
Kωστής Kοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου  

EPΓOBIOΓPAΦIA KΩNΣTANTINOY MYPIANΘOΠOYΛOY (1874-1962) 

 

 O Kωνσταντίνος Mυριανθόπουλος1 γεννήθηκε στον Πρόδροµο Mαραθάσας 

το 1874 και ήταν αδελφός του λόγιου καθηγητή, συγγραφέα και εκδότη της 

εφηµερίδας «Kήρυξ» της Λεµεσού Kλεόβουλου (1878-1953) και του διευθυντή 

δηµοτικών σχολείων και κοινωνικού παράγοντα στην ίδια πόλη Σωκράτη (1870-

1954). Γονείς του ήταν η Eυγενία Παπασάββα και ο Xατζηγιάννης Παπαδόπουλος 

(†1911), αδελφός του Mητροπολίτη Kυρηνείας (1889-1893), µετέπειτα Kιτίου 

(1893-1909) και στη συνέχεια Aρχιεπισκόπου Kύπρου (1909-1916) Kυρίλλου B΄, 

καθώς και της Δέσποινας (†1913), µητέρας του Mητροπολίτη Kυρηνείας (1917-

1947) και µετέπειτα Aρχιεπισκόπου Kύπρου (1947-1950) Mακαρίου B΄2. 

 Ο Μυριανθόπουλος µεγάλωσε στο περιβάλλον της Αρχιεπισκοπής Κύπρου 

και των Πατριαρχείων Ιεροσολύµων, Κωνσταντινουπόλεως και Αντιοχείας, γεγονός 

που συνέτεινε, αναπόφευκτα, και στην ανάλογη διαµόρφωση του κόσµου και των 

ενδιαφερόντων του. Tο 1881, σε ηλικία µόλις επτά ετών, εγκαταστάθηκε στο 

παλαιό µέγαρο της Aρχιεπισκοπής, κοντά στον τότε ιεροκήρυκα θείο του Kύριλλο, 

και φοίτησε σε σχολείο στοιχειώδους εκπαίδευσης της Λευκωσίας. Σύµφωνα µε 

αυτοβιογραφικό σηµείωµά του, το 1884 µετέβη στα Iεροσόλυµα, για ένα περίπου 

µήνα, και στη συνέχεια για µικρό χρονικό διάστηµα στη Λεµεσό. Aκολούθως 

                                                
1. Για τη ζωή του Mυριανθόπουλου έχουν γραφεί αρκετά σύντοµα βιογραφικά 

σηµειώµατα. Eνδεικτικά βλ. P.M. Stephanides (editor), Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kύπρου. Cyprus who’s who, Λευκωσία 1940, 90-91· A. Mιτσίδης, «Mυριανθόπουλος 

Kωνσταντίνος», ΘHE, 9, Aθήνα 1966, 212-213· G. Georghallides, A Political and 

Administrative History of Cyprus, Nicosia 1979, 443-444· Xρ. Aνδρέου (εκδόσεις), 

Kύπριοι Συγγραφείς από την Aρχαιότητα µέχρι σήµερα, 3, Λευκωσία 1983, 984-

985· K. Kοκκινόφτας, «Mυριανθόπουλος Kωνσταντίνος», MKE, 15, Λευκωσία 1996, 

178· Aρ. Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 62010, 

394-395. 

2. Για τους Kύριλλο B΄, Mακάριο B΄, Kλεόβουλο και Σωκράτη βλ. Kουδουνάρης, 

Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων (υποσ. 1), 279-280, 325-326, 394 και 395-396, 

αντιστοίχως, όπου και βιβλιογραφία. Για τη συγγενική τους σχέση βλ. K. 

Kοκκινόφτας, Άγιος Δηµήτριος Mαραθάσας, Λευκωσία 2007, 38, 71, 74, 77-78. 
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επέστρεψε στη Λευκωσία, όπου παρέµεινε µέχρι το 1889, που ο θείος του εξελέγη 

Mητροπολίτης Kυρηνείας και ανεχώρησε για την έδρα του στη Mονή του Aγίου 

Παντελεήµονος Mύρτου, οπότε επανεγκατεστάθη για ένα περίπου χρόνο στη 

γενέτειρά του. 

 Tελικά, το 1890 εστάλη από τον πατέρα του πλησίον του συγγενή τους 

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

1898) Σπυρίδωνα, ο οποίος υπηρετούσε ως Πατριαρχικός Eπίτροπος στη Bηθλεέµ3, 

για να φοιτήσει στη Γαλλική Σχολή της πόλης. Ένα χρόνο αργότερα, ο Kύπριος 

Mητροπολίτης τον έστειλε για να συνεχίσει τις σπουδές του στην εκµάθηση ξένων 

γλωσσών στη Σχολή των Mαρωνιτών στη Bηρυτό και ακολούθως, το 1892, στη 

Θεολογική Σχολή της Xάλκης4. 

 O καταστροφικός σεισµός του 1894, όµως, που συνέτεινε στην προσωρινή 

διακοπή της λειτουργίας της Σχολής, τον υποχρέωσε να καταφύγει στα 

Ιεροσόλυµα, όπου το ίδιο έτος γράφτηκε στη Θεολογική Σχολή του Σταυρού5, 

έχοντας ως µελλοντικό στόχο την ένταξή του στον άγαµο κλήρο Πολύ σύντοµα, 

όµως, φαίνεται ότι διαφοροποίησε την απόφασή του, γι’ αυτό και δύο µήνες µετά 

την εγγραφή του, µε διάφορες προφάσεις,  εγκατέλειψε τη Σχολή6. Mετά δε από 

                                                
3. Για τη ζωή του Σπυρίδωνα βλ. K. Kοκκινόφτας, «Oι Kύπριοι Πατριάρχες 

Aντιοχείας Σίλβεστρος (1724-1766), Aνθέµιος (1791-1813) και Σπυρίδων (1891-

1898)», EKMIMK 3 (1996) 333-361· Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 

(υποσ. 1), 561. 

4. «^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. 

5. Για τη Θεολογική Σχολή του Σταυρού και την ιστορία της βλ. K. Kοκκινόφτας, «H 

Θεολογική Σχολή του Σταυρού Ιεροσολύµων και η Kύπρος», ΚΣ 71 (2009) 97-154. 

6. «Δεύτερος [ï ïποÖος àπεχώρησε âκ τÉς ΣχολÉς] ï KωνσταντÖνος 

Mυριανθόπουλος, µαθητής τÉς Γ΄ τάξεως, µετά ζήλου âναρξάµενος τ΅ν µαθηµάτων 

α•τοÜ, α€φνης, περί τά µέσα \Oκτωβρίου, κατελήφθη •πό κόρου καί àηδίας, καί ™ 

Σχολή âγένετο αéτ΅ çχληρά φυλακή, ¬θεν καί ¦ρξατο νά âπινοFÉ καί νά καταφεύγFη 

ε¨ς àνάρµοστα καί ≈ποπτα µέσα, θέλων νά κατορθώσFη καί δικαιολογήσFη τήν àπό 

τÉς ΣχολÉς àποχώρησιν α•τοÜ· καί πρ΅τον µέν προσεποιήθη àσθένειαν· τούτου δέ 

ψευδεστάτου âξελεχθέντος •πό τοÜ \Eξοχωτάτου ¨ατροÜ τÉς ΣχολÉς ™µ΅ν καί 

φίλου συναδέλφου κυρίου N. Σπυρίδωνος, ¦ρξατο νά κατακρίνFη προγράµµατα 
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σύντοµη περιπλάνηση στην Παλαιστίνη και κάποια σοβαρή ασθένεια κατέφυγε στη 

Mητρόπολη Kιτίου στη Λάρνακα, όπου βρισκόταν ο θείος του Mητροπολίτης 

Kύριλλος, όπου και παρέµεινε από το 1895 έως το 1897. 

 Aκολούθως, µετέβη στη Δαµασκό, κοντά και πάλιν στον Πατριάρχη 

Σπυρίδωνα, όπου φοίτησε στη Σχολή των Λαζαριστών και υπηρέτησε ως 

γραµµατέας των ελληνόγλωσσων Αρχιερέων του Πατριαρχείου Aντιοχείας (1897-

1899). Oύτε, όµως, και εδώ έµεινε για πολύ, αφού η παραίτηση του Σπυρίδωνα από 

τον πατριαρχικό θρόνο και η επικράτηση του αραβόφωνου στοιχείου, που 

υποδαυλιζόταν από τη Pωσική Παλαιστινιακή Eταιρεία, τον υποχρέωσαν να 

εγκαταλείψει τη Δαµασκό και να µεταβεί, το 1899, στη Bηρυτό και στη συνέχεια, 

τον Iούλιο του 1900, στην Aθήνα7. Στην ελληνική πρωτεύουσα του δόθηκε η 

                                                                                                                                                   
ΣχολÉς καί µεθόδους καθηγητ΅ν καί δίαιταν καί τά παραπλήσια· ½ς φαίνεται, αûρα 

τις κοσµική, ½ς καί αéτός âξεφράσθη, προσέπνευσεν α•τ΅, âµπνεύσασα àποστροφήν 

πρός τό κληρικόν σχÉµα καί στάδιον. ^H Σχολαρχία, µακροθυµήσασα, πλειστάκις 

συνεβούλευσε κατ’ ¨δίαν καί âνουθέτησε καί âπέπληξεν αéτόν· àλλ’ ï âπηρµένος 

νεανίας οéκ äβουλήθη συνιέναι, àλλά àσθένειαν προσποιούµενος καί ôλλας 

προφάσεις καί êµαρτίαις προφασιζόµενος, περιεφέρετο ε¨ς ^Iερουσαλήµ καί ε¨ς τά 

πέριξ Mοναστήρια· âπί τέλους, τFÉ ιδFη΄ Nοεµβρίου, κοινFÉ προτάσει ™µ΅ν καί τÉς 

σεβαστÉς \Eφορίας, àπεβλήθη τÉς ΣχολÉς». Bλ. Aρχιδιακόνου Γερµανού, «Λόγος 

επί ταις εξετάσεσιν», H Θεολογική Σχολή του Iερού Kοινού κατά το έτος 1894-

1895, Iεροσόλυµα 1895, 74-75. Eπίσης βλ. Kοκκινόφτας, «H Θεολογική Σχολή του 

Σταυρού» (υποσ. 5), 132-133. 

7. «KωνσταντÖνος Mυριανθόπουλος. Πατήρ Xατζηγιάννης ΠαπÄ Mάρκου, µήτηρ 

Eéγενία Παπασάββα. ^O KωνσταντÖνος Mυριανθόπουλος âγεννήθη (ε¨ς Πρόδροµον 

Mαραθάσας) τήν 8.1.1874, âβαπτίσθη âν Kύκκω τόν Φεβρουάριον 1874 •πό τοÜ 

^Iεροµονάχου Mακαρίου Mελιφρονίδου âκ Mηλικουρίου, àποφοίτου τÉς ΘεολογικÉς 

ΣχολÉς ^Iεροσολύµων. (\Aπέθανεν âν Λονδίνω τ΅ 1883 zν îερεύς τÉς ^EλληνικÉς 

Kοινότητος). 1881 ε¨ς Λευκοσίαν (\Aρχιεπισκοπή). 1884 ε¨ς ^Iεροσόλυµα âπί ≤να 

µÉνα, εrτα âν Λεµεσ΅. 1884-89 ε¨ς Λευκοσίαν. 1889-90 ε¨ς Πρόδροµον. 1890 ε¨ς 

^Iεροσόλυµα - Bηθλεέµ - Γαλλικήν Σχολήν. 1891-92 ε¨ς Bηρυτόν - Σχολήν 

Mαρωνιτ΅ν - Δαµασκόν. 1892-94 ε¨ς Θεολογικήν Σχολήν Xάλκης. 1894 ε¨ς 

^Iεροσόλυµα. 1895-97 àσθενήσας ε¨ς Kύπρον, Mητρόπολιν Λάρνακος. 1897-99 ε¨ς 

Δαµασκόν φοιτ΅ν καί ε¨ς Σχολήν τ΅ν Λαζαριστ΅ν καί ½ς Γραµµατεύς τ΅ν 

^Eλλήνων \Aρχιερέων. 1899-1900 ε¨ς Bηρυτόν. 1900 \Iούλιον ε¨ς \Aθήνας». Bλ. K. 
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ευκαιρία να παρακολουθήσει µαθήµατα φιλολογίας και να σπουδάσει νοµικά στο 

Πανεπιστήµιο της πόλης, όπου αναγορεύτηκε διδάκτωρ, το 1905, µε την εκπόνηση 

διατριβής µε τίτλο: «Περί της διοικήσεως του Λιβάνου από διεθνούς απόψεως»8 και 

έλαβε άδεια, το 1908, να δικηγορεί ενώπιον του Aρείου Πάγου9. Aς σηµειωθεί ότι 

την περίοδο αυτή νυµφεύτηκε τη Mαρίνα Π. Λουκά από το Kρανίδι της 

Πελοποννήσου, µε την οποία απέκτησε έξι παιδιά, πέντε αγόρια και µία θυγατέρα10. 

 Kατά τη διάρκεια της παραµονής του στην Aθήνα, ο Mυριανθόπουλος 

συµµετείχε ενεργά στην Eταιρεία «Eλληνισµός», που δραστηριοποιείτο στις 

τουρκοκρατούµενες περιοχές και επεδίωκε την ενσωµάτωσή τους στο Eλληνικό 

κράτος11. Eστάλη, για τον σκοπό αυτό, τον Σεπτέµβριο του 1909, στην Iκαρία, όπου 

και παρέµεινε µέχρι τον Aύγουστο του 1911, υπηρετώντας ως διοργανωτής και 

επόπτης των τοπικών σχολείων, εκτελώντας ταυτόχρονα και τα καθήκοντα του 

σχολάρχη και του ιεροκήρυκα12. Kατηγορήθηκε, όµως, στις τουρκικές αρχές, ως 

                                                                                                                                                   
Xρυσάνθης, «O Kωνσταντίνος Mυριανθόπουλος και η Iκαρία», KΣ 45 (1981) 309, 

όπου παρατίθεται το ανωτέρω αυτοβιογραφικό του σηµείωµα. 

8. «Δύο τ΅ν âπιµελεστάτων Kυπρίων φοιτητ΅ν, οî κ.κ. KωνσταντÖνος 

Mυριανθόπουλος καί Nικολαΐδης, öδωκαν τήν παρελθοÜσαν ëβδοµάδα τάς 

διδακτορικάς α•τ΅ν âξετάσεις πρό τ΅ν âν \Aθήναις καθηγητ΅ν τÉς NοµικÉς 

ΣχολÉς. ^Ως ε¨κός καί οî δύο âπέτυχαν, àνακηρυχθέντες διδάκτορες. Συγχαίροντες 

αéτούς âπί τούτω εéχόµεθα ε¨ς àµφοτέρους πλήρη εéδοκίµησιν καί ε¨ς τό 

πρακτικόν των στάδιον». Bλ. Aλήθεια, 23.12.1905. O τίτλος της διατριβής του µας 

είναι γνωστός από βιογραφικό σηµείωµα, που δηµοσιεύτηκε από τον Stephanides, 

Bιογραφικόν Λεξικόν Kύπρου (υποσ. 1), 90. 

9. «Mετά πολλÉς εéχαριστήσεως πληροφορούµεθα, ¬τι ï κάλλιστος φίλος κ. 

KωνσταντÖνος Mυριανθόπουλος, δ.ν., •ποστάς λίαν âπιτυχ΅ς âνώπιον τοÜ \Aρείου 

Πάγου τάς πρακτικάς âξετάσεις του, öτυχε τÉς àδείας τοÜ δικηγορεÖν. E¨ς τόν νέον 

âπιστήµονα εéχόµεθα âκ ψυχÉς πÄσαν εéδοκίµησιν àνταξίως τ΅ν πολλ΅ν του 

µελετ΅ν». Bλ. Σάλπιγξ, 4.7.1908. 

10. Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων (υποσ. 1), 395. 

11. Stephanides, Bιογραφικόν Λεξικόν Kύπρου (υποσ. 1), 91. 

12. Oι ακριβείς ηµεροµηνίες διαµονής του στην Iκαρία προέρχονται από το 

προαναφερθέν αυτοβιογραφικό του σηµείωµα. Bλ. Xρυσάνθης, «O Kωνσταντίνος 

Mυριανθόπουλος και η Iκαρία» (υποσ. 7), 318. Σε κάποια, όµως, από τα κείµενα για 

τη ζωή του, για τα οποία έγινε λόγος προηγουµένως, η µετάβασή του στην Iκαρία 
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απεσταλµένος του λεγόµενου «Eθνικού Kοµιτάτου»13, οπότε επέστρεψε στην 

Kύπρο14 και εγκαταστάθηκε στη Λεµεσό, όπου εργάστηκε ως δικηγόρος15. 

 Mερικούς µήνες αργότερα, ο τότε αρµόδιος στο Yπουργείο Eξωτερικών της 

Eλλάδας για θέµατα υπόδουλου Eλληνισµού, Ίων Δραγούµης, τον προσκάλεσε 

στην Aθήνα, αµέσως µετά την κατάληψη της Pόδου από τους Iταλούς (4 Mαΐου 

1912), για εµπιστευτική εθνική αποστολή στα Δωδεκάνησα. O Mυριανθόπουλος 

ανεχώρησε τότε για την Aθήνα16, όπου, ύστερα από σύσκεψη µε τον Δραγούµη και 

Δωδεκανήσιους παράγοντες, εστάλη, στα τέλη Mαΐου του 1912, στην Iκαρία17, 

                                                                                                                                                   
τοποθετείται, λανθασµένα, στα 1910. Aς σηµειωθεί ότι τόσο στο βιογραφικό του 

σηµείωµα, που δηµοσιεύτηκε από τον Stephanides, Bιογραφικόν Λεξικόν Kύπρου 

(υποσ. 1), 90, όσο και στο βιβλίο του K. Πιλαβάκη, H Λεµεσός σ’ άλλους καιρούς, 

Λεµεσός 1977, 327, αναφέρεται, επίσης λανθασµένα, ότι ο Mυριανθόπουλος έζησε 

στη Λεµεσό µεταξύ των ετών 1909-1911. 

13. Oι πληροφορίες για τις εναντίον του κατηγορίες στην Iκαρία δίνονται για πρώτη 

φορά από τον A. Mιτσίδη, «†Kωνσταντίνος Mυριανθόπουλος», AπB 23 (1962) 370, 

χωρίς, όµως, να προσδιορίζεται η πηγή από την οποία αντλούνται, που είναι 

πιθανότατα εξιστορήσεις του ιδίου του Mυριανθόπουλου, ή αφηγήσεις µελών της 

οικογένειάς του. 

14. «Mετά µακράν àπουσίαν âπανÉλθεν χθές ε¨ς τήν πατρίδα, µετά τÉς àξιοτίµου 

Kυρίας του, ï φίλτατος κ. KωνσταντÖνος Mυριανθόπουλος, δ.ν., âγκατεστηµένος 

τέως ε¨ς τήν \Iκαρίαν. ^O κ. Mυριανθόπουλος θά παραµείνFη πλέον âν τFÉ Nήσω». Bλ. 

Aλήθεια, 26.8.1911. 

15. Aς σηµειωθεί ότι γραµµατέας στο δικηγορικό του γραφείο, στις παραµονές των 

Bαλκανικών Πολέµων, ήταν ο εθελοντής Mιχαλάκης Γ. Γεωργιάδης (Nουξ). Bλ. Π. 

Παπαπολυβίου, Yπόδουλοι Eλευθερωταί Aδελφών Aλυτρώτων, Λευκωσία 1999, 51. 

16. «\Aνεχώρησαν µέ τήν “ΣαλαµÖνα”, µεταβάντες ε¨ς \Aθήνας, οî κ.κ. 

KωνσταντÖνος Mυριανθόπουλος, \Aντώνιος Kουδουνάρης καί Bίκτωρ N. Zήνων». 

Bλ. Aλήθεια, 10.5.1912. 

17. «Kατόπιν προσκλήσεως τοÜ àειµνήστου ‰ Iωνος Στ. Δραγούµη, διά 

κρυπτογραφικοÜ τηλεγραφήµατος πρός τό âν Λάρνακι ^Eλληνικόν ΠροξενεÖον, 

¬πως µεταβ΅ ε¨ς \Aθήνας δι’ âθνικήν àποστολήν ε¨ς Δωδεκάνησον - ≤νεκα τÉς 

καταλήψεως τÉς Pόδου •πό τ΅ν \Iταλ΅ν - àνεχώρησα âκ ΛεµεσοÜ τήν 5/18 Mαΐου 

1912 Σάββατον, καί διά τÉς “ΣαλαµÖνος” ε¨ς A€γυπτον: âκεÖθεν ε¨ς ΠειραιÄ τήν 9/22 

Tετάρτην. ≠Ωρα 5-7 ε¨ς ^YπουργεÖον \Eξωτερικ΅ν παρά I. Δραγούµη, ¬που καί 



6 

όπου υπήρξε από τους κυριότερους συντελεστές της τοπικής επανάστασης, η 

οποία κηρύχθηκε στις 17 Iουλίου του ίδιου έτους. Tαυτόχρονα δραστηριοποιήθηκε 

και στη γειτονική Σάµο, ενεργώντας ως σύνδεσµος του Yπουργείου Eξωτερικών 

και συµβάλλοντας στην εξέγερσή της, που πραγµατοποιήθηκε στις 10 Σεπτεµβρίου 

1912. Στο µεταξύ, µετά την αίσια έκβαση της επαναστατικής κίνησης, υπηρέτησε 

ως σύµβουλος της ελευθέρας πολιτείας της Iκαρίας και εισαγγελέας, και 

ακολούθως, όταν προσαρτήθηκε στο ελληνικό κράτος, στις 4 Nοεµβρίου 1912, 

ανέλαβε διάφορα διοικητικά καθήκοντα, ως εκπρόσωπος του Yπουργείου 

Eξωτερικών18. 

 Aπό τις αυτοβιογραφικές σηµειώσεις του φαίνεται, ότι η ακολουθητέα 

πορεία για την αυτονόµηση της Iκαρίας υπήρξε αιτία δηµιουργίας αντιπαραθέσεων 

µε άλλους πρωταγωνιστές των γεγονότων, όπως τους Σπύρο Σκαρπέτη και 

Xαράλαµπο Παµφίλη, ο οποίος σε βιβλίο του υποβαθµίζει τον ρόλο του 

Mυριανθόπουλου, αποκαλώντας τον υποτιµητικά ως «ο εκ Kύπρου διδάσκαλος» και 

σηµειώνοντας ότι παρουσιαζόταν ως «πληρεξούσιος τρόπον τινά της ελληνικής 

κυβερνήσεως», θεωρώντας, δηλαδή, ότι υπερτόνιζε την αποστολή του19. 

 Έγγραφα, όµως, που σώθηκαν στο Aρχείο του Yπουργείου Eξωτερικών και 

που είδαν πριν από µερικά χρόνια το φως της δηµοσιότητας αποκαθιστούν την 

ιστορική αλήθεια για την εθνική δράση του Mυριανθόπουλου στην Iκαρία και τη 

Σάµο. Πρόκειται για δεκατρείς επιστολές, που ο Kύπριος νοµικός έστειλε, µεταξύ 

της 23ης Iουνίου και της 2ας Oκτωβρίου 1912, στον Δραγούµη, µε τις οποίες τον 

                                                                                                                                                   
Δωδεκανήσιοι. Σύσκεψις καί âνέργειαι περί πάντων. Mυστική ε¨δοποίησις καί 

âνθάρρυνσις I. Mαλαχίου ε¨ς \Iκαρίαν περί τÉς àφίξεως καί τÉς µελλούσης âκεÖ 

µεταβάσεώς µου. E¨ς \Iκαρίαν: \Eκ Πειραι΅ς τFÉ 28/10 Δευτέρα 11 µ.µ., 29 Tρίτη ε¨ς 

ΣÜρον. \EκεÖθεν ε¨ς ≠Aγ. Kήρυκον \Iκαρίας, ¬που àποβιβάζοµαι œραν 7.30 µ.µ.». Bλ. 

Xρυσάνθης, «O Kωνσταντίνος Mυριανθόπουλος και η Iκαρία» (υποσ. 7), 312. 

18. Bλ. Xρυσάνθης, «O Kωνσταντίνος Mυριανθόπουλος και η Iκαρία» (υποσ. 7), 

312-318, όπου το προαναφερθέν αυτοβιογραφικό του σηµείωµα και σχετικά 

σχόλια. Aναφορά στη δράση του γίνεται και στα «Πρακτικά» της Πολιτείας της 

Iκαρίας, τα οποία παρατίθενται σε φωτοτυπίες στην ίδια µελέτη. Bλ. Ό.π., 319-326. 

19. X. Παµφίλης, Iστορία της Nήσου Iκαρίας. Aπό των προϊστορικών χρόνων µέχρι 

της ενώσεως της νήσου µετά της Eλλάδος (1912), Aθήνα 1980, 211-212, 238. 

Eπίσης βλ. Xρυσάνθης, «O Kωνσταντίνος Mυριανθόπουλος και η Iκαρία» (υποσ. 7), 

330-333. 
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ενηµέρωνε για τις πολιτικές εξελίξεις και τις διάφορες ενέργειές του, µέχρι την 

αίσια κατάληξη της αποστολής του. Aποκαλύπτεται έτσι η άµεση σύνδεσή του µε 

το Yπουργείο Eξωτερικών και η εµπλοκή του στον ευρύτερο εθνικό σχεδιασµό, για 

την απελευθέρωση των νησιών του Aιγαίου, και καταρρίπτονται τα γραφόµενα του 

Παµφίλη, που τον παρουσιάζουν να δρα αυτόκλητος. Στις επιστολές αυτές γίνεται 

επίσης αναφορά στη συµβολή του στην οµαλή λειτουργία των σχολείων της 

Iκαρίας, όπως και στις πολλές οµιλίες, που εκφώνησε στο νησί, καθώς και στις 

ενέργειές του για απελευθέρωση της Σάµου, όπου µετέβη τον Σεπτέµβριο του 

1912, λίγες ηµέρες µετά την έναρξη της επανάστασης20. 

 Tον Aπρίλιο του 1915, ο Mυριανθόπουλος, παρά το γεγονός ότι 

µονιµοποιήθηκε στο Yπουργείο Eξωτερικών και διορίσθηκε στη Nοµαρχία της Xίου, 

δεν αποδέχθηκε τη νέα του θέση21 και ένα µήνα αργότερα επέστρεψε στην 

Kύπρο22. Προσελήφθη τότε ως γραµµατέας του θείου του, Kυρίλλου, καθώς και ως 

βιβλιοφύλακας και αρχειοφύλακας της Aρχιεπισκοπής23, οπότε άρχισε να συλλέγει 

και να ταξινοµεί, «σε ερµάρι µέσα σε θήκες», τις χιλιάδες των εγγράφων, που 

υπήρχαν σε  χώρους του αρχιεπισκοπικού µεγάρου, µέσα σε παλαιό κιβώτιο και σε 

                                                
20. Oι δεκατρείς αυτές επιστολές δηµοσιεύτηκαν και σχολιάστηκαν από τον Θ. 

Mπίνικο, «Kωνσταντίνος Mυριανθόπουλος, ο “Παπαφλέσσας” της Iκαριακής 

Eπανάστασης της 17.7.1912», Φιλολογική Kύπρος (1993) 99-128. Για τη συµβολή 

του Mυριανθόπουλου στους αγώνες για ένωση της Iκαρίας µε την Eλλάδα βλ. 

επίσης: Nικόλαου Σοϊλεντάκη, H ελευθέρα πολιτεία της Iκαρίας 17 Iουλίου - 5 

Nοεµβρίου 1912, Aθήνα 2012, σ. 24-29, 42-52. 

21. «\Aλλά δι’ âνεργει΅ν âπιτηδείων ™ \Iκαρία •πήχθη ε¨ς τήν Σάµον καί ο≈τω 

âπανÉλθεν ï Σκαρπέτης µέχρις \Aπριλίου 1915, ïπότε καταργηθείσης τÉς 

^Yποδιοικήσεως âφύγοµεν àµφότεροι, µή δεχθείς θέσιν ε¨ς Xίον». Bλ. Xρυσάνθης, 

«O Kωνσταντίνος Mυριανθόπουλος και η Iκαρία» (υποσ. 7), 313. 

22. «\Aφίκετο âξ ^Eλλάδος ï δικηγόρος κ. KωνσταντÖνος Mυριανθόπουλος». Bλ. 

Kήρυξ, 15.5.1915. 

23. «Συνωδά τ΅ 39ω ôρθρω τοÜ KαταστατικοÜ τÉς \Eκκλησίας τÉς Kύπρου, 

àφορ΅ντος τήν διατήρησιν âπισήµου Γραφείου, ™ Θρονική \Eπιτροπή τÉς 

\AρχιεπισκοπÉς διώρησεν ½ς Διευθυντήν τοÜ Γραφείου τόν κ. KωνσταντÖνον 

Mυριανθόπουλον, ¬στις, ½ς δικηγόρος, θά διεξάγFη καί âπί δικαστηρίου τάς σχετικάς 

•ποθέσεις τÉς \AρχιεπισκοπÉς». Bλ. Kήρυξ, 12.6.1915. 
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σακούλια24. Oυσιαστικά, υπήρξε ο πρώτος αρχειοφύλακας στη νεότερη κυπριακή 

ιστορία25, αφού στη συστηµατικότητα και στον ζήλο του οφείλεται η διάσωση του 

Aρχείου και ο εµπλουτισµός του, το 1945, µε άλλα 4,000 περίπου έγγραφα. Tα 

τελευταία βρίσκονταν σε κιβώτιο στην οικία της χήρας του γιατρού Aριστόδηµου 

Φοινιέα (1862-1943), ανεψιού του Aρχιεπισκόπου Kύπρου (1865-1900) Σωφρονίου, 

και χρονολογούνταν από τα τέλη του 18ου έως τα τέλη του 19ου αιώνα, µε τα 

περισσότερα να σχετίζονται άµεσα µε τις δραστηριότητες του τελευταίου26. 

Aπότοκο της εργασίας του αυτής είναι το χειρόγραφο ευρετήριο των κωδίκων του 

Aρχείου και ο πολύτοµος περιγραφικός κατάλογος 11,825 εγγράφων, που 

συγκροτείται από 48 βιβλία27. 

                                                
24. Aπό µεταγενέστερες επιστολές του Mυριανθόπουλου, που σώθηκαν στο 

Aρχείο της Aρχιεπισκοπής, πληροφορούµαστε ότι η πρώτη φάση της εργασίας του 

για την ταξινόµηση των εγγράφων και των κωδίκων πραγµατοποιήθηκε µεταξύ των 

ετών 1915 και 1920. Bλ. Παράρτηµα B΄: Tα Έγγραφα 1 και 3, όπου δηµοσιεύονται 

σχετικές επιστολές του, στις οποίες θα αναφερθούµε στη συνέχεια. 

25. Για την εργασία του στο Aρχειοφυλάκειο της Aρχιεπισκοπής βλ. Γ. 

Mαυροκορδάτος, «Kωνσταντίνος Mυριανθόπουλος (1874-1962): ο πρώτος 

Aρχειακός της Kύπρου», στον τόµο: Διεθνές Συµπόσιο Aρχειακών. Aρχεία και 

προοπτικές στη νέα χιλιετία, Kύπρος, 4-6 Mαΐου 2000, (επιµ. B. Mανδηλαράς), 

Aθήνα 2001, 139-144. 

26. Tα σχετικά µε την εύρεση και διαφύλαξη των 4,000 αυτών εγγράφων 

περιγράφει ο ίδιος σε επιστολή που έστειλε, στα τέλη Iανουαρίου 1946, προς τα 

µέλη της Θρονικής Eπιτροπής της Aρχιεπισκοπής. Bλ. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής 

Kύπρου, Bιβλίον I΄. Aρχείον αοιδίµου Λεοντίου (1933-1947). Διοίκησις 

Aρχιεπισκοπής (Bιβλιοθήκη), αρ. 482/5. Tην επιστολή αυτή δηµοσιεύουµε στη 

συνέχεια. Bλ. Παράρτηµα B΄: Tα Έγγραφα 2. Για τους Aριστόδηµο Φοινιέα και 

Σωφρόνιο βλ. Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων (υποσ. 1), 619 και 578, 

αντιστοίχως, όπου και βιβλιογραφία. 

27. Aς σηµειωθεί ότι για πρώτη φορά υπογράφει ως αρχειοφύλακας στην πρώτη 

σελίδα χειρόγραφου ευρετηρίου, που άρχισε να συγκροτείται στις 12 Φεβρουαρίου 

1918 και στο οποίο κατέγραψε 49 κώδικες: «Πρόχειρος Kατάλογος τ΅ν âν τ̈́  

\Aρχειοφυλακείω τÉς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου σωζοµένων βιβλίων (Kωδίκων) âν οxς 

ε≈ρηνται âγγεγραµµένα πάντα τά àξιοµνηµόνευτα •ποµνήµατα ½ς \Eπίσηµα 

öγγραφα, âπίσηµος àλληλογραφία, περιγραφή τÉς περιουσίας τÉς \AρχιεπισκοπÉς, 
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 Στο µεταξύ, τον Iούλιο του 1916 απεβίωσε ο Kύριλλος B΄, οπότε τον 

διαδέχθηκε ο Kύριλλος Γ΄ (1916-1933), µε τον οποίο ο Mυριανθόπουλος 

συνεργάστηκε στενά, όπως διαπιστώνουµε από µεγάλο αριθµό εγγράφων, που 

διαφυλάχθηκαν στο Aρχείο28. Tο 1920, όµως, για άγνωστο λόγο, απεχώρησε από 

την υπηρεσία της Aρχιεπισκοπής για να εργαστεί στο Παγκύπριο Γυµνάσιο, µε 

αποτέλεσµα να τερµατιστεί κάθε περαιτέρω προσπάθεια για συλλογή και 

ταξινόµηση του Aρχείου. Στο Παγκύπριο Γυµνάσιο δίδαξε  ιστορία, γεωγραφία, 

πολιτική οικονοµία και αγωγή του πολίτη µέχρι το 1937, ξανά κατά το σχολικό έτος 

1938-39 και από το 1942 έως το 194829. Tην ίδια περίοδο υπηρέτησε για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα, από το 1921 και καθόλη τη δεκαετία του 1920, ως Γραµµατέας 

του Eθνικού Συµβουλίου, που συγκροτήθηκε µετά την ίδρυση της «Πολιτικής 

Oργάνωσης Kύπρου» από τον Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο Γ΄30. Aκόµη, τη δεκαετία του 

                                                                                                                                                   
τ΅ν âσόδων καί âξόδων αéτÉς, φορολογικά, àπογραφή κατοίκων, Συνοδικαί πράξεις 

καί öτι ≤τερον. Oî οyτοι Kώδικες ¦ βιβλία σώζονται εxς µέν ï µέγας K΅διξ àπό τοÜ 

17ου α¨΅νος, τά δέ λοιπά τοÜ 18ου καί 19ου καί âφεξÉς. TFÉ 12Fη Φεβρουαρίου 1918 

Kωνστ. \I Mυριανθόπουλος \Aρχειοφύλαξ». Tη σχετική επισήµανση οφείλω στον 

Aρχειοφύλακα της Aρχιεπισκοπής Kύπρου κ. Kώστα Θεοδότου, τον οποίο και 

ευχαριστώ θερµά. 

28. Για παράδειγµα, υπήρξε ο εκπρόσωπος του Kυρίλλου Γ΄ στις συσκέψεις µε 

τους κατοίκους του Pιζοκαρπάσου για την ίδρυση της λεγόµενης «Πρακτικής 

Eλληνικής Σχολής Pιζοκαρπάσου», το 1917. Bλ. K. Kοκκινόφτας, H Mονή του 

Aποστόλου Aνδρέα, Λευκωσία, 191-193, 195-196, 270, 274-276. Για τον Kύριλλο 

Γ΄ βλ. Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων (υποσ. 1), 280. 

29. Bλ. Γ. Xατζηκωστής (επιµ.), Παγκύπριον Γυµνάσιον Eκατονταετηρίδα. 

Aναµνηστικόν Λεύκωµα 1893-1993, Λευκωσία 1993, 146, όπου αναφέρεται ότι 

δίδαξε ιστορία και γεωγραφία. Tα άλλα δύο µαθήµατα καταγράφονται σε 

βιογραφικό του σηµείωµα, που µάλλον, όπως αναφέρθηκε, ετοιµάστηκε από τον 

ίδιο. Bλ. Stephanides, Bιογραφικόν Λεξικόν Kύπρου (υποσ. 1), 91. 

30. «^H âπί τοÜ \EθνικοÜ \Aγ΅νος \Eπιτροπεία, συνελθοÜσα âν τFÉ \Aρχιεπισκοπ FÉ 

•πό τήν προεδρίαν τÉς A.M. τοÜ \Aρχιεπισκόπου, τ΅ παρελθόντι Σαββάτω καί τ FÉ 

âπιούσFη KυριακFÉ, συνδιεσκέψατο περί τ΅ν ληπτέων µέτρων πρός προαγωγήν τοÜ 

KυπριακοÜ ζητήµατος. Kαί πρός τοÜτο, πλήν ôλλων àποφάσεων, âψήφισε τό 

Kαταστατικόν τÉς ΠολιτικÉς \Oργανώσεως τÉς Kύπρου. Συνωδά τ΅ 11ω ôρθρω 

τούτου âξελέξατο πενταµελές Kεντρικόν Συµβούλιον, τό ïποÖον θά àποτελFÉ τήν 
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1920 διετέλεσε πρόεδρος του Aναγνωστηρίου «Aναγέννησις», που βρισκόταν στην 

ενορία του Aγίου Aντωνίου, όπου και έδιδε κατά καιρούς  διαλέξεις, πολλές φορές 

παρόντος και του φιλόµουσου Kυρίλλου, όπως για τον Xατζηγεωργάκη Kορνέσιο, 

τον Iανουάριο του 192631. Eπίσης το 1944 γράφτηκε στην Eταιρεία «Kυπριακών 

Σπουδών», την οποία υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος από το 1945 έως το 196032. 

 Στο µεταξύ, συνέχισε να εργάζεται στο Παγκύπριο Γυµνάσιο µέχρι το 1937, 

οπότε τερµατίστηκε προσωρινά η εργοδότησή του, εξαιτίας αφενός της 

οικονοµικής δυσκολίας, που αντιµετώπισε το σχολείο, αφού αρνείτο να υποταχθεί 

στους αγγλικούς εκπαιδευτικούς σχεδιασµούς, ώστε να χρηµατοδοτείται από την 

αποικιοκρατική Kυβέρνηση, και αφετέρου λόγω του πλεονασµού των καθηγητών, 

που παρατηρήθηκε, µετά το οριστικό κλείσιµο του Παγκυπρίου Διδασκαλείου και 

του Διδασκαλείου Θηλέων Φανερωµένης, το 1935 και το 1937, αντιστοίχως. 

 Tην ίδια εποχή, η λεγόµενη Eπιτροπή Bυζαντινών Aρχαιοτήτων της 

Aρχιεπισκοπής αποφάσισε την ταξινόµηση και καταγραφή του Aρχείου και ανέθεσε 

το ζήτηµα αυτό στον Iεροδιάκονο και µετέπειτα Mητροπολίτη Kυρηνείας (1948-

1973) Kυπριανό33. H απόφαση αυτή έδωσε την ευκαιρία στον Mυριανθόπουλο της 

                                                                                                                                                   
àνωτάτην âκτελεστικήν âξουσίαν. \Aπηρτίσθη δέ τοÜτο âκ τοÜ Πανοσιολογιωτάτου 

^Hγουµένου Kύκκου κ. Kλεόπα καί τ΅ν κ.κ. I. O¨κονοµίδου, Θ. Θεοδότου, Φ. 

Zαννέτου καί N. Kλ. Λανίτου. Συµφώνως δέ τ΅ 12ω ôρθρω âξέλεξεν ½ς âπιτίµους 

µέν ΓραµµατεÖς τούς àγγλοµαθεÖς κ.κ. N. Πασχάλην καί I. Kληρίδην, ½ς ε¨δικόν δέ 

τόν καί τέως τοιοÜτον κ. KωνσταντÖνον Mυριανθόπουλον». Bλ. Kυπριακός Φύλαξ, 

9.2.1921. Στον τύπο της εποχής γίνονται και πολλές άλλες αναφορές στον 

Mυριανθόπουλο, ως γραµµατέα του Eθνικού Συµβουλίου. Eνδεικτικά βλ. Πατρίς, 

10/23.2.1921· Nέον Έθνος, 18/3.3.1921· Eλευθερία, 22/4.2.1922. 

31. K. Mυριανθόπουλος, Χατζηγεωργάκις Κορνέσιος, ο Διερµηνεύς της Κύπρου 

1779-1809, ήτοι συµβολαί εις την Ιστορίαν της Κύπρου επί Τουρκοκρατίας (1570-

1878), Λευκωσία 1934, ζ΄. 

32. Bλ. «Mητρώον Mελών Eταιρείας Kυπριακών Σπουδών (1936-2008)», KΣ 72 

(2011) 204, όπου σηµειώνεται ότι γράφτηκε στην Eταιρεία το 1944 και υπήρξε το 

181ο µέλος. Για την περίοδο που διετέλεσε αντιπρόεδρός της βλ. N. Kληρίδης, «K. 

Mυριανθόπουλος»,  Πνευµατική Kύπρος 27 (1962) 124. 

33. H σχετική πληροφορία σώζεται σε ανέκδοτη επιστολή, ηµεροµηνίας 12 

Δεκεµβρίου 1938, του Mητροπολίτη Πάφου Λεοντίου προς τον Έξαρχο της 

Aρχιεπισκοπής Iερώνυµο. Bλ. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον I΄. 



11 

προσωρινής εργοδότησής του, για µερικούς µήνες του έτους 1939, από την 

Aρχιεπισκοπή και της καταγραφής, µαζί µε τον Kυπριανό και τον Γυµνασιάρχη του 

Παγκυπρίου Γυµνασίου Kωνσταντίνο Σπυριδάκη (1903-1976)34 των χειρόγραφων 

µουσικών κωδίκων. Όπως πληροφορούµαστε από επιστολή του Mυριανθόπουλου, 

ηµεροµηνίας 16 Σεπτεµβρίου 1940, προς τον Tοποτηρητή του αρχιεπισκοπικού 

θρόνου Mητροπολίτη Πάφου (1930-1947) Λεόντιο και τα µέλη της Θρονικής 

Eπιτροπής της Aρχιεπισκοπής, το ίδιο διάστηµα ο Kύπριος λόγιος εργάστηκε µόνος 

του και για την περιγραφή των χειρόγραφων κωδίκων. 

 Στην επιστολή αυτή, ο Mυριανθόπουλος διεκτραγωδούσε την οικονοµική 

κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει, εξαιτίας του τερµατισµού της εργασίας του 

στο Παγκύπριο Γυµνάσιο. Γι’ αυτό και ζητούσε την απασχόλησή του στην 

Aρχιεπισκοπή, για την καταγραφή και ταξινόµηση του Aρχείου της35. H Θρονική 

Eπιτροπή είδε θετικά το αίτηµά του και προχώρησε στην εργοδότησή του για τους 

µήνες Σεπτέµβριο έως Δεκέµβριο 1940, µε την εντολή να τακτοποιήσει τη 

βιβλιοθήκη του Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ και να µεριµνήσει για την ταξινόµηση 

των κωδίκων και των λυτών εγγράφων36. 

                                                                                                                                                   
Aρχείον αοιδίµου Λεοντίου (1933-1947). Διοίκησις Aρχιεπισκοπής (Bιβλιοθήκη), αρ. 

479. 

34. Για τους Σπυριδάκη και Kυπριανό βλ. Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων (υποσ. 1), 560-561 και 271-272, αντιστοίχως. 

35. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον I΄. Aρχείον αοιδίµου Λεοντίου 

(1933-1947). Διοίκησις Aρχιεπισκοπής (Bιβλιοθήκη), αρ. 480/1. Tην επιστολή αυτή 

δηµοσιεύουµε στη συνέχεια. Bλ. Παράρτηµα B΄: Tα Έγγραφα 1. Aς σηµειωθεί ότι 

στην επιστολή του αναφέρει πως δεν είχε εργασία «από τριετίας», δηλαδή από το 

1937. Ωστόσο στους καταλόγους των καθηγητών του Παγκυπρίου Γυµνασίου 

φαίνεται ότι είχε επαναπροσληφθεί για την περίοδο 1938-39, ίσως για τη 

διδασκαλία περιορισµένου αριθµού µαθηµάτων, εκτός και αν πρόκειται για 

λανθασµένη καταγραφή. Bλ. Παγκύπριο Γυµνάσιο (εκδότης), Aναµνηστικόν 

Λεύκωµα επί τη πεντηκονταετηρίδι του Παγκυπρίου Γυµνασίου 1893-1943, 

Λευκωσία 1944, 97· Xατζηκωστής, Aναµνηστικόν Λεύκωµα 1893-1993 (υποσ. 29), 

146. 

36. Bλ. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον I΄. Aρχείον αοιδίµου Λεοντίου 

(1933-1947). Διοίκησις Aρχιεπισκοπής (Bιβλιοθήκη), αρ. 480/1 (επισυναπτόµενη), 
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 H ενασχόληση αυτή του Mυριανθόπουλου στο Aρχείο, όπως φαίνεται και 

από τις κατά καιρούς σύντοµες εκθέσεις, που υπέβαλλε προς τη Θρονική Eπιτροπή, 

συνεχίστηκε και στα χρόνια που ακολούθησαν, µε αποτέλεσµα να οργανωθεί και 

ταξινοµηθεί ένα από τα σηµαντικότερα Aρχεία, που σώζονται στο νησί. Για 

παράδειγµα, σε εκθέσεις του, µε ηµεροµηνίες 30 Iανουαρίου 1941 και 12 

Φεβρουαρίου 1944, περιγράφει την πορεία των εργασιών και τη µέθοδο που 

ακολούθησε, ενώ σηµειώνει ότι είχε βοηθό τον Iεροδιάκονο Δωρόθεο Tουµάζου37. 

Σε άλλη δε έκθεση, που συνέταξε στα τέλη Iανουαρίου 1947, αναφέρεται στη 

µεγάλη σηµασία που είχε για την εθνική και κοινωνική ιστορία του τόπου η 

συγκρότηση και χρήση του Aρχείου. Έφερε δε ως παράδειγµα την τουρκική 

πολιτική, που είχε συστήσει, υπό την αιγίδα του Προξένου της Άγκυρας, «Eθνικό 

Γραφείο», µε σκοπό τη συλλογή ιστορικού υλικού και τη συγγραφή εργασιών, που 

να καταδεικνύουν ότι η Kύπρος απολάµβανε ευνοµίας στα χρόνια της 

Tουρκοκρατίας και κατά συνέπεια ήταν δίκαιο, σε περίπτωση αποχώρησης των 

Άγγλων, να επιστραφεί στη Tουρκία. Σηµείωνε δε, ότι το 1945 ο Tούρκος 

Πρόξενος µε δύο οµοεθνείς του επισκέφθηκε τον Tοποτηρητή Λεόντιο και είχε 

ζητήσει άδεια για να µελετήσει τα οθωµανικά έγγραφα του Aρχείου. Όπως 

ανέφερε, ο Λεόντιος τους παρέπεµψε στον ίδιο, που αρνήθηκε, λέγοντας ότι το 

Aρχείο δεν ήταν προσβάσιµο, µε τη δικαιολογία ότι, εξαιτίας του φόβου 

βοµβαρδισµών, κατά τον Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, είχε διαφυλαχθεί σε 

υπόγειο χώρο38. 

 Mελετώντας και ταξινοµώντας τα εκατοντάδες έγγραφα της Aρχιεπισκοπής, 

ο Mυριανθόπουλος απέκτησε άριστη γνώση της ιστορίας και των διαφόρων πτυχών 

των διαστηριοτήτων της Kυπριακής Eκκλησίας, ιδίως στα χρόνια της 

Tουρκοκρατίας και Aγγλοκρατίας. Ωστόσο, από ό,τι έχουµε υπόψη µας,  

δηµοσίευσε πολύ λίγες µελέτες, ίσως λόγω του περιορισµένου χρόνου, που είχε 

                                                                                                                                                   
όπου ανέκδοτη επιστολή, ηµεροµηνίας 18 Σεπτεµβρίου 1940, την οποία ο ελεγκτής 

της Aρχιεπισκοπής έστειλε στον Mυριανθόπουλο. 

37. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον I΄. Aρχείον αοιδίµου Λεοντίου 

(1933-1947). Διοίκησις Aρχιεπισκοπής (Bιβλιοθήκη), αρ. 481/1 και 482/1. 

38. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον I΄. Aρχείον αοιδίµου Λεοντίου 

(1933-1947). Διοίκησις Aρχιεπισκοπής (Bιβλιοθήκη), αρ. 482/6. Tην επιστολή αυτή 

δηµοσιεύουµε στη συνέχεια. Bλ. Παράρτηµα B΄: Tα Έγγραφα 3. 
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στη διάθεσή του, εξαιτίας της απαιτητικής φύσης της εργασίας του. Έξέχουσα 

θέση ανάµεσά τους καταλαµβάνει το βιβλίο του «Χατζηγεωργάκις Κορνέσιος, ο 

Διερµηνεύς της Κύπρου 1779-1809, ήτοι συµβολαί εις την Ιστορίαν της Κύπρου επί 

Τουρκοκρατίας (1570-1878)» (Τύποις «Μουσών», Λευκωσία 1934), που εκδόθηκε 

µε µερική χορηγία από το κληροδότηµα του Φιλολογικού Διαγωνίσµατος του 

Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄. 

 Στο βιβλίο αυτό, δηµοσίευσε αριθµό ανέκδοτων εγγράφων και παρουσίασε 

τη ζωή του Xατζηγεωργάκη, µε ευρύτερες αναφορές στην ιστορία της Kύπρου, 

ιδίως της περιόδου της Tουρκοκρατίας. Στην ίδια έκδοση περιέλαβε επίσης το 

«Tραγούδι του Xατζηγεωργάκη», όπως διασώθηκε στο Aρχείο της Mονής Mαχαιρά, 

καθώς και το «Xρονικό του Iωακείµ Παλλουριωτίσσης», που του παραχώρησε ο 

Πρωτοψάλτης της Kυπριακής Eκκλησίας Στυλιανός Xουρµούζιος (1850-1937) και 

καλύπτει την περίοδο 1750-1791. Aκόµη, κατήρτισε και δηµοσίευσε πίνακες 

γεωγραφικών και ιστορικών όρων, και κυρίων ονοµάτων µε σύντοµα βιογραφικά 

σηµειώµατα των κυριοτέρων πρωταγωνιστών, όπως και ερµηνευτικές επεξηγήσεις 

των ξένων και δυσνόητων λέξεων39. Tο βιβλίο έγινε δεκτό µε θερµές κριτικές από 

τον τύπο της εποχής40 και έκτοτε το περιεχόµενό του χρησιµοποιείται 

επανειληµµένως από τους µελετητές. 

                                                
39. Bλ. Mυριανθόπουλος, Χατζηγεωργάκις Κορνέσιος (υποσ. 31), ζ΄, για την 

επιχορήγηση του βιβλίου από το κληροδότηµα Kυρίλλου Γ΄· θ΄-ια΄, βιβλιογραφία· 

13-190, το κυρίως µέρος του βιβλίου µε τη ζωή του Xατζηγεωργάκη, το ιστορικό 

πλαίσιο της εποχής και αριθµό ανέκδοτων εγγράφων· 51-59, το «Xρονικό του 

Iωακείµ Παλλουριωτίσσης»· 191-207, το «Tραγούδι του Xατζηγεωργάκη»· 208-212, 

επιστολές του Xατζηγεωργάκη· 213-219, γεωγραφικός και ιστορικός πίνακας· 220-

232, πίνακας κυρίων ονοµάτων µε βιογραφικά σηµειώµατα· 233-255, πίνακας µε 

επεξηγήσεις λέξεων. Για τον Στυλιανό Xουρµούζιο βλ. Kουδουνάρης, Bιογραφικόν 

Λεξικόν Kυπρίων (υποσ. 1), 665. 

40. Για παράδειγµα βλ. τις κριτικές των A. Iντιάνου, «Kωνσταντίνου 

Mυριανθοπούλου: Χατζηγεωργάκις Κορνέσιος, ο Διερµηνεύς της Κύπρου 1779-

1809, ήτοι συµβολαί εις την Ιστορίαν της Κύπρου επί Τουρκοκρατίας (1570-1878), 

εν Λευκωσία, 1934, Τύποις “Μουσών”, σ. 260, τιµή 2 σελ.», Kυπριακά Γράµµατα 1 

(1935) 503-506· Aρχιµ. Iπ. Mιχαηλίδη, «Mυριανθοπούλου Kωνσταντίνου, 

Χατζηγεωργάκις Κορνέσιος, ο Διερµηνεύς της Κύπρου 1779-1809, ήτοι συµβολαί 



14 

 O Mυριανθόπουλος δηµοσίευσε και µερικές άλλες µελέτες, όπως στο 

περιοδικό «Aπόστολος Bαρνάβας», το 1920 και το 1930, που αφορούν στην 

έκδοση συστατικής επιστολής, τον Mάρτιο του 1794, του Hγουµένου της Mονής 

Mαχαιρά (1774-1796) Iωαννικίου προς τους κατοίκους των Παραδουνάβιων 

Hγεµονιών, για τη διεξαγωγή εράνων υπέρ της Mονής του, και εγκυκλίου, 

ηµεροµηνίας 1ης Aπριλίου 1812, του Eθνοµάρτυρα Aρχιεπισκόπου Kύπρου (1810-

1821) Kυπριανού προς τους χριστιανούς κατοίκους του κατηλλικίου Λεύκας, για το 

ζήτηµα της πληρωµής των φόρων. Aµφότερα τα έγγραφα σώζονταν, όπως 

σηµειώνει, στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής. 

 Tο 1924, συνέταξε επίσης ερµηνευτικό πίνακα λέξεων, που συναντούνται 

στο «Iατροσοφικόν» του Σκευοφύλακα της Mονής Mαχαιρά Mητροφάνη (1790-

1867), το οποίο εκδόθηκε από τον Iεροµόναχο Φιλάρετο Mαχαιριώτη. Aκόµη, το 

1943 δηµοσίευσε στο περιοδικό «Πάφος» ανέκδοτη επιστολή, ηµεροµηνίας 28 

Iουνίου 1814, του Kύπριου Eθνοµάρτυρα Mητροπολίτη Nικοµηδείας (1791-1821) 

του Oικουµενικού Πατριαρχείου Aθανάσιου Kαρύδη προς τον αυτάδελφό του 

Παύλο. Σύµφωνα µε τα γραφόµενά του, η επιστολή αυτή προερχόταν από το 

οικογενειακό αρχείο του λόγιου Λαρνακέα Zήνωνα Πιερίδη (1865-1933). Eπίσης, το 

1948, δηµοσίευσε στο περιοδικό «Kυπριακά Γράµµατα» ανέκδοτο επικήδειο, 

ηµεροµηνίας 8 Aπριλίου 1833, που εκφωνήθηκε στην κηδεία του Aδαµάντιου 

Kοραή, στο Παρίσι. Tο έγγραφο, όπως σηµείωνε, ανήκε στο Aρχείο του 

Aριεπισκόπου Kύπρου (1840-1849) Iωαννικίου, ο οποίος το 1821 υπηρετούσε ως 

Έξαρχος της Aρχιεπισκοπής και είχε διαφύγει στη γαλλική πρωτεύουσα, για να 

σωθεί από τις σφαγές της 9ης Iουλίου41. 

                                                                                                                                                   
εις την Ιστορίαν της Κύπρου επί Τουρκοκρατίας (1570-1878), Λευκωσία 1934, σελ. 

260, σχήµα 8ον», AπB 7 (1935) 92-93· «K.I. Mυριανθοπούλου, Χατζηγεωργάκις 

Κορνέσιος, ο Διερµηνεύς της Κύπρου 1779-1809, ήτοι συµβολαί εις την Ιστορίαν 

της Κύπρου επί Τουρκοκρατίας, Eν Λευκωσία 1934, Τύποις “Μουσών”, σχ. 8ον, σελ. 

260», Πάφος, 28.2.1935. Aς σηµειωθεί ότι ο Iντιάνος, πέραν από τα θερµά σχόλια, 

προβαίνει και σε πολλές παρατηρήσεις, που, κατά τη γνώµη του, αν υλοποιούνταν, 

θα καθιστούσαν αρτιότερη την έκδοση. 

41. Για τους Πιερίδη και Iωαννίκιο βλ. Kουδουνάρης, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 

(υποσ. 1), 494-495· Λ. Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας, Λευκωσία 

1975, 149-153, αντιστοίχως. 
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 Δύο άλλες µελέτες του δηµοσιεύτηκαν στο δελτίον της Eταιρείας 

«Kυπριακών Σπουδών», το 1949 και το 1953. H πρώτη από αυτές αφορά στις 

ξενικές λέξεις που συναντούνται στην Kύπρο, τις οποίες, αξιοποιώντας τις γνώσεις 

του στη γαλλική, τουρκική και αραβική, διαχώρισε σε περσοτουρκικές, αραβικές και 

τουρκικές42, ενώ η δεύτερη στην έκδοση οκτώ επιστολών των Oικουµενικών 

Πατριαρχών Γαβριήλ Δ΄ (1), Nεοφύτου Z΄ (3) και Γερασίµου Γ΄ (4), που 

χρονολογούνται µεταξύ των ετών 1781 και 1795  και είχαν ως αποδέκτη τον 

Aρχιεπίσκοπο Kύπρου (1767-1810) Xρύσανθο, και µίας του Πατριάρχη Iερεµία Δ΄, 

ηµεροµηνίας 17 Σεπτεµβρίου 1810, προς τον Aρχιεπίσκοπο Σινά (1804-1859) 

Kωνστάντιο43. Όπως διαφαίνεται από τα σχόλιά του, βασική του επιδίωξη, µε την 

έκδοση των εγγράφων αυτών, ήταν να καταδεικτεί η στενή πνευµατική σχέση της 

Kυπριακής Eκκλησίας µε το Oικουµενικό Πατριαρχείο, στα δύσκολα χρόνια της 

Tουρκοκρατίας. 

 O Mυριανθόπουλος συνεργάστηκε επίσης µε πέντε κείµενα µε το περιοδικό 

«Eλληνική Kύπρος», που εξέδιδε, από το 1949 έως το 1956, η Aρχιεπισκοπή 

Kύπρου και το Eθναρχικό Συµβούλιο και είχε ως κύριο στόχο να καταδείξει την 

ελληνικότητα του νησιού και να προετοιµάσει ιδεολογικά τον ενωτικό αγώνα. H 

πρώτη από αυτές αφορά στην εθναρχική ιδιότητα του Aρχιεπισκόπου Kύπρου, ενώ 

άλλες δύο στον Kύπριο Mεγάλο Bεζύρη Kιαµήλ πασά και στη φοίτησή του στην 

Eλληνική Σχολή Λευκωσίας η πρώτη, και σε Tούρκους µαθητές Eλληνικών Σχολών 

στα χρόνια της Tουρκοκρατίας και στην παροχή προστασίας εκ µέρους της 

Kυπριακής Eκκλησίας σε Oθωµανούς που αναζητούσαν τη βοήθειά της, η δεύτερη. 

Mία άλλη από τις εργασίες του στο περιοδικό αναφέρεται σε δύο ανέκδοτες 

επιστολές, ηµεροµηνίας 8 Oκτωβρίου 1820, του Αλέξανδρου Υψηλάντη προς τον 

                                                
42. Aς σηµειωθεί ότι µε θέµα τις ξενικές λέξεις που συναντούνται στην Kύπρο είχε 

πραγµατοποιήσει διάλεξη στη Mεγάλη Aίθουσα του Παγκυπρίου Γυµνασίου, υπό 

την αιγίδα της Eταιρείας «Kυπριακών Σπουδών», στις 22 Mαρτίου 1947. Bλ. K. 

Mυριανθόπουλος, «Ξενικαί λέξεις εν Κύπρω», KΣ 12 (1949) 111. 

43. Για τους Xρύσανθο και Kωνστάντιο βλ. Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου (υποσ. 

41), 114-135· Θ.M. Aριστοκλέους, Kωνσταντίου A΄ του από Σιναίου αοιδίµου 

Πατριάρχου Kωνσταντινουπόλεως του Bυζαντίου βιογραφίαι και συγγραφαί αι 

ελάσσονες εκκλησιαστικαί και φιλολογικαί, Kωνσταντινούπολη 1866, αντιστοίχως. 
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Φιλικό Aντώνιο Πελοπίδα και τον Eθνοµάρτυρα Αρχιεπίσκοπο Kύπρου Kυπριανό44, 

που σχετίζονται µε τη φιλοπατρία και την εθνική δράση του τελευταίου, ενώ η 

τελευταία αφορά στο ζήτηµα της αυτοδιάθεσης της Kύπρου45. 

 O λόγιος Aρχειοφύλακας δηµοσίευσε άλλες είκοσι εργασίες στη 

δεκαπενθήµερη εφηµερίδα «Eκκλησιαστικόν Bήµα», που η Aρχιεπισκοπή Kύπρου 

εξέδιδε µεταξύ των ετών 1954 και 1956, και η οποία είχε παρόµοιους στόχους µε 

την «Eλληνική Kύπρο». Oι δεκαεπτά από αυτές αναφέρονται σε διάφορες πτυχές 

της ιστορίας της Eκκλησίας της Kύπρου των χρόνων της Tουρκοκρατίας, µε 

έµφαση στην παρουσίαση της προσωπικότητας των Aρχιεπισκόπων της, µία στη 

ζωή του Mητροπολίτη Σεβαστείας (1836-1838) και µετέπειτα Πέτρας (1838-1867) 

του Πατριαρχείου Iεροσολύµων Mελέτιου Mαττέου, µία άλλη στην οικονοµική 

κατάσταση του νησιού τον πρώτο χρόνο της Aγγλοκρατίας και η τελευταία σε 

νεκρολογία της κατοίκου της Λευκωσίας Aυγούστας Oικονοµίδου46. 

 Eίναι, όµως, πολύ πιθανόν ο Mυριανθόπουλος να δηµοσίευσε και άλλες 

εργασίες σε περιοδικά και εφηµερίδες της εποχής, που προς το παρόν λανθάνουν. 

Aπό αυτές έχουµε υπόψη µας µόνο τη µελέτη του για τις διάφορες δωρεές προς 

τα εκπαιδευτήρια της Λευκωσίας, από το 1808 µέχρι το 1933, που δηµοσιεύτηκε σε 

δύο συνέχειες στην εφηµερίδα «Eλευθερία», το 193347. Πιθανότατα για σκοπούς 

                                                
44. Στην πραγµατικότητα, από τις δύο αυτές επιστολές µόνο η σχετική προς τον 

Kυπριανό είναι χρονολογηµένη. Tις επαναδηµοσίευσε αργότερα ο διευθυντής των 

Aρχείων του Kράτους στην Eλλάδα Eµ. Πρωτοψάλτης, H Kύπρος εις τον αγώνα 

του 1821, Aθήνα 1971, 14-15, ο οποίος είχε βοηθήσει τον Mυριανθόπουλο για τον 

εντοπισµό τους. 

45. O Xρυσάνθης, «O Kωνσταντίνος Mυριανθόπουλος και η Iκαρία» (υποσ. 7), 311,  

αναφέρει ότι ο Μυριανθόπουλος δηµοσίευσε στην Ελληνική Κύπρος 1/1 (1949 )8, 

άρθρο µε τίτλο: «Η Εκκλησία και οι αγώνες αυτής». Στην πραγµατικότητα, όµως, το 

κείµενο αυτό ανήκει στον αδελφό του Kωνσταντίνου, Κλεόβουλο. 

46. Oι ακριβείς τίτλοι των µελετών του Mυριανθόπουλου και το έντυπο στο οποίο 

δηµοσιεύτηκαν, δίνονται στον κατάλογο των έργων του, που παρατίθεται στη 

συνέχεια. Bλ. Παράρτηµα A΄: Kατάλογος µε το εκδοθέν και το ανέκδοτο έργο του 

Kωνσταντίνου Mυριανθόπουλου. 

47. H καταγραφή, που επιχείρησε ο Mυριανθόπουλος, στηρίχθηκε προφανώς στα 

Aρχεία της Aρχιεπισκοπής και του Παγκυπρίου Γυµνασίου και περιλαµβάνει 
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δηµοσίευσης σε κάποια εφηµερίδα, έγραψε, στα τέλη της δεκαετίας του 1950, σε 

ηλικία περίπου 84 ετών, και την αθησαύριστη µελέτη: «Oι Aρχιεπίσκοποι Kύπρου 

από το 1821 και εφεξής», που δηµοσιεύεται σε άλλες σελίδες του ανά χείρας 

τόµου. 

 O Mυριανθόπουλος εργάστηκε στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής µέχρι τον 

θάνατό του, που συνέβη τη 18η Nοεµβρίου 1962, αφήνοντας αρκετά έργα του 

ανέκδοτα. Σύµφωνα µε τον τύπο της εποχής αυτά ήταν: 1. «H Kύπρος κατά την 

Eλληνικήν Eπανάστασιν», 2. »H Kύπρος υπό τους Tούρκους µέχρι του 1878, οπότε 

περιήλθεν εις τους Άγγλους», 3. «Tο ζήτηµα του Πατριαρχείου Aντιοχείας (1897-

1899)», 4. «Περί της διοικήσεως του Λιβάνου από διεθνούς απόψεως (1906)», 5. 

«Ο βίος και η γλώσσα των Ικαρίων» και 6. «Η ιστορία του Δωδεκανησιακού 

ζητήµατος»48. 

 Aς σηµειωθεί ότι το πρώτο από αυτά είχε υποβληθεί στο 10ο Φιλολογικό 

Διαγώνισµα Kυρίλλου Γ΄, που προκηρύχθηκε στις 15 Oκτωβρίου 194049. 

                                                                                                                                                   
άγνωστους δωρητές των σχολείων της Λευκωσίας. Για τους δωρητές και 

ευεργέτες του Παγκυπρίου Γυµνασίου βλ. επίσης Θ. Σοφοκλέους, «Πίναξ 

ευεργετών και δωρητών του Παγκυπρίου Γυµνασίου», στον τόµο: Παγκύπριο 

Γυµνάσιο, Aναµνηστικόν Λεύκωµα 1893-1943 (υποσ. 35), 102-104· Γ. Xατζηκωστής 

(επιµ.), Kληροδοτήµατα, δωρεές και βραβεία στο Παγκύπριο Γυµνάσιο, Λευκωσία 

1993. 

48. Mιτσίδης, «†Kωνσταντίνος Mυριανθόπουλος» (υποσ. 13), 370-371· «Πένθη. 

Kωνσταντίνος Mυριανθόπουλος (Bιογραφικαί Σηµειώσεις)», Eλευθερία, 20.11.1962· 

«Kωνσταντίνος Mυριανθόπουλος», Πνευµατική Kύπρος 27 (1962) 115· Θ. 

Mοσχονάς, «Kωνσταντίνος Mυριανθόπουλος, Bιβλιοφύλαξ», Πάνταινος 55 (1963) 

29-30. Στα δηµοσιεύµατα αυτά, το ανέκδοτο έργο του για τη διοίκηση του Λιβάνου 

σηµειώνεται ότι φέρει χρονολογία ολοκλήρωσης το έτος 1906. Ωστόσο, όπως 

αναφέρθηκε, αυτό ήταν η διατριβή του στη Nοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου 

Aθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1905. Aν δεν πρόκειται για τυπογραφική 

αβλεψία, είναι πιθανόν η διαφορετική χρονολόγηση να οφείλεται σε 

µεταγενέστερες προσθήκες, που συνέτειναν στην αναγραφή του έτους 1906. 

49. «Συµφώνως πρός τήν προκήρυξιν τοÜ I΄ ΦιλολογικοÜ Διαγωνίσµατος “^H 

Kύπρος κατά τήν ^Eλληνικήν \Eπανάστασιν τοÜ 1821” •πό ™µεροµηνίαν 15.10.1940, 

τήν γενοµένην •πό τÉς \Eπιτροπείας τοÜ ΦιλολογικοÜ Διαγωνίσµατος, •πεβλήθη 

ε¨ς τήν \Aρχιεπισκοπήν, µέχρι τÉς 31ης Δεκεµβρίου 1941, ™µέραν καθ’ ≥ν λήγει ™ 
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Bραβεύτηκε δε µε το ποσό των δέκα λιρών και κλάδο δάφνης, ενώ η Kριτική 

Eπιτροπή εισηγήθηκε να του απονεµηθεί επιπλέον το ποσό των είκοσι λιρών, για 

να ενθαρρυνθεί και να συνεχίσει τις σχετικές έρευνες και µελέτες του. O τύπος 

της εποχής χαρακτήρισε, µε την ευκαιρία αυτή, τον συγγραφέα, ως ένα 

διακεκριµένο µελετητή της ελληνικής ιστορίας και της σύνδεσής της µε την 

κυπριακή, που ήταν άξιος της τιµής και της ευγνωµοσύνης των Eλλήνων της 

Kύπρου50. Tο έργο αυτό εξακολουθεί µέχρι σήµερα να παραµένει ανέκδοτο. 

 Tο δεύτερο από τα ανέκδοτα έργα του, που αφορά στο ιστορικό περίγραµµα 

της Tουρκοκρατίας στην Kύπρο, δηµοσιεύτηκε, το 1973, στο δελτίον της Eταιρείας 

«Kυπριακών Σπουδών». Παρουσιάστηκε, όµως, µε ελαφρώς διαφοροποιηµένο τον 

τίτλο από τον αρχικό51 και χωρίς αναφορά σε αυτόν που µερίµνησε για την έκδοσή 

της, που, πιθανότα, πρόκειται για τον πρόεδρο της Eταιρείας, Kύπρο Xρυσάνθη, ο 

                                                                                                                                                   
προθεσµία, ≤ν καί µόνον öργον. \Eκ τÉς \AρχιεπισκοπÉς». Bλ. Nέος Kυπριακός 

Φύλαξ, 8.1.1942. 

50. «\Eν τ΅ µεγάλω Συνοδικ΅ τÉς \AρχιεπισκοπÉς, τήν παρελθοÜσαν Kυριακήν, ï 

Πανοσιολογιώτατος ‰ Eξαρχος τÉς \AρχιεπισκοπÉς, ½ς âκπρόσωπος τοÜ Σεβ. 

TοποτηρητοÜ, àνέγνωσε τήν öκθεσιν τÉς âπί τοÜ ΦιλολογικοÜ ΔιαγωνισµοÜ τοÜ 

àοιδίµου \Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου τοÜ Γ΄ KριτικÉς \Eπιτροπείας, καθ’ ≥ν ε¨ς τόν 

Διαγωνισµόν µέ θέµα “^H Kύπρος κατά τήν ^Eλληνικήν \Eπανάστασιν τοÜ 1821” 

•πέβλήθη ≤ν µόνον öργον, συγγραφεύς τοÜ ïποίου εrναι ï εéπαίδευτος νοµοµαθής 

Kαθηγητής κ. KωνσταντÖνος Mυριανθόπουλος, ε¨ς τόν ïποÖον καί, κατ’ àπόφασιν 

τÉς \Eπιτροπείας, àπενεµήθη κλάδος δάφνης καί χρηµατικόν βραβεÖον âκ δέκα 

λιρ΅ν, µέ ¨διαιτέραν τÉς \Eπιτροπείας σύστασιν, ¬πως τ΅ àπονεµηθοÜν καί ≤τεραι 

20 λίραι, πρός âνθάρρυνσίν του ε¨ς τάς τοιαύτας τÉς \EθνικÉς ^Iστορίας µελέτας του. 

\Eµβριθής îστοριοδίφης καί βαθύς µελετητής τÉς \EθνικÉς ^EλληνικÉς ^Iστορίας καί 

τÉς µετ’ αéτÉς àδιαρρήκτως συνδεδεµένης îστορίας τÉς ^EλληνικÉς Kύπρου, ï κ. 

Mυριανθόπουλος παρέχει διά τοÜ νέου τούτου πολυτίµου του öργου - τό ïποÖον 

βέβαια καί θά âκδοθεÖ τύποις προσεχ΅ς - σηµαντικόν πλοÜτον καί περίλαµπρον 

κόσµον ε¨ς τήν ^Iστορίαν τÉς Nήσου, ≤να πραγµατικόν âθνικόν âγκόλπιον, διά τό 

ïποÖον, ½ς καί διά τά πρότερον âκδοθέντα âπί παροµοίων θεµάτων λίαν àξιόλογα 

συγγράµµατά του, ôξιος •πάρχει καί τÉς τιµÉς καί τÉς εéγνωµοσύνης τοÜ 

^EλληνικοÜ KυπριακοÜ λαοÜ». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 18.4.1942. 

51. K. Mυριανθόπουλος, «Η Κύπρος επί Τουρκοκρατίας (1570-1878)», KΣ 37 (1973) 

85-102. 
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οποίος, το 1981, δηµοσίευσε και την προαναφερθείσα µελέτη για τη δράση του 

Mυριανθόπουλου στην Iκαρία.  

 Στο δελτίον της Eταιρείας «Kυπριακών Σπουδών» δηµοσιεύτηκε, το 1983, 

και το τρίτο από τα ανέκδοτα έργα του, που αφορά στις αναµνήσεις του από την 

περίοδο, που διετέλεσε γραµµατέας των ελληνόγλωσσων Aρχιερέων του 

Πατριαρχείου Aντιοχείας και το οποίο αποτελεί, µε τις πολλές και εύστοχες 

παρατηρήσεις του συντάκτη του, σηµαντικότατη συµβολή στην ιστορία του. Tο 

χειρόγραφο παραχωρήθηκε από τον γιο του Mυριανθόπουλου, Kίµωνα, µαζί µε 

άλλα έγγραφα του πατέρα του, στον Bενέδικτο Eγγλεζάκη - µετέπειτα 

Aρχιµανδρίτη Παύλο (†1992) -, ο οποίος και το δηµοσίευσε, προτάσσοντας εκτενή 

σχόλια και παραθέτοντας το βεράτιο του Σπυρίδωνα για την άνοδό του στον 

πατριαρχικό θρόνο Aντιοχείας, τρεις επιστολές των διακόνου Bασίλειου Tοφαρίδη, 

Mητροπολίτη Xαλεπίου Nεκταρίου και επίσης διακόνου Iγνάτιου Kαισαρέα προς τον 

Mυριανθόπουλο, καθώς και πέντε ελληνικά επιγράµµατα από τη Δαµασκό52. 

 Σύµφωνα δε µε βιογραφικό σηµείωµα του Mυριανθόπουλου, τα δύο 

τελευταία από τα ανέκδοτα έργα του γράφτηκαν µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 

25 χρόνων από την απελευθέρωση της Iκαρίας και οι ακριβείς τους τίτλοι είναι: 

«Iκαριακά, Mέρος A΄. Ο βίος και η γλώσσα των Ικαρίων (1937)» και «Iκαριακά, 

Mέρος B΄. Iστορία της Δωδεκανήσου και των Προνοµίων και ιδία της Iκαρίας και 

της απελευθερώσεως αυτής, ως και της Σάµου κατά το 1912 (1937)»53. Aµφότερα, 

µαζί µε τη διατριβή του για τη διοίκηση του Λιβάνου από διεθνή άποψη, 

παραµένουν µέχρι σήµερα ανέκδοτα. 

 

ΠAPAPTHMA 

A 

                                                
52. Β. Εγγλεζάκης, «Το Αντιοχικόν Ζήτηµα κατά τα έτη 1897-1899. Ανέκδοτον 

Ηµερολόγιον Κ.Ι. Μυριανθοπούλου», ΚΣ 47 (1983) 109-201, όπου 109-141, τα 

σχόλια του Eγγλεζάκη· 142-143, η βιβλιογραφία· 145-186, το ηµερολόγιο του 

Mυριανθόπουλου, και 187-201, το βεράτιο του Σπυρίδωνα, οι επιστολές των 

Tοφαρίδη, Xαλεπίου Nεκταρίου και Iγνάτιου Kαισαρέα, καθώς και τα επιγράµµατα. 

Eπίσης, τα σχετικά µε την παραχώρηση του ηµερολογίου προς δηµοσίευση βλ. στη 

σ. 140. 

53. Stephanides, Bιογραφικόν Λεξικόν Kύπρου (υποσ. 1), 91. 
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KATAΛOΓOΣ ME TO EKΔOΘEN KAI TO ANEKΔOTO EPΓO TOY KΩNΣTANTINOY 

MYPIANΘOΠOYΛOY 

Α. Αυτοτελής έκδοση 

 1. Χατζηγεωργάκις Κορνέσιος, ο Διερµηνεύς της Κύπρου 1779-1809, ήτοι 

συµβολαί εις την Ιστορίαν της Κύπρου επί Τουρκοκρατίας (1570-1878), Τύποις 

«Μουσών», Λευκωσία 1934. 

Β. Δηµοσιεύµατα 

α. Απόστολος Βαρνάβας 

 1. «Συστατική Επιστολή του Ηγουµένου της εν Κύπρω Ιεράς Μονής Μαχαιρά 

προς το κοινόν της Μολδοβλαχίας, χάριν συνδροµών υπέρ της Μονής. (Εκ του 

Αρχείου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου)», 2/35(1920)203-205. 

 2. «Επί τη επετείω της αύριον (9η Ιουλίου). Έτερον ανέκδοτον έγγραφον του 

εθνοµάρτυρος Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού», 3/28(1931)514-516. 

β. Εκκλησιαστικόν Βήµα 

 1. «Ο Μητροπολίτης Πέτρας Μελέτιος», 14.1.1954, 28.1.1954. 

 2. «Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας και οι Αρχιεπίσκοποι αυτής», 

11.2.1954. 

 3. «Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας. Γ΄. Ο Αρχιεπίσκοπος Φιλόθεος 

(1734-59)», 25.2.1954. 

 4. «Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας. Δ΄. Ο Αρχιεπίσκοπος Παΐσιος 

1759-1766», 11.3.1954. 

 5. «Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας. Ε΄. Ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος 

1767-1810», 25.3.1954, 8.4.1954, 22.4.1954. 

 6. «Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας. ΣΤ΄. Ο Αρχιεπίσκοπος 

Κυπριανός ο Εθνοµάρτυς (1810-1821)», 6.5.1954. 

 7. «Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας. Ζ΄. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιωακείµ 

(1821-1824)», 20.5.1954. 

 8. «Η Εκκλησία  Κύπρου επί Τουρκοκρατίας. Η΄. Ο Αρχιεπίσκοπος 

Πανάρετος (1827-1840)», 3.6.1954. 

 9. «Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας. Θ΄. Αρχιεπίσκοπος Ιωαννίκιος 

(1840-1849)», 17.6.1954.  

 10. «Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας. Ι΄. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος 

Α΄ (1849-1854)», 1.7.1954. 
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 11. «Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας. ΙΑ΄. Ο Αρχιεπίσκοπος 

Μακάριος Α΄ (1854-1865)», 15.7.1954, 1.8.1954.  

 12. «Η Εκκλησία Kύπρου επί Τουρκοκρατίας. ΙΒ΄. Ο Αρχιεπίσκοπος 

Σωφρόνιος B΄(1865-1900)», 15.8.1954. 

 13. «Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας. ΙΓ΄. Το Βεράτιον του 

Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου B΄», 1.9.1954, 1.10.1954.  

 14. «Η Εκκλησία Κύπρου επί Tουρκοκρατίας. ΙΔ΄. Αι ποιµαντορικαί 

περιοδείαι του τε Αρχιεπισκόπου και  των Μητροπολιτών», 15.10.1954. 

 15. «Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας. ΙΕ΄. Συντήρησις αυτής - Ζητείαι 

και συνεισφοραί - Ενοίκια Μετοχίων και Αστικών Κτηµάτων», 1.11.1954. 

 16. «Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας. ΙΣΤ΄. Το Μέγαρον της 

Αρχιεπισκοπής  Κύπρου», 15.11.1954. 

 17. «Ο Τιµάριθµος εν Λευκωσία κατά το έτος 1879», 15.12.1954. 

 18. «Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας. ΙΖ΄. Η Αρχιεπισκοπή Κύπρου 

και τα έθιµα αυτής», 1.1.1955. 

 19. «Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας. ΙΗ΄. Η Εκκλησία της Κύπρου 

και τα προνόµια αυτής», 15.1.1955. 

 20. «†Αυγούστα Χρ. Οικονοµίδου», 1.3.1956. 

γ. Eλευθερία 

 1. «Aι από του 1808 µέχρι σήµερον δωρεαί προς τα Eκπαιδευτήρια 

Λευκωσίας», 4.2.1933, 8.2.1933. 

δ. Ελληνική Κύπρος 

 1. «Ο Αρχιεπίσκοπος ως Εθνάρχης και εκπρόσωπος  της νήσου», 1/4(1949)8-

9. 

 2. «Κιαµήλ Πασάς, ο Κύπριος Μέγας Βεζύρης, µαθητής της Ελληνικής 

Σχολής Λευκoσίας», 2/20(1950)310. 

 3. «Τούρκοι µαθηταί Ελληνικών Σχολείων. Ελληνοµαθείς Τούρκοι υπάλληλοι 

ζητούν επί Τουρκοκρατίας την προστασία των Αρχιεπισκόπων Κύπρου», 

3/23(1951)56-57, 70. 

 4. «Δύο ανέκδοτοι επιστολαί του Αλεξάνδρου Υψηλάντου αναφερόµεναι εις 

την εθνικήν δράσιν του Αρχιεπισκόπου εθνοµάρτυρος Κυπριανού», 5/51(1953)146. 

 5. «Η Ελληνική Κύπρος υπό  τους Τούρκους. Το ζήτηµα της αυτοδιαθέσεως 

της Κύπρου», 7/72(1955)56. 

ε. Κυπριακά Γράµµατα 
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 1. «Ένα ανέκδοτον έγγραφον περί του Αδαµαντίου Κοραή», 13/(159-

160)(1948)296-298. 

στ. Κυπριακαί Σπουδαί 

 1. «Ξενικαί λέξεις εν Κύπρω», 12(1949)111-121. 

 2. «Πατριαρχικαί επιστολαί προς τους Αρχιεπισκόπους Κύπρου Χρύσανθον 

και Σινά Κωνσταντίνον. (Eκ των Αρχείων της Αρχιεπισκοπής)», 16(1953)25-37. 

 3. «Η Κύπρος επί Τουρκοκρατίας (1570-1878)», 37(1973)85-102. 

ζ. Πάφος 

 1. «Mία επιστολή του εθνοµάρτυρος Nικοµηδείας Aθανασίου Kαρύδη 

Kυπρίου του 1814», 8/(4-6)(1943)75-81. 

η. Σε έργα άλλων 

 1. «Ερµηνευτικός Πίναξ του Ιατροσοφικού Μαχαιρά», στον τόµο: 

Ιεροµονάχου Φιλαρέτου, Ιατροσοφικόν. Συνταχθέν υπό του Σκευοφύλακος της εν 

Κύπρω Ιεράς Μονής Μαχαιρά Μητροφάνους 1790-1867, Λευκωσία 1924, σ. 165-

191. 

θ. Έργα του εκδοθέντα από άλλους 

 1. Βενέδικτος Εγγλεζάκης, «Το Αντιοχικόν Ζήτηµα κατά τα έτη 1897-1899. 

Ανέκδοτον Ηµερολόγιον Κ.Ι. Μυριανθοπούλου», Κυπριακαί Σπουδαί 47(1983)109-

201 [= Είκοσι Μελέται διά την Εκκλησίαν Κύπρου (4ος έως 20ός αιών), Αθήνα 

1996, σ. 441-567]. 

 2. Kωστής Kοκκινόφτας, «Oι Aρχιεπίσκοποι Kύπρου από το 1821 και 

εφεξής», στον ανά χείρας τόµο των Kυπριακών Σπουδών. 

Γ. Ανέκδοτα Έργα 

 1. Περί της διοικήσεως του Λιβάνου από διεθνούς απόψεως (1906). 

 2. Iκαριακά, Mέρος A΄, Ο βίος και η γλώσσα των Ικαρίων (1937). 

 3. Iκαριακά, Mέρος B΄, Iστορία της Δωδεκανήσου και των Προνοµίων και ιδία 

της Iκαρίας και της απελευθερώσεως αυτής, ως και της Σάµου κατά το 1912 (1937). 

 4. Η Κύπρος κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν του 1821 (1941).  

B 

TA EΓΓPAΦA 

1 

 Σεβασµιώτατε, Πανοσιολογιώτατοι, καί \Aξιότιµοι Kύριοι, 

 Eéσεβάστως προάγοµαι νά γνωρίσω •µÖν τά ëξÉς: \Aπό τριετίας ¦δη, 

àπολυθείς τοÜ Παγκυπρίου Γυµνασίου, οéδένα öκτοτε εyρον πόρον ζωÉς. Πρός 

âπίµετρον δέ •πέστηµεν καί δεινότατον πλÉγµα διά τοÜ θανάτου τοÜ υîοÜ ™µ΅ν 
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Λέοντος, τελειοφοίτου τÉς NοµικÉς. TαÜτα âπηκολούθησαν περιστάσεις ïσηµέραι 

âπιδεινούµεναι, διότι, παραµένων ôνευ âργασίας, àδυνατ΅ καί παλαιάς µου 

•ποχρεώσεις νά âκπληρώσω, πρός δέ καί τήν ο¨κογένειάν µου νά àνακουφίσω. 

E•ρισκόµενος ο≈τω πρό àδιρήτου àνάγκης, âπικαλοÜµαι τήν àντίληψιν •µ΅ν, ½ς 

θρονικ΅ν âπιτρόπων, âπί τFÉ âλπίδι ¬τι ™ \Aρχιεπισκοπή, âν τFÉ πατρικFÉ αéτÉς 

µερίµνFη, θά θελήσFη νά µοί προσέλθFη àρωγός, χρησιµοποιοÜσα µε âν τFÉ •πηρεσί ÷α 

αéτÉς, διά τινων καθηκόντων τÉς ε¨δικότητός µου. ^Ως γνωστόν, καί ôλλοτε âπί 

πενταετίαν διετέλεσα âν τFÉ •πηρεσί÷α τÉς \AρχιεπισκοπÉς (1915-20) καί âπί 

µακρότερον τοÜ \EθνικοÜ Συµβουλίου. 

 Mεταξύ ôλλων τότε ε¨ργάσθην καί διά τήν Bιβλιοθήκην καί τήν ταξινόµησιν 

τοÜ \Aρχείου, περιγράψας τά σπουδαιότερα τ΅ν âγγράφων τ΅ν àοιδίµων 

\Aρχιεπισκόπων, ½ς âµφαίνεται âν σωζοµένω βιβλίω τοÜ 1919. Πέρυσι δέ, µετά τοÜ 

^Iερολογιωτάτου κ. KυπριανοÜ καί τοÜ \Eλλογίµου Γυµνασιάρχου κ. K. Σπυριδάκι, 

âν τFÉ ¨διότητι ™µ΅ν ½ς Mελ΅ν τÉς âπιτροπείας τοÜ BυζαντινοÜ Mουσείου, 

äσχολήθηµεν περί τήν àναγραφήν τ΅ν χειρογράφων Mουσικ΅ν βιβλίων. ≠Yστερον 

δέ συνέχισα µόνος, περιγράψας τούς χειρογράφους κώδικας. 

 ^Ως πρός τήν Bιβλιοθήκην καί τό \AρχεÖον, νοµίζω ¬τι θά qναι λίαν τιµητικόν 

διά τήν \Aρχιεπισκοπήν, âάν καταγραφ΅σι τά πάντα, ταξινοµηθ΅σι καί 

διατηρηθ΅σιν εéπρεπ΅ς. 

 Eéελπιστ΅ν ¬τι ™ α€τησίς µου α≈τη θά τύχFη τÉς δεούσης προσοχÉς, Διατελ΅ 

µετά τÉς προσηκούσης τιµÉς, 

 Kωνστ. I. Mυριανθόπουλος. 

 \Eν Λευκοσί÷α, τFÉ 16 7βρίου 1940. 

2 

 Σεβασµιώτατε, Πανοσιολογιώτατοι, \Aξιότιµοι Kύριοι, 

 Eéσεβάστως προάγοµαι νά γνωρίσω •µÖν τά ëπόµενα, âπί τÉς συντελουµένης 

•π’ âµοÜ âργασίας, διά τό \AρχεÖον τÉς \AρχιεπισκοπÉς. 

 Kατά τό öτος 1944 àνέγραψα ε¨ς ëπτά βιβλία, •πέρ τά χίλια öγγραφα. Kατά 

τό 1945 âπηκολούθησεν ™ αéτή âργασία, ïπότε συνέβη τό ëξÉς: Kατά τόν µÉνα 

\Iούνιον, ™ Kυρία Mαρία, χήρα τοÜ ¨ατροÜ \Aριστοδήµου Φοινιέως, µοί àνεκοίνωσεν 

¬τι ε¨ς τήν ο¨κίαν αéτÉς âσώζετο κιβώτιον àγνώστου περιεχοµένου, καί τό ïποÖον 

•ποτίθεται ¬τι µετεκοµίσθη âκεÖ •πό τ΅ν συγγεν΅ν τοÜ àοιδίµου \Aρχιεπισκόπου 

Σωφρονίου (†1900), καί ο≈τω παρέµεινεν âπί 45 öτη. \Eπειδή προσÉλθον καί δύο 

κληρονόµοι âκ τ΅ν χωρίων, κατήλθοµεν πάντες ε¨ς τό κατώγειον, καί âνώπιον 

™µ΅ν äνοίχθη τό κιβώτιον, τό ïποÖον qτο πλÉρες âγγράφων τÉς \AρχιεπισκοπÉς. 

\Eφ’ z καί σπεύσας παρέλαβον ταÜτα καί µετεκόµισα ε¨ς τήν \Aρχιεπισκοπήν, 
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àσχοληθείς âφεξÉς περί τήν ταξινόµησιν αéτ΅ν, καθ’ ≈λην καί εrδος, πρός 

àναγραφήν. 

 Tά öγγραφα ταÜτα ôρχονται àπό τά τέλη τοÜ IHου α¨΅νος (1797, âπί 

\Aρχιεπισκόπου Xρυσάνθου) καί διήκουσι µέχρι τέλους τοÜ IΘου α¨΅νος, ¦τοι µέχρι 

τοÜ θανάτου τοÜ Σωφρονίου (1900, Mαΐου 9), ε¨ς τήν àλληλογραφίαν τοÜ ïποίου 

àνήκει καί µέγα µέρος αéτ΅ν. Tό σύνολον τ΅ν àνευρεθέντων âγγράφων •περβαίνει 

τάς τέσσαρας χιλιάδας. 

 TαÜτα àπό καθήκοντος, καί âπί τούτοις, Διατελ΅ µετά τÉς προσηκούσης 

τιµÉς, 

 K. Mυριανθόπουλος. 

 \Eν Λευκοσί÷α, \Iανουαρίου λήγοντος, 1946. 

 TFÉ \Aξιοτίµω ΘρονικFÉ \Eπιτροπεί÷α τÉς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου. E¨ς 

Λευκοσίαν. 

3 

‰ Eκθεσις περί τοÜ \Aρχείου τÉς \AρχιεπισκοπÉς 

 Πρός τήν \Aξιότιµον Θρονικήν \Eπιτροπείαν τÉς \AρχιεπισκοπÉς. \EνταÜθα. 

 Σεβασµιώτατε, Πανοσιολογιώτατοι, \Aξιότιµοι Kύριοι, 

 Eéσεβάστως προάγοµαι νά âκθέσω •µÖν, τά τÉς âπιτελουµένης •π’ âµοÜ 

âργασίας, διά τήν ταξινόµησιν τοÜ \Aρχείου τÉς \AρχιεπισκοπÉς. Kαί ôλλοτε µέν 

•πέβαλον τοιαύτας âκθέσεις, âπειδή ¬µως âφέτος παρακάθηνται καί νέα µέλη τÉς 

ΘρονικÉς, öκρινα σκόπιµον, ¬πως àνακεφαλαιώσω τινά, πρός γν΅σιν καί τ΅ν νέων 

Mελ΅ν. 

 Eéθύς âξ àρχÉς ¬τε τό πρ΅τον (1915) προσελήφθην ½ς Γραµµατεύς τÉς 

\AρχιεπισκοπÉς, πλήν τ΅ν ôλλων µου καθηκόντων, âπελήφθην καί τÉς 

περισυλλογÉς τοÜ \Aρχείου αéτÉς· εyρον δέ πλεÖστα öγγραφα âντός παλαιοÜ 

κιβωτίου καί âντός σακκουλίων, φύρδην µίγδην. Kατώρθωσα τότε νά περισυλλέξω 

ταÜτα καί νά τά διαφυλάξω âντός ëρµαρίου, ε¨ς ε¨δικάς θήκας. Kαί ο≈τω 

âπωφελήθησαν τινές îστοριοδίφαι - καίτοι µετά πολλÉς δυσκολίας - ½ς ï µακαρίτης 

^I. Περιστιάνης, ï κ. Λοΐζος Φιλίππου, καί ôλλοι. 

 Kατά τό 1920, àποχωρήσαντός µου âκ τÉς \AρχιεπισκοπÉς, öµεινε καί τό 

\AρχεÖον ½ς εrχε, âπί 20 öτη, ïπότε, κατά τό 1940, àνέλαβον âκ νέου τήν 

καταγραφήν τ΅ν βιβλίων, κωδίκων καί âγγράφων τÉς \AρχιεπισκοπÉς, καί δή 

συστηµατικώτερον. Πρ΅τον κατέγραψα τόν àριθµόν καί τό περιεχόµενον τ΅ν 

κωδίκων, καί εrτα τ΅ν âγγράφων, àνερχοµένων ε¨ς χιλιάδας. Διήρεσα δέ ταÜτα κατ’ 

\Aρχιεπισκόπους καί κατ’ εrδος, ½ς Tοπικά ¦ Kοινοτικά, \Eκκλησιαστικά κατά 

Θρόνους (\AρχιεπισκοπÉς - Πάφου - Kιτίου - Kυρηνείας), ε¨ς Mοναστηριακά, 

\Eκπαιδευτικά, \Aλληλογραφία πρός τά ΠατριαρχεÖα καί λοιπάς Aéτοκεφάλους 
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\Eκκλησίας, \Aλληλογραφία πρός âπισήµους, ½ς Προξένους καί λοιπούς, καί ε¨ς 

διάφορα ôλλα. 

 Mέχρι τοÜδε àνέγραψα περί τάς 6,000 âγγράφων ε¨ς 30 βιβλία, ½ς ëξÉς: E¨ς 

≤καστον öγγραφον τίθεται αûξων àριθµός, ™ χρονολογία καί ™µεροµηνία, ï τόπος 

προελεύσεως, τό ùνοµα τοÜ àποστέλλοντος καί τοÜ πρός ¬ν àπευθύνεται, καί εrτα 

περίληψις τοÜ περιεχοµένου τοÜ âγγράφου, µετά παραποµπ΅ν ε¨ς ôλλο σχετικόν, ¦ 

καί διαφωτιστικ΅ν σηµειώσεων, ε¨ς τό τέλος δέ ëκάστου βιβλίου καταρτίζω 

ε•ρετήριον. 

 E¨ τυχόν •πάρχη öγγραφον δυσανάγνωστον - καί τοιαÜτα εrναι οéκ çλίγα - 

¦ âφθαρµένον, ¦ λίαν σπουδαÖον, τοÜτο àντιγράφω âξ ïλοκλήρου. \Eπίσης 

àναγράφεται καί ™ µετάφρασις ¦ περίληψις âγγράφων ε¨ς \Aγγλικήν, Γαλλικήν ¦ 

καί \Iταλικήν γλ΅σσαν. ^Ωσαύτως àποδίδω ε¨ς τήν ^Eλληνικήν καί τάς ξενικάς 

λέξεις, ¨δία \Aραβο-Περσο-Tουρκικάς, α¥τινες ε•ρίσκονται ε¨ς τά öγγραφα τÉς 

TουρκικÉς Διοικήσεως. ^Ως πρός τά Tουρκικά öγγραφα, ταÜτα θά µεταφρασθ΅σιν, 

âν εéθέτω χρόνω, τFÉ βοηθεί÷α âµπίστου TουρκοµαθοÜς. 

 Kαί âπειδή ï λόγος περί τούτων, γνωρίζω •µÖν καί τό ëξÉς: Προπέρυσιν, ï 

τότε TοÜρκος Πρόξενος, µετά δύο ôλλων Tούρκων, âπισκεφθείς τόν Tοπορητητήν 

≠Aγιον Πάφου κ.κ. Λεόντιον, âζήτησε παρ’ AéτοÜ νά τοÜ âπιτρέψFη νά µελετήσFη τά 

âν τ΅ \Aρχείω Tουρκικά öγγραφα. ^O Σεβασµιώτατος, οéκ οrδα π΅ς, παρέπεµψε 

τοÜτον ε¨ς âµέ. \Hρνήθην, âκφράσας τήν λύπην µου καί προβαλών, ¬τι τό \AρχεÖον 

κεÖται ε¨ς •πόγεια, ½ς âκ τοÜ πολέµου καί τοÜ φόβου βοµβαρδισµ΅ν •πό τ΅ν 

àεροπλάνων. ^Ως ¦κουσα, âν Λευκοσία •φίστατο Tουρκικόν \Eθνικόν ΓραφεÖον - ½ς 

παρ’ ™µÖν τό \Eθναρχικόν - •πό τήν äθικήν προστασίαν τοÜ Προξένου, καί τό ïποÖον 

συνέλεγεν îστορικόν •λικόν, διά νά àποδείξFη, ¬τι ™ Kύπρος âπί Tουρκοκρατίας 

àπήλαυε προνοµίων καί εéνοµίας, καί ëποµένως δίκαιον εrναι, ¬πως ëνωθFÉ µετά 

τÉς Tουρκίας. Διά πÄν âνδεχόµενον, ëτοιµάζω àναίρεσιν τ΅ν τοιούτων. 

 Kατά τοιοÜτον τρόπον âξακολουθεÖ ™ ταξινόµησις τοÜ \Aρχείου τÉς 

\AρχιεπισκοπÉς, τό ïποÖον àποτελεÖ τό κάτοπτρον τÉς âθνικοθρησκευτικÉς δράσεως 

τÉς \Eκκλησίας τÉς Kύπρου, àπό δύο α¨ώνων, âπί Tουρκοκρατίας. \Aναγκαιοτάτη 

δέ εrναι προσέτι ™ ταξινόµησις αéτοÜ, διότι àποτελεÖ σπουδαίαν συµβολήν ε¨ς τόν 

Φιλολογικόν Διαγωνισµόν τοÜ àοιδίµου \Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου τοÜ Γ΄. Διότι καί 

âξ αéτοÜ θά àρυσθ΅σι πολλά, πάντες οî περί τήν πάτριον îστορίαν àσχολούµενοι· 

χάριν ταύτης καταρτίζω τό \AρχεÖον τÉς \AρχιεπισκοπÉς, εéτυχής δέ λογίζοµαι, 

διότι προσφέρω τοιαύτην •πηρεσίαν ε¨ς τήν πατρίδα µου. 

 TαÜτα àπό καθήκοντος. \Eπί δέ τούτοις, Διατελ΅ µετά σεβασµοÜ καί τιµÉς, 

 Kωνστ. I. Mυριανθόπουλος. 

 \Eν \AρχιεπισκοπFÉ, \Iανουαρίου λήγοντος, 1947. 
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Δηµοσιεύτηκε στον τόµο: Κυπριακαί Σπουδαί 75 (2013) 343-370.  


