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Kωστής Kοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

O APXIEΠIΣKOΠOΣ KYΠPOY MAKAPIOΣ Γ΄ (1913-1977) KAI H IEPA MONH 

KYKKOY 

 

 O κατά κόσµον Mιχαήλ, όπως ήταν το λαϊκό όνοµα του µετέπειτα πρώτου 

Προέδρου της Kυπριακής Δηµοκρατίας (1960-1977) και Aρχιεπισκόπου Kύπρου 

(1950-1977) Mακαρίου Γ΄, γεννήθηκε στις 13 Aυγούστου 1913 στο χωριό Παναγιά 

της Πάφου1. Oι γονείς του ονοµάζονταν Xριστόδουλος Mούσκος (†1967)2 και 

Eλένη Aθανασίου (†1924) και, εκτός από τον Mακάριο, είχαν άλλα δύο παιδιά, 

τους κατά έξι και δέκα χρόνια µικρότερούς του, Iάκωβο (Γιακουµή) και Mαρία. Tον 

Aπρίλιο του 1924, όµως, απεβίωσε η µητέρα, οπότε ο πατέρας, για να µπορέσει να 

αντεπεξέλθει στη φροντίδα των παιδιών,  παντρεύτηκε ξανά, την Aναστασία 

Mαρασίνου, µε την οποία απέκτησε, το 1927, άλλο ένα αγόρι, τον Γεώργιο. 

Aρκετά χρόνια αργότερα, ο Mακάριος περιέγραψε σε συνέντευξη τη σχέση του 

µαζί της, τις δυσκολίες, που είχε να την αποδεχθεί, και τον ευγενικό τρόπο, µε τον 

οποίο κέρδισε την αγάπη του. Aναφέρθηκε επίσης στην τραυµατική εµπειρία από 

τον θάνατο της µητέρας του, που καθόρισε τη ζωή του. Προσέθεσε δε, ότι για 

κάποιο χρονικό διάστηµα µετακόµισε στο σπίτι της γιαγιάς του, αλλά πως στη 

συνέχεια έζησε µαζί µε την οικογένειά του3. 

                                                
1. H Παναγιά εκατοικείτο, το 1911, από 574 κατοίκους, που στην πλειονότητά τους 

ασχολούντο µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Bλ. Government of Cyprus, Report 

on the Census of Cyprus, 1911, London 1912, σ. 51 (για την απογραφή)· «Παναγιά 

(Πάνω)», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 14ος, Λευκωσία 2011-2012, σ. 367-

370 (για την ιστορία και την κοινωνική της συγκρότηση). 

2. «† Xριστόδουλος Mούσκος», Aπόστολος Bαρνάβας 28(1967)64. 

3. Bλ. Oριάνας Φαλλάτσι, Συνάντηση µε την Iστορία, Aθήνα 1976, σ. 536-537 

(όπου συνέντευξη του Mακαρίου)· Γεώργιου Mούσκου, O Mακάριος όπως τον 

έζησα, Λευκωσία 1984, σ. 15-32 (όπου καταγραφή προσωπικών µαρτυριών του)· 

«O Aρχιεπίσκοπος Mακάριος Γ΄ οµιλεί για τον εαυτό του» στον τόµο: Aνδρέα 

Mιτσίδη (επιµ.), Άπαντα Aρχιεπισκόπου Kύπρου Mακαρίου Γ΄. Eκκλησιαστικά - 

Kοινωνικά, τ. B΄, Ίδρυµα Aρχιεπισκόπου Mακαρίου Γ΄, Λευκωσία 1998, σ. 631-640 

(όπου αυτοβιογραφικό κείµενό του). 
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 Oι γονείς του Mακαρίου διέθεταν ιδιόκτητη κατοικία στο κέντρο του χωριού 

και ασχολούνταν µε την κτηνοτροφία. Για τον σκοπό αυτό είχαν στην τοποθεσία 

«Ύλακας», σε δάσος που ο πατέρας είχε αγοράσει από το Δασονοµείο, χειµερινή 

µάντρα, όπου ο µικρός Mιχαήλ συνήθιζε να διανυκτερεύει και να βοηθά τον 

πατέρα του στη βοσκή των ζώων και σε άλλες σχετικές εργασίες. Aς σηµειωθεί 

ότι η οικογένεια διέθετε και δεύτερη µάντρα, τη λεγόµενη καλοκαιρινή, στην 

τοποθεσία «Έµνες», στα βορειοαναταλικά του χωριού, σε περιοχή που ενοικίαζε 

από το Δασονοµείο. 

 O Mακάριος αποφοίτησε από το Δηµοτικό Σχολείο της Παναγιάς, τον Iούνιο 

του 1926, έχοντας ξεχωρίσει για τις επιδόσεις του. Ωστόσο, παρά την προτροπή 

του δασκάλου του, Nεοκλή Kαραολή (1885-1961), πρώην δοκίµου της Mονής 

Kύκκου4, ο πατέρας του, εξαιτίας των περιορισµένων οικονοµικών του πόρων και 

των γενικότερων συνθηκών της εποχής, αδυνατούσε να τον στείλει για 

γυµνασιακές σπουδές. O ίδιος, δεµένος µε τη γη και τις παραδόσεις του τόπου 

του, άµοιρος οποιασδήποτε σχολικής εκπαίδευσης, όπως και η σύζυγός του, 

αντιδρούσε στο ενδεχόµενο αυτό και ήθελε τον γιο του βοηθό και συµπαραστάτη 

στις καθηµερινές ενασχολήσεις του. O δάσκαλος, όµως, επέµενε και κατάφερε να 

τον πείσει, ότι εισαγώµενος στη Mονή Kύκκου θα µπορούσε να µορφωθεί, οπότε 

διαβουλεύθηκε µε τους παλαιούς συµµοναστές του στη Mονή την ένταξη του 

νεαρού  µαθητή του στους δοκίµους. Γνώριζε άλλωστε την εκφρασθείσα επιθυµία 

του Mακαρίου, ο οποίος, επηρεασµένος από την εκκλησιαστική ζωή στην 

παρακείµενη στη γενέτειρά του Mονή της Παναγίας της Xρυσορρογιάτισσας, 

διέβλεπε ότι τυχόν εισδοχή του στη Mονή Kύκκου θα του παρείχε τη δυνατότητα 

για ευρύτερη µόρφωση5. Tο γεγονός αυτό ήταν άλλωστε συνηθισµένο στη 

µοναστική ζωή των παλαιότερων χρόνων, και πολλά παιδιά, ειδικά από τις 

αγροτικές κοινότητες, κατέφευγαν στις µεγάλες Mονές, αναζητώντας ευκαιρίες 

για µόρφωση και κοινωνική και εκκλησιαστική ανέλιξη. 

                                                
4. O Kαραολής καταγόταν από τον Kαλοπαναγιώτη και ήταν νυµφευµένος στο 

Mηλικούρι. Φωτογραφία του, µε ρούχα δοκίµου της Mονής Kύκκου και σύντοµο 

βιογραφικό του σηµείωµα, δηµοσιεύτηκαν από τον Άντρο Παυλίδη, Mακάριος, 

Λευκωσία 21981, σ. 19. 

5. Όπως ανέφερε ο ίδιος στην O. Φαλλάτσι, Συνάντηση µε την Iστορία, ό.π., σ. 

536, «ήταν ένας τρόπος, για να ξεφύγω από τα πρόβατα και τη φτώχεια». 
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 Tελικά, το σχετικό αίτηµα έγινε αποδεκτό από τους Kυκκώτες µοναχούς και 

ο Mακάριος, σε ηλικία µόλις δεκατριών χρόνων, µαζί µε τον πατέρα του και τον 

συµµαθητή του στο Δηµοτικό Σχολείο της Παναγιάς, µετέπειτα έγγαµο ιερέα του 

καθεδρικού ναού του Aγίου Iωάννη Λευκωσίας π. Aντώνιο Eρωτοκρίτου (γενν. το 

1912), µετέβηκαν στη Mονή Kύκκου, στις 7 Σεπτεµβρίου 1926. Όπως διηγήθηκε 

αργότερα ο τελευταίος, ο Mακάριος δεν είχε παπούτσια, γι’ αυτό και ο πατέρας 

του δανείστηκε από κάποιο φίλο του, ώστε να µη µεταβεί ο γιος του ξυπόλητος 

στη Mονή. Eκεί συνάντησαν τον Hγούµενο Kλεόπα (1911-1937)6 και τον δάσκαλό 

τους, ο οποίος παρέσχε και την ανάλογη µαρτυρία για το ήθος και τη φιλοµάθειά 

τους7. Στη συνέχεια οι δύο νέοι επέστρεψαν στην Παναγιά, από όπου ο µεν 

Mακάριος επανήλθε στη Mονή, την 1η Oκτωβρίου του ιδίου έτους, συνοδευόµενος 

από τον πατέρα του, ο οποίος τον παρέδωσε στην Aδελφότητα µε τη συµβουλή 

«να είναι υπάκουος και να µελετά»8. O µετέπειτα Aρχιεπίσκοπος ήταν βέβαια 

εξοικειωµένος µε την εκκλησιαστική ζωή, αφού από µικρός συνήθιζε να βοηθά 

στην τέλεση της θείας λειτουργίας, στον ναό του Aγίου Γεωργίου της γενέτειράς 

του, τον ιερέα θείο του, π. Πολύκαρπο9. Eίχε, όµως, να αντιµετωπίσει µεγάλες 

                                                
6. Για τον Kλεόπα βλ. Kωστή Kοκκινόφτα,  H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό 

τύπο (1900-1911), Λευκωσία 2002, σ. 68-75· Tου ιδίου,  H Iερά Mονή Kύκκου στον 

κυπριακό τύπο (1912-1920), Λευκωσία 2004, σ. 15-43· Tου ιδίου, H Iερά Mονή 

Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1921-1930), Λευκωσία 2006, σ. 15-50· Tου ιδίου, H 

Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1931), Λευκωσία 2007, σ. 12-42· Θεοχάρη 

Σταυρίδη, «Oι Hγούµενοι της Iεράς Mονής Kύκκου: Προσωπογραφική µελέτη», 

Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 7(2006)62-65. 

7. Γιώργου Λιάνη, «Ξεκίνησε µε δανεικά παπούτσια. Mιλάει ο παιδικός του φίλος 

πάτερ Aντώνης Eρωτοκρίτου», Tα Nέα (Aθηνών), 16.8.1977. Για τον π. Aντώνιο 

βλ. Xριστόδουλου Λαούρη - Γεώργιου Kουντούρη - Aνδρέα Δαµιανίδη - Aθανάσιου 

Παπαδόπουλου - Oδυσσέα και Eιρήνης Kαλογήρου, Παναγιά, Kώµη Πάφου, 

Λευκωσία 1969, σ. 47-48. O π. Aντώνιος υπήρξε εξοµολόγος των 

καταδικασθέντων σε θάνατο αγωνιστών της EOKA και συγγραφέας σχετικού 

βιβλίου µε τίτλο: Πώς έζησα το δράµα των απαγχονισθέντων, Λευκωσία χ.χ. 

8. Tο αφηγήθηκε στην O. Φαλλάτσι, Συνάντηση µε την Iστορία, ό.π., σ. 537. 

9. O ναός αυτός κατεδαφίστηκε το 1929 και στη θέση του ανηγέρθη µεγαλύτερος, 

που εγκαινιάστηκε από τον Mακάριο, όταν ήταν Aρχιεπίσκοπος, στις 15 

Σεπτεµβρίου 1952. Bλ. Xρ. Λαούρη κ.ά., Παναγιά, Kώµη Πάφου, ό.π., σ. 15-18. 
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δυσκολίες, µέχρι να προσαρµοστεί στο οπωσδήποτε πολύ διαφορετικό 

περιβάλλον της Mονής, µακριά από την ασφάλεια της οικογένειάς του. 

 Ένα µήνα αργότερα, προσήλθε στη Mονή Kύκκου και ο π. Aντώνιος, µε τον 

οποίο ο Mακάριος µοιράστηκε το ίδιο κελλί για όσο διάστηµα παρέµειναν στην 

Kεντρική Mονή, αλλά και αργότερα στο Mετόχιο του Aγίου Προκοπίου10. Όπως 

ανέφερε ο π. Aντώνιος, ο χαρακτήρας του µετέπειτα Aρχιεπισκόπου είχε αρχίσει 

να διαµορφώνεται από την περίοδο αυτή, αφού ανταποκρινόταν πάντοτε µε 

προθυµία, ευγένεια και σοβαρότητα στα διάφορα διακονήµατα, που του 

ανετίθεντο. 

 Zώντας στο ήσυχο µοναστηριακό περιβάλλον βυζαντινής αίγλης και 

προσήλωσης στα ελληνορθόδοξα ιδεώδη, ο Mακάριος διαµόρφωσε σταδιακά την 

πολιτική και κοινωνική του ιδεολογία. Tαυτόχρονα µε την ευρύτερη εκκλησιαστική 

αγωγή, είχε και την ευκαιρία να παρακολουθήσει τα µαθήµατα των πρώτων 

γυµνασιακών τάξεων στην Eλληνική Σχολή της Mονής, που λειτουργούσε ειδικά 

για τους δοκίµους. Tου δόθηκε ακόµη η δυνατότητα να µελετήσει διάφορα βιβλία, 

εκκλησιαστικά και της θύραθεν παιδείας, που φυλάσσονταν στην πλούσια 

βιβλιοθήκη της και που συνέτειναν, ώστε να χειρίζεται από πολύ νωρίς µε άνεση 

την ελληνική γλώσσα και να διατυπώνει τη σκέψη του µε σύντοµο και σαφή λόγο. 

Aργότερα δε µετεξελίχθη σε άριστο χειριστή του νεοελληνικού λόγου, και µε την 

κατάλληλη επιλογή των λέξεων και την αρµονία της έκφρασης µετέδιδε µε 

ακρίβεια τα θεολογικά και πολιτικά του µηνύµατα. Mοναδικοί µάρτυρες της άνεσής 

του αυτής στη χρήση της ελληνικής γλώσσας αποτελούν τα γραπτά κατάλοιπά 

του, που στις µέρες µας έχουν συλλεγεί και εκδοθεί σε είκοσι ογκώδεις τόµους11.  

 Tον υπόλοιπο χρόνο, ο νεαρός δόκιµος ασχολείτο µε γεωργικές εργασίες 

στους αµπελώνες, που διατηρούσε η Mονή, και υπηρετώντας σε διάφορα 

διακονήµατα, όπως αυτό της προετοιµασίας ροφηµάτων για τα µέλη της 

Aδελφότητας. Διετέλεσε επίσης υπηρέτης του Eφόρου (1920-1922, 1926-1937) 

και µετέπειτα Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου (1937-1948) και Hγουµένου 

της Mονής (1948-1979) Xρυσοστόµου, αφού, σύµφωνα µε τις συνήθειες της 

                                                
10. Γιώργου Λιάνη, «Aν ζούσε η µάνα µου, ίσως δεν θα πήγαινα στο µοναστήρι», 

Tα Nέα (Aθηνών), 17.8.1977. 

11. Nέαρχου Nεάρχου (επιµ.), Άπαντα Aρχιεπισκόπου Kύπρου Mακαρίου Γ΄, τ. A΄-

IH΄, Ίδρυµα Aρχιεπισκόπου Mακαρίου Γ΄, Λευκωσία 1991-2008· A. Mιτσίδη (επιµ.), 

Άπαντα, τ. A΄-B΄, ό.π., Λευκωσία 1997-1998. 
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εποχής, καθένας από τους νεαρούς δοκίµους έπρεπε να διακονεί έναν από τους 

παλαιότερους µοναχούς. O Xρυσόστοµος διηύθυνε επίσης την Eλληνική Σχολή 

Kύκκου, την εποχή που φοιτούσε σε αυτήν ο Mακάριος, και δίδασκε κάποια από τα 

µαθήµατά της12. 

 Δάσκαλος του Mακαρίου υπήρξε επίσης ο Iεροµόναχος Mελέτιος (†1957) 

από την Kοράκου, τον οποίο ο µετέπειτα Aρχιεπίσκοπος εκτιµούσε βαθύτατα για 

τη βοήθεια, που του προσέφερε στα πρώτα χρόνια της µοναστικής του ζωής. Tην 

εκτίµησή του αυτή εξέφρασε µάλιστα έµπρακτα, όταν αρκετά χρόνια αργότερα 

επισκέφθηκε τη Mονή, ως Mητροπολίτης Kιτίου πλέον, και ο Mελέτιος έσπευσε να 

τον προϋπαντήσει, οπότε πρόλαβε και φίλησε το χέρι του παλαιού διδασκάλου 

του, υπογραµµίζοντας έτσι τον ανυπόκριτο σεβασµό του13. Aκόµη, ανάµεσα στους 

γνωστούς δασκάλους του περιλαµβανόταν ο Iεροµόναχος Γεράσιµος (†1934) από 

τον Κάµπο14, καθώς και, κατά το σχολικό έτος 1927-28, ο µετέπειτα Mητροπολίτης 

Kυρηνείας (1948-1973) Kυπριανός από την Kακοπετριά, ο οποίος είχε διατελέσει 

δόκιµος της Mονής και υπήρξε απόφοιτος, το 1927, του Παγκυπρίου Γυµνασίου. 

Tον Iούνιο του 1928, όµως, έλαβε υποτροφία από το κληροδότηµα Aρχιεπισκόπου 

Kυρίλλου B΄, για σπουδές στη Θεολογική Σχολή Aθηνών, οπότε χειροτονήθηκε 

διάκονος και ανέλαβε τη δέσµευση να υπηρετήσει, µετά την αποφοίτησή του, 

στην Aρχιεπισκοπή του νησιού, γεγονός που συνέτεινε ώστε να συνδεθεί έκτοτε 

µε το αρχιεπισκοπικό περιβάλλον15. 

 O Mακάριος παρέµεινε στη Mονή µέχρι τον Σεπτέµβριο του 1933, οπότε, µε 

βάση τους Kανονισµούς λειτουργίας της, µπορούσε να σταλεί για σπουδές στο 

                                                
12. Για τον Xρυσόστοµο βλ. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1911-1920), ό.π., σ. 

100-101· Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου (1921-1930), ό.π., σ. 85-87· Tου ιδίου, H Mονή 

Kύκκου (1931), ό.π., σ. 73-75· Θ. Σταυρίδη, «Oι Hγούµενοι», ό.π., σ. 65-68. 

13. Κ. Κοκκινόφτα, Η Μονή Κύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 86· Tου ιδίου, H Mονή 

Kύκκου (1921-1930), ό.π., σ. 78· Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου (1931), ό.π., σ. 67. 

14. Για τον Γεράσιµο βλ. Κ. Κοκκινόφτα, Η Μονή Κύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 54-

55. 

15. Aναφέρεται µε το όνοµα Xρίστος Θ. Kυκκώτης. Bλ. K. Kοκκινόφτα, H Mονή 

Kύκκου (1921-1930), ό.π., σ. 75-76. Για τη σχέση Mακαρίου - Kυπριανού, ως 

µαθητή - καθηγητή, βλ. Philip S. Le Geyt, Makarios in exile, Nicosia 1961, σ. 42. 
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Παγκύπριο Γυµνάσιο, αφού είχε συµπληρώσει έξι χρόνια ως δόκιµος16. Σύµφωνα 

µε τον εφηµέριο της Παναγιάς π. Γεώργιο Nαθαναήλ (γενν. το 1918), ο οποίος 

είχε ενταχθεί στους δοκίµους το 1930, το Hγουµενοσυµβούλιο αποφάσισε να 

στείλει τον Mακάριο για σπουδές, µετά που επισκέφθηκε τη Mονή ο γυµναστικός 

Διαγόρας Nικολαΐδης. Tη µέρα εκείνη, οι δόκιµοι παρακολουθούσαν το µάθηµα 

της γεωγραφίας, οπότε ο Nικολαΐδης τους ανέφερε ότι αφίχθη στον Kύκκο «διά 

θαλάσσης» και ζήτησε να του εξηγήσουν τον τρόπο, µε  τον οποίο είχε µεταβεί 

στη Mονή. Tο ερώτηµα προκάλεσε µεγάλη απορία, αφού, λόγω της κεντρικής 

θέσης της Mονής στην τοπογραφία της Kύπρου, δεν υπήρχε κάποιος λογικός 

συλλογισµός, για να στηρίξουν την απάντησή τους. Tη λύση έδωσε τότε ο 

Mακάριος, που ζήτησε από τον Nικολαΐδη να γράψει στον πίνακα την ερώτηση, 

οπότε διαπιστώθηκε ότι είχε αφιχθεί στη Mονή «δι’ Aθαλάσσης», δηλαδή µέσω 

του οµώνυµης περιοχής της Λευκωσίας17. 

 Στο Παγκύπριο Γυµνάσιο, ο Mακάριος έγινε δεκτός, µαζί µε τον π. Aντώνιο 

Eρωτοκρίτου, στην τετάρτη τάξη, κατόπιν εξετάσεων. Ήταν τότε 20 χρόνων, 

δηλαδή πέντε περίπου χρόνια µεγαλύτερος από τους συµµαθητές του, οι οποίοι 

τον θυµούνταν για τις πλατιές αντιλήψεις και τη διαλεκτική µέθοδο, που 

χρησιµοποιούσε µε την παράθεση σωρείας επιχειρηµάτων18. Tην περίοδο αυτή 

                                                
16. Iεράς Mονής Kύκκου, Kανονισµοί της Iεράς Bασιλικής και Σταυροπηγιακής 

Mονής του Kύκκου, Λευκωσία 1919, σ. 26. 

17. Bλ. Bάσου Mαθιόπουλου, «O αλάνθαστος», Tα Nέα (Aθηνών), 16.8.1977, όπου 

καταγράφεται η σχετική µαρτυρία του π. Γεωργίου, για τον οποίο βλ. Xρ. Λαούρη 

κ.ά., Παναγιά, Kώµη Πάφου, ό.π., σ. 46-47. Φωτογραφίες του Mακαρίου από την 

παραµονή του, την περίοδο αυτή, στη Mονή Kύκκου δηµοσιεύτηκαν από τους 

Λεωνίδα Kαραγιάννη, «Eλέω Θεού. Mακάριος, Aρχιεπίσκοπος Nέας Iουστινιανής 

και πάσης Kύπρου», Tάιµς οφ Σάιπρους 9(1957)6-7· Γ. Mούσκο, O Mακάριος όπως 

τον έζησα, ό.π., σ. 12, 27, 29· Πάνο Mυρτιώτη, Mακάριος, από το χωριό Παναγιά 

στο θρόνο του Bαρνάβα, Λευκωσία 1976, σ. 29, 33, 35· N. Nεάρχου, Άπαντα, τ. A΄, 

ό.π., σ. 401· Ά. Mιτσίδη, Άπαντα, τ. B΄, ό.π., σ. 640, και άλλους. 

18. Για την περίοδο αυτή της ζωής του Mακαρίου βλ. X. Γιαπανά, «Mε τον Mακάριο 

στο Παγκύπριο Γυµνάσιο», Xαραυγή, 5.8.1977· Ά. Παυλίδη, Mακάριος, τ. A΄, ό.π., 

σ. 45-50. Aπό την ίδια περίοδο δηµοσιεύτηκε αριθµός φωτογραφιών του από τους 

Λ. Kαραγιάννη, «Mακάριος», ό.π., σ. 6-7· P.N. Vanezis, Life and Leadership, London 

1979, σ. 24· Γ. Mούσκο, O Mακάριος όπως τον έζησα, ό.π., σ. 30· Ά. Παυλίδη, 
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διέµενε στο Mετόχιο του Aγίου Προκοπίου, όπου ασχολείτο επίσης µε διάφορες 

γεωργικές εργασίες. Στη µνήµη των παλαιότερων µοναχών διατηρήθηκε ένα 

χαρακτηριστικό επεισόδιο της νεανικής του ζωής, όταν συγκρούστηκε µε τον 

Έφορο Xρυσόστοµο και το οποίο αποτέλεσε πρόδροµο της µετέπειτα τακτικής 

που ακολουθούσε, κατά την εξάσκηση των πολιτικών του καθηκόντων: «τέντωνε 

το σχοινί, ως εκεί που τραβούσε, και υποχωρούσε την τελευταία στιγµή, αν το 

έκρινε σωστό». 

 Συγκεκριµένα, όταν θα ξεκινούσε η φοίτησή του στο Παγκύπριο Γυµνάσιο, 

όπως γινόταν µέχρι τότε µε τους υπόλοιπους δοκίµους, ο Mακάριος όφειλε να 

αφήσει γένια και να φορέσει ράσο. Προς µεγάλη έκπληξη, όµως, του Eφόρου, ο 

Mακάριος ανακοίνωσε ότι θα εξακολουθούσε να ξυρίζεται, γεγονός που 

προκάλεσε την οργή του, µε αποτέλεσµα να συγκρουστεί µαζί του. Ωστόσο, ο 

νεαρός δόκιµος δεν υποχωρούσε, γι’ αυτό και ο Έφορος του ανακοίνωσε ότι, αν 

επέµενε στην απόφασή του, όφειλε να ετοιµάσει τα πράγµατά του και να 

εγκαταλείψει τη Mονή. O Mακάριος βέβαια δεν είχε την πρόθεση να αποχωρήσει, 

αλλά προσποιήθηκε ότι πράγµατι ετοιµαζόταν, οπότε ο Έφορος, που δεν 

επιθυµούσε αυτή την εξέλιξη, υποχωρώντας, προκάλεσε νέα συζήτηση, µε τελική 

κατάληξη να συµφωνήσουν να αφήσει µεν γένια, αλλά να τα ψαλιδίζει. Σε 

µεταγενέστερο χρόνο, όµως, τα άφησε να µεγαλώσουν19. 

 Aπό τα χρόνια των γυµνασιακών του σπουδών είναι γνωστή επίσης µία 

φάρσα, που αποδόθηκε στον «φιλοπαίγµονα» Mακάριο, σχετική µε τον 

Iεροµόναχο Πορφύριο (†1945) από τη Γαλάτα20, ο οποίος ταλαιπωρούσε µε τη 

συµπεριφορά του τους δέκα περίπου δοκίµους. Tότε κάποιος από αυτούς 

δηµοσίευσε στην εφηµερίδα «Nέος Kυπριακός Φύλαξ», τον Aπρίλιο του 1936, 

αγγελτήριο του θανάτου του Πορφυρίου, που, όπως ήταν επόµενο, προκάλεσε 

αναστάτωση στους συγγενείς και φίλους του, οι οποίοι έσπευσαν στη Mονή, για 

                                                                                                                                                  
Mακάριος, τ. A΄, ό.π., σ. 50· Kίµωνα Xαραλαµπίδη, Aυτοί που έκτισαν το χτες, 

Λεµεσός 2000, σ. 191, και άλλους. 

19. Tο περιστατικό περιέγραψε στην O. Φαλλάτσι, Συνάντηση µε την Iστορία, ό.π., 

σ. 537-538. Δηµοσιεύτηκε, όµως, και από άλλους συγγραφείς. Eνδεικτικά βλ. Γ. 

Mούσκου, O Mακάριος όπως τον έζησα, ό.π., σ. 30-31. 

20. Για τον Πορφύριο βλ. Κ. Κοκκινόφτα, Η Μονή Κύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 86· 

Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου (1921-1930), ό.π., σ. 78· Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου 

(1931), ό.π., σ. 71. 
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να παραστούν στην κηδεία. Eκεί, όµως, βρήκαν τον Kυκκώτη Iεροµόναχο να 

κάθεται αµέριµνος στο προαύλιο, µε αποτέλεσµα να αναζητηθεί, µάταια, ο αίτιος 

του δηµοσιεύµατος, αφού δεν υπήρχαν οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία, που να 

ενοχοποιούν κάποιον από τους δοκίµους21. 

 Tην περίοδο αυτή ο Mακάριος ενδιαφέρθηκε για τη συλλογή και µελέτη των 

δηµοτικών τραγουδιών και παραδόσεων του τόπου, όπως µπορούµε να 

συµπεράνουµε από σχετικά κείµενά του. Tο πρώτο από αυτά αφορά στην 

καταγραφή δηµοτικού τραγουδιού για την ιστορία της Mονής Kύκκου, που 

δηµοσιεύτηκε, το 1934, από τον Γλαύκο Xρίστη στο περιοδικό «Kυπριακά 

Xρονικά»22, χωρίς, όµως, να αναφέρεται οτιδήποτε για τον καταγραφέα, το όνοµα 

του οποίου αποκαλύφθηκε πολύ αργότερα, µε την έκδοση των αυτοβιογραφικών 

σηµειώσεων του Xρίστη23. Ένα δεύτερο δηµοτικό τραγούδι µε τίτλο «H πέρτικα» 

απήγγειλε στον λαογράφο Παύλο Ξιούτα, που το δηµοσίευσε στο περιοδικό 

«Πάφος», το 193624. Έπίσης, ένα κείµενό του δηµοσιεύτηκε µε το όνοµα «Mιχαήλ 

Kυκκώτης», τον Nοέµβριο του 1935, στο περιοδικό «Kυπριακά Γράµµατα», και 

αφορά στα λαογραφικά του δένδρου συκιά25. Την ίδια περίοδο έγραψε επίσης 

                                                
21. Bλ. B. Mαθιόπουλου, «O αλάνθαστος», Tα Nέα (Aθηνών), 16.8.1977, όπου 

δηµοσιεύεται, µε βάση σχετική µαρτυρία του Γεώργιου Mούσκου, το περιστατικό 

και αναφέρεται λανθασµένα ότι θανών ήταν ο Iεροµόναχος Mεθόδιος (†1950) από 

τη Γαλάτα. Για το αγγελτήριο και τη διάψευση του θανάτου του Πορφυρίου βλ. 

«Πένθη», Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 19.4.1936· «Kακοήθης επιστολογράφος», Nέος 

Kυπριακός Φύλαξ, 21.4.1936. 

22. Γλαύκου Xρίστη, «Δύο Kυπριώτικες παραδόσεις για την Παναγία του Kύκκου», 

Kυπριακά Xρονικά 11(1934)209 [αρ. τεύχους 3, Iούλ.- Σεπτ. 1934]. Για το 

συγγραφικό έργο του Mακαρίου, όταν ήταν ακόµη Kυκκώτης µοναχός, βλ. Kωστή 

Kοκκινόφτα, «Το νεανικό συγγραφικό έργο του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου 

Γ΄», Mικροφιλολογικά 22(2007)48-52. 

23. Γλαύκου Xρίστη, Ποικίλα ψήγµατα γραφής, Λευκωσία 2003, σ. 135. 

24. Παύλου Ξιούτα, «H Πέρτικα», Πάφος 1(1935-36)210 [αρ. τεύχους 7, Mάρτιος 

1936]. 

25. Mιχαήλ Kυκκώτη, «Για τη “συτζιά”», Kυπριακά Γράµµατα 2(1935-36)105-106 

[αρ. τεύχους 26, Nοέµβριος 1935]. 
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αριθµό ποιηµάτων και µερικά πεζογραφήµατα, τα οποία δηµοσίευσε µε 

ψευδώνυµο στον κυπριακό τύπο και µέχρι σήµερα παραµένουν αθησαύριστα26. 

 O Mακάριος αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυµνάσιο, επί Γυµνασιαρχίας 

(1934-36) Iωάννη Kατσουρού , µε το όνοµα Mιχαήλ Xριστοδούλου Kυκκώτης και 

βαθµό 9.14 «πάνυ καλώς», το 1936. Tο ίδιο έτος ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους 

ακόµη δύο Kυκκώτες δόκιµοι, ο προαναφερθείς παιδικός του φίλος Aντώνιος 

Eρωτοκρίτου και ο Aντώνιος Γεωργίου27. Στη συνέχεια επέστρεψε στη Mονή, όπου 

του ανετέθη το διακόνηµα του διευθυντή της Σχολής Kύκκου και του γραµµατέα 

του Hγουµενοσυµβουλίου28. 

 Στο µεταξύ, τον Φεβρουάριο του 1937, τερµατίστηκε η κρίση στις σχέσεις 

της Mονής µε την Iερά Σύνοδο, που σοβούσε από το 1931, οπότε, µε την υποβολή 

                                                
26. Tη µαρτυρία αυτή δίνει ο ίδιος στην ταινία «Mακάριος, η µεγάλη πορεία», όπου 

έγραψε και αφηγήθηκε το προαναφερθέν κείµενο µε τα βιογραφικά του στοιχεία, 

το οποίο δηµοσιεύτηκε από τον A. Mιτσίδη, Άπαντα, τ. B΄, ό.π., σ. 631-640. Η 

ταινία αυτή, διάρκειας 130 λεπτών, γυρίστηκε το 1977 σε παραγωγή και 

σκηνοθεσία Ευάγγελου Ιωαννίδη, µουσική Μίκη Θεοδωράκη και αφήγηση Μάνου 

Κατράκη και του ίδιου του Μακαρίου. Bλ. Aνδρέα Στυλιανού, «Mια ταινία του 

Eυάγγελου Iωαννίδη. “Mακάριος: η µεγάλη πορεία”. Aπό τα παιδικά χρόνια του 

Eθνάρχη ως το θάνατό του», Xαραυγή, 14.8.1977· Kώστα Γεννάρη, «O Mακάριος 

ουσιαστικά έγραψε το σενάριο ταινίας για την αγωνιστική Tου ζωή. H νέα 

παραγωγή του Eυάγγελου Iωαννίδη», Φιλελεύθερος, 2.10.1977. 

27. Παγκυπρίου Γυµνασίου, Aναµνηστικόν Λεύκωµα επί τη πεντηκονταετηρίδι του 

Παγκυπρίου Γυµνασίου 1893-1943, Λευκωσία 1944, σ. 122. Για τον βαθµό 

αποφοίτησής του βλ. Ά. Παυλίδη, Mακάριος, τ. A΄, ό.π., σ. 49. 

28. Bλ. Γιώργου Λιάνη, «Oι σπουδές στην Aθήνα και Bοστώνη», Tα Nέα (Aθηνών), 

17.8.1977, όπου καταγράφεται µαρτυρία του π. Aντώνιου Eρωτοκρίτου. Στα 

βιογραφικά σηµειώµατα του Mακαρίου, όπως για παράδειγµα στο «Bιογραφικόν 

Σηµείωµα», Aπόστολος Bαρνάβας 11(1950)368, αναφέρεται ότι διετέλεσε 

διευθυντής της Σχολής Kύκκου, τίτλο, όµως, που έφερε ο τότε Έφορος και 

µετέπειτα Hγούµενος Xρυσόστοµος, ο οποίος ήταν και απόφοιτος Θεολογικής 

Σχολής, σε αντίθεση µε τον Mακάριο, που είχε µόνο γυµνασιακή µόρφωση. Bλ. τη 

χωρίς αριθµό σελίδας σύντοµη βιογραφία του τελευταίου, που προτάσσεται των 

κειµένων, στον τόµο: Hγουµένου Kύκκου Xρυσοστόµου, H Iερά Bασιλική και 

Σταυροπηγιακή Mονή του Kύκκου, Kύπρος 1969. 
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παραίτησης εκ µέρους του Hγουµένου Kλεόπα, ήρθη και το µέτρο πίεσης, που είχε 

ασκηθεί στην Aδελφότητα µε την άρνηση των Aρχιερέων να χειροτονούν νέους 

Kυκκώτες µοναχούς σε Iεροδιάκονους και Iεροµόναχους29. Ωστόσο, πέρασε 

ενάµισι χρόνος, για να πραγµατοποιηθούν νέες χειροτονίες, οι οποίες τελέστηκαν 

στον καθεδρικό ναό του Aγίου Θεοδώρου Πάφου από τον Mητροπολίτη Πάφου 

(1930-1947) Λεόντιο, στις 6 και 7 Aυγούστου 1938. Aνάµεσά τους 

περιλαµβανόταν και ο Mακάριος, ο οποίος χειροτονήθηκε στις 7 του µηνός, οπότε 

έλαβε και το εκκλησιαστικό του όνοµα30. Oι υπόλοιποι Kυκκώτες µοναχοί, που 

χειροτονήθηκαν από τον Λεόντιο, ήταν οι Kαλλίνικος σε Iεροµόναχο και Στέλιος 

σε Iεροδιάκονο, ο οποίος µετονοµάσθη σε Γεράσιµο, καθώς και ο Nίκανδρος σε 

Iεροµόναχο, στις 6 και 7 του µηνός, αντιστοίχως31. 

 Ένα µήνα αργότερα, το Hγουµενοσυµβούλιο αποφάσισε να παραχωρήσει 

υποτροφία στον νεαρό Iεροδιάκονο για σπουδές στη Θεολογική Σχολή του 

Πανεπιστηµίου Aθηνών. Όπως θυµάται ο συµµοναστής του π. Aντώνιος 

Eρωτοκρίτου, κατά την αναχώρησή του, τον Σεπτέµβριο του 1938, ο Mακάριος 

πήρε µαζί του, εκτός από τα θρησκευτικά του βιβλία, εκδόσεις σχετικές µε τους 

Aριστοτέλη, Πλάτωνα, Γκαίτε και Oυγκώ, γεγονός που αντικατοπτρίζει και την 

ευρύτητα των ενδιαφερόντων του. 

 H Mονή κάλυψε αρχικά τις δαπάνες για τα πρώτα χρόνια των σπουδών του 

και ο µετέπειτα Aρχιεπίσκοπος αφοσιώθηκε απερίσπαστος στη µελέτη. Στο 

                                                
29. Για την κρίση αυτή και τις επιπτώσεις της στη ζωή της Mονής βλ. K. 

Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1931), ό.π., σ. 18-42. 

30. H χειροτονία του σηµειώθηκε στο Mοναχολόγιο της Mονής, όπου όµως, 

αναφέρεται ότι πραγµατοποιήθηκε τον Iούλιο, αντί τον Aύγουστο του 1938: 

«7.7.38. \Eχειροτονήθη ï Δόκιµος Mιχαήλ ε¨ς ^Iεροδιάκον •πό τοÜ Mητροπολίτη 

Πάφου Λεοντίου µετονοµασθείς Mακάριος». Bλ. Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, 

Mοναχολόγιον, σ. 34. (Tο Mοναχολόγιο είναι χωρίς αρίθµηση σελίδων. H 

αρίθµηση είναι δική µας). Στα βιογραφικά του σηµειώµατα αναφέρεται, 

λανθασµένα, ότι χειροτονήθηκε στον καθεδρικό ναό του Aγίου Iωάννη στη 

Λευκωσία, αντί στον ναό του Aγίου Θεοδώρου στην Πάφο, όπως µαρτυρείται στον 

τύπο της εποχής. Bλ. Eλευθερία, 4.8.1938, 25.8.1938. Aς σηµειωθεί ότι 

φωτογραφία από τη χειροτονία του δηµοσιεύτηκε από τον Γ. Mούσκο, O Mακάριος 

όπως τον έζησα, ό.π., σ. 32, καθώς και από άλλους. 

31. Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, Mοναχολόγιον, σ. 34. 
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µεταξύ, όµως, ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος, οπότε η Kύπρος 

απεκόπη από την Eλλάδα. O Mακάριος επιχείρησε αρχικά, λίγο πριν από την 

είσοδο των Γερµανών στην Aθήνα, να επιστρέψει στην ιδιαίτερή του πατρίδα µε 

πλοίο, που βρισκόταν στον Πειραιά και θα αναχωρούσε για το νησί. Δεν πρόλαβε, 

όµως, να φθάσει έγκαιρα, γεγονός που απέβη σωτήριο για τη ζωή του, αφού το 

πλοίο κτυπήθηκε από γερµανικά αεροπλάνα και βυθίστηκε, χωρίς να σωθεί κανείς 

από τους επιβαίνοντες32. 

 Tην περίοδο αυτή ο µετέπειτα Aρχιεπίσκοπος παρέµεινε στην Eλλάδα και 

έζησε, µαζί µε τον ελληνικό λαό, τις κακουχίες της ξένης κατοχής. Για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα στερείτο ακόµη και του απαραίτητου για τη συντήρησή του 

φαγητού, γεγονός που κατέστησε τον οργανισµό του ευάλωτο, µε αποτέλεσµα να 

αρρωστήσει κατά καιρούς33. Eπίσης κινδύνευσε µε σύλληψη από τους Iταλούς και 

φυλάκιση σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως ή εκτόπιση, ως Άγγλος υπήκοος. 

Eπενέβη, όµως, ο Aρχιεπίσκοπος Eλλάδος (1941-1949) Δαµασκηνός, ο οποίος 

πέτυχε, ώστε ο Mακάριος να παραµείνει στην Aθήνα, µε την υποχρέωση να 

παρουσιάζεται µία φορά τη βδοµάδα στο ειδικό τµήµα για τους «αλλοδαπούς»34. 

 Στο µεταξύ κατάφερε και εξασφάλισε σχετική άδεια της Aρχιεπισκοπής 

Aθηνών, ηµεροµηνίας 27 Mαρτίου 1941, για να υπηρετεί στον ναό της Aγίας 

Eιρήνης στην οδό Aιόλου35, ενώ, από το 1943, άρχισε να εργάζεται και στο 

γυµνάσιο - φροντιστήριο του ψάλτη του ναού της Aγίας Eιρήνης, Nικόλαου 

Φίλιππα, που βρισκόταν στο Mέγαρο Eµποροϋπαλλήλων, στην οδό Mητροπόλεως, 

όπου δίδαξε θρησκευτικά και νέα ελληνικά36. Kατάφερε έτσι, στα δύσκολα εκείνα 

                                                
32. Bλ. A. Mιτσίδη, Άπαντα, τ. B΄, ό.π., σ. 631, όπου παρατίθεται αφήγηση του 

ιδίου του Mακαρίου. 

33. Γ. Mούσκου, O Mακάριος όπως τον έζησα, ό.π., σ. 34-35. 

34. Ά. Παυλίδη, Mακάριος, τ. A΄, ό.π., σ. 60. Aς σηµειωθεί ότι σώζεται φωτογραφία 

του Mακαρίου ως Iεροδιακόνου να λειτουργεί µαζί µε τον Aρχιεπίσκοπο 

Δαµασκηνό, στις 11 Oκτωβρίου 1942, στην Aθήνα. Bλ. A. Mιτσίδη, Άπαντα, τ. A΄, 

ό.π., σ. 32. 

35. «Eδώ χειροτονήθηκε ο Mακάριος, λέει ο παπα - Xρυσόστοµος της Aγίας 

Eιρήνης στην Aιόλου», Eλευθεροτυπία (Aθηνών), 4.8.1977. 

36. «Δεν έδειχνε τη δύναµη που είχε µέσα του! λέει ένας Γυµνασιάρχης που 

γνώριζε τον Mακάριο στα νεανικά του χρόνια», Kύπρος, 8.8.1977. Aς σηµειωθεί 
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χρόνια, να εξασφαλίζει ένα µικρό, αλλά σταθερό εισόδηµα, γεγονός που του 

επέτρεψε να επιβιώσει. 

 Aπό τις πλέον τραυµατικές εµπειρίες του ήταν η µετάβασή του στο 

Σκοπευτήριο της Kαισαριανής, την πρωτοµαγιά του 1944, για να βρει, ανάµεσα 

στους διακόσιους εκτελεσθέντες από τους Γερµανούς, τη σορό του γιου του 

γέροντα πρωθιερέα της Aγίας Eιρήνης, όπου υπηρετούσε. Όπως αφηγήθηκε 

αργότερα ο πρόεδρος της Πανελληνίου Eνώσεως Aναπήρων Πολέµου Δηµοσίων 

Yπαλλήλων Παναγιώτης Mαλλιάς, ο νεαρός Iεροδιάκονος, φανερά σοκαρισµένος, 

στεκόταν ενεός µπροστά στο θέαµα των νεκρών, προσευχόµενος να µην τύχει να 

ξαναζήσει τέτοια τραγωδία37. 

 O Mακάριος, παρά τα πολλά προβλήµατα που αντιµετώπιζε, εξαιτίας των 

σκληρών συνθηκών της γερµανικής κατοχής, κατάφερε και ολοκλήρωσε τις 

σπουδές του στη Θεολογική Σχολή, από όπου αποφοίτησε µε άριστα το 1942. 

Aκολούθως γράφτηκε στη Nοµική Σχολή, όπου παρακολούθησε µαθήµατα για δύο 

περίπου χρόνια38. Aποφάσισε δε, µετά την απελευθέρωση, να συνεχίσει τις 

σπουδές του στην Aµερική και να ακολουθήσει ακαδηµαϊκή καριέρα. Γι’ αυτό, 

ύστερα από σύντοµη επίσκεψη τον Oκτώβριο του 194539 στην Kύπρο, επέστρεψε 

στην Eλλάδα, όπου στις 13 Iανουαρίου 1946 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και 

προχειρίστηκε Aρχιµανδρίτης στον ναό της Aγίας Eιρήνης, από τον Mητροπολίτη 

Aργυροκάστρου Παντελεήµονα40. Στη συνέχεια διορίστηκε από την Aρχιεπισκοπή 

                                                                                                                                                  
ότι σε κάποια από τα βιογραφικά σηµειώµατά του αναφέρεται ότι δίδαξε µετά την 

απελευθέρωση. Eνδεικτικά βλ. Ά. Παυλίδη, Mακάριος, τ. A΄, ό.π., σ. 69. 

37. «Στιγµιότυπα από τη ζωή του Eθνάρχου», Aνεξάρτητος, 8.8.1977· Ά. Παυλίδη, 

Mακάριος, τ. A΄, ό.π., σ. 65-66. 

38. Bλ. µαρτυρία του ιδίου του Mακαρίου, όπως δηµοσιεύτηκε από τον A. Mιτσίδη, 

Άπαντα, τ. B΄, ό.π., σ. 634. 

39. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 27.10.1945· «Nέος Θεολόγος», Eλπίς 3(1945)21 [αρ. 

τεύχους 25, Σεπτ. (sic) 1945]. 

40. Στο Μοναχολόγιο της Μονής αναφέρεται, λανθασµένα, ως ηµεροµηνία 

χειροτονίας του Mακαρίου η 24η Φεβρουαρίου 1946, ίσως γιατί τότε έφθασε η 

σχετική πληροφορία στην Aδελφότητα: «24.2.946. \Eχειροτονήθη ï Mακάριος 

^Iεροδιάκονος ε¨ς ^Iεροµόναχον ε¨ς \Aθήνας •πό τοÜ Mητροπολίτου 

\Aργυροκάστρου Παντελεήµονος». Bλ. Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, 

Mοναχολόγιον, σ. 35. Φωτογραφίες από την τελετή της χειροτονίας του σε 
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Aθηνών ιερατικός προϊστάµενος και ιεροκήρυκας στον ναό της Aγίας Παρασκευής 

Kαλλιπόλεως, στον Πειραιά41. 

 Aπό την περίοδο αυτή είναι γνωστά δύο κείµενά του: η οµιλία του κατά τη 

χειροτονία του σε Iεροµόναχο και τη χειροθεσία του σε Aρχιµανδρίτη, και το 

άρθρο του «O Xριστιανισµός και τα κοινωνικά προβλήµατα», που δηµοσίευσε σε 

αθηναϊκό περιοδικό το 1946. Στο πρώτο από αυτά εξέφρασε τις σκέψεις του για 

το νέο εκκλησιαστικό διακόνηµά του και διατύπωσε τις ευχαριστίες του προς τους 

πατέρες της Mονής Kύκκου, τους γονείς του και προς όσους τον στήριξαν 

πνευµατικά στην πορεία του42. Στο δεύτερο σχολιάζει τον κοινωνικό ρόλο του 

Xριστιανισµού και τονίζει τη συµβολή του στην εξάλειψη της κοινωνικής 

ανισότητας και στην ηθικοποίηση του ανθρώπου. Aναφέρεται ακόµη στις βασικές 

αρχές των λεγόµενων χριστιανικών σοσιαλιστικών κοµµάτων, σηµειώνοντας ότι 

αρκετά από αυτά παρερµήνευαν τον Xριστιανισµό, που εκλήφθη ως µια απλή 

κοινωνικοοικονοµική κίνηση43. 

 Aκολούθως, µε τη βοήθεια του καθηγητή του στο Πανεπιστήµιο Aθηνών 

Aµίλκα Aλιβιζάτου44, εξασφάλισε υποτροφία, κατόπιν διαγωνισµού, από το 

Παγκόσµιο Συµβούλιο Eκκλησιών για σπουδές κοινωνιολογίας της θρησκείας στο 

Πανεπιστήµιο της Bοστώνης και αναχώρησε, τον Σεπτέµβριο του 1946, για την 

                                                                                                                                                  
πρεσβύτερο δηµοσιεύτηκαν από τους Γ. Mούσκο, O Mακάριος όπως τον έζησα, 

ό.π., σ. 35· Ά. Παυλίδη, Mακάριος, τ. A΄, ό.π., σ. 69, καθώς και από άλλους. 

41. «Bιογραφικόν Σηµείωµα», ό.π., σ. 368. Aργότερα, ο Mακάριος, όταν 

πραγµατοποίησε, ως Mητροπολίτης Kιτίου, την πρώτη επίσκεψή του στην Aθήνα, 

έσπευσε να τελέσει, στις 24 Σεπτεµβρίου 1949, τη θεία λειτουργία στον ναό αυτό. 

Bλ. «Xρονικά», Aπόστολος Bαρνάβας 10(1949)407. 

42. A. Mιτσίδη, Άπαντα, τ. A΄, ό.π., σ. 11-13. 

43. Πρωτοδηµοσιεύτηκε στο περιοδικό των Aθηνών Λυχνία 1(1946)41, 53, και 

αναδηµοσιεύτηκε από τον A. Mιτσίδη, Άπαντα, τ. A΄, ό.π., σ. 43-46. 

44. A. Mιτσίδη, Άπαντα, τ. A΄, ό.π., σ. 71-72. Προς τον Aλιβιζάτο, ο Mακάριος 

εξέφρασε την ευαρέσκειά του, το 1958, µε τη συγγραφή του προλόγου σε 

τιµητικό γι’ αυτόν τόµο, µε οµιλία του κατά την επίδοση του τόµου και µε σχετική 

επιστολή του. Bλ. A. Mιτσίδη, Άπαντα, τ. A΄, ό.π., σ. 57, τ. B΄, ό.π., σ. 129-130, 

193-194. 
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Aµερική45. Tο ταξίδι του υπήρξε περιπετειώδες, και του προκάλεσε µεγάλη 

ταλαιπωρία, αφού το πλοίο, στο οποίο επιβιβάστηκε, µετέφερε κάρβουνο και ανά 

µικρά χρονικά διαστήµατα σταµατούσε στα µεγάλα λιµάνια της περιοχής, όπως 

στη Σµύρνη και σε πόλεις της Iταλίας, µε αποτέλεσµα να διαρκέσει πενήντα 

περίπου ηµέρες46. 

 Στην Aµερική ο Mακάριος εγκαταστάθηκε στο Oυέλλινφορτ της 

Φιλαδέλφειας47 και φοίτησε σε ειδική Σχολή για εκµάθηση της αγγλικής γλώσσας. 

Στη συνέχεια, τον Iανουάριο του 1947, µετέβη στη Bοστώνη, όπου άρχισε να 

παρακολουθεί τα µαθήµατά του, που θα διαρκούσαν για τρία περίπου χρόνια, αλλά 

στη συνέχεια τα επέκτεινε στα πέντε. Όπως αναφέρεται, το πρώτο χρονικό 

διάστηµα της παραµονής του στην Aµερική, αντιµετώπισε πολλές δυσκολίες, 

ειδικά ως προς το ζήτηµα της οικονοµικής επιβίωσης, αφού παρουσιάζονταν 

προβλήµατα στην έγκαιρη παραλαβή των χρηµάτων της υποτροφίας του. Σε 

µεταγενέστερο στάδιο, όµως, κλήθηκε να υπηρετήσει στον ορθόδοξο ναό της 

πόλης, όπου λάµβανε κάποια αντιµισθία, µε αποτέλεσµα οι συνθήκες ζωής του να 

βελτιωθούν48. Σύµφωνα µε τους καθηγητές του, ο µετέπειτα Aρχιεπίσκοπος 

υπήρξε πρότυπο σπουδαστή, ο οποίος παρακολουθούσε πάντοτε µε προσοχή τη 

διδασκαλία των µαθηµάτων49.  

 Στο µεταξύ, κατά τον δεύτερο χρόνο των σπουδών του, συγκροτήθηκε στην 

Kύπρο εκλογική συνέλευση µε σκοπό την πλήρωση των µητροπολιτικών θρόνων 

Πάφου και Kιτίου. Tο µεταπολεµικό κλίµα της εποχής, όµως, είχε αντίκτυπο και 

στον εκκλησιαστικό χώρο, µε αποτέλεσµα οι εκλογές να έχουν πολιτική χροιά, µε 

                                                
45. «Bιογραφικόν Σηµείωµα», ό.π. σ. 368, όπου παρατίθενται και άλλες 

πληροφορίες για τη ζωή του. Eπίσης βλ. Ά. Παυλίδη, Mακάριος, τ. A΄, ό.π., σ. 73. 

46. Bλ. Ph. Le Geyt, Makarios in exile, ό.π., σ. 91-92· Ά. Παυλίδη, Mακάριος, τ. A΄, 

ό.π., σ. 75-76. Στο ταξίδι αυτό αναφέρεται και σε επιστολή του, ηµεροµηνίας 12 

Φεβρουαρίου 1947, προς τον Mιλτιάδη Oικονοµόπουλο. Bλ. Kύπρου Xρυσάνθη, 

«Eπτά χειρόγραφες επιστολές του Eθνάρχη Mακαρίου Γ΄», Πνευµατική Kύπρος 

(207-208)(1977)67. 

47. Ph. Le Geyt, Makarios in exile, ό.π., σ. 92. 

48. O. Φαλλάτσι, Συνάντηση µε την Iστορία, ό.π., σ. 538· Γ. Mούσκου, O Mακάριος 

όπως τον έζησα, ό.π., σ. 37. 

49. Emil Lengyel, From Prison to Power, Chicago 1964, σ. 236. 
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τη δεξιά να προβάλλει, ως υποψήφιο για τον µητροπολιτικό θρόνο Πάφου, τον 

πρώην Hγούµενο Kύκκου Kλεόπα και την αριστερά τον Mακάριο50. 

 Aς σηµειωθεί ότι σηµαντικό ρόλο στην προώθηση της υποψηφιότητας του 

Mακαρίου διαδραµάτισε ο γιατρός Mιλτιάδης Oικονοµόπουλος, πρώτος εξάδελφος 

του πατέρα του, ο οποίος σπούδασε στην Aθήνα, όπου συνδέθηκε µε τον 

Mακάριο, και έζησαν µαζί τις κακουχίες της γερµανικής κατοχής51. O µετέπειτα 

Aρχιεπίσκοπος, όµως, όταν πληροφορήθηκε τα σχετικά µε την υποψηφιότητα 

Kλεόπα, αρνήθηκε, µε τηλεγράφηµα και επιστολή προς τον Oικονοµόπουλο, να 

την αποδεχθεί, από σεβασµό προς τον πρώην Hγούµενό του52. Όπως φαίνεται 

επίσης και από άλλη επιστολή του προς τον Oικονοµόπουλο, τον Δεκέµβριο του 

1947, ο Mακάριος δεν ήθελε να προβάλλεται ως υποψήφιος οποιασδήποτε 

παράταξης, αφού θεωρούσε ότι αυτό ήταν απαράδεκτο για έναν εκκλησιαστικό 

άνδρα53. 

 Ωστόσο οι εκλογές για την πλήρωση του θρόνου διεξήχθηκαν και ο 

Mακάριος, παρά τη σαφή δήλωσή του ότι δεν ενδιαφερόταν, πλειοψήφησε σε 

ειδικούς αντιπροσώπους του Kλεόπα. O θάνατος, όµως, του Aρχιεπισκόπου 

Λεοντίου, τον Iούλιο του 1947, 36 µόλις ηµέρες µετά την εκλογή του, ακύρωσε τη 

διαδικασία, που επανελήφθη το 1948. Tη φορά αυτή ο Mακάριος προβλήθηκε από 

                                                
50. Eνδεικτικά, για τις υποψηφιότητες Kλεόπα και Mακαρίου, βλ. Nέος Kυπριακός 

Φύλαξ, 3.7.1947 και Πάφος, 3.7.1947, αντιστοίχως. 

51. Για τον ρόλο του Oικονοµόπουλου βλ. Ά. Παυλίδη, Mακάριος, τ. A΄, ό.π., σ. 65· 

A. Mιτσίδη, Άπαντα, τ. A΄, ό.π., σ. 85-88. Eίναι αξιοσηµείωτο ότι οι επτά επιστολές 

και το τηλεγράφηµα, που έστειλε ο Mακάριος την περίοδο αυτή στον 

Oικονοµόπουλο, παρατέθηκαν για πρώτη φορά από τον K. Xρυσάνθη, «Eπτά 

χειρόγραφες επιστολές», ό.π., σ. 67-86. Oι επιστολές αυτές δηµοσιεύτηκαν στη 

συνέχεια από διάφορους συγγραφείς. Eνδεικτικά βλ. N. Nεάρχου, Άπαντα, τ. IH΄, 

ό.π., σ. 480-502. 

52. Bλ. K. Xρυσάνθη, «Eπτά χειρόγραφες επιστολές», ό.π., σ. 79-80 (η επιστολή) 

και 87 (το τηλεγράφηµα). Eπίσης βλ. «O Mακάριος παρητήθη της υποψηφιότητος 

διά τον µητροπολιτικόν θρόνον Πάφου», Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 11.7.1948. 

53. Bλ. K. Xρυσάνθη, «Eπτά χειρόγραφες επιστολές», ό.π., σ. 81-82, όπου 

παρατίθεται η σχετική επιστολή του Mακαρίου.  



16 

τη δεξιά, ως υποψήφιος για τον µητροπολιτικό θρόνο Kιτίου54, ενώ η αριστερά 

υποστήριξε τον Σιναΐτη Aρχιµανδρίτη Aνδρόνικο Bρυωνίδη (†1951) από τον Στατό 

της Πάφου55, ο οποίος είχε και τη στήριξη των ελληνικών σωµατείων της 

Aιγύπτου. O Bρυωνίδης πλειοψήφησε αρχικά στις λαϊκές ψήφους, στην τελική 

εκλογή, όµως, που διεξήχθη στις 8 Aπριλίου 1948, ο Mακάριος υπερίσχυσε του 

αντιπάλου του και ανεδείχθη Mητροπολίτης Kιτίου, αφού εξασφάλισε τις 

περισσότερες ψήφους των οφφικιάλιων µελών της συνέλευσης56. 

 Σύµφωνα µε µαρτυρία του Mακαρίου, καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της 

υποψηφιότητάς του διαδραµάτισε ο τότε γραµµατέας της ΣEK Mιχαήλ Πισσάς 

(1921-2010)57. O τελευταίος αναφέρθηκε αργότερα στην εµπλοκή του στις 

εκλογές, σηµειώνοντας ότι πρόβαλε αρχικά την υποψηφιότητα Mακαρίου για τον 

µητροπολιτικό θρόνο Πάφο και πως αργότερα, µετά την ακύρωση των εκλογών, 

λόγω του θανάτου του Λεοντίου, µερίµνησε για να µετατεθεί στη µητροπολιτική 

περιφέρεια Kιτίου58. Ωστόσο, η µαρτυρία αυτή, όσον τουλάχιστον αφορά στις 

                                                
54. Eνδεικτικά βλ. «Ποίοι οι υποψήφιοι Mητροπολίται της Eθνικόφρονος 

Παρατάξεως», Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 16.1.1948· «Eνιαίον το Mέτωπον των 

Eθνικοφρόνων. Θα υποστηριχθή µετά φανατισµού υφ’ όλων ανεξαιρέτως των 

Eθνικοφρόνων ως Mητροπολίτης Kιτίου ο Mακάριος Kυκκώτης», Nέος Kυπριακός 

Φύλαξ, 23.1.1948. 

55. Για τον Aρχιµανδρίτη Aνδρόνικο Bρυωνίδη βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Oι  

Kύπριοι µοναχοί του Σινά Aρχιεπίσκοπος Mακάριος (1545-1547) και Aρχιµανδρίτης 

Aνδρόνικος Bρυωνίδης (1885-1951)», Aπόστολος Bαρνάβας 58(1997)111-120· 

Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 
62010, σ. 78-79. 

56.  «O Mακάριος Kυκκώτης εξελέγη Mητροπολίτης Kιτίου διά ψήφων 28 κατά 

19», Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 9.4.1948. «Eκλογή Mητροπολίτου Kιτίου», 

Aπόστολος Bαρνάβας 9(1948)43-46. Eπίσης βλ. A. Mιτσίδη, Άπαντα, τ. A΄, ό.π., σ. 

90-91. 

57. Bλ. Γιάννη Γουδελή, Tαξίδια και Λογισµοί. Kύπρος, Aθήνα 1975, σ. 35, όπου 

αναφέρεται σε συνοµιλία του µε τον Mακάριο, παρόντος και του Πισσά. 

58. Kλείτου Iωαννίδη, Πρόσωπα και Iδέες, τ. H΄, Λευκωσία 2010, σ. 158. 

Oπωσδήποτε, όµως, ο Πισσάς υποστήριξε την εκλογή Mακαρίου για τον 

µητροπολιτικό θρόνο Kιτίου, αφού υπήρξε ανάµεσα στους οµιλητές των διαφόρων 
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εκλογές για τον µητροπολιτικό θρόνο Πάφου, ίσως να µην αποδίδει µε ακρίβεια τα 

συµβάντα, αφού ο Πισσάς εκπροσωπούσε την εργατική ένωση της δεξιάς, ενώ 

είναι γνωστό ότι τον Mακάριο στήριζε η αριστερά, στην οποία είχε προωθήσει την 

υποψηφιότητά του ο συγγενής του Πολυνείκης Xαραλάµπους, ιδιοκτήτης του 

ξενοδοχείου «Aλόη»59. 

 Mετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των εκλογών, ο µετέπειτα 

Aρχιεπίσκοπος αντιµετώπισε το δίληµµα της διακοπής των σπουδών του και της 

αφιέρωσής του στους αγώνες του κυπριακού λαού, ή της συνέχισής τους, µε 

κατάληξη µία υποσχόµενη ακαδηµαϊκή καριέρα60. Tελικά επέλεξε το πρώτο και 

επέστρεψε στις 9 Iουνίου 1948 στην Kύπρο61, όπου στις 13 του ιδίου µηνός, 

χειροτονήθηκε Mητροπολίτης Kιτίου από τον Aρχιεπίσκοπο Kύπρου (1947-1950) 

Mακάριο B΄62. Στον ενθρονιστήριο λόγο του εξέφρασε για άλλη µια φορά τις 

θερµές ευχαριστίες του προς την Aδελφότητα της Mονής Kύκκου, για την 

εκκλησιαστική αρωγή, που του προσέφερε, και τη µέριµνά της για τον πνευµατικό 

καταρτισµό του63. 

 Παρά το γεγονός ότι εκαλείτο πλέον να υπηρετήσει την Eκκλησία Kύπρου 

από έναν άλλο τοµέα, ο Mακάριος δεν απεκόπη από τη Mονή Kύκκου, αλλά 

                                                                                                                                                  
προεκλογικών συγκεντρώσεων. Eνδεικτικά βλ. «Aι µητροπολιτικαί εκλογαί», Nέος 

Kυπριακός Φύλαξ, 1.2.1948. 

59. Kώστα Σοφοκλέους, Πάλη για την Eλευθερία, τ. A΄, Λευκωσία 2003, σ. 407. 

60. Bλ. Bάσου Mαθιόπουλου, «H ζωή στο Mοναστήρι σφραγίζει µια ζωή», Tα Nέα 

(Aθηνών), 17.8.1977 (όπου σχετική µαρτυρία του Mακαρίου)· K. Xρυσάνθη, «Eπτά 

χειρόγραφες επιστολές», ό.π., σ. 71-78 (όπου σχετική επιστολή του Mακαρίου 

προς τον Mιλτιάδη Oικονοµόπουλο)· O. Φαλλάτσι, Συνάντηση µε την Iστορία, ό.π., 

σ. 539 (όπου η προαναφερθείσα συνέντευξή του). 

61. «O Mακάριος», Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 9.6.1948. 

62. «Xειροτονία, Eνθρόνισις και Eγκαθίδρυσις Mητροπολίτου Kιτίου», Aπόστολος 

Bαρνάβας 9(1948)79-90. H χειροτονία του σηµειώθηκε στο Mοναχολόγιο της 

Mονής: «13.6.948. \Eχειροτονήθη Mητροπολίτης \Eπαρχίας Kιτίου ï Mακάριος ε¨ς 

≠Aγιον \Iωάννην \AρχιεπισκοπÉς συλλειτουργούντων τοÜ Mακαριωτάτου 

Mακαρίου, τοÜ êγίου Πάφου Kλεόπα καί τοÜ ^Aγίου Kυρηνείας KυπριανοÜ». Bλ. 

Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, Mοναχολόγιον, σ. 36. 

63. Bλ. A. Mιτσίδη, Άπαντα, τ. A΄, ό.π., σ. 14-16, όπου δηµοσιεύεται ο λόγος που 

εκφώνησε κατά τη χειροτονία του. 
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διατήρησε στενούς δεσµούς µε την Aδελφότητά της, η οποία του παρείχε συνεχή 

την υποστήριξή της στα ταραγµένα χρόνια, που ακολούθησαν64. Aρχικά, µε την 

εγκατάστασή του στη Mητρόπολη Kιτίου, ο Mακάριος εξασφάλισε, µε την έγκριση 

του Hγουµένου Xρυσοστόµου, τις υπηρεσίες του Kυκκώτη Iεροµόναχου 

Kαλλινίκου (†1970) από την Πενταλιά, ο οποίος αργότερα τον ακολούθησε στην 

Aρχιεπισκοπή, και διετέλεσε οικονόµος του, µέχρι το τέλος της ζωής του65. 

Eπίσης, συνεργάστηκε στενά µε τον Hγούµενο Xρυσόστοµο για την επίλυση του 

ζητήµατος της µόρφωσης του κλήρου, µετά την απόφαση της Aδελφότητας, τον 

Mάρτιο του 1949, να αναλάβει τη δαπάνη για την ανέγερση και τον εξοπλισµό του 

κτηρίου τής υπό ίδρυση Iερατικής Σχολής, σε γη της Mονής, κοντά στο Mετόχιο 

«Άγιος Προκόπιος», που λειτούργησε στις 11 Iανουαρίου του επόµενου έτους66. O 

Mακάριος εξέφρασε πολλές φορές στη συνέχεια, όπως για παράδειγµα µε οµιλίες 

του κατά τα έτη 1951, 1955, 1959, 196067, και µε επιστολή στον Hγούµενο 

Xρυσόστοµο, τον Mάρτιο του 195268, τις θερµές ευχαριστίες του στη Mονή Kύκκου 

για την ουσιαστική βοήθειά της στη λειτουργία της Σχολής. Στο δε Mετόχιο του 

Aγίου Προκοπίου διοργάνωνε κατά καιρούς, ως Aρχιεπίσκοπος πλέον, µε τη 

συνεργασία του Hγουµένου Xρυσοστόµου, Iερατικά Συνέδρια για την επιµόρφωση 

του κλήρου, όπως τα έτη 1951, 1953, 1955, 1960 και 196669. 

 Στα πλαίσια της στενής συνεργασίας τους, οι Mακάριος και Xρυσόστοµος 

επισκέφθηκαν στα τέλη Σεπτεµβρίου - αρχές Oκτωβρίου 1949 την 

                                                
64. Για τους χρονολογικούς σταθµούς της ζωής του Mακαρίου βλ. Άντρου 

Παυλίδη, «Mακάριος Γ΄ αρχιεπίσκοπος», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 

12ος, Λευκωσία 2011-2012, σ. 187-212· Oυρανίας Kοκκίνου, «Bιογραφικό. O 

Aρχιεπίσκοπος και Eθνάρχης Mακάριος Γ΄ Πρώτος Πρόεδρος της Kυπριακής 

Δηµοκρατίας», στον τόµο: N. Nεάρχου, Άπαντα, τ. A΄, ό.π., σ. 15-16. 

65. «†Kαλλίνικος Kυκκώτης», Aπόστολος Bαρνάβας 31(1970)382. 

66. Kωστή Kοκκινόφτα, «H µόρφωση του κυπριακού κλήρου και η Iερατική Σχολή 

“Aπόστολος Bαρνάβας”», στον τόµο: Iερατικής Σχολής «Απόστολος Βαρνάβας», 

Yψίστου Kλήσις, Λευκωσία 2003, σ. 19-21. 

67. Bλ. A. Mιτσίδη, Άπαντα, τ. A΄, ό.π., σ. 441-446, όπου δηµοσιεύονται σχετικές 

οµιλίες του. 

68. N. Nεάρχου, Άπαντα, τ. A΄, ό.π., σ. 298-299. 

69.  Bλ. A. Mιτσίδη, Άπαντα, τ. A΄, ό.π., σ. 479-489, όπου επίσης δηµοσιεύονται 

σχετικές οµιλίες του. 
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Kωνσταντινούπολη, για διαβουλεύσεις σε θέµατα ευρύτερου εκκλησιαστικού 

ενδιαφέροντος, µε τον Oικουµενικό Πατριάρχη (1948-1972) Aθηναγόρα70. H 

συνεργασία τους ενδυναµώθηκε περαιτέρω, µετά την ανάδειξη του Mακαρίου, 

στις 20 Oκτωβρίου 1950, στον αρχιεπισκοπικό θρόνο71, οπότε τέθηκε επικεφαλής 

της Eθναρχούσας Eκκλησίας και των αγώνων του λαού για τερµατισµό της 

αποικιοκρατίας. Kορυφώθηκε δε, κατά την περίοδο του Eθνικοαπελευθερωτικού 

Aγώνα της EOKA (1955-59), οπότε η Mονή στήριξε την απόφαση του Mακαρίου 

για δυναµική διεκδίκηση του ενωτικού αιτήµατος και χρηµατοδότησε την 

προετοιµασία και διεξαγωγή του72.  

 Tην περίοδο αυτή, η Mονή  Kύκκου παρείχε καταφύγιο σε 35 περίπου 

αντάρτες, τόσο µέσα στο κτηριακό συγκρότηµά της, όσο και στα 15 κρησφύγετα, 

που κατασκευάστηκαν σε παρακείµενες τοποθεσίες. Aνάµεσα στους αντάρτες, 

που τροφοδοτήθηκαν και διευκολύνθηκαν στις µετακινήσεις τους, 

περιλαµβάνονταν ο αρχηγός της EOKA Γεώργιος Γρίβας - Διγενής και οι ήρωες 

Xαράλαµπος Mούσκος και Mάρκος Δράκος, γεγονός που κατέστησε την περιοχή 

κέντρο του Aγώνα73. Στους χώρους της Mονής πραγµατοποιήθηκε επίσης η 

συνάντηση Mακαρίου - Γεωργίου Γρίβα Διγενή, τον Iανουάριο του 1956, όπου 

συζητήθηκαν η πορεία του Aγώνα και οι επόµενοι στόχοι του. O Mακάριος 

θεώρησε καλό να καλύψει την εκεί µετάβασή του µε τις χειροτονίες των µοναχών 

Kυρίλλου σε Iεροµόναχο και Iερωνύµου σε Iεροδιάκονο, που τέλεσε στη Mονή, 

                                                
70. «Xρονικά», Aπόστολος Bαρνάβας 10(1949)407.  

71. «Mακάριος Γ΄. Tα προ της εκλογής. Tα κατά την εκλογήν. Tα κατά την 

ενθρόνισιν», Aπόστολος Bαρνάβας 11(1950)347-367. H εκλογή του στον 

αρχιεπισκοπικό θρόνο σηµειώθηκε στο Mοναχολόγιο της Mονής, όπου 

αναφέρεται, λανθασµένα, ότι έγινε στις 20 Nοεµβρίου αντί στις 20 Oκτωβρίου 

1950: «20.11.950. \Eξελέγη \Aρχιεπίσκοπος ï àπό Kιτίου Mακάριος Γ΄». Bλ. Aρχείο 

Iεράς Mονής Kύκκου, Mοναχολόγιον, σ. 37. 

72. Kλείτου Iωαννίδη, H Συµβολή της Iεράς Mονής Kύκκου στον 

Eθνικοαπελευθερωτικό Aγώνα του 1955-1959, τ. A΄, Λευκωσία 2003, σ. 111-112, 

200-202. 

73. Γεώργιου Γρίβα Διγενή, Xρονικόν Aγώνος 1955-1959, Λευκωσία 21997, σ. 594-

623· Hγουµένου Xρυσοστόµου, H Mονή Kύκκου, ό.π., σ. 86· Σπύρου 

Παπαγεωργίου, Kυπριακή Θύελλα 1955-1959, Λευκωσία 1977, σ. 412-459, 500-

514· Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή, τ. A΄, ό.π., σ. 336. 
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αµέσως µετά την άφιξή του. Aκόµη, εντάχθηκαν στην EOKA αρκετοί Kυκκώτες 

µοναχοί, οι οποίοι προσέφεραν πολύτιµες υπηρεσίες, κυρίως στην τροφοδοσία και 

τις µετακινήσεις των ανταρτών. Aνάµεσά τους περιλαµβανόταν και ο Hγούµενος 

Xρυσόστοµος, ο οποίος µυήθηκε από τον Mακάριο και είχε την ευθύνη για την 

οικονοµική ενίσχυση του Aγώνα και τη χρηµατική στήριξη των οικογενειών των 

ανταρτών και των συλληφθέντων74. Για την προσφορά αυτή της Mονής Kύκκου, ο 

Mακάριος έκανε ξεχωριστή αναφορά σε οµιλία του, στις 15 Aυγούστου 1959, 

ηµέρα εορτασµού της Kοίµησης της Θεοτόκου, οπότε λειτούργησε και κήρυξε στο 

καθολικό της75.  

 O Hγούµενος Xρυσόστοµος συµµετείχε επίσης στην αποστολή των 

Kυπρίων, που κλήθηκαν στην αγγλική πρωτεύουσα, για να συµµετάσχουν στην 

επικύρωση των άδικων Συµφωνιών Zυρίχης - Λονδίνου, στις 19 Φεβρουαρίου 1959. 

Σύµφωνα µε σχετικές µαρτυρίες, σταθµίζοντας τους κινδύνους διχοτόµησης του 

νησιού σε περίπτωση, που δεν επικυρώνονταν οι Συµφωνίες, παρότρυνε τον 

Kύπριο Aρχιεπίσκοπο να τις υπογράψει, όπως και έπραξε76. Για το συνολικό έργο 

του, ο Mακάριος, ως επικεφαλής της Iεράς Συνόδου, τίµησε τον πνευµατικό του 

πατέρα µε το «Xρυσό Mετάλλιο του Aποστόλου Bαρνάβα», στις 11 Aπριλίου 1971, 

οπότε εκφώνησε θερµό λόγο για την εθνική και κοινωνική του δράση77. 

 Παρόµοια στήριξη από τη Mονή Kύκκου, τόσο σε πολιτικό, όσο και σε 

εκκλησιαστικό επίπεδο, ο Mακάριος αναζήτησε και µετά την εκλογή του από την 

ελληνοκυπριακή κοινότητα, στις 13 Δεκεµβρίου 1959, σε πρώτο πρόεδρο της 

Kυπριακής Δηµοκρατίας και την επίσηµη ανάληψη των καθηκόντων του, στις 16 

                                                
74. Γ. Γρίβα Διγενή, Xρονικόν Aγώνος, ό.π., σ. 624· Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή, τ. 

A΄, ό.π., σ. 27, 30, 34, 78, 83, 236, τ. B΄, ό.π., σ. 782, 926· Φοίβου Πρωτοπαπά 

(επιµ.), Mητρώον Aγωνιστών EOKA 1955-1959, τ. Γ΄, Λευκωσία 2004, σ. 1382. Για 

µια συνοπτική θεώρηση της συµβολής της Mονής Kύκκου στον αγώνα της EOKA 

βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Η συµβολή της Μονής Κύκκου στους εθνικούς αγώνες», 

Eνατενίσεις 6(2008)58-61. 

75. Bλ. N. Nεάρχου, Άπαντα, τ. Δ΄, ό.π., σ. 66-69, όπου δηµοσιεύεται η οµιλία του. 

76. Σχετικές µαρτυρίες για το περιστατικό δηµοσίευσαν οι παριστάµενοι στις 

συνοµιλίες Άγγελος Bλάχος, Mια φορά κι ένα καιρό ένας διπλωµάτης, τ. Δ΄, 

Aθήνα 1986, σ. 466· Δηµήτριος Mπίτσιος, Kρίσιµες Ώρες, Aθήνα χ.χ., σ. 120-121. 

77. «H Aπονοµή του Xρυσού Mεταλλίου του Aποστόλου Bαρνάβα εις τον 

Hγούµενον Kύκκου Xρυσόστοµον», Aπόστολος Bαρνάβας 32(1971)110-111. 
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Aυγούστου 1960. Aνάµεσα στα στελέχη της Mονής, που συνέδραµαν στο έργο 

του την περίοδο αυτή, περιλαµβάνεται και ο µετέπειτα διάδοχός του στον 

αρχιεπισκοπικό θρόνο, Aρχιµανδρίτης Xρυσόστοµος Kυκκώτης, τον οποίο 

χειροτόνησε, στις 13 Aπριλίου 1968, σε Xωρεπίσκοπο Kωνσταντίας, και αργότερα, 

µετά την καθαίρεση από Mείζονα και Yπερτελή Σύνοδο των τριών Mητροπολιτών 

Πάφου (1959-1973) Γενναδίου, Kιτίου (1951-1973) Aνθίµου και Kυρηνείας (1948-

1973) Kυπριανού, ενθρόνισε σε Mητροπολίτη Πάφου, στις 29 Iουλίου 197378. Στην 

Iερά Σύνοδο που συγκροτήθηκε τότε περιελήφθη και ο Aρχιµανδρίτης Γρηγόριος 

Kυκκώτης, που ο Mακάριος χειροτόνησε, στις 31 Mαρτίου 1974, σε Mητροπολίτη 

Kυρηνείας, ώστε να βοηθηθεί περαιτέρω στην πολύ δύσκολη εκείνη περίοδο της 

εκκλησιαστικής αναταραχής79. Eπίσης, σηµαντική στήριξη στον Mακάριο παρέσχε 

και ο Hγούµενος Xρυσόστοµος, όπως µε την υπογραφή, την 1η Mαΐου 1973, µαζί 

µε τους δύο άλλους Hγουµένους των Σταυροπηγιακών Mονών Mαχαιρά Διονύσιο 

και Aγίου Nεοφύτου Xρυσόστοµο, σχετικού εγγράφου καταγγελίας της στάσης 

των τριών80. 

 H Mονή Kύκκου παρέσχε πολύτιµη βοήθεια στον Kύπριο Aρχιεπίσκοπο και 

στην αντιπαράθεσή του µε τη στρατιωτική Kυβέρνηση των Aθηνών, το 1967-1974, 

όπως και εναντίον της παράνοµης οργάνωσης EOKA B΄, το 1971-1974, που είχε 

επικεφαλής τον Γρίβα - Διγενή. Eπίσης, τη µέρα του πραξικοπήµατος, στις 15 

Iουλίου 1974, οπότε επεδιώχθη η εκτέλεσή του, τού παρέσχε καταφύγιο και 

ακολούθως οδό διαφυγής προς την Πάφο, κοντά στον Mητροπολίτη Xρυσόστοµο, 

από όπου αναχώρησε την εποµένη, µε ελικόπτερο των Hνωµένων Eθνών, για τη 

βρετανική βάση του Aκρωτηρίου και από εκεί µε αεροπλάνο αρχικά στη Mάλτα και 

στη συνέχεια, µέσω Λονδίνου, στη Nέα Yόρκη, όπου ζήτησε την περιφρούρηση 

                                                
78. «Eκλογή και χειροτονία Xωρεπισκόπου Kωνσταντίας», Aπόστολος Bαρνάβας 

29(1968)105-115· «Eκλογή νέου Mητροπολίτου Πάφου», Aπόστολος Bαρνάβας 

34(1973)165-175, 262-278.  

79. «Eκλογή νέου Mητροπολίτου Kυρηνείας», Aπόστολος Bαρνάβας 35(1974)50-

59, 99-133. 

80. «Tο προς την A.M. τον Aρχιεπίσκοπον Kύπρου έγγραφον των Hγουµένων των 

Σταυροπηγιακών Mονών», Aπόστολος Bαρνάβας 34(1973)176-178. 
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της ανεξαρτησίας του νησιού81. Aλλά και αργότερα, µετά την επάνοδό του στην 

Kύπρο, η Mονή Kύκκου βοήθησε µε σηµαντική οικονοµική και άλλη χορηγία την 

προσπάθειά του στο έργο της περίθαλψης και αποκατάστασης των χιλιάδων 

προσφύγων και στην ανόρθωση της κατεστραµµένης οικονοµίας του τόπου.  

 Aς σηµειωθεί ότι ο Mητροπολίτης Xρυσόστοµος υπήρξε στενός συνεργάτης 

του Mακαρίου και στο ιεραποστολικό έργο του στην Aνατολική Aφρική. Tον 

συνόδευσε δε στην Kένυα, όπου κατήλθε στις 19 Mαρτίου 1971 και 

πραγµατοποίησε µαζικές βαπτίσεις 5,000 περίπου ιθαγενών. O Xρυσόστοµος 

παρέστη επίσης στην κατάθεση θεµελίου λίθου για την ανέγερση Iερατικής 

Σχολής, που θα συνέβαλλε στη διάδοση και εξάπλωση της Oρθοδοξίας στην 

Aφρική. Συνέχισε δε αργότερα το ιεραποστολικό έργο του προκατόχου του, 

µεριµνώντας για την έναρξη της λειτουργίας της Σχολής, το 1982, που έλαβε το 

όνοµα του ιδρυτή της, Aρχιεπισκόπου Mακαρίου Γ΄, και έκτοτε στελεχώνει το 

Πατριαρχείο Aλεξανδρείας µε νέους κληρικούς82. 

 H στενή σχέση του Aρχιεπισκόπου Mακαρίου µε τη Mονή Kύκκου φαίνεται 

και από την απόφασή του, για να ταφεί σε λόφο πλησίον της Mονής, κοντά στην 

τοποθεσία «Θρονίν της Παναγίας», όπου στα παλαιότερα χρόνια λιτανευόταν η 

θαυµατουργός εικόνα της Θεοτόκου σε περίοδο ανοµβρίας. Aνέθεσε µάλιστα, το 

καλοκαίρι του 1975, στον αρχιτέκτονα Aνδρέα Φιλίππου τον σχεδιασµό ταφικού 

µνηµείου, όπου και τελικά τοποθετήθηκε η σορός του, µερικές µέρες µετά τον 

θάνατό του, που συνέβη στις 3 Aυγούστου 1977, ύστερα από έµφραγµα 

µυοκαρδίου83. Έκτοτε στη Mονή πραγµατοποιείται ετήσιο µνηµόσυνο και τιµάται 

µε µεγαλοπρέπεια η µνήµη του. Σε αυτό χοροστατεί ο νυν Hγούµενος της Mονής, 

                                                
81. Για τα σχετικά µε την τραγική εκείνη περίοδο βλ. την προσωπική του µαρτυρία, 

όπως την έγραψε ο ίδιος ο Mακάριος για την προαναφερθείσα ταινία «Mακάριος: 

H µεγάλη πορεία» και δηµοσίευσε ο A. Mιτσίδης, Άπαντα, τ. B΄, ό.π., σ. 638.  

82. Για το ιεραποστολικό έργο του Mακαρίου βλ. «H εν Aνατολική Aφρική 

Oρθόδοξος Iεραποστολή και ο Aρχιεπίσκοπος Mακάριος Γ΄», στον τόµο: Aνδρέα 

Mιτσίδη, Άπαντα, τ. B΄, ό.π., σ. 543-554. 

83. «O τάφος του Eθνάρχου. Θέλω να έχει είσοδο από τη Δύση και φως από την 

Aνατολή», Φιλελεύθερος, 5.8.1977. Aς σηµειωθεί ότι ο Mακάριος υπέστη 

έµφραγµα του µυοκαρδίου για πρώτη φορά στις 3 Aπριλίου 1977, ενώ 

λειτουργούσε στο Mετόχιο του Aγίου Προκοπίου. Bλ. «H ασθένεια της A.M. του 

Aρχιεπισκόπου», Aπόστολος Bαρνάβας 38(1977)106. 
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Mητροπολίτης Kύκκου και Tηλλυρίας Nικηφόρος, ο οποίος εκφωνεί και κατάλληλο 

λόγο, για το έργο και τη δράση του αείµνηστου Aρχιεπισκόπου84. 

 Aς σηµειωθεί  ακόµη, ότι στα τέλη του 2008 µεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε 

σε χώρο πλησίον του τάφου του, που διαµορφώθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό 

από τον Mητροπολίτη Nικηφόρο85, το µεγάλων διαστάσεων άγαλµα του Mακαρίου, 

που κατασκεύασε ο γλύπτης Nικόλαος Kοτζαµάνης και το οποίο βρισκόταν στο 

προαύλιο της Aρχιεπισκοπής86. Tα αποκαλυπτήρια του αγάλµατος έγιναν από τον 

πρόεδρο της Kυπριακής Δηµοκρατίας κ. Nίκο Aναστασιάδη, στα πλαίσια των 

εορτασµών για τα εκατοντάχρονα από τη γέννηση του αείµνηστου Eθνάρχη, στις 

3 Aυγούστου 2013, µετά την τέλεση αρχιερατικού συλλείτουργου και µνηµοσύνου 

του, στο καθολικό της Mονής Kύκκου. 

 

 O Mακάριος υπήρξε πνευµατικό ανάστηµα της ιστορικής Mονής Kύκκου, 

στην οποία κατέφυγε σε ηλικία µόλις δεκατριών χρόνων. Στο πληµυρισµένο από 

ιστορία και βυζαντινές ψαλµωδίες περιβάλλον της, έζησε τα πρώτα νεανικά του 

χρόνια και έλαβε τα αναγκαία εκείνα εφόδια, που συνέτειναν ώστε να µπορέσει 

να ηγηθεί αργότερα του κυπριακού λαού στον αγώνα του για ελευθερία και 

αξιοπρέπεια. Aκόµη, η Mονή παρέσχε στον Mακάριο τη δυνατότητα να φοιτήσει 

αρχικά στο Παγκύπριο Γυµνάσιο και αργότερα στη Θεολογική Σχολή του 

Πανεπιστηµίου Aθηνών, ενώ ενίσχυσε και την απόφασή του για ευρύτερες 

µεταπτυχιακές σπουδές. Tέλος, η Mονή  υπήρξε ο σταθερός συµπαραστάτης και 

πολύτιµος βοηθός του στην πολυτάραχη πορεία του, στηρίζοντας τις αποφάσεις 

και τις επιλογές του στον δύσκολο αγώνα του, για να καταστήσει την Kύπρο µια 

χώρα ελεύθερη και ευηµερούσα. 

 O ίδιος σηµείωνε για τη Mονή Kύκκου τα ακόλουθα: «H Iερά Bασιλική και 

Σταυροπηγιακή Mονή Kύκκου αποτελεί διά τον Eλληνικόν Kυπριακόν λαόν ουχί 

µόνον ευσεβές θρησκευτικόν ίδρυµα και τόπον ευλαβούς χριστιανικού 

προσκυνήµατος, αλλά και ευρύτερον εθνικόν, πνευµατικόν και ηθικόν σύµβολον, 

                                                
84. Bλ. για παράδειγµα τη σχετική όµιλία του στο µνηµόσυνο, που τελέστηκε στις 

29 Iουλίου 2007, όπως δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Eνατενίσεις 3(2007)64-67. 

85. O Aρχιεπίσκοπος Mακάριος χειροτόνησε τον  Mητροπολίτη Nικηφόρο στον 

πρώτο βαθµό της ιερωσύνης, στις 6 Aπριλίου 1969. Bλ. «Xρονικά», Aπόστολος 

Bαρνάβας 30(1969)121. 

86. Nικόλαου Kοτζαµάνη, O Aνδριάντας του Eθνάρχη, Λευκωσία 2010, σ. 30. 
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συνυφασµένον µε µακραίωνα ιστορίαν και παράδοσιν. Kαθηγιασµένη από την 

γλυκείαν µορφήν της Θεοµήτορος, περιβεβληµένη µε την βυζαντινήν 

αυτοκρατορικήν προστασίαν και ενισχυµένη µε τα προνόµια των βυζαντινών 

αρχόντων - διοικητών της Kύπρου, η Mονή Kύκκου υπήρξε η ιερά κιβωτός, εντός 

της οποίας διεφυλάχθη η κατά την παράδοσιν ιδιοχείρως ιστορηθείσα υπό του 

Aποστόλου Λουκά θαυµατουργός εικών της Θεοτόκου, συνάµα δε φυτώριον εντός 

του οποίου εκαλλιεργήθη η βαθεία ευσέβεια, και πνευµατική εστία, εκ της οποίας 

ηκτινοβόλησε το ιλαρόν φως της ακαταλύτου θρησκευτικής και εθνικής πίστεως 

του Kυπριακού Eλληνισµού. Yπό την στέγην της Iεράς Mονής έζησε σωρεία 

πεφωτισµένων πατέρων και διδασκάλων, οι οποίοι διά του έργου των συνέχισαν 

και συνέθεσαν την ιστορίαν και την παράδοσιν της Mονής και διετήρησαν εντός 

αυτής άσβεστον την θρησκευτικήν και την εθνικήν φλόγα του δουλεύοντος 

Eλληνικού Kυπριακού λαού. Eκ της Mονής Kύκκου προήλθον επίσκοποι και 

αρχιεπίσκοποι, οίτινες αξίως διηκόνησαν την Eκκλησίαν και την Πατρίδα. Mε την 

βοήθειαν της Mονής αυτής διεξήχθησαν και αγώνες εθνικής ελευθερίας»87. 

 

Δηµοσιεύτηκε στη Θεολογική Επετηρίδα της Ιεράς Μητρόπολης Κύκκου και 

Τηλλυρίας «Ενατενίσεις», τχ 20 (Λευκωσία 2013), σ. 112-127. 

                                                
87. Bλ. τον χωρίς αριθµό σελίδας χειρόγραφο χαιρετισµό του Mακαρίου, που 

προτάσσεται των κειµένων, στον τόµο: Hγουµένου Xρυσοστόµου, H Mονή 

Kύκκου, ό.π. 


