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Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 

OI APXIEΠIΣKOΠOI KYΠPOY AΠO TO 1821 KAI EΦEΞHΣ 

 

 H µελέτη του Kωνσταντίνου Mυριανθόπουλου (1874-1962)1 «Oι 

Aρχιεπίσκοποι Kύπρου από το 1821 και εφεξής» γράφτηκε στα τέλη της δεκαετίας 

του 19502, µετά τη µετάβαση του Aρχιεπισκόπου Kύπρου (1950-1977) Mακαρίου Γ΄ 

στην Aθήνα (Aπρίλιος 1957) και στην Aµερική (Σεπτέµβριος - Nοέµβριος 1957) από 

τις Σεϋχέλλες, όπου τον είχαν εξορίσει οι Άγγλοι αποικιοκράτες, και πριν από τη 

θριαµβευτική του επάνοδο στην Kύπρο (Mάρτιος 1959)3. Σε αυτήν, ο Kύπριος 

αρχειοφύλακας παρουσιάζει, εν συντοµεία και κατά τρόπο εκλαϊκευτικό, τον βίο 

και τις σηµαντικότερες πτυχές της δράσης των Aρχιεπισκόπων Iωακείµ, 

Δαµασκηνού, Παναρέτου, Iωαννικίου, Kυρίλλου A΄, Mακαρίου A΄, Σωφρονίου, 

Kυρίλλου B΄, Kυρίλλου Γ΄, Λεοντίου, Mακαρίου B΄ και Mακαρίου Γ΄, οι οποίοι 

υπηρέτησαν στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Kύπρου, µετά το 1821. 

 O Mυριανθόπουλος αξιοποιεί στο κείµενό του τις πολλές γνώσεις, που είχε 

αποκτήσει κατά το µακρό χρονικό διάστηµα της εργασίας του ως αρχειοφύλακας, 

από τη µελέτη και περιγραφή των εγγράφων του Aρχείου της Aρχιεπισκοπής, και 

παραθέτει τα γενικά συµπεράσµατά του κατά τρόπο συνοπτικό, χωρίς τη χρήση 

παραποµπών και γενικότερων αναφορών. O ευρυµαθής µελετητής δεν επιµένει στη 

λεπτοµέρεια, αφού στόχος του είναι να περιγράψει το γενικότερο κλίµα της 

                                                
1. Για τη ζωή του βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «Βιοεργογραφία Κωνσταντίνου 

Μυριανθόπουλου (1874-1962)», Κυπριακαί Σπουδαί 75 (2013) 343-370. 

2. Tο χειρόγραφο δόθηκε από τον Mυριανθόπουλο σε συνάδελφό του στην 

Aρχιεπισκοπή και διαφυλάχθηκε σε Iδιωτικό Aρχείο, από όπου µας παραχωρήθηκε 

προς δηµοσίευση. Aς αναφερθεί ότι, παρά τις προσπάθειές µας, δεν κατέστη 

δυνατόν να εντοπίσουµε το σχετικό κείµενό του σε κάποιο από τα έντυπα της 

εποχής, γι’ αυτό και θεωρούµε πως είναι πολύ πιθανόν να πρόκειται για 

αδηµοσίευτο. 

3.  Για τον Mακάριο Γ΄ και τα σχετικά µε την πρώτη δεκαετία της εθνικής και 

εκκλησιαστικής του δράσης βλ. Ιδρύµατος Aρχιεπισκόπου Mακαρίου Γ΄, Άπαντα 

Aρχιεπισκόπου Mακαρίου Γ΄, τ. A΄ (1948-1954), Λευκωσία 1991· τ. B΄ (1955- 

Aπρίλιος 1957), Λευκωσία 1992· τ. Γ΄ (Mάιος 1957 - Mάρτιος 1959), Λευκωσία 

1993. 
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εποχής και να αναφερθεί στην εθνική, κοινωνική και πνευµατική προσφορά της 

Eκκλησίας της Κύπρου. Γι’ αυτό και ενώ γνωρίζει, για παράδειγµα, ότι ο Kύριλλος 

B΄ απεβίωσε στο χωριό Άγιος Δηµήτριος, στο σπίτι της αδελφής του, Aθηνάς 

Παπαµάρκου4, σηµειώνει ότι συνέβη όταν επισκέφθηκε τη γενέτειρά του, 

Πρόδροµο, όπου και ετάφη, µη θέλοντας να επεκταθεί περαιτέρω. Eπίσης, 

σηµαντικές είναι και οι πληροφορίες που παραθέτει για την άγνωστη 

δηµοσιογραφική πτυχή της ζωής του Kυρίλλου B΄, ο οποίος αρθρογραφούσε επί 

πολιτικών θεµάτων, όπως γράφει, τη δεκαετία του 1880 στην εφηµερίδα «Aλήθεια» 

της Λεµεσού, καθώς και για τον θάνατο, το 1933, του 74χρονου Aρχιεπισκόπου 

Kυρίλλου Γ΄, λόγω πλευρίτιδας, που, όπως σηµειώνει, προκλήθηκε από τυχαία 

απροσεξία.  

 Στο κείµενο του Mυριανθόπουλου για τους Aρχιεπισκόπους της Kύπρου από 

το 1821 µέχρι τα τέλη της Aγγλοκρατίας παρατίθενται, κατά τρόπο απλό, 

ευσύνοπτο και έγκυρο, τα κυριότερα συµβάντα της αρχιερατείας ενός εκάστου των 

Aρχιεπισκόπων, που υπηρέτησαν την Eκκλησία της Kύπρου στα τελευταία χρόνια 

της Tουρκοκρατίας και κατά την Aγγλοκρατία. Γι’ αυτό και το παραθέτουµε στη 

συνέχεια. 

 

OI APXIEΠIΣKOΠOI KYΠPOY AΠO TO 1821 KAI EΦEΞHΣ 

* * * 

 Mετά τά τραγικά γεγονότα τÉς 9ης \Iουλίου 1821 âν Λευκωσί÷α, ïπότε 

ëκατοντάδες προκρίτων λαϊκ΅ν âκαρατοµήθησαν âν τ΅ Σεραγίω, µεταξύ δέ αéτ΅ν 

καί οî MητροπολÖται Πάφου, Kιτίου καί Kυρηνείας, ï δέ \Aρχιεπίσκοπος Kυπριανός 

àπηγχονίσθη, ™ \Eκκλησία τÉς Kύπρου παρέµεινεν àκέφαλος. \Aλλ’ âν τ΅ µεταξύ, ï 

πασÄς τÉς Kύπρου Kιουτσούκ Mεχµέτ εrχε συλλάβει καί διατηρήσει âν τ΅ Σεραγίω 

τέσσαρας ôλλους àνωτέρους κληρικούς, τούς ïποίους προώριζεν ½ς διαδόχους τ΅ν 

âκτελεσθέντων. Kαθώρισε καί δι’ ≤να ≤καστον τήν µέλλουσαν âπισκοπήν. O≈τω τόν 

O¨κονόµον τÉς MονÉς \Aποστόλου Bαρνάβα \Iωακείµ ½ς \Aρχιεπίσκοπον, τόν 

\Aρχιδιάκονον τοÜ θρόνου Πάφου Πανάρετον ½ς Mητροπολίτην Πάφου, τόν 

\Aρχιµανδρίτην τοÜ KιτιακοÜ θρόνου Λεόντιον ½ς Mητροπολίτην Kιτίου, καί τόν 

‰ Eξαρχον τοÜ θρόνου Kυρηνείας Δαµασκηνόν ½ς Mητροπολίτην Kυρηνείας. 

 O≈τως âχόντων τ΅ν πραγµάτων, οî Kύπριοι προεστ΅τες öγραψαν ε¨ς τό 

O¨κουµενικόν ΠατριαρχεÖον παρακαλοÜντες, ¬πως συστήσει ε¨ς τό âγγύς 
                                                
4. Για τον θάνατο του Kυρίλλου B΄ βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, Άγιος Δηµήτριος 

Mαραθάσας, Λευκωσία 2007, σ. 69-74. 
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ΠατριαρχεÖον \Aντιοχείας καί στείλει ε¨ς Kύπρον τρεÖς \AρχιερεÖς πρός χειροτονίαν 

τ΅ν Kυπρίων •ποψηφίων. TοÜτο καί âγένετο, τοÜ τότε Πατριάρχου \Aντιοχείας 

Σεραφείµ (τοÜ Bυζαντίου) àποστείλαντος τρεÖς \AρχιερεÖς, ο¥τινες âχειροτόνησαν, 

κατά µÉνα Δεκέµβριον, καί τούς τέσσαρας \AρχιερεÖς τÉς Kύπρου. 

 

^O \Aρχιεπίσκοπος \Iωακείµ 1821-24 

 oHτο κοινός κληρικός τÉς âποχÉς καί àπαίδευτος καί πάντη àκατάλληλος 

àπό πάσης àπόψεως, διά τοιοÜτον •ψηλόν •πούργηµα. Διό καί ταχέως qλθεν ε¨ς 

προστριβάς µετά τοÜ ποιµνίου αéτοÜ, τό ïποÖον κατήγγειλε τοÜτον πρός τό 

O¨κουµενικόν ΠατριαρχεÖον. TοÜτο, ¬µως, ½ς âκ τ΅ν περιστάσεων, συνέστησε 

συνδιαλλαγήν, àλλά µή âπιτευχθείσης τοιαύτης, οî Kύπριοι àπηυθύνθησαν πρός 

τήν ^Yψηλήν Πύλην, ≥τις πεισθεÖσα περί τοÜ δικαίου αéτ΅ν öπαυσε τόν \Iωακείµ, 

τ΅ 1824. 

 

^O \Aρχιεπίσκοπος Δαµασκηνός 1824-27 

 TοÜτον διεδέξατο ï Kυρηνείας Δαµασκηνός, âκ Kρήτου Tέρρας τÉς Πάφου. 

oHτο πνευµατικόν àνάστηµα τοÜ συγχωρίου αéτοÜ καί πρότερον Διερµηνέως τÉς 

Kύπρου Xατζηγεωργάκη Kορνεσίου. oHτο δέ σθεναρός ζηλωτής τ΅ν πατρίων. 

\Eπειδή δέ âνίστατο ε¨ς τάς àτασθαλίας τ΅ν πασάδων τÉς Kύπρου, καταγγελθείς 

•πό τοÜ âκ τούτων \AλÉ ^PουχÉ, âξωρίσθη ε¨ς Σπάρτα τÉς MικρÄς \Aσίας. Mετά 

τινα χρόνον âλευθερωθείς •πέστρεψεν ε¨ς Kύπρον, ¬που àνέλαβε τόν θρόνον Kιτίου 

µετά τοÜ τίτλου προέδρου, ¬ν âκυβέρνησεν âφ’ îκανά öτη, ≤ως τ΅ 1846, ¬τε καί 

àπέθανε. 

 

^O \Aρχιεπίσκοπος Πανάρετος 1827-40 

 Tόν Δαµασκηνόν διεδέξατο ï Πάφου Πανάρετος. Oyτος âγεννήθη ε¨ς τό 

χωρίον ≠Oµοδος (τό) ΛεµεσοÜ. oHτο δέ àνήρ ®έκτης, δραστήριος καί πολλά 

âπετέλεσεν, ½ς πρός τήν âν γένει διακίνησιν καί εéηµερίαν τÉς νήσου. O≈τω εéθύς 

âξ àρχÉς àπέστειλε πρεσβείαν ε¨ς τήν Kωνσταντινούπολιν, ≥τις πολλά âπέτυχεν 

•πέρ τοÜ τόπου. Πλήν ôλλων âξηγόρασε καί êρπαγέντα •πό Tούρκων 

âκκλησιαστικά κτήµατα. 

 

Σύστασις Δηµογεροντίας τοÜ Σεραγίου 

 A≈τη qτο τετραµελής, ≥δρευεν âν τ΅ Σεραγίω καί âπροστάτευε τά κοινά 

συµφέροντα τ΅ν ®αγιάδων ïµογεν΅ν, τούς ïποίους •περασπίζετο κατά τ΅ν 

τουρκικ΅ν àτασθαλι΅ν. 
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 ^O Πανάρετος ¥δρυσε πολυµελÉ κοινήν Δηµογεροντίαν δι’ ±πασαν τήν νÉσον, 

συνταχθέντος âπί τούτω καί ε¨δικοÜ κανονισµοÜ τ΅ν καθηκόντων αéτÉς. 

\Eµερίµνησε περί φιλανθρωπικ΅ν καί âκπαιδευτικ΅ν îδρυµάτων, καί πρός τοÜτο 

âπανέφερε τήν λειτουργίαν τÉς âν Λευκωσί÷α \Aνωτέρας ^EλληνικÉς ΣχολÉς. 

ΣχολεÖα îδρύθησαν καί ε¨ς τάς ôλλας πόλεις. 

 

Γενική συνέλευσις τ΅ 1838 

 ‰ Hδη εrχε σταλÉ δευτέρα πρεσβεία ε¨ς Kωνσταντινούπολιν, ≥τις •πέστρεψεν 

âπιτυχοÜσα µεταξύ ôλλων καί τόν καθορισµόν τοÜ µισθοÜ τοÜ πασÄ ε¨ς 480,000 

γρόσια. Kατόπιν τούτου ™ âθνοσυνέλευσις προέβη ε¨ς µεταρρυθµίσεις κανονίσασα 

κοινοβουλευτικώτερον σύστηµα διοικήσεως. O≈τω âµερίµνησε περί \Aρχιερέων καί 

συνελεύσεων, περί âπιτροπÉς τοÜ κοινοÜ, περί KεντρικÉς Δηµογεροντίας, περί 

\Eπαρχιακ΅ν Δηµογεροντι΅ν. ^Ως πρός τήν συντήρησιν τ΅ν σχολείων âχορήγησαν 

οî θρόνοι καί αî Mοναί ε¨ς κοινόν ταµεÖον τό ποσόν 53,000 γροσίων. 

 Tοιαύτη •πÉρξεν âν συντόµω ™ κοινωφελής δρÄσις τοÜ àρχιεπισκόπου 

Παναρέτου, ≥τις δυστυχ΅ς àνεκόπη âκ τοÜ ëξÉς γεγονότος: Kατά τά γεγονότα τοÜ 

1821 öξαρχος τÉς \AρχιεπισκοπÉς qτο ï \Iωαννίκιος Λευκωσιάτης. Oyτος 

κατώρθωσε νά δραπετεύσFη καί διασωθFÉ ε¨ς Γαλλίαν· âγκατασταθείς δέ âν Παρισίοις 

âλάµβανε καί χορηγίαν παρά τÉς ΓαλλικÉς κυβερνήσεως, 250 δραχµάς µηνιαίως. 

\Eν Παρισίοις âγνωρίσθη καί συνεδέθη διά φιλίας µετά τ΅ν δύο Tούρκων πασάδων, 

Pεσίτ καί Φετίχ. Oyτοι, παραλαβόντες µεθ’ ëαυτ΅ν τόν \Iωαννίκιον, •πέστρεψαν ε¨ς 

Kωνσταντινούπολιν, ¬που âπέτυχον ¥να λαµβάνει καί χίλια γρόσια µηνιαίως, παρά 

τοÜ δηµοσίου. Tέλος δέ •πέδειξαν αéτόν καί ½ς \Aρχιεπίσκοπον Kύπρου. Kαί πρός 

τοÜτο âξεδόθη βασιλικός ïρισµός, δι’ οy âπαύθη ï Πανάρετος καί àνεβιβάζετο ε¨ς 

τόν \Aρχιεπισκοπικόν θρόνον ï \Iωαννίκιος. 

 ^O Πανάρετος παραιτηθείς àπÉλθεν ε¨ς τό χωρίον αéτοÜ ≠Oµοδος, ¬που καί 

àπέθανε. 

 

^O \Aρχιεπίσκοπος \Iωαννίκιος 1840-49 

 Oyτος •πÉρξεν âπιτήδειος, καίπερ öχων àντιδράσεις· àλλ’ εrχε καί 

•περασπιστάς τούς âν Kωνσταντινουπόλει φίλους αéτοÜ πασάδες. \Eν öτει 1842 

àπέστειλε πρεσβείαν ε¨ς Kωνσταντινούπολιν, ¬που ≈στερον µετέβη καί ï €διος τ΅ 

1848· πλήν çλίγα âπέτυχε καί âλάχιστα âπετέλεσε. \Aπέθανε τ΅ 1849. TοÜτον 

διεδέξατο ï Kύριλλος ï A΄. 
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Kύριλλος ï A΄ 1849-54  

 \Eγεννήθη ε¨ς τό χωρίον Kαµπιά (τά) τÉς TαµασοÜ. oHτο àδελφιδοÜς πρός 

µητρός τοÜ âθνοµάρτυρος KυπριανοÜ. \Eκ παίδων προσελήφθη ε¨ς τήν 

\Aρχιεπισκοπήν, ¬που καί âπαιδεύθη καί öλαβε πεÖραν τÉς διοικήσεως. ‰ Ων 

\Aρχιµανδρίτης τÉς \AρχιεπισκοπÉς âστάλη ε¨ς Kωνσταντινούπολιν, ½ς πρόεδρος 

πρεσβείας, ≥τις ε¨ργάσθη âπ’ àγαθ΅ τÉς νήσου. Kατά τήν âκλογήν αéτοÜ 

àντέδρασεν âναντία µερίς καί ο≈τω ™ âκλογή âπανελήφθη, àφιχθέντος νέου πασÄ, 

ïπότε καί πάλιν âξελέγη ï Kύριλλος, âπονοµασθείς Δηµαίτητος, ½ς âκλεγείς •πό 

τοÜ λαοÜ. ^YπÉρξε καί δίκαιος âν πÄσι καί πρ΅τος âπελήφθη διά τήν ¥δρυσιν 

^IερατικÉς ΣχολÉς âν τFÉ νήσω. Δυστυχ΅ς àνεκόπη ™ δρÄσις αéτοÜ âκ τοÜ ëξÉς 

γεγονότος âν öτει 1854: Kατά τόν Kριµαϊκόν Πόλεµον âκυκλοφόρησεν âν Kύπρω 

âπαναστατικόν φυλλάδιον, τό ïποÖον àπεδόθη ε¨ς τόν τότε Διευθυντήν τÉς 

^EλληνικÉς ΣχολÉς Λευκωσίας, διαµένοντα âν τFÉ \AρχιεπισκοπFÉ. Tούτου 

γνωσθέντος, ï Kύριλλος ε•ρέθη ε¨ς δύσκολον θέσιν àπέναντι τÉς τουρκικÉς 

κυβερνήσεως. Kαί διά πολλ΅ν µέσων κατώρθωσε µόνον νά παρακαµφθFÉ τό ζήτηµα, 

àλλ’ âκ τ΅ν πολλ΅ν συγκινήσεων àσθενήσας âπί µακρόν àπέθανε. TοÜτον δέ 

διεδέξατο ï Mακάριος ï A΄. 

 

Mακάριος ï A΄ 1854-65 

 ^O Mακάριος âγεννήθη âν τ΅ χωρίω Πρόδροµος τÉς Mυριανθούσης. \Eκ 

παίδων προσελήφθη ε¨ς τήν âγγύς Mονήν τÉς Tροοδιτίσσης, ¬που âξέµαθε τά πρ΅τα 

γράµµατα καί τήν µουσικήν· qτο δέ καλλίφωνος. Συνεπλήρωσε ταÜτα ε¨ς τήν 

Mονήν Kύκκου καί τέλος ε¨ς τήν Mητρόπολιν Πάφου· ï ταύτης Mητροπολίτης 

Πανάρετος γενόµενος \Aρχιεπίσκοπος παρέλαβε µεθ’ ëαυτοÜ καί τόν Mακάριον, 

¬στις •πηρέτησε τήν \Aρχιεπισκοπήν âπί πολλά öτη ½ς \Aρχιδιάκονος, µέχρι τ΅ 

1854, ïπότε âξελέγη παµψηφεί \Aρχιεπίσκοπος. 

 ^O Mακάριος àπετέλη âξαιρετικήν φυσιογνωµίαν. oHτο χαρακτÉρος äπίου, 

φιλάνθρωπος, φιλόµουσος. \Aνήγειρεν âν τFÉ \AρχιεπισκοπFÉ τό νέον Mέγα 

Συνοδικόν καί τά ëκατέρωθεν αéτοÜ δωµάτια τ΅ν \Aρχιερέων. \Eθέσπισε τό 

σύστηµα τ΅ν âν τFÉ \AρχιεπισκοπFÉ τροφίµων καί âπώπτευε καί καθωδήγη ï €διος 

ο≈ς âσπούδαζον âν τFÉ \Aνωτέρ÷α ^EλληνικFÉ ΣχολFÉ, καί àπερχόµενοι ε¨ς τά χωρία 

αéτ΅ν âγένοντο διδάσκαλοι καί öπειτα öγγαµοι îερεÖς. ^O θεσµός αéτός •πÉρξε λίαν 

âπωφελής ε€ς τε τήν \Eκκλησίαν, τήν παιδείαν καί âν γένει ε¨ς τήν κοινωνίαν. 

 ^O Mακάριος, üν λίαν φιλόµουσος, âµερίµνησε περί âξαπλώσεως τÉς παιδείας 

καθ’ ±πασαν τήν νÉσον, âν δέ τFÉ Λευκωσί÷α συνεπλήρωσε τήν \Aνωτέραν 

^Eλληνικήν Σχολήν καί ¥δρυσε τό πρ΅τον ΠαρθεναγωγεÖον. Διά τήν παιδείαν καί 

τήν \Eκκλησίαν, διά τό µέλλον, ï Mακάριος εrχεν ε¨ς τάς \Aθήνας δύο τροφίµους, 
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τόν Σωφρόνιον θεολόγον, εrτα Σχολάρχην âν Λευκωσί÷α καί τέλος \Aρχιεπίσκοπον, 

καί τόν Kυπριανόν διδάσκαλον, εrτα Σχολάρχην καί τέλος Mητροπολίτην Kιτίου, 

σθεναρόν îεράρχην, διαπρέψαντα βραδύτερον âν τFÉ BουλFÉ τÉς Kύπρου, ½ς 

àντιµέτωπον τ΅ν ‰ Aγγλων. Δυστυχ΅ς àπέθανε προώρως (1886). ^Ως πρός τήν 

πολιτείαν •πÉρξε πάντοτε •πέρµαχος πάντων. Kατά τόν Kριµαϊκόν Πόλεµον 

öγραψεν ε¨ς τήν ^Yψηλήν Πύλην καί κατώρθωσε νά àπαλλάξFη τούς Tούρκους τÉς 

Kύπρου τÉς στρατολογίας. \Eπί τούτω ™ εéγνωµοσύνη τ΅ν Tούρκων τÉς Kύπρου 

•πÉρξε µεγάλη. ^O Mακάριος âγένετο θÜµα τÉς χολέρας, àποθανών τ΅ 1865. Tήν 

κηδείαν αéτοÜ συνώδευσαν πλεÖστοι TοÜρκοι καί Tούρκισσαι, θρηνήσαντες τήν 

στέρησιν αéτοÜ. Tόν Mακάριον A΄ διεδέχθη ï Σωφρόνιος. 

 

Σωφρόνιος 1865-1900 

 ^O Σωφρόνιος âγεννήθη âπίσης ε¨ς τό χωρίον Πρόδροµος, ïπόθεν  κατήγετο ™ 

µήτηρ αéτοÜ. \Eκ παιδικÉς ™λικίας ½δηγήθη ε¨ς τήν Mονήν Tροοδιτίσσης, •πό τοÜ 

θείου αéτοÜ Xαραλάµπους, σκευοφύλακος τÉς MονÉς. \EκεÖ âξέµαθε τά πρ΅τα 

γράµµατα καί τήν µουσικήν, âχειροτονήθη δέ καί διάκονος âν âφηβικFÉ ™λικί÷α. 

 \AπÉλθεν ε¨ς \Aττάλειαν, ¬που παρέµεινεν âπί τινα χρόνον παρά τ΅ ^Aγίω 

Πισιδίας· âκεÖθεν µετέβη ε¨ς Σµύρνην, ¬που îερούργη âν τ΅ Γραικικ΅ νοσοκοµείω 

καί âφοίτα ε¨ς τήν Eéαγγελικήν Σχολήν. Mετά ταÜτα µετέβη ε¨ς τάς \Aθήνας, ¬που 

âσπούδασε Θεολογίαν. KατÉλθεν ε¨ς Kύπρον καί âγένετο Σχολάρχης âν Λευκωσί÷α 

καί ¨διαίτερος γραµµατεύς τοÜ Mακαρίου. Tέλος καί διάδοχος αéτοÜ ½ς 

\Aρχιεπίσκοπος, µεταξύ τουρκοκρατίας καί àγγλοκρατίας (1878), καί τοιοÜτος 

•πεδέχθη καί προσεφώνησε τόν πρ΅τον τÉς Kύπρου êρµοστήν Oéλσέλεϋ, 

•ποδηλώσας âπικαίρως τόν πόθον τ΅ν ^Eλλήνων τÉς Kύπρου, διά τήν ≤νωσιν µετά 

τÉς µητρός ^Eλλάδος. 

 \Eπί τÉς µακρÄς àρχιερατείας τοÜ Σωφρονίου πολλά συνέβησαν καί âκ τÉς 

àλλαγÉς τοÜ καθεστ΅τος. E¨ς ταÜτα âπρωτοστάτησεν ™ \Eκκλησία. ^O Σωφρόνιος 

εrχε παρ’ ëαυτ΅, ½ς συµβούλους καί συνεργάτας, τούς \AρχιερεÖς, καί ¨δί÷α τόν 

Kιτίου Kυπριανόν καί τόν îερολογιώτατον Kύριλλον καί εrτα διάδοχον αéτοÜ· 

âπίσης δέ καί λαϊκούς, τούς ≈στερον βουλευτάς. Mετά τούτων συνέταττεν 

•ποµνήµατα πρός τήν κυβέρνησιν περί πάντων τ΅ν ζητηµάτων. 

 T΅ 1882 îδρύθη âν Kύπρω βουλή, καί αéτFÉ âδόθησαν καί τινα δικαιώµατα - 

ψιχία τινά - καί âκ τούτου âδέησε νά àποσταλFÉ πρεσβεία ε¨ς τό ΛονδÖνον, 

àποτελουµένη âκ τρι΅ν ^Eλλήνων βουλευτ΅ν, •πό τήν ™γεσίαν τοÜ \Aρχιεπισκόπου 

Σωφρονίου, ε¨ς ¬ν àπενεµήθησαν αî προσήκουσαι τιµαί, ½ς âκ τοÜ àξιώµατος αéτοÜ. 

^O Σωφρόνιος qτο àνήρ σοβαρός καί µετρηµένος, âµερίµνησε δέ περί πολλ΅ν, κατά 

τό δυνατόν. \Eν öτει 1893 προήγαγε τήν âν Λευκωσί÷α \Aνωτέραν ^Eλληνικήν 
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Σχολήν ε¨ς τέλειον Γυµνάσιον, τό ïποÖον παρέσχε µεγάλας èφελείας ε€ς τε τήν 

παιδείαν καί τήν âν γένει διάπλασιν τÉς κοινωνίας καί τήν àνάπτυξιν τοÜ âθνικοÜ 

φρονήµατος. ^O Σωφρόνιος àπέθανε κατά Mάϊον τοÜ 1900.  

 Mετά τόν θάνατον τοÜ Σωφρονίου âπÉλθε µεγάλη àναστάτωσις âν Kύπρω δι’ 

âκλογήν διαδόχου αéτοÜ, ≥τις διήρκεσεν âπί δεκαετίαν σχεδόν, τ΅ν µέν ταχθέντων 

•πέρ τοÜ Kιτίου, τ΅ν δέ •πέρ τοÜ Kυρηνείας. \Aνεµείχθησαν καί εrτα πατριάρχαι· ï 

ο¨κουµενικός \Iωακείµ ï Γ΄ προέβη ε¨ς τήν âκλογήν τοÜ Kυρηνείας, ½ς 

\Aρχιεπισκόπου. Tό τοιοÜτον àπέκρουσαν οî περί τόν Kιτίου καί δέν àνεγνώρισε 

καί ™ \Aγγλική Kυβέρνησις. Tέλος, τFÉ âπεµβάσει τοÜ πατριάρχου \Aλεξανδρείας 

Φωτίου, τό ζήτηµα öλαβεν ôλλην τροπήν, ™ δέ \Aγγλική Kυβέρνησις, διά νόµου âν 

τFÉ BουλFÉ, διέταξε νέας âκλογάς, καθ’ ±ς âξελέγη \Aρχιεπίσκοπος ï Kιτίου 

Kύριλλος τ΅ 1909 (µέχρι τ΅ 1916), ½ς Kύριλλος ï B΄. 

 

Kύριλλος ï B΄ 1909-16 

 ^O \Aρχιεπίσκοπος Kύριλλος âγεννήθη âπίσης âν Προδρόµω, τ΅ 1845, 

çνοµασθείς KωνσταντÖνος. \Eκ νεαρÄς ™λικίας ½δηγήθη ε¨ς Λευκωσίαν καί 

διαµένων âν τFÉ \AρχιεπισκοπFÉ âφοίτα ε¨ς τήν ^Eλληνικήν Σχολήν. T΅ 1866 âστάλη 

ε¨ς τήν Θεολογικήν Σχολήν τ΅ν ^Iεροσολύµων. Tαύτην àποφοιτήσας τ΅ 1872 

•πέστρεψεν ε¨ς Kύπρον, διαµένων âν τFÉ \AρχιεπισκοπFÉ, ¬που καί âχειροτονήθη 

Διάκονος, µετονοµασθείς Kύριλλος. \Eδίδασκε δέ ε¨ς τήν \Aνωτέραν ^Eλληνικήν 

Σχολήν τά Θρησκευτικά καί ^Eλληνικά, âκτελ΅ν καί καθήκοντα ^Iεροκήρυκος. 

 Συγχρόνως, ¬µως, qτο καί πολιτικός δηµοσιογράφος. ‰ Eγραφε δέ ε¨ς τήν 

«\Aλήθειαν» ΛεµεσοÜ. MετεÖχε ¬λων τ΅ν πολιτικ΅ν ζητηµάτων καί διέπρεπεν ½ς 

®ήτωρ âν τοÖς συλλαλητηρίοις κατά τÉς Kυβερνήσεως. \Eν öτει 1889 âξελέγη 

Mητροπολίτης Kυρηνείας, πολλά âπιτελέσας âν αéτFÉ. Mετά τινα χρόνον âξελέγη 

καί βουλευτής καί ½ς τοιοÜτος διετέλεσεν âπί 20 öτη. T΅ 1893 προήχθη ε¨ς τήν 

Mητρόπολιν Kιτίου, ≥ν âποίµανεν âπί 16 öτη, πολλά καί âκεÖ âπιτελέσας· τ΅ 1909 

âξελέγη \Aρχιεπίσκοπος. \Aλλ’ •πέστη πολλούς κόπους πρός διόρθωσιν τÉς 

καταστάσεως τÉς δεκαετοÜς χηρείας. \Eπί Kυρίλλου τοÜ B΄ συνετάχθη τ΅ 1914 καί 

ï Kαταστατικός Xάρτης τÉς \Eκκλησίας τÉς Kύπρου. 

 ^O Kύριλλος ï B΄ qτο àνήρ παραστατικός, δραστήριος, çξύς ½ς καί 

καλοκάγαθος, ôγαν φιλόπατρις, φιλάνθρωπος, âλεήµων, φιλόξενος. Δυστυχ΅ς 

öζησεν çλίγα öτη ½ς \Aρχιεπίσκοπος· µεταβάς ε¨ς τό χωρίον αéτοÜ, χάριν ¨αµατικ΅ν 

λουτρ΅ν, àπέθανε τήν 6ην \Iουλίου 1916, προσβληθείς •πό περιτονίτιδος. \Eτάφη âν 

τ΅ χωρίω αéτοÜ Πρόδροµος. Tό λείψανον αéτοÜ ε•ρίσκεται σήµερον âντός τοÜ 

ναοÜ. Tόν Kύριλλον τόν B΄ διεδέχθη ï Kηρυνείας, ½ς Kύριλλος ï Γ΄ 1916-33. 
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Kύριλλος ï Γ΄ 1916-33 

 \Eγεννήθη âν Πραστει΅ τÉς Mεσαορίας· âσπούδασεν âν \Aθήναις Φιλολογίαν, 

âπανελθών ε¨ς Kύπρον ε¨ργάσθη âν Λεµεσ΅, ½ς Διδάσκαλος καί ^IεροκÉρυξ. T΅ 

1895 âξελέγη Mητροπολίτης Kυρηνείας καί τ΅ 1916 \Aρχιεπίσκοπος. oHτο àνήρ 

¦ρεµος, •ποµονετικοÜ χαρακτÉρος καί λίαν µελετηρός. Προήδρευε πάντοτε τοÜ 

âθναρχικοÜ συµβουλίου. T΅ 1918-19 µετέβη ε¨ς ΛονδÖνον, ½ς πρόεδρος πρεσβείας, 

àποτελουµένης καί âκ τ΅ν 9 λαϊκ΅ν ^Eλλήνων Bουλευτ΅ν. Oyτος διÉλθε τόν βίον 

àσκ΅ν τά καθήκοντα αéτοÜ ½ς \Eθνάρχης. \Eν τ΅ µεταξύ, τ΅ 1931 âγένετο τό µέγα 

ζήτηµα âν Kύπρω, καθ’ ¬ âνεπρFήσθη τό κυβερνεÖον καί âξωρίσθησαν οî 

MητροπολÖται Kιτίου καί Kυρηνείας καί ≠Eλληνες Bουλευταί. Tό τοιοÜτον 

κατέθλιψε τόν \Aρχιεπίσκοπον, ¬στις πλήν ôλλων, âκ τυχαίας àπροσεξίας, 

προσβληθείς •πό πλευρίτιδος àπεβίωσε τήν 16ην Nοεµβρίου τοÜ 1933. 

 

Λεόντιος 1947 

 Tά τÉς \Eκκλησίας διηύθυνεν ½ς τοποτηρητής καί πρ΅τος τFÉ τάξει, àλλά καί 

½ς µόνος âναποληφθείς Mητροπολίτης, ï Πάφου Λεόντιος, 1933-47. Oyτος 

âσπούδασεν âν \Aθήναις Θεολογίαν καί µετεξεπεδεύθη âν \AµερικFÉ. ^Ως 

τοποτηρητής âχειρίσθη σθεναρ΅ς τό Kυπριακόν ζήτηµα, διά πολλ΅ν •ποµνηµάτων. 

T΅ 1947 âξελέγη \Aρχιεπίσκοπος, ζήσας µόνον 36 ™µέρας. TοÜτον διεδέχθη ï 

Kυρηνείας Mακάριος ï B΄.  

 

Mακάριος ï B΄ 1947-50 

 Kαί οyτος âγεννήθη âν Προδρόµω καί qτο πρός µητρός àδελφιδός Kυρίλλου 

τοÜ B΄. \Eν Kωνσταντινουπόλει âσπούδασεν âν τFÉ MεγάλFη τοÜ Γένους σχολFÉ καί âν 

τFÉ ΘεολογικFÉ τÉς Xάλκης. Erτα ε¨ς τό âν \Aθήναις Πανεπιστήµιον καί ε¨ς τήν 

\Oξφόρδην. T΅ 1917 âξελέγη Mητροπολίτης Kυρηνείας, ¬που πολλά âπετέλεσε, 

πρωτοστατ΅ν ε¨ς τό \Eθνικόν ζήτηµα. T΅ 1931 âξωρίσθη, µεταβάς πρ΅τον ε¨ς 

\Aγγλίαν καί εrτα ε¨ς \Aθήνας, ¬που παρέµεινεν âπί öτη πολλά. Kαί τέλος 

âπέστρεψε µετά δεκαπενταετίαν ε¨ς Kύπρον. T΅ 1947 âξελέγη παµψηφεί 

\Aρχιεπίσκοπος καί ½ς τοιοÜτος âξηκολούθησε τόν âθνικόν àγ΅να. 

 TFÉ πρωτοβουλί÷α αéτοÜ συνετάχθησαν τά παγκύπρια âθνικά Δηµοψηφίσµατα 

•πέρ τÉς ëνώσεως, τοÜ 1950. \Eν τFÉ πολιτεί÷α αéτοÜ âβάδισεν âπί τ΅ν ¨χν΅ν τοÜ 

àοιδίµου θείου αéτοÜ Kυρίλλου τοÜ B΄. \Aλλ’ ½ς âκ τ΅ν δειν΅ν τÉς âξορίας καί τοÜ 

γήρατος àπέθανεν âν ™λικί÷α 80 âτ΅ν, τόν \Iούνιον τοÜ 1950, àφοÜ οyτος 

συνεπλήρωσε τούς θρόνους Πάφου, Kιτίου καί Kυρηνείας. 
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Mακάριος ï Γ΄ 

 ^Ως διάδοχος αéτοÜ âξελέγη ï Kιτίου Mακάριος ï Γ΄, ï καί νÜν τοιοÜτος. 

\Eγεννήθη âν Παναγι÷Ä τÉς Πάφου καί •πÉρξεν Δόκιµος âν τFÉ MονFÉ τοÜ Kύκκου. 

\Eφοίτησεν âν τ΅ Παγκυπρίω Γυµνασίω, ¬που διεκρίθη. \Eσπούδασε Θεολογίαν âν 

τ΅ \Eθνικ΅ Πανεπιστηµίω καί µετεξεπαιδεύθη âν \AµερικFÉ. Περί τÉς âθνικÉς αéτοÜ 

δράσεως µαρτυρεÖ ™ âξορία αéτοÜ, µετ’ ôλλων, ε¨ς Σεϋχέλλας καί νÜν âν \Aθήνας 

καί \Aµερικήν. Tά λοιπά âναπόκεινται ε¨ς τήν îστορίαν. 

 KωνσταντÖνος Mυριανθόπουλος. 


