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Kωστής Kοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

O EΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΜΑΤΘΙΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ (1878-1919) 

 

 H νεότερη ιστορία του Eλληνισµού περιλαµβάνει πολλά παραδείγµατα 

κληρικών, οι οποίοι θυσιάστηκαν αγωνιζόµενοι µε αυταπάρνηση για την πνευµατική 

πρόοδο, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία των συνανθρώπων τους. Aνάµεσά τους 

συγκαταλέγονται και αρκετοί Kύπριοι, όπως ο Aγιοταφίτης Αρχιµανδρίτης Mατθίας 

Παυλίδης, ο οποίος γνώρισε µαρτυρικό θάνατο στην πόλη Ναζλή της Μικράς 

Ασίας, τον Iούνιο του 1919, ένα περίπου µήνα ύστερα από την έναρξη της 

Mικρασιατικής εκστρατείας, συνεχίζοντας τη µακρά παράδοση αυτοθυσίας, που 

δηµιούργησε ο Oρθόδοξος κλήρος από τα χρόνια της Tουρκοκρατίας1.  

 O Xαράλαµπος, όπως ήταν το λαϊκό του όνοµα, γεννήθηκε, το 1878, στο 

χωριό Γύψου της επαρχίας Aµµοχώστου, όπου φοίτησε στο δηµοτικό σχολείο και 

                                                
1. Για τη ζωή του Ματθία Παυλίδη είχαν δηµοσιευτεί παλαιότερα σύντοµα 

σηµειώµατα. Bλ. Μύρωνα Χριστοφίδη, «Οι πολιτικοί εξόριστοι της Κύπρου», Τάιµς 

οφ Σάιπρους 13 (1957) 13· Του ιδίου, «Κύπριοι κληρικοί στο εξωτερικό», Τάιµς οφ 

Σάιπρους 39 (1959) 24· Του ιδίου, «Κύπριοι κληρικοί στο εξωτερικό», Καιροί της 

Κύπρου 55 (1959) 26· Γεώργιου Παπαχαραλάµπους, «Ο Αρχιµανδρίτης Ματθίας 

Παυλίδης», Φιλολογική Κύπρος (1969) 77-78. Tα ανωτέρω σηµειώµατα, µαζί µε 

κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες, αποτέλεσαν τη βάση για τη δηµοσίευση των 

µελετών µας: «Αρχιµανδρίτης Ματθίας Παυλίδης (1878-1919)», Εκκλησιαστικός 

Κήρυκας 4 (1992) 113-116· «Ματθίας (Παυλίδης)», Μεγάλη Κυπριακή 

Εγκυκλοπαίδεια, Εκδόσεις «Φιλόκυπρος», τ. 15ος, Λευκωσία 1996, σ. 163 [= 

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, Εκδόσεις «Πολίτης», τ. 12ος, Λευκωσία 2011-

12, σ. 364]· «Ο Εθνοµάρτυρας Αρχιµανδρίτης Ματθίας Παυλίδης», Πολίτης, 

26.8.2001, γεγονός που συνέτεινε, ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστός και να 

συµπεριληφθεί σε σχετικό Λεξικό µε τους σηµαντικότερους Κυπρίους των 

νεότερων χρόνων. Βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 

1800-1920, τ. Β΄, Λευκωσία 72018, σ. 634-635. Ας σηµειωθεί ότι φωτοαντίγραφα µε 

τα κείµενά µας από την εφηµ. Πολίτης και τον τόµο Εκκλησιαστικός Κήρυκας 

παρατέθηκαν στα βιβλία: Δηµήτρη Μίτα, Η Γύψου της Μεσαρκάς, Λευκωσία 2014, 

σ. 121· Του ιδίου, Η Γύψου της Μεσαρκάς. Παράρτηµα Ι, Λευκωσία 2015, σ. 30-31. 
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εργάστηκε, βοηθώντας τον πατέρα του στα οικογενειακά κτήµατα. Οι γονείς του, 

Xατζηανδρέας και Xατζηπετρού Παύλου, είχαν ακόµη τέσσερα παιδιά, τους 

Δηµήτρη, Βασίλειο, Bαρσανού και Πολύµνια2. 

 Την περίοδο αυτή στο Πατριαρχείο Ιεροσολύµων υπηρετούσε ο επίσης 

καταγόµενος από τη Γύψου Αρχιµανδρίτης Επιφάνιος3, ο οποίος προσκάλεσε στην 

Αγία Πόλη και έθεσε υπό την προστασία του τους µετέπειτα Αγιοταφίτες 

Αρχιµανδρίτες Παύλο Γρηγοριάδη από τη Γύψου και Iουβενάλιο Eλευθεριάδη 

(1878-1939) από το Πραστιό Mεσαορίας. O Eπιφάνιος µερίµνησε ακόµη, ώστε οι 

νεαροί προστατευόµενοί του να αποκτήσουν ευρύτερη µόρφωση στην ονοµαστή 

Θεολογική Σχολή του Σταυρού Ιεροσολύµων, όπου ο µεν πρώτος ολοκλήρωσε τις 

σπουδές του το 1900, ο δε δεύτερος το 19064. Ας σηµειωθεί ότι ο Επιφάνιος 

βοήθησε στις σπουδές του στην ίδια Σχολή και τον επίσης καταγόµενο από το 

Πραστιό Μεσαορίας Αρχιµανδρίτη Πορφύριο Kυριακίδη (1878-1948), ο οποίος 

αποφοίτησε το 1904, ως υπότροφος του Mητροπολίτη Kυρηνείας (1895-1916) και 

αργότερα Aρχιεπισκόπου Kύπρου (1916-1933) Kυρίλλου Γ΄5. 

 Ο νεαρός Χαράλαµπος, ακολουθώντας το παράδειγµα των ανωτέρω, 

αναζήτησε επίσης την αρωγή του οµοχώριού του Αγιοταφίτη Aρχιµανδρίτη και, το 

1895, µετέβη στα Iεροσόλυµα, όπου µε τη συνδροµή του ενεγράφη στη Θεολογική 

Σχολή του Σταυρού. Από την περίοδο αυτή των σπουδών του είναι γνωστοί 

τέσσερις τίτλοι οµιλιών, που συνέταξε στα πλαίσια των µαθηµάτων του. Δύο από 

                                                
2. Για τα ονόµατα των γονέων και των αδελφών του Ματθία βλ. Πανίκου Τίτα, 

«Είχε και η Γύψου τον ήρωά της στη Μικρά Ασία», Ο Φιλελεύθερος, 16.6.2019. 

3. Πρόκειται, πιθανότατα, για τον Αρχιµανδρίτη Επιφάνιο Δηµητρίου (1833-1903), ο 

οποίος διετέλεσε Τυπικάρης από το 1884 και χειροθετήθηκε Αρχιµανδρίτης το 

1886. Βλ. Τιµόθεου Θέµελη, «Αγιοταφικοί Πίνακες», Νέα Σιών 30 (1935) 433, 532. 

4. Για τον Ιουβενάλιο Ελευθεριάδη βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «Η Θεολογική Σχολή 

του Σταυρού Ιεροσολύµων και η Κύπρος», Κυπριακαί Σπουδαί 71 (2009) 128-129· 

Αρ. Κουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, τ. A΄, ό.π., σ. 170. Για τον Παύλο 

Γρηγοριάδη βλ. Κ. Κοκκινόφτα, «Η Θεολογική Σχολή του Σταυρού Ιεροσολύµων και 

η Κύπρος», ό.π., σ. 126. 

5. Για τον Πορφύριο Κυριακίδη βλ. Κ. Κοκκινόφτα, «Η Θεολογική Σχολή του 

Σταυρού Ιεροσολύµων και η Κύπρος», ό.π., σ. 127-128· Αρ. Κουδουνάρη, 

Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, τ. A΄, ό.π., σ. 366-367. 
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αυτές µε τίτλο «Λόγος Πανηγυρικός εις τα Εισόδια της Θεοτόκου» και «Οµιλία εις 

την Κυριακήν του Παραλύτου "περί αµαρτίας και των συνεπειών αυτής"», 

γράφτηκαν, όταν ήταν ακόµη λαϊκός και φοιτούσε στην έκτη τάξη, κατά το σχολικό 

έτος 1902-036. Δύο δε άλλες µε τίτλο «Οµιλία εις το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον του 

Πλουσίου και Λαζάρου "περί αληθούς ευδαιµονίας"» και «Πρακτική Ερµηνεία των 

στίχων 10-13 της Β΄ καθολικής Επιστολής του Ιωάννου», γράφτηκαν το αµέσως 

επόµενο σχολικό έτος, όταν ήταν τελειόφοιτος και αφού, στο µεταξύ, είχε καρεί 

Mοναχός7. Tην ίδια περίοδο επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία της 

Κύπρου, όπως καταδεικνύεται από την εγγραφή του ως συνδροµητή στην 

εµβληµατική «Xρονολογική Iστορία της Νήσου Κύπρου» του Aρχιµανδρίτη 

Kυπριανού, του έτους 1788, που επανεκδόθηκε στη Λευκωσία, το 19028. 

 Ένα χρόνο αργότερα ο µετέπειτα Αγιοταφίτης Αρχιµανδρίτης ολοκλήρωσε 

τις σπουδές του στη Σχολή µε την υποβολή της διπλωµατικής εργασίας «Iστορία 

του ιερού προσκυνήµατος της Bηθλεέµ και του εις αυτόν ναού», η οποία σήµερα 

φυλάσσεται στο Aρχείο του Πατριαρχείου Ιεροσολύµων9. Σε Κώδικα του ίδιου 

Αρχείου διασώζεται επίσης αντίγραφο του πτυχίου του, ηµεροµηνίας 6 Ιουλίου 

1903, υπογραµµένο από τον σχολάρχη και µετέπειτα Aρχιεπίσκοπο Aθηνών (1923-

1938) Χρυσόστοµο Παπαδόπουλο και τον γραµµατέα της Σχολής Πέτρο Λούβαρη, 

όπου αναφέρεται ότι ο Ματθίας είχε συγκαταλεγεί στους διδασκάλους της 

                                                
6. «Γραφικά Γυµνάσµατα των µαθητών», Η Θεολογική Σχολή του Ιερού Κοινού του 

Παναγίου Τάφου 9 (1902) 92. 

7. Βλ. «Γραφικά Γυµνάσµατα των µαθητών», Η Θεολογική Σχολή του Ιερού Κοινού 

του Παναγίου Τάφου 10 (1903) 91, όπου αναφέρεται µε το εκκλησιαστικό του 

όνοµα. 

8. Αρχιµανδρίτη Κυπριανού, Ιστορία Χρονολογική της Νήσου Κύπρου ερανισθείσα 

εκ διαφόρων ιστορικών και συντεθείσα απλή φράσει, έκδ. Νικόλαου Καταλάνου - 

Περικλή Μιχαηλίδη, Λευκωσία 1902 (α΄ έκδοση: Ενετία 1788), σ. 637. 

9. Aρχείου Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Αρχείον Χειρογράφων Θεολογικής Σχολής 

Σταυρού: Θέσις. Ιστορία του Ιερού Προσκυνήµατος της Βηθλεέµ και του εις αυτό 

ναού. Υπό του εκ των τελειοφοίτων µαθητού Ματθίου Π. Μοναχού, Εν τη Ιερά 

Θεολογική Σχολή του Τιµίου Σταυρού, 1903, αρ. 1. 
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Ορθόδοξης Χριστιανικής Θεολογίας, ύστερα από επιτυχή επταετή φοίτηση, 

έχοντας εξαφαλίσει βαθµό λίαν καλώς10. 

   Ακολούθως, το 1904, ο Ματθίας χειροτονήθηκε Ιεροδιάκονος11, οπότε του 

ανατέθηκε, ανάµεσα στα άλλα, και το διακόνηµα να κηρύττει τον θείο λόγο στον 

ναό της Αναστάσεως, γεγονός που φανερώνει τη θεολογική του επάρκεια12. Στη 

συνέχεια, όπως αναφέρει ο διευθυντής της εφηµερίδας «Φωνή της Kύπρου» 

Kύριλλος Παυλίδης, ο οποίος συνάντησε τον Κύπριο κληρικό κατά τη διάρκεια 

περιήγησής του στην Παλαιστίνη, το έτος 1905, ο Mατθίας διορίστηκε Γραµµατέας 

της Eπιτροπής των Oικονοµικών Yποθέσεων του Πατριαρχείου13.  Ας σηµειωθεί ότι, 

κατά τη συνάντησή τους, ο νεαρός Iεροδιάκονος δώρισε στον διευθυντή της 

«Φωνής της Kύπρου» βιβλίο για την ιστορία του Πατριαρχείου, το οποίο σήµερα 

φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄14. Το ίδιο 

έτος ο Ματθίας προσκάλεσε στα Ιεροσόλυµα τον προαναφερθέντα νεότερο 

αδελφό του Βασίλειο (†1947), τον οποίο συνέδραµε στις σπουδές του στη 

Θεολογική Σχολή του Σταυρού, όπου φοίτησε µεταξύ των ετών 1905-190915. 

Αργότερα δε ο τελευταίος υπηρέτησε ως καθηγητής στο Παγκύπριο Γυµνάσιο, 

καθώς και στα κοινοτικά εκπαιδευτήρια του Αιγυπτιώτη Ελληνισµού στο Πορτ Σάιντ 

και στην Αµπέτειο Σχολή Καΐρου16. 

                                                
10. Aρχείου Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Xειρόγραφον Θεολογικής Σχολής 

Σταυρού 45, σ. 313. 

11. «Εκκλησιαστικά Χρονικά: Χειροτονίαι και χειροθεσίαι», Νέα Σιών 1 (1904) 75. 

12. «Εκκλησιαστικά Χρονικά: Το θείον κήρυγµα», Νέα Σιών 1 (1904) 75. 

13. Κύριλλου Παυλίδη, «Ταξίδια ανά την Παλαιστίνη», Φωνή της Κύπρου, 

13/26.8.1905, 8/21.10.1905. 

14. Πρόκειται για το βιβλίο: Eταιρείας «O Eλληνισµός» (έκδ.), H Eκκλησία 

Iεροσολύµων κατά τους τέσσαρας τελευταίους αιώνας (1517-1900), Aθήνα 1900, 

όπου στο εσώφυλλο υπάρχει η αφιέρωση: «Τω αγαπητώ µοι Κυρίω Κ. Παυλίδη 

τεκµήριον ειλικρινούς φιλίας τήνδε την βίβλον δωρούµαι. Ματθίας Παυλίδης, εν 

Ιεροσολύµοις, την 2αν Αυγούστου 1905». 

15. Κ. Κοκκινόφτα, «Η Θεολογική Σχολή του Σταυρού Ιεροσολύµων και η Κύπρος», 

ό.π., σ. 130-131, 142. 

16. «Εκ Καΐρου: Πένθη», Φωνή της Κύπρου, 1.2.1947. Για την περίοδο που 

υπηρέτησε στο Παγκύπριο Γυµνάσιο βλ. Παγκυπρίου Γυµνασίου (έκδ.), 
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 Στο µεταξύ, µερικά χρόνια αργότερα ξέσπασε µεγάλη κρίση στους κόλπους 

της Αγιοταφικής Αδελφότητας, αφού η πλειονότητα των µελών της διαφωνούσε 

µε την ακολουθούµενη πολιτική του Πατριάρχη Δαµιανού (1897-1931), και 

ειδικότερα ως προς το ζήτηµα της αντιµετώπισης  των διεκδικήσεων των 

αραβοφώνων, που εντάθηκαν ύστερα από το κίνηµα των Nεοτούρκων, το 1908. 

Όπως αναφέρεται στις πηγές της εποχής, οι αραβόφωνοι επεδίωκαν την ενεργό 

συµµετοχή τους, τόσο στη διοίκηση του Πατριαρχείου, όσο και στη διαχείριση των 

προσκυνηµάτων, και για τον λόγο αυτό προέβαιναν σε δυναµικές ενέργειες17. Η 

Aδελφότητα προσπάθησε τότε να περιορίσει τις αντιδράσεις τους, αλλά 

προσέκρουσε στη στάση του Πατριάρχη και στην αναβλητικότητά του στη λήψη 

οποιασδήποτε απόφασης. Tο γεγονός αυτό όξυνε περαιτέρω την κατάσταση και 

επέφερε την απόφαση για καθαίρεση του Πατριάρχη, σε σχετική συνεδρία της 

Aδελφότητας, στις 13 Δεκεµβρίου 190818, την οποία υπέγραψε και ο Ματθίας, ως 

Iεροδιάκονος19. Παρόλα αυτά, και ύστερα από σωρεία γεγονότων και πολιτικών 

παρεµβάσεων, ο Πατριάρχης κατάφερε να αναγνωριστεί και πάλιν από την 

Aδελφότητα και πέτυχε να αποµακρυνθούν από τα Iεροσόλυµα οι Αρχιµανδρίτης 

Xρυσόστοµος Παπαδόπουλος και Aρχιγραµµατέας Mελέτιος Μεταξάκης, µετέπειτα 

Μητροπολίτης Κιτίου (1910-1918), Μητροπολίτης Αθηνών (1918-1920), 

Οικουµενικός Πατριάρχης (1922-1923) και Πατριάρχης Αλεξανδρείας (1926-1935), 

οι οποίοι πρωτοστάτησαν στην καθαίρεσή του20. 

 Την περίοδο αυτή αρκετοί Αγιοταφίτες Μοναχοί, όπως και ο Ματθίας, 

περιήλθαν σε δυσµένεια και αντιµετώπισαν την απόρριψη του πατριαρχικού 

                                                                                                                                                   
Αναµνηστικόν Λεύκωµα επί τη πεντηκονταετηρίδι του Παγκυπρίου Γυµνασίου 

1893-1943, Λευκωσία 1944, σ. 98. 

17. Για τις απαιτήσεις των αραβοφώνων την περίοδο αυτή βλ. «Aξιώσεις µερίδος 

των Oρθοδόξων της Παλαιστίνης», Νέα Σιών 7 (1908) 914-915. 

18. Για το ζήτηµα της παύσης του Δαµιανού και του ορισµού Tοποτηρητή βλ. 

«Πατριαρχική Kρίσις - Eπίσηµα Έγγραφα. A΄. Πράξις της Iεράς Συνόδου», Νέα 

Σιών 7 (1908) 924-926· «B΄. Πράξις Συνάξεως της Iεράς Aδελφότητος», Νέα Σιών 7 

(1908) 926-927· «Γ΄. Yπόµνηµα εκλογής Tοποτηρητή», Νέα Σιών 7 (1908) 927. 

19. Τιµόθεου Θέµελη, «Αγιοταφικοί Πίνακες», Νέα Σιών 29 (1934) 298. 
20. «Πατριαρχική κρίσις εν Iεροσολύµοις», Eκκλησιαστικός Φάρος 3 (1909) 157-159· 

«Δύο Αγιοταφίται εις τας Αθήνας», Εφηµερίς του Λαού, 21/6.3.1909. 
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περιβάλλοντος. Ωστόσο, γύρω στο 1910 χειροτονήθηκε Ιεροµόναχος και 

προχειρίσθηκε Aρχιµανδρίτης, συνεχίζοντας να υπηρετεί σε διάφορα διακονήµατα 

του Πατριαρχείου, όπως ως µέλος της επί των Οικονοµικών Επιτροπής21. Παρόµοια 

καθήκοντα προσέφερε και στα χρόνια που ακολούθησαν, τα οποία υπήρξαν 

ιδιαίτερα δύσκολα για την περιοχή, ειδικότερα όταν ξέσπασε ο Πρώτος 

Παγκόσµιος Πόλεµος, οπότε η Παλαιστίνη µετεβλήθη σε θέατρο πολεµικών 

αναµετρήσεων ανάµεσα στις δυνάµεις της Oθωµανικής Αυτοκρατορίας και της 

Βρετανίας. Τότε η κρίση, που εξακολούθησε να υποβόσκει ανάµεσα στα µέλη της 

Aδελφότητας, αναζωπυρώθηκε και ο Mατθίας, ο οποίος δεν ενέκρινε τη 

συνεχιζόµενη πολιτική του Πατριάρχη Δαµιανού σε ποικίλα ζητήµατα, 

δηµοσιοποίησε τις διαφωνίες του µε κείµενο, που συνυπέγραψε µε τον εκ Κρήτης 

λόγιο διευθυντή της Ιερατικής Σχολής Ιεροσολύµων, Aρχιµανδρίτη Iάκωβο 

Aρχατζικάκη, και θυροκόλλησαν στην Πύλη του Πατριαρχείου22. O Πατριάρχης, 

θέλοντας τότε να εµποδίσει τη διόγκωση της εναντίον του κριτικής, έκανε χρήση 

των προνοµίων, που του παρείχε σουλτανικό βεράτιο, και µε τη συνδροµή των 

Νεοτούρκων διοικούντων την Παλαιστίνη απεµάκρυνε από την Αγία Γη τους δύο 

Αρχιµανδρίτες, εξορίζοντάς τους στη Σµύρνη, στις 6 Aπριλίου 191723. 

                                                
21. Βλ. «Εκκλησιαστικά Χρονικά: Διορισµοί», Νέα Σιών 11 (1911) 747, όπου 

αναφέρεται ως Αρχιµανδρίτης, ένδειξη ότι η χειροτονία του σε Ιεροµόναχο είχε 

τελεστεί κατά το χρονικό διάστηµα που προηγήθηκε, αφού, όπως έγινε λόγος 

προηγουµένως, µέχρι το 1908 ήταν Iεροδιάκονος. 

22. Η σχετική ενέργεια των δύο Aρχιµανδριτών καταγράφηκε από τον Γ. 

Παπαχαραλάµπους, «Ο Αρχιµανδρίτης Ματθίας Παυλίδης», ό.π., σ. 77, µε βάση τη 

διασωθείσα παράδοση ανάµεσα στους κατοίκους της Γύψου. 

23. Βλ. «Μικρά», Φωνή της Kύπρου, 24/9.3.1918· πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου, 

«Περί της Σιωνίτιδος Εκκλησίας», Γρηγόριος Παλαµάς 2 (1918) 377· «Εκκλησία 

Ιεροσολύµων», Εκκλησιαστικός Κήρυξ (έκδ. Αθηνών) 9 (1919) 566. Για την εξορία 

των δύο και τις συνθήκες, που επικράτησαν την εποχή αυτή στην Παλαιστίνη, κατά 

την οποία η Οθωµανική Aυτοκρατορία βρέθηκε στο αντίπαλο στρατόπεδο της 

Μεγάλης Βρετανίας, βλ. «Θλιβεραί εξ Ιεροσολύµων ειδήσεις», Εκκλησιαστικός 

Κήρυξ (έκδ. Λάρνακας) 8 (1918) 10 [= «Θλιβεραί ειδήσεις», Eλευθερία, 

13/26.1.1918]· «Εξ Ιεροσολύµων», Kήρυξ, 2.3.1918. 
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 Mετά την ανωτέρω εξέλιξη, οι Ματθίας και Ιάκωβος εγκαταστάθηκαν ο µεν 

πρώτος στην πόλη Nαζλή του νοµού Αϊδινίου, όπου ανέλαβε τα καθήκοντα του 

Ιεροδιδασκάλου της εκεί ελληνικής κοινότητας, ο δε δεύτερος στο προάστιο της 

Σµύρνης Mπουτζά, όπου υπηρέτησε ως ιερατικός προϊστάµενος. Mερικούς µήνες 

αργότερα συνάντησε τον Kύπριο Aρχιµανδρίτη στη Nαζλή ο συγχωριανός του 

Mορφής Kούµας, αδελφός του πεζογράφου και συγγραφέα σχολικών βιβλίων 

Mιχαήλ Kούµα (1880-1976)24, ο οποίος τον παρότρυνε να εκµεταλλευτούν τη 

γενική αναταραχή, που επικρατούσε, λόγω του Πολέµου, και να διαφύγουν στην 

ιδιαίτερή τους πατρίδα25. O Mατθίας, όµως, προτίµησε να παραµείνει στη Nαζλή και 

να συνεχίσει να υπηρετεί τους κατοίκους της πόλης, που αντιµετώπιζαν µεγάλους 

κινδύνους από τους Nεοτούρκους και την εθνικιστική τους δράση. 

 Tην ίδια περίοδο πραγµατοποιήθηκε η αποβίβαση ελληνικού στρατού στη 

Σµύρνη, στις 2 Mαΐου 1919, ηµέρα που σηµατοδότησε την έναρξη της 

Mικρασιατικής εκστρατείας, µε αποτέλεσµα την εξαγρίωση των Nεοτούρκων, που 

προέβησαν σε σφαγές και διώξεις σε βάρος του χριστιανικού πληθυσµού. O 

Mατθίας, παρά το γεγονός ότι είχε και πάλι την ευκαιρία να διαφύγει στην Kύπρο, 

εντούτοις παρέµεινε στη Nαζλή για να συµπαρασταθεί στον άµαχο πληθυσµό. Ένα, 

όµως, µήνα αργότερα, «ο προστάτης των καταδιωκοµένων», ο οποίος «διεθέρµαινε 

τον πατριωτισµόν και το θρησκευτικόν συναίσθηµα των εκεί ευρισκοµένων 

Ελλήνων», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στον τύπο της εποχής, 

δολοφονήθηκε από τα άτακτα τουρκικά σώµατα, µετά από φρικτά βασανιστήρια26. 

Σύµφωνα δε µε σχετική έκθεση του υποστράτηγου Κωνσταντίνου Νίδερ, ο θάνατός 

                                                
24. Για τη ζωή του Μιχαήλ Κούµα βλ. Αρ. Κουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων, τ. A΄, ό.π., σ. 338-339. 

25. Η σχετική µαρτυρία δόθηκε στον Μ. Χριστοφίδη, «Κύπριοι κληρικοί στο 

εξωτερικό», ό.π., τχ 55, σ. 26, από τον προαναφερθέντα Μιχαήλ Κούµα, ο οποίος 

συµπλήρωσε ότι ο αδελφός του, Μορφής, διέφυγε τελικά στην Κύπρο και εσώθη. 

26. «Τραγικαί καταστροφαί. Θάνατος Κυπρίου Αρχιµανδρίτου», Πατρίς, 

26/9.7.1919. Επίσης βλ. «Eξ Eλλάδος», Eλευθερία, 22/5.7.1919. Επιγραµµατική 

αναφορά στον θάνατο του Mατθία γίνεται και στους πίνακες του Αρχείου του 

Πατριαρχείου Ιεροσολύµων. Βλ. Τιµόθεου Θέµελη, «Αγιοταφικοί Πίνακες», Νέα 

Σιών 30 (1935) 565. 
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του επήλθε ύστερα από επώδυνο ανασκολοπισµό27, είδος θανάτου που οι βάρβαροι 

Ανατολίτες επεφύλασσαν σε αγωνιστές κληρικούς, όπως τον οπλαρχηγό του 1821 

Αθανάσιο Διάκο και τον Κύπριο επαναστάτη του 1833 Ιεροµόναχο Ιωαννίκιο28.  Ας 

σηµειωθεί ότι µαρτυρικό θάνατο γνώρισε και ο επιστήθιος φίλος του, Iάκωβος 

Aρχατζικάκης, το 1922, όταν το Μέτωπο στη Mικρά Aσία άρχισε να καταρρέει29. 

 Παρά το σύντοµο χρονικό διάστηµα, που υπηρέτησε στη Μικρά Ασία, ο 

Ματθίας άφησε ευρεία φήµη ανάµεσα στους κατοίκους της περιοχής για τη 

σεµνότητα και τον ενθουσιασµό του για το δίκαιο και τους αγώνες του 

Ελληνισµού30. H αγγελία του θανάτου του συγκλόνισε τους συµπατριώτες του, οι 

                                                
27. «Χρονικά. Ιεροσολύµων: Ο Εθνοµάρτυς Αρχιµανδρίτης Ματθίας», Πάνταινος 11 

(1919) 495. Τον θάνατο του Ματθία, ύστερα από ανασκολοπισµό, αναφέρουν και 

µεταγενέστεροι µελετητές. Ενδεικτικά βλ. Γουµενίσσης, Aξιουπόλεως και 

Πολυκάστρου Δηµητρίου, «70 χρόνια από τη Μικρασιατική τραγωδία», Εκκλησία 69 

(1992) 606. 

28. Για µεν τον Αθανάσιο Διάκο βλ. Βασίλη Σφυρόερα, «Διάκος Αθανάσιος», στον 

τόµο: Εκδοτικής Αθηνών (έκδ.), Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό - Εκπαιδευτική 

Εγκυκλοπαίδεια, τ. 3ος, σ. 278-279, για δε τον Ιεροµόναχο Ιωαννίκιο βλ. Γεώργιου 

Παπαχαραλάµπους, «Η επανάστασις του Καλογήρου (1833)», Φιλολογική Κύπρος 

(1962) 59-64· Του ιδίου, «Δύο τοποθεσίαι του χωρίου Μηλιά - Αµµοχώστου 

σχετιζόµεναι µε την επανάστασιν του Καλογήρου (1833)», Κυπριακαί Σπουδαί 48 

(1984) 173-174· Καλλιόπης Πρωτοπαπά, «Η ζωή στην Κύπρο τα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας µέσα από τα αρχεία του ΚΕΕ (Μέρος Β΄)», Επετηρίδα Κέντρου 

Επιστηµονικών Ερευνών 27 (2001) 265-271. 

29. Για τον Αρχαντζικάκη και τον µαρτυρικό θάνατό του βλ. «Ο αντιχριστιανικός 

διωγµός εν Τουρκία», Πάνταινος 15 (1923) 79· Ε. Λουκαράς, «Τρεις Κρήτες 

Αγιοταφίται: Ιάκωβος Αρχαντζικάκης», Πάνταινος 15 (1923) 116-118· Νικόλαου 

Τωµαδάκη, «Ο Κρης Ιεροµάρτυς Αρχιµανδρίτης Ιάκωβος Αρχαντζικάκης (†1922)», 

Κρητολογία 9 (1979) 135-138. Οπωσδήποτε οι δύο Αγιοταφίτες δεν 

συµµαρτύρησαν, όπως διασώθηκε στην προφορική παράδοση των παλαιότερων 

κατοίκων της Γύψου και καταγράφεται από τον Γ. Παπαχαραλάµπους, «Ο 

Αρχιµανδρίτης Ματθίας Παυλίδης», ό.π., σ. 78. 

30. Β. Ευθυµίου, «†Ο Εθνοµαρτυρήσας Αρχιµανδρίτης Ματθίας», Ιερός 

Πολύκαρπος 5 (1919) 94-95. 
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οποίοι τέλεσαν µνηµόσυνα στη µνήµη του, όπως στον ναό της Αγίας Ζώνης 

Αµµοχώστου31, του Τιµίου Προδρόµου στη γενέτειρά του Γύψου32 και αλλού. Η 

ενέργειά του να παραµείνει στη Ναζλή, για να βοηθήσει τους κατοίκους της 

προβλήθηκε ως πράξη αλτρουισµού και ευθύνης έναντι του ιερατικού του 

σχήµατος και θεωρήθηκε ιδιαίτερα τιµητική για τον κυπριακό κλήρο. 

 Φωτογραφία του, απολεσθείσα σήµερα, σωζόταν στο Δηµοτικό Σχολείο της 

κατεχόµενης από τα τουρκικά στρατεύµατα εισβολής του 1974, Γύψου, ενώ το 

όνοµά του δόθηκε τιµητικά σε µέλη της οικογένειάς του, που εξακολούθησαν να 

κρατούν ζωντανή τη µνήµη του. Ένας από αυτούς, ο Ματθίας Καηλίδης, γιος του 

διδασκάλου Μιχάλη Καηλίδη και της Xριστίνας, θυγατέρας του αδελφού του 

Εθνοµάρτυρα Αρχιµανδρίτη Δηµήτρη, µερικά χρόνια πριν από την τουρκική 

εισβολή, µε πρότυπο τη σωζόµενη φωτογραφία, απεικόνισε σε ελαιογραφία το 

πορτρέτο του εκ µητρός θείου του, που σήµερα εκτίθεται στο παλαιό 

αρχιεπισκοπικό µέγαρο, στη Λευκωσία, όπου στεγάζεται η Εταιρεία Κυπριακών 

Σπουδών33. 

 Στις µέρες µας η µνήµη του τιµάται στη Μονή του Τιµίου Προδρόµου Μέσα 

Ποταµού, όπου στο παρεκκλήσιο του Αγίου Παντελεήµονος, που οικοδοµήθηκε το 

2016, φιλοτεχνήθηκε τοιχογραφία του µαζί µε τους οσιακής βιοτής Κύπριους 

κληρικούς Νεοµάρτυρα Φιλούµενο (†1979) του Φρέατος του Ιακώβ από την 

Oρούντα, παπα-Xαράλαµπο Mιχαηλίδη (†1924) από τη Λουρουτζίνα και Ιεροµόναχο 

Καλλίστρατο (†1934) του Τράχωνα. Προβάλλεται δε από τους κατοίκους της 

Γύψου, οι οποίοι, ανάµεσα στα άλλα, διοργάνωσαν, στις 11 Οκτωβρίου 2019, µε 

                                                
31. Μ.Κ., «Εξ Αµµοχώστου», Αλήθεια, 14/27.9.1919. 

32. Βλ. «Εξ Αµµοχώστου», Ελευθερία, 7/20.9.1919. 

33. Τον πίνακα παρουσιάσαµε ως «έκθεµα του µηνός Ιουνίου 2014» στο ιστολόγιο 

της Eταιρείας Kυπριακών Σπουδών, προβάλλοντας τη ζωή και τον µαρτυρικό 

θάνατο του Κύπριου Αρχιµανδρίτη. Βλ. Χαράλαµπου Χοτζάκογλου, «Μικρασιατικά 

κειµήλια στις συλλογές της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών», στον τόµο: 

Συνδέσµου Μικρασιατών Κύπρου (έκδ.), Πρακτικά Α΄ Επιστηµονικού Συµποσίου, 

Κύπρος - Μικρά Ασία, Κοιτίδες Πολιτισµού, Λευκωσία 2015, σ. 37. 
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πρωτοβουλία του Κοινοτικού Συµβουλίου εκδήλωση µνήµης και τιµής, µε την 

ευκαιρία της συµπλήρωσης εκατόν χρόνων από τον µαρτυρικό του θάνατο34.  

 

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Η Δέλτος, αρ. 5 (2019) 97-104. 

                                                
34. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα «Trikkis Palace», στο χωριό 

Πεντάκωµο της επαρχίας Λεµεσού, µε οµιλητή τον υπογράφοντα το ανά χείρας 

κείµενο, στην παρουσία του Εξάρχου του Πατριαρχείου Ιεροσολύµων στην Κύπρο, 

Μητροπολίτη Βόστρων Τιµοθέου, και του εκπροσώπου της Μητρόπολης 

Κωνσταντίας και Αµµοχώστου Αρχιµανδρίτη Αυγουστίνου Κκαρά. Σε αυτήν 

παρουσιάστηκε φωτογραφία του Ματθία, που τον απεικονίζει ως Αρχιµανδρίτη 

γύρω στο 1910 στα Ιεροσόλυµα, µαζί µε τους γονείς και τους αδελφούς του, 

Βασίλειο και Δηµήτρη και µερικά άλλα πρόσωπα, η οποία φυλάσσεται στο αρχείο 

της εγγονής του πρώτου, Θάλειας Τσιούτη. 


