
Kωστής Kοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

O IEPOΘEOΣ KYKKΩTHΣ KAI Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗ 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

 Όπως έγινε λόγος σε παλαιότερο δηµοσίευµά µας, ο Ιερόθεος Κυκκώτης µετέβη στο 

Λονδίνο, τον Νοέµβριο του 1936, για να συνεχίσει τις σπουδές του, οι οποίες είχαν διακοπεί 

βίαια, ύστερα από την απέλασή του από την Ελλάδα από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, 

εξαιτίας των δηµοσιογραφικών ανταποκρίσεών του στην κυπριακή εφηµερίδα «Ελευθερία» . 1

Ο Ιερόθεος, αφού εργάστηκε στην αγγλική πρωτεύουσα σε διάφορες χειρωνακτικές εργασίες 

και εξοικονόµησε τα απαραίτητα χρήµατα, ενεγράφη στο Βασιλικό Κολλέγιο (King’s 

College), όπου, µεταξύ των ετών 1937-1939, παρακολούθησε µαθήµατα θεολογίας και 

φιλοσοφίας . 2

Εθνική και πνευµατική δραστηριότητα 

. Κωστή Κοκκινόφτα, «Ο Ιερόθεος Κυκκώτης και η αντιδικτατορική του στάση έναντι του 1

καθεστώτος της 4ης Αυγούστου», Ενατενίσεις 35 (2020) 131-135. Για τον βίο του Ιεροθέου 

βλ. Xάρη Mεττή, «Iερόθεος Kυκκώτης (1905-1972)», Ορθόδοξος Kήρυξ 182-183 (2003) 

14-21, 184-185 (2004) 17-19, 186-187 (2004) 17-20, 188-189 (2004) 14-19· Kωστή 

Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1921-1930), Λευκωσία 2006, σ. 

67-71· Του ιδίου, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1931), Λευκωσία 2007, σ. 57-63· 

Kλείτου Iωαννίδη, Αρχιµανδρίτης Ιερόθεος Κυκκώτης. Ο Εθνικός Αγωνιστής - Ο Δηµοκράτης, 

Λευκωσία 2007· Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, τ. Α΄, 

Λευκωσία 72018, σ. 356· Φειδία Κουντούρη, Μουτουλλάς, Ρίζες και Βιώµατα, τ. Β΄, 

Λευκωσία 2018, σ. 411-455. 

. Τις χρονολογίες φοίτησής του διασώζει ο ίδιος σε υπόµνηµά του προς τον Αρχιεπίσκοπο 2

Θυατείρων Γερµανό, για το οποίο θα γίνει λόγος στη συνέχεια (σηµείωση αρ. 5). Για τα 

πρώτα του χρόνια στο Λονδίνο βλ. Ιερόθεου Κυκκώτη, Δρόµος µετ’ εµποδίων, Λονδίνο 1971, 

σ. 22-24, 39-42.



 Την περίοδο αυτή στο Λονδίνο λειτουργούσε µόνο ο Ορθόδοξος ναός της Αγίας 

Σοφίας, όπου ο Ιερόθεος υπηρέτησε ως Ιεροδιάκονος από το 1939 έως το 1947. Τότε, σε µια 

περίοδο έξαρσης των πολιτικών αντιπαραθέσεων, εξαιτίας του ελληνικού εµφύλιου πολέµου, 

εντελώς απροσδόκητα, απελύθη από την εκκλησιαστική επιτροπή, λόγω διάφορων 

συκοφαντικών διαδόσεων για τις πολιτικές του πεποιθήσεις , ίσως εξαιτίας της αριστερής 3

ιδεολογίας του αδελφού του, Εύδωρου Ιωαννίδη, γνωστότερου µε το ψευδώνυµο Δώρος 

Άλαστος . Για την απόλυσή του ο Κύπριος Ιεροδιάκονος διαµαρτυρήθηκε έντονα µε 4

υπόµνηµα, ηµεροµηνίας 21 Φεβρουαρίου 1948, στον Mητροπολίτη Θυατείρων (1922-1951) 

Γερµανό, ο οποίος τήρησε ουδέτερη στάση στην αυθαίρετη και άδικη ενέργεια της 

εκκλησιαστικής επιτροπής του ναού . Τελικά, όµως, δεν έτυχε οποιασδήποτε στήριξης από 5

τον Αρχιερέα προϊστάµενό του. 

 Στο µεταξύ, ο αριθµός των Κυπρίων µεταναστών στην αγγλική πρωτεύουσα αυξήθηκε 

σηµαντικά ύστερα από τη λήξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, γεγονός που κατέστησε 

αναγκαία τη λειτουργία και πολλών άλλων ναών. Ο Ιερόθεος τότε, µε την παρότρυνση του 

Μητροπολίτη Γερµανού, πρωτοστάτησε στην ίδρυση του ναού των Αγίων Πάντων, το 1948, 

όπου και ανέµενε να αναλάβει τα καθήκοντα του εφηµερίου, αφού θα χειροτονείτο σε 

. Για τις κατά καιρούς κατηγορίες εναντίον του, που τον αναφέρουν ως «κοµµουνίζοντα 3

συνοδοιπόρο», βλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, H Iερά Mονή Kύκκου στα Bρετανικά Aποικιακά Aρχεία 

1940-1949,  Λευκωσία 2004, σ. 45-46.

. Για τον Ευ. Ιωαννίδη βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, τ. Α΄, ό.π., σ. 4

248-249· Κλείτου Ιωαννίδη, Δώρος Άλαστος, ο πνευµατικός άνθρωπος, ο εθνικός αγωνιστής, 

Λευκωσία 2007· Φ. Κουντούρη, Μουτουλλάς, Ρίζες και Βιώµατα, τ. Β΄, ό.π., σ. 325-362.

. Βλ. X. Mεττή, «Iερόθεος Kυκκώτης (1905-1972)», ό.π., τχ 182-183, σ. 16-18, όπου και 5

δηµοσιεύεται.
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Πρεσβύτερο . Ωστόσο, στη θέση αυτή διορίστηκε ο Κύπριος Παρθένιος Κιρµίτσης, ο οποίος 6

αφίχθη στη Μεγάλη Βρετανία από την Κύπρο για ευρύτερες σπουδές , µε αποτέλεσµα ο 7

Ιερόθεος να αποφασίσει «να εργαστεί πνευµατικώς» , όπως σηµείωσε στην αυτοβιογραφία 8

του, από το βιβλιοπωλείο «Ζήνων», που είχε στο µεταξύ ιδρύσει στο κέντρο του Λονδίνου, 

και να προσφέρει από την έπαλξη αυτή τις υπηρεσίες του στην Eκκλησία και την πατρίδα. 

 Έκτοτε, και µέχρι το έτος 1964, ουσιαστικά ο Ιερόθεος δεν είχε τη δυνατότητα να 

συµµετέχει ως κληρικός σε θεία λειτουργία, αφού δεν ήταν οργανικά εντεταγµένος σε κάποιο 

ναό. Γι’ αυτό και σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι δηµοσίως κυκλοφορούσε µε κοστούµι, 

όπως συνηθιζόταν την εποχή αυτή από πολλούς Ορθόδοξους κληρικούς, οι οποίοι ζούσαν σε 

αλλόδοξα περιβάλλοντα, συνέτεινε, ώστε να εκλαµβάνεται ως «πρώην παπάς» . Μόνο ύστερα 9

από την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Θυατείρων (1963-1979) Αθηναγόρα Κοκκινάκη 

επανήλθε σε τακτικά ιερατικά καθήκοντα, οπότε, στις 10 Σεπτεµβρίου 1964, χειροτονήθηκε 

. Για την ίδρυση του ναού των Aγίων Πάντων βλ. Ιερόθεου Κυκκώτη, Εξ Ανατολών. Η 6

ιστορία της κυπριακής παροικίας της Μεγάλης Βρετανίας, Λονδίνο 1968, σ. 56-64· Του ιδίου, 

«Πώς ιδρύθη ο Ναός των Αγίων Πάντων», στον τόµο: Ιερού Ναού Αγίων Πάντων Λονδίνου 

(έκδ.), Αναµνηστικόν Λεύκωµα επί τη εικοσαετηρίδι 1948-1968, Λονδίνο 1968, σ. 27-29 [= 

Χρίστου Ζαβρού, Ιστορία της κυπριακής παροικίας στη Μεγάλη Βρετανία. 100 χρόνια 

(1900-2000), Λονδίνο 2000, σ. 105-108]· Xάρη Mεττή, «O ναός Aγίων Πάντων Λονδίνου. 

Σαράντα χρόνια ζωής», Oρθόδοξος Kήρυξ 2 (1988) 8-9, 3 (1988) 20, 4 (1988) 7-8, 5 (1989) 

18, 6 (1989) 6-8· Tου ιδίου, «Tο ιστορικόν ιδρύσεως του Oρθοδόξου Eλληνικού Nαού των 

Aγίων Πάντων Λονδίνου», Oρθόδοξος Kήρυξ 100-101 (1997) 16-21· Του ιδίου, Oι ρίζες του 

Παροικιακού Eλληνισµού της Mεγάλης Bρετανίας, Αθήνα 2001, σ. 457-471· Xρίστου 

Kουππάρη, Oι Kύπριοι Bρετανίας. 50 χρόνια προσφοράς 1930-1980, Λευκωσία 1999, σ. 

99-100.

. Παρθένιου Κιρµίτση, «Η ίδρυσις του ιερού ναού των Αγίων Πάντων εν Λονδίνω», 7

Αναµνηστικόν Λεύκωµα επί τη εικοσαετηρίδι 1948-1968, ό.π., σ. 30-33. Για τον Π. Κιρµίτση 

βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, τ. Α΄, ό.π., σ. 311.

. Ι. Κυκκώτη, Δρόµος µετ’ εµποδίων, ό.π., σ. 79-80.8

. Bάσου Tσιµπιδάρου, Mε την άκρη της πένας. Δηµοσιογραφικές αναµνήσεις, Aθήνα 1995, σ. 9

161.
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Πρεσβύτερος και, αφού χειροθετήθηκε Aρχιµανδρίτης, ανέλαβε ιερατικός προϊστάµενος του 

ναού του Αγίου Νικολάου Λονδίνου, ενώ στη συνέχεια αξιοποιήθηκε ως περιοδεύων 

εφηµέριος . 10

Η λειτουργία του βιβλιοπωλείου «Ζήνων»  

 Κατά το µακρό χρονικό διάστηµα, που έζησε στη Μεγάλη Βρετανία, ο Ιερόθεος 

συνέδεσε το µεγαλύτερο µέρος της ζωής του µε το προαναφερθέν βιβλιοπωλείο «Ζήνων», το 

οποίο ίδρυσε το 1944. Βασική επιδίωξή του ήταν µε τη λειτουργία του βιβλιοπωλείου να 

συµβάλει στη διάδοση των ελληνικών γραµµάτων ανάµεσα στους Άγγλους Φιλέλληνες και σε 

όσους ερευνητές αναζητούσαν βιβλιογραφική στήριξη για τις µελέτες τους. Ακόµη επεδίωξε, 

µέσω του βιβλιοπωλείου, να εµπλουτίσει τις βιβλιοθήκες των Πανεπιστηµίων και των 

Κολλεγίων της χώρας µε εκδόσεις για την αρχαία και τη νεότερη Ελλάδα και τον ελληνικό 

πολιτισµό, ώστε να διευκολύνονται οι φοιτητές στις σπουδές τους. Επίσης, µε την ίδρυσή του 

στόχευε να στηρίξει πνευµατικά τους εξ Ελλάδος και τους Κύπριους µετανάστες και να 

ενισχύσει τους δεσµούς τους µε τον Ελληνισµό και την ιστορία του . Κατάφερε δε να 11

καταστήσει το βιβλιοπωλείο του µοναδικό στο είδος του στη Μεγάλη Βρετανία και προσφιλές 

καταφύγιο για τους βιβλιόφιλους, εµπλουτίζοντάς το µε σπάνια βιβλία και παλαιούς χάρτες, 

που αγόραζε συστηµατικά από τα µεγαλύτερα παλαιοβιβλιοπωλεία της Ευρώπης . 12

Γνωστοποιούσε δε ευρέως τις νέες ή και τις σπουδαιότερες από τις παλαίτυπες εκδόσεις, που 

. Βλ. X. Mεττή, «Iερόθεος Kυκκώτης (1905-1972)», ό.π., τχ 186-187, σ. 19-20, όπου 10

δηµοσιεύεται το χειροτονητήριο γράµµα. Ο ίδιος συγγραφέας, σε άλλο έργο του, αναφέρει ως 

έτος χειροτονίας, µάλλον λόγω τυπογραφικής αβλεψίας, το 1965, το οποίο χρησιµοποιήθηκε 

ευρέως από τους βιογράφους του Ιεροθέου. Βλ. Χ. Μεττή, Οι Ρίζες του Παροικιακού 

Ελληνισµού της Μεγάλης Βρετανίας, ό.π., σ. 451.

. Για το έτος ίδρυσης του βιβλιοπωλείου και τους στόχους του βλ. Ι. Κυκκώτη, Εξ 11

Ανατολών. Η ιστορία της κυπριακής παροικίας της Μεγάλης Βρετανίας, ό.π., σ. 111-114· Του 

ιδίου, Δρόµος µετ’ εµποδίων, ό.π., σ. 62-65.

. A. Παντελή, «Σκιαγραφίαι Kυπρίων διαπρεψάντων εν Aγγλία. Oι αδελφοί Eύδωρος 12

Iωαννίδης και Iερόθεος Kυκκώτης. Άνθρωποι του πνεύµατος και των γραµµάτων», Eλευθερία, 

6.11.1962· B. Tσιµπιδάρου, Mε την άκρη της πένας. Δηµοσιογραφικές αναµνήσεις, ό.π., σ. 161.
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διέθετε, µε την έκδοση, κάθε αρχή νέου έτους, µικρού σχήµατος «Ηµερολογίου» , όπου 13

περιλάµβανε και πολλές άλλες πληροφορίες, ιδιαίτερα χρήσιµες για τους µετανάστες . 14

 Μερικά χρόνια ύστερα από την ίδρυση του βιβλιοπωλείου «Ζήνων», ο Ιερόθεος 

επέκτεινε από κοινού µε τον αδελφό του, Εύδωρο Ιωαννίδη, τις σχετικές δραστηριότητές του, 

ιδρύοντας, το 1951, οµώνυµο εκδοτικό οίκο, που κυκλοφόρησε σηµαντικά βιβλία για την 

Κύπρο και το εθνικό της ζήτηµα . Ανάµεσά τους περιλαµβάνονται τα ταξιδιωτικά του ιδίου 15

«Eλληνική Σικελία» (Λονδίνο 1957) και «Kήπος των Eσπερίδων (Ισπανία)», για τα οποία θα 

γίνει λόγος στη συνέχεια, και τα «Cyprus in History» (Λονδίνο 1955) και «Cyprus - What 

Now» (Λονδίνο 1964) του Εύδωρου. Η πνευµατική κίνηση, που δηµιουργήθηκε γύρω από το 

βιβλιοπωλείο, συνέτεινε, ώστε ο «Ζήνων» να αποτελέσει «µια φωνή και πνοή ελληνική στην 

καρδιά του Λονδίνου» , µε ευεργετικά αποτελέσµατα για τη ζωή της παροικίας. Ας 16

σηµειωθεί ότι ο Ιερόθεος διατήρησε την κυριότητα του βιβλιοπωλείου µέχρι το 1966, οπότε 

τον διαδέχθηκε ο σύζυγος της ανεψιάς του Xλόης, Mιχάλης Zωγράφος . 17

Δραστηριοποίηση στην «Επιτροπή Κυπριακής Αυτονοµίας» 

 Εκτός από τα ανωτέρω, ο Ιερόθεος ανέπτυξε, από τα πρώτα χρόνια της µετάβασής του 

στη Μεγάλη Βρετανία, αξιόλογη εθνική και πολιτική δράση. Αρχικά υπήρξε ενεργό µέλος της 

. Ι. Κυκκώτη, Δρόµος µετ’ εµποδίων, ό.π., σ. 75-76.13

. Για παράδειγµα, το Ηµερολόγιον του έτους 1967 (έκδοση του Βιβλιοπωλείου ο «Ζήνων», 14

Λονδίνου) αποτελείται από 80 µικρού σχήµατος σελίδες µε άρθρα, όπως: «Οδηγίες για τους 

πρωτοερχόµενους στην Αγγλία» (σ. 29-32), «Καταλόγοι µε πινακοθήκες, µουσεία, µνηµεία 

και άλλα ενδιαφέροντα µέρη» (σ. 36-41), «Βιβλία για την Ελλάδα και τον Πολιτισµό - Νέα 

βιβλία για την Κύπρο - Νέα βιβλία για την Ελλάδα» (σ. 47-58), και πολλά άλλα.

. Για το έτος ίδρυσης του εκδοτικού οίκου και τις δραστηριότητές του βλ. Ι. Κυκκώτη, Εξ 15

Ανατολών. Η ιστορία της κυπριακής παροικίας της Μεγάλης Βρετανίας, ό.π., σ. 113.

. Παύλου Παλαιολόγου, «Ελληνική παρουσία», Βήµα (Αθηνών), 8.10.1964.16

. Βλ. Michael Zographos (editor), Zeno’s 50th anniversary commemorative album 17

1944-1994, London 1994, όπου παρατίθενται σύντοµες µελέτες για την προσφορά του 

βιβλιοπωλείου των Eπισκόπου Pιρούτας (νυν Mητροπολίτη Κένυας) Mακάριου Tηλλυρίδη, 

Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, Πολυχρόνη Ενεπεκίδη, Kλείτου Iωαννίδη και άλλων.
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«Eπιτροπής Kυπριακής Aυτονοµίας» («Committee for Cyprus Autonomy»), που ιδρύθηκε τον 

Mάιο του 1937 µε γραµµατέα τον αδελφό του, Eύδωρο Ιωαννίδη , και που επεδίωκε την 18

αυτονοµία της Κύπρου και τη διοίκησή της από δηµοκρατικά εκλελεγµένη κυβέρνηση, η 

οποία θα ρύθµιζε τις τοπικές υποθέσεις, ενώ ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής και άµυνας θα 

εξακολουθούσαν να παραµένουν στη δικαιοδοσία της Mεγάλης Bρετανίας . Η «Eπιτροπή 19

Kυπριακής Aυτονοµίας» εξέδωσε, για λόγους διαφώτισης, το βιβλίο του Εύδωρου «The Case 

for Cyprus» (Λονδίνο 1937), που τυπώθηκε σε 1500 αντίτυπα και εστάλη δωρεάν προς το 

σύνολο των µελών του Κοινοβουλίου, σε δηµοσιογράφους βρετανικών εφηµερίδων και 

αλλού . Επίσης για τον ίδιο λόγο εξέδωσε και µερικά άλλα βιβλία του ίδιου συγγραφέα, 20

όπως για παράδειγµα αυτά µε τίτλο «Η Κύπρος και ο Πόλεµος» (Λονδίνο 1940), «Cyprus a 

Rampart» (Λονδίνο 1942) και «Cyprus Past and Future» (Λονδίνο 1944). 

 Μερικά χρόνια αργότερα, το 1947, η Eπιτροπή µετονοµάστηκε σε «Επιτροπή 

Κυπριακών Υποθέσεων» («Committee for Cyprus Affairs»), αφού πλέον, ύστερα από τον Β´ 

Παγκόσµιο Πόλεµο, οι στόχοι της διαφοροποιήθηκαν µε πρόταξη το ενωτικό αίτηµα των 

Κυπρίων. Όπως και προηγουµένως, έτσι και τώρα, η Επιτροπή συνέχισε το εκδοτικό της 

πρόγραµµα για σκοπούς διαφώτισης µε νέα βιβλία, που πάλι έγραψε ο Εύδωρος Ιωαννίδης, 

όπως το «Cyprus Denied Freedom» (Λονδίνο 1949). Στο µεταξύ ο Ιερόθεος ενεπλάκη 

εντονότερα στις δραστηριότητές της και ανέλαβε την προεδρία της από το 1944 , 21

διαδραµατίζοντας σηµαντικό ρόλο στην ενηµέρωση των Bρετανών πολιτικών και της κοινής 

γνώµης για τις διάφορες πτυχές, τόσο των οικονοµικοκοινωνικών προβληµάτων, που 

αντιµετώπιζε η Κύπρος, όσο και του δικαίου των εθνικών διεκδικήσεων των κατοίκων της. 

. Ι. Κυκκώτη, Εξ Ανατολών. Η ιστορία της κυπριακής παροικίας της Μεγάλης Βρετανίας, 18

ό.π., σ. 32.

. Για την Eπιτροπή αυτή και τη δράση της βλ. Pολάνδου Kατσιαούνη, «Tα πρώτα βήµατα 19

της Eπιτροπής Kυπριακής Aυτονοµίας», Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών 26 

(2000) 263-287.

. Iερόθεου Kυκκώτη, Πώς βλέπω το µέλλον της παροικίας µας, Λονδίνο 1972, σ. 4.20

. Για τη χρονολογία, που ο Ιερόθεος ανέλαβε την προεδρία της Επιτροπής, βλ. I. Kυκκώτη, 21

Δρόµος µετ’ εµποδίων, ό.π., σ. 82.
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 Όπως αναφέρει στην αυτοβιογραφία του, κατά τη δωδεκάχρονη προεδρία του, από το 

1944 έως το 1956, έδωσε πάνω από 40 οµιλίες για την προώθηση της κυπριακής υπόθεσης, 

ενώ υπέβαλε µεγάλο αριθµό υποµνηµάτων, διοργάνωσε πολυάριθµες εκδηλώσεις και είχε 

πολλές προσωπικές επαφές µε εξέχοντα µέλη της βρετανικής πολιτική ζωής και του 

κοινοβουλίου . Δεν παρέλειψε δε να ασκήσει δριµεία κριτική στην ελληνική κυβέρνηση, 22

εξαιτίας της απόφασής της, ύστερα από τη λήξη του Β´ Παγκοσµίου Πολέµου, να µη 

συµπεριλάβει την Kύπρο ανάµεσα στις εθνικές διεκδικήσεις, ζητώντας επιτακτικά την αλλαγή 

της πολιτικής της . 23

Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και συγγραφική δραστηριότητα 

 Την ίδια περίοδο ο Ιερόθεος δραστηριοποιήθηκε στον τοµέα της διδασκαλίας της 

ελληνικής γλώσσας σε ενδιαφερόµενους Άγγλους, αναδεικνύοντας πολλούς εξέχοντες 

µαθητές στους φιλελληνικούς κύκλους της Μεγάλης Βρετανίας. Ακόµη, δίδαξε ελληνικά στα 

παιδιά των µεταναστών, ενδυναµώνοντας τις πνευµατικές τους αντιστάσεις ενάντια στο 

έντονα αφοµοιωτικό περιβάλλον της χώρας, που τους φιλοξενούσε . Για την ευόδωση του 24

έργου του συνέταξε και εξέδωσε αγγλοελληνικά λεξικά, που είχαν ευρεία διάδοση και 

κυκλοφόρησαν σε πολλές εκδόσεις και ανατυπώσεις, βοηθώντας γενιές Ελλήνων να µάθουν 

την Αγγλική γλώσσα και χιλιάδες Άγγλους και άλλους ξένους να µάθουν την Ελληνική. Αυτά 

ήσαν το «Λεξικόν Αγγλοελληνικόν και Ελληνοαγγλικόν - English - Greek and Greek - English 

Dictionary» (Λονδίνο 1942, τρεις εκδόσεις και οκτώ ανατυπώσεις), το «Bilingual Economics 

Reader» (Αγγλοελληνικόν και Ελληνοαγγλικόν Λεξικόν Εµπορικών και Οικονοµικών Όρων 

και Φράσεων, Λονδίνο 1951), καθώς και το «Modern Greek Grammar and Self-

. Ι. Κυκκώτη, Δρόµος µετ’ εµποδίων, ό.π., σ. 87.22

. Για τη δράση της Κυπριακής Επιτροπής βλ. τα όσα αναφέρονται στις εκδόσεις, που 23

πραγµατοποίησε κατά καιρούς: H Kύπρος διεκδικεί... (Λονδίνο 1947)· H Kύπρος αγωνίζεται... 

(Λονδίνο 1949)· H Kύπρος εµµένει... (Λονδίνο 1952). Επίσης, εκτενής αναφορά γίνεται και 

στο αυτοβιογραφικό κείµενο του Ι. Κυκκώτη, Δρόµος µετ’ εµποδίων, ό.π., σ. 82-95.

. Σύµφωνα µε όσα αναφέρει ο ίδιος, δίδαξε ελληνικά σε περισσότερους από 500 Άγγλους 24

και σε ίσο αριθµό παιδιών µεταναστών. Βλ. Ι. Κυκκώτη, Δρόµος µετ’ εµποδίων, ό.π., σ. 

104-105.
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Educator» (Γραµµατική της Νεοελληνικής δι’ Άγγλους, Λονδίνο 1941, τρεις εκδόσεις και 

πέντε ανατυπώσεις). 

 Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο Ιερόθεος, εκτός από την ανωτέρω λεξικογραφική του 

συµβολή, έγραψε και εξέδωσε και αρκετά άλλα έργα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα των 

ελληνικών γραµµάτων. Ανάµεσά τους περιλαµβάνονται τα δύο προαναφερθέντα ταξιδιωτικά 

για τη Σικελία και την Iσπανία µε τίτλο «Eλληνική Σικελία» (Λονδίνο 1957) και «Kήπος των 

Eσπερίδων (Ισπανία)» (Λονδίνο 1958), αντιστοίχως, τα οποία, όπως έγινε λόγος 

προηγουµένως, κυκλοφόρησαν από τον εκδοτικό οίκο «Ζήνων». Επίσης εξέδωσε διάφορα 

ολιγοσέλιδα έντυπα µε εκκλησιαστικό περιεχόµενο και έµµετρες προσευχές δικής του 

σύνθεσης, όπως τα «Στάδιον των Αρετών...» (Λονδίνο 1967), «Δώσε Θεέ... 24 Προσευχές του 

απλού ανθρώπου» (Λονδίνο 1970), «Σώσε Θεέ... 24 Προσευχαί 8 εκατοµµυρίων Ελλήνων διά 

την κατάργησιν της τυραννίας εις την Ελλάδα» (Λονδίνο 1970) και «Τεκµήριον Αλήστου 

Φιλίας (20 από τα Επιγράµµατα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου)» (Λονδίνο 1971) . 25

Ακόµη, κυκλοφόρησε το πολύ σπουδαίο βιβλίο για την ιστορία της κυπριακής παροικίας της 

Mεγάλης Bρετανίας «Εξ Aνατολών» (Λονδίνο 1968) , καθώς και το αυτοβιογραφικό 26

«Δρόµος µετ’ εµποδίων» (Λονδίνο 1971), µε πολύτιµες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο 

του. 

 Επίσης, κατά την παραµονή του στο Λονδίνο ο Ιερόθεος έγραψε και δηµοσίευσε σε 

ποικίλα έντυπα της Κύπρου, της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας, διάφορα κείµενά του, 

από τα οποία πολύ λίγα έχουν εντοπιστεί. Ανάµεσά τους περιλαµβάνονται µία κριτική για το 

βιβλίο του Ελευθέριου Βενιζέλου για την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέµου του 

Θουκυδίδη, διάφορες ειδήσεις για την Αγγλικανική Εκκλησία και µία σειρά άρθρων για την 

πνευµατική ζωή στη Μεγάλη Βρετανία, που δηµοσιεύτηκαν, τη δεκαετία του 1940, στα 

. Το σύντοµο αυτό µελέτηµα δέχθηκε σκληρή κριτική από τον Κώστα Κύρρη, «Ι.Κ. 25

Τεκµήριον αλήστου φιλίας (20 από τα επιγράµµατα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου)», 

Κυπριακός Λόγος 27-28 (1973) 150-152, ο οποίος θεώρησε ως αποτυχηµένη τη µεταγλώττιση 

των επιγραµµάτων.

. Για τη σπουδαιότητα της ανωτέρω έκδοσης βλ. Κλείτου Ιωαννίδη, «"Εξ Ανατολών" του 26

Ιερόθεου Κυκκώτη», Η Κύπρος µας 34 (1984) 42-47.
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κυπριακά περιοδικά «Πάφος» και «Κυπριακά Γράµµατα» . Επίσης, στα τέλη της ίδιας 27

δεκαετίας δηµοσίευσε παρόµοια σειρά άρθρων, που αφορούσαν την Eκκλησία της Aγγλίας, 

στο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, «Εκκλησία» . Από τα 28

υπόλοιπα κείµενά του µας είναι γνωστά ο σύντοµος σχολιασµός του για τις εντυπώσεις των 

Άγγλων περιηγητών Tζων Kέιρν (John Carne) και Ρίτσαρντ Πόκοκ (Richard Pococke) από 

την Κύπρο των χρόνων της Τουρκοκρατίας, που δηµοσίευσε στον αφιερωµατικό τόµο του 

1968 για τον ναό των Αγίων Πάντων , όπου παρέθεσε και σχετικό κείµενο για τη συµβολή 29

του στην ίδρυσή του , καθώς και µερικά άλλα στο περιοδικό της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων 30

. Βλ. «E. Bενιζέλου: Θουκυδίδου ιστορία», Πάφος 6 (1941) 315-316· «Oι νέες τάσεις της 27

Eκκλησίας της Aγγλίας», Πάφος 10 (1945) 102-106· «H πνευµατική ζωή στην Aγγλία», 

Kυπριακά Γράµµατα 107-108 (1944) 32-34, 113-114 (1944) 177-180, 117-118 (1945) 

264-266, 119-120 (1945) 47-49, 121-122 (1945) 84-86.

. «Η τελετή της ενθρονίσεως του νέου Αρχιεπισκόπου Κανταουαρίας Δρος Φίσιερ», 28

«Ελληνισταί και Φιλέλληνες εν Μεγάλη Βρετανία», «Ρωµαιοκαθολικός απολογητής του 

Μεγάλου Φωτίου»· «Αι απόψεις του Επισκόπου Δρος Μπαρνς»· «Αναθεώρησις κανόνων της 

Αγγλικανικής Εκκλησίας»· «Η Εκκλησία της Αγγλίας και το κράτος»· «Η φιλελευθέρα 

θεολογία και η Εκκλησία της Αγγλίας», Εκκλησία, 15.10.1946, σ. 48-50· 1.2.1947, σ. 39-41· 

1.8.1947, σ. 233-234· 1.12.1947, σ. 362-363· 15.6.1948, σ. 184-185· 15.5.1949, σ. 164-166· 

15.8.1949, σ. 275-276, αντιστοίχως. Αναδηµοσιεύτηκαν από τον Mητροπολίτη Kένυας 

Mακάριο Tηλλυρίδη, «Iερόθεου Κυκκώτη: Παραλειπόµενα», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών 

Iεράς Mονής Kύκκου 7 (2006) 485-508.

. «O Kαρν και ο Kυπριανός. O Πόκοκ και ο ιατρός του», Αναµνηστικόν Λεύκωµα επί τη 29

εικοσαετηρίδι 1948-1968, σ. 124.

. Ι. Κυκκώτη, «Πώς ιδρύθη ο Ναός των Αγίων Πάντων», ό.π., σ. 27-29.30
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«Ορθόδοξος Κήρυξ» τη δεκαετία του 1960, που αφορούν στην Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και 

στην Εκκλησία της Κύπρου . 31

 Καθόλο αυτό το διάστηµα το ενδιαφέρον του για την παροικία και την πνευµατική της 

ανέλιξη υπήρξε συνεχές και εκδηλώθηκε µε τις πολυάριθµες διαλέξεις και τη συνεχή 

αρθρογραφία του γύρω από τα ποικίλα ιστορικά, θεολογικά, πολιτικά και άλλα θέµατά της. 

Ενδεικτικές για το ζήτηµα αυτό είναι έξι ανοικτές επιστολές του, που κυκλοφόρησαν το 1971 

µε τη µορφή φυλλαδίων, όπου σχολιάζει την κοινωνική και εκκλησιαστική ζωή της παροικίας 

και καλεί σε εγρήγορση για την άµεση επίλυση των προβληµάτων της, όπως αυτό της 

εκπαίδευσης των νεαρότερων µελών της . Παρόµοιο είναι και το περιεχόµενο διάλεξής του, 32

που διοργανώθηκε από την Κυπριακή Αδελφότητα και τον Οργανισµό Φιλολογικών 

Συµποσίων, στις 11 Φεβρουαρίου 1972, και η οποία κυκλοφόρησε σε βιβλιαράκι µικρού 

σχήµατος . Πολλές άλλες διαλέξεις του δόθηκαν στα πλαίσια της προσπάθειας επιµόρφωσης 33

των µελών της παροικίας, όπως για τον διαλεκτικό ποιητή Δηµήτρη Λιπέρτη (†1937), 

τέσσερις από τις οποίες σώθηκαν στα κατάλοιπά του . Επίσης, για τα ιδιαίτερα 34

χαρακτηριστικά της παροικίας πραγµατοποίησε σχετική ανακοίνωση στο Α΄ Κυπρολογικό 

Συνέδριο, που έγινε στη Λευκωσία, το 1969 . 35

.  «Η πρώτη τετραετία»· «Οι πνευµατικοί άνθρωποι»· «Η προσωπικότης του αείµνηστου 31

Θυατήρων Γερµανού»· «Η Εκκλησία της Κύπρου σήµερον», Ορθόδοξος Κήρυξ 37-38 (1968) 

15-15· 39-40 (1968) 3-4· 46-46 (1968) 3-4· 53-54 (1969) 9-10, αντιστοίχως. Επίσης 

αναδηµοσιεύτηκαν από τον M. Tηλλυρίδη, «Iερόθεου Κυκκώτη: Παραλειπόµενα», ό.π., σ. 

508-532.

. Iερόθεου Kυκκώτη, Aνοικτή Eπιστολή, αρ. 1-6, Λονδίνο 1971.32

 Ι. Kυκκώτη, Πώς βλέπω το µέλλον της παροικίας µας, ό.π..33

. Δηµοσιεύτηκαν από τον Kλείτο Iωαννίδη, «Aρχιµανδρίτου Iεροθέου Kυκκώτη: Tέσσερα 34

ανέκδοτα κείµενα για τον Δηµήτρη Λιπέρτη», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής 

Kύκκου 3 (1996) 467-503.

. Ιερόθεου Κυκκώτη, «The Peculiarities of the Cypriot communites in Great Britain», 35

Πρακτικά του Πρώτου Διεθνούς Kυπρολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία, 14-19 Aπριλίου 1969), τ. 

Γ-2΄, επιµ. Θεόδωρου Παπαδόπουλλου - Mενέλαου Xριστοδούλου, Λευκωσία 1973, σ. 

205-210.
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 Με την ανακοίνωσή του αυτή, όπως και µε πολλές άλλες ενέργειές του, ο Ιερόθεος 

επεδίωκε να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον της Κυπριακής Δηµοκρατίας, ώστε να στηρίξει 

έµπρακτα τους τοµείς της παιδείας και της εκκλησιαστικής ζωής της παροικίας. Για τον ίδιο 

λόγο σε µία από τις επισκέψεις του στην Κύπρο, τον Μάιο του 1966, συνεκάλεσε στο 

Μετόχιο του Αγίου Προκοπίου δηµοσιογραφική διάσκεψη, για να κατατοπίσει τους 

αντιπροσώπους του Tύπου για τα προβλήµατα, που αντιµετώπιζε η παροικία, έτσι ώστε να 

ασκηθεί πίεση στην Kυβέρνηση, για να ενδιαφερθεί για την επίλυσή τους. Σύµφωνα µε όσα 

ανέφερε, στη Mεγάλη Bρετανία διαβιούσαν την περίοδο εκείνη πέραν των 120 χιλιάδων 

Kυπρίων, 100 χιλιάδες από τους οποίους ήταν εγκατεστηµένοι στο Λονδίνο. Επεσήµαινε δε 

τον άµεσο κίνδυνο της αφοµοίωσής τους από το ισχυρό ξενόγλωσσο και αλλόδοξο 

πολιτιστικό και θρησκευτικό τους περιβάλλον, και εισηγείτο την ίδρυση Πολιτιστικού 

Kέντρου, που θα συνέβαλλε στην πνευµατική τους καλλιέργεια και στη διατήρηση της 

ελληνορθόδοξής τους ταυτότητας. Ακόµη, τόνισε την αναγκαιότητα της στήριξης των 

λεγόµενων απογευµατινών σχολείων, που λειτουργούσαν υπό την εποπτεία της 

Aρχιεπισκοπής Θυατείρων στις ορθόδοξες ενορίες, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ελληνική 

ταυτότητα των παιδιών των µεταναστών . 36

Αγώνες για τη Δηµοκρατία και την Ελευθερία 

 Ο Ιερόθεος υπήρξε καθόλη τη ζωή του ανυποχώρητος σε θέµατα αρχών και 

αγωνίστηκε για τη δηµοκρατία και την ελευθερία µε σθένος και επιµονή . Από τις πλέον 37

χαρακτηριστικές ενέργειές του στους ανωτέρω τοµείς είναι οι σχετικές µε την καταδίκη της 

πραξικοπηµατικής κατάληψης της εξουσίας στην Ελλάδα, το 1967, από τη Χούντα των 

Συνταγµαταρχών, την οποία επέκρινε έντονα και για τις προσπάθειές της να ελέγξει την 

. «Tα προβλήµατα της Kυπριακής Παροικίας του Λονδίνου. Aνακοινώσεις εις 36

δηµοσιογραφικήν διάσκεψιν του Πανοσιολογιωτάτου Aρχιµανδρίτου κ. Iεροθέου Kυκκώτη», 

Eλευθερία, 4.5.1966.

. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο X. Mεττής, Oι ρίζες του Παροικιακού Eλληνισµού της 37

Mεγάλης Bρετανίας, ό.π., σ. 643, «ο Κυκκώτης σε θέµατα αρχών ούτε έπαιρνε ούτε δεχόταν 

ποτέ εντολές από οποιονδήποτε».
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παροικία . Επίσης, εξέδωσε το προαναφερθέν βιβλιάριο µε τις έµµετρες προσευχές, που, 38

όπως σηµείωσε στον πρόλογο, τις αφιέρωνε σε «όλους εκείνους τους Έλληνες, που 

υποφέρουν κάτω από τον ζυγόν του φασισµού και που αγωνίζονται για µίαν καλυτέραν 

αύριον» .  39

 Καυτηρίασε ακόµη την πολιτική της Χούντας στο Κυπριακό και στήριξε τον 

Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄ στον αγώνα του ενάντια στις πιέσεις της για να αποδεχθεί λύση 

σύµφωνη µε τα συµφέροντα της Nατοϊκής συµµαχίας. Με την αρθρογραφία και τις 

συνεντεύξεις του στον Τύπο προσπάθησε να κινητοποιήσει όσους περισσότερους 

συµπατριώτες του µπορούσε, για να αποµονωθούν οι παράνοµες οργανώσεις, οι οποίες 

ενισχύονταν από τη Χούντα και δρούσαν στην Kύπρο. Επεσήµανε για τον λόγο αυτό τον 

ρόλο, που διαδραµάτιζαν στην υπόθαλψη της παρανοµίας οι Έλληνες αξιωµατικοί, οι οποίοι 

στελέχωναν την Εθνική Φρουρά, και υποστήριξε την αποχώρησή τους από το νησί, 

κατηγορώντας την Κυπριακή Κυβέρνηση, ότι τηρούσε συγκαταβατική στάση έναντι της 

δράσης τους . 40

Θάνατος 

 Ο Ιερόθεος αναδείχθηκε, κατά το διάστηµα της διαµονής του στη Μεγάλη Βρετανία, 

σε εξέχουσα φυσιογνωµία και σηµαντικό στέλεχος της ελληνοκυπριακής παροικίας, µε 

µεγάλη συµβολή στην ιστορική της πορεία και στην πνευµατική της διαµόρφωση. Απεβίωσε 

στο Λονδίνο, όπου διέµενε από το 1936, ύστερα από καρδιακή προσβολή, στις 17 Ιουλίου του 

1972. Η σορός του µεταφέρθηκε για ταφή στον κοιµητηριακό χώρο του Μετοχίου Άγιος 

. Για παράδειγµα βλ. I. Kυκκώτη, Aνοικτή Eπιστολή, αρ. 1, ό.π., σ. 1-4, για τα όσα γράφει 38

για τη δράση στη Μεγάλη Βρετανία του «αντιπροσώπου της φασιστικής τυραννίας», όπως 

αποκαλεί τη Χούντα των Αθηνών, Ι. Σορόκου.

. Iερόθεου Kυκκώτη, Σώσε Θεέ... 24 Προσευχαί 8 εκατοµµυρίων Eλλήνων διά την 39

κατάργησιν της τυραννίας εις την Eλλάδα, Λονδίνον 1970, σ. 2.

. Ενδεικτικά για το θέµα αυτό είναι τα όσα ανέφερε ο ίδιος σε εφηµερίδα της παροικίας. 40

Βλ. «Συνέντευξις µε τον Aρχιµανδρίτην κ. I. Kυκκώτη. Πολύ ανεκτική η Kυπριακή 

Kυβέρνησις έναντι της φασιστικής δικτατορίας της Eλλάδος», Kόσµος (Λονδίνου), 30.7.1971.
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Προκόπιος στη Λευκωσία, όπου είχε ζήσει τα νεανικά του χρόνια . Η νεκρώσιµη ακολουθία 41

τελέστηκε στον ναό του Mετοχίου, προϊσταµένου του παλαιού συµµοναστή του στη Μονή 

Κύκκου, Αρχιεπισκόπου Κύπρου (1950-1977) Μακαρίου Γ΄, και παριστάµενων του τότε 

Χωρεπισκόπου Κωνσταντίας (1968-1973) και µετέπειτα Μητροπολίτη Πάφου (1973-1977) 

και Αρχιεπισκόπου Κύπρου (1977-2006) Χρυσοστόµου Α΄, επίσης παλαιού Κυκκώτη 

Μοναχού, και του Ηγουµένου της Μονής Κύκκου (1948-1979) Χρυσοστόµου. Τον επικήδειο 

εκφώνησε, εκ µέρους της «Επιτροπής για την Αποκατάσταση της Δηµοκρατίας στην 

Ελλάδα», ο βουλευτής και πρόεδρος του Σοσιαλιστικού κόµµατος ΕΔΕΚ Βάσος Λυσσαρίδης, 

ο οποίος αναφέρθηκε στη γενναία αντιδικτατορική στάση του θανόντος Αρχιµανδρίτη έναντι 

της Χούντας των Αθηνών και τη συστηµατική αρθρογραφία του για τα δεινά, που 

προκαλούσε µε την πολιτική της στον ελληνικό λαό. Τόνισε ακόµη την καθολική αναγνώριση, 

την οποία απολάµβανε ο θανών Αρχιµανδρίτης για τους αγώνες του για τα ιδανικά της 

Δηµοκρατίας, γεγονός που συνέτεινε ώστε να συµπεριλαµβάνεται ανάµεσα στους 

σηµαντικότερους προασπιστές της . 42

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό της Ιεράς Μητρόπολης Κύκκου και Τηλλυρίας Ενατενίσεις 37 

(2021) 167-173.

. Βάσου Τσιµπιδάρου, «Απώλεια διά την κυπριακήν παροικίαν. Απέθανεν εις Λονδίνον ο 41

Ιερόθεος Κυκκώτης. Η σορός του θα µεταφερθεί εις Κύπρον προς ταφήν», Ο Φιλελεύθερος, 

18.7.1972· «Απεβίωσεν ο Αρχιµανδρίτης Ιερόθεος Κυκκώτης», Xαραυγή, 18.7.1972· 

«Απεβίωσεν εις Λονδίνον ο Ιερόθεος Κυκκώτης», Ο Αγών, 18.7.1972· «Απεβίωσεν εν 

Λονδίνω ο Ιερόθεος Κυκκώτης», Η Μάχη, 18.7.1972.

. «Σήµερον προϊσταµένου του Μακαρίου η κηδεία του Κυκκώτη», Ο Φιλελεύθερος, 42

21.7.1972· «Εκηδεύθη ο Κυκκώτης», Η Μάχη, 22.7.1972· «Εκηδεύθη ο Αρχιµανδρίτης 

Ιερόθεος Κυκκώτης χθες εις Λευκωσίαν», Xαραυγή, 22.7.1972.
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