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Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (1909-1916) KYPIΛΛOΣ B΄

O Πρόδροµος κατέχει το µεγάλο προνόµιο να είναι γενέτειρα τεσσάρων 

Aρχιεπισκόπων, των Μακαρίου Α΄ (1854-1865), Σωφρονίου Γ΄ (1865-1900), 

Κυρίλλου Β΄ (1909-1916) και Μακαρίου Β΄ (1947-1950), γεγονός µοναδικό στην 

κυπριακή εκκλησιαστική ιστορία. Σε χρονικό διάστηµα δηλαδή εκατόν περίπου 

χρόνων, από το 1854 έως το 1950, κατά το οποίο υπηρέτησαν στον αρχιεπισκοπικό 

θρόνο της Eκκλησίας της Kύπρου έξι Aρχιερείς, οι τέσσερις είχαν γεννηθεί στον 

Πρόδροµο, όπου και έζησαν τα πρώτα χρόνια της ζωής τους.

Ο πρώτος από τους ανωτέρω, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Α΄, υπήρξε µία από 

τις ευγενέστερες µορφές Aρχιερέων των χρόνων της Tουρκοκρατίας, και 

διακρίθηκε για τη συνέπεια, µε την οποία υπηρέτησε την πνευµατική και µορφωτική 

πρόοδο του υπόδουλου Ελληνισµού της Κύπρου. O Mακάριος επικέντρωσε µεγάλο 

µέρος από τις δραστηριότητές του στην ανάπτυξη της παιδείας και ανέδειξε µια 

πλειάδα µορφωµένων και πνευµατικά καλλιεργηµένων κληρικών και διδασκάλων, οι 

οποίοι προσέφεραν, κατά την ύστερη Tουρκοκρατία και την πρώιµη Aγγλοκρατία, 

πολύτιµες υπηρεσίες στην εθνική, πνευµατική και κοινωνική ζωή του νησιού. 

Ανάµεσά τους περιλαµβάνονται τόσο ο διάδοχός του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο 

Σωφρόνιος, τον οποίο, στα µέσα του 19ου αιώνα, έθεσε κάτω από την προστασία 

του και κατέβαλε τις δαπάνες για τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή του 

Πανεπιστηµίου Aθηνών, όσο και ο µετέπειτα Aρχιεπίσκοπος Kύριλλος B΄, προς τον 

οποίο προσέφερε φιλοξενία στο αρχιεπισκοπικό µέγαρο και µερίµνησε για τις 

σπουδές του στην Eλληνική Σχολή Λευκωσίας. Eίναι αξιοσηµείωτο, όµως, ότι, παρά 

το γεγονός ότι οι πηγές της εποχής, ενώ διασαφηνίζουν επαρκώς τα ανωτέρω, 

εντούτοις σιωπούν για τυχόν συγγενικές σχέσεις των τριών αυτών εκ Προδρόµου 

Aρχιεπισκόπων.

Παρόµοια µε αυτήν του Mακαρίου υπήρξε η διακονία και του Aρχιεπισκόπου 

Σωφρονίου, καθόλο το µακρό χρονικό διάστηµα της τριανταπεντάχρονης 

αρχιερατείας του, οπότε πολιτεύτηκε µε σύνεση και ορθοφροσύνη, αξιοποιώντας 

µε µεγάλη επιδεξιότητα και διπλωµατική ικανότητα την παράδοση του εθναρχικού 

ρόλου των Kυπρίων Aρχιερέων. O διάδοχός του, όµως, στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, 

Kύριλλος B΄, υπήρξε εντελώς διαφορετικός χαρακτήρας, δυναµικός και άτεγκτος 

σε αιτήµατα και εθνικές διεκδικήσεις, ενσαρκώνοντας ένα νέο πνεύµα, που 

διαδόθηκε ευρέως στο νησί και καθόρισε την ιστορική του πορεία, καθόλη τη 

διάρκεια των χρόνων της Aγγλοκρατίας. Την πολιτική αυτή υιοθέτησε πιστά και ο 

ανεψιός και πνευµατικό του ανάστηµα, αρχικά Mητροπολίτης Kυρηνείας και στη 

συνέχεια Aρχιεπίσκοπος Kύπρου Mακάριος B΄, όπως µαρτυρεί η όλη δυναµική 
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εµπλοκή του στους εθνικούς αγώνες, είτε ως εθελοντής στρατιωτικός ιερέας στο 

σώµα των Kρητών κατά τους Bαλκανικούς πολέµους, είτε µε τη διεξαγωγή εράνων 

για την αγορά του αεροπλάνου «Kερύνεια» για την ενίσχυση των ενόπλων 

δυνάµεων της Eλλάδας στα χρόνια του Mεσοπολέµου, είτε µε τη δυναµική δράση 

του κατά το κίνηµα των Oκτωβριανών, που επέφερε την εξορία του από το νησί. Ο 

Mακάριος Β΄ ακολουθούσε επίσης στην πολιτική του συµπεριφορά πολλά από τα 

ιδιαίτερα στοιχεία, που χαρακτήριζαν τον Aρχιερέα θείο του, και κυρίως την 

αντίθεση σε κάθε είδους συµβιβασµό έναντι των Bρετανών, προτάσσοντας πάντοτε 

την άµεση και άνευ όρων ένωση του νησιού µε την Eλλάδα.

O Kωνσταντίνος Παπαδόπουλος, όπως ήταν το λαϊκό όνοµα του µετέπειτα 

Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου B΄ γεννήθηκε στον Πρόδροµο το 1845 από γονείς τους 

παπα-Mάρκο και Mαρία, και ήταν ο δεύτερος από επτά αδέλφια. Aνάµεσά τους 

περιλαµβάνονται ο προύχοντας της κοινότητας Xατζηγιάννης Παπαπαδόπουλος, 

πατέρας των διακεκριµένων λογίων Kωνσταντίνου, Σωκράτη και Kλεόβουλου 

Mυριανθόπουλου, ο ευεργέτης των εκπαιδευτηρίων της Λευκωσίας και σπουδαίος 

παιδαγωγός, µε σπουδές στο Διδασκαλείο των Aθηνών και στο Πανεπιστήµιο της 

Γενεύης, Xαράλαµπος Mαραθεύτης, καθώς και ο απόφοιτος της Θεολογικής 

Σχολής του Σταυρού Iεροσολύµων, διδάσκαλος και Oικονόµος αργότερα του 

Kυρίλλου, Χριστόδουλος Παπαδόπουλος. Aς αναφερθεί επίσης ότι µία από τις 

αδελφές του Kυρίλλου, η οποία έζησε όλη τη ζωή της στον Πρόδροµο, ονόµατι 

Δέσποινα, σύζυγος Xαράλαµπου Oικονόµου, είναι η µητέρα του προαναφερθέντος 

Aρχιεπισκόπου Mακάριου B΄, ενώ οι άλλες δύο, Eλένη και Aθηνά, ήταν 

εγκατεστηµένες στις γενέτειρες των συζύγων τους, Aρµίνου και Άγιο Δηµήτριο, 

αντιστοίχως.

O φιλοµαθής Kωνσταντίνος, από νεαρής ηλικίας, όπως ανεφέρθη, ετέθη 

κάτω από την προστασία του Aρχιεπισκόπου Mακαρίου A΄ και παρακολούθησε τα 

µαθήµατα της Eλληνικής Σχολής Λευκωσίας, από την οποία αποφοίτησε το 1865. 

Aκολούθως, ένα χρόνο αργότερα, εστάλη από τον νεοεκλεγέντα Aρχιεπίσκοπο 

Σωφρόνιο για σπουδές στη Θεολογική Σχολή του Σταυρού Iεροσολύµων, τις 

οποίες ολοκλήρωσε το 1872. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Kύπρο και το αµέσως 

επόµενο έτος χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος και διορίστηκε Iεροκήρυκας της 

Aρχιεπισκοπής και διδάσκαλος στην Eλληνική Σχολή της κυπριακής πρωτεύουσας, 

διακονήµατα στα οποία υπηρέτησε κατά τις δεκαετίες του 1870 και του 1880. 

Δραστηριοποιήθηκε επίσης από νωρίς στη δηµόσια ζωή, αρθρογραφώντας στον 

κυπριακό τύπο και ιδίως στην εφηµερίδα «Aλήθεια» της Λεµεσού, ασκώντας µε 

νευρώδη άρθρα δριµεία κριτική στους Kυβερνώντες για τα κακώς κείµενα και τις 

παραλείψεις τους.

Tην περίοδο αυτή ο Kύριλλος κάλεσε κοντά του αρχικά τον νεότερο αδελφό 

του Xαράλαµπο και φρόντισε για την εγγραφή και τις πρώτες σπουδές του στην 
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Eλληνική Σχολή Λευκωσίας. Aκολούθως το ίδιο έπραξε µε τον ανεψιό του 

Aρχιεπίσκοπο Mακάριο B΄, τον οποίο έστειλε ως υπότροφό του στη Mεγάλη του 

Γένους Σχολή και στο Γυµνασιακό Tµήµα της Θεολογικής Σχολής της Xάλκης. Σε 

µεταγενέστερο δε χρόνο στήριξε επίσης τον Mακάριο για περαιτέρω σπουδές στη 

Θεολογική Σχολή Aθηνών, καθώς και για την εκµάθηση της γαλλικής γλώσσας στη 

Γενεύη και για ευρύτερη θεολογική κατάρτιση στην Oξφόρδη.  

Στο µεταξύ, το 1889 ο Kύριλλος εξελέγη Mητροπολίτης Kυρηνείας µε έδρα 

τη Mονή του Aγίου Παντελεήµονα στη Mύρτου, όπου υπηρέτησε µέχρι το 1893, 

περίοδο κατά την οποία εργάστηκε συστηµατικά για τον επανευαγγελισµό των 

Λινοβαµβάκων της Tηλλυρίας. Aνάµεσα σε άλλα, όπως αναφέρεται στις πηγές της 

εποχής, εγκαταστάθηκε, το καλοκαίρι του 1890 και για περίοδο πέραν των είκοσι 

ηµερών, στο χωριό Bαρίσεια, όπου εκχριστιάνισε τους κατοίκους του και µερίµνησε 

για την ανέγερση εκκλησίας σε αυτό, αφιερωµένης στον Άγιο Γεώργιο. Tο ίδιο έτος 

µε την εκλογή του στον µητροπολιτικό θρόνο, ο Kύριλλος εξελέγη µέλος του 

Nοµοθετικού Συµβουλίου, ενός αιρετού σώµατος, που ασκούσε κοινοβουλευτικό 

έλεγχο στη διοίκηση, πρότεινε, τροποποιούσε ή και κατεψήφιζε νοµοσχέδια και 

προϋπολογισµούς, αλλά βρισκόταν κάτω από τον έλεγχο των Bρετανών 

αποικιοκρατών. O Kύριλλος υπηρέτησε στο Συµβούλιο αυτό για 22 ολόκληρα 

χρόνια, µέχρι το 1911, και για πέντε συνεχείς βουλευτικές περιόδους, εκλεγόµενος 

κάθε φορά κατά τρόπο πανηγυρικό, λόγω της ευρείας λαϊκής απήχησης που 

απολάµβανε η πολιτική του. Yπήρξε δε ο ηγέτης της σκληρής αντιπολιτευτικής 

πτέρυγας έναντι των Βρετανών, προασπιζόµενος µε µαχητικότητα και µεγάλη 

ευσυνειδησία τα συµφέροντα του κυπριακού λαού και του τόπου.

Aκολούθως, ύστερα από τετραετή υπηρεσία στον µητροπολιτικό θρόνο 

Kυρηνείας ο εκ Προδρόµου Aρχιερέας εξελέγη, το 1893, νέος Mητροπολίτης 

Kιτίου, οπότε εγκατεστάθη στη Λάρνακα. Kατά το διάστηµα της εκεί παραµονής 

του επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βελτίωση των οικονοµικών της 

Mητρόπολης, ώστε να µπορεί να ανταποκρίνεται επαρκώς στην αποστολή της. 

Φρόντισε δε και για τη διάσωση της κτηµοσύνης της από τις κυβερνητικές 

µεθοδεύσεις και κατάφερε, ύστερα από σκληρούς αγώνες, να κατοχυρώσει στις 

Mονές του Aγίου Nικολάου των Γάτων και του Mέσα Ποταµού τις εκτάσεις γης που 

τις περιέβαλλαν. Eπίσης, κατά το ανωτέρω διάστηµα, ως µέλος της Eπιτροπής του 

Nοσοκοµείου της Λάρνακας εργάστηκε για να αποκτήσει η πόλη λιθόκτιστο 

νοσοκοµείο σε αντικατάσταση του ξύλινου, που ήταν σε χρήση µέχρι το 1898.

Tην περίοδο αυτή ο Kύριλλος ενεπλάκη στο περίφηµο Aρχιεπισκοπικό 

Zήτηµα, το οποίο είχε δυστυχώς οδυνηρές επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων και 

στην εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης στο νησί. Tο ζήτηµα αυτό είχε τις απαρχές 

του στο έτος 1899, όταν απεβίωσε ο τότε Mητροπολίτης Πάφου, οπότε δεν 

κατέστη δυνατόν, για διάφορους λόγους, να πληρωθεί ο κενός µητροπολιτικός 
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θρόνος. Kορυφώθηκε δε το αµέσως επόµενο έτος, όταν απεβίωσε και ο 

Aρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος, µε αποτέλεσµα να αποµείνει η Kυπριακή Eκκλησία µε 

µόνο δύο Aρχιερείς: τους Mητροπολίτες Kιτίου Kύριλλο Παπαδόπουλο, τον εκ 

Προδρόµου, και Kυρηνείας Kύριλλο Bασιλείου, τον εκ Πραστιού Αµµοχώστου. 

Λόγω της συνωνυµίας τους, ο κυπριακός λαός τους αποκαλούσε µε τα προσωνύµια 

«Kυριλλάτσος» και «Kυριλλούδι», µε βάση τη διάκριση που επέβαλλε η σωµατική 

τους διάπλαση και οι χαρακτήρες τους, αφού ο µεν εκ Προδρόµου ήταν δυναµικός 

και ευέξαπτος, ο δε δεύτερος ταπεινός και πράος. Aµφότεροι προβλήθηκαν ως 

διεκδικητές του αρχιεπισκοπικού θρόνου, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν γύρω 

τους δύο παρατάξεις, η Kιτιακή και η Kυρηνειακή, που κάθε µία υποστήριζε µε 

φανατισµό την επικράτηση του εκλεκτού της. H διαµάχη αυτή, αν και αρχικά 

ξεκίνησε ως καθαρά εκκλησιαστική, στην πορεία προσέλαβε ευρύτερες πολιτικές 

και κοινωνικές προεκτάσεις και προκάλεσε µεγάλη αναταραχή στον τόπο.

Oι κύριοι υποστηρικτές του «Kυριλλάτσου» βρίσκονταν στις τάξεις των 

επιστηµόνων της νέας γενιάς, οι οποίοι είχαν σπουδάσει στα ελληνικά 

πανεπιστήµια και ανδρώθηκαν, χωρίς να γνωρίσουν την Tουρκοκρατία. H παράταξη 

αυτή εκπροσωπούσε τη λεγόµενη «αδιάλλακτη» µερίδα του πολιτικού κόσµου, 

ονοµασία που της δόθηκε από τη στάση της έναντι της βρετανικής διακυβέρνησης 

και της άποψής της για δυναµική διεκδίκηση του αιτήµατος της Ένωσης. Aντίθετα, 

το «Kυριλλούδι» είχε τους βασικότερους υποστηρικτές του στους παλαιούς 

συντηρητικούς πολιτευτές, οι οποίοι έλεγχαν, µέσω των διασυνδέσεών τους, 

πολλές από τις τοπικές αρχές των χωριών του νησιού. Σε αντιδιαστολή προς τους 

αντιπάλους τους, αποκαλούνταν «διαλλακτικοί», λόγω της µετριοπαθούς στάσης 

τους έναντι των Bρετανών αποικιοκρατών και της αρχής της πολιτικής σύνεσης, 

που προέβαλλαν ως κύριο γνώµονα των ενεργειών τους.

 Tελικά ύστερα από µια διαµάχη, η οποία κράτησε δέκα χρόνια, εξελέγη στον 

αρχιεπισκοπικό θρόνο ο από Kιτίου και εκ Προδρόµου Kύριλλος. Στο αξίωµα αυτό ο 

νέος Αρχιεπίσκοπος υπηρέτησε µέχρι τον θάνατό του, που συνέβη το 1916. Κατά 

το διάστηµα αυτό ανέπτυξε ποικίλη εθνική και εκπαιδευτική δράση, όπως µε τη 

στήριξη των Kυπρίων εθελοντών, που θα ενίσχυαν τις τάξεις του ελληνικού 

στρατού και τη συµβολή του στους εράνους για την ενίσχυση της Eλλάδας, κατά 

τη διάρκεια των Bαλκανικών Πολέµων. Παρόµοια ήταν η στάση του και κατά τον 

Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, οπότε τάχθηκε υπέρ της Aντάντ και των Bρετανών, οι 

οποίοι βρέθηκαν στο αντίπαλο στρατόπεδο από την Tουρκία και βρήκαν τότε την 

ευκαιρία να προσαρτήσουν, το 1914, την Kύπρο στην αυτοκρατορία τους. Aπό τις 

σηµαντικότερες πτυχές της περιόδου αυτής της ζωής του είναι και η σύνταξη και 

ψήφιση του πρώτου Kαταστατικού Xάρτη της Eκκλησίας της Kύπρου, το 1914, που 

καθόρισε µε τις διατάξεις του τις διοικητικές πρακτικές και την εσωτερική της ζωή. 

Tαυτόχρονα συνέχισε την προσφορά του στον τόπο ως µέλος του Νοµοθετικού 

4



Συµβουλίου έως το 1911, ελέγχοντας τις κυβερνητικές παρεκτροπές, ενώ 

υπηρέτησε και ως πρόεδρος των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων από το 1911 έως το 

1916, παρέχοντας και στον τοµέα αυτό πολύτιµες υπηρεσίες.

Kαθόλο το διάστηµα της µακράς αρχιερατείας του, είτε ως Mητροπολίτης, 

είτε ως Aρχιεπίσκοπος, ο Κύριλλος διατηρούσε στενούς δεσµούς µε τα χωριά της 

Μαραθάσας και ιδίως µε τον Άγιο Δηµήτριο, όπου ήταν εγκατεστηµένη η αδελφή 

του Αθηνά. Συνήθιζε δε να διαµένει πλησίον της για µερικές ηµέρες, κατά τη θερινή 

περίοδο, χάριν αναπαύσεως και ιαµατικών λουτρών, µε νερό που µεταφερόταν στο 

χωριό από τις γειτονικές Tρεις Eλιές, αφού έπασχε από ρευµατισµούς. Η τελευταία 

επίσκεψή του στον Άγιο Δηµήτριο πραγµατοποιήθηκε το καλοκαίρι του 1916, 

οπότε απεβίωσε απροσδόκητα, ύστερα από σύντοµη ασθένεια µερικών ηµερών, 

στις 6 Ιουλίου 1916. Όπως αφηγούντο οι γηραιότεροι κάτοικοι, η σορός του 

µεταφέρθηκε στη γενέτειρά του Πρόδροµο, όπου και τάφηκε πίσω από το ιερό 

βήµα, στο προαύλιο του οµώνυµου ναού, ντυµένος την αρχιερατική του στολή και 

καθήµενος κατά το έθος σε καρέκλα, κρατώντας ιερό ευαγγέλιο. Aφησε φήµη 

εθνικού αγωνιστή, ανυποχώρητου στο ζήτηµα των διεκδικήσεων των δικαιωµάτων 

του λαού, πολλές φορές τραχύ και απότοµου, ωστόσο φιλόπονου, λιτού στην 

προσωπική του ζωή και τίµιου.

Οµιλία που έγινε στον ιερό ναό του Τιµίου Προδρόµου στο χωριό Πρόδροµος 

Μαραθάσας, στις 30 Ιουνίου 2019, κατά τη διάρκεια του µνηµοσύνου των 

Αρχιερέων και κληρικών, οι οποίοι κατάγονταν από την κοινότητα.
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