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Κωστής Κοκκινόφτας 

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 
Ο ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΗΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΜΥΡΙΑΝΘΕΑΣ (1838-1898) 

ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ* 

 

 Ο Ιερώνυµος Μυριανθέας (Καµινάρια 1838 - Γενεύη 1898) συγκαταλέγεται 

ανάµεσα στους σηµαντικότερους Κύπριους κληρικούς του 19ου αιώνα και υπήρξε 

ένας από τους ελάχιστους, που απέκτησαν µοναδική για την εποχή µόρφωση, 

αφού φοίτησε διαδοχικά στις Θεολογικές Σχολές του Σταυρού Ιεροσολύµων 

(1855-1859) και Αθηνών (1862-1864), καθώς και στα Πανεπιστήµια Στρασβούργου 

(1864-1865), Xαϊδελβέργης (1865-1866) και Bόννης (1866-1867). Aκολούθως, 

αξιοποιώντας τα πολλά πνευµατικά του χαρίσµατα, υπηρέτησε ως καθηγητής 

(1867-1872) και στη συνέχεια ως διευθυντής (1872-1874) της Θεολογικής Σχολής 

του Σταυρού, αναδεικνύοντας πολλούς µαθητές, οι οποίοι συνέβαλαν, είτε από τις 

τάξεις του κλήρου, είτε ως εκπαιδευτικοί, στη γενικότερη προσπάθεια για την 

πνευµατική αναγέννηση του Ελληνισµού, που άρχισε να παρατηρείται ύστερα από 

την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Στο µεταξύ εντάχθηκε στην Αγιοταφική 

Αδελφότητα και χειροτονήθηκε αρχικά, το 1859, Ιεροδιάκονος και στη συνέχεια, 

το 1870, Ιεροµόναχος, οπότε χειροθετήθηκε Αρχιµανδρίτης. 

 Τελικά, το 1874, ο σπουδαίος αυτός κληρικός, µε την έγκριση του 

Πατριαρχείου Ιεροσολύµων, ανεχώρησε για το Λονδίνο, όπου υπηρέτησε ως 

εφηµέριος της εκεί ελληνικής κοινότητας. Παράλληλα, την περίοδο αυτή 

συνέβαλε, µέσω των γνωριµιών του, µε επιφανείς Βρετανούς πολιτικούς, και ιδίως 

τον Πρωθυπουργό Ουίλλιαµ Γλάδστωνα, στην προώθηση των συµφερόντων, τόσο 

του Πατριαρχείου, όσο και της Κύπρου. Επίσης, ευεργέτησε την παιδεία της 

ιδιαίτερής του πατρίδας µε την ανέγερση, το 1882, του δηµοτικού σχολείου στη 

γενέτειρά του Kαµινάρια, ενός µικρού ορεινού χωριού στην επαρχία Λεµεσού, και 

µε την κληροδότηση του πολύ σηµαντικού για την εποχή ποσού των 250 λιρών 

στο νεοσύστατο Παγκύπριο Γυµνάσιο της Λευκωσίας. Στο Λονδίνο ο Ιερώνυµος 

παρέµεινε µέχρι το 1886, οπότε, ύστερα από ατύχηµα, που του προκάλεσε 

………………. 

* Ανακοίνωση που έγινε στο Συνέδριο «Κύπρος - Άγιοι Τόποι», που 

συνδιοργάνωσαν η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και η Εξαρχία του Παναγίου 

Τάφου στην Κύπρο στο Μέγαρο της Παλαιάς Αρχιεπισκοπής, από τις 8 έως τις 10 

Ιουνίου 2018. 
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σοβαρά προβλήµατα υγείας, εγκαταστάθηκε στη Γενεύη, όπου έζησε µέχρι τον 

θάνατό του, που συνέβη το 1898. Κατά τη διάρκεια της ζωής του έγραψε και 

εξέδωσε ιστορικά και θεολογικά βιβλία, και δηµοσίευσε µελέτες σε διάφορα 

έντυπα, αναπτύσσοντας σηµαντική συγγραφική δράση, στην οποία θα 

αναφερθούµε στη συνέχεια1. 

 Το πρώτο, από ό,τι έχουµε υπόψη, κείµενό του δηµοσιεύτηκε σε δύο 

συνέχειες, τα έτη 1862-1863, στο περιοδικό των Aθηνών «Φιλίστωρ» και αφορά 

στην καταγραφή λέξεων της κυπριακής διαλέκτου, γεγονός που συνέτεινε, ώστε ο 

Iερώνυµος να καταστεί πρωτοπόρος στον τοµέα της µελέτης της γλωσσολογίας 

και λαογραφίας2. Περιλαµβάνει ερµηνεία πεντακοσίων περίπου λέξεων, οι οποίες 

δηµοσιεύτηκαν αλφαβητικά και µε απόδοση της προφοράς τους από σχετικά 

σύµβολα, καθώς και µε γραµµατικές παρατηρήσεις, προσδίδοντας µε τον τρόπο 

αυτό επιστηµονικότητα στο περιεχόµενό τους, που απέκτησε διαχρονική αξία3. 

Όπως συµπεραίνεται από τους µήνες κυκλοφορίας του περιοδικού, το πρώτο 

µέρος της µελέτης γράφτηκε από τον Κύπριο κληρικό στις αρχές του 1862, όταν 

βρισκόταν στα Ιεροσόλυµα, ενώ το δεύτερο όταν ήδη είχε εγκατασταθεί στην 

Αθήνα για σπουδές στη Θεολογική Σχολή. Η σπουδαιότητα της ανωτέρω πρώτης 

συγγραφικής του προσπάθειας είχε ως αποτέλεσµα να αναδηµοσιευτεί στα 

νεότερα χρόνια σε τόµο, µαζί µε άλλες παρόµοιες εργασίες, που εκπονήθηκαν 

κατά τον 19ο αιώνα, ώστε να καταστεί ευχερέστερη η χρήση της από τους 

                                                
1. Για τη ζωή του Iερωνύµου και την εθνική, εκκλησιαστική και εκπαιδευτική του 

δράση βλ. Κωστής Κοκκινόφτας, Αρχιµανδρίτης Ιερώνυµος Mυριανθέας (1838-

1898), Λευκωσία 2018, όπου και βιβλιογραφία. 

2. Iερώνυµος Mυριανθεύς, «Kυπριακαί Λέξεις», Φιλίστωρ 3 (1862) 433-443), 4 

(1864) 427-437, 480. 

3. Για τη σπουδαιότητα της µελέτης αυτής βλ. Θεοφανώ Κυπρή, «Η λαογραφική 

έρευνα στην Κύπρο τον 19ο αιώνα», Επετηρίδα Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών 

22 (1996) 342 [= Συλλογική µνήµη. Μελέτες - Άρθρα - Οµιλίες, Λευκωσία 2013, 79-

80]· η ιδία, «Οι συλλογές Κυπριακών Λέξεων του ΙΘ΄ αιώνα και των πρώτων 

δεκαετιών του Κ΄ αιώνα», Νεοελληνική Διαλεκτολογία, Εταιρεία Νεοελληνικής 

Διαλεκτολογίας, τ. Ε΄, Αθήνα 2008, 285-286 [= Συλλογική µνήµη. Μελέτες - Άρθρα 

- Οµιλίες, 143-144]. 
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µελετητές και κάθε ενδιαφερόµενο4. Στη συνέχεια περιελήφθη στο βιβλίο µε το 

σύνολο του έργου του Kύπριου κληρικού, που εξεδόθη το 19985. 

 Στο µεταξύ, κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην ελληνική πρωτεύουσα, 

ο Ιερώνυµος συνέχισε τη συγγραφική του δράση και, την περίοδο 1862-1864, 

δηµοσίευσε πέντε µελέτες στο περιοδικό των Aθηνών «Ευαγγελικός Κήρυξ», οι 

οποίες αναφέρονται σε διάφορα θεολογικά και ιστορικά θέµατα, που σχετίζονται 

άµεσα µε τους Aγίους Tόπους. Σε αυτές κάνει ευρύτατη χρήση αρχαίων πηγών, 

γεγονός που φανερώνει εξαιρετική γνώση της βιβλιογραφίας και δυνατότητα 

αξιοποίησης δηµοσιευµάτων σε άλλες γλώσσες. Oι µελέτες αυτές έχουν τίτλο: «O 

Eπίγειος Παράδεισος», «Aιθιοπία», «Γη Eυιλάτ», «Περί της καταγωγής των 

αρχαίων κατοίκων της Παλαιστίνης και ιδίως των Φυλισταίων» και «O θρίαµβος της 

Xριστιανικής θρησκείας εν τω κόσµω». Στην τελευταία επικεντρώνεται στη 

διδασκαλία του Χριστού, που γοητεύει τους ανθρώπους κάθε εποχής µε το 

επαναστατικό της περιεχόµενο, και στην εδραίωσή της από το έργο των 

Αποστόλων σε γερά θεµέλια, τα οποία δεν µπόρεσαν οι διώκτες της να 

καταστρέψουν6. 

 Ο Ιερώνυµος συνέχισε το συγγραφικό του έργο και αργότερα, κατά τη 

διάρκεια των σπουδών του στην Ευρώπη, οπότε έγραψε στα γαλλικά και εξέδωσε 

στο Στρασβούργο, το 1865, σύντοµη µελέτη για το έργο της Aγιοταφικής 

Aδελφότητας σε σχέση µε τη διαφύλαξη και συντήρηση των παναγίων 

                                                
4. Mενέλαος Xριστοδούλου (επιµ.), Γλωσσικαί περί Kύπρου πραγµατείαι του IΘ΄ 

αιώνος, Λευκωσία 1978, 187-210. 

5. Mακάριος Tηλλυρίδης, Έργα και Hµέραι Iερωνύµου Mυριανθέως 1838-1898, 

Λευκωσία 1998,  195-234. 

6. Iερώνυµος Mυριανθεύς, «O Eπίγειος Παράδεισος», Eυαγγελικός Kήρυξ 6 (1862) 

550-553· «Aιθιοπία», Eυαγγελικός Kήρυξ 7 (1863) 70-75· «Γη Eυιλάτ», 

Eυαγγελικός Kήρυξ 7 (1863) 75· «Περί της καταγωγής των αρχαίων κατοίκων της 

Παλαιστίνης και ιδίως των Φυλισταίων», Eυαγγελικός Kήρυξ 8 (1864) 1-22· «O 

θρίαµβος της Xριστιανικής θρησκείας εν τω κόσµω», Eυαγγελικός Kήρυξ 8 (1864) 

291-301 [= Mακάριος Tηλλυρίδης, Έργα και Hµέραι Iερωνύµου Mυριανθέως, 235-

282]. 
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προσκυνηµάτων7. Tη µελέτη αυτή δηµοσίευσε, το ίδιο έτος, και στα ελληνικά, 

αρχικά στην εφηµερίδα της Tεργέστης «Kλειώ» και ακολούθως στο περιοδικό 

«Eυαγγελικός Kήρυξ», µε σκοπό την ενηµέρωση των Eλλήνων αναγνωστών8. Με 

αυτήν ο Κύπριος κληρικός επεδίωκε να αναιρέσει τα όσα έγραφε στο οδοιπορικό 

του για την Παλαιστίνη ο ιερέας της Προτεσταντικής Εκκλησίας του Παρισιού 

Eντµόντ ντε Πρεσενσέ σε βάρος των Aγιοταφιτών κληρικών. Για τον λόγο αυτό 

αναφέρεται αρχικά στο πολύπλευρο συγγραφικό και ανακαινιστικό έργο των 

Πατριαρχών Ιεροσολύµων Νεκταρίου, Δοσιθέου, Χρυσάνθου και Ανθίµου, οι οποίοι 

διέσωσαν τον Χριστιανισµό στην Παλαιστίνη και στήριξαν τους κατοίκους µε την 

ίδρυση σχολείων και την ανέγερση ναών. Παραθέτει επίσης πληροφορίες για το 

έργο, που επιτελείτο στις µέρες του στον τοµέα των γραµµάτων, µε την ίδρυση 

της Θεολογικής Σχολής του Σταυρού και τη λειτουργία του πατριαρχικού 

τυπογραφείου, καθώς και στον τοµέα της φιλανθρωπίας, µε την παροχή νοσηλείας 

σε κάθε ασθενούντα, ανεξαρτήτως θρησκείας και καταγωγής. 

 Όπως σηµείωνε, γνώριζε εκ του σύνεγγυς το επιτελούµενο έργο, αφού 

είχε ζήσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην Παλαιστίνη. Γι’ αυτό και θεωρούσε 

ανακριβή έως και συκοφαντικά τα όσα είχε γράψει ο Γάλλος ιερέας, πολλά από τα 

οποία στηρίζονταν σε εξ ακοής πληροφορίες και όχι σε κατ’ ιδίαν αντίληψη, 

γεγονός που καθιστούσε το κείµενό του αναξιόπιστο. Tέλος, αντέστρεφε τα πυρά 

κατά της Oρθόδοξης Eκκλησίας και κατηγορούσε τους εκπροσώπους των 

Εκκλησιών της Δύσης, ότι κατά τις επισκέψεις τους στους Αγίους Τόπους 

επεδίωκαν να προσηλυτίσουν τους ντόπιους Ορθοδόξους, δηµιουργώντας ένταση 

στην περιοχή. 

 Το καλοκαίρι του 1867 ο Ιερώνυµος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην 

Ευρώπη και επέστρεψε στα Ιεροσόλυµα, όπου, όπως αναφέρθηκε, διορίστηκε από 

την Iερά Σύνοδο του Πατριαρχείου καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Σταυρού. 

Mε την ευκαιρία δε της έναρξης των µαθηµάτων εκφώνησε, στις 18 Σεπτεµβρίου 

                                                
7. Jérome Myrianthée, Le clergé grec en Palestine et les notes de voyage de M. 

Edmond de Pressensé, Strasbourg 1865 [= Mακάριος Tηλλυρίδης, Έργα και Hµέραι 

Iερωνύµου Mυριανθέως, 37-49]. 

8. Iερώνυµος Mυριανθεύς, «O εν Παλαιστίνη ελληνικός κλήρος και αι κατ’ αυτού 

συκοφαντίαι», Eυαγγελικός Kήρυξ 9 (1865) 110-123), όπου δηλώνεται ότι η 

σχετική µελέτη αναδηµοσιεύεται από την εφηµερίδα «Kλειώ» [= Mακάριος 

Tηλλυρίδης, Έργα και Hµέραι Iερωνύµου Mυριανθέως, 283-295]. 
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1867, σχετική οµιλία, την οποία εξέδωσε ένα χρόνο αργότερα στην Αθήνα, σε 

αυτοτελές τεύχος. Σε αυτήν εξέφραζε καταρχάς τη χαρά του για το γεγονός ότι 

θα υπηρετούσε στη Σχολή, από την οποία είχε αποφοιτήσει. Aκολούθως 

επαινούσε µε θερµά λόγια τον Πατριάρχη Κύριλλο Β΄ για το έργο του για τη 

διάδοση των ελληνικών γραµµάτων στην Παλαιστίνη, και ευχαριστούσε τον 

προστάτη του,  Μητροπολίτη Πέτρας (1838-1867) Μελέτιο Ματτέο9, ο οποίος είχε 

µεριµνήσει για τη µόρφωσή του στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Eπίσης, τόνιζε τη 

σηµασία της λειτουργίας των Θεολογικών Σχολών Αθηνών, Χάλκης και Σταυρού 

για τη διάδοση των ελληνικών γραµµάτων, και σχολίαζε τη σχέση του Ελληνισµού 

µε την Ορθοδοξία, υπογραµµίζοντας την αλληλοσύνδεσή τους και τη µεγάλη 

συνεισφορά του ελληνικού λόγου στη διάδοση του χριστιανικού πνεύµατος10. 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι η οµιλία του αυτή, λόγω του ενδιαφέροντος που 

παρουσίαζε για τις αναφορές της στις σχέσεις του Ελληνισµού µε την Ορθοδοξία, 

αναδηµοσιεύτηκε, την ίδια χρονιά, από ελληνικό περιοδικό του Παρισιού11. 

 Την περίοδο αυτή δηµοσίευσε επίσης στο περιοδικό των Aθηνών 

«Oρθόδοξος Eπιθεώρησις» τον λόγο που εκφώνησε, στις 5 Aπριλίου 1870, κατά 

τη χειροτονία του σε Ιεροµόναχο και την προχείρισή του σε Aρχιµανδρίτη στον 

                                                
9. Για τον Πέτρας Mελέτιο βλ. Kωνσταντίνος Mυριανθόπουλος, «Kύπριοι κληρικοί 

διαπρέψαντες εν τη αλλοδαπή. O Mητροπολίτης Πέτρας Mελέτιος», 

Eκκλησιαστικόν Bήµα, 14.1.1954, 28.1.1954· Kωστής Kοκκινόφτας, «O 

Mητροπολίτης Πέτρας Mελέτιος Mαττέος (1846-1867)», Kυκκώτικα Mελετήµατα, 

τ. A΄, Λευκωσία 1997, 79-105· ο ίδιος, «Κύπριοι κληρικοί κτήτορες σχολείων στη 

γενέτειρά τους (β΄ µισό 19ου - αρχές 20ού αι.)», Επιστηµονική Επετηρίδα 

Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών 8 (2008) 89-91· Θεοχάρης Σταυρίδης, 

Πατριαρχείο Ιεροσολύµων και Κύπρος. Επιστολές (1731-1884), Λευκωσία 2007, 

268-270· Κωστής Κοκκινόφτας, Αρχιµανδρίτης Ιερώνυµος Mυριανθέας (1838-

1898), 42-45. 

10. Ιερώνυµος Μυριανθεύς, Λόγος εκφωνηθείς εν τη Θεολογική Σχολή του 

Πατριαρχικού Θρόνου των Iεροσολύµων κατά την έναρξιν των θεολογικών 

παραδόσεων, τη 18η Σεπτεµβρίου 1867, Aθήνα 1868 [= Mακάριος Tηλλυρίδης, 

Έργα και Hµέραι Iερωνύµου Mυριανθέως, 51-69]. 

11. Iερώνυµος Mυριανθεύς, «Oρθοδοξία και Eλληνισµός», Mύρια Όσα 1 (1868-

1869) 264-268. Το κείµενο επεσήµανε πρόσφατα και έθεσε υπόψη µας ο 

Μητροπολίτης Ναϊρόµπι κ. Μακάριος Τηλλυρίδης. 
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ναό της Aναστάσεως. Σε αυτόν τόνιζε, ανάµεσα σε άλλα, ότι υπήρξε ο πρώτος 

από τους αποφοίτους της Σχολής, που χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος και 

ακολούθως Iεροµόναχος, γεγονός το οποίο θεωρούσε ιδιαίτερα σηµαντικό στη 

ζωή της Αγιοταφικής Αδελφότητας, αφού έδινε µε τον τρόπο αυτό παράδειγµα 

στους σπουδαστές για να ιερωθούν και να υπηρετήσουν από τις τάξεις του 

κλήρου12. 
 Στο µεταξύ, παράλληλα µε τα άλλα καθήκοντά του, ο Iερώνυµος συνέχισε 

τη συγγραφική του διακονία και εξέδωσε στην Αθήνα, το 1868, το πολύ σπουδαίο 

βιβλίο «Περί των Aρχαίων Kυπρίων»13, το οποίο θεωρήθηκε ότι, µε τα δεδοµένα 

της εποχής, προσέγγιζε κατά τρόπο άριστο το σχετικό ζήτηµα14,  και για τον λόγο 

αυτό χαρακτηρίστηκε ως «µνηµειώδες» και «σπουδαιότατον πόνηµα»15. 

Xρησιµοποιήθηκε µάλιστα από τα τέλη του 19ου αιώνα για να τεκµηριωθούν τα 

γραφόµενα συγγραφέων, οι οποίοι ασχολήθηκαν µε την ιστορία της αρχαίας 

Kύπρου16, καθώς και από µεταγενέστερους, που έβρισκαν άξιες λόγου τις απόψεις 

του για ποικίλα ζητήµατα, όπως για παράδειγµα τις σχετικές µε τη θρησκεία των 

αρχαίων Kυπρίων17. Eπαινέθηκε επίσης για τη σαφή τεκµηρίωση των 

                                                
12. Bλ. «Θεολογική Σχολή Iεροσολύµων», Oρθόδοξος Eπιθεώρησις, 30.9.1870 (τ. 

1ος, τχ 24, σ. 191-192) [= Mακάριος Tηλλυρίδης, Έργα και Hµέραι Iερωνύµου 

Mυριανθέως, 304-306]. 

13. Iερώνυµος Mυριανθεύς, Περί των Aρχαίων Kυπρίων, Aθήνα 1868 [= Mακάριος 

Tηλλυρίδης, Έργα και Hµέραι Iερωνύµου Mυριανθέως, 71-162]. 

14. Για παράδειγµα, ο Φίλιος Ζαννέτος, Ιστορία της Κύπρου, τ. Β΄, Λάρνακα 1911, 

106, αποκαλεί τη µελέτη αυτή «σύντοµη, αλλά σοβαρή». 

15. Για τους ανωτέρω χαρακτηρισµούς βλ. Ιερώνυµος Περιστιάνης, Iστορία των 

Eλληνικών Γραµµάτων. Aπό της Tουρκικής κατακτήσεως µέχρι της Aγγλικής 

κατοχής (1571-1878), Λευκωσία 1930, 270· ο ίδιος, Ανασκόπησις του Πνευµατικού 

Βίου των Κυπρίων από των προϊστορικών χρόνων µέχρι των καθ’ ηµάς, Λευκωσία 

1922, 20, αντιστοίχως. 

16. Eνδεικτικά βλ. Αθανάσιος Σακελλάριος, Τα Κυπριακά, ήτοι Γεωγραφία, Ιστορία 

και Γλώσσα της Νήσου Κύπρου, τ. Α΄, Αθήνα 1890, 270-271. 

17. Kωνσταντίνος Xριστοφίδης, Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, ήτοι ιστορία 

και γεωγραφία της Nήσου Kύπρου,  τ. A΄, Λάρνακα 1934, 87, 148. 



7 

επισηµάνσεών του18, καθώς και για τον τρόπο µε τον οποίο καυτηρίαζε τη σύληση 

των κυπριακών αρχαιοτήτων από τους ξένους, όπως όταν περιέγραψε την 

επίσκεψή του στο Μουσείο του Λούβρου, όπου είδε τον περίφηµο πίθο της 

Αµαθούντας19. Λόγω ακριβώς του γενικότερου ενδιαφέροντός του, το βιβλίο αυτό 

αναδηµοσιεύτηκε σε τόµο µε άλλα σχετικά κείµενα το έτος 1934, µε την 

επισήµανση ότι ήταν το πρώτο, που πραγµατευόταν ένα τέτοιο θέµα20, ενώ 

εκδόθηκε και αυτοτελώς, το έτος 1966, οπότε έγινε ευρύτερα γνωστό21. 

 O Iερώνυµος επεδίωξε µε την ανωτέρω έκδοση να καταδείξει τη στενή 

σχέση της Kύπρου µε την Ελλάδα, µέσω των δεσµών του αίµατος, της γλώσσας, 

της θρησκείας και της παράδοσης των κατοίκων τους22. Kαι αυτό σε µια περίοδο 

κατά την οποία δέσποζε το όραµα για απελευθέρωση των υπόδουλων πατρίδων 

του Eλληνισµού και για ενσωµάτωσή τους στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Όπως 

άλλωστε µαρτυρείται από επιστολή του, ηµεροµηνίας 14 Νοεµβρίου 1867, προς 

τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου (1865-1900) Σωφρόνιο, ο Kύπριος κληρικός ήταν 

βαθύτατα επηρεασµένος από τις νέες ιδέες της αναγέννησης της Ελλάδας και της 

εθνικής ολοκλήρωσης. Για τον λόγο αυτό, όπως σηµείωνε, είχε πρόθεση να 

εργαστεί για την ανάπτυξη της παιδείας µε τη συγγραφή ιστορίας, που θα 

συνέβαλλε στη γνωριµία των κατοίκων µε το ένδοξο παρελθόν τους, και στη 

δηµιουργία των προϋποθέσεων για την πνευµατική καλλιέργειά τους23. 

                                                
18. Ιερώνυµος Περιστιάνης, Γενική Ιστορία της Νήσου Κύπρου από των 

αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι της Αγγλικής κατοχής, Λευκωσία 1910, 183-184, 190-

191, 219, 223-224, 326, 481-482, 655-656. 

19. Αθηνά Ταρσούλη, Κύπρος, τ. Β΄, Αθήνα 1963, 252. Για το γεγονός αυτό βλ. 

Iερώνυµος Mυριανθεύς, Περί των Aρχαίων Kυπρίων (1868), 81. 

20. Kωνσταντίνος Xριστοφίδης, Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια,  τ. A΄, 227-

258. 

21. Βιβλιοπωλείο Nότης Kαραβίας (έκδ.), Iερωνύµου Mυριανθέως, Περί των 

Aρχαίων Kυπρίων, Aθήνα 1868, «Aρχείον Iστορικών Mελετών», αρ. 14, Aθήνα 

MCMLXVI (1966). 

22. George Hill, A History of Cyprus, v. IV, Cambridge 1952, 576. 

23.  Δηµήτρης Χαραλάµπους, «Από τις επιδράσεις του Διαφωτισµού στην άνοδο 

της εθνικής ιδεολογίας. Η περίπτωση της µέσης εκπαίδευσης στην Κύπρο κατά 

τον 19ο αιώνα», Ο Ελληνισµός στον 19ο αιώνα, Παντελής Βουτουρής - Γιώργος 

Γεωργής (επιµ.), Αθήνα 2006, 342. Η επιστολή αυτή δηµοσιεύτηκε από τους 
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 Ακόµη, στο βιβλίο αυτό ο Iερώνυµος επεσήµαινε το γεγονός, ότι ο λαός 

δυστυχούσε εξαιτίας της Οθωµανικής κατοχής, όπως καταδείκνυαν οι άθλιες 

συνθήκες διαβίωσής του και το χαµηλό µορφωτικό επίπεδό του. Γι’ αυτό και 

καλούσε σε συστράτευση όσους µπορούσαν να συµβάλουν στην πνευµατική του 

ενδυνάµωση, η οποία, κατά τη γνώµη του, µπορούσε να επιτευχθεί µόνο αν 

δινόταν έµφαση στη στήριξη της Ορθόδοξης πίστης και στην ενίσχυση της 

Ελληνικής γλώσσας. Προσέθετε ακόµη, ότι η διαπαιδαγώγηση του λαού µπορούσε 

να επιτευχθεί µε την ίδρυση σχολείων, τη λειτουργία τυπογραφείου και 

βιβλιοθήκης, καθώς και µε την έκδοση µίας δηµώδους και παιδαγωγικής 

εφηµερίδας. Πρόβαλλε δε, ως παράδειγµα προς µίµηση, τον ευεργέτη του, 

Πέτρας Μελέτιο, ο οποίος ίδρυσε σχολείο στη γενέτειρά του, Λεµύθου, και 

µερίµνησε για την εκ βάθρων ανακαίνιση του κυρίως ναού της κοινότητας. O ίδιος, 

όπως σηµείωνε, είχε αναλάβει το έργο της συγγραφής και έκδοσης ενός βιβλίου 

για την αρχαία ιστορία του νησιού, παρά το γεγονός ότι ήταν κατά πολύ υπέρτερο 

των δυνατοτήτων του24. Tέλος ανέφερε, ότι η Κύπρος συνδεόταν στενά, µέσω της 

Eλληνικής γλώσσας και της Ορθόδοξης πίστης, µε τον υπόλοιπο Ελληνισµό, που 

επίσης έπρεπε να βοηθηθεί, ώστε να ανανήψει από τον λήθαργο, στον οποίο είχε 

βρεθεί, εξαιτίας της µακράς περιόδου της ξένης κατοχής25. 

 Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο Iερώνυµος εξέδωσε αρχικά το ανωτέρω βιβλίο το 

1868. Ωστόσο υποχρεώθηκε να το επανεκδώσει το αµέσως επόµενο έτος, αφού 

τα 460 αντίτυπα της πρώτης έκδοσης, που εστάλησαν στην Kύπρο για να 

διανεµηθούν στους συνδροµητές, κατασχέθηκαν από τις τοπικές Oθωµανικές 

Aρχές, οι οποίες θεώρησαν ότι περιλάµβανε επικριτικά σχόλια εναντίον τους. O 

Kύπριος Aρχιµανδρίτης διαµαρτυρήθηκε για την κατάσχεση και ζήτησε να αφεθεί 

το βιβλίο του να κυκλοφορήσει ελεύθερα. Tο αίτηµά του, όµως, απορρίφθηκε, µε 

αποτέλεσµα να το επανεκδώσει, αφού αφαίρεσε τον πρόλογο, που είχε 

                                                                                                                                                  
Andreas Tillyrides, «In commemoration of the centenary of Agia Sophia, Hieronymos 

Myriantheus (1838-1898), The distinguished Dean of Agia Sophia», Texts and 

Studies 2 (1983) 149-151· Κωστής Κοκκινόφτας, Αρχιµανδρίτης Ιερώνυµος 

Μυριανθέας, 271-274. 

24. Iερώνυµος Mυριανθεύς, Περί των Aρχαίων Kυπρίων (1868), 2. 

25. Iερώνυµος Mυριανθεύς, Περί των Aρχαίων Kυπρίων (1868), ιβ΄. 
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ενοχλήσει, λόγω των αναφορών σε φαινόµενα κακοδιοίκησης, ώστε να 

διαµοιραστεί στους συνδροµητές και να είναι συνεπής απέναντί τους26. 

 Tην ίδια περίοδο ο Iερώνυµος µετέφρασε από τα γερµανικά εννέα οµιλίες 

του µεταρρυθµιστή θεολόγου Eρνέστου Λουθάρδου, τις οποίες περιέλαβε σε 

αυτοτελή έκδοση, που τυπώθηκε το 1869, µε τίτλο: «Λόγοι Aπολογητικοί υπέρ των 

θεµελιωδών αληθειών του Xριστιανισµού», προφανώς για να χρησιµοποιηθεί από 

τους σπουδαστές της Θεολογικής Σχολής του Σταυρού27. Eπρόκειτο για το πρώτο 

βιβλίο Κύπριου κληρικού, που εκδόθηκε στο Πατριαρχικό Τυπογραφείο, το οποίο 

είχε αρχίσει να λειτουργεί από το έτος 1853 στα Iεροσόλυµα, µε σκοπό αφενός να 

συµβάλει στη διάδοση των ελληνικών γραµµάτων στην Παλαιστίνη και αφετέρου 

στη στήριξη της Oρθόδοξης πίστης των Aραβόφωνων Xριστιανών της περιοχής28. 

 Στην εισαγωγή του ο Iερώνυµος επεσήµαινε το γεγονός ότι, προϊόντος του 

χρόνου, οι χριστιανικές αξίες τοποθετούνταν στο περιθώριο της κοινωνίας, µε 

αποτέλεσµα οι Έλληνες να αποξενώνονται από τις ηθικές δυνάµεις, µε τις οποίες 

είχαν συµπορευτεί κατά την πολύχρονη ιστορία τους. Tόνιζε επίσης τη µεγάλη 

σηµασία, που είχαν οι ιστορικές παραδόσεις και η ελληνική γλώσσα για τη 

συγκρότηση του νέου Ελληνισµού, και τη ζωογόνο δύναµη, που µπορούσε να 

προσφέρει η χριστιανική πίστη σε κάθε τοµέα του εθνικού βίου. Ωστόσο, όπως 

σηµείωνε, το ελληνικό έθνος είχε στις µέρες του στρέψει το βλέµµα του προς την 

Ευρώπη, από όπου αντλούσε την εκκλησιαστική και πολιτική του νοµοθεσία, 

                                                
26. Tο ζήτηµα αυτό είχαµε πρωτοπαρουσιάσει σε σχετική µελέτη. Bλ. Κωστής 

Κοκκινόφτας, «Η πρώτη και δεύτερη έκδοση του βιβλίου του Ιερώνυµου 

Μυριανθέα "Περί των Αρχαίων Κυπρίων"», Μικροφιλολογικά 20 (2006) 11-13. 

Περισσότερα βλ. Kωστής Kοκκινόφτας,  Αρχιµανδρίτης Ιερώνυµος Μυριανθέας, 

85-89. 

27. Iερώνυµος Mυριανθεύς, Eρνέστου Λουθάρδου: Λόγοι Aπολογητικοί υπέρ των 

θεµελιωδών αληθειών του Xριστιανισµού, µεταφρασθέντες εκ της Γερµανικής, 

Iεροσόλυµα 1869 [= Mακάριος Tηλλυρίδης, Έργα και Hµέραι Iερωνύµου 

Mυριανθέως, 163-169, όπου αναδηµοσιεύεται ο πρόλογος του Iερωνύµου]. 

28. Για την ιστορία του Πατριαρχικού Τυπογραφείου και τα έργα, που εκδόθηκαν 

από Κύπριους Αγιοταφίτες, κατά το διάστηµα της λειτουργίας του, βλ. Κωστής 

Κοκκινόφτας, «Το Πατριαρχικό Τυπογραφείο Ιεροσολύµων και η εκδοτική 

δραστηριότητα των Κυπρίων Αγιοταφιτών (1853-1908)», Απόστολος Βαρνάβας 77 

(2016) 74-89. 
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καθώς και τις βασικές αρχές για τη διαµόρφωση των κοινωνικών του θεσµών, 

γοητευµένο από ό,τι φάνταζε ως πρόοδος. Επεσήµαινε ακόµη, ότι το γεγονός 

αυτό συνέτεινε, ώστε οι παραδόσεις και τα έθιµα του τόπου να τοποθετηθούν στο 

περιθώριο της πνευµατικής και κοινωνικής ζωής, µε αποτέλεσµα να κυριαρχήσουν 

στην κοινωνία νέες ιδέες µε αντιχριστιανικό προσανατολισµό. Για τον λόγο αυτό 

καλούσε σε συστράτευση, ώστε να τεθούν οι βάσεις για την πνευµατική και ηθική 

καλλιέργεια του κλήρου και τη διαπαιδαγώγηση των πιστών, ώστε να γνωρίσουν 

τις παραδόσεις και την ιστορία τους, και να µπορέσουν να αντισταθούν στις ξένες 

επιδράσεις29. 

 Tο νέο βιβλίο του Iερωνύµου µε τις οµιλίες του Λουθάρδου έγινε δεκτό µε 

θερµά σχόλια από τον τύπο της εποχής, αφού θεωρήθηκε ότι περιλάµβανε ένα 

απάνθισµα από τις ωραιότερες οµιλίες για τις αλήθειες του Xριστιανισµού. Στη 

σχετική αρθρογραφία τονιζόταν επίσης, ότι οι οµιλίες αυτές, παρά το γεγονός ότι 

προέρχονταν από έναν ετερόδοξο συγγραφέα, εντούτοις δεν περιείχαν οτιδήποτε 

το µεµπτό, που να αντιβαίνει στην Oρθόδοξη διδασκαλία, αφού πραγµατεύονταν 

ζητήµατα για τα οποία δεν υφίσταντο διαφορές µεταξύ των Xριστιανικών 

Eκκλησιών30. Γι’ αυτό και το περιεχόµενό τους χρησιµοποιήθηκε από 

εκκλησιαστικούς συγγραφείς του 19ου αιώνα, οι οποίοι θεώρησαν ότι συνέτεινε 

στην καλύτερη παρουσίαση των µελετών τους31, ενώ ο πρόλογος του Iερωνύµου 

αναδηµοσιεύτηκε κατά καιρούς, ως ένα σηµαντικό τεκµήριο για την αξία της 

χριστιανικής διδασκαλίας32. 

 Eκτός από τις αυτοτελείς εκδόσεις, την περίοδο αυτή ο Iερώνυµος 

δηµοσίευσε και δύο µελέτες σε περιοδικά των Aθηνών. H µεν πρώτη µε τίτλο 

«Aνταπόκρισις εξ Iεροσολύµων» δηµοσιεύτηκε, το 1869, στην «Ορθόδοξη 

Επιθεώρηση», και σε αυτήν αναφέρεται σε διάφορα γεγονότα της καθηµερινής 

ζωής στην Παλαιστίνη και ιδίως στους αγώνες των Oρθόδοξων κληρικών εναντίον 

                                                
29.  Iερώνυµος Mυριανθεύς, Λόγοι Aπολογητικοί, ζ΄-ιδ΄. 

30. Bλ. «Eρνέστου Λουθάρδου: Λόγοι Aπολογητικοί υπέρ των θεµελιωδών 

αληθειών του Xριστιανισµού, µεταφρασθέντες εκ της Γερµανικής υπό Iερωνύµου 

Mυριανθέως, Eκ του Tυπογραφείου του Παναγίου Tάφου, Eν Iεροσολύµοις 1869», 

Oρθόδοξος Eπιθεώρησις, 15.2.1870 (τ. 1ος, τχ 9, σ. 71). 

31. Eνδεικτικά βλ. Γεράσιµος Κυκκώτης, Ο Ουράνιος Πατήρ, Οµιλίαι επτά και 

µελέτη περί συγχρόνου αθεϊσµού υπό Ernest Naville, Λεµεσός 1893, vi. 

32. Bλ. Σάλπιγξ, 15.6.1898. 
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των µεθοδεύσεων των εκπροσώπων των άλλων δογµάτων, οι οποίοι 

επιβουλεύονταν τα άγια προσκυνήµατα33. H δε δεύτερη µε τίτλο «Αρχαιολογικά 

Ιερουσαλήµ» δηµοσιεύτηκε το 1871 στο περιοδικό «Πανδώρα» και σε αυτήν 

παραθέτει δύο ελληνικές επιγραφές, µία που είχε εντοπίσει ο γραµµατέας του 

Γαλλικού Προξενείου στα Iεροσόλυµα και µία ο ίδιος, τις οποίες χρονολογεί στα 

προχριστιανικά χρόνια, γεγονός που φανερώνει την ευρεία γνώση του για την 

ιστορία της Παλαιστίνης34. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο ότι στα πλαίσια της διδασκαλίας του στη Σχολή, ο 

Iερώνυµος έγραψε, πιθανότατα κατά το έτος 1867, το έργο «Aπολογητική 

Xριστιανική», το οποίο χρησιµοποιήθηκε για διδακτικούς σκοπούς. Eίναι 

συσταχωµένο µε ένα δεύτερο του ίδιου έτους, που ανήκει στον Iεροδιάκονο 

Σωφρόνιο τον Λέσβιο, και σώθηκε σε χειρόγραφο του Μετοχίου του Παναγίου 

Τάφου στην Κωνσταντινούπολη35. Σε αυτό αναφέρεται στις αξίες της Χριστιανικής 

πίστης, οι οποίες υπήρξαν το προπύργιο για τη διαφύλαξη του µεγαλείου του 

Χριστιανισµού σε παλαιότερες εποχές, και επισηµαίνει ότι η έξαρση της αθεΐας 

και ο χείµαρρος των νέων ιδεών είχαν προκαλέσει κλονισµό στους πιστούς. Γι’ 

αυτό και συνέταξε την ανωτέρω µελέτη, ώστε να βοηθήσει στην αντιµετώπιση του 

αντιχριστιανικού πνεύµατος και των προκλήσεών του36. Oρισµένα δε από τα 

σχόλιά του, όπως για την αρετή της αγάπης, την αναγκαιότητα του πνευµατικού 

αγώνα, τον σεβασµό προς τον κάθε άνθρωπο και τη σηµασία του µαρτυρίου στην 

ιστορική πορεία του Χριστιανισµού, τυγχάνουν προσοχής, ακόµη και σήµερα, 

                                                
33. Iερώνυµος Mυριανθεύς, «Aνταπόκρισις εξ Iεροσολύµων», Oρθόδοξος 

Eπιθεώρησις, 15.12.1869 (τ. 1ος, τχ 5, σ. 39-40) [= Mακάριος Tηλλυρίδης, Έργα και 

Hµέραι Iερωνύµου Mυριανθέως, 297-301]. 

34. Iερώνυµος Mυριανθεύς, «Aρχαιολογικά Iερουσαλήµ», Πανδώρα, 1.10.1871 (τ. 

22ος, σ. 308-309). 

35.  Αθανάσιος Παπαδόπουλος - Κεραµέας, Ιεροσολυµιτική Βιβλιοθήκη, τ. Δ΄, 

Πετρούπολη 1899, 338. 

36. Mακάριος Tηλλυρίδης, «Aνέκδοτη Aπολογητική Iερωνύµου Mυριανθέα (1838-

1898)», Aπόστολος Bαρνάβας 54 (1993) 150-155, 339-347, 55 (1994) 51-56 [= 

Mακάριος Tηλλυρίδης, Έργα και Hµέραι Iερωνύµου Mυριανθέως, 389-405]. 
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εκατόν πενήντα χρόνια µετά τη συγγραφή τους, και για τον λόγο αυτό 

συµπεριλήφθηκαν σε βιβλίο για τη διδασκαλία Κυπρίων Γερόντων37. 

 Ο Ιερώνυµος συνέχισε τη συγγραφική του δράση και αργότερα, όταν 

υπηρετούσε ως προϊστάµενος της ελληνικής εκκλησίας στο Λονδίνο, οπότε 

εξέδωσε, το 1877 στα ελληνικά και το 1878 στα αγγλικά, τον λόγο που εκφώνησε 

µε την ευκαιρία της τέλεσης µνηµοσύνου, στις 2 Oκτωβρίου 1877, στον ναό του 

Σωτήρος για τον προσφάτως θανόντα Έλληνα αγωνιστή του 1821 Kωνσταντίνο 

Kανάρη (†2 Σεπτεµβρίου 1877). Στον λόγο αυτό ο Kύπριος Aρχιµανδρίτης 

πρόβαλε τον αγωνιστή του Eθνικοαπελευθερωτικού αγώνα και µετέπειτα 

πρωθυπουργό της Eλλάδας, ως πρότυπο για την πολιτική του σύνεση, την άδολη 

φιλοπατρία και τους αγώνες του για την αναγέννηση της Ελλάδας. Aναφέρεται 

επίσης στις χριστιανικές αρετές και τη βαθιά του πίστη, και ειδικότερα στο ήθος 

και την ταπείνωσή του, που συνέτειναν ώστε να υποτάσσει τα πάθη της φιλαρχίας 

και της φιλοχρηµατίας, τα οποία χαρακτήριζαν πολλούς από τους πολιτικούς της 

εποχής38. 

 Eπίσης, την ίδια περίοδο έγραψε και δηµοσίευσε δύο κείµενα, το έτος 1884, 

στο ελληνικό περιοδικό της Λειψίας «Έσπερος». Tο µεν πρώτο από αυτά µε τίτλο 

«Πέτρος Bράιλας - Aρµένης» αφορά στον οµώνυµο Kερκυραίο στην καταγωγή, 

φιλόσοφο, πολιτικό και διπλωµάτη (1812-1884), και πρόκειται για τον επικήδειο 

λόγο, που εκφώνησε κατά την κηδεία του στο Λονδίνο. Σε αυτόν αναφέρεται στον 

βίο και τις αρετές του αποβιώσαντος, στην αξία των συγγραµµάτων του, καθώς και 

στην ευρεία µόρφωση, στο ήθος και στη βαθιά του πίστη. Aκόµη τονίζει τη 

                                                
37. Κώστας Παπαγεωργίου, Κυπριακόν Γεροντικόν, Λευκωσία 2017, 14, 89, 91-92, 

107, 152. 

38. Για τις δύο αυτές εκδόσεις βλ. Iερώνυµος Mυριανθεύς, Λόγος εις το 

µνηµόσυνον του αοιδίµου Kωνσταντίνου Kανάρη, εκφωνηθείς εν Λονδίνω τη β΄ 

Oκτωβρίου αωοζ΄ εν τω ιερώ ναώ του Σωτήρος, Λονδίνο 1877· Hieronymus 

Myriantheus, Oration Delivered at the Memorial of the Illustrious Constantine Canaris, 

in the Church of St. Saviour, London 1878 [= Mακάριος Tηλλυρίδης, Έργα και 

Hµέραι Iερωνύµου Mυριανθέως, 171-181, 183-193, αντιστοίχως]. 
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συνεισφορά του στην κοινωνία και τη σηµασία, που απέδιδε στον θεσµό της 

οικογένειας και στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών του39. 

 Tο δεύτερο από τα ανωτέρω κείµενα µε τίτλο «H εν Aγγλία Eκκλησιαστική 

Σύνοδος» αφορά στις ετήσιες συναντήσεις των κληρικών και λαϊκών µελών της 

Αγγλικανικής Εκκλησίας, κατά τις οποίες συζητούνταν διάφορα θεολογικά 

ζητήµατα. Όπως σηµείωνε, κατά τους πρώτους µήνες του 1884, είχε τεθεί προς 

συζήτηση το ζήτηµα του Φιλιόκβε και ένας από τους εισηγητές, εκφράζοντας και 

αρκετούς άλλους οµοδόξους του, υποστήριξε ότι αυτό έπρεπε να αφαιρεθεί από 

το Σύµβολο της Πίστεως της Aγγλικανικής Eκκλησίας, ώστε να καταστεί δυνατή η 

αναγνώρισή της από την Ορθόδοξη Eκκλησία. Προσέθετε επίσης, ότι είχαν 

συζητηθεί και διάφορα άλλα θέµατα, που παρουσίαζαν ενδιαφέρον για τους 

Έλληνες Ορθόδοξους, όπως για παράδειγµα το σχετικό µε την εξασθένηση της 

επιρροής της Xριστιανικής πίστης στη συνεχώς µεταβαλλόµενη κοινωνία και στην 

προσπάθεια εξεύρεσης τρόπων ενδυνάµωσης της ανάµειξης της Eκκλησίας στη 

ζωή των πιστών40. Ας σηµειωθεί ότι πολλά άλλα κείµενα του Iερωνύµου της ίδιας 

περιόδου, κατάλογο των οποίων ο Κύπριος κληρικός παραθέτει στο ηµερολόγιό 

του, παρέµειναν ανέκδοτα και σήµερα είναι άγνωστο τι απέγιναν. Aπό τους 

τίτλους δεκαεπτά τέτοιων κειµένων, συµπεραίνουµε ότι πρόκειται για οµιλίες, που 

εκφώνησε, είτε κατά τη θεία λειτουργία µε την ευκαιρία της ευαγγελικής 

περικοπής της ηµέρας, είτε σε διάφορες εθνικές και πνευµατικές εκδηλώσεις41. 

 Όπως αναφέρθηκε, ύστερα από την υποβολή παραίτησης από τη θέση του 

προϊσταµένου της ελληνικής εκκλησίας του Λονδίνου για λόγους υγείας, ο 

Ιερώνυµος εγκατέλειψε τη Μεγάλη Βρετανία, οπότε, πριν καταφύγει στη Γενεύη 

της Ελβετίας, πραγµατοποίησε ταξίδι στην Ισπανία, όπου επισκέφθηκε τις πόλεις 

Μαδρίτη, Τολέδο, Σεβίλλη, Γρανάδα και Κόρντοβα. Ακολούθως δηµοσίευσε τις 
εντυπώσεις του µε τίτλο «Βραχεία και αυτοσχέδιος περιήγησις εν Ισπανία» σε 
οκτώ συνέχειες, από τα τέλη του 1887 µέχρι τις αρχές του 1888, στο 
                                                
39. Iερώνυµος Mυριανθεύς, «Πέτρος Bράιλας Aρµένης», Έσπερος, 1/13.4.1883 (τ. 

4ος, τχ 83, σ. 164-165) [= Mακάριος Tηλλυρίδης, Έργα και Hµέραι Iερωνύµου 

Mυριανθέως, 307-310]. 

40. Iερώνυµος Mυριανθεύς, «H εν Aγγλία Eκκλησιαστική Σύνοδος», Έσπερος, 

1/13.4.1884 (τ. 4ος, τχ 85, σ. 194-195) [= Mακάριος Tηλλυρίδης, Έργα και Hµέραι 

Iερωνύµου Mυριανθέως, 311-317]. 

41. Mακάριος Tηλλυρίδης, Έργα και Hµέραι Iερωνύµου Mυριανθέως, 32-33. 
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προαναφερθέν περιοδικό της Λειψίας «Έσπερος». Όπως αναφέρει στο ανέκδοτο 
ηµερολόγιό του, η περιήγησή του στην Iσπανία διάρκεσε από τις 8 µέχρι τις 28 
Μαρτίου 1887, και υπήρξε η πλέον ενδιαφέρουσα από όσες είχε πραγµατοποιήσει 
µέχρι τότε42. Σηµειώνει ακόµη, ότι, ύστερα από την επιστροφή του στη Γαλλία, 
εργάστηκε για τρεις περίπου εβδοµάδες και ετοίµασε το κείµενό του, 
στηριζόµενος στις σηµειώσεις, τις οποίες συνήθιζε πάντοτε να κρατά κατά τη 
διάρκεια των περιηγήσεών του43. Σε αυτό αναφέρεται στις επισκέψεις του σε 
µουσεία, πινακοθήκες, αρχαιολογικά µνηµεία, καθεδρικούς ναούς και βιβλιοθήκες 
των πόλεων, που περιλάµβανε το ταξίδι του, και σχολιάζει τη συµπεριφορά και τις 
ποικίλες εκδηλώσεις των ανθρώπων τους. 
 O Iερώνυµος περιγράφει τη διαδροµή από τη Γαλλία προς τη Mαδρίτη µε 

πολλή γλαφυρότητα, εκθειάζοντας τη φύση και τις οµορφιές της. Ακολούθως 

αναφέρεται στην άφιξή του στην πόλη και στις επισκέψεις του στα αξιοθέατά της, 

όπως στους ναούς των Αγίων Ισιδώρου, Ανδρέα και Φραγκίσκου, στο µουσείο, 

καθώς και στη βιβλιοθήκη και την ακαδηµία, όπου θαύµασε τους πίνακες του 

Έλληνα ζωγράφου Δοµήνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο). Στη συνέχεια 

περιγράφει το Tολέδο και τους στενούς και λιθόστρωτους δρόµους και την 

αρχιτεκτονική των κατοικιών και του καθεδρικού του ναού. Aναφέρεται επίσης στη 

Σεβίλλη, η οποία τον εντυπωσίασε µε την ανατολική της φυσιογνωµία και την 

αραβική αρχιτεκτονική της. Σχολίασε, όµως, αρνητικά την ύπαρξη µεγάλου 

αριθµού επαιτών και τις πολλές ακαθαρσίες στους δρόµους της. Eπίσης 

περιέγραψε τα σηµαντικότερα αξιοθέατά της, όπως τον καθεδρικό ναό, το µουσείο 

και το περίφηµο παλάτι των Αράβων Αλκαζάρ, στο οποίο θαύµασε τη λεπτότητα 

των διακοσµητικών µοτίβων και την ποικιλία των χρωµάτων.   

 Παρόµοια υπήρξαν τα σχόλιά του για την επαιτεία και τους δρόµους για τη 

Γρανάδα, στην οποία επισκέφθηκε τον καθεδρικό ναό και το ανάκτορο των 

                                                
42. Bλ. Aνδρέας Tηλλυρίδης, «Tο έργο του Iερωνύµου Mυριανθέως "Bραχεία και 

αυτοσχέδιος περιήγησις εν Iσπανία"», Eπιστηµονική Eπετηρίδα Kυπριακής 

Eταιρείας Iστορικών Σπουδών 1 (1992) 137-141, όπου παρατίθενται οι καταγραφές 

του Iερωνύµου από το προσωπικό ηµερολόγιό του, το οποίο σήµερα βρίσκεται 

στην κατοχή απογόνων των κληρονόµων του. 

43. Aνδρέας Tηλλυρίδης, «Tο έργο του Iερωνύµου Mυριανθέως "Bραχεία και 

αυτοσχέδιος περιήγησις εν Iσπανία"», 137. 
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Μαυριτανών µοναρχών Αλάµπρα, «το θαύµα της αραβικής τέχνης», όπως το 

αποκαλεί. Με την ευκαιρία αυτή αναφέρθηκε στις διαφορές της ελληνικής από την 

αραβική τέχνη, και τόνισε την απλότητα, τη φυσικότητα και τη συµµετρία της 

πρώτης, που της επέτρεπαν, κατά τη γνώµη του, να υπερτερεί της δεύτερης. 

Aκολούθως επισκέφθηκε την Κόρδοβα, που ήταν η τελευταία πόλη του ταξιδιού 

του, όπου και πάλι περιέγραψε τα αραβικής αρχιτεκτονικής οικοδοµήµατα και 

ιδίως τον καθεδρικό της ναό, τον οποίο θεωρούσε ως ένα µοναδικό δείγµα 

ανάµειξης της χριστιανικής και της µουσουλµανικής τέχνης, αφού παλαιότερα 

υπήρξε αρχαίο ισλαµικό τέµενος44.  

 Aς σηµειωθεί ότι ο Iερώνυµος την περίοδο αυτή, εκτός από το ανωτέρω 

κείµενο για την περιήγησή του στην Iσπανία, δηµοσίευσε στον «Έσπερο» και ένα 

δεύτερο, τον Aύγουστο του 1887, που έχει τίτλο «Tο νέον σύγγραµµα της 

δεσποινίδος Aγνής Σµιθ “Through Cyprus”». Aφορά στη σχετική έκδοση της 

Άγκνες Σµιθ (Agnes Smith) µε τις εντυπώσεις της από το ταξίδι της την Kύπρο, η 

οποία κυκλοφόρησε τη χρονιά εκείνη στο Λονδίνο και, όπως αναφέρει, αποτελείτο 

από δεκαοκτώ κεφάλαια, που περιλάµβαναν συνοπτική ιστορία του νησιού, καθώς 

και περιγραφή των διαφόρων περιοχών, που επισκέφθηκε. Eπαινεί δε το γεγονός, 

ότι η Σµιθ συνοµιλούσε απευθείας µε τους κατοίκους στα ελληνικά, γεγονός που 

τη διευκόλυνε να καταγράφει ακριβέστερα τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους. 

Ακόµη αναφέρεται στο χωριό Κάµπος και στις Μονές Κύκκου και 

Χρυσορρογιάτισσας, που η Bρετανίδα περιηγήτρια επισκέφθηκε, και σχολιάζει τα 

όσα αναφέρει45. 

                                                
44. I.M., «Bραχεία και αυτοσχέδιος περιήγησις εν Iσπανία», Έσπερος, 

1/13.10.1887 (τ. 7ος, τχ 155, σ. 162-164), 15/27.10.1887 (τ. 7ος, τχ 156, σ. 179-

182), 1/13.11.1887 (τ. 7ος, τχ 157, σ. 195-198), 15/27.11.1887 (τ. 7ος, τχ 158, σ. 

212-214), 1/13.12.1887 (τ. 7ος, τχ 159, σ. 228-230), 15/27.12.1887 (τ. 7ος, τχ 160, 

σ. 250-252), 1/13.1.1888 (τ. 7ος, τχ 161, σ. 262-263), 15/27.1.1888 (τ. 7ος, τχ 162, 

σ. 277-279) [= Aνδρέας Tηλλυρίδης, «Tο έργο του Iερωνύµου Mυριανθέως 

"Bραχεία και αυτοσχέδιος περιήγησις εν Iσπανία"», 137-182· Mακάριος 

Tηλλυρίδης, Έργα και Hµέραι Iερωνύµου Mυριανθέως, 331-387]. 

45. Iερώνυµος Mυριανθεύς, «Tο νέον σύγγραµµα της δεσποινίδος Aγνής Σµιθ 

“Through Cyprus”», Έσπερος, 1/13.8.1887 (τ. 7ος, τχ 151, σ. 107-108) [= Mακάριος 

Tηλλυρίδης, Έργα και Hµέραι Iερωνύµου Mυριανθέως, 319-325]. O πλήρης τίτλος 

του βιβλίου είναι: Agnes Smith, Through Cyprus, London 1887. 
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 Ο σπουδαίος αυτός κληρικός άφησε στην Εκκλησία και στα Ελληνικά 

Γράµµατα αξιόλογη και διαχρονική παρακαταθήκη. Δίδαξε µε τα γραφόµενα και 

τον τρόπο ζωής του την αναγκαιότητα της µελέτης για την πνευµατική προκοπή, 

γι’ αυτό και προέτρεπε κάθε ενδιαφερόµενο να µελετά την ιστορία της Eλλάδας, 

στην οποία δέσποζαν οι ήρωες, οι άγιοι και τα πιστά µέλη της Eκκλησίας, που θα 

αποτελούσαν πρότυπα για τη ζωή του. Υπήρξε άνθρωπος αξιοπρεπής, ο οποίος, 

παρά τις δυσκολίες που αντιµετώπισε, αγωνίστηκε στον στίβο της ζωής µε 

τιµιότητα και υποµονή, παραµερίζοντας τις ασήµαντες λεπτοµέρειες, που 

βαραίνουν την καθηµερινότητα, και δίνοντας έµφαση στα ουσιώδη. Θεωρούσε 

επίσης, ότι Xριστιανός χωρίς αγάπη και παροχή βοήθειας προς τον πλησίον δεν 

είναι Xριστιανός. Γι’ αυτό και προέτρεπε στις έµπρακτες εκδηλώσεις 

ενδιαφέροντος προς όσους δοκιµάζονταν. Ο ίδιος υπήρξε υποδειγµατικός 

κληρικός, σοβαρότατος και ιεροπρεπής, και διαπαιδαγωγούσε µε το παράδειγµα 

της προσφοράς, της ευγένειας και της πνευµατικής εργασίας. 

 

Δηµοσιεύτηκε στη Θεολογική Επετηρίδα της Ιεράς Μητρόπολης Κιτίου, 

Εκκλησιαστικός Κήρυκας, τόµ. 25 (Λάρνακα 2019), σ. 97-114. 


