πέσει θύµα κάποιου κατοίκου 

Λευκωσίας, ο οποίος προσπαθούσε να της υφαρπάσει, µε πλαστά έγγραφα για 

χρέη του θανόντος αδελφού του, έναν ελαιώνα στο χωριό Aγρός50. O Iωαννίκιος 

απεφοίτησε από τη Σχολή το 187351 και στη συνέχεια υπηρέτησε σε αυτήν ως 

βιβλιοθηκάριος. Aκολούθως, το 1878 χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος, οπότε 

προχειρίσθηκε Aρχιµανδρίτης και στάληκε στο Mετόχιο του Παναγίου Tάφου στο 

Tαϊγάνιο (ρωσσ. Tαγκανρόγκ) της Pωσίας. Aργότερα επέστρεψε στην Παλαιστίνη, 

όπου υπηρέτησε σε διάφορα διακονήµατα του Πατριαρχείου. Aπεβίωσε το 190352. 

 O Xριστόδουλος Παπαδόπουλος (1850-1929), κατά σάρκα αδελφός του 

Aρχιεπισκόπου Kύπρου Kυρίλλου, υπήρξε υπότροφος του Kύπριου Aρχιεπισκόπου 

                                                                                                                                                  
49. Για τη ζωή του βλ. Aριστείδης Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, 

ό.π., σ. 198-199, όπου και βιβλιογραφία. 

50. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον ΛA΄. Γενικά Eκκλησιαστικά και 

ιδία του Aρχιεπισκοπικού Θρόνου επί Σωφρονίου 1865-1900. Tοπικά ή καί 

κοινοτικά, αρ. 400. Tο έγγραφο αναδηµοσιεύεται στη συνέχεια της εργασίας µας. 

Bλ. Έγγραφο 7. 

51. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής Σταυρού 

45, σ. 276, όπου δίπλα από το όνοµά του προστίθεται το συνοδευτικό 

«Ιεροδιάκονος αγιοταφίτης». 

52. Σκόρπια χρονολογικά σηµειώµατα για τη ζωή του διασώθηκαν στους 

αγιοταφικούς Kώδικες και στην προφορική παράδοση των κατοίκων της 

γενέτειράς του, όπου, όµως, σε αµφότερα, καταχωρούνται και µερικές 

λανθασµένες καταγραφές. Bλ. Tιµόθεος Θέµελης, «Aγιοταφικοί Πίνακες», ό.π., σ. 

365, 437 και 532· Kλεόβουλος Mυριανθόπουλος, H συµβολή της Mαραθάσης εις 

την Eκκλησίαν, Λεµεσός 1939, σ. 60. 
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Θαβωρίου και ακολούθως Πατριάρχη Aντιοχείας Σπυρίδωνα53. Aποφοίτησε από τη 

Σχολή το 1874, χωρίς να του δοθεί, όµως, το σχετικό δίπλωµα, επειδή δεν ήταν 

ιερωµένος54. Bέβαια στην Kύπρο της εποχής, που τους διορισµούς των 

διδασκάλων πραγµατοποιούσε τοπική σχολική επιτροπή, δεν ήταν αναγκαία η 

παρουσίαση διπλώµατος, για να ασκήσει κανείς το επάγγελµα του διδασκάλου, 

όπως έπραξε και ο Xριστόδουλος, ο οποίος εργάστηκε διαδοχικά στα σχολεία της 

Πάφου, της Λεµύθου, του Aγίου Iωάννη του Aγρού, του Άρσους55 και της 

Λάρνακας. Eπίσης, υπηρέτησε ως οικονόµος του αδελφού του, Kυρίλλου, στη 

Mητρόπολη Kιτίου και στην Aρχιεπισκοπή. Aπεβίωσε το 192956. 

 O Λεωνίδας Mαχλουζαρίδης (†1911) αποφοίτησε από τη Σχολή του 

Σταυρού το 1876, οπότε του δόθηκε σχετικό δίπλωµα, όπου αναγράφεται µε το 

επίθετο Mάρκου, το οποίο ήταν προφανώς το όνοµα του πατέρα του57. Δεν έχουν 

                                                
53. Aνώνυµος, «O Aρχιεπίσκοπος Kύπρου ο επονοµασθείς “Πατήρ του Λαού”» 

Kήρυξ, 5.8.1916· Kλεόβουλος Mυριανθόπουλος, H παιδεία εν Kύπρω επί 

Aγγλοκρατίας 1878-1946, Λευκωσία 1946, σ. 202-203. Για τον Σπυρίδωνα βλ. 

Kωστής Kοκκινόφτας, «Oι Kύπριοι Πατριάρχες Aντιοχείας Σίλβεστρος (1724-

1766), Aνθέµιος (1791-1813) και Σπυρίδων (1891-1898)», Eπετηρίδα Kέντρου 

Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 3(1996)333-361· Tου ιδίου, «O Πατριάρχης 

Aντιοχείας Σπυρίδων», Πολίτης, 14.10.2001, 21.10.2001 και 28.10.2001· 

Aριστείδης Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 406, όπου και 

βιβλιογραφία. 

54. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής Σταυρού 

45, σ. 281. 

55. «E¨ς τό χωρίον ‰ Αρσος προσελήφθη διδάσκαλος îκανώτατος, ï κ. Xριστόδουλος 

Παπαδόπουλος, τελειοδίδακτος τÉς ΣχολÉς τ΅ν ^Ιεροσολύµων». Βλ. Σάλπιγξ, 

5.10.1884, όπου στο σχετικό δηµοσίευµα τονίζεται η ιδιότητά του ως αποφοίτου 

της Σχολής του Σταυρού. Aναφορά στα χωριά, στα οποία δίδαξε, γίνεται από τον 

Λοΐζο Φιλίππου. Bλ. Λοΐζος Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω κατά την 

περίοδον της Tουρκοκρατίας (1571-1878), τ. A΄, Λευκωσία 1930, σ. 267. 

56. Για τη ζωή του βλ. τις νεκρολογίες, που δηµοσιεύτηκαν στον κυπριακό τύπο 

της εποχής: Eλευθερία, 12.11.1929· Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 13.11.1929· Φωνή 

της Kύπρου, 16.11.1929· Aπόστολος Bαρνάβας 1(1929)744. 

57. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής Σταυρού 

45, σ. 151, όπου αναφέρεται ότι του δόθηκε δίπλωµα µε την ευκαιρία της 
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διασωθεί οποιεσδήποτε λεπτοµέρειες για τη µετάβασή του στα Iεροσόλυµα και 

είναι άγνωστο κατά πόσο ήταν προστατευόµενος αγιοταφίτη κληρικού ή εάν 

εστάλη για σπουδές από κάποιο εκκλησιαστικό ίδρυµα του νησιού ή την 

οικογένειά του. Aς σηµειωθεί, ότι κατά την περίοδο που φοιτούσε στη Σχολή 

γράφτηκε συνδροµητής στο βιβλίο του Φίλιππου Γεωργίου για την ιστορία της 

Eκκλησίας της Kύπρου58. Aπό διάφορα σκόρπια δηµοσιεύµατα γνωρίζουµε ότι 

καταγόταν από τον Kαλοπαναγιώτη59 και πως υπηρέτησε ως διδάσκαλος στη 

γενέτειρά του και στο χωριό Πέτρα60, καθώς και στην Eλληνική Σχολή 

Λευκωσίας61, στο Παγκύπριο Γυµνάσιο και στην Aστική Σχολή της πόλης. 

Aπεβίωσε το 191162. 

                                                                                                                                                  
αποφοίτησής του, ενώ, ως γνωστόν, αυτό δεν παρεχωρείτο στους µη ιερωµένους 

αποφοίτους. Πρόκειται, πιθανότατα, για πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών 

του, που φαίνεται ότι είχε παρόµοια µορφή µε αυτήν του διπλώµατος. 

58. «Kατάλογος τ΅ν συνδροµητ΅ν: Θεολογική Σχολή. Mαθηταί: Λεωνίδας Mάρκου 

Kύπριος». Bλ. Φίλιππος Γεωργίου, Eιδήσεις ιστορικαί περί της Eκκλησίας Kύπρου, 

Aθήνα 1875, σ. 155. 

59. Eυέλθων Γλυκύς, «Iστορία της Eλληνικής Σχολής Λευκωσίας», Eπετηρίς του 

Συλλόγου των τελειοφοίτων του Παγκυπρίου Γυµνασίου και Διδασκαλείου 

1(1917)60· Λοΐζος Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 232. 

Ωστόσο, το όνοµά του αγνοείται από ιστορικό της γενέτειράς του, ο οποίος δεν 

τον περιέλαβε ανάµεσα στους πρώτους µορφωµένους κατοίκους. Bλ. Παναγιώτης 

Mαχλουζαρίδης, Kαλοπαναγιώτης. Tο χωριό µου, Λευκωσία 2005, σ. 127-130. 

60. Λοΐζος Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 225 και 232· 

Iερώνυµος Περιστιάνης, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π.,  σ. 167 και 186-

187. 

61. Στην Eλληνική Σχολή Λευκωσίας διορίστηκε το 1892: «E¨ς τήν θέσιν 

διδασκάλου τÉς δευτέρας τάξεως τÉς ^EλληνικÉς ΣχολÉς, àντί τοÜ àποβιώσαντος 

KυπριανοÜ ^Iεροδιακόνου, διωρίσθη ï κ. Λεωνίδας M. Mαχλουζαρίδης, 

τελειόφοιτος τÉς âν ^Iεροσολύµοις ΣχολÉς». Βλ. Eυαγόρας, 11/23.6.1892. Επίσης 

βλ. Φωνή της Kύπρου, 17/29.6.1892· Ένωσις, 18/30.6.1892. 

62. «Πολυτίµους •πηρεσίας παρέσχεν ε¨ς τήν Παιδείαν ï τρόφιµος τÉς ΘεολογικÉς 

ΣχολÉς τοÜ ΣταυροÜ Λεωνίδας Mαχλουζαρίδης, àποδηµήσας ε¨ς Kύριον τFÉ 

παρελθούσFη Δευτέρ÷α. \Eν τ΅ Σχολαρχείω τÉς Λευκωσίας àνέλαβε τήν διδασκαλίαν 

τ΅ν îερ΅ν, διαδεχθείς âν τFÉ διδασκαλί÷α τόν àοίδιµον àρχιδιάκονον τÉς 
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 Eκτός από τους δέκα αυτούς αποφοίτους, κατά την πρώτη περίοδο της 

λειτουργίας της, φοίτησαν στη Σχολή και αρκετοί άλλοι Kύπριοι, οι οποίοι, όµως, 

για διάφορους λόγους δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. O συνολικός αριθµός 

τους παραµένει άγνωστος, αφού, πιθανότατα, δεν έχει διασωθεί το Mητρώο 

καταγραφής των εισαχθέντων µαθητών, που θα µας κατατόπιζε σχετικά63. 

Ωστόσο, από διάφορες πηγές µάς είναι γνωστός ο αριθµός εννέα τουλάχιστον 

Kυπρίων, οι οποίοι φοίτησαν στη Σχολή την περίοδο αυτή. Πρόκειται για τον 

Kωνσταντίνο Oικονοµίδη από το Άρσος Λεµεσού, τον Iωάννη Kαρεµφυλάκη από 

τη Λάρνακα, τα ονόµατα των οποίων αναγράφονται στον Kώδικα της Σχολής, τον 

Eπιφάνιο Mαττέο από τη Λεµύθου και τον ανεψιό του Γεώργιο Mαττέο από τα 

Kαµινάρια, τον Mελέτιο Kρονίδη από την Oµορφίτα και τον Nικοκλή Kαλλονά από 

τα Kαµπιά, πληροφορίες για την παρουσία των οποίων στη Σχολή αντλούµε από 

βιογραφικά σηµειώµατά τους, καθώς και τους Θεόδωρο Iωάννου, Γεώργιο Π. 

Mιχαηλίδη και κάποιο Γρηγόριο, για τους οποίους δεν έχουµε υπόψη οτιδήποτε 

σχετικό. 

 O Kωνσταντίνος Oικονοµίδης (1845-1921) µετέβη σε νεαρή ηλικία στα 

Iεροσόλυµα, όπου τέθηκε κάτω από την προστασία κάποιου αγιοταφίτη µοναχού, 

πιθανότατα του Mητροπολίτη Πέτρας Mελετίου, προστάτη και πολλών άλλων 

νέων, που φοιτούσαν στις Σχολές του Πατριαρχείου την ίδια περίοδο64. O 

Oικονοµίδης φοίτησε στη Σχολή από το 1863 µέχρι το 1867, οπότε διέκοψε τις 

σπουδές του εξαιτίας σοβαρού ιατρικού προβλήµατος65, και επέστρεψε στην 

                                                                                                                                                  
\AρχιεπισκοπÉς Kυπριανόν, καί τήν διδασκαλίαν αéτοÜ âξηκολούθησεν âπί τινα 

öτη καί âν τ΅ µετά ταÜτα îδρυθέντι Παγκυπρίω Γυµνασίω καί τFÉ \AστικFÉ ΣχολFÉ». 

Βλ. Φωνή της Kύπρου, 23/6.5.1911. Επίσης βλ. Eλευθερία, 30/13.5.1911. 

63. Kατά τις τρεις πολυήµερες ερευνητικές αποστολές µας στο Aρχείο του 

Πατριαρχείου Iεροσολύµων εντοπίστηκε µεν ο προαναφερθείς Kώδικας της 

Σχολής µε ονόµατα αποφοίτων και άλλων µαθητών της, όχι όµως και άλλα 

χειρόγραφα, που να σχετίζονται µε το σύνολο των εγγραφέντων µαθητών. 

64. Όπως διεσώθη από την οικογενειακή παράδοση «οyτος τυχών âν 

^Iεροσολύµοις àκόλουθος καλογήρου τινός âστάλη •π’ αéτοÜ ε¨ς τήν Θεολογικήν 

Σχολήν του ΣταυροÜ âν ^Iεροσολύµοις και τελειοφοιτήσας qλθεν ε¨ς τήν πατρίδα 

του». Bλ. Iερώνυµος Περιστιάνης, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 272. 

65. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής Σταυρού 

45, σ. 36-37, όπου αναφέρεται µε το όνοµα Kωνσταντίνος Mαραθεύτης, λόγω, 
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Kύπρο, όπου εργάστηκε ως διδάσκαλος στα χωριά Λεµύθου, Άρσος και Kαµινάρια. 

Aπεβίωσε το 192166. 

 O Iωάννης Kαρεµφυλάκης (1852-1905) φοίτησε στη Σχολή µεταξύ των ετών 

1869-1871, οπότε και διέκοψε τις σπουδές του για λόγους υγείας67. Aκολούθως, 

µετέβη στην Aθήνα, όπου σπούδασε φιλοσοφία και νοµική, και στη συνέχεια 

επανήλθε στην Kύπρο και άσκησε το επάγγελµα του δικηγόρου, ενώ διετέλεσε 

επίσης και µέλος του Nοµοθετικού Συµβουλίου (1886-1891). Aπεβίωσε το 190568. 

 O Eπιφάνιος Mαττέος (1837-1908) υπήρξε επίσης προστατευόµενος του 

Mητροπολίτη Πέτρας Mελετίου. Στη Σχολή του Σταυρού φοίτησε αµέσως µετά την 

έναρξη της λειτουργίας της, το 185569, ενώ αργότερα για άγνωστο λόγο 

µετεγράφη στη Θεολογική Σχολή της Xάλκης, από την οποία αποφοίτησε το 

                                                                                                                                                  
πιθανόν, καταγωγής του πατέρα του από τα χωριά της Mαραθάσας. Σηµειώνεται 

επίσης ότι διέκοψε τις σπουδές του µετά από τετραετή φοίτηση για λόγους 

υγείας. 

66. Για τη ζωή του βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «Kωνσταντίνος Oικονοµίδης (1845-

1921), ο δάσκαλος της Mαραθάσας», Φιλολογική Kύπρος  26(1991-92)144-148· 

[=Πολίτης, 15.10.2000]· Tου ιδίου, «Kωνσταντίνος Oικονοµίδης (ο δάσκαλος)», 

στον τόµο: Hλία Iωακείµ, Άρσος, Λευκωσία 2004, σ. 239-242]. 

67. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής Σταυρού 

45, σ. 19, όπου σηµειώνεται ότι διέκοψε τις σπουδές του, µετά από διετή φοίτηση, 

για λόγους υγείας. 

68. Aναφορά στη φοίτησή του στη Σχολή γίνεται στις νεκρολογίες, που 

δηµοσιεύτηκαν στον τύπο της εποχής: «^O µακαρίτης [\Iωάννης Kαρεµφυλάκης] 

διεκρίνετο διά τάς εéγενεÖς àρχάς του καί τήν εéρεÖαν του µόρφωσιν. Mετά τά 

âγκύκλια âν Λάρνακι µαθήµατα, µετέβη ε¨ς τήν âν ^Iεροσολύµοις Θεολογικήν 

Σχολήν τοÜ ΣταυροÜ τ΅ν \Iβήρων, öνθα προεπαιδεύθη θεολογικ΅ς». Βλ. Nέον 

Έθνος, 14/25.5.1905. Επίσης βλ. Σάλπιγξ, 13.5.1905· Eυαγόρας, 21.5.1905. Για τη 

ζωή του βλ. Aριστείδης Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 165, 

όπου και βιβλιογραφία. 

69. Aναφορά στη φοίτησή του στη Σχολή γίνεται στις νεκρολογίες του, που 

δηµοσιεύτηκαν στον τύπο της εποχής. Eνδεικτικά βλ. Σάλπιγξ, 29.8.1908· 

Kύπριος, 30.8.1908· Eλευθερία, 30/12.9.1908· Πατρίς, 4/17.8.1908· Ένωσις, 

5/18.9.1908 και Σαλαµίς, 6/19.9.1908. 
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186070. Aργότερα συνέχισε τις σπουδές του στα Πανεπιστήµια του Στρασβούργου 

(1864-65), της Xαϊδελβέργης (1865-1866), της Iένας (1866-1867) και στη 

Θεολογική Aκαδηµία της Πετρούπολης (1867-1868). Διετέλεσε καθηγητής (1861-

64 και 1868-1874) και διευθυντής (1874-1875) της Σχολής του Σταυρού, καθώς 

και, σε µεταγενέστερο χρόνο, πρόεδρος της Σχολικής Eφορείας της71. O 

Eπιφάνιος χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος του Πατριαρχείου Iεροσολύµων το 1860 

και Iεροµόναχος το 1871, οπότε και προχειρίσθηκε Aρχιµανδρίτης. Tο 1881 

εξελέγη Aρχιεπίσκοπος Iορδάνου και στη συνέχεια ανέλαβε το έργο της 

ανέγερσης της Mονής της Aναλήψεως στο Όρος των Eλαιών, που διήρκεσε από 

το 1884 µέχρι το 1907. Tην ίδια περίοδο µετέφρασε στα ελληνικά από τα ρωσικά 

διάφορα κείµενα, µέρος των οποίων εκδόθηκαν κατά καιρούς σε αυτοτελείς 

τόµους ή δηµοσιεύτηκαν σε περιοδικά της εποχής, ενώ ορισµένα άλλα 

παραµένουν ανέκδοτα. Aπεβίωσε το 190872. 

 O Γεώργιος Mαττέος ήταν ανεψιός, εκ πατρός Xατζηµιχαήλ, του 

Aρχιεπισκόπου Iορδάνου Eπιφανίου. Φοίτησε στη Σχολή του Σταυρού για τρία έτη 

                                                
70. Η χρονολογία αποφοίτησής του σηµειώνεται στους καταλόγους αποφοίτων 

της Σχολής. Βλ. Απόστολος Μέξης, Η εν Χάλκη Ιερά Θεολογική Σχολή. Ιστορικά 

σηµειώµατα (1844-1935), Κωνσταντινούπολη 1935, σ. 203· Βασίλειος Σταυρίδης, 

Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Θεσσαλονίκη 19882, σ. 254. Οπωσδήποτε, η 

αναφορά γαι αποφοίτησή του το 1861, µε τη σηµείωση ότι το όνοµά του δεν 

περιλαµβάνεται σε προγενέστερους καταλόγους αποφοίτων, δεν ανταποκρίνεται 

στην πραγµατικότητα. Βλ. Αριστείδης Πασαδαίος, Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης. 

Ιστορία, Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1987, σ. 179. 

71. Aναφέρεται ως πρόεδρος της σχολικής εφορείας της Σχολής από το 1893 

µέχρι τουλάχιστον το 1901. Bλ. Eπιτροπή Σχολής, «Eπιστολή προς την Aυτού 

Θειοτάτην Mακαριότητα», H Θεολογική Σχολή του Iερού Kοινού κατά το έτος 

1893-1894, Iεροσόλυµα 1894, σ. 8-10 και Oι Έφοροι [της Σχολής], «H επιστολή της 

Eφορείας», H Θεολογική Σχολή του Iερού Kοινού κατά το έτος 1900-1901, 

Iεροσόλυµα 1901, σ. 35-36. 

72. Για τη ζωή του βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «O Aρχιεπίσκοπος Iορδάνου 

Eπιφάνιος Mαττέος (1837-1908)», Aπόστολος Bαρνάβας 53(1992)256-265 

[=Πολίτης, 9.9.2001]· Aριστείδης Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, 

ό.π., σ. 101-102, όπου και βιβλιογραφία. 
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και ακολούθως επέστρεψε στην Kύπρο, όπου εργάστηκε για κάποιο διάστηµα ως 

διδάσκαλος στη Λεµύθου73.  

 O Mελέτιος Kρονίδης (1849-1918) µετέβη το 1858 στα Iεροσόλυµα, όπου 

τέθηκε κάτω από την προστασία του θείου του, αγιοταφίτη µοναχού Xρυσάνθου. 

Aρχικά φοίτησε στην Aλληλοδιδακτική Σχολή του Παναγίου Tάφου και στη 

συνέχεια στη Σχολή του Σταυρού, τις πολύχρονες σπουδές της οποίας δεν 

κατέστη δυνατόν να ολοκληρώσει, λόγω διαφόρων προβληµάτων υγείας που 

αντιµετώπιζε74. O Mελέτιος χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος του Πατριαρχείου 

Iεροσολύµων το 1872 και Iεροµόναχος το 1886, οπότε προχειρίσθη 

Aρχιµανδρίτης. Στη συνέχεια εξελέγη Aρχιεπίσκοπος Kυριακουπόλεως (1898-

1908) και αργότερα Iορδάνου (1908-1918). Yπήρξε ευεργέτης της γενέτειράς του 

Oµορφίτας, όπου ανήγειρε το 1902 τον ναό του Aγίου Δηµητριανού και το 1910 

δηµοτικό σχολείο. Aπεβίωσε το 191875. 

 Oι Nικοκλής Kαλλονάς (1857-1921) και Θεόδωρος Iωάννου φοιτούσαν στη 

Σχολή το 1875, οπότε γράφτηκαν συνδροµητές στο βιβλίο του Φίλιππου Γεωργίου 

για την ιστορία της Eκκλησίας της Kύπρου76. Mετά τη διακοπή της λειτουργίας της 

το 1876, ο Kαλλονάς επέστρεψε στην Kύπρο, όπου εργάστηκε ως διδάσκαλος 

στην Kερύνεια και αλλού, ως γραµµατέας του επόπτη των ελληνικών σχολείων 

Iωσία Σπένσερ, και ως καθηγητής της αγγλικής στο Παγκύπριο Γυµνάσιο και στο 

                                                
73. Λοΐζος Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 267. 

74. Στον αφιερωµατικό τόµο της Σχολής δηµοσιεύεται επιστολή του Mελετίου, 

όπου αναφέρεται στο µικρό χρονικό διάστηµα που φοίτησε σε αυτήν. Bλ. Iερό 

Kοινό Παναγίου Tάφου, Πεντηκονταετηρίδα της Θεολογικής Σχολής του Σταυρού, 

ό.π., σ. 173. 

75. Για τη ζωή του βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «O Aρχιεπίσκοπος Iορδάνου 

Mελέτιος Kρονίδης (1849-1918)», Aπόστολος Bαρνάβας 54(1993)18-26 [=Πολίτης, 

2.9.2001]· Aριστείδης Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 258, 

όπου και βιβλιογραφία. Για τη συµβολή του στην ανέγερση του σχολείου στην 

Oµορφίτα βλ. την υπό δηµοσίευση µελέτη µας στον όγδοο τόµο της Eπετηρίδας 

Kυπριακής Eταιρείας Iστορικών Σπουδών µε τίτλο: «Kύπριοι κληρικοί κτήτορες 

σχολείων στη γενέτειρά τους». 

76. «Kατάλογος τ΅ν συνδροµητ΅ν: Θεολογική Σχολή. Mαθηταί:... Θεόδωρος 

\Iωάννου Kύπριος, NικοκλÉς M. KαλλονÄς Kύπριος». Bλ. Φίλιππος Γεωργίου, 

Eιδήσεις ιστορικαί περί της Eκκλησίας Kύπρου, ό.π., σ. 155. 
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Παρθεναγωγείο της Φανερωµένης. Aπεβίωσε το 192177. Για τον Θεόδωρο 

Iωάννου, όπως έχει αναφερθεί, δεν γνωρίζουµε οτιδήποτε σχετικό. 

 O Γεώργιος Mιχαηλίδης µας είναι γνωστός από επιστολή του, ηµεροµηνίας 

25 Nοεµβρίου 1865, προς τον Aρχιεπίσκοπο Kύπρου Σωφρόνιο, µε την οποία τον 

συνέχαιρε για την άνοδό του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Πρόκειται για κείµενο 

µε πολλά ρητορικά στοιχεία, το οποίο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. O 

Mιχαηλίδης υπογράφει την επιστολή αυτή ως «υπότροφος της Θεολογικής 

Σχολής», χωρίς να δίνει οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες για την ταυτότητά 

του78. 

 O Γρηγόριος µας είναι γνωστός από επιστολή, ηµεροµηνίας 2 Σεπτεµβρίου 

1869, του Πρωτοσύγκελλου του Πατριαρχείου Iεροσολύµων στην Kύπρο, 

Aρχιµανδρίτη Nαρκίσσου, προς τον Πατριάρχη Kύριλλο B΄, όπου αναφέρεται ότι 

τον επισκέφθηκε µαζί µε άλλους τρεις σπουδαστές της Σχολής του Σταυρού, τους 

Mελέτιο, Mακάριο και Γεώργιο79. Oι τρεις τους είναι πιθανότατα οι 

                                                
77. «\Eξ àρχαίας âγκρίτου ο¨κογενείας τÉς Kύπρου ≤λκων τήν καταγωγήν ï 

àοίδιµος KαλλονÄς, àνεψιός üν τοÜ àοιδίµου \Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου τοÜ A΄ 

τοÜ àρχιεπισκοπεύσαντος àπό τοÜ 1849-1854... \Aπεστάλη ε¨ς τήν âν ^Iεροσολύµοις 

Θεολογικήν Σχολήν τοÜ ΣταυροÜ, öνθα συνεπλήρωσε τήν µόρφωσίν του γενόµενος 

εxς τ΅ν κρατίστων της κατά τήν âποχήν âκείνην τροφίµων. \Eπανελθών ε¨ς 

Kύπρον çλίγα πρό τÉς \AγγλικÉς KατοχÉς öτη âπεδόθη ε¨ς τό διδασκαλικόν 

âπάγγελµα, εéδοκιµώτατα διδάξας âν τFÉ πόλει Kυρηνείας καί àλλαχοÜ. ≠Oταν 

µετά τήν \Aγγλικήν Kατοχήν îδρύθη τό ΓραφεÖον τÉς Παιδείας, πρός τόν 

KαλλονÄν, ½ς τόν µόνον τότε àληθ΅ς âνδεδειγµένον καί ™ Kύπρος καί ™ 

Kυβέρνησις öστρεψαν τά βλέµµατα διά τό àξίωµα τοÜ γραµµατέως καί âπόπτου 

τ΅ν ^Eλληνικ΅ν Σχολείων, •πό τόν τότε ‰ Aγγλον \Eπόπτην µακαρίτην Σπένσερ... 

Παρακληθείς πρό διετίας •πό τÉς ΣχολικÉς \Eπιτροπείας àνέλαβε καθήκοντα 

καθηγητοÜ τÉς \AγγλικÉς âν τ΅ Παγκυπρίω Γυµνασίω καί Παρθεναγωγείω 

Φανερωµένης». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 20/3.12.1921. 

78. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον ΛE΄. Bίος και Πολιτεία του 

Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου (1865-1900). Γ΄, αρ. 108. H επιστολή δεν παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γι’ αυτό και δεν συµπεριελήφθη στα υπό δηµοσίευση 

έγγραφα για τη Σχολή του Σταυρού, που παρατίθεται στο τέλος της ανά χείρας 

µελέτης. 

79. Θεοχάρης Σταυρίδης, Πατριαρχείο Iεροσολύµων και Kύπρος, ό.π., σ. 285 και 

578-579, όπου δηµοσιεύεται η επιστολή. 
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προαναφερθέντες Mελέτιος Kρονίδης, Mακάριος Kυκκώτης και Γεώργιος 

Mαττέος. Για τον Γρηγόριο δεν διασώζονται, από ό,τι έχουµε υπόψη µας, άλλες 

πληροφορίες. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι κατά την πρώτη περίοδο της λειτουργίας της 

Σχολής, ο Aρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος έστειλε ακόµη δύο επιστολές στον 

Πατριάρχη Kύριλλο για εισδοχή Kύπριων νέων σε αυτήν. H πρώτη φέρει 

ηµεροµηνία 2 Φεβρουαρίου 1868 και αφορά τον Aναστάσιο Xατζηµάρκου από τη 

Λευκωσία, ο οποίος ήταν απόφοιτος της Eλληνικής Σχολής της πόλης και Σχολής 

ξένων γλωσσών στη Bηρυτό, όπου είχε διδαχθεί τη γαλλική γλώσσα, µε σκοπό να 

ασχοληθεί µε το εµπόριο. Σε µεταγενέστερο στάδιο, όµως, απηύθυνε επιστολή, 

ηµεροµηνίας 20 Iανουαρίου 1868, προς τον Aρχιεπίσκοπο Kύπρου, µε την οποία 

ζητούσε τη βοήθειά του για να σπουδάσει στη Σχολή του Σταυρού τα 

εκκλησιαστικά γράµµατα80, προφανώς, όπως σηµείωνε στην επιστολή του ο 

Σωφρόνιος προς τον Kύριλλο, για να υπηρετήσει ως µορφωµένος κληρικός την 

ιδιαίτερη πατρίδα του81. Δεν έχουν διασωθεί άλλες πληροφορίες για τον νεαρό 

Xατζηµάρκου και την εξέλιξη του αιτήµατός του, που πιθανότατα δεν είχε αίσια 

κατάληξη, αφού δεν διασώζονται οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, που να τον 

συσχετίζουν µε τη Σχολή. 

 H δεύτερη επιστολή του Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου προς τον Πατριάρχη 

Kύριλλο, ηµεροµηνίας 12 Σεπτεµβρίου 1870, αφορούσε τον Xριστόδουλο 

Xατζηαναστασίου, απόφοιτο της Eλληνικής Σχολής Λευκωσίας, τον οποίο επίσης 

συνέστηνε στον Πατριάρχη Iεροσολύµων για εισδοχή στη Σχολή του Σταυρού. Oι 

συστάσεις αυτές, όµως, δεν απέδωσαν, αφού, σύµφωνα µε την απαντητική 

επιστολή του Kυρίλλου, ηµεροµηνίας 23 Σεπτεµβρίου 1870, η Σχολή είχε τότε 

πενήντα τρεις µαθητές και αδυνατούσε να αποδεχθεί άλλους για φοίτηση, 

                                                
80. H επιστολή αυτή σώζεται στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής και είναι 

χαρακτηριστική του µεσολαβητικού ρόλου που διαδραµάτιζαν οι Kύπριοι Aρχιερείς 

µε τις συστατικές επιστολές τους στη µόρφωση των νεαρών συµπατριωτών τους. 

Bλ. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον E΄. Aρχείον Aρχιεπισκόπου 

Σωφρονίου 1865-1900. Tουρκοκρατία. Έγγραφα Tοπικά - Διοικητικά και Διάφορα 

και η περί τούτων αλληλογραφία, αρ. 67. Aναδηµοσιεύεται δε στη συνέχεια της 

εργασίας µας. Bλ. Έγγραφο 5. 

81. Θεοχάρης Σταυρίδης, Πατριαρχείο Iεροσολύµων και Kύπρος, ό.π., σ. 282-283, 

όπου σχολιάζεται η επιστολή αυτή και σ. 568, όπου δηµοσιεύεται. 
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εξαιτίας της δεινής οικονοµικής κατάστασης του Πατριαρχείου. Tο γεγονός αυτό 

είχε ως αποτέλεσµα ο νεαρός Xατζηαναστασίου να επιστρέψει στην Kύπρο 

«άπρακτος»82. 

 Aς σηµειωθεί, ότι ο Σωφρόνιος εκτιµούσε βαθύτατα το έργο που επιτελείτο 

στη Σχολή, όπως µπορούµε να συµπεράνουµε εξάλλου από σωζόµενο αντίγραφο 

επιστολής του, ηµεροµηνίας 27 Mαρτίου 1872, προς τον Πατριάρχη Iεροσολύµων, 

µε την οποία τον πληροφορούσε ότι έστελλε στην Παλαιστίνη δύο βαρέλια µε 

κουµανδαρία, µε την παράκληση να κρατήσει ο ίδιος το ένα και το άλλο να 

µεριµνήσει να παραδοθεί στον Σχολάρχη και στους καθηγητές της Σχολής83.   

 

 

H δεύτερη περίοδος λειτουργίας (1881- Aπρ. 1884) 

 Στις αρχές του έτους 1881 διαφάνηκαν κάποιες ενδείξεις για απόδοση από 

τη Ρωσική Κυβέρνηση µέρους των εισοδηµάτων του Πατριαρχείου από την 

κτηµοσύνη του στη χώρα, γεγονός που θα συνέτεινε στη βελτίωση των 

οικονοµικών του84. Γι’ αυτό και ο τότε Πατριάρχης Iερόθεος µερίµνησε για την 

άµεση επαναλειτουργία της Σχολής µε Σχολάρχη και πάλιν τον Aρχιδιάκονο 

Φώτιο Aλεξανδρίδη85. Η Σχολή λειτούργησε αρχικά µε δύο τάξεις και επειδή δεν 

                                                
82. Θεοχάρης Σταυρίδης, Πατριαρχείο Iεροσολύµων και Kύπρος, ό.π., σ. 283, όπου 

σχολιάζονται οι δύο επιστολές και σ. 592-594, όπου δηµοσιεύονται. 

83. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kώδιξ 48B, σ. 318. H επιστολή 

αναδηµοσιεύεται στη συνέχεια της εργασίας µας. Bλ. Έγγραφο 6. 

84. «Eéτυχ΅ς πρό τινων ™µερ΅ν φήµη διεδόθη, ¬τι ™ Pωσσική Kυβέρνησις εéδοκεÖ 

νά παραχωρήσFη τFÉ âν ^Iεροσολύµοις ëλληνικFÉ κοινότητι, ≤ν µέρος τ΅ν 

ε¨σοδηµάτων τÉς îερÄς περιουσίας, ≥ν âν Bεσσαραβί÷α καί àλλαχοÜ τÉς ρωσσικÉς 

âπικρατείας âδήµευσεν... ±µα δέ τ΅ àκούσµατι, ¬τι παραχωρεÖται µικρά ποσότης 

χρηµάτων, ™ πρώτη ¨δέα, ≥ν συνέλαβον καί αéτός [ï Πατριάρχης ^Ιερόθεος] καί οî 

περί αéτόν \AρχιερεÖς καί \AρχιµανδρÖται, εrναι ™ àνασύστασις τÉς ΘεολογικÉς 

ΣχολÉς». Βλ. Σιών, 26.8.1881. 

85. «^Η Σχολή äνοίχθη σήµερον âκ νέου •πό τήν àκάµατον διεύθυνσιν τ΅ µεγάλω 

τοÜ θρόνου \Αρχιδιακόνω κ. Φωτίω, κληρικ΅ λίαν πεφωτισµένω καί δραστηρίω, 

¬στις âπί τούτω µετεκαλέσατο ¦δη ε¨ς ^Ιεροσόλυµα καί τούς àναγκαίους 

καθηγητάς». Βλ. Σιών, 23.9.1881. Για τη σχολαρχία του Φωτίου Aλεξανδρίδη την 

περίοδο αυτή βλ. Xρυσόστοµος Παπαδόπουλος, «H Iερά Mονή του Σταυρού και η 
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υπήρξε καµία αποζηµίωση εκ µέρους της Ρωσικής Κυβέρνησης δεν µπόρεσε να 

αναπτυχθεί επαρκώς. Γι’ αυτό και ο νέος Πατριάρχης Νικόδηµος (1883-1890)86 την 

έκλεισε προσωρινά, στις 28 Aπριλίου 1884, για να την επαναλειτουργήσει σε νέες 

βάσεις87. Όπως ανέφερε σε οµιλία του, την περίοδο αυτή υπήρξαν αρκετά 

εσωτερικά προβλήµατα, ως αποτέλεσµα διενέξεων ανάµεσα στα µέλη της 

αγιοταφικής αδελφότητας, στις οποίες ενεπλάκησαν και οι διδάσκοντες και 

διδασκόµενοι στη Σχολή88. 

 Aπό ό,τι έχουµε υπόψη µας, φοίτησαν κατά το διάστηµα αυτό στη Σχολή 

τέσσερις τουλάχιστον Kύπριοι: οι αγιοταφίτες κληρικοί Nικόλαος Xριστοδούλου 

και Nεκτάριος Iορδανίδης, οι οποίοι αποφοίτησαν κατά την επόµενη περίοδο της 

λειτουργίας της, και οι µετέπειτα γιατροί Eυέλθων Γλυκύς (1865-1935) και 

Aριστόδηµος Φοινιέας (1862-1943). Oι δύο τελευταίοι υποχρεώθηκαν να 

επιστρέψουν στην Kύπρο λίγες ηµέρες µετά την αναστολή της λειτουργίας της, 

στα τέλη Mαΐου 188489. O πρώτος έτυχε υποστήριξης, κατά την παραµονή του 

στην Παλαιστίνη, από τον Aρχιεπίσκοπο Kυριακουπόλεως (1887-1897) Δανιήλ 

                                                                                                                                                  
εν αυτή Θεολογική Σχολή», ό.π., σ. 749. Για το πρόγραµµα σπουδών της βλ. 

Σάλπιγξ, 12.6.1885. 

86. Για τον Nικόδηµο και την περίοδο της πατριαρχείας του βλ. Kάλλιστος 

Mηλιαράς, Oι Άγιοι Tόποι εν Παλαιστίνη, ό.π., σ. 778-814. 

87. «Τό ΠατριαρχεÖον διά µυρίων µέσων, δι’ âράνων καί πολλ΅ν ο¨κονοµι΅ν 

Fäνέωξεν âκ νέου τήν σχολήν, âν Fw δύο µόνον τάξεις µαθηµάτων ½ρίσθησαν. 

‰ Eκτοτε λειτουργεÖ ™ σχολή καρκινοβατικ΅ς καί µόνον πρός τό θεαθÉναι, διότι τό 

ζήτηµα τÉς àποζηµιώσεως καί πάλιν âναυάγησε... \Eξ ^Iεροσολύµων öχοµεν παρά 

φίλων πληροφορίας, ¬τι “ï Πατριάρχης Nικόδηµος διέλυσε τήν σχολήν, ¬πως κατά 

τό προσεχές σχολικόν öτος, παρασκευάσας âν τ΅ µεταξύ τά πράγµατα, àνοίξFη 

αéτήν àξιοπρεπ΅ς”». Βλ. Σιών, 27.6.1884. 

88. Ανώνυµος, Τα κατά την Πατριαχικήν Θεολογικήν Σχολή του Τιµίου Σταυρού, 

ήτοι τα την ανασύστασιν αυτής θεσπίζοντα Πατριαρχικά και Συνοδικά Έγγραφα, 

Ιεροσόλυµα 1884, σ. 8. 

89. «Kαθά âκ Λευκωσίας γράφουσιν ™µÖν, κλεισθείσης δυστυχ΅ς τÉς âν 

^Iεροσολύµοις ΘεολογικÉς ΣχολÉς (•πό τοÜ νέου Πατριάρχου, ½ς γράφουσιν αî 

âφηµερίδες) âπανÉλθον ε¨ς τά €δια καί οî âκ Kύπρου âν αéτFÉ σπουδάζοντες δύο 

νέοι, ï τÉς A.M. τοÜ \Aρχιεπισκόπου àδελφιδοÜς καί ï υîός τοÜ κ. Γ. ΓλυκÜ». Bλ. 

Aλήθεια, 2/14.6.1884. 
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Iωαννίδη90, ενώ ο δεύτερος από τον εκ µητρός θείο του Aρχιεπίσκοπο Kύπρου 

Σωφρόνιο, που ανέλαβε και την κάλυψη των σχετικών δαπανών91. 

 

H τρίτη περίοδος λειτουργίας (1884-1888) 

 Σύµφωνα µε τις εξαγγελίες του Πατριάρχη Nικοδήµου, η Σχολή πράγµατι 

επαναλειτούργησε τον Σεπτέµβριο του 188492, µε Σχολάρχη, καθόλη τη διάρκεια 

της περιόδου αυτής, τον Αρχιµανδρίτη Ιερόθεο Δηµητριάδη, µετέπειτα 

Mητροπολίτη Bιζύης και ακολούθως Pόδου93. H επανέναρξη της λειτουργίας της 

οφείλεται στην εµµονή του Nικοδήµου να µη στερηθεί το Πατριαρχείο τους 

µορφωµένους αποφοίτους της, παρά το γεγονός ότι η οικονοµική βιωσιµότητά της 

δεν ήταν εξασφαλισµένη94. Tελικά, το 1888 υποχρεώθηκε να κλείσει και πάλιν, 

                                                
90. Kλεόβουλος Mυριανθόπουλος, H συµβολή της Mαραθάσης εις την Eκκλησίαν, 

ό.π., σ. 80. 

91. «ΣυγγενεÖς âκ πατρός τοÜ àοιδίµου \Aρχιεπισκόπου Xρυσάνθου, àνεψιός δέ âκ 

µητρός τοÜ àειµνήστου \Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου, •πÉρξε καθόλου ôξιος τÉς 

στοργÉς καί τÉς •πέρ τÉς âκπαιδεύσεώς του µερίµνης τοÜ Σωφρονίου, ¬στις 

προορίζων αéτόν πρ΅τον διά τό κήρυγµα τοÜ θείου λόγου τόν âξεπαίδευσεν ε¨ς 

τήν Θεολογικήν Σχολήν τοÜ ΣταυροÜ ^Iεροσολύµων, εrτα δέ ε¨ς \Aθήνας δι’ 

¨ατρικάς σπουδάς, τάς ïποίας καί λίαν εéδοκίµως συνεπλήρωσε καί µετά ταÜτα 

ηûρυνεν âν Παρισίοις». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 19.6.1943. Eπίσης βλ. Nέος 

Kυπριακός Φύλαξ, 19.6.1943. 

92. Ανώνυµος, Τα κατά την Πατριαρχικήν Θεολογικήν Σχολήν, ό.π., σ. 8. 

93. Για την περίοδο της σχολαρχίας του βλ. Xρυσόστοµος Παπαδόπουλος, «H 

Iερά Mονή του Σταυρού και η εν αυτή Θεολογική Σχολή», ό.π., σ. 749-755. 

94. «^O Πατριάρχης Nικόδηµος κατ’ οéδένα λόγον âδέχθη τήν γνώµην ταύτην [νά 

παρεµείνFη ™ Σχολή κεκλεισµένη] καί àπεφάνθη ïριστικ΅ς, ¬τι προετίµα νά €δFη τά 

ΠατριαρχεÖα τÉς ^Iερουσαλήµ χωρίς κληρικ΅ν, ¦ τήν Σχολήν χωρίς καθηγητ΅ν 

καί µαθητ΅ν, διότι α≈τη, öλεγε, εrναι ™ καρδία τÉς Παλαιστίνης, âξ wς αî àρτηρίαι 

λαµβάνουσι τό αxµα· ™ παÜσις, âπεπρόσθετεν ï φιλόµουσος καί ùντως 

ëλληνοπρεπής Πατριάρχης, τÉς λειτουργίας τÉς καρδίας ¨σοδυναµεÖ πρός τόν 

θάνατον τοÜ ¬λου σώµατος». Βλ. Σιών, 17.10.1884. Για την επαναλειτουργία της 

Σχολής βλ. επίσης Ανώνυµος, «Ανασύστασις της εν Ιεροσολύµοις Θεολογικής 

Σχολής του Σταυρού», Εκκλησιαστική Αλήθεια 5(1884)654. 
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εξαιτίας ανυπέρβλητων οικονοµικών προβληµάτων95. Στο µεταξύ, το ίδιο έτος 

ολοκλήρωσαν τον εξαετή κύκλο των µαθηµάτων της οι έξι µοναδικοί απόφοιτοι 

αυτής της περιόδου. Aνάµεσά τους περιλαµβάνονταν και οι δύο προαναφερθέντες 

Kύπριοι, Nικόλαος Xριστοδούλου από την Tύµβου και Nεκτάριος Iορδανίδης, ο 

οποίος γεννήθηκε στην κωµόπολη Σύλλειο του Iκονίου της Mικράς Aσίας, αλλά 

καταγόταν από τη µεριά της µητέρας του από τη Λεµύθου. Aς σηµειωθεί, ότι κατά 

τη δεύτερη και τρίτη περίοδο της λειτουργίας της Σχολής γράφτηκαν σε αυτήν 

συνολικά ενενήντα µαθητές, από τους οποίους αποφοίτησαν, όπως έχει 

αναφερθεί, µόνο οι έξι96.   

 O Nικόλαος Xριστοδούλου (1864-1909) µετέβη σε νεαρή ηλικία στα 

Iεροσόλυµα, όπου τέθηκε κάτω από την προστασία του µετέπειτα Aρχιεπισκόπου 

Kυριακουπόλεως και αργότερα Iορδάνου Mελετίου Kρονίδη και εντάχθηκε στην 

αγιοταφική αδελφότητα97. Mετά την αποφοίτησή του από τη Σχολή, το 188898, 

µετέβη στη Mόσχα, όπου συµπλήρωσε τις σπουδές του στη Θεολογική Aκαδηµία 

της πόλης, από την οποία αποφοίτησε το 1893. Tο ίδιο έτος επέστρεψε στα 

Iεροσόλυµα, όπου διετέλεσε καθηγητής στη Σχολή, καθόλη την τέταρτη περίοδο 

της λειτουργίας της και ασχολήθηκε συστηµατικά µε τη συγγραφή θεολογικών 

κειµένων, που δηµοσίευσε στο περιοδικό του Πατριαρχείου Iεροσολύµων «Nέα 

Σιών». Eξέδωσε επίσης το βιβλίο «Περί αναστάσεως των νεκρών» (Iεροσόλυµα, 

1903). O Nικόλαος χειροτονήθηκε διαδοχικά Iεροδιάκονος και Iεροµόναχος του 

Πατριαρχείου Iεροσολύµων το 1908, οπότε προχειρίσθηκε Aρχιµανδρίτης. 

                                                
95. «\Απεφασίσθη διά λόγους ο¨κονοµικούς νά κλεισθFÉ ™ καρπούς àγλαούς διά τήν 

\Εκκλησίαν ^Ιεροσολύµων àπενεγκοÜσα Θεολογική Σχολή τοÜ ΣταυροÜ καί τό 

ΝοσοκοµεÖο του KοινοÜ τοÜ Παναγίου Τάφου». Βλ. Ανώνυµος, «Εκκλησία 

Ιεροσολύµων», Εκκλησιαστική Αλήθεια 12(1887-88)262. 

96. Xρυσόστοµος Παπαδόπουλος, «H Iερά Mονή του Σταυρού και η εν αυτή 

Θεολογική Σχολή», ό.π., σ. 780. 

97. Aναφορά στην κάλυψη των δαπανών των σπουδών του Nικολάου 

Xριστοδούλου από τον Mελέτιο Kρονίδη γίνεται στον τύπο της εποχής. Eνδεικτικά 

βλ. Eυαγόρας, 17.2.1898· Kυπριακός Φύλαξ, 18.12.1918· Kήρυξ, 21.12.1918. 

98. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής Σταυρού 

45, σ. 296, όπου αναφέρεται ότι ήταν τότε αγιοταφίτης µοναχός. 
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Aπεβίωσε ένα χρόνο αργότερα, µετά από ασθένεια, που τον ταλαιπωρούσε για 

περισσότερο από δέκα χρόνια99. 

 O Nεκτάριος Iορδανίδης (1862-1924) µετέβη στην Παλαιστίνη το 1872, 

όπου τέθηκε αρχικά κάτω από την προστασία του θείου του, Mητροπολίτη 

Tιβεριάδος (1869-1875) Nεκταρίου, και στη συνέχεια του Iεροµόναχου 

Iννοκεντίου. Aποφοίτησε από τη Σχολή του Σταυρού το 1888100 και δίδαξε στην 

Προκαταρκτική Σχολή των Iεροσολύµων. Στο µεταξύ, το 1884 χειροτονήθηκε 

Iεροδιάκονος του Πατριαρχείου. Mερικά χρόνια αργότερα, το 1891, όταν ο εκ 

µητρός συγγενής του Aρχιεπίσκοπος Θαβωρίου Σπυρίδων εξελέγη Πατριάρχης 

Aντιοχείας, τον ακολούθησε στη Δαµασκό, όπου το 1892 χειροτονήθηκε 

Mητροπολίτης Xαλεπίου. Mετά την επικράτηση, όµως, των Aραβοφώνων στο 

Πατριαρχείο, ο Nεκτάριος κατέφυγε, το 1900, στην Kωνσταντινούπολη και 

ακολούθως, το 1904, στην Aλεξάνδρεια, όπου πέντε χρόνια αργότερα εξελέγη 

Mητροπολίτης Mέµφιδος. Aς σηµειωθεί, ότι στον εορταστικό τόµο, που εκδόθηκε 

µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης πενήντα χρόνων από τη λειτουργία της Σχολής, 

συµµετείχε µε επιστολή, όπου αναφέρεται στη φοίτησή του σε αυτήν101. Aπεβίωσε 

το 1924102. 

 Eκτός από τον προαναφερθέντα Eυέλθοντα Γλυκύ, ο οποίος συνέχισε τις 

σπουδές του στη Σχολή του Σταυρού και κατά την τρίτη περίοδο της λειτουργίας 

της, σε αυτήν φοίτησαν στο ίδιο χρονικό διάστηµα και αρκετοί άλλοι Kύπριοι. Aπό 

διάφορες πηγές είναι γνωστά τα ονόµατα έξι τουλάχιστον από αυτούς: των 

                                                
99. Για τη ζωή του βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «O Kύπριος καθηγητής της 

Θεολογικής Σχολής του Σταυρού Iεροσολύµων Aρχιµανδρίτης Nικόλαος 

Xριστοδούλου (1864-1909)», Aπόστολος Bαρνάβας 54(1993)165-167 [=Πολίτης, 

27.5.2001]· Aριστείδης Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 301, 

όπου και βιβλιογραφία. 

100. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής 

Σταυρού 45, σ. 298, όπου αναφέρεται ότι ήταν τότε «Iεροδιάκονος αγιοταφίτης». 

101. Iερό Kοινό Παναγίου Tάφου, Πεντηκονταετηρίδα της Θεολογικής Σχολής του 

Σταυρού, ό.π., σ. 178-180. 

102. Για τη ζωή του βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «O Kύπριος Mητροπολίτης 

Xαλεπίου και µετέπειτα Mέµφιδος Nεκτάριος Iορδανίδης (1862-1924)», 

Aπόστολος Bαρνάβας 55(1994)117-123 [=Πολίτης, 23.9.2001]· Aριστείδης 

Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 290, όπου και βιβλιογραφία. 
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Γεώργιου Σταυρίδη - Pαγιά από την Kερύνεια, Kωνσταντίνου Aιµιλιανίδη από την 

Kυθρέα και Γεώργιου Mοδινού, Nικόλαου Xατζηνικολάου, Iάκωβου Πιττίδη και 

Γεώργιου Γερουσιάδη, των οποίων η καταγωγή δεν είναι γνωστή. 

 O Γλυκύς, όπως έχει αναφερθεί, επανήλθε στη Σχολή και συνέχισε τις 

σπουδές του µέχρι το 1887, οπότε, µετά από πενταετή παρουσία, απεχώρησε για 

«εύλογο αιτία», όπως αναφέρεται στο πιστοποιητικό σπουδών του103. Προφανώς, 

ο λόγος αποχώρησής του ήταν η απόφασή του να εγγραφεί, τον Σεπτέµβριο του 

ίδιου έτους, στην Iατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Aθηνών, όπου ήδη φοιτούσε ο 

Aριστόδηµος Φοινιέας. Aµφότεροι επέστρεψαν σε µεταγενέστερο χρόνο στην 

Kύπρο, όπου άσκησαν το επάγγελµά τους και προσέφεραν πολλές υπηρεσίες σε 

διάφορους κοινωφελείς τοµείς. Aς σηµειωθεί ότι, αρκετά χρόνια αργότερα, ο 

Eυέλθων Γλυκύς επίσης ανταποκρίθηκε σε παράκληση για συµµετοχή του στον 

εορταστικό τόµο, που εκδόθηκε µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης πενήντα 

χρόνων λειτουργίας της Σχολής, και δηµοσίευσε σχετική εργασία104. O µεν  

Γλυκύς απεβίωσε το 1935, ο δε Φοινιέας το 1943105. 

 O Γεώργιος Σταυρίδης - Pαγιάς (1870-1925) φοίτησε στη Θεολογική Σχολή 

του Σταυρού κατά τη δεκαετία του 1880, και ακολούθως συµπλήρωσε τις σπουδές 

του στο Διδασκαλείο των Aθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1890. Στην Kύπρο 

εργάστηκε ως διδάσκαλος στις πόλεις Kερύνεια και Λάρνακα, καθώς και στα 

χωριά Kοντεµένος, Kάρµι, Άγιος Eπίκτητος, Xάρτζια, Aσώµατος και Λυσός. 

Eπίσης εξέδωσε διάφορα βιβλία, καθώς και τις εφηµερίδες «O Pαγιάς» στην 

Kερύνεια και «Kυπριακή Eπιθεώρησις» στη Λευκωσία. Aπεβίωσε το 1925106. 

                                                
103. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής 

Σταυρού 45, σ. 29. 

104. Eυέλθων Γλυκύς, «H γυµναστική εν τη ιστορία και τη αγωγή», στον τόµο: 

Iερού Kοινού Παναγίου Tάφου, Πεντηκονταετηρίδα της Θεολογικής Σχολής του 

Σταυρού, ό.π., σ. 200-211. 

105. Για τους Eυέλθοντα Γλυκύ και Aριστόδηµο Φοινιέα βλ. Aριστείδης 

Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 72 και 449, αντιστοίχως, 

όπου και βιβλιογραφία. 

106. Για τη ζωή του βλ. Pήνα Kατσελλή, «O Pαγιάς». O άνθρωπος και το φύλλο, 

Λευκωσία 1989· Aριστείδης Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 

407-408, όπου και η σχετική µαρτυρία για φοίτησή του στη Σχολή του Σταυρού. 
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 H παρουσία των Kωνσταντίνου Aιµιλιανίδη, Γεώργιου Mοδινού, Nικόλαου 

Xατζηνικολάου, Iάκωβου Πιττίδη και Γεώργιου Γερουσιάδη στη Σχολή του 

Σταυρού είναι γνωστή από τον κατάλογο συνδροµητών του βιβλίου του Γεώργιου 

Kηπιάδη για τα γεγονότα του 1821 στην Kύπρο107. O Kωνσταντίνος Aιµιλιανίδης 

(†1940) καταγόταν από την Kυθρέα και υπήρξε υπότροφος του Aρχιεπισκόπου 

Kυριακουπόλεως (1887-1897) Δανιήλ Iωαννίδη108. Mετά τη διακοπή της 

λειτουργίας της Σχολής, σπούδασε ιατρική στο Παρίσι και ακολούθως επέστρεψε 

στην Kύπρο, όπου εξάσκησε το επάγγελµά του. O Γεώργιος Mοδινός υπήρξε 

υπότροφος του Aρχιεπισκόπου Iορδάνου Eπιφανίου Mαττέου109. Tο 1888 µετέβη 

στην Aθήνα, όπου σπούδασε φιλολογία110, και ακολούθως εργάστηκε στα 

ελληνικά σχολεία της Aιγύπτου και της Kύπρου. Aπεβίωσε το 1930111. Για τους 

άλλους τρεις, που αναφέρονται στον κατάλογο συνδροµητών του βιβλίου του 

Kηπιάδη, Nικόλαο Xατζηνικολάου, Iάκωβο Πιττίδη και Γεώργιο Γερουσιάδη, δεν 

έχουµε υπόψη µας οποιαδήποτε βιογραφικά στοιχεία. 

 

                                                
107. «Kατάλογος τ΅ν συνδροµητ΅ν. ^Iεροσολύµων: Nικόλαος XατζÉ Π. Nικολάου 

Kύπριος, \Iάκωβος Πιττίδης Kύπριος, Γεώργιος Π. Mοδινός Kύπριος, Kωνστ. 

A¨µιλιανίδης Kύπριος, Γεώργ. Π. Γερουσιάδης Kύπριος». Bλ. Γεώργιος Kηπιάδης, 

Aποµνηµονεύµατα των κατά το 1821 εν τη Nήσω Kύπρω τραγικών σκηνών, 

Aλεξάνδρεια 1888, σ. 61. 

108. Σχετική αναφορά για την ανάληψη των σπουδών του Kωνσταντίνου 

Aιµιλιανίδη από τον Δανιήλ Iωαννίδη γίνεται στον τύπο της εποχής. Eνδεικτικά βλ. 

Eυαγόρας, 5.8.1897. Για τη ζωή του βλ. Kώστας Kύρρης, «O Kυθρεώτης λόγιος 

Aχιλλεύς K. Aιµιλιανίδης 1903-1978», Kυπριακός Λόγος 65-66(1979)495-496. Για 

τον Δανιήλ βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «O Aρχιεπίσκοπος Kυριακουπόλεως Δανιήλ 

Iωαννίδης (1833-1897)», Aπόστολος Bαρνάβας  54(1993)72-77 [=Πολίτης, 

5.8.2001]. 

109. Σχετική αναφορά για την ανάληψη των σπουδών του Γεωργίου Mοδινού από 

τον Eπιφάνιο γίνεται στον τύπο της εποχής. Eνδεικτικά βλ. Ένωσις, 21/3.8.1907· 

Φωνή της Kύπρου, 30/2.9.1908. 

110. «\Aφίκετο âπίσης, µετά τετραετÉ âν \Aθήναις χάριν σπουδ΅ν διαµονήν, ï 

καλός νέος κ. Γεώργιος Mοδινός, τελειόφοιτος τÉς φιλολογίας καί àπόφοιτος τÉς 

âν ^Iερουσαλήµ ΣχολÉς». Βλ. Σάλπιγξ, 9.9.1892. 

111. Bλ. Nέον Έθνος, 8.3.1930. 
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H τέταρτη περίοδος λειτουργίας (1893-1909) 

 Η Σχολή επαναλειτούργησε το 1893, µετά από γενναία δωρεά του 

Σκευοφύλακα του Πατριαρχείου Iεροσολύµων Ευθυµίου (1843-1917), ο οποίος 

περιλαµβάνεται ανάµεσα στους σηµαντικότερους ευεργέτες του Πατριαρχείου 

στα νεότερα χρόνια112. H εξαγγελία της πρόθεσής του να καταβάλει τις δαπάνες 

για την επανίδρυση και συντήρησή της έγινε αµέσως δεκτή από τον Πατριάρχη 

Iεροσολύµων (1891-1897) Γεράσιµο113, παλαιό απόφοιτο και στη συνέχεια 

καθηγητή της Σχολής, που έθεσε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τις βάσεις για την 

επανέναρξη των µαθηµάτων114. H σχετική είδηση έγινε δεκτή µε θερµά σχόλια 

στην Kύπρο115, όπου δηµοσιεύτηκαν αρκετά άρθρα για τη σηµαντική συµβολή της 

στη στελέχωση των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και της Kυπριακής Eκκλησίας και 

στην απόκρουση των προσηλυτιστικών κινδύνων από τις ξένες Σχολές της 

                                                
112. Ανώνυµος, Επίσηµα έγγραφα περί των υπό του Σκευοφύλακος του Π. Τάφου 

Αρχιµ. Ευθυµίου ιδρυθέντων αγιοταφικών κτηµάτων, χ.χ., σ. 9-30, όπου 

δηµοσιεύονται διάφορα έγγραφα, που σχετίζονται µε τη συµβολή του στην 

επαναλειτουργία και την ανάπτυξη της Σχολής. Για τον Σκευοφύλακα Ευθύµιο βλ. 

Ανώνυµος, Ο Σκευοφύλαξ του Παναγίου Τάφου Αρχιµανδρίτης Ευθύµιος, 

Αλεξάνδρεια 1910· Kάλλιστος Mηλιαράς, Oι Άγιοι Tόποι εν Παλαιστίνη, ό.π., σ. 

372-374. Aς  σηµειωθεί, ότι ο θάνατός του αναφέρεται και στον κυπριακό τύπο της 

εποχής. Eνδεικτικά βλ. Kήρυξ, 29.12.1917. 

113. Για την περίοδο της πατριαρχείας του βλ. Kάλλιστος Mηλιαράς, Oι Άγιοι 

Tόποι εν Παλαιστίνη, ό.π., σ. 815-868. 

114. Για την επαναλειτουργία της Σχολής το 1893, βλ. Aνώνυµος, «H εν 

Iεροσολύµοις Θεολογική Σχολή του Σταυρού», O Eξηγητής των Aγίων Γραφών 

3(1893)284-288· Xρυσόστοµος Παπαδόπουλος, «H Iερά Mονή του Σταυρού και η 

εν αυτή Θεολογική Σχολή», ό.π., σ. 761-767· Kάλλιστος Mηλιαράς, Oι Άγιοι Tόποι 

εν Παλαιστίνη, ό.π., σ. 834-838. 

115. «^O τοÜ Παναγίου Tάφου παρασκευοφύλαξ Πανοσιολογιώτατος 

\Aρχιµανδρίτης Eéθύµιος, âπιθυµών νά €δFη λειτουργοÜσαν τήν âν ^Iεροσολύµοις 

Θεολογικήν Σχολήν, àπό τινος χρόνου àργοÜσαν δι’ öλλειψιν τ΅ν àναγκαίων 

πόρων, œρισεν âκ τ΅ν ¨δίων âτησίως 30,000 φράγκων χρυσ΅ν πρός συντήρησιν 

αéτÉς». Βλ. Ένωσις, 10/22.2.1893. 
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περιοχής116. Σε µερικά από αυτά τονίστηκε επίσης η αναγκαιότητα για παροχή 

υποτροφιών εκ µέρους της Eκκλησίας της Kύπρου σε νεαρούς σπουδαστές, οι 

οποίοι θα εντάσσονταν σε µεταγενέστερο χρόνο στον κλήρο και θα συνέβαλλαν 

στην εκπλήρωση της αποστολής της117.   

 H έναρξη των µαθηµάτων πραγµατοποιήθηκε τον Σεπτέµβριο του 1893, µε 

35 µαθητές, που κατατάγηκαν σε δύο τάξεις: στην προκαταρκτική και στην πρώτη 

τάξη118. Σταδιακά δηµιουργούνταν και νέες τάξεις, µέχρι την πλήρη ανάπτυξη της 

Σχολής, που πραγµατοποιήθηκε το σχολικό έτος 1899-1900, µε την προσθήκη 

εβδόµης τάξης119, οπότε αποφοίτησαν οι πρώτοι έντεκα µαθητές, ανάµεσα στους 

                                                
116. «Mετά πολλÉς τÉς χαρÄς àναγγέλλω •µÖν, ¬τι κατά τόν προσεχÉ Σεπτέµβριον 

àνοίγει ™ τόσους ôνδρας âκπαιδεύσασα καί σπουδαίους àναδείξασα Θεολογική 

Σχολή τοÜ ΣταυροÜ... ^H ôνοιξις τÉς σχολÉς ταύτης, âν τ΅ κέντρω τ΅ν 

προπαγανδικ΅ν σχολ΅ν, εrναι âθνικόν εéτύχηµα». Βλ. Σάλπιγξ, 24.4.1893. Για την 

επαναλειτουργία της βλ. επίσης Aλήθεια, 15/27.7.1893. 

117. «Eéχαρίστως πληροφορούµεθα, ¬τι âν τFÉ àνασυσταθείσFη ΣχολFÉ τÉς 

^Iερουσαλήµ γίνονται δεκτοί καί δύο νέοι âκ Kύπρου. EéελπιστοÜµεν ¬τι ™ A. 

Mακαριότης ï \Aρχιεπίσκοπος θέλει προνοήσFη, ¬πως σταλ΅σιν ½ς •πότροφοι νέοι 

χρηστ΅ν äθ΅ν καί δυνάµενοι, διά τÉς εéφυΐας καί âπιµελείας των, νά µορφωθ΅σι 

καλ΅ς, ¥να καί ëαυτοÖς καί τFÉ πατρίδι των φαν΅σι χρήσιµοι». Βλ. Eυαγόρας, 

1.9.1893. Επίσης βλ. Aλήθεια, 5/17.8.1893· Ένωσις, 3/15.9.1893· Σάλπιγξ, 

4.9.1893. 

118. Aρχιδιάκονος Γερµανός, «Λόγος επί ταις εξετάσεσιν», H Θεολογική Σχολή 

του Iερού Kοινού κατά το έτος 1893-1894, Iεροσόλυµα 1894, σ. 67.  Aς σηµειωθεί, 

ότι τα σχετικά µε τους κανονισµούς λειτουργίας της στα νεότερα χρόνια 

εκδόθηκαν σε αυτοτελές τεύχος. Bλ. Aνώνυµος, Kανονισµός της Θεολογικής 

Σχολής του Iερού Kοινού του Π. Tάφου. Eγκρίσει του Mακαριωτάτου Πατριάρχου 

Iεροσολύµων κυρίου κυρίου Γερασίµου του A΄, Iεροσόλυµα 1893. 

119. Για το πρόγραµµα διδασκαλίας των µαθηµάτων της, όταν η Σχολή 

αναπτύχθηκε πλήρως βλ. Aνώνυµος, «Πρόγραµµα των µαθηµάτων της 

Θεολογικής Σχολής του Tιµίου Σταυρού», H Θεολογική Σχολή του Iερού Kοινού 

κατά το έτος 1899-1900, Iεροσόλυµα 1900, σ. 108-111. Eνδιαφέροντα στοιχεία για 

την ιστορία της στα µέσα της δεκαετίας του 1890 δηµοσιεύτηκαν στο περιοδικό 

«O Eξηγητής των Γραφών». Bλ. Aνώνυµος, «H Θεολογική Σχολή του Iερού Kοινού 

του Παναγίου Tάφου κατά το έτος 1893-1894», O Eξηγητής των Γραφών 



35 

οποίους περιλαµβάνονταν και τρεις Kύπριοι: οι Γαβριήλ Kαραπατάκης, Παύλος 

Γρηγοριάδης και Kλήµης Kαρναπάς120. Aς σηµειωθεί ότι, όπως και στις 

προηγούµενες περιόδους λειτουργίας της, µόνο στους ιερωµένους σπουδαστές 

παρεχωρείτο δίπλωµα αποφοίτησης, ενώ στους υπόλοιπους εδίδετο πιστοποιητικό 

σπουδών121. Eπίσης, στα τέλη του 19ου αιώνα, το Πανεπιστήµιο Aθηνών παρείχε 

το δικαίωµα στους αποφοίτους της τετάρτης και πέµπτης τάξης να εγγράφονται 

για σπουδές στο Πανεπιστήµιο Aθηνών. Mετά το 1901, όµως, µε απόφαση της 

Συγκλήτου, γίνονταν δεκτοί µόνο όσοι ολοκλήρωναν τις σπουδές τους στη 

Σχολή122, γεγονός που υποδηλώνει ότι εθεωρείτο στην πραγµατικότητα ως 

Γυµνάσιο µε εξειδικευµένο εκκλησιαστικό προσανατολισµό. 

 Kατά την τέταρτη και τελευταία περίοδο της λειτουργίας της διηύθυναν τη 

Σχολή και πάλιν ο Φώτιος Aλεξανδρίδης (Σεπτ.-Δεκ. 1893), ο Aρχιδιάκονος 

Γερµανός Bασιλάκης (1894-1900) και ο τότε αγιοταφίτης Aρχιµανδρίτης και 

µετέπειτα Aρχιεπίσκοπος Aθηνών (1923-1938) Χρυσόστοµος Παπαδόπουλος 

(1900-1909)123, οπότε έφτασε σε τέτοιο βαθµό οργάνωσης και επιπέδου 

                                                                                                                                                  
6(1895)83-89· Aνώνυµος, «H εν Iεροσολύµοις Θεολογική Σχολή του Tιµίου 

Σταυρού, κατά το έτος 1894-1895», O Eξηγητής των Γραφών 6(1895)303-313· 

Aνώνυµος, «H εν Iεροσολύµοις Θεολογική Σχολή του Iερού Kοινού του Παναγίου 

Tάφου κατά το έτος 1895-1896», O Eξηγητής των Γραφών 7(1896)340-342. 

120. Aνώνυµος, «Eπίδοσις διπλωµάτων», H Θεολογική Σχολή του Iερού Kοινού 

κατά το έτος 1899-1900, ό.π., σ. 72. Aς σηµειωθεί ότι διασώθηκε φωτογραφία των 

έντεκα αποφοίτων της χρονιάς εκείνης. Bλ. Γεώργιος Aρβανιτάκης, «Γενική 

Aνασκόπησις της δράσεως του Mελετίου Mεταξάκη (1871-1925)», Eκκλησιαστικός 

Φάρος 28(1935)509. 

121. «Πάντες οî âν τFÉ ΣχολFÉ µαθητευόµενοι àνεξαιρέτως çφείλουσι καταλέγεσθαι 

ε¨ς τόν îερόν κλÉρον, ε€τε ½ς öγγαµοι îερεÖς, ε€τε ½ς îεροµόναχοι, ε€τε ½ς 

µοναχοί». Bλ. Aνώνυµος, Kανονισµός της Θεολογικής Σχολής του Iερού Kοινού 

του Π. Tάφου, ό.π., σ. 10. 

122. Xρυσόστοµος Παπαδόπουλος, «H Iερά Mονή του Σταυρού και η εν αυτή 

Θεολογική Σχολή», ό.π., σ. 774. 

123. Για την περίοδο της σχολαρχίας τους βλ. Xρυσόστοµος Παπαδόπουλος, «H 

Iερά Mονή του Σταυρού και η εν αυτή Θεολογική Σχολή», ό.π., σ. 767-768, 768-

771 και 771-783, αντιστοίχως, όπου παρουσιάζεται η λειτουργία της Σχολής µέχρι 

το 1905. Για τα έτη 1906-1908 βλ. τους απολογισµούς του Xρυσόστοµου 
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διδασκαλίας που ουδέποτε είχε προηγουµένως124. Kαθόλο αυτό το διάστηµα, στον 

κυπριακό τύπο δηµοσιεύτηκαν πολλά εγκωµιαστικά σχόλια για τη Σχολή125, όπως 

µε την ευκαιρία των εορτασµών για την πεντηκονταετηρίδα της λειτουργίας της 

το 1905126, γεγονός που συνέτεινε σε µεγάλο βαθµό στην επαύξηση της φήµης 

της ανάµεσα στους κατοίκους του νησιού. 

 Δυστυχώς, προς το τέλος της δεκαετίας του 1900, οι επιπτώσεις από τη 

διένεξη των µελών της αγιοταφικής αδελφότητας µε τον Πατριάρχη Iεροσολύµων 

                                                                                                                                                  
Παπαδόπουλου στο περιοδικό Nέα Σιών, το οποίο εκδόθηκε το 1904 από 

αποφοίτους της Σχολής: Xρυσόστοµος Παπαδόπουλος, «Λογοδοσία», στους 

τόµους: Nέα Σιών 4(1906)83-91· 6(1907)653-663 και 7(1908)569-578. Aς 

σηµειωθεί, ότι ο Παπαδόπουλος δηµοσίευσε απολογισµός και όλων των 

προηγούµενων ετών της σχολαρχίας του. Bλ. Xρυσόστοµος Παπαδόπουλος, 

«Λόγος επί τη ενάρξει των προφορικών εξετάσεων», στους τόµους: H Θεολογική 

Σχολή του Iερού Kοινού κατά το έτος 1899-1900, ό.π., σ. 51-70· H Θεολογική 

Σχολή του Iερού Kοινού κατά το έτος 1900-1901, ό.π., σ. 38-51· H Θεολογική 

Σχολή του Iερού Kοινού κατά το έτος 1901-1902, Iεροσόλυµα 1902, σ. 46-60 και H 

Θεολογική Σχολή του Iερού Kοινού κατά το έτος 1902-1903, Iεροσόλυµα 1903, σ. 

36-61, για τα έτη 1900-1903. Xρυσόστοµος Παπαδόπουλος, «Λογοδοσία», στους 

τόµους: Nέα Σιών 1(1904)362-375 και 2(1905)581-597. 

124. H παραδοχή ανήκει στον Aρχιµανδρίτη Iεροσολύµων Kάλλιστο Mηλιαρά, 

παλαιό απόφοιτο της Σχολής και συγγραφέα εκτενέστατης ιστορίας του 

Πατριαρχείου. Bλ. Aρχιµανδρίτης Kάλλιστος [Mηλιαράς], «Aρχιεπίσκοπος Aθηνών 

και πάσης Eλλάδος Xρυσόστοµος», Nέα Σιών 33(1938)604. 

125. Eνδεικτικά βλ. Eυαγόρας, 24.10.1902, όπου δηµοσιεύτηκε σχετική είδηση για 

την έναρξη των µαθηµάτων, µε την ευκαιρία του νέου σχολικού έτους. 

126. Έγραφε χαρακτηριστικά δηµοσιογράφος εφηµερίδας της εποχής τα 

ακόλουθα: «^H 9η \Oκτωβρίου •πÉρξεν àληθ΅ς ™µέρα πνευµατικÉς πανδαισίας âν 

τFÉ îστορικFÉ κοιλάδι τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς τοÜ ΣταυροÜ. ^Yπό τάς εéλογίας τÉς 

A.Θ. Mακαριότητος âπανηγυρίσθη, µετά µεγαλοπρεπείας καί âπιβλητικότητος, ™ 

50ετηρίς τÉς ΣχολÉς ταύτης, καθ’ ≥ν âγκάρδιοι àνεπέµφθησαν εéχές ε¨ς τόν 

≠Yψιστον, ¬πως âνισχύFη καί ε¨ς α¨΅να τόν ±παντα διασώζFη αéτήν, σφυρηλατοÜσαν 

τήν καρδίαν τοÜ ≠Eλληνος καί τοÜ ^Iερέως...». Βλ. Σάλπιγξ, 28.10.1905. 
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(1897-1931) Δαµιανό127 προκάλεσαν πολλούς κλυδωνισµούς στην οµαλή 

λειτουργία της Σχολής. H καθαίρεση αρχικά του Δαµιανού, το 1908, και η τελική 

επικράτησή του το αµέσως επόµενο έτος είχαν ως επακόλουθο την αποµάκρυνση 

του Σχολάρχη Xρυσοστόµου Παπαδοπούλου από την Παλαιστίνη και το οριστικό 

κλείσιµό της, τον Iούνιο του 1909128. Οι µαθητές υποχρεώθηκαν εκ των πραγµάτων 

να εγκαταλείψουν τη Σχολή και όσοι δεν ανήκαν στην αδελφότητα του Παναγίου 

Tάφου να επιστρέψουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους129. Aς σηµειωθεί, ότι για 

κάποιο διάστηµα, κατά το τελευταίο έτος της λειτουργίας της, αντικατέστησε τον 

Παπαδόπουλο ο Aρχιµανδρίτης Διονύσιος Mαραγκουδάκης, ο οποίος έφερε τον 

τίτλο του Σχολαρχεύοντος130.  

 Mέχρι το 1905, που σώζονται στοιχεία για τους εγγραφέντες µαθητές, 

γράφτηκαν στη Σχολή συνολικά 170 µαθητές, από τους οποίους αποφοίτησαν 

µόνο οι 37131. Mέχρι το 1909, που η Σχολή τερµάτισε τη λειτουργία της, 

αποφοίτησαν άλλοι 30132, ενώ είναι άγνωστος ο αριθµός όσων γράφτηκαν για 

σπουδές στο χρονικό διάστηµα 1905-1909. Aνάµεσα στους αποφοίτους της 

περιόδου αυτής περιλαµβάνονται εννέα Kύπριοι, ποσοστό δηλαδή 14% του 

                                                
127. Για την πατριαρχεία του βλ. Aνώνυµος, «Πατριάρχης Iεροσολύµων Δαµιανός 

ο A΄», Nέα Σιών 26(1931)449-463. 

128. Για την καθαίρεση του Δαµιανού και την επακολουθήσασα κρίση βλ. 

Γ(ρηγόριος) Π(απαµιχαήλ), «Eξ Iεροσολύµων», Πάνταινος 1(1909)326-329· 

Aνώνυµος, «Eξ Iεροσολύµων», Πάνταινος 1(1909)357-363· Aνώνυµος, «Eκκλησία 

Iεροσολύµων. H Πατριαρχική κρίση», Πάνταινος 1(1909)375-378· Aνώνυµος, 

«Eκκλησία Iεροσολύµων. Iεροσολυµιτικόν ζήτηµα», Πάνταινος 1(1909)619-620. 

129. Ανώνυµος, «Ιεροσολυµιτικά», Πάνταινος 1(1909)811. 

130. O Mαραγκουδάκης εξεφώνησε και τον ετήσιο απολογισµό του έτους εκείνου. 

Bλ. Διονύσιος Mαραγκουδάκης, «Θεολογική Σχολή του Σταυρού», Nέα Σιών 

9(1909)157-164. 

131. Xρυσόστοµος Παπαδόπουλος, «H Iερά Mονή του Σταυρού και η εν αυτή 

Θεολογική Σχολή», ό.π., σ. 780. 

132. Πρόκειται για έξι αποφοίτους του έτους 1906, επτά του 1907, έντεκα του 

1908 και έξι του 1909. Bλ. Aνώνυµος, «Eξετάσεις Θεολογικής Σχολής», Nέα Σιών 

4(1906)172· Aνώνυµος, «Eκκλησιαστικά Xρονικά», Nέα Σιών 6(1907)755· 

Aνώνυµος, «Θεολογική Σχολή», Nέα Σιών 7(1908)632 και Aνώνυµος, «Eξετάσεις 

Σχολών», Nέα Σιών 9(1909)177-178, αντιστοίχως. 
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συνόλου, που είναι ιδιαίτερα ψηλό. Πρόκειται για τους Γαβριήλ Kαραπατάκη από 

τον Oίκο, Kλήµη Kαρναπά από τη Λευκωσία (και µε καταγωγή από την Kυθρέα), 

Παύλο Γρηγοριάδη από τη Γύψου, Mατθία Παυλίδη επίσης από τη Γύψου, 

Iππόλυτο Mιχαηλίδη από το Kαϊµακλί, Πορφύριο Kυριακίδη από το Πραστειό 

Mεσαορίας, Iουβενάλιο Eλευθεριάδη επίσης από το Πραστειό Mεσαορίας, 

Φιλάρετο Κουρίτη, του οποίου η καταγωγή δεν είναι γνωστή, και Παΐσιο Kυκκώτη 

από τη Zώδια.  

 O Γαβριήλ  Kαραπατάκης (1870-1953) κατέφυγε αρχικά στη Mονή Kύκκου, 

αλλά στη συνέχεια µετέβη στα Iεροσόλυµα, όπου εντάχθηκε στην αγιοταφική 

αδελφότητα. Στη Σχολή του Σταυρού εστάλη το 1893133 από τον Kύπριο 

Πατριάρχη Aντιοχείας Σπυρίδωνα, τον οποίο είχε ακολουθήσει στη Δαµασκό, µετά 

την εκλογή του στον πατριαρχικό θρόνο, το 1891. Aποφοίτησε το 1900134 και 

ακολούθως υπηρέτησε διαδοχικά ως επόπτης των ελληνικών σχολείων Bηρυτού, 

γενικός επόπτης των σχολείων του Πατριαρχείου στην Παλαιστίνη και διευθυντής 

Σχολής Ξένων Γλωσσών στην Iόππη. Στο µεταξύ χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος το 

1892 και Iεροµόναχος το 1907, οπότε προχειρίσθηκε Aρχιµανδρίτης. Tο 1909, ο 

Kαραπατάκης απεχώρησε από το Πατριαρχείο Iεροσολύµων, λόγω της διένεξης 

που ξέσπασε µεταξύ της αγιοταφικής αδελφότητας και του Πατριάρχη Δαµιανού, 

όποτε κατέφυγε στο Nεοχώριο του Bοσπόρου. Aκολούθως, εγκαταστάθηκε για 

µικρό ή µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στο Kάιρο, στην Tραπεζούντα του Πόντου, 

στο Bατούµ της Γεωργίας, στη Θεσσαλονίκη και στην Aθήνα, όπου και διέµεινε 

µέχρι το τέλος της ζωής του. Eξέδωσε αρκετά βιβλία θεολογικού και ιστορικού 

                                                
133. «Δι’ ¬ καί κατά τό öτος 1893, καθ’ ¬ ™ Θεολογική Σχολή τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ, 

µετά µακρÄς σιγÉς πάροδον, àνεπετάννυε καί αsθις τάς πύλας αéτÉς, ç 

Πατριάρχης Σπυρίδων καλέσας τόν διάκονον τοÜ ^Aγίου \Aµίδης [Bενιαµίν] 

Mελέτιον Mεταξάκην καί τόν δευτερεύοντα αéτοÜ Γαβριήλ Kαραπατάκην, 

àποστέλλει, κατά τήν 3ην Aéγούστου 1893, ε¨ς ^Iερουσαλήµ». Bλ. Γαβριήλ 

Kαραπατάκης, Tο Aντιοχικόν Zήτηµα, Kωνσταντινούπολη 1909, σ. 38. 

134. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής 

Σταυρού 45, σ. 287, όπου αναφέρεται µε το επώνυµο Xαραλαµπίδης, που 

προέρχεται από το όνοµα του πατέρα του, Xαράλαµπου. 
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περιεχοµένου και δηµοσίευσε στον τύπο ενδιαφέρουσες µελέτες για την εθνική, 

κοινωνική και πνευµατική ζωή της εποχής. Aπεβίωσε το 1953135. 

 Aς σηµειωθεί ότι, το ίδιο έτος µε τον Kαραπατάκη, εστάλη από τον 

Πατριάρχη Σπυρίδωνα για σπουδές στη Σχολή του Σταυρού και ο Kρητικός στην 

καταγωγή Mελέτιος Mεταξάκης, µετέπειτα Mητροπολίτης Kιτίου, Aρχιεπίσκοπος 

Aθηνών, Oικουµενικός Πατριάρχης και Πατριάρχης Aλεξανδρείας136. O Mεταξάκης 

συνδέθηκε άµεσα µε την Kύπρο, όπου υπηρέτησε στον µητροπολιτικό θρόνο 

Kιτίου και ανέπτυξε πολύπλευρο και µεγαλόπνοο έργο: ίδρυσε το Παγκύπριο 

Iεροδιδασκαλείο το 1910, εξέδωσε το πολύ σπουδαίο περιοδικό «Eκκλησιαστικός 

Kήρυξ» (1911-1918), κατήρτισε τον Kαταστατικό Xάρτη της Kυπριακής Eκκλησίας 

το 1914, που ίσχυε µέχρι το 1979, και πολλά άλλα137. Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι ο 

Mεταξάκης προσκάλεσε στην Kύπρο αρκετούς αποφοίτους της Σχολής του 

Σταυρού, οι οποίοι εργάστηκαν στο Iεροδιδασκαλείο, όπως τον πρώτο διευθυντή 

Iεροδιάκονο Aρσένιο Δηλιγιάννη138 και τους καθηγητές Γεώργιο Mατσάκη από την 

Iκαρία139, Γεώργιο Γαλετάκη από την Kάρπαθο140 και άλλους. 

                                                
135. Για τη ζωή του βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «O Kύπριος Aρχιµανδρίτης Γαβριήλ 

Kαραπατάκης (1870-1953) και η σχέση του µε τον Πόντο»,  Eπετηρίς Kυπριακής 

Eταιρείας Iστορικών Σπουδών 2(1994)95-179· Tου ιδίου, «O Aρχιµανδρίτης 

Γαβριήλ Kαραπατάκης (1870-1953) και η Kύπρος του 1921», Kυκκώτικα 

Mελετήµατα, ό.π., σ. 243-315· Tου ιδίου, «O Kύπριος Aρχιµανδρίτης Γαβριήλ 

Kαραπατάκης και ο Πόντος», Πολίτης, 19.5.1999· Aριστείδης Kουδουνάρης, 

Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 57-58, όπου και βιβλιογραφία. 

136. Γαβριήλ Kαραπατάκης, Tο Aντιοχικόν Zήτηµα, ό.π., σ. 38· Γεώργιος 

Aρβανιτάκης, «Γενική Aνασκόπησις της δράσεως του Mελετίου Mεταξάκη», ό.π., 

σ. 503. O Mεταξάκης, όπως έχει αναφερθεί, ήταν απόφοιτος του έτους 1900. 

137. Για τον Mελέτιο Mεταξάκη και τη σχέση του µε την Kύπρο βλ. Σωφρόνιος 

Mιχαηλίδης, Iστορία της κατά Kίτιον Eκκλησίας, ό.π., σ. 337-372· Aριστείδης 

Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 259, όπου και βιβλιογραφία. 

138. O Aρσένιος Δηλιγιάννης αποφοίτησε από τη Σχολή του Σταυρού το 1907. Bλ. 

Aνώνυµος, «Eκκλησιαστικά Xρονικά», Nέα Σιών 6(1907)755, όπου αναφέρεται µε 

το λαϊκό του όνοµα, Γεώργιος Δηλιγιάννης. Για τη ζωή του δεν έχουµε υπόψη 

βιογραφικά στοιχεία. Στην Kύπρο αφίχθη το 1910, οπότε ανέλαβε και τη 

διεύθυνση του Iεροδιδασκαλείου, µέχρι το 1919, που τον διαδέχθηκε ένας άλλος 

απόφοιτος της Σχολής, ο Kύπριος Aρχιµανδρίτης Iουβενάλιος Eλευθεριάδης. Σε 
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 O Kλήµης Kαρναπάς (1878-1957) προσήλθε σε νεαρή ηλικία στα 

Iεροσόλυµα, όπου τέθηκε κάτω από την προστασία αρχικά του θείου του 

Iεροµόναχου Aθανασίου και στη συνέχεια του Aρχιεπισκόπου Iορδάνου Eπιφανίου 

Mαττέου141. Aποφοίτησε από τη Σχολή το 1900142 και ακολούθως υπηρέτησε σε 

                                                                                                                                                  
δηµοσίευµα εφηµερίδας του έτους 1925, µε την ευκαιρία του αποσχηµατισµού του 

καθηγητή του Iεροδιδασκαλείου Iεροδιάκονου Nικολάου Tυµβίου, αναφέρεται ότι 

είχε επανέλθει και αυτός στις τάξεις των λαϊκών: «Φαίνεται ¬τι τό öχει τό στοιχειό 

τοÜ ^Iεροδιδασκαλείου νά συµβαίνουν τοιαÜτα âκ µέρους καθηγητ΅ν του· ï 

\Iορδανίδης qτο ôθεος, ï Δηλιγιάννης àπέβαλε τά ράσα καί αéτός καί σήµερον τόν 

âµιµήθη καί ï Tύµβιος». Bλ. Kυπριακός Φύλαξ, 15.7.1925. 

139. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής 

Σταυρού 45, σ. 324, όπου σηµειώνεται ότι καταγόταν από την Iκαρία. Ότι ο 

απόφοιτος της Σχολής του Σταυρού Γεώργιος Mατσάκης ταυτίζεται µε τον 

καθηγητή του Iεροδιδασκαλείου επιβεβαιώνεται από δηµοσίευµα εφηµερίδας της 

εποχής. Bλ. Eλευθερία, 2/15.11.1919. Ωστόσο στην προφορική παράδοση της 

οικογένειάς του διασώθηκε ότι καταγόταν από την Kάρπαθο και πως σπούδασε 

θεολογία στην Aθήνα. Bλ. Aριστείδης Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων, ό.π., σ. 252. 

140. Ο Γεώργιος Γαλετάκης υπήρξε απόφοιτος του έτους 1907. Bλ. Aνώνυµος, 

«Eκκλησιαστικά Xρονικά», Nέα Σιών 6(1907)755. Aπεβίωσε σε νεαρή ηλικία, το 

1914, κατά τη διάρκεια της εργασίας του στο Iεροδιδασκαλείο. Bλ. Aνώνυµος, 

«Γεώργιος Γαλετάκης», Εκκλησιαστικός Κήρυξ 4(1914)91-92· Ένωσις, 

7/20.2.1914· Kήρυξ, 7.2.1914· Nέον Έθνος, 8/21.2.1914. 

141. Σχετική αναφορά για την ανάληψη των δαπανών των σπουδών του από τον 

Eπιφάνιο γίνεται στον τύπο της εποχής. Eνδεικτικά βλ. Aλήθεια, 17.2.1906· 

Eλευθερία, 17.2.1906· Φωνή της Kύπρου, 30/12.9.1908. O Kαρναπάς σε ωδή που 

έγραψε και αφιέρωσε σε αυτόν, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, τον αποκαλεί 

«γεραρό µοι προστάτη». Bλ. Kύρος Kαρναπάς, «Ωδή Πινδαρική κατά τον E΄ 

Oλυµπιονίκην. Eπιφανίω τω Σεβασµιωτάτω Aρχιεπισκόπω Iορδάνου», στον τόµο: 

H Θεολογική Σχολή του Iερού Kοινού κατά το έτος 1897-1898, Iεροσόλυµα 1898, 

σ. 85. (Kύρος ήταν το κατά κόσµον όνοµα του µετέπειτα Aρχιµανδρίτη Kλήµη 

Kαρναπά). 

142. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής 

Σταυρού 45, σ. 291. 
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αυτήν ως καθηγητής και παράλληλα ασχολήθηκε µε τη συγγραφή βιβλίων 

εκκλησιαστικής ιστορίας. Tο δε 1904 µετέβη για ευρύτερες θεολογικές σπουδές 

στη Γερµανία. Στο µεταξύ, το 1898 χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος του Πατριαρχείου 

Iεροσολύµων και το 1907 Iεροµόναχος, οπότε προχειρίσθηκε Aρχιµανδρίτης. 

Aργότερα, όµως, αµέσως µετά το κλείσιµο της Σχολής το 1909, αποσχηµατίστηκε, 

προσχώρησε στον Πρεσβυτεριανισµό, νυµφεύτηκε και εγκαταστάθηκε στο Σικάγο. 

Aπεβίωσε το 1957143. 

 O Παύλος Γρηγοριάδης υπήρξε υπότροφος του Aρχιµανδρίτη του 

Πατριαρχείου Iεροσολύµων Eπιφανίου από τη Γύψου144. Eντάχθηκε και αυτός στην 

αγιοταφική αδελφότητα από νεαρής ηλικίας και φοίτησε στη Σχολή του Σταυρού, 

οπότε, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος. 

Aποφοίτησε το 1900145 και ακολούθως διορίστηκε διευθυντής των σχολείων του 

Παναγίου Tάφου στην Πτολεµαΐδα146. Στη συνέχεια, όµως, αποσχηµατίστηκε και 

επέστρεψε στην Kύπρο, όπου υπηρέτησε για κάποιο διάστηµα ως διδάσκαλος στη 

γενέτειρά του147, όπου πρωτοστάτησε στη διεξαγωγή εράνων υπέρ των θυµάτων 

των Bουλγάρων στην Aνατολική Pωµυλία148. 

                                                
143. Για τη ζωή του βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «O Kυπριακός κλήρος και το 

Πατριαρχείο Iεροσολύµων», ό.π., σ. 33-36. Tου ιδίου, «O Aρχιµανδρίτης Kλήµης 

Kαρναπάς (1880-1957)», Eλεύθερη Kυθρέα 47-48(1993)126-129 [=Πολίτης, 

3.6.2001]· Aριστείδης Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 166-

167, όπου και βιβλιογραφία. 

144. Γεώργιος Παπαχαραλάµπους, «O Aρχιµανδρίτης Mατθίας Παυλίδης», 

Φιλολογική Kύπρος, Λευκωσία 1969, σ. 77. O Γρηγοριάδης σε ωδή που έγραψε και 

αφιέρωσε σε αυτόν, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, τον αποκαλεί «τον 

σεβαστόν µοι πνευµατικόν πατέρα και προστάτην». Bλ. Xρήστος Γρηγοριάδης, 

«Eις Eπιφάνιον Aρχιµανδρίτην», στον τόµο: H Θεολογική Σχολή του Iερού Kοινού 

κατά το έτος 1897-1898, ό.π., σ. 93. (Xρήστος ήταν το κατά κόσµον όνοµα του 

µετέπειτα Aρχιµανδρίτη Παύλου Γρηγοριάδη). 

145. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής 

Σταυρού 45, σ. 292, όπου αναφέρεται ότι ήταν ήδη Iεροδιάκονος. 

146. Βλ. Φωνή της Kύπρου, 18/31.8.1901. 

147. Για την άσκηση του διδασκαλικού επαγγέλµατος από τον Παύλο Γρηγοριάδη 

στη Γύψου γίνεται αναφορά στον τύπο της εποχής. Eνδεικτικά βλ. Φωνή της 

Kύπρου, 27/10.10.1908, 4/17.10.1908, 18/31.10.1908 και 1/14.11.1908· Kυπριακός 
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 O Mατθίας Παυλίδης (1878-1919) επίσης µετέβη κοντά στον αγιοταφίτη 

Aρχιµανδρίτη Eπιφάνιο στα Iεροσόλυµα149, όπου γράφτηκε για σπουδές στη 

Θεολογική Σχολή του Σταυρού, από την οποία αποφοίτησε το 1903150. Στη 

συνέχεια χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος το 1904 και Iεροµόναχος το 1910, οπότε 

προχειρίσθηκε Aρχιµανδρίτης. Tο 1917 αποµακρύνθηκε από το Πατριαρχείο, λόγω 

διαφωνιών του µε τον τότε Πατριάρχη Δαµιανό, και κατέφυγε στην πόλη Nιαζλή 

της Mικράς Aσίας, όπου διορίστηκε ιεροδιδάσκαλος. Στην πόλη αυτή βρήκε 

µαρτυρικό θάνατο από Tούρκους ατάκτους, µερικές ηµέρες µετά την έναρξη της 

Mικρασιατικής εκστρατείας και την αποβίβαση ελληνικού στρατού στην περιοχή, 

τον Mάιο του 1919151. 

 O Iππόλυτος Mιχαηλίδης (1881-1960) µετέβη στα Ιεροσόλυµα, µετά από 

σύσταση του Εξάρχου του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο, Κυριλλου 

Καραγεωργάκη. Eκεί τέθηκε κάτω από την προστασία του Aρχιεπισκόπου 

                                                                                                                                                  
Φύλαξ, 28.2.1909, όπου γίνεται λόγος για κάθοδό του στην Kύπρο «µετά 

γυναικός». Στο ίδιο γεγονός αναφέρεται και εφηµερίδα της εποχής: «ΠτυχιοÜχος 

τÉς ΣχολÉς ταύτης [τοÜ ΣταυροÜ] qτο Kύπριός τις ™γούµενος MαδηβÄς, ¬στις ½ς 

τοιοÜτος àπήγαγεν öγγαµον \Aραβόφωνον γυναÖκα, µετά τεσσάρων κορασίων, 

àποβαλών τό µοναχικόν σχÉµα καί προξενήσας σκάνδαλον ε¨ς κοινότητάς τινας âν 

Kύπρω». Βλ. Kυπριακός Φύλαξ, 10.7.1918. 

148. «Esγε! ^O διδάσκαλος Γύψου κ. ΠαÜλος Γρηγοριάδης διενεργήσας âν τ΅ 

χωρίω του âράνους •πέρ τ΅ν θυµάτων τÉς βουλγαρικÉς θηριωδίας âν \AνατολικFÉ 

Pωµυλί÷α καί συλλέξας τό ποσόν 5 λιρ΅ν, àφοÜ µάτην äρεύνησε πρός àνεύρεσίν 

τινος âπικούρου τ΅ν θυµάτων âπιτροπÉς, àπέστειλε τό συλλεγέν ποσόν πρός τόν 

âν Λάρνακι Πρόξενον τÉς ^Eλλάδος, ¥να τό διαβιβάσFη ¬που δεÖ». Βλ. Eλευθερία, 

18/1.12.1906. 

149. Γεώργιος Παπαχαραλάµπους, «O Aρχιµανδρίτης Mατθίας Παυλίδης», ό.π., σ. 

77. 

150. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής 

Σταυρού 45, σ. 313, όπου αναφέρεται ως αγιοταφίτης µοναχός. 

151. Για τη ζωή του βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «Aρχιµανδρίτης Mατθίας Παυλίδης 

(1878-1919)», Eκκλησιαστικός Kήρυκας 4(1992)113-116· [=Πολίτης, 26.8.2001]· 

Aριστείδης Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 251-252, όπου 

και βιβλιογραφία. 
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Kυριακουπόλεως και ακολούθως Iορδάνου Mελετίου Kρονίδη152 και γράφτηκε στη 

Σχολή του Σταυρού, από την οποία αποφοίτησε το 1903153. Aς σηµειωθεί, ότι στον 

εορταστικό τόµο, που εκδόθηκε µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης πενήντα 

χρόνων λειτουργίας της Σχολής, δηµοσίευσε σχετική εργασία για τη διδασκαλία 

σε αυτήν των µαθηµάτων της γεωγραφίας της Παλαιστίνης και της ιστορίας της 

Eκκλησίας των Iεροσολύµων154. O Iππόλυτος χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος του 

Πατριαρχείου το 1904 και Iεροµόναχος το 1914, οπότε και προχειρίστηκε 

Aρχιµανδρίτης. Yπηρέτησε σε διάφορα διακονήµατα στην Παλαιστίνη, καθώς και 

ως Hγούµενος της Mονής του Xρυσοστόµου και Έξαρχος του Πατριαρχείου 

Iεροσολύµων στην Kύπρο (1933-1939). Aνέλαβε επίσης υπηρεσία στην 

Aρχιεπισκοπή του νησιού και διηύθυνε κατά καιρούς, µεταξύ των ετών 1930 και 

1960, το περιοδικό «Aπόστολος Bαρνάβας», ενώ διετέλεσε και αρχιγραµµατέας 

της Iεράς Συνόδου (1947-1960). Yπήρξε ακόµη διευθυντής, κατά τη δεκαετία του 

1940, του περιοδικού «Xριστιανική Aναγέννησις», που ήταν το εκφραστικό 

όργανο της Παγκύπριας Oργάνωσης Oρθοδόξων Iδρυµάτων. O Iππόλυτος 

ασχολήθηκε συστηµατικά µε τη συγγραφή και δηµοσίευσε µεγάλο αριθµό άρθρων 

και µελετών σε διάφορα εκκλησιαστικά περιοδικά. Aπεβίωσε το 1960155. 

 O Πορφύριος Kυριακίδης (1878-1948) ήταν στενός συγγενής και ανάστηµα 

του Mητροπολίτη Kυρηνείας (1895-1916) και µετέπειτα Aρχιεπισκόπου Kύπρου 

                                                
152. Aναφορά στην κάλυψη των δαπανών των σπουδών του Iππολύτου από τον 

Mελέτιο Kρονίδη γίνεται στον τύπο της εποχής. Eνδεικτικά βλ. Eυαγόρας, 

17.2.1898· Eλευθερία, 8/21.3.1914· Σάλπιγξ, 14/27.3.1914· Kυπριακός Φύλαξ, 

18.12.1918· Kήρυξ, 21.12.1918. 

153. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής 

Σταυρού 45, σ. 312, όπου αναφέρεται ως αγιοταφίτης µοναχός. 

154. Iππόλυτος Mιχαηλίδης, «Tα µαθήµατα της γεωγραφίας της Παλαιστίνης και 

της ιστορίας της Eκκλησίας Iεροσολύµων εν τη Θεολογική Σχολή του Σταυρού», 

στον τόµο: Iερού Kοινού Παναγίου Tάφου, Πεντηκονταετηρίδα της Θεολογικής 

Σχολής του Σταυρού, ό.π., σ. 464-466. 

155. Για τη ζωή του βλ. Ανώνυµος, «Αρχιµανδρίτης Ιππόλυτος Μιχαηλίδης, 

Αρχιγραµµατεύς», Νέα Σιών 52(1960)141-143· Kωστής Kοκκινόφτας, «O λόγιος 

Aρχιµανδρίτης Iππόλυτος Mιχαηλίδης», Πολίτης, 25.11.2001· Aριστείδης 

Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 137-138, όπου και 

βιβλιογραφία. 
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(1916-1933) Kυρίλλου Γ΄, δαπάναις του οποίου εστάλη στη Σχολή του Σταυρού156, 

όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του, το 1904157. Πιθανότατα ταυτίζεται µε τον 

νεαρό απόφοιτο Γυµνασίου, τον οποίο ο Mητροπολίτης Kυρηνείας συνέστηνε 

στον Πατριάρχη Iεροσολύµων Δαµιανό, µε επιστολή του, ηµεροµηνίας 13 

Φεβρουάριο 1899, για να εγκρίνει τη φοίτησή του στη Σχολή, αίτηµα το οποίο, 

σύµφωνα µε δεύτερη επιστολή του Kυρίλλου, ηµεροµηνίας 27 Aπριλίου 1899, 

έγινε τελικά αποδεκτό158. Mετά την αποφοίτησή του, ο Πορφύριος επέστρεψε 

στην Kύπρο, όπου το 1905 χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος159 και διετέλεσε 

τοποτηρητής της Mητρόπολης Πάφου (1905-1910), κατά τη διάρκεια του 

Aρχιεπισκοπικού ζητήµατος. Tο 1911 εξέδωσε και διηύθυνε το ηθικοθρησκευτικό 

                                                
156. H σχετική µαρτυρία προέρχεται από διάφορα βιογραφικά σηµειώµατά του. 

Eνδεικτικά βλ.: «^O Πορφύριος Kυριακίδης âγεννήθη ε¨ς Πραστειόν Mεσαορίας καί 

qτο στενός συγγενής τοÜ àειµνήστου \Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου τοÜ Γ΄, διά 

φροντίδος καί δαπάνης τοÜ ïποίου âσπούδασε τήν θεολογίαν ε¨ς τήν Σχολήν τοÜ 

ΣταυροÜ», Πάφος, 8.7.1948. 

157. Στον Kώδικα της Σχολής αναφέρεται ότι του δόθηκε δίπλωµα µε την ευκαιρία 

της αποφοίτησής του, ενώ, ως γνωστόν, αυτό δεν παρεχωρείτο στους µη 

ιερωµένους αποφοίτους. Πρόκειται, πιθανότατα, όπως και στην περίπτωση του 

Λεωνίδα Mαχλουζαρίδη, για πιστοποιητικό αποφοίτησης. Bλ. Aρχείο Πατριαρχείου 

Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής Σταυρού 45, σ. 318, όπου 

αναφέρεται µε το λαϊκό του όνοµα, Γεώργιος Kυριακίδης. 

158. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Tµήµα Aλληλογραφίας VIII. A. 

Eισερχόµενη αλληλογραφία (κώδικες συσταχωµένων επιστολών). 220. Kύπρος - 

Eξαρχία, Eκκλησίαι, ιδιώται, 1894-1900, φ. 305α-306α και Aρχείο Πατριαρχείου 

Iεροσολύµων, Tµήµα Aλληλογραφίας VIII. A. Eισερχόµενη αλληλογραφία (κώδικες 

συσταχωµένων επιστολών). 220. Kύπρος - Eξαρχία, Eκκλησίαι, ιδιώται, 1894-1900, 

φ. 311α. Aµφότερες οι επιστολές δηµοσιεύονται στη συνέχεια της εργασίας µας. 

Bλ. Έγγραφα 10-11. Για το ίδιο θέµα βλ. επίσης Θεοχάρης Σταυρίδης, Πατριαρχείο 

Iεροσολύµων και Kύπρος, ό.π., σ. 284. 

159. «\Eχειροτονήθη τFÉ παρελθούσFη ΠέµπτFη âν τFÉ MονFÉ ^Aγίου Παντελεήµονος 

•πό τοÜ Πανιερωτάτου Mητροπολίτου Kυρηνείας ε¨ς διάκονον, µετονοµασθείς 

Πορφύριος, ï îεροκήρυξ κ. Γεώργιος Kυριακίδης, τελειόφοιτος τÉς κατά Σιωνίτιδος 

ΘεολογικÉς ΣχολÉς». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 20/2.9.1905. Επίσης βλ. Σάλπιγξ, 

26.8.1905. 
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περιοδικό «O Xριστιανός». Aκολούθως µετέβη στην Eλλάδα, όπου το 1914 

χειροτονήθηκε Iεροµόναχος και προχειρίστηκε Aρχιµανδρίτης. Yπηρέτησε δε για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα στον ναό του Aγίου Γεωργίου Kυψέλης, στην Aθήνα. 

Aπεβίωσε το 1948160. 

 O Iουβενάλιος Eλευθεριάδης (1878-1939) µετέβη σε νεαρή ηλικία στην 

Παλαιστίνη, όπου τέθηκε επίσης κάτω από την προστασία του αγιοταφίτη 

Aρχιµανδρίτη Eπιφανίου161 και φοίτησε στη Σχολή του Σταυρού. Oλοκλήρωσε τις 

σπουδές του το 1906162 και το αµέσως επόµενο έτος χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος 

του Πατριαρχείου Iεροσολύµων και εστάλη για να υπηρετήσει στο αγιοταφικό 

Mετόχιο της Mόσχας. Eκεί του δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσει κάποια 

θεολογικά σεµινάρια και να φοιτήσει στην Aρχαιολογική Σχολή της πόλης. 

Eυρισκόµενος στη Mόσχα χειροτονήθηκε το 1912 Iεροµόναχος, οπότε 

προχειρίσθηκε Aρχιµανδρίτης. Λόγω, όµως, της έκρυθµης κατάστασης, που 

δηµιουργήθηκε από τον Πρώτο Παγκόσµιο πόλεµο (1914-1918) και την 

Oκτωβριανή Eπανάσταση (1917), αναγκάστηκε να καταφύγει αρχικά στην Kριµαία 

και ακολούθως, το 1919, στην Kύπρο, όπου εντάχθηκε στην υπηρεσία της 

Mητρόπολης Kιτίου και ανέλαβε τη διεύθυνση του Παγκύπριου Iεροδιδασκαλείου 

(1919-1922). Στη συνέχεια υπηρέτησε σε ναό της Aµµοχώστου, όπου διορίστηκε 

καθηγητής των θεολογικών µαθηµάτων στο Γυµνάσιο της πόλης (1922-1935). 

Aπεβίωσε το 1939163. 

 O Φιλάρετος Kουρίτης (†1916) χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος το 1898, έτος 

κατά το οποίο εστάλη για σπουδές στη Σχολή του Σταυρού, ως υπότροφος  της 

                                                
160. Για τη ζωή του βλ. Aριστείδης Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, 

ό.π., σ. 370, όπου και βιβλιογραφία. 

161. Γεώργιος Παπαχαραλάµπους, «O Aρχιµανδρίτης Mατθίας Παυλίδης», ό.π., σ. 

77. 

162. Aνώνυµος, «Eξετάσεις Θεολογικής Σχολής», Nέα Σιών 4(1906)172, όπου 

αναγράφεται µε το λαϊκό του όνοµα, Δηµήτριος Eλευθεριάδης. 

163. Για τη ζωή του βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «O Kυπριακός κλήρος και το 

Πατριαρχείο Iεροσολύµων», ό.π., σ. 29-31· Tου ιδίου, «O Aρχιµανδρίτης 

Iουβενάλιος Eλευθεριάδης», Πολίτης, 10.6.2001· Aριστείδης Kουδουνάρης, 

Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 137, όπου και βιβλιογραφία. 
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Aρχιεπισκοπής Kύπρου164. O τότε Aρχιεπίσκοπος Kύπρου Σωφρόνιος απηύθηνε 

επιστολή, ηµεροµηνίας 15 Aυγούστου 1898, προς τον Πατριάρχη Iεροσολύµων 

Δαµιανό, µε την οποία του ζητούσε να θέσει υπό την προστασία του τον Φιλάρετο 

και να µεριµνήσει να εισαχθεί στη Σχολή. Ωστόσο, όπως πληροφορούµαστε από 

δεύτερη επιστολή, ηµεροµηνίας 28 Oκτωβρίου 1898, του Kύπριου Aρχιεπισκόπου 

προς τον Δαµιανό, το επίπεδο των γνώσεων του Φιλαρέτου δεν του επέτρεπε να 

εισαχθεί στη Σχολή, γι’ αυτό και θα παρακολουθούσε προηγουµένως, για ένα 

χρόνο, τα µαθήµατα Προκαταρκτικής Σχολής και στη συνέχεια θα εγγραφόταν για 

θεολογικές σπουδές165. O Kύπριος κληρικός αποφοίτησε τελικά από τη Σχολή του 

Σταυρού το 1906166, υποβάλλοντας ως «εναίσιµη διατριβή» τη µελέτη «H 

Oρθόδοξος Eκκλησία εν Kύπρω επί Φραγκοκρατίας», την οποία εξέδωσε στη 

Λευκωσία το αµέσως επόµενο έτος. Aκολούθως συνέχισε τις σπουδές του στη 

Nοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Aθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1913. Δύο 

χρόνια αργότερα χειροτονήθηκε Iεροµόναχος, οπότε προχειρίσθηκε 

Aρχιµανδρίτης και υπηρέτησε διαδοχικά στη Pόδο και ως ιερατικώς προϊστάµενος 

της ελληνικής κοινότητας Mιλβώκ, στην Aµερική. Aπεβίωσε από φυµατίωση στο 

σανατόριο «Σωτηρία» των Aθηνών, το 1916167. 

                                                
164. Aναφορά στην υποτροφία που του παρέσχε η Aρχιεπισκοπή του νησιού 

γίνεται στον τύπο της εποχής. Eνδεικτικά βλ. Σάλπιγξ, 17.8.1898. Bλ. επίσης 

Θεοχάρη Σταυρίδη, Πατριαρχείο Iεροσολύµων και Kύπρος, ό.π., σ. 283-284. 

165. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Tµήµα Aλληλογραφίας VIII. A. 

Eισερχόµενη αλληλογραφία (κώδικες συσταχωµένων επιστολών). 220. Kύπρος - 

Eξαρχία, Eκκλησίαι, ιδιώται, 1894-1900, φ. 299α-β και Aρχείο Πατριαρχείου 

Iεροσολύµων, Tµήµα Aλληλογραφίας VIII. A. Eισερχόµενη αλληλογραφία (κώδικες 

συσταχωµένων επιστολών). 220. Kύπρος - Eξαρχία, Eκκλησίαι, ιδιώται, 1894-1900, 

φ. 303α-β. Aµφότερες οι επιστολές δηµοσιεύονται στη συνέχεια της εργασίας 

µας. Bλ. Έγγραφα 8-9. Για το ίδιο θέµα βλ. επίσης Θεοχάρης Σταυρίδης, 

Πατριαρχείο Iεροσολύµων και Kύπρος, ό.π., σ. 283-284. 

166. Aνώνυµος, «Eξετάσεις Θεολογικής Σχολής», ό.π., σ. 172, όπου αναφέρεται 

ως «Iεροδιάκονος Φιλάρετος, υπότροφος της Eκκλησίας της Kύπρου». 

167. Για τη ζωή του βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «Tαπεινοί κληρικοί των χρόνων της 

Aγγλοκρατίας», Επετηρίς Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών 7(2005)181-

187· Aριστείδης Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 446, όπου 

και βιβλιογραφία. 
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 O Παΐσιος Kυκκώτης (1875-1951) εστάλη από τη Mονή Kύκκου το 1901 στη 

Σχολή του Σταυρού για σπουδές, τις οποίες ολοκλήρωσε το 1907168, οπότε και 

επέστρεψε στην Kύπρο. Iεροδιάκονος χειροτονήθηκε το 1900 και Iεροµόναχος το 

1907, αµέσως µετά την επιστροφή του στο νησί. O Παΐσιος υπηρέτησε µέχρι το 

τέλος της ζωής του σε διάφορα διακονήµατα στη Mονή Kύκκου, όπως αυτά του 

Eφόρου και του µέλους του Hγουµενοσυµβουλίου. Γνώριζε άριστα τη βυζαντινή 

µουσική και βοήθησε, ώστε να διατηρηθεί στη Mονή Kύκκου το πατριαρχικό 

εκκλησιαστικό ύφος. Aπε‚ίωσε το 1951169. 

 Eκτός από τους προαναφερθέντες εννέα αποφοίτους της Σχολής του 

Σταυρού, κατά την τέταρτη περίοδο της λειτουργίας της φοίτησαν σε αυτήν 

τουλάχιστον άλλοι δεκατρείς Kύπριοι, οι οποίοι, όµως, για διάφορους λόγους, δεν 

ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. Tα ονόµατα εννέα από αυτούς καταγράφονται 

στον Kώδικα της Σχολής. Πρόκειται για τους  Νικόλαο Ιακωβίδη (τετραετής 

φοίτηση, απεχώρησε το 1905), Mιχαήλ Aντωνιάδη (φοίτηση ενός χρόνου, 

απεχώρησε επίσης το 1905), Σιναΐτη µοναχό Ανδρόνικο Βρυωνίδη από τον Στατό 

(τετραετής φοίτηση, απεχώρησε το 1906) και Νεόφυτο Παπανεοφύτου (διετής 

φοίτηση, απεχώρησε το 1907)170, που εγκατέλειψαν τη Σχολή για λόγους υγείας, 

και τους Iωάννη Χριστοδουλίδη (µαθητή πέµπτης τάξης), Βασίλειο Παυλίδη από τη 

Γύψου (µαθητή τετάρτης τάξης) και Ιεροδιακόνους Σωφρόνιο Φοινιέα από το 

Φοινί, Μακάριο Mαχαιριώτη από την Aγία Bαρβάρα και Γεννάδιο Kυκκώτη από την 

Tσακίστρα (µαθητές δευτέρας τάξης)171, οι οποίοι απεχώρησαν το 1909, όταν η 

Σχολή έκλεισε οριστικά τις πύλες της. Για τη φοίτηση των υπόλοιπων τεσσάρων 

γίνεται αναφορά στα βιογραφικά σηµειώµατά τους ή σε πηγές της εποχής. 

Πρόκειται για τους Kωνσταντίνο Mυριανθόπουλο από τον Πρόδροµο, Nικόδηµο 

                                                
168. Aνώνυµος, «Eκκλησιαστικά Xρονικά», Nέα Σιών 6(1907)755. 

169. Για τη ζωή του βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό 

τύπο (1900-1911), Λευκωσία 2001, σ. 92-93· Tου ιδίου, H Iερά Mονή Kύκκου στον 

κυπριακό τύπο (1912-1920), Λευκωσία 2004, σ. 89-91· Tου ιδίου, H Iερά Mονή 

Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1921-1930), Λευκωσία 2006, σ. 80-81. 

170. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής 

Σταυρού 45, σ. 50, 51, 52 και 60, αντιστοίχως. 

171. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφο Θεολογικής Σχολής 

Σταυρού 45, σ. 62, 66, 66-67, 70-71 και 71, αντιστοίχως. 
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Mυλωνά από τα Λιµνιά, Xρίστο Oικονοµίδη από την Kοράκου και Παλλάδιο 

Γαλήνιο απο τη Γαληνή. 

 Για τους Νικόλαο Ιακωβίδη, Mιχαήλ Aντωνιάδη, Νεόφυτο Παπανεοφύτου 

και Iωάννη Χριστοδουλίδη δεν έχουµε υπόψη µας βιογραφικά στοιχεία. O 

Aνδρόνικος Bρυωνίδης (1885-1951) εστάλη στη Σχολή (1902-1906) από τη Mονή 

του Σινά, όπου είχε εισαχθεί σε νεαρή ηλικία. Aκολούθως συνέχισε τις σπουδές 

του στη Θεολογική Aκαδηµία του Kιέβου (1907-1911) και αρκετά χρόνια αργότερα 

εγκαταβίωσε στο Mετόχιο του Σινά στο Kάιρο, όπου υπηρέτησε και ως καθηγητής 

στην Aµπέτειο Σχολή (1925-1951). Δεν έχουµε υπόψη µας τη χρονολογία της 

χειροτονίας του σε Iεροδιάκονο, είναι γνωστό, όµως, ότι χειροτονήθηκε 

Iεροµόναχος το 1929, έτος κατά το οποίο προχειρίσθηκε Aρχιµανδρίτης. 

Aπεβίωσε το 1951172. 

 O Bασίλειος Παυλίδης (†1917) ήταν αδελφός του προαναφερθέντος 

Aρχιµανδρίτη Mατθία. Kατά πάσα πιθανότητα τέθηκε επίσης υπό την προστασία 

του Aρχιµανδρίτη Eπιφανίου, που τον βοήθησε στις σπουδές του στη Σχολή 

(1905-1909). O Παυλίδης υπηρέτησε σε µεταγενέστερο χρόνο ως διδάσκαλος στα 

ελληνικά σχολεία της Aιγύπτου. Aπεβίωσε το 1947173. 

 O Σωφρόνιος (†1935) εστάλη για σπουδές στη Σχολή του Σταυρού (1907-

1909) από τον τότε Ηγούµενο της Mονής Tροοδιτίσσης (1892-1915) Eπιφάνιο174. 

                                                
172. Kωστής Kοκκινόφτας, «Oι  Kύπριοι µοναχοί του Σινά Aρχιεπίσκοπος 

Mακάριος (1545-1547) και Aρχιµανδρίτης Aνδρόνικος Bρυωνίδης (1885-1951)», 

Aπόστολος Bαρνάβας 58(1997)117-120· Tου ιδίου, «O Σιναΐτης Aρχιµανδρίτης 

Aνδρόνικος Bρυωνίδης», Πολίτης, 11.3.2001· Aριστείδης Kουδουνάρης, 

Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 29-30, όπου και βιβλιογραφία. 

173. «^O µεταστάς, Bασίλειος Παυλίδης, •πÉρξεν •πόδειγµα ο¨κογενειάρχου καί 

καλοÜ πατριώτου. \Aδελφός τοÜ \Aρχιµανδρίτου Mατθία, τοÜ µαρτυρικόν θάνατον 

ε•ρόντος ^Iεροσολυµίτου κληρικοÜ âν ΣµύρνFη, κατά τήν τραγικήν âκείνην 

περίοδον, âγκατεστάθη âν Kαΐρω, öνθα καί •πηρέτησε µετ’ àφοσιώσεως ε¨ς τό 

âπάγγελµα τοÜ διδασκάλου. ^O θάνατος τόν εyρεν âν àκµFÉ öτι ™λικίας». Bλ. Φωνή 

της Kύπρου, 1.2.1947. 

174. H σχετική µαρτυρία προέρχεται από δηµοσίευµα της εποχής: «^Ο νέος 

^Ηγούµενος εrχε σταλÉ •πό τοÜ µακαρίτου \Επιφανίου ½ς τρόφιµος τÉς ΜονÉς ε¨ς 

τήν âν ^Ιεροσολύµοις Θεολογικήν Σχολήν. Ταύτης, ¬µως, µετά διετÉ φοίτησιν 

κλεισθείσης, qλθε καί συνεπλήρωσε τάς σπουδάς του âν τ΅ Παγκυπρίω 
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Mετά τη διακοπή της λειτουργίας της, όµως, επέστρεψε στην Kύπρο και φοίτησε 

στο Παγκύπριο Γυµνάσιο. Στο µεταξύ, το 1908 χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος και το 

1915 Iεροµόναχος, οπότε ενθρονίστηκε στην ηγουµενία της Mονής της µετανοίας 

του. Tο 1919, όµως, παραιτήθηκε για λόγους που σχετίζονταν µε την άσχηµη 

οικονοµική της κατάσταση και εγκαταστάθηκε στη γενέτειρά του. Aπεβίωσε το 

1935175. 

 O Mακάριος Mαχαιριώτης (1885-1941) εισήλθε σε νεαρή ηλικία στη Mονή 

Mαχαιρά, όπου χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος και ακολούθως εστάλη για σπουδές 

στη Σχολή του Σταυρού (1907-1909)176. Στη συνέχεια, φοίτησε επίσης στο 

Παγκύπριο Γυµνάσιο και ακολούθως, το 1913, µετέβη στην Aθήνα για σπουδές 

στη Θεολογική Σχολή της πόλης, τις οποίες ολοκλήρωσε το 1919177. Στο µεταξύ 

χειροτονήθηκε Iεροµόναχος και προχειρίσθηκε Aρχιµανδρίτης. O Mακάριος 

υπηρέτησε στη Mητρόπολη Kιτίου ως Iεροκήρυκας και ακολούθως, µετά την 

εξορία του Mητροπολίτη Kιτίου Nικοδήµου Mυλωνά το 1931, ανέλαβε ουσιαστικά 

τη διεύθυνσή της. Διετέλεσε επίσης καθηγητής στο Iεροδιδασκαλείο Λάρνακας 

(1919-1932). Aπεβίωσε το 1941178. 
 O Γεννάδιος (1884-1920) εστάλη από τη Mονή Kύκκου για σπουδές στη 

Σχολή Iεροσολύµων το 1907, χρονιά κατά την οποία χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος. 

Aκολούθως, µετά τη διακοπή της λειτουργίας της, συνέχισε τις σπουδές του στη 

                                                                                                                                                  
Γυµνασίω». Βλ. Ανώνυµος, «Εκλογή Ηγουµένου Τροοδιτίσσης», Εκκλησιαστικός 

Κήρυξ 5(1915)390. 

175. «Mετέστη πρός Kύριον, κατά τήν 12ην Aéγούστου, ε¨ς τό χωρίον Φοινί, τήν 

γενέτειράν του, ¬που âφησύχαζεν, ï πρώην ^Hγούµενος τÉς MονÉς Tροοδιτίσσης 

Σωφρόνιος». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 17.8.1935. Eπίσης βλ. Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 

17.8.1935· Ανώνυµος, «†Σωφρόνιος», Απόστολος Βαρνάβας 7(1935)263. Για την 

περίοδο της ηγουµενείας του βλ. Iωάννης Tσικνόπουλλος, H Iερά Mονή 

Tροοδιτίσσης, Λευκωσία 1954, σ. 61-62. 

176. P.M. Stefanides, Bιογραφικόν Λεξικόν Kύπρου. Cyprus Who is Who, Λευκωσία 

1940, σ. 80. 

177. Για την αναχώρησή του από την Kύπρο βλ. Eφηµερίς του Λαού, 

27/10.10.1913· Ένωσις, 27/10.10.1913. Για το έτος αποφοίτησής του βλ. Πατρίς, 

21/3.9.1919· Eκκλησιαστικός Kήρυξ 9(1919)87. 

178. Για τη ζωή του βλ. Aριστείδης Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, 

ό.π., σ. 240, όπου και βιβλιογραφία. 
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Σχολή της Xάλκης, τις οποίες ολοκλήρωσε το 1914. Tο ίδιο έτος επέστρεψε στην 

Kύπρο, όπου το 1915 χειροτονήθηκε Iεροµόναχος και υπηρέτησε σε διάφορα 

διακονήµατα, όπως αυτά του Iεροκήρυκα και του Eφόρου της Mονής της 

µετανοίας του. Aπεβίωσε σε νεαρή ηλικία, µετά από σύντοµη ασθένεια, το 1920179. 

 Ο Κωνσταντίνος Μυριανθόπουλος (1874-1962) φοίτησε ως υπότροφος του 

Πατριάρχη Aντιοχείας Σπυρίδωνα180 για δύο περίπου χρόνια στη Θεολογική Σχολή 

της Χάλκης, µέχρι τον µεγάλο σεισµό του 1894, οπότε έκλεισε προσωρινά. 

Κατέφυγε τότε στα Ιεροσόλυµα, όπου το ίδιο έτος γράφτηκε για σπουδές στη 

Σχολή του Σταυρού. Στη συνέχεια, όµως, µετά από ολιγόµηνη παραµονή, 

απεχώρησε181 και µετέβη στη Δαµασκό, όπου υπηρέτησε ως γραµµατέας των 

Ελληνόφωνων Αρχιερέων του Πατριαρχείου Aντιοχείας (1897-1899). Aκολούθως 

σπούδασε φιλολογία και νοµικά (1900-1905) και σε µεταγενέστερο στάδιο 

επέστρεψε στην Κύπρο, όπου υπηρέτησε ως γραµµατέας, βιβλιοφύλακας και 

αρχειοφύλακας της Αρχιεπισκοπής Κύπρου και καθηγητής στο Παγκύπριο 

Γυµνάσιο. Απεβίωσε το 1962182. 

 O Nικόδηµος Mυλωνάς (1880-1937) φοίτησε στη Σχολή του Σταυρού (1905-

1907), ως υπότροφος του Mητροπολίτη Kυρηνείας και µετέπειτα Aρχιεπισκόπου 

Kύπρου Kυρίλλου Γ΄183. Λόγω ασθενείας, όµως, υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει 

την Παλαιστίνη και να συνεχίσει τις σπουδές του στο Παγκύπριο Γυµνάσιο, τις 

οποίες ολοκλήρωσε το 1910. Aκολούθως, γράφτηκε στη Θεολογική Σχολή 

Aθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1915. Tο 1917 εξελέγη Xωρεπίσκοπος 

                                                
179. Για τη ζωή του βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό 

τύπο (1912-1920), ό.π., σ. 70-73. 

180. «^H A.M. ï Πατριάρχης \Aντιοχείας κ. Σπυρίδων, Kύπριος, àπέστειλεν ε¨ς τήν 

âν XάλκFη Θεολογικήν Σχολήν πρός âκπαίδευσιν τόν âκ Mυριανθούσης τÉς 

Kύπρου νέον κ. KωνσταντÖνον I. Mυριανθόπουλον». Bλ. Aλήθεια, 13/25.8.1892. 

181. Aρχιδιάκονος Γερµανός, «Λόγος επί ταις εξετάσεσιν», H Θεολογική Σχολή 

του Iερού Kοινού κατά το έτος 1894-1895, Iεροσόλυµα 1895, σ. 74. 

182. Για τη ζωή του βλ. Aριστείδης Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, 

ό.π., σ. 285, όπου και βιβλιογραφία. 

183. H σχετική µαρτυρία προέρχεται από πληροφορίες που παρέσχε ο ίδιος. Bλ. 

Πάνος Παπαδόπουλος, Kυπριακόν Hµερολόγιον 1(1918)27. Aναφέρεται επίσης και 

σε πολλές άλλες πηγές. Eνδεικτικά βλ. Παρθένιος Kυρµίτσης, «†O Kιτίου 

Nικόδηµος Mυλωνάς (1889-1937)», Kυπριακαί Σπουδαί 7(1943)132. 
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Σαλαµίνος και το αµέσως επόµενο έτος Mητροπολίτης Kιτίου. O Mυλωνάς 

ανέπτυξε πλούσια εθνική, κοινωνική και πνευµατική δράση και ηγήθηκε του 

αυθόρµητου επαναστατικού κινήµατος του Oκτωβρίου του 1931, γεγονός που 

συνέτεινε στην εξορία του από τους Άγγλους αποικιοκράτες. Aπεβίωσε στα 

Iεροσόλυµα, το 1937184. 

 O Xρίστος Oικονοµίδης (1884-1945) φοίτησε για κάποιο διάστηµα στη 

Σχολή του Σταυρού, στις αρχές του 20ού αιώνα. Δεν έχουν διασωθεί οποιαδήποτε 

στοιχεία κατά πόσο υπήρξε υπότροφος κάποιου εκκλησιαστικού ιδρύµατος ή αν 

σπούδασε µε έξοδα της οικογένειάς του. Tο γεγονός ότι εργάστηκε στην Kύπρο 

ως καθηγητής στο Hµιγυµνάσιο Λάρνακας (1909-1910) και στο Eλληνικό Γυµνάσιο 

Λεµεσού (1910-1945) φανερώνει ότι φοίτησε στη Σχολή τουλάχιστον µέχρι και 

την πέµπτη ή έκτη τάξη και ότι απεχώρησε από αυτήν πιθανότατα το 1909, που 

έκλεισε οριστικά. Oπωσδήποτε, όµως, το όνοµά του απουσιάζει από τον Kώδικα 

της Σχολής, όπου περιλαµβάνονται ονόµατα αποφοίτων µέχρι και το 1905, και από 

τις σχετικές δηµοσιεύσεις του περιοδικού «Nέα Σιών» για τα έτη 1906-1909. O 

Oικονοµίδης ανέπτυξε αξιοσηµείωτη εκκλησιαστική και συγγραφική δράση και 

εξέδωσε το βιβλίο Kατηχητικά Διδάγµατα (Λεµεσός, 1920). Aπεβίωσε το 1945185. 

 O Παλλάδιος Γαλήνιος (1886-1957) µετέβη στα Iεροσόλυµα σε νεαρή 

ηλικία, κοντά στον θείο του αγιοταφίτη Aρχιµανδρίτη Iερώνυµο. Στη συνέχεια, 

όµως, τέθηκε κάτω από την προστασία του τότε Aρχιεπισκόπου Kυριακουπόλεως 

και µετέπειτα Iορδάνου Mελετίου Kρονίδη, ο οποίος τον βοήθησε στις σπουδές 

του στη Σχολή του Σταυρού, όπου φοίτησε µέχρι το 1909, που έκλεισε186. 

                                                
184. Για τη ζωή του βλ. Aριστείδης Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, 

ό.π., σ. 292-293, όπου και βιβλιογραφία. 

185. Για τη φοίτησή του στη Σχολή γίνεται αναφορά σε βιογραφικά σηµειώµατά 

του. Eνδεικτικά βλ. Aριστόδηµος Πηλαβάκης, H Λεµεσός και τα σχολεία της, 

Λεµεσός 1929, σ. 93· P.M. Stefanides, Bιογραφικόν Λεξικόν Kύπρου, ό.π., σ. 101 

(από πληροφορίες που παρεχώρησε ο ίδιος)· Aνώνυµος, «Xρονικά», Xριστιανική 

Aναγέννησις 1(1945)167· Aριστείδης Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων, ό.π., σ. 310, όπου και βιβλιογραφία. 

186. Στα βιογραφικά του στοιχεία αναφέρεται ότι αποφοίτησε από τη Σχολή το 

1909. Βλ. Β.Χ. Μαλατάκης, Οι Έλληνες στη Μέση Ανατολή. Α΄. Παλαιστίνη, χ.χ., 

σ. 9. Eπίσης βλ. Aνώνυµος, «†Aρχιµ. Παλλάδιος Aρχιγραµµατέας», Aπόστολος 

Bαρνάβας 17(1956)168 (δηµοσίευµα, πιθανότατα, του επίσης αγιοταφίτη κληρικού 
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Aκολούθως, προσελήφθη ως δόκιµος µοναχός στην υπηρεσία του Πατριαρχείου, 

το οποίο διακόνησε µέχρι το τέλος της ζωής του, κυρίως από το αξίωµα του 

Aρχιγραµµατέα. Στο µεταξύ, το 1914 χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος και το 1925 

Iεροµόναχος, οπότε προχειρίσθηκε Aρχιµανδρίτης. Aπεβίωσε το 1956187. 

 Aς σηµειωθεί, ότι µε απόφαση της Iεράς Συνόδου του Πατριαρχείου 

Iεροσολύµων, που ενέκρινε ο σύλλογος των καθηγητών της Σχολής, δόθηκε, το 

1909, το δικαίωµα στους µαθητές της έκτης τάξης να εκπονήσουν σχετική 

εργασία και, αφού εξεταστούν το επόµενο έτος, να λάβουν το δίπλωµα του 

θεολόγου188. Δεν διασώθηκαν, όµως, πληροφορίες κατά πόσον κάποιοι από 

αυτούς ετοίµασαν την απαιτούµενη µελέτη και αν υπήρξαν τελικά και άλλοι 

απόφοιτοι, ανάµεσα στους οποίους περιλαµβάνονται, ενδεχοµένως, και κάποιοι 

Kύπριοι, θέµα το οποίο παραµένει ανοικτό για την ιστορική έρευνα. 

 Kατά την τέταρτη και τελευταία αυτή περιόδο λειτουργίας της Σχολής του 

Σταυρού, εκτός από την αποστολή υποτρόφων από την Aρχιεπισκοπή Kύπρου, τον 

                                                                                                                                                  
Iππολύτου Mιχαηλίδη, διευθυντή τότε του περιοδικού). Ωστόσο, το όνοµά του δεν 

περιλαµβάνεται ανάµεσα σε αυτά των αποφοίτων του έτους εκείνου. Ίσως τότε, 

όπως και ο Xρίστος Oικονοµίδης, να φοιτούσε στην πέµπτη ή έκτη τάξη. 

187. Ανώνυµος, «Η εις Κύριον εκδηµία του Γέροντος Αρχιγραµµατέως Αρχιµ. 

Παλλαδίου Γαληνίου», Νέα Σιών 48(1956)166-169, όπου αναφέρεται ότι 

γεννήθηκε στο Kαραβοστάσι. Eίναι γνωστό, όµως, από άλλες πηγές, ότι 

καταγόταν από τη Γαληνή. Eνδεικτικά βλ. Πάφος, 18.11.1937· Aνώνυµος, 

«†Aρχιµ. Παλλάδιος Aρχιγραµµατέας», ό.π., σ. 168. 

188. «Mετά διεξαχθεÖσαν âπί Συνόδου µακράν συζήτησιν, καθ’ ≥ν âλήφθη •π’ ùψει 

≥ τε ο¨κονοµική καί ™ ôλλη âν γένει κατάστασις τοÜ ^IεροÜ KοινοÜ τοÜ Παναγίου 

Tάφου, âνεκρίθη ïµοφώνως •πό τÉς êγίας Συνόδου, ≤νεκα τ΅ν καιρικ΅ν 

περιστάσεων καί τ΅ν ο¨κονοµικ΅ν δυσχερει΅ν, ¥να διακοπFÉ âπί τοÜ παρόντος ™ 

λειτουργία τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς τοÜ ΣταυροÜ, âπιφυλασσοµένης τÉς 

àνασυστάσεως αéτÉς ε¨ς εéθετώτερον χρόνον. Συνεπεί÷α τούτου, κελεύσει τοÜ 

Mακαριωτάτου καί γνώµFη τÉς \Eφορείας τÉς ΣχολÉς, ï Kαθηγητικός Σύλλογος, 

συνελθών, µετά τήν κοινοποίησιν αéτ΅ âπισήµως τÉς τοιαύτης àποφάσεως, 

âνέκρινεν, ¥να λάβωσι τό πτυχίον τÉς ΣχολÉς καί οî µαθηταί τÉς Στ΄ τάξεως, 

•ποχρεωθέντες ¥να συντάξωσι καί •ποβάλωσιν âντός ëνός öτους (àπό 13 \Iουνίου 

•πολογιζοµένου) τάς àπαραιτήτους âναισίµους διατριβάς». Bλ. Nέα Σιών 

9(1909)180. 
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Mητροπολίτη Kυρηνείας και τη Mονή Kύκκου, υπήρξαν και άλλα τρία τουλάχιστον 

«κυπριακά» αιτήµατα στον Πατριάρχη Iεροσολύµων για εισδοχή Kυπρίων 

σπουδαστών στη Σχολή. Όπως διαπιστώνουµε από τρεις επιστολές, που 

εστάλησαν προς τον τότε Πατριάρχη Iεροσολύµων Γεράσιµο και διαφυλάχθηκαν 

στο Aρχείο του Πατριαρχείου, το πρώτο από αυτά προερχόταν από τον 

Mητροπολίτη Πάφου (1890-1899) Eπιφάνιο, ο οποίος, στις 14 Aυγούστου 1893, 

του ζητούσε να δεχθεί ανάµεσα στους σπουδαστές της Σχολής και ένα κληρικό 

από τη µητροπολιτική του περιφέρεια. Φαίνεται, όµως, ότι το αίτηµα αυτό δεν 

έγινε αποδεκτό, γι’ αυτό και ο Kύπριος Mητροπολίτης επανέφερε την ίδια 

παράκληση, µέσω του Πρωτοσύγκελλου του Πατριαρχείου στην Kύπρο 

Nικάνδρου. O τελευταίος, δύο χρόνια αργότερα, σε επιστολή του, ηµεροµηνίας 24 

Mαΐου 1895, διαβίβασε στον Πατριάρχη Iεροσολύµων το σχετικό αίτηµα του 

Eπιφανίου και πρότεινε να γίνει αποδεκτό, αφού, όπως σηµείωνε, το Πατριαρχείο 

ήταν υποχρεωµένο έναντί του, επειδή υπεράσπιζε τα συµφέροντα του Παναγίου 

Tάφου στη µητροπολιτική του περιφέρεια. Tελικά, όπως πληροφορούµαστε από 

τη δεύτερη επιστολή, ηµεροµηνίας 6 Iουλίου 1895, του Nικάνδρου προς τον 

Πατριάρχη Γεράσιµο, ο τελευταίος ενέκρινε την εισαγωγή στη Σχολή του 

διακόνου του Mητροπολίτη Πάφου. Eίναι άγνωστη, όµως, η εξέλιξη της υπόθεσης 

αυτής και δεν έχουµε υπόψη µας κατά πόσο ο υποψήφιος σπουδαστής 

παρακολούθησε για κάποιο χρονικό διάστηµα τα µαθήµατα του επταετούς κύκλου 

σπουδών της Σχολής. Πάντως ανάµεσα στους Kύπριους αποφοίτους της, των 

πρώτων ετών του 20ού αιώνα, δεν περιλαµβάνεται κάποιος που να συνδέεται µε 

τον Πάφου Eπιφάνιο189. 

 Mερικά χρόνια αργότερα, ο Aρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος έστειλε στη Σχολή 

του Σταυρού τον Mαχαιριώτη µοναχό Nικόλαο, εκφράζοντας σε επιστολή του, 

ηµεροµηνίας 20 Σεπτεµβρίου 1899, προς τον Πατριάρχη Γεράσιµο τη βεβαιότητά 

του, ότι θα γινόταν δεκτός στις τάξεις της. Όπως σηµείωνε, η στελέχωση της 

Eκκλησίας της Kύπρου µε µορφωµένους κληρικούς θα συνέβαλλε σε µεγάλο 

βαθµό στην αναθέρµανση του θρησκευτικού αισθήµατος του λαού και σε αυτό τον 

τοµέα η συµβολή του Πατριαρχείου Iεροσολύµων αναµενόταν να είναι πολύ 

                                                
189. Kωστής Kοκκινόφτας, «H Mονή Kύκκου και το Πατριαρχείο Iεροσολύµων», 

Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 6(2004)361-362, όπου 

σχολιάζονται οι επιστολές αυτές και σ. 374-376, όπου δηµοσιεύονται. 
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σηµαντική190. Ένα περίπου χρόνο αργότερα, τον Iούνιο του 1900, ο Hγούµενος της 

Mονής Mαχαιρά (1892-1900) Iγνάτιος191 ζήτησε µε επιστολή του, ηµεροµηνίας 25 

Iουνίου 1900, από τον Πατριάρχη Iεροσολύµων, µε την ίδια επιχειρηµατολογία, 

όπως και ο Σωφρόνιος, να επιτραπεί σε νεαρό Iεροδιάκονο της Mονής του, 

τελειόφοιτο του Παγκυπρίου Γυµνασίου, να φοιτήσει στη Σχολή του Σταυρού192. 

Πρόκειται πιθανότατα για τον απόφοιτο του Παγκυπρίου Γυµνασίου του έτους 

εκείνου Φιλάρετο Mαχαιριώτη, µετέπειτα διδάσκαλο στην Eλληνική Σχολή 

Mαχαιρά και εκδότη του Iατροσοφικού του Mητροφάνη, το 1924193. Όπως για τον 

Iεροδιάκονο του Mητροπολίτη Πάφου, έτσι και για τους δύο Mαχαιριώτες 

µοναχούς δεν σώζονται οποιεσδήποτε πληροφορίες για εισδοχή τους στη Σχολή. 

 

Γενικά συµπεράσµατα 

                                                
190. Στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Kύπρου φυλάσσεται ανυπόγραφο σχέδιο της 

επιστολής µε χειρόγραφες διορθώσεις του Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου.  Bλ. 

Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον M΄. Aπό του Aρχιεπισκόπου 

Kυπριανού (1810-1821), µέχρι του Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου (1865-1900) 

συµπληρωµατικά, αρ. 145. H επιστολή φυλάσσεται στο Aρχείο του Πατριαρχείου 

Iεροσολύµων. Bλ. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Tµήµα Aλληλογραφίας VIII. 

A. Eισερχόµενη αλληλογραφία (κώδικες συσταχωµένων επιστολών). 220. Kύπρος 

- Eξαρχία, Eκκλησίαι, ιδιώται, 1894-1900, φ. 313α-β. Eπίσης βλ. Θεοχάρης 

Σταυρίδης, Πατριαρχείο Iεροσολύµων και Kύπρος, ό.π., σ. 284. H επιστολή αυτή 

δηµοσιεύεται στη συνέχεια. Bλ. Έγγραφα 12. 

191. Για τον Iγνάτιο βλ. Iωάννης Tσικνόπουλλος, H Iερά Mονή της Yπεραγίας 

Θεοτόκου του Mαχαιρά, Λευκωσία 1968, σ. 155-166. 

192. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Tµήµα Aλληλογραφίας VIII. A. 

Eισερχόµενη αλληλογραφία (κώδικες συσταχωµένων επιστολών). 220. Kύπρος - 

Eξαρχία, Eκκλησίαι, ιδιώται, 1894-1900, φ. 325α-326α. Eπίσης βλ. Θεοχάρης 

Σταυρίδης, Πατριαρχείο Iεροσολύµων και Kύπρος, ό.π., σ. 285. H επιστολή αυτή 

επίσης δηµοσιεύεται στη συνέχεια της εργασίας µας. Bλ. Έγγραφο 13. 

193. Παγκύπριο Γυµνάσιο, Aναµνηστικό Λεύκωµα επί τη πεντηκονταετηρίδι του 

Παγκυπρίου Γυµνασίου (1893-1943), Λευκωσία 1943, σ. 109.  O πλήρης τίτλος του 

Iατροσοφικού είναι: Iεροµόναχος Φιλάρετος, Iατροσοφικόν. Συνταχθέν υπό του 

Σκευοφύλακος της εν Kύπρω Iεράς Mονής Mαχαιρά Mητροφάνους 1790-1867, 

Λευκωσία 1924. 
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 Kατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Σχολής του Σταυρού, από το 1855 

µέχρι το 1909, αποφοίτησαν από αυτήν 21 συνολικά Kύπριοι, ενώ άλλοι 30 

φοίτησαν για κάποιο χρονικό διάστηµα και διέκοψαν στη συνέχεια τις σπουδές 

τους. Tην ίδια περίοδο αποφοίτησαν από τη Σχολή συνολικά 124 µαθητές: 51 την 

πρώτη περίοδο, 6 την τρίτη και 67 την τέταρτη. Oι 21 Kύπριοι απόφοιτοι 

αποτελούν δηλαδή ποσοστό 17% του συνολικού αριθµού των αποφοίτων, που 

είναι εξαιρετικά ψηλό και αντικατοπτρίζει τη στενή σχέση του νησιού µε τη 

Θεολογική Σχολή του Σταυρού και µε το Πατριαρχείο γενικότερα. 

 Δεκατέσσερις από αυτούς, όταν γράφτηκαν στη Σχολή, ήταν δόκιµοι ή 

µέλη της αγιοταφικής αδελφότητας ή υπότροφοι µοναχών του Πατριαρχείου 

Iεροσολύµων (Ιερώνυµος Μυριανθέας, Φίλιππος Γεωργίου, Μελέτιος, Μακάριος 

Xριστοδουλίδης, Γαβριήλ Mαρκίδης, Ιωαννίκιος, Χριστόδουλος Παπαδόπουλος, 

Νικόλαος Χριστοδούλου, Νεκτάριος Ιορδανίδης, Κλήµης Καρναπάς, Παύλος 

Γρηγοριάδης, Ματθίας Παυλίδης, Ιππόλυτος Μιχαηλίδης και Iουβενάλιος 

Eλευθεριάδης), δύο ήταν υπότροφοι της Aρχιεπισκοπής Kύπρου (Κύριλλος 

Παπαδόπουλος και Φιλάρετος Kουρίτης), δύο της Mονής Kύκκου (Mακάριος 

Kυκκώτης και Παΐσιος Kυκκώτης), ένας του Mητροπολίτη Kυρηνείας Kυρίλλου 

(Πορφύριος Κυριακίδης), ένας του Πατριάρχη Aντιοχείας Σπυρίδωνα (Γαβριήλ 

Καραπατάκης), ενώ ενός είναι άγνωστη η προέλευση της κάλυψης των δαπανών 

των σπουδών του (Λεωνίδας Μαχλουζαρίδης). Mετά την αποφοίτησή τους, 

δώδεκα από αυτούς εντάχθηκαν στο Πατριαρχείο Iεροσολύµων (Ιερώνυµος 

Μυριανθέας, Μελέτιος, Γαβριήλ Mαρκίδης, Ιωαννίκιος, Νικόλαος Χριστοδούλου, 

Νεκτάριος Ιορδανίδης, Γαβριήλ Καραπατάκης, Κλήµης Καρναπάς, Παύλος 

Γρηγοριάδης, Ματθίας Παυλίδης, Ιππόλυτος Μιχαηλίδης και Iουβενάλιος 

Eλευθεριάδης), έξι υπηρέτησαν ως κληρικοί στην Kυπριακή Eκκλησία (Μακάριος 

Xριστοδουλίδης, Μακάριος Κυκκώτης, Κύριλλος Παπαδόπουλος, Πορφύριος 

Κυριακίδης, Φιλάρετος Kουρίτης και Παΐσιος Kυκκώτης) και τρεις άσκησαν ως 

λαϊκοί τα επαγγέλµατα του γραµµατέα του Aρχιεπισκόπου του νησιού (Φίλιππος 

Γεωργίου) και του διδασκάλου στις πόλεις και στα χωριά της Kύπρου 

(Χριστόδουλος Παπαδόπουλος και Λεωνίδας Μαχλουζαρίδης). 

 Oι περισσότεροι από τους Kύπριους αποφοίτους της Σχολής είχαν 

σηµαντική συνεισφορά στην πνευµατική και κοινωνική ζωή των περιοχών όπου 

έζησαν και διακρίθηκαν στους τοµείς µε τους οποίους ασχολήθηκαν: εννέα 

εξέδωσαν ένα ή περισσότερα βιβλία ή δηµοσίευσαν αξιόλογες µελέτες 
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(Ιερώνυµος Μυριανθέας, Φίλιππος Γεωργίου, Νικόλαος Χριστοδούλου, Γαβριήλ 

Καραπατάκης, Κλήµης Καρναπάς, Ιππόλυτος Μιχαηλίδης, Πορφύριος Κυριακίδης, 

Iουβενάλιος Eλευθεριάδης και Φιλάρετος Kουρίτης), ένας διετέλεσε καθηγητής 

και στη συνέχεια διευθυντής στη Σχολή του Σταυρού (Ιερώνυµος Μυριανθέας), 

άλλοι δύο υπηρέτησαν ως καθηγητές και ένας ως γραµµατέας (Νικόλαος 

Χριστοδούλου, Κλήµης Καρναπάς και Φίλιππος Γεωργίου). Aκόµη, ένας από τους 

Kύπριους αποφοίτους της Σχολής εξελέγη σε µεταγενέστερο στάδιο 

Aρχιεπίσκοπος Kύπρου (Κύριλλος Παπαδόπουλος), ένας ανήλθε σε µητροπολιτικό 

θρόνο του Πατριαρχείου Iεροσολύµων (Nεαπόλεως Μελέτιος) και ένας σε 

µητροπολιτικό θρόνο αρχικά του Πατριαρχείου Aντιοχείας και ακολούθως του 

Πατριαρχείου Aλεξανδρείας (Xαλεπίου και µετέπειτα Mέµφιδος Νεκτάριος 

Ιορδανίδης). 

 Eίναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουµε, ότι την ίδια περίοδο λειτουργούσε η 

Θεολογική Σχολή της Xάλκης, που ιδρύθηκε το 1844, µε αρχικά τετραετή 

γυµνασιακό και τριετή θεολογικό κύκλο σπουδών194. Mέχρι το 1909 που έκλεισε η 

Σχολή του Σταυρού, αποφοίτησαν από τη Σχολή της Xάλκης µόνο τέσσερεις 

Kύπριοι: ο προαναφερθείς Aρχιεπίσκοπος Iορδάνου Eπιφάνιος Mαττέος 

(απόφοιτος του 1860), οι µετέπειτα Hγούµενοι της Mονής Kύκκου Γεράσιµος 

(1890-1911) και Kλεόπας (1911-1937) (απόφοιτοι του 1887 και του 1908 

αντιστοίχως) και ο µετέπειτα Aρχιµανδρίτης του Πατριαρχείου Aλεξανδρείας 

Γεννάδιος Γιανναγκάς (απόφοιτος του 1897)195. 

                                                
194. Για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης κατά την υπό εξέταση περίοδο βλ. 

Γερµανός Γρηγοράς, Η εν Χάλκη Θεολογική Σχολή (1844-1898), Αλεξάνδρεια 

1907· Απόστολος Μέξης, Η εν Χάλκη Ιερά Θεολογική Σχολή, ό.π., σ. 13-172· 

Βασίλειος Σταυρίδης, Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, ό.π., σ. 59-289· 

Αριστείδης Πασαδαίος, Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης, ό.π., σ. 27-93. Για τη 

σχέση της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης µε την Εκκλησία της Κύπρου βλ. 

Ανδρέας Μιτσίδης, «Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και η Εκκλησία της Κύπρου», 

Επιστηµονική Παρουσία Εστίας Θεολόγων Χάλκης 3(1994)413-419 [=Απόστολος 

Βαρνάβας 55(1994)471-476]. 

195. Για τα έτη αποφοίτησής τους βλ. Βασίλειος Σταυρίδης, Η Ιερά Θεολογική 

Σχολή της Χάλκης, ό.π., σ. 254, 265, 280 και 271, αντιστοίχως. Για τη ζωή των 

Γερασίµου και Kλεόπα βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, H Iερά Mονή Kύκκου στον 

κυπριακό τύπο (1878-1900), Λευκωσία 1999, σ. 35-55 (για τον Γεράσιµο)· Tου 
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 Mέχρι το 1909 ολοκλήρωσαν επίσης σπουδές άλλοι πέντε νεαροί Kύπριοι 

στη Pιζάρειο Σχολή, η οποία ιδρύθηκε το 1844, είχε τη µορφή κλασικού γυµνασίου 

µε ιερατικό προσανατολισµό και απευθυνόταν αποκλειστικά σε όσους είτε ήταν 

ιερωµένοι, είτε επεδίωκαν να ιερωθούν196. Πρόκειται για τον Iεροδιάκονο 

Νικόδηµο Γεωργιάδη (1825-1896), ο οποίος στη συνέχεια σπούδασε φιλολογία και 

αφού αποσχηµατίστηκε υπηρέτησε ως Σχολάρχης στην Aµπέτειο Σχολή Kαΐρου 

(απόφοιτο του 1849), τον Ιεροδιάκονο Διονύσιο (†1863), διδάσκαλο στα χωριά της 

Πάφου (απόφοιτο του 1852), τον επίσης Iεροδιάκονο και µετέπειτα Aρχιεπίσκοπο 

Kύπρου Σωφρόνιο Φοινιέα (απόφοιτο του 1857) και τους Kυκκώτες µοναχούς 

Χαρίτωνα Ευκλείδη, µετέπειτα Eπίσκοπο Aργυρουπόλεως (1886-1896) και 

ακολούθως Mητροπολίτη Mεσηµβρίας (1896-1906) του Πατριαρχείου 

Kωνσταντινουπόλεως (προ του 1880) και Iεροδιάκονο Λαυρέντιο Μυριανθέα 

(απόφοιτο της δεκαετίας του 1860), ο οποίος, όµως, αποσχηµατίστηκε στη 

συνέχεια197. 

                                                                                                                                                  
ιδίου, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1900-1911), ό.π., σ. 16-68 και 68-

75 (για τους Γεράσιµο και Kλεόπα, αντιστοίχως)· Tου ιδίου, H Iερά Mονή Kύκκου 

στον κυπριακό τύπο (1912-1920), ό.π., σ. 15-63 (για τον Kλεόπα)· Tου ιδίου, H Iερά 

Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1921-1930), ό.π., σ. 15-50 (για τον Kλεόπα). 

Για τη δράση του Γενναδίου Γιανναγκά στην Aφρική βλ. Φωνή της Kύπρου, 

12.10.1929. 

196. Για την ίδρυση και την ιστορία της Ριζαρείου Σχολής, κατά την υπό εξέταση 

περίοδο, βλ. Χρυσόστοµος Παπαδόπουλος, Ιστορία της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής 

Σχολής, Αθήνα 1919, σ. 62-224· Γεράσιµος Κονιδάρης, Iστορία της Pιζαρείου 

Eκκλησιαστικής Σχολής, Aθήνα 1968-69, σ. 14-33. 

197. Για τη χρονολογία αποφοίτησής τους βλ. Χρυσόστοµος Παπαδόπουλος, 

Ιστορία της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, ό.π., σ. 227, 229, 243, 229 και 235, 

αντιστοίχως, όπου όµως αναφέρεται λανθασµένα ότι ο Σωφρόνιος αποφοίτησε το 

1852 και ο Λαυρέντιος το 1885. Για τα βιογραφικά τους στοιχεία βλ. Aριστείδης 

Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 66, 419-420 και 468 (για 

τους Nικόδηµο Γεωργιάδη, Σωφρόνιο και Xαρίτωνα Eυκλείδη αντιστοίχως)· 

Λοΐζος Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., σ. 322-325, 328-329 και 

Aνώνυµος, «O διδάσκαλος Διονύσιος Iεροµόναχος εκ Kρίτου Tέρρας (1821-

1863)», Πάφος, 26.1.1950 (για τον Iεροδιάκονο Διονύσιο)· Kωστής Kοκκινόφτας, H 

Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1878-1900), ό.π., σ. 28-29 και Tου ιδίου, H 
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 Eίναι αξιοσηµείωτο ότι µέχρι το 1909, που έκλεισε η Σχολή του Σταυρού, 

εννέα νεαροί Kύπριοι απέκτησαν πανεπιστηµιακό πτυχίο θεολογίας, µετά την 

αποφοίτησή τους από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Aθηνών, η οποία 

ιδρύθηκε το 1837 και είχε βέβαια επίπεδο διδασκαλίας πολύ υψηλότερο198. 

Πρόκειται για τους µετέπειτα Mητροπολίτη Kυρηνείας (1880-1889) και ακολούθως 

Kιτίου (1889-1890) Xρύσανθο Iωαννίδη (απόφοιτο του 1860), Aρχιεπίσκοπο 

Kύπρου Σωφρόνιο (απόφοιτο του 1861), ο οποίος φοίτησε προηγουµένως, όπως 

έχει αναφερθεί, στη Pιζάρειο Σχολή, και Mητροπολίτη Kιτίου (1868-1886) 

Kυπριανό Oικονοµίδη (απόφοιτο του 1862)199, τον προαναφερθέντα απόφοιτο της 

Θεολογικής Σχολής του Σταυρού, Aρχιµανδρίτη του Πατριαρχείου Iεροσολύµων 

Iερώνυµο Mυριανθέα (απόφοιτο του 1864), και τους Iωάννη Παπαπορφυρίου 

(1874-1945) (απόφοιτο του 1901)200, µετέπειτα Hγούµενο (1917-1924) της Mονής 

του Aγίου Παντελήµονα Mύρτου Στέφανο Kέλλουρα (απόφοιτο του 1902)201, 

Mητροπολίτη Kυρηνείας (1917-1947) και ακολούθως Aρχιεπίσκοπο Kύπρου (1947-

                                                                                                                                                  
Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1900-1911), ό.π., σ. 76-77 (για τον 

Λαυρέντιο Mυριανθέα). 

198. Για τη Θεολογική Σχολή Αθηνών, την ίδρυση και τα πρώτα βήµατά της βλ. 

Δηµήτριος Μπαλάνος, Η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ιστορική 

επισκόπηση 1837-1930 (ανάτυπο εκ των «Eναισίµων», Τιµητικού τόµου επί τη 

35ετηρίδι του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόµου), Αθήνα 1931. 

199. Για τους Xρύσανθο Iωαννίδη και Kυπριανό Oικονοµίδη βλ. Aριστείδης 

Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 494-495 και 193, 

αντιστοίχως, όπου και βιβλιογραφία. 

200. Για τη ζωή του  βλ. Aριστείδης Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, 

ό.π., σ. 330. 

201. O Kέλλουρας ήταν υπότροφος του Mητροπολίτη Kυρηνείας και µετέπειτα 

Aρχιεπισκόπου Kύπρου Kυρίλλου Γ΄: «Διά τοÜ AéστριακοÜ τÉς παρελθούσης 

Tρίτης αφίκοντο âξ \Aθην΅ν οî κ.κ. Πολύβιος Γ. Xριστοφίδης, Xρ. Πατίχης, 

\Aµφιάραος Παναγίδης, διδάκτορες τÉς NοµικÉς, Kόδρος ΦυλακτοÜ, διδάκτωρ τÉς 

φιλολογίας, KωνσταντÖνος Mυριάνθης τÉς ¨ατρικÉς καί Στέφανος Kελλουρίδης, 

προλύτης τÉς θεολογίας, •πότροφος τÉς A.Π. τοÜ Mητροπολίτου Kερύνειας». Bλ. 

Σάλπιγξ, 12.10.1902. Για την περίοδο της ηγουµενίας του βλ. Πατρίς, 21/3.1.1917 

και Kυπριακός Φύλαξ, 14.5.1924. 
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1950) Mακάριο B΄ (απόφοιτο του 1905202) και Xαρίλαο Παπαϊωάννου (1881-1954) 

και Kώστα Kωνσταντινίδη (1882-1956) (επίσης απόφοιτους του 1905)203. 

 Oι αριθµοί των Kύπριων αποφοίτων των Σχολών αυτών, είκοσι ένας του 

Σταυρού, τέσσερις της Xάλκης, πέντε της Pιζαρείου και εννέα της Θεολογικής 

Σχολής Aθηνών, καταδεικνύουν την αναµφισβήτητη προτίµηση των νεαρών 

Kυπρίων της εποχής για φοίτηση στη Σχολή του Σταυρού. H δε δραστηριοποίηση 

και προσφορά τους προς την Eκκλησία και την Παιδεία καταδεικνύει και τη µεγάλη 

συµβολή που είχε η Σχολή στην πνευµατική κίνηση της εποχής και στη διάδοση 

των ελληνικών γραµµάτων, όχι µόνο στην Κύπρο αλλά και στον ευρύτερο 

Ελληνισµό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OI KYΠPIOI AΠOΦOITOI THΣ ΣXOΛHΣ TOY ΣTAYPOY 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο             Έτος Kαταγωγή Xορηγός σπουδών 

          αποφοίτησης 

1.  Ιερώνυµος Μυριανθέας   1859  Kαµινάρια Πατριαρχείο Iεροσολύµων 

                                                
202. Για το έτος ολοκλήρωσης των σπουδών του αναφέρεται δηµοσίευµα της 

εποχής: «^O âν τFÉ ΘεολογικFÉ ΣχολFÉ τοÜ \EθνικοÜ Πανεπιστηµίου σπουδαστής τÉς 

θεολογίας îερολογιώτατος διάκονος κ. Mακάριος, àνεψιός τÉς A. Πανιερότητος τοÜ 

Mητροπολίτου Kιτίου, •ποστάς τάς νενοµισµένας âξετάσεις àνεκηρύχθη προλύτης 

τÉς θεολογίας». Bλ. Eυαγόρας, 5.2.1905. Για τη ζωή του βλ. Aριστείδη 

Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 238-240. 

203. Για τη ζωή των Xαρίλαου Παπαϊωάννου και Kώστα Kωνταντινίδη  βλ. 

Aριστείδης Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 327-328 και 205, 

αντιστοίχως. 
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 Aρχιµανδρίτης Iεροσολύµων      (Πέτρας Mελέτιος) 

2. Φίλιππος Γεωργίου   1862  Aθιένου Πατριαρχείο Iεροσολύµων 

 αγιοταφίτης δόκιµος - λαϊκός     (Γάζης Φιλήµων) 

3. Μελέτιος    1866  Πεδουλάς Πατριαρχείο Iεροσολύµων 

 Mητροπολίτης Nεαπόλεως     (Aρχιµ. Iωαννίκιος - 

         Iεροµ. Bενιαµίν) 

4. Μακάριος Xριστοδουλίδης  1869  Aγρός  Πατριαρχείο Iεροσολύµων 

 αγιοταφίτης Iεροδιάκονος -  

 Aρχιµανδρίτης Kιτίου 

5. Γαβριήλ Mαρκίδης   1870  Aγ. Nικόλαος- Πατριαρχείο Iεροσολύµων 

 Aρχιµανδρίτης Iεροσολύµων    Λεµύθου (Πέτρας Mελέτιος) 

6. Μακάριος Κυκκώτης   1871  Mηλικούρι Mονή Kύκκου 

 Aρχιµανδρίτης Kύκκου 

7. Κύριλλος Παπαδόπουλος  1872  Πρόδροµος Aρχιεπισκοπή Kύπρου 

 Mητροπολίτης Kιτίου / Kυρηνείας -  

 Aρχιεπίσκοπος Kύπρου 

8. Ιωαννίκιος    1873 Πεδουλάς Πατριαρχείο Iεροσολύµων 

 Aρχιµανδρίτης Iεροσολύµων      (Aρχιµ. Iωαννίκιος) 

9. Χριστόδουλος Παπαδόπουλος  1874 Πρόδροµος Πατριαρχείο Iεροσολύµων 

 Λαϊκός         (Iεροδ. Σπυρίδων, ο µετέ- 

         πειτα Aντιοχείας) 

10. Λεωνίδας Μαχλουζαρίδης  1876  Kαλοπαναγιώτης άγνωστος 

 Λαϊκός 

11. Νικόλαος Χριστοδούλου  1888 Tύµβου  Πατριαρχείο Iεροσολύµων 

 Aρχιµανδρίτης Iεροσολύµων      (Aρχιµ. Mελέτιος, ο µετέ-

         πειτα Kυριακουπόλεως) 

12. Νεκτάριος Ιορδανίδης   1888 Σύλειο Iκονίου Πατριαρχείο Iεροσολύµων 

 Iεροδιάκονος Iεροσολύµων -    - Λεµύθου (Iεροµ. Iννοκέντιος) 

 Mητροπολίτης Xαλεπίου / Mέµφιδος 

13. Γαβριήλ Καραπατάκης   1900 Oίκος  Aντιοχείας Σπυρίδων 

 Aρχιµανδρίτης Iεροσολύµων - 
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 Aρχιµανδρίτης Eκκλησίας Eλλάδος 

14. Κλήµης Καρναπάς   1900  Λευκωσία Πατριαρχείο Iεροσολύµων 

 Aρχιµανδρίτης Iεροσολύµων - λαϊκός     (Iορδάνου Eπιφάνιος) 

15. Παύλος Γρηγοριάδης   1900  Γύψου  Πατριαρχείο Iεροσολύµων 

 Aρχιµανδρίτης Iεροσολύµων - λαϊκός     (Aρχιµ. Eπιφάνιος) 

16. Ματθίας Παυλίδης   1903 Γύψου  Πατριαρχείο Iεροσολύµων 

 Aρχιµανδρίτης Iεροσολύµων     (Aρχιµ. Eπιφάνιος) 

17. Ιππόλυτος Μιχαηλίδης   1903 Kαϊµακλί Πατριαρχείο Iεροσολύµων 

 Aρχιµανδρίτης Iεροσολύµων     (Kυριακουπόλεως 

 Aρχιµανδρίτης Aρχιεπ. Kύπρου    Mελέτιος) 

18. Πορφύριος Κυριακίδης   1904 Πραστειό Kυρηνείας Kύριλλος 

 Iεροδιάκονος Aρχιεπ. Kύπρου -    Mεσαορίας 

 Aρχιµανδρίτης Eκκλησίας Eλλάδος 

19. Iουβενάλιος Eλευθεριάδης  1906 Πραστειό Πατριαρχείο Iεροσολύµων 

 Aρχιµανδρίτης Iεροσολύµων -    Mεσαορίας (Aρχιµ. Eπιφάνιος) 

 Aρχιµανδρίτης Kιτίου 

20. Φιλάρετος Kουρίτης   1906 άγνωστη Aρχιεπισκοπή Kύπρου 

 Iεροδιάκονος Aρχιεπ. Kύπρου -  

 Aρχιµανδρίτης Eκκλησίας Eλλάδος 

21. Παΐσιος Kυκκώτης   1907 Zώδια  Mονή Kύκκου 

 Iεροµόναχος Kύκκου 
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OI KYΠPIOI ΣΠOYΔAΣTEΣ THΣ ΣXOΛHΣ TOY ΣTAYPOY 

OI OΠOIOI ΔEN OΛOKΛHPΩΣAN TIΣ ΣΠOYΔEΣ TOYΣ 

A/A Oνοµατεπώνυµο  Έτη   Kαταγωγή Xορηγός σπουδών 

                φοίτησης 

1.  Eπιφάνιος Mαττέος  1855-56 Λεµύθου Πέτρας Mελέτιος 

2.  Kωνσταντίνος Oικονοµίδης 1863-67 Άρσος Λεµ. αγιοταφίτης µοναχός 

3.  Iωάννης Kαρεµφυλάκης 1869-71 Λάρνακα άγνωστος 

4. Γεώργιος Mιχαηλίδης  ; -1865- ; άγνωστη άγνωστος 

5. Γρηγόριος   ; -1869- ; άγνωστη άγνωστος 

6.  Γεώργιος Mαττέος  δεκ. 1860 Λεµύθου  Eπιφάνιος Mαττέος 

7.  Mελέτιος Kρονίδης  δεκ. 1860 Oµορφίτα µοναχός Xρύσανθος 

8.  Nικοκλής Kαλλονάς  ; - 1875- ; Kαµπιά  άγνωστος 

9.  Θεόδωρος Iωάννου  ; -1875- ; άγνωστη άγνωστος 

10.  Eυέλθων Γλυκύς  1882-87 Λευκωσία    Kυριακουπόλεως Δανιήλ 

11.  Aριστόδηµος Φοινιέας  ; -1884- ; Φοινί     Aρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος 

12.  Kωνσταντίνος Aιµιλιανίδης  ; -1888  Kυθραία       Kυριακουπόλεως Δανιήλ 

13.  Γεώργιος Mοδινός   ; -1888  άγνωστη Eπιφάνιος Mαττέος 

14.  Nικόλαος Xατζηνικολάου ; -1888  άγνωστη άγνωστος 

15.  Iάκωβος Πιττίδης  ; -1888  άγνωστη άγνωστος 

16.  Γεώργιος Γερουσιάδης ;  -1888  άγνωστη άγνωστος 

17.  Γεώργιος Σταυρίδης Pαγιάς δεκ. 1880 Kερύνεια άγνωστος 

18.  Kωνστ. Mυριανθόπουλος 1894  Πρόδροµος Aντιοχείας Σπυρίδων 

19.  Νικόλαος Ιακωβίδης  1901-05 άγνωστη άγνωστος 

20.  Mιχαήλ Aντωνιάδης  1904-05 άγνωστη άγνωστος 

21.  Ανδρόνικος Βρυωνίδης  1902-06 Στατός  Mονή Σινά 

22.  Νεόφυτος Παπανεοφύτου 1905-07 άγνωστη άγνωστος 

23.  Iωάννης Χριστοδουλίδης 1904-09 άγνωστη άγνωστος 

24.  Βασίλειος Παυλίδης  1905-09 Γύψου            Aρχιµανδρίτης Eπιφάνιος 

25.  Σωφρόνιος Tροοδιτίσσης 1907-09 Φοινί     Mονή Tροοδίτισσας 

26.  Μακάριος Mαχαιριώτης  1907-09 Aγ. Bαρβάρα Mονή Mαχαιρά 

27.  Γεννάδιος Kυκκώτης  1907-09 Tσακίστρα Mονή Kύκκου 
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28.  Nικόδηµος Mυλωνάς  1905-07 Λιµνιά  Kυρηνείας Kύριλλος  

29.  Παλλάδιος Γαλήνιος  ; -1909  Γαληνή  Kυριακουπόλεως Mελέτιος 

30.  Xρίστος Oικονοµίδης  δεκ. 1900 Kοράκου άγνωστος 

 

 

TA EΓΓPAΦA 

1 

 ^O Πέτρας Mελέτιος καί ï Λύδης Γεράσιµος \Eπίτροποι τοÜ ^Iεροσολύµων 

âπικυροÜµεν. 

 \Eπί Kυρίλλου B΄ Πατριάρχου τ΅ν ^Iεροσολύµων, ΣχολαρχοÜντος τÉς 

ΠατριαρχικÉς ΣχολÉς τοÜ \Aρχιµανδρίτου ΓερµανοÜ ΓρηγορÄ, καθηγητοÜ τÉς 

^IερÄς Θεολογίας, \Iωάννης Γεωργίου ^Aγιοταφίτης, τήν πατρίδα Kύπριος, 

àκροασάµενος âπιµελ΅ς τ΅ν âν τFÉ ΣχολFÉ ταύτFη διδαχθέντων âγκυκλίων καί 

θεολογικ΅ν µαθηµάτων, τοéτέστιν τÉς ^EλληνικÉς Γλώσσης καί Φιλολογίας, τÉς 

^PητορικÉς, τ΅ν Στοιχειωδ΅ν Mαθηµατικ΅ν (µέχρι Γεωµετρίας), τÉς ΠολιτικÉς 

^Iστορίας, τÉς Στοιχειώδους Φιλοσοφίας (Ψυχολογίας, ΛογικÉς, \HθικÉς καί 

ΦυσικÉς Θεολογίας), τÉς \EκκλησιαστικÉς ^Iστορίας (µέχρι τοÜ θ! α¨΅νος) τÉς 

ΔογµατικÉς καί \HθικÉς Θεολογίας, τÉς ^IερÄς ^EρµηνευτικÉς µετά τÉς 

Πατρολογίας καί \Eγκυκλοπαιδείας τÉς Θεολογίας, E¨σαγωγÉς ε¨ς τάς ^Iεράς 

Γραφάς καί ^EβραϊκÉς \Aρχαιολογίας, öτι δέ καί τ΅ν Γλωσσ΅ν \AραβικÉς, 

ΛατινικÉς καί ΓαλλικÉς, âν δέ ταÖς δηµοσίαις âξετάσεσι τήν νενοµισµένην àκριβÉ 

δοκιµασίαν •ποστάς, âπεδείξατο àρίστην τήν ε¨ς τά δεδιδαγµένα âπίδοσιν. \Eφ z 

καί àπονέµεται αéτ΅ τό παρόν \Aπολυτήριον, •πογεγραµµένον µέν •πό τοÜ 

Σχολάρχου, σεσηµασµένον δέ τFÉ τÉς ΣχολÉς σφραγÖδι, âπικεκυρωµένον δέ •πό 

τ΅ν Σεβασµιωτάτων \Eπιτρόπων τÉς AéτοÜ θειοτάτης Mακαριότητος. 

 \Eν τFÉ ΠατριαρχικFÉ τ΅ν ^Iεροσολύµων ΣχολFÉ, Mηνός \Iουλίου ε΄, öτος 

Σωτηρίω αωνθ΄. 

 ^O Σχολάρχης \Aρχιµανδρίτης Γερµανός ΓρηγορÄς. 

 

\AρχεÖο Πατριαρχείου ^Iεροσολύµων, Xειρόγραφον ΘεολογικÉς ΣχολÉς ΣταυροÜ 

45, σ. 134. 

2 

 Kαί αsθις Aéτήν àδελφικ΅ς âν Kυρίω κατασπαζόµεθα. 

 Διήλθοµεν âπισταµένως καί ¬σα πρός ™µÄς âν τ΅ àπό θ΄ τοÜ λήξαντος 

Mαρτίου âκτίθησιν ™ àδελφική α•τÉς àγάπη περί àποστολÉς ε¨ς τήν καθ’ ™µÄς 

âνταÜθα Πατριαρχικήν τοÜ Παναγίου Tάφου Θεολογικήν Σχολήν δύο âκ τÉς 

θεοσώστου Nήσου Kύπρου φοιτητ΅ν, ¬πως σπουδάσωσι. Διό καί ε¨ς àπάντησιν, τFÉ 
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λέγοµεν, ¬τι µεγάλως âπί τούτω âχάρηµεν, καί âπFηνέσαµεν, ½ς ε¨κός, τήν 

àδελφικήν AéτÉς àγάπην, διά τά φιλόµουσα καί φιλόκαλα AéτÉς α¨σθήµατα. 

\Eπειδή, ¬µως, καί ï àριθµός τ΅ν φοιτητ΅ν âστι σχεδόν συµπληρωµένος διά τό 

âνεστώς öτος, διά τοÜτο µετά λύπης ε¨δοποιοÜµεν τFÉ àδελφικFÉ AéτÉς àγάπFη, ¬τι 

δέν δυνάµεθα νά δεχθ΅µεν, ε¨µή µόνον ≤να ¬ντινα çφείλει ™ σεβασµία AéτÉς 

Mακαριότης ν’ àποστείλFη περί τάς àρχάς ¦ τά µέσα τοÜ âλευσοµένου µηνός 

\Iουλίου. 

 Δέν λείποµεν, ¬µως, τοÜ νά φέρωµεν συγχρόνως •π’ ùψιν τÉς àδελφικÉς 

AéτÉς KορυφÉς, ¬τι ï νέος çφείλει νά κέκτηται àπαραιτήτως ¬λα τά προσόντα ¬σα 

àπαιτοÜνται •πό τοÜ KανονισµοÜ τÉς ΣχολÉς, âφ’ z καί περικλείοµεν âν τ΅ 

παρόντι πρός γν΅σιν AéτÉς καί àπόσπασµα τοÜ ε¨ρηµένου KανονισµοÜ περί τ΅ν 

καθηκόντων τ΅ν µαθητ΅ν, καθώς καί σχέδιον \EγγυητικοÜ âγγράφου· διότι δέον 

νά δοθFÉ καί âγγύησις àπό µέρους τ΅ν γονέων ¦ τ΅ν κηδεµόνων αéτοÜ πρός τό 

^Iερόν τοÜ Παναγίου Tάφου Kοινόν. 

 TαÜτα µέν âπί τοσοÜτον ε¨ς àπάντησιν καί ïδηγίαν AéτÉς. ≠Eτερον δέ µή 

öχοντες διατελοÜµεν, 

 \Eν ^Iεροσολύµοις, αωξε΄ \Aπριλίου θ΄. 

 ≠Oλως πρόθυµος âν Xριστ΅ àδελφός, 

 ï ^Iεροσολύµων Kύριλλος. 

\Aπόσπασµα âκ τοÜ KανονισµοÜ τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς τοÜ ΠατριαρχικοÜ θρόνου 

τ΅ν ^Iεροσολύµων 

Kεφάλαιον Στ΄ 

 ‰ Aρθρον 4. Oî µαθηταί, ¥να tσι παραδεκτοί âν τFÉ ΣχολFÉ, çφείλουσι α΄. εrναι 

τέκνα τÉς \Oρθοδόξου \Eκκλησίας, β΄. öχουν µαρτυρίαν àξιόπιστον χρηστ΅ν äθ΅ν 

καί àνεπιλήπτου βίου, παρά τ΅ν àποστελλόντων αéτούς, γ΄. εrναι µήτε νεώτεροι 

τ΅ν 16 âτ΅ν, µήτε πρεσβύτεροι τ΅ν 20 âτ΅ν, πλήν ε¨ µή τις îερωµένος τύχει, δ΄. 

âξεταζόµενοι πρότερον •πό τοÜ \IατροÜ τÉς ΣχολÉς ε•ρίσκεσθαι κατά πάντα •γιεÖς 

τό σ΅µα καί µή •ποκεÖσθαι ε¨ς χρονίαν τινά νόσον, ε΄. οî µέν ≠Eλληνες γινώσκειν 

τά âξÉς προκαταρκτικά µαθήµατα, οxον Kατήχησιν, πρακτικήν \Aριθµητικήν, 

Πολιτικήν Γεωγραφίαν, τό Συντακτικόν τÉς ^EλληνικÉς γλώσσης καί καλήν 

àνάγνωσιν τÉς \AραβικÉς. Oî δέ Παλαιστινοί τό τεχνολογικόν τÉς \AραβικÉς καί 

καλήν àνάγνωσιν τÉς ^EλληνικÉς γλώσσης· οî δέ âξ ôλλων τόπων ¬σα καί οî 

≠Eλληνες, στ΄. παρέχειν ≤ναν àξιόχρεων âγγυητήν πρός βεβαίωσιν, ¬τι 

âκπληρώσουσιν àκριβ΅ς πάσας τάς κατωτέρω âπιβαλλοµένας αéτοÖς •ποχρεώσεις. 

 ‰ Aρθρον 5. Oî ε¨σαγόµενοι µαθηταί çφείλουσι α΄. παραµένειν µέχρι τÉς 

àποπερατώσεως τ΅ν διδασκοµένων âν τFÉ ΣχολFÉ µαθηµάτων, β΄. µετά τήν 

àποπεράτωσιν τ΅ν µαθηµάτων διδάσκειν ¦ •πηρετεÖν ôλλως ¬που ôν διορισθ΅σιν 



65 

•πό τοÜ Πατριάρχου ¦ τ΅ν \Eπιτρόπων αéτοÜ, ¦ •πό τÉς Kοινότητος τÉς πατρίδος 

αéτ΅ν, γ΄. τ΅ν τελειοδιδάκτων µαθητ΅ν οî µέν συµπληρώσαντες τό 25ον öτος τÉς 

™λικίας αéτ΅ν καταλέγονται, µετά τήν àποπεράτωσιν τ΅ν µαθηµάτων α•τ΅ν, âν 

τ΅ îερ΅ κλήρω· τοÖς δέ µή συµπληρώσασι τό 25ον öτος δίδοται προθεσµία τό µέχρι 

τοÜ öτους τούτου διάστηµα. \Eν περιπτώσει δέ καθ\ ≥ν τούτων τις ¦θελε παραβFÉ 

τούτους τούς ¬ρους, τούτου ï âγγυητής çφείλει àποζηµιοÖ τό Kοινόν τοÜ 

Παναγίου Tάφου, àποτίων διά πÄν öτος τÉς µαθητείας αéτοÜ àνά 2000 γρόσια. 

 ‰ Aρθρον 7. ^O µαθητής àποπέµπεται α΄. ôν φωραθFÉ χωλαίνων περί τά ¦θη, 

β΄. ôν àποδειχθFÉ àµελής καί àδιόρθωτος ¦ ταραχοποιός, γ΄. ôν µή τηρFÉ àκριβ΅ς 

τούς νόµους καί τάς διατάξεις τÉς ΣχολÉς. ^H κατά τάς τρεÖς ταύτας περιστάσεις 

àποποµπή συνεπάγεται τήν âπιβαλλοµένην τοÖς âγγυηταÖς àποζηµίωσιν. 

\Eγγυητικόν (τύπος) 

 ^O •ποφαινόµενος âγγυ΅µαι, κατά τό 4ον ôρθρον τοÜ Στ΄ Kεφαλαίου τοÜ 

KανονισµοÜ τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς, ¬τι ï ε¨σαγόµενος µαθητής (δεÖνα) 

âκπληρώσει àκριβ΅ς καθ’ ±παν τό διάστηµα τÉς µαθητείας α•τοÜ, πάσας τάς •πό 

τοÜ KανονισµοÜ âπιβαλλοµένας τοÖς µαθηταÖς •ποχρεώσεις. \Eν âναντία δέ 

περιπτώσει, καθ’ ≥ν δι’ àσύγγνωστον πταÖσµα ¦θελεν àποβληθFÉ τÉς ΣχολÉς, κατά 

τό 7ον ôρθρον τοÜ αéτοÜ κεφαλαίου, •ποχρεοÜµαι àποζηµι΅σαι τό Kοινόν τοÜ 

Παναγίου Tάφου, àποτίων διά πÄν öτος τÉς µαθητείας αéτοÜ àνά 2000 γρόσια, 

κατά τό 5ον ôρθρου τοÜ αéτοÜ Kεφαλαίου. 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον ΛH΄, Mέρος B΄. \Aλληλογραφία 

πρός τάς Aéτοκεφάλους \Eκκλησίας καί δή πρός τό O¨κουµενικόν ΠατριαρχεÖον 

àπό τοÜ 1781 καί πρός ôλλους κληρικούς καί âπισήµους λαϊκούς, àρ. 329. 
3 

 Mακαριώτατε καί Σεβασµιώτατε \Aρχιεπίσκοπε Nέας \IουστινιανÉς καί 

Πάσης τÉς θεοσώστου Nήσου Kύπρου, âν Xριστ΅ τ΅ Θε΅ λίαν àγαπητέ καί 

περιπόθητε àδελφέ καί Συλλειτουργέ τÉς ^Hµ΅ν Mετριότητος Kύριε Kύριε 

Σωφρόνιε! Tήν ^Yµετέραν Σεβασµιωτάτην Mακαριότητα àδελφικ΅ς âν Kυρίω 

περιπτυσσόµενοι, ïλοψύχως âν êγίω φιλήµατι κατασπαζόµεθα, καί •περήδιστα 

προσαγορεύοµεν. 

 Περιχαρ΅ς âκοµισάµεθα τήν àπό 14Fης τοÜ λήγοντος πρός ™µÄς àδελφικήν 

τÉς •µετέρας Σεβασµιωτάτης Mακαριότητος καί διεξελθόντες κατείδοµεν τά âν 

αéτFÉ καί âπέγνωµεν· καί χάριτας ¬τι πλείστας àνεπέµψαµεν τ΅ Παναγίω Θε΅ âπί 

τοÖς εéαγγελίοις τ΅ν θεοδότων τε καί περισπουδάστων ™µÖν α¨σίων τÉς àδελφικÉς 

της àγάπης. 
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 TανÜν δέ ε¨ς àνταπάντησιν σπεύδοµεν, àντευαγγελιζόµενοι âν πρώτοις, ¬τι 

καί ™µεÖς âνταÜθα πάνυ •γι΅ς öχοµεν êπαξάπαντες τFÉ χάριτι τοÜ Παναγίου καί 

Zωοδόχου Tάφου. Kαί κατά συνέπειαν ε¨δοποιοÜµεν τFÉ θεσπεσί÷α AéτÉς κορυφFÉ 

¬τι τFÉ κε΄ τοÜ  λήγοντος öφθασεν α¨σίως âν τFÉ êγί÷α Πόλει ï κατ’ α€τησιν ^Hµ΅ν 

παρά τÉς àδελφικÉς της àγάπης àποσταλείς νέος KωνσταντÖνος Παπαδόπουλος 

τοûνοµα, ¬πως ε¨σαχθείς âν τFÉ καθ’ ^HµÄς âνταÜθα ΠατριαρχικFÉ ΘεολογικFÉ ΣχολFÉ 

âκπαιδευθFÉ δαπάνFη τοÜ Παναγίου Tάφου, καί χρησιµεύσFη κατόπιν âν τFÉ πατρίδι 

του, ½ς ^Iεροκήρυξ καί διδάσκαλος. Tόν νέον τοÜτον •ποδεξάµεθα πατρικ΅ς καί 

πάραυτα âσπεύσαµεν νά ε¨σαγάγωµεν âν τFÉ ΣχολFÉ· καί ε€θε διά τÉς âπιµελείας καί 

τÉς χρηστÉς αéτοÜ διαγωγÉς, συµφώνως τ΅ Kανονισµ΅ τÉς ΣχολÉς, νά 

εéδοκιµήσFη, àντάξιος καθιστάµενος τ΅ν εéχ΅ν καί πόθων τ΅ν ëαυτοÜ εéεργετ΅ν, 

ο¥τινες ε¨σίν αéτό τοÜ Παναγίου Tάφου τό ^Iερόν Kοινόν, ^HµεÖς αéτοί, καί ™ 

•µετέρα Σεβασµιωτάτη Mακαριότης. TαÜτα µέν âπί τοσοÜτον. ≠Eτερον δέ µή 

öχοντες, περαίνοµεν τόν λόγον âξαιτούµενοι θεόθεν τά öτη αéτÉς, ¬τι πλεÖστα 

•γιεινά καί πανευφρόσυνα. 

 \Eν τFÉ ^Aγία Πόλει ^Iερουσαλήµ, αωξστ΄ σεπτεµβρίου κθ΄. 

 TÉς ^Yµετέρας Σεβασµιωτάτης Mακαριότητος àγαπητός âν Xριστ΅ àδελφός 

καί ¬λως πρόθυµος, 

 ^O ^Iεροσολύµων Kύριλλος. 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον ΛH΄, Mέρος B΄. \Aλληλογραφία 

πρός τάς Aéτοκεφάλους \Eκκλησίας καί δή πρός τό O¨κουµενικόν ΠατριαρχεÖον 

àπό τοÜ 1781 καί πρός ôλλους κληρικούς καί âπισήµους λαϊκούς, àρ. 340 [=\AρχεÖο 

Πατριαρχείου ^Iεροσολύµων, VIII. B. Kώδικες âξερχοµένων âπιστολ΅ν. \Aρ. 15. 

Kώδηξ γραµµάτων àπό 26 Nοεµβρίου 1864 µέχρι 2 Nοεµβρίου 1866, σ. 223α]. 

4 

 Tήν ^Yµετέραν Σεβασµιωτάτην Mακαριότητα àδελφικ΅ς âν Kυρίω 

περιπτυσσόµενοι, ïλοψύχως âν êγίω φιλήµατι κατασπαζόµεθα καί ™δέως 

προσαγορεύοµεν. 

 \Eγκαίρως κοµισάµενοι τό τε àπό ιζ΄ τοÜ παρελθόντος Σεπτεµβρίου καί τό 

àπό α΄ Δεκεµβρίου, δύο περισπούδαστα ™µÖν àδελφικά γράµµατα τÉς ^Yµετέρας 

Σεβασµιωτάτης Mακαριότητος, δέν äδυνήθηµεν δυστυχ΅ς, ¥να καί âν καιρ΅ 

àπαντήσωµεν AéτFÉ, ≤νεκα ποικίλων âµπεσασ΅ν ^HµÖν περιστάσεων καί àσχολι΅ν. 

‰ Hδη, ¬µως, εéκαιρίας δραξάµενοι, àσµένως σπεύδοµεν νά κινήσωµεν πρός Aéτήν 

τόν àδελφικόν ™µÖν κάλαµον καί âπερωτήσωµεν ποθειν΅ς τά θεόσδοτα καί 

πολύευκτα ™µÖν α€σια τÉς •µετέρας Σεβασµιωτάτης Mακαριότητος, ±µα δέ 

εéαγγελίσωµεν AéτFÉ,  ¬τι καί ™µεÖς âλέει Θείω •γιει΅ς τό γε νÜν öχοµεν. 
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 Kατά συνέπειαν ε¨δοποιοÜµεν AéτFÉ, ¬τι âχάρηµεν λίαν, διότι ™ θεσπεσία 

AéτÉς κορυφή, τό συµφέρον τÉς Πατρίδος διώκουσα, öσπευσε νά âξαποστείλFη τόν 

¬ν εrχε ζητήσει ™ A.Θ. Mακαριότης, ï προσκυνητός µοι Δεσπότης καί Πατριάρχης 

τ΅ν ^Iεροσολύµων, •πότροφον διά τήν âνταÜθα Θεολογικήν Σχολήν αéτόθεν âκ 

τÉς Πατρίδος, ¬πως οyτος âκπαιδευθείς âν αéτFÉ καί καλ΅ς παιδαγωγηθείς 

χρησιµεύσFη ε¨ς τό µέλλον τFÉ πατρίδι· ™ πρÄξις καί âκλογή Tης α≈τη µαρτυρεÖ 

πόσον âστί ζηλωτής τ΅ν συµφερόντων τÉς Πατρίδος ™ φίλη ™µÖν AéτÉς Kορυφή. 

‰ Eστε δέ βεβαία, ¬τι καί ™µεÖς τ΅ αéτ΅ îερ΅ βωµ΅ τÉς Πατρίδος, καθ’ îερόν 

καθÉκον δουλεύοντες, εéµεν΅ς καί προθύµως âδεξάµεθα τάς πρός ™µÄς συστάσεις 

τÉς •µετέρας Σ. Mακαριότητος διά τόν ôνω ρηθέντα •πότροφον κύρ KωνσταντÖνον 

ΠαπÄ Mάρκον, ¬στις καί àµέσως ε¨σαχθείς âν τFÉ ρηθείσFη ΣχολFÉ âξακολουθεÖ 

öκτοτε καταγινόµενος ε¨ς τά îερά του µαθήµατα âπιµελ΅ς καί µετ’ àξιεπαίνου 

διαγωγÉς, δικαιώσας τήν âπιτυχÉ AéτÉς âκλογήν. Kαί ™µεÖς δέ àγαπ΅µεν αéτόν 

πατρικ΅ς, καί συµβουλεύοµεν φιλοστόργως, àλείφοντες τήν âπιµέλειαν καί 

φιλοτιµίαν αéτοÜ ε¨ς πρόοδον καί προκοπήν τήν âπί τά κρείττω. Kαί ταÜτα µέν 

περί τούτου. ≠Oσον δέ περί τοÜ ο¨κτροÜ καί α¨φνιδίου θανάτου τοÜ µακαρίτου 

\Aρχιµανδρίτου Kυρίλλου âλυπήθηµεν καί ^HµεÖς σφόδρα, καί ηéξάµεθα, ¥να ï 

πολύς καί âν âλέει Kύριος, ï καί νεκρ΅ν καί ζώντων δεσπόζων, àναπαύσFη τήν 

ψυχήν αéτοÜ âν χώρ÷α ζώντων καί µετά δικαίων συναριθµήσFη! 

 Kαίτοι δέ, ½ς ε¨κός, µέσην âπλήγηµεν τήν καρδίαν διά τόν âλεεινόν τοÜτον 

τοÜ µακαρίτου θάνατον, µυρίας ¬µως çφείλοµεν χάριτας τFÉ •µετέρ÷α Σεβασµιωτάτ Fη 

Mακαριότητι, διότι καταφρονήσασα τήν ôγαν φιλευσέβειαν δÉθεν τιν΅ν διέταξε 

κατά τήν çρθήν τ΅ν \Iατρ΅ν öκθεσιν, ¬πως àποδοθ΅σι τ΅ µακαρίτFη πάντα τά 

νενοµισµένα, ¬σα ™ êγία ™µ΅ν \Eκκλησία œρισεν, ¥να τελ΅νται· ™ πρÄξις α≈τη τÉς 

φιλτάτης ™µÖν AéτÉς KορυφÉς καθυπεχρέωσεν ™µÄς âς àεί· καί ôς µή àµφιβάλλFη 

àπό τοÜδε, ¬τι ≥λκυσε πρός ëαυτήν τήν àγάπην καί συµπάθειαν πάσης τÉς îερÄς 

™µ΅ν âν Xριστ΅ ^AγιοταφιτικÉς \Aδελφότητος. 

 TαÜτα µέν καί περί τούτου ε¨ς àπάντησιν· καθασπαζόµενοι δέ καί αsθις 

πόθω àδελφικ΅ τήν θεσπεσίαν AéτÉς Kορυφήν, περαίνοµεν τόν λόγον, 

διατελοÜντες, 

 \Eν τFÉ êγί÷α Πόλει ^Iερουσαλήµ, αωξζ΄ , \Iανουαρίου KB΄. 

 TÉς ^Yµετέρας Σεβασµιωτάτης Mακαριότητος ¬λως πρόθυµος âν Xριστ΅ 

àδελφός, 

 ^O Πέτρας Mελέτιος καί \Eπίτροπος τοÜ ^Iεροσολύµων. 
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\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον ΛH΄, Mέρος B΄. \Aλληλογραφία 

πρός τάς Aéτοκεφάλους \Eκκλησίας καί δή πρός τό O¨κουµενικόν ΠατριαρχεÖον 

àπό τοÜ 1781 καί πρός ôλλους κληρικούς καί âπισήµους λαϊκούς, àρ. 343. 
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 Πανιερώτατε Δέσποτα, 

 E•ρισκόµενος ε¨ς ξένην πατρίδα καί ½ς âκ τούτου µή µετέχων τÉς εéτυχίας 

τοÜ νά âκφράσω πρός τήν •µετέραν Mακαριότητα τήν àνήκουσαν εéγνωµοσύνην 

µου, φοβοÜµαι µήπως ™ µακρά µου σιωπή âκληφθFÉ ½ς àχαριστία, ¦ ½ς λήθη τ΅ν 

εéεργεσι΅ν, ±τινας öλαβον παρ’ •µ΅ν. Γνωρίζων ¬µως τήν συνήθη •µ΅ν εéµένειαν 

καί âπιείκειαν, δέν àπελπίζοµαι τÉς •µετέρας εéνοίας. ≠Oθεν λαµβάνω ¦δη τό 

θάρρος, ¥να àποδώσω τ΅ ™µετέρω προστάτFη τό βαθύτατόν µου σέβας, τό ïποÖον τοÜ 

χρεωστ΅, καί δεύτερον ¥να α¨τήσω παρ’ αéτοÜ µίαν χάριν πλήρης βεβαιότητος ¬τι, 

½ς καλός Πατήρ, δέν θέλει µοÜ τήν àρνηθFÉ. 

 Πρό τεσσάρων περίπου âτ΅ν, ¬που âγκατέλειψα τό ëλληνικόν σχολεÖον, 

âπιµελήθην ε¨ς τό νά µάθω τήν γαλλικήν διάλεκτον, καί χάριτι θεί÷α οî κόποι µου 

δέν âστάθησαν µάταιοι. ‰ Eχω προσέτι àρχάς τÉς àραβικÉς γλώσσης. Mολονότι, 

¬µως, ε¨ς τοÜτο τό διάστηµα àφÉκα κατά µέρος τά ëλληνικά βιβλία, ζÉλος τις 

öνθερµος δέν öλειψεν àπό τό νά διεγείρFη ε¨ς τήν καρδίαν µου µίαν µεγάλην 

âπιθυµίαν τοÜ νά γνωρίσω τά συγγράµµατα τ΅ν àρχαίων µας προγόνων. \Aλλά 

πάλιν àµφιταλαντευόµην, καθώς ôλλοτε ï Λουκιανός, âάν öπρεπε νά παραδοθ΅ ε¨ς 

τήν παιδείαν, ¦ νά µάθω καί âγώ καµµίαν τέχνην διά νά ζήσω. 

 Διάκονός τις Kύπριος, Mελέτιος çνόµατι, σταλείς ε¨ς Συρίαν àπό τήν AéτοÜ 

^Aγιότητα τόν Πατριάρχην ^Iεροσολύµων, διά νά παραδοθFÉ τήν àραβικήν 

φιλολογίαν, µοί âπήνεσε κατά πολλά τό σχολεÖον τοÜ ΣταυροÜ, µοί âξήγησεν ¬λον 

τόν κανονισµόν καί ε¨ς ποίους ¬ρους ≤καστος µαθητής εrνε δεκτός: κατ’ âξοχήν 

τώρα, âπρόσθεσεν, εéκόλως δύναταί τις νά ε¨σαχθFÉ, τÉς σχολÉς âχούσης àνάγκην 

µαθητ΅ν· àλλά χρειάζεται νά εrνε τις συστηµένος àπό ≤να àρχιεπίσκοπον. TοÜτο 

λοιπόν τό συστατικόν, Σεβασµιώτατε Δέσποτα, παρακαλ΅ τήν •µετέραν 

Mακαριότητα νά µοί παραχωρήσFη, βεβαι΅ν αéτόν ¬τι θέλω προσπαθήσει νά 

àποκατασταθFÉ µαθητής τίµιος καί âπιµελής, âν ëνί λόγω ¬τι θέλω κάµει, œστε αî 

περί âµοÜ âλπίδες της νά µή ψευσθ΅σιν οéδέποτε. 

 ^O σκοπός µου εrνε, âάν ™ Πανιερότης •µ΅ν τό κρίνFη εûλογον, νά •πάγω 

κατά Mάρτιον ε¨ς ^Iερουσαλήµ· ¬θεν παρακαλ΅ θερµ΅ς τήν •µετέραν 

Mακαριότητα, ¬πως εéαρεστηθFÉ νά µέ τιµήσFη µέ µίαν àπάντησιν καταφατικήν, διά 

τοÜ προσεχοÜς àτµοπλοίου, œστε νά µεταβ΅ ε¨ς Kύπρον. Tαύτην τήν àπάντησιν, 

≥τις θά µέ πληρώσει χαρÄς, περιµένων, εrµαι διά βίου, τό ™µέτερον ταπεινόν καί 

εéπειθές τέκνον, 
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 \Aναστάσιος XατζÉ Mάρκου. 

 Bηρυτ΅, τFÉ 20FÉ \Iανουαρίου 1868. 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον E΄. \AρχεÖον \Aρχιεπισκόπου 

Σωφρονίου 1865-1900. Tουρκοκρατία. ‰ Eγγραφα Tοπικά - Διοικητικά καί Διάφορα 

καί ™ περί τούτων àλληλογραφία, àρ. 67. 

6 

 T΅ ΠατριάρχFη ^Iεροσολύµων. 

 Kαί αsθις τήν Σεβασµιωτάτην αéτÉς Kορυφήν àδελφικ΅ς κατασπαζόµεθα. 

 Kατά τήν öκπαλαι καλ΅ς àρξαµένην καί µέχρι τοÜδε διατηρουµένην 

συνήθειαν, ε¨ς öνδειξιν àγάπης àδελφικÉς, àποστέλλοµεν τFÉ •µετέρ÷α 

ΣεβασµιωτάτFη Mακαριότητι âκ τ΅ν προϊόντων τÉς νήσου µας πεντήκοντα çκάδας 

κοµανδαρίαν ε¨ς δύο βαρέλια, zν τό µέν πρός χρÉσιν τÉς •µετέρας Mακαριότητος, 

τό δέ ≤τερον πρός χρÉσιν τοÜ Σχολάρχου καί τ΅ν Kαθηγητ΅ν τÉς ΘεολογικÉς 

ΣχολÉς. 

 \Eπευχόµενοι δέ ¥να γευθÉτε αéτό âν •γιεί÷α καί χαρ÷Ä διατελοÜµεν µεθ’ 

¬λης τÉς àδελφικÉς àγάπης, 

 ≠Oλως πρόθυµος âν Xριστ΅ àδελφός. 

 1872 Mαρτίου 27. 

  

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, K΅διξ 48B, σ. 318. 
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 Mακαριώτατε Δέσποτα! 

 Tήν ^Yµετέραν Πανσέβαστον καί προσκυνητήν µοι Mακαριότητα ταπειν΅ς 

προσκυν΅, κατασπαζόµενος πανευλαβ΅ς τήν χαριτόβρυτον AéτÉς δεξιάν. 

 Γνωρίζων τό φύσει φιλόκαλον καί εéεργετικόν τÉς ^Yµετέρας 

Mακαριότητος, προάγοµαι πρωτίστως µέν ¥να âξαιτήσω τάς êγίας AéτÉς εéχάς καί 

εûχωµαι πρός τόν Θεόν •πέρ τÉς πολυποθήτου µοι àγαθÉς AéτÉς •γείας, ≥ν 

âπιχορηγοίη τFÉ ™µετέρα Mακαριότητι ï τ΅ν àγαθ΅ν χορηγός καί àδιάλειπτον ....* 

τούς •πό τήν πνευµατικήν α¨γίδα τÉς κραταιÄς AéτοÜ προστασίας καταφεύγοντας, 

παρακαλέσω τόν εéσπλαχνικώτατον Δεσπότην µου, ¬πως προσθέσFη ε¨ς τάς λοιπάς 

εéεργεσίας AéτοÜ καί ταύτην, ¥να µοι διεξαγάγFη δηλαδή •πόθεσίν τινα 

κατεπείγουσαν καί µή δεχοµένην àναβολήν· εrναι δέ α≈τη: ™ πολυπαθής µήτηρ 

µου, çνοµαζοµένη XατζÉ Mηλέα XατζÉ Mιχαήλ àπό \Eνορίαν Tρυπιώτην, πρό 

τεσσάρων ¦δη καί âπέκεινα âτ΅ν, Mακαριώτατε Δέσποτα, βασανίζεται àγοµένη καί 

φεροµένη, φυλακιζοµένη καί κακουχουµένη, •πό τινος κακεντρεχοÜς àνθρώπου, 

τοÜ υîοÜ λέγω τοÜ ΠαπÄ ΘωµÄ àπό τόν ≠Aγιον Σάββα, φέροντος πλαστά öγγραφα 
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καί ψευδεÖς µάρτυρας διά τινα χρέη, ±τινα ï µακαρίτης àδελφός µου, 

τριακοντούτης, τελευτήσας âκτός τοÜ ο€κου τÉς µητρός ™µ΅ν, âγκατέλιπεν· 

προσπαθεÖ τοίνυν διά τ΅ν τοιούτων πλαστ΅ν âγγράφων καί τ΅ν ψευδοµαρτύρων 

νά •φαρπάσFη \Eλαι΅νά τινα, ε•ρισκόµενον âν τ΅ χωρίω \Aγρ΅, ¬στις âδωρήθη ε¨ς 

âµέ •πό τÉς µητρός µου, πρό δεκατρι΅ν καί âπέκεινα âτ΅ν, ¬τε àνεχώρουν âκ τÉς 

κλεινÉς ™µ΅ν Πατρίδος· τό δ΅ρον τοÜτο âπεκυρώθη µετά ταÜτα, àφοÜ α≈τη 

àφίκετο πρό πέντε âτ΅ν ε¨ς ^Iεροσόλυµα. 

 \Eξέτασον, Mακαριώτατε Δέσποτα, τό πρÄγµα, κρίνε δικαίως καί λÜσον τόν 

Γόρδιον δεσµόν διά τÉς µαχαίρας τÉς δικαιοσύνης, ¬πως àπαλλάξFης τήν τε 

πολυπαθÉ µου µητέρα âκ τ΅ν àφορήτων δυστυχι΅ν, α¥τινες περικυκλοÜσιν αéτήν 

τε καί âµέ τό κατά πνεÜµα τέκνον τÉς ^Yµετέρας Mακαριότητος, τόν ïποÖον καθ’ 

ëκάστην καταθλίβει καί καταταράττει, διά τ΅ν θλιβερ΅ν αéτÉς âπιστολ΅ν. 

 \Eν τFÉ ΘεολογικFÉ ΣχολFÉ τ΅ν ^Iεροσολύµων, 1873 Mαρτίου 10. 

 TÉς ^Yµετέρας Mακαριότητος ταπεινός δοÜλος \Iωαννίκιος ^Iεροδιάκονος, 

 ^Yπότροφος τÉς ΘεολογικÉς τ΅ν ^Iεροσολύµων ΣχολÉς. 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον ΛA΄. Γενικά \Eκκλησιαστικά καί 

¨δία τοÜ \AρχιεπισκοπικοÜ Θρόνου âπί Σωφρονίου 1865-1900. Tοπικά ¦ καί 

κοινοτικά, àρ. 400. 

 *Σηµ. Tό öγγραφο στό σηµεÖο αéτό εrναι ™µικατεστραµµένο. 
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 Mακαριώτατε καί Σεβασµιώτατε Πατριάρχα τÉς ^Aγίας Πόλεως ^Iερουσαλήµ 

καί πάσης Παλαιστίνης κύριε Δαµιανέ. Tήν ^Yµετέραν Θειοτάτην Mακαριότητα 

φιλαδέλφως κατασπαζόµενοι ≥διστα προσαγορεύοµεν. 

 TαÖς ïµοδόξοις \Eκκλησίαις τοÜ XριστοÜ καθÉκον âπιβάλλεται ¬πως κατά 

καιρούς àµείβωνται µεταξύ αéτ΅ν àδελφικa γράµµατα, δι’ zν καί ï τÉς 

πνευµατικÉς àγάπης σύνδεσµος ¨σχυρeς διατηρεÖται καί τά âν αéταÖς συµβαίνοντα 

πνευµατικά τε καί •λικa γνωστά αéταÖς καθίστανται. 

 Mακαριώτατε! τά τÉς •γείας ™µ΅ν οé καλ΅ς öχουσι· τό σαρκίον ™µ΅ν ™µέρ÷α 

τFÉ ™µέρ÷α âξασθενεÖ καί âπί τcν εéδαίµονα καί àγήρω Mακαριότητα µεταβαίνω. ^H 

\Eκκλησία ™µ΅ν àπό πολλοÜ πάσχει äθικ΅ς τε καί •λικ΅ς καί ¨δίως àπό τÉς 

\AγγλικÉς KατοχÉς· ï •λισµός κορυφοÜται· ™ θρησκεία ™µέρ÷α τFÉ ™µέρ÷α âξασθενεÖ, 

πολεµουµένη πολυειδ΅ς καί πολυτρόπως. Oéδείς •πάρχει ï àντεπεξερχόµενος 

καθ’ ¬λων τούτων· διότι κατά δυσµοιρίαν, çλίγιστοι ε¨σίν οî àγωνισταί καί 

•περασπισταί τÉς \Eκκλησίας, µή âπιτρεψασ΅ν τ΅ν περιστάσεων νά τύχωσι 

πλειότεροι· ™ φωνή τ΅ν ποιµένων µικρόν äχεÖ εéχαρίστως ε¨ς τά tτα τ΅ν 

ποιµαινοµένων. 
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 Διό θάρρει àδελφικ΅ κινούµενοι öγνωµεν àποστεÖλαι πρός τήν •µετέραν 

Θειοτάτην Mακαριότητα, τόν ™µέτερον ^Iεροδιάκονον Φιλάρετον, τόν καί κοµιστήν 

τÉς παρούσης ™µ΅ν àδελφικÉς, συνιστ΅ντες αéτόν ε¨ς τήν πατρικήν προστασίαν 

τÉς •µετέρας Mακαριότητος καί παρακαλοÜντες Aéτήν συγχρόνως ¬πως 

εéαρεστουµένη ε¨σαγάγFη αéτόν ε¨ς τήν Θεολογικήν τ΅ν ^Iεροσολύµων Σχολήν, διά 

τό µέλλον τÉς \Eκκλησίας τÉς Kύπρου. 

 Πεπεισµένοι ùντες âκ τ΅ν προτέρων ¬τι ™ àδελφική α≈τη α€τησις ™µ΅ν 

θέλει τύχει εéµενοÜς •ποδοχÉς παρά τFÉ •µετέρ÷α θειοτάτFη Mακαριότητι, 

διατελοÜµεν κατασπαζόµενοι Aéτήν φιλαδέλφως. 

 \Eν \AρχιεπισκοπFÉ Kύπρου, τFÉ 15Fη Aéγούστου 1898. 

 TÉς •µετέρας Θειοτάτης Mακαριότητος àγαπητός âν Xριστ΅ àδελφός καί 

¬λως πρόθυµος, 

 ï Kύπρου Σωφρόνιος. 

 \Eπί δέ τούτοις âπευχόµεθα τFÉ τε •µετέρ÷α \AγάπFη καί τFÉ περί Aéτήν 

\Aδελφότητι, •γείαν πολυετÉ καί εéδαίµονα. 

 

\AρχεÖο Πατριαρχείου ^Iεροσολύµων, TµÉµα \Aλληλογραφίας VIII. A. E¨σερχόµενη 

àλληλογραφία (κώδικες συσταχωµένων âπιστολ΅ν). 220. Kύπρος - \Eξαρχία, 

\Eκκλησίαι, ¨δι΅ται, 1894-1900, φ. 299α-β. 

9 

 Mακαριώτατε καί Σεβασµιώτατε Πατριάρχα τÉς ^Aγίας Πόλεως ^Iερουσαλήµ 

καί πάσης Παλαιστίνης àγαπητέ ™µÖν âν Xριστ΅ περιπόθητε àδελφέ καί 

συλλειτουργέ τÉς ™µ΅ν Mετριότητος κύριε Δαµιανέ.  

 Tήν ^Yµετέραν περισπούδαστον ™µÖν σεβασµίαν Mακαριότητα φιλαδέλφως 

âν Xριστ΅ κατασπαζόµενοι •περήδιστα προσαγορεύοµεν. 

 Tήν àπό τÉς 2ας Σεπτεµβρίου τρέχοντος Σωτηρίου öτους φιλικήν καί 

περισπούδαστον τÉς ^Yµετέρας Mακαριότητος âπιστολήν âλάβοµεν âγκαίρως καί 

àνέγνωµεν αéτήν εéχαρίστως. ≠Eνεκα δέ λόγων àνεξαρτήτων τÉς ™µετέρας 

θελήσεως, διότι àπό πολλοÜ πάσχοµεν, ½ς θά âπληροφόρησε τήν ^Yµετέραν 

Mακαριότητα περί τούτου καί ï ^Iερώτατος âν Xριστ΅ àγαπητός Kυριακουπόλεως 

κύριος Mελέτιος, ¬τε τάς διατριβάς âνταÜθα âποιεÖτο, µόλις νÜν äδυνήθηµεν 

àπαντÉσαι. \Aπαντ΅ντες λοιπόν σήµερον πρ΅τον µέν διαβιβάζοµεν τFÉ ^Yµετέρ÷α 

\AγάπFη τήν χαράν, ≥ν α¨σθάνθηµεν âπί τFÉ àγαθFÉ àγγελί÷α τ΅ν α¨σίων τÉς 

πολυτίµου ™µÖν •γείας τÉς ^Yµετέρας Mακαριότητος· δεύτερον δέ τήν 

εéχαρίστησιν ™µ΅ν âπί τFÉ δεξιώσει, wς öτυχε παρά τFÉ ^Yµετέρ÷α Mακαριότητι ï 

àπεσταλµένος ™µ΅ν σπουδαστής ^Iεροδιάκονος Φιλάρετος. Oyτος, ½ς εéηρεστήθη 

νά διαβιβάσFη ™µÖν ™ ^Yµετέρα Mακαριότης, µή κριθείς îκανός νά καταταχθFÉ ε¨ς 



72 

τήν Θεολογικήν τοÜ ΣταυροÜ σχολήν, âκρατήθη •πό τÉς ^Yµετέρας \Aγάπης, ¬πως 

φοιτ÷Ä ε¨ς τήν âν τFÉ ^Aγί÷α Πόλει προκαταρκτικήν σχολήν. ^YπερευχαριστοÜµεν τFÉ 

^Yµετέρ÷α Mακαριότητι, διά τήν •πbρ τοÜ ^Iεροδιακόνου Φιλαρέτου µέριµναν 

AéτÉς, καί παρακαλοÜµεν ¬πως εéαρεστουµένη λάβFη τόν ε¨ρηµένον ™µέτερον 

^Iεροδιάκονον •πό τήν ôµεσον AéτÉς προστασίαν, καί, ε¨ δυνατόν, παραχωρήσFη 

αéτ΅ δωµάτιον âν τοÖς Πατριαρχείοις, ¦ àλλαχοÜ, ¬που ôν ™ ^Yµετέρα \Aγάπη 

¦θελεν âγκρίνFη. 

 \Eπί τÉς πρός ™µÄς àδελφικÉς àγάπης τÉς ^Yµετέρας Mακαριότητος 

âρειδόµενοι εéελπιστοÜµεν ¬τι θέλοµεν τύχει συγγνώµης διά τήν âνόχλησιν, καί 

διατελοÜµεν τÉς ^Yµετέρας Mακαριότητος àγαπητός âν Xριστ΅ àδελφός καί ¬λως 

πρόθυµος, 

 ï \Aρχιεπίσκοπος Kύπρου Σωφρόνιος. 

 Λευκωσί÷α Kύπρου, τFÉ 28Fη \Oκτωβρίου 1898. 

 

\AρχεÖο Πατριαρχείου ^Iεροσολύµων, TµÉµα \Aλληλογραφίας VIII. A. E¨σερχόµενη 

àλληλογραφία (κώδικες συσταχωµένων âπιστολ΅ν). 220. Kύπρος - \Eξαρχία, 

\Eκκλησίαι, ¨δι΅ται, 1894-1900, φ. 303α-β. 

10 

 Σεβαστέ µοι Mακαριώτατε Πατριάρχα ^Iεροσολύµων, 

 \Eν τFÉ συνήθει àγαστFÉ εéµενεί÷α ^Yµ΅ν θά µοί âπιτρέψητε, ¬πως •ποβάλω 

µετά σεβασµοÜ ôκρου πρός τήν ^Yµετέρα Σεβαστήν Mακαριότητα α€τηµά τι 

σπουδαίου ζητήµατος τÉς âµÉς Θεοσώστου \Eπαρχίας Kυρηνείας Kύπρου. 

Πρόκειται δηλονότι περί àγαθοÜ νέου, ^Iεροδιακόνου χειροτονηθησοµένου ¬σον 

οûπω, περατώσαντος âν τ΅ âνταÜθα Γυµνασίω τάς σπουδάς αéτοÜ καί ποθοÜντος, 

¬πως âξακολουθήσFη αéτάς âν τFÉ àξιολόγω ΘεολογικFÉ τοÜ ΣταυροÜ τ΅ν 

^Iεροσολύµων ΣχολFÉ. 

 ^O νέος οyτος εrναι ôπορος, ™ δέ καθ’ ™µÄς ^Iερά Mητρόπολις µεθ’ ¬λας τάς 

δεινάς αéτÉς ο¨κονοµικάς δυσχερείας àπεδέξατο ¬πως βοηθήσFη αéτόν πρός 

âπιτυχίαν τοÜ îεροÜ αéτοÜ σκοποÜ, âπ’ èφελεί÷α τÉς τε \Eκκλησίας καί τÉς 

πατρίδος. 

 ^H πατρίς ™µ΅ν, Mακαριώτατέ µοι, Kύπρος, εéγνωµόνως àναµιµνήσκεται 

τ΅ν àπό παλαιοÜ àδιαλείπτων πνευµατικ΅ν εéεργεσι΅ν, ±ς àπολαµβάνει παρά τÉς 

γεραρÄς µητρός \Eκκλησίας ^Iεροσολύµων, περί πολλοÜ ποιουµένη, ¬πως τό îερόν 

πÜρ, τό ±γιον φ΅ς âκεÖθεν µεταλαµπαδεύFη πρός φωτισµόν τ΅ν τέκνων αéτÉς. Kαί 

νÜν δ’ ε€περ ποτέ πόθος ôσβεστος κατέχει αéτήν τοÜ φωτισµοÜ τούτου. 

 ΣυντελοÜσα δ’ ™ ^Yµετέρα Σεβαστή Mακαριότης ε¨ς πλήρωσιν τοÜ êγίου 

τούτου πόθου âγείρει âν ταÖς καρδίαις τ΅ν πιστ΅ν ™µ΅ν µνηµεÖον àριπρεπές 
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εéγνωµοσύνης, àγάπης καί àφοσιώσεως âν τ΅ προσώπω AéτÉς καί τήν γεραράν 

µητέρα \Eκκλησίαν τ΅ν Θεοβαδίστων Tόπων. \Eλπίζω ¬τι τό δι’ âµοÜ τοÜτο α€τηµα 

εéµεν΅ς γενήσεται àποδεκτόν. Διατελ΅ τÉς ^Yµετέρας ΣεβαστÉς Mακαριότητος 

âλάχιστος âν Xριστ΅ àδελφός, 

 ï Kυρηνείας Kύριλλος. 

 \Eκ τÉς \Eπαρχίας Kυρηνείας (\Aχειροποίητος), 13 Φεβρουαρίου 1899. 

 

\AρχεÖο Πατριαρχείου ^Iεροσολύµων, TµÉµα \Aλληλογραφίας VIII. A. E¨σερχόµενη 

àλληλογραφία (κώδικες συσταχωµένων âπιστολ΅ν). 220. Kύπρος - \Eξαρχία, 

\Eκκλησίαι, ¨δι΅ται, 1894-1900, φ. 305α-306α. 

11 

 Σεβαστέ µοι Mακαριώτατε, 

 E¨ς ^Iερουσαλήµ. 

 Tήν àπό ™µεροµηνίαν 1ης \Aπριλίου â. ö âπιστολήν τÉς ^Yµετέρας 

Mακαριότητος âκοµισάµην µετά τοÜ KανονισµοÜ τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς. 

 \Eπί τFÉ âπινεύσει δέ AéτÉς, ¬πως γένηται δεκτός âν τFÉ τοÜ ΣταυροÜ 

^Iεροσολύµων ΘεολογικFÉ ΣχολFÉ ï •πό τÉς καθ’ ™µÄς Mητροπόλεως 

•ποστηριζόµενος ôπορος χρηστός καί φιλοµαθής νέος δέν ε•ρίσκω λέξεις âπαρκεÖς 

âκδηλούσας τό πληµµυροÜν τάς ™µετέρας καρδίας εéγνωµοσύνης α€σθηµα. 

‰ Oντως πράξεις τοιαÜται διατραν΅σιν, ¬τι ï γεραρώτερος τ΅ν Πατριαρχικ΅ν τÉς 

\Oρθοδοξίας Θρόνων âπαξίως âπισπÄται τοÜ XριστιανισµοÜ σύµπαντος τήν 

âκτίµησιν καί τό σέβας. 

 TÉς ^Yµετέρας ΣεβαστÉς µοι Mακαριότητος âλάχιστος âν Xριστ΅ àδελφός, 

 ï Kυρηνείας Kύριλλος. 

 \Eν τFÉ Mητροπόλει (Mύρτου), 27 \Aπριλίου 1899. 

 

 T΅ Mακαριωτάτω καί Σεβασµιωτάτω ΠατριάρχFη ^Iεροσολύµων Kυρίω µοι 

Kυρίω Δαµιαν΅, κλπ. κλπ. κλπ. 

 E¨ς ^Iερουσαλήµ. 

 

\AρχεÖο Πατριαρχείου ^Iεροσολύµων, TµÉµα \Aλληλογραφίας VIII. A. E¨σερχόµενη 

àλληλογραφία (κώδικες συσταχωµένων âπιστολ΅ν). 220. Kύπρος - \Eξαρχία, 

\Eκκλησίαι, ¨δι΅ται, 1894-1900, φ. 311α. 

12 

 Mακαριώτατε καί Σεβασµιώτατε Πατριάρχα τÉς ^Aγίας Πόλεως ^Iερουσαλήµ 

καί πάσης Παλαιστίνης κύριε Δαµιανέ· τήν ^Yµετέραν Θειοτάτην Mακαριότητα 

φιλαδέλφως κατασπαζόµενος ≥διστα προσαγορεύοµεν. 
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 KαθÉκον àπαραίτητον âπιβάλλεται ε¨ς τάς ïµοδόξους \Eκκλησίας, ¥να κατά 

καιρούς àµείβωσι µεταξύ αéτ΅ν àδελφικά γράµµατα πρός δήλωσιν καί τÉς âν 

Xριστ΅ àδελφικÉς αéτ΅ν àγάπης καί τÉς πνευµατικÉς καί •λικÉς καταστάσεως 

τοÜ ποιµνίου αéτ΅ν. 

 \Eν ν΅ καί ™µεÖς τοÜτο öχοντες, àγαπητέ âν Xριστ΅ àδελφέ, γράφοµεν τήν 

παροÜσαν ™µ΅ν àδελφικήν τFÉ ^Yµετέρ÷α ΘειοτάτFη Mακαριότητι µέ σκοπόν 

προθέµενοι, ¥να δηλώσωµεν AéτFÉ ¬τι πνευµατικ΅ς τε καί •λικ΅ς πάσχοµεν· διότι 

τά µέν ο¨κονοµικά τÉς \Eκκλησίας καί τοÜ ποιµνίου ™µ΅ν ε•ρίσκονται οéχί ε¨ς 

εéάρεστον κατάστασιν, ≤νεκα τÉς καταθλιπτικÉς âν Kύπρω Kυβερνήσεως· ™ δέ 

πνευµατική αéτοÜ àνάπτυξις προοδεύουσα µέν διά τÉς âξαπλώσεως τ΅ν σχολείων 

βλάβης µÄλλον γίνεται πρόξενος àντί èφελείας, διότι àντί νά θερµανθFÉ τό 

θρησκευτικόν α€σθηµα δι’ αéτÉς, âξασθενεÖται βαθµηδόν, παραδεδοµένων 

δυστυχ΅ς τ΅ν πλείστων πεπαιδευµένων ε¨ς τάς àγκάλας τοÜ âπαράτου 

MασσωνισµοÜ. Πρός περιστολcν δέ τοÜ κακοÜ τούτου δυστυχ΅ς οéδένα öχοµεν νά 

παρατάξωµεν τοÜ XριστοÜ στρατιώτην, οéδέ αî •λικαd ™µ΅ν δυνάµεις 

âπιτρέπουσιν ¥να öξωθεν ζητήσωµεν τοιοÜτον. 

 Tούτου ≤νεκα, ¬πως προλάβωµεν τοéλάχιστον τό µέλλον, àπεφασίσαµεν, 

θάρρει κινούµενοι πρός τήν ^Yµετέραν Θειοτάτην Mακαριότητα, ν’ àποστείλωµεν 

ε¨ς τήν ^Aγίαν Πόλιν καί ≤τερον •πότροφον τÉς \Eκκλησίας τÉς Kύπρου, τόν 

Nικόλαον Mαχαιριώτην τελειόφοιτον τÉς âν Λευκωσί÷α \AστικÉς ΣχολÉς, ¬πως, 

•πό τάς πτέρυγας τÉς Σιωνίτιδος \Eκκλησίας ποτισθείς τά •γιÄ νάµατα τÉς 

θρησκείας âν τFÉ ΘεολογικFÉ ΣχολFÉ τοÜ ΣταυροÜ, µεταδώσFη αéτά âν τ΅ δέοντι 

καιρ΅ καί âν τFÉ ταλαίνFη πατρίδι αéτοÜ πρός καταπολέµησιν τ΅ν παντοειδ΅ν 

âχθρ΅ν τÉς \Eκκλησίας καί τÉς Θρησκείας ™µ΅ν.  

 ‰ Eχοντες δέ âλπίδας âκ τ΅ν προτέρων, ¬τι ï àπερχόµενος •πότροφος ™µ΅ν 

Nικόλαος Mαχαιριώτης θέλει γείνει δεκτός παρά τFÉ ^Yµετέρ÷α Θειοτάτ Fη 

Mακαριότητι καί ¬τι θέλει καταταχθFÉ, ¬που αî µαθητικαί αéτοÜ δυνάµεις 

âπιτρέπουσι διατελοÜµεν κατασπαζόµενοι Aéτήν φιλαδέλφως. 

 TÉς ^Yµετέρας Θειοτάτης Mακαριότητος àγαπητός âν Xριστ΅ àδελφός καί 

συλλειτουργός, 

 ï Kύπρου Σωφρόνιος. 

 \AρχιεπισκοπFÉ Kύπρου, âν Λευκωσί÷α, τFÉ 20FÉ Σεπτεµβρίου 1899. 

 

\AρχεÖο Πατριαρχείου ^Iεροσολύµων, TµÉµα \Aλληλογραφίας VIII. A. E¨σερχόµενη 

àλληλογραφία (κώδικες συσταχωµένων âπιστολ΅ν). 220. Kύπρος - \Eξαρχία, 

\Eκκλησίαι, ¨δι΅ται, 1894-1900, φ. 313α-β. 

13 
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 Mακαριώτατε καί Σεβασµιώτατε Πατριάρχα τÉς ^Aγίας Πόλεως ^Iερουσαλήµ 

καί πάσης Παλαιστίνης, Kύριε Δαµιανέ, 

 Tήν ^Yµετέραν Σεβασµιωτάτην Mακαριότητα κατασπαζόµενοι µετ’ àπείρου 

σεβασµοÜ. 

 ΘεοÜ συνάρσει καί àρωγFÉ τοÜ προκατόχου τÉς ^Yµετέρας Mακαριότητος 

àοιδίµου Γερασίµου, οy τό σεπτόν ùνοµα âν ταÖς àδιαλείπτοις πρός τόν ≠Yψιστον 

προσευχαÖς κατά τάς îεράς àκολουθίας àναφέρεται µετά τ΅ν ôλλων δωρητ΅ν, τFÉ 

âλεηµοσύνFη καί συνδροµFÉ τ΅ν âν τFÉ XριστιανικωτάτFη ^Pωσσί÷α εéσεβ΅ν 

\Oρθοδόξων ^Pώσσων Xριστιαν΅ν, καί τ΅ν âντός καί âκτός τÉς Nήσου Kύπρου 

εéλαβ΅ν \Oρθοδόξων ^Eλλήνων Xριστιαν΅ν, προσεγγίζει ™ àποπεράτωσις τÉς «οxς 

Kύριος οrδε κρίµασιν» πυρποληθείσης ^IερÄς ™µ΅ν MονÉς τοÜ MαχαιρÄ, καί µετ’ 

οé πολύ συνάγονται âπί τά αéτά οî âκεÖσε κàκεÖσε διεσπαρµένοι δυστυχεÖς 

συνασκηταί Πατέρες AéτÉς, ¬πως àναλάβFη ≤καστος τά τÉς ^IερÄς Mετανοίας αéτοÜ 

θεάρεστα καθήκοντα. 

 TοÜ îεροÜ •λικοÜ τούτου öργου ™µ΅ν συντελεσθέντος σχεδόν, ½ς àνωτέρω 

öφηµεν, öγνωµεν στρέψαι ¦δη τό ταπεινόν ™µ΅ν βλέµµα καί ε¨ς τά πνευµατικά 

öργα τÉς ^IερÄς ™µ΅ν MονÉς, ôνευ τ΅ν ïποίων νεκρά καί ôψυχα µένουσι τά •λικά. 

\Eκτός τÉς µέσης παιδείας, ≥ν âπεδιώξαµεν ε€ς τινας îκανούς συνασκητάς ™µ΅ν, 

öγνωµεν âπιδι΅ξαι καί àνωτέραν αéτ΅ν âκπαίδευσιν, καί ¨δίως τήν Θεολογικήν, 

δι’ wς νά φανFÉ καί ™ ™µετέρα Mονή συντελέστρια ε¨ς τήν âνίσχυσιν τÉς θρησκείας 

παρά τ΅ àµαθεÖ λα΅ τÉς Nήσου ™µ΅ν, τ΅ τοσοÜτον πολεµουµένω •πό διαφόρων 

προπαγανδ΅ν, καί τοÜ, ½ς µή üφειλε, νεωστί àναφανέντος âν τFÉ Nήσω ™µ΅ν 

MασσωνισµοÜ, ¬στις δίχα âποιήσατο κοινωνίας καί ο¨κογενείας. 

 Tούτων πάντων ≤νεκα βλέµµα îλαρeν καί îκετευτικόν öγνωµεν στρέψαι 

πρός τήν ^Yµετέραν Σεβασµιωτάτην Mακαριότητα, ¬πως âν τFÉ âγνωσµένFη πρός τήν 

δεινοπαθοÜσαν ^Iεράν ™µ΅ν Mονήν στοργFÉ AéτÉς, âπιτρέψFη τήν ε€σοδον ε¨ς τήν 

•πό τÉς ^Yµετέρας Mακαριότητος προεδρευοµένην Θεολογικήν Σχολήν καί ëνός 

τÉς ^IερÄς ™µ΅ν MονÉς διακόνου, τελειοφοίτου τοÜ âνταÜθα Γυµνασίου. 

 ^H àποδοχή τÉς ταπεινÉς ™µ΅ν ταύτης παρακλήσεως •πό τÉς ^Yµετέρας 

Mακαριότητος θέλει λογισθFÉ ½ς ™ µεγαλυτέρα καί πολυτιµοτέρα δωρεά, 

πνευµατικÉς οûσης, ε¨ς τήν ^Iεράν ™µ΅ν Mονήν öναντι τ΅ν •λικ΅ν δωρε΅ν τ΅ν 

εéσεβ΅ν Xριστιαν΅ν· διότι, ½ς εrπε καί ï Θεάνθρωπος, «οéκ âπ’ ôρτω µόνον 

ζήσεται ôνθρωπος». 

 \Eκ τ΅ν προτέρων πεπεισµένοι öχοµεν δι’ âλπίδα, ¬τι ™ ταπεινή ™µ΅ν α≈τη 

παράκλησις θέλει τύχει παρά τFÉ ^Yµετέρ÷α Mακαριότητι εéµενοÜς •ποδοχÉς καί 

διατελοÜµεν τÉς ^Yµετέρας Σεβασµιωτάτης Mακαριότητος ταπεινοί θεράποντες, 
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 ï ^Hγούµενος τÉς ^IερÄς MονÉς τοÜ MαχαιρÄ \Iγνάτιος καί οî συνασκηταί 

™µ΅ν Πατέρες αéτÉς. 
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