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Α. 

Σε ηλικία είκοσι ε;τών ο'"'''"""''' 
νιΊθηι<.ε αηό τον του 

Κύριλλο μετονομασθείς 

Από το 1853 ως το 1855ηcφα
μαθήματα στο Σχολαρχείο Αευ

Αφού σuνεπλήρωσε τις σπουδές . 
του στο Σχολαρχείο Λευκωσίας αναχώρησε 

για Αθήνες όπου σπούδασε θεολο.γiα 
στο Πανεπιστήμιο. Στη διάρκεια των 

σποuδ{bν του εκεί ο Κυπριανός εrrέδε-.ιξε 

και επιμέλεια γι αuτό 

όπως μαρτυρούν ο.ι τότε 

του Αρχιεπίσκοπος Κύrφοu 

Φοιvιέας και ο Καθηγητής του 
Αθηνών ΑΚ Διομήδης 

Ενώ βρισκόταν στην Αθήνα ο Κυπριανός 
και πλησίαζε το τέλος των σπουδών του 

ότι θα ήταν ωφέλιμο να σuνεχ[· 
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γειαν τα γραφόμενά σας εγκαταλείποvτες 

προς το παρόν την τάλαιναν ημών πατρίδα, 

ήτις τώρα μάλιστα μεγ!στην ανάγκην έχει 

και υμών και άλλων δυναμένων οπω

σδήποτε να την ωφελήσωσι· διότι το 

σχολείον ημών και κατά το ενεστώς έτος 

έλαβε και τρίτου διδασκάλου ανάγκην, 

πλην οπωσδήποτε εφέτος εξοικονομείται 

με δύο, το προσεχές όμως έτος aφεuκτως 

θα χρειασθή ο τρίτος τουλάχιστον και 

ούτος υμείς έστε, Κύριε Κυπριανέ. Αλλ' 

ίσως μας είπητε, ότι την έλλειψιν αντικαθι

στά ο Κύριος Σωφρόνιος ·ναι έχετε δίκαιον, 

διότι του ανδρός η προθυμία είναι μεγάλη, 

και το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ 

ασθενής· και το πολυάσχολον αυτού αφ' 

ενός και η ασθενική του κράσις αφ' ετέρου 

μόλις το επιτρέψωσι να εξακολοuθή τακτι
κώς, πολύ δε μάλλον στο προσεχές, ότ' 

αυξάνουν και αι τάξεις. 

Δια το.ύτο Σας παρακαλούμεν να προθυ, 

μοποιηθήτε, ώστε κατά τας προσεχείς 

θερινάς διακοπός να σπεύσητε εις την 
φίλην ημών πατρίδα την γεννήσασαν και 

θρέψασαν επί τοσούτον υμάς, ήτις και σας 

αναμένει μετά πόθου με ανοικτός αγκά

λας». 

Από τις Αθήvες ο Κυπριανός συνέχισε να. 

αλληλογραφεί με τους επιτρόπους των 
σχολείων Λευκωσίας. Η .αγάπη του γιg την 

παιδεία του τόπου του, η αγωνία του για· 

την πνευματική άνοδο της νεολαίας της 
Κύπρου, ο πόθος του για την σωσηΊ και 

uγιά διαπαιδαγώγηση των νεων, αυτά 
και άλλα πολλά αντικατοπτρίζονται στις 

επιστολές του που έγραφε από τις Αθήvες. 

Ο χώρος δεν μου επιτρέπει να παραθέσω 
ολόκληρες ή και μακροσκελή αποσπάσμα
τα. Ένα μικρό όμως απόσπασμα είναι 

ενδεικτικό της αγάηης που έτρεψε ο 

Κυπριανός για την παιδεία του τόπου μας. 

« Ότε προ .δύο ήδη ετι.ί1ν διέτριβον 

μεταξύ υμών, έτρεψα πολλάκις εις τας 

ιδιαιτέρας προς έvα έκαστον υμών 
τε:ύξεις τον λόγον περί αντικειμένου 

όnερ εθεώρησα και θεωρώ πάντοτε τα 

μάλιστα σuντελεστικόν προς την, όσην 
ημ(ν δύναμις και αι δυστυχείς τοu τόπου 

μας περιστάσεις επιτρέπουσι, βελτίωσιν 

·της εν τη πόλε ι μας εκΠαιδεύσεως' και 
εώτων χαίρων και υμάς συμφωνούντας μοι 
τοις λεyομένοις. Εννοώ, φίλοι σuμπολίται, 

την t:Jαθμιαίαν αύξησιν τf)ς οιt!λιοθήκης 
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μας. Και αγνοώ μεν τους λόγους τους ηρο~ 

καλέσαντας την μακράν ταύτην αναβολήν 

της ενάρξεως της πραγματοποιήσεως της 

σπουδαιοτά.της ταύτης ιδέας, πέποιθα 

όμως ότι η δήθεν μη αναγκαιότης του 

πράγματος δεν είναι μεταξύ των λόγων 

τούτων. Όθεν μένει το δύσκολον ίσως της 

εκτελέσεως. Και όμως, Κύριοι, αν υ.φlστα

ται τώρα δυσκολία, θα υφίσταται πάντοτε. 
Ίσως περιμένετε αύξησιν πρώτον των 

πόρων του ταμείου μας. Ελπίζεται εν ζιεί, 

είναι ωραίον το ελπίζειν αγαθό, τα βελ!ω· 

αλλά παραλλήλως τη ωραία ταύτη ελπίδι 

συμβαδίζει και πιθαvώτερα μάλιστα η aύξη

σις των αναγκών του ταμείου των Εκπαι
δευτικών Καταστημάτων μας. Ώστε οφει

λομεν, έχομεν καθήκον απαρςιtτητον να 

πράξω μεν παν ό,τι δυνάμεθα, δια να εvα.πσ

μείνη δια το μέλλον μόνον, όσον θα είναι 

εφικτόν εις τας δυνάμεις μας, άλλως, ενcι
ποθέτοντες τα πάντα εις αυτό, πρέπει VQ 

φοβώμεθα, μήπως το παραφορτώνωμεν. 

Ούτω δε φερόμενοι γινόμεθα εηιμηθεtς· 

και το είναι τινά επιμηθέα δεν μετρείται 
μεταξύ των εκφάνσεων, υφ' ας παροuοΊά

ζεται εν τω πρακτικώ βίω των ανθρώπων η 

αρετή. Και υπό ταuτην λοιπόν την έποψιν 
θεωρουμένου του πράγματος βλέπετ-ε, ότι 

πρέπει να σηεύσωμεν». 

Η χαρά που πήρε όταν τον κάλεσαν οι 
Επίτροποι των σχολείων της Λευκωσtσςνσ 

επιστρέψει στην Κύπρο για να διδόξει ψ<:J(· 

νεται σ' ένα γράμμα του που έστειλε. στις 25 
louv!ou 1863. Έγραφε και τα εξής συγκινη
τικά: 

" .... Η απουσία μου από της Λιω.κω.σ!ας, 
ήν, ως επόμεvον Θεωρώ ως τον ιδιαίτε· 
ρον τόπον της γενετής μου, ήτο ζήτημα 

χρόνου μόνον· έπρεπε να τελι::ιώσ<Q ·την 

σειράν των σπουδών μου. Ήμην πάντοτε 
aνυπόμονος να ευρεθώ εν τω μέσω ΙJμ<dν, 

αδελφός αδελφών, αλλά ηρο πι':ιντωγ cι.Φ' 
-ης-iriιγlif!ς αvέγνων την τελευταίον rφοσ
κλητικήν επιστολήν σας ήτις διήγεφεν εν 

τη καρδία μου τόσω ιερά συναισftήματα κQι 
τόσω γλυκερός ελπίδας. Είθε, ω είθε να 

δυνηθώ να συντελέσω κ'αγώ ελάΧΙ: 
στον έστω, εις την πραγμάτωσιν των ευγε~ 

ν<i>v προθέσεων υμοον». 

Ύστερα από τις ευδόκιμες και επιτυχείς 

του σπουδές στην Ελλάδα ο Κυπριανός 
επέστρεψε στην Κύπρο όπου το 1863 διω· 
pίστηκε διδάσκαλος στο Σχολαρ· 



χείο Λευκωσίας διευθυνόμενο τότε από 

τον μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο. 

ΉΟταν εξελέγη Αρχιεπίσκοπος 

Κύπρου το 1865 ο Κυπριανός ανέλαβε τη 
διεύθυνση του Σχολαρχείου Λευκωσίας. 

θέση αυτή μέχρι της 19ης 

Ma'fou 1868 οπότε με κοινή ψήφο κλήρου 
και λαού κλήθηκε va αναλάβει τη διαποί
μανση του Μητροπολιτικού θρόνου των 

Κιηέων. Στις 22. MaΊou χειροτονήθηκε Επί
σκοπος πσu διετήρησε μέχρι το 

Θάνατό του που συνέβηκε στις 26 Νοεμ-
1886: 

χαρακτηριστικό παράδειγμα που 
την ψυχική χάρη και το πατριωτικό 

του Κυπριανού είναι τα πω κάτω: 

μετά την παραχώρηση της 

Άγγλους ο Άγγλος Διοικη

τική<.; Λεμεσού ζήτησε από τον Μητροπο-

να απεuθι)νεται σ' όλη την αλληλογρα

φία του με τις αρχές της νήσου στα Αγγλικά 

η σrα Τουρκικό ηοτέ στα Ελληνικά. « ..• Ο 

αpχιερει)ς aπήντησεν aξιοπρεπέστατα ότι 

η ελληνική γλώσσα των εκκλησιαστικιi>v 

Αρχών εθεωρείτο αείποτε ως η 

γλώσσα, ως βεβαιούται και εκ των 

οθωμανικοις αρχείοις διατηpοuμέ

···" (Ανατολικός Αστήρ, 5 
1879, σ. 1047). 

Αρχιερέας nou έτρεφε 

βαθειό Ι\QΙ ι;;ιλικριvή αγάπη για την Εκκλη~ 

σί.α έγιvεγνωσrός και αγαπητός στον εκτός 
της Κ.ύrφqv χώρον. Ο Κυπριανός έτρεφε 

ιδιαίτερη συμπάθεια προς κάθε τι το ωραίο, 

οτιδήποτε μηορούσε να ηροάγει το 

της Εκκλησίας τοu Χριστοι). Έγραψε 

λοιπόν λίγο rίριν από το Θάνατό του μια 
εηιστολή προς τον Μητροπολί'tη 
Διονύσιο όπου φαίνεται. ανά-

μεσα στ' και τα πιο κάτω χαρακτηρι-

σ1Ίκά: ·Βεβαίως ουδεμίαν uπέχομεv 
αιίίαν δια το αλλά οιά το 6εύτερον 

και πταιοuσι και αι πεpι· 

αι πολιτικοί του Έθνους ημών του 

πολυπαθούς. Το πολύ του χριστιανικού μας 

πληρώματος των μtσων της 

εκπαιδεύσεως των τέκνων αuτοι:ι, και κατ· 

αρχάς μεν δεν ησθάνετο την ανάγκην. αλλ' 

αργότερον εη:εθύμησε παιδείας, και ει1ρε 

πρόχειρα μέσα τους πόρους των Εκκλη
σιών και των Μοναστηρίων οι δε διέποvτες 

τα · αξιεπαίνως φερόμενοι 
τότε, δεν αντέοτησαν, διότι ουδέν υπήρχε 
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----------·----
το μάλλον κατεπείγον εθνικόν έργον η 

του λαού εβάδιζεv αφ' 
εαυτής ουδένα διατρέχοuσα κίνδυνον 
αλλά με την πρ(ισδον του οι εκ του 

λαού προέκοπτοv εις πcιιδείαv, ο δε πολύς 

Κλήρος εστρατολοyείτο ε:κ των αγραμμά· 
των, καΙ .ως εκ τούτου περιφρόνη

σις των γραμματισμένων μας προς τους 

αγραμμάτοuς λειτουργω1ς το κατ' 

βρaδύτεροv δε η περιφρόνησις αύτη 

ηλώθη μέχρι του επαγγέλματος αυτών. και 

έτι βραδύτεροv μέχρι του έργου αυτών, 
ήτοι των ιερών Ακολουθιών, ας «aνεγiνω
σκον μη γινώσκοντες» βαθμηδόν το κόκι~ 

στον τούτο παράδειγμα επέδρασε ν εηί του 
πολλού λαοι:ι και ιδού κατ' εμέ πόθεν η θρη

σκευτική αδιαφορία. Καιρός λοιπόν νααπο· 

πειραθώμεν την άρσιν των qιτίων, ήτοι 
δέον τα των Ναών εισοδήματα (παρ' uμ(v δε 

και τα των δημεuθέντων Μοναστηρίων)να 

χρησιμοποιηθώσι προς τον κυριώτερον 
αυτών εξ αρχής σκοπόν, εις την αξιόrψεtιή 
διατήρησιν των Ιερέων και ψαλτ<ίiv; uriο
βοηθούντων, όπου ανάγκη, και τωνΊ::κκλη

σιαζομένων. Τοι!το θα εφελκύιτη 'όv~ρώ
ποuς τuχόvτας στοιχειώδους τινός τοuλά· 

χιστον παιδεύσεως, όηως ασπασθώσι το 
uψηλόν έργον της ιερωσύvης, και τότε Θ.α 

λείψη βαθμηδόν ή προς τοuς λειτ 
περιφρόνησις, και συνέπεια 
προς τας ακολοuθtας 

Σιών, 7 !αvοιJαρiου 1887, σελ. ·1-2). Ettιn~E'ί· 
ται μάλισrα στη συνέχεια 
ιερών ακολουθιών και 

ργεια του 

γείλει τον 
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της Κύπρου Γούλσλη με σχετικό 

·στο οποίο έλεγε και τα πιο κάτω:" ..... Η ο6ω
μανική Κυβέρνησις γιvώσκοuσα τον φονα· 

τισμόν των τε αστυφυλcικωv και των αξι\.u

ματικών, ως και την αμφiβολον αμερολη

ψίαν των δικαστιiJV της, οίισα δ' έ/Ξ aλλου Ο 
φύλαξ της και θρησκευηκιΊς 

του χριστιανικού λαού, δι' ειδικών φιρμα·· 

νίων εξήρεσε τους Επισκόπους από της 

δικαιοδοσίας των Επαρχιακών Δικαστηρίων 

και Συμβουλίων, εμπισιεuθείσα την κρίσιν 

αυτών εις το Αvώτεροv Συμβούλων της 
Κωνσταντινουπόλεως και ίνα οι 

κατώτεροι ημών κληρικοί φυλακίζωνται εν 

ταις οικείαις Μητροηόλεσι 

περί χρεών, !'1 τπαισμότων. κω 
μόνον οσάκις προύκειτο περί 

τος επέμποντο εις τας κοινάς 

οπότε πόλiν ο Επίσκοπος θα καθήpει 
τον τον εγκληματίαν κληρικόν και 'είτα θα 

παρέδιδεν αυτόν, ίνα φυλακισθri εν τσ.ις 
κοιvαίς εφκταις ... » Αναλυηκώ-τερα σε επι

στολή του ο Κιιπpιαvόc; στον Κύπριο Ιασο

νίδη που βρισκόταν στο Λονδίνο έγραφε 

και τα εξής: ..... Ανερυθριάστως κηpύττει 
γεγονυία τη φωνή εν πάση δοθείση περι

στόσει, ότι η νυν δεν είναι νέα, 

αλλά συνέχεια της προτέρας αu.τής, αuτ6ς 
δεν είναι .,. υπάλληλος της Τουρκίας ... οι 
Τούρκοι ζαπτιέδες και δισ

πpάττοντες πλείονα των πριν κατcι των 
δυστυχών μας μένουσιν aτιμώ

ρητοι .... αι αποφάσεις του διαβοήτου Μπε·· 
κήρ εφένδη, του Μαλλιώτου Καaή:αδικ6J
τεραι των πριν, εκτελοίJVται αμειλίκτοος 
κατά των χριστιανών. Αι αποφάσεις της εν 

τω Διοικητικώ Συμβοuλίω τοuρκικ•iς πλειο
ψηφίας, εvισχυθείσης υπό δuο νέων 

ψήφων, τος οποίας βάλλεΙ. αuτός, θεω· 

ρούνται ιεραί, των 
νόμων και της πρόκειται ηερί 

κ.τ.τ. αη6 χριιτrιανούς πόλεr...:.v 
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του νησιού. ούτε 

την Κu6ερνηηκη 

του 

Λ<:υκωσία 197'5, σ. 1 

'Οταν ανέλαβε τη δι.αποίμαvση της 

περιφέρειας Κιτίου ο 

αηό πολλά χρι'.:ti 

τότe της 

συνόδου της Κυπριακής Εκκλησίος ο 

πούλησε κτήματα τοu 
για την κάλυψη των επειγόντων 

χρεών. Τα χρέη ήσαν τόσα πολλά ώστε 

που 

π.Ιλέvτου του αυτοι'J είναι και μια θaυμό.σια 
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κούς που τον ενέπνευσαν και έγραψε στί
χους εξαίρετους. Με την βοήθεια του 
θείου του Κυπριανοι) ο Β. Μιχαηλίδης πήγε 

τότε στην Ιταλ(α όπου τελειοποιήθηκε στη 
ζωγραφική και στην ηοίηση. Δείγμα της 
αγάπης του Β. Μιχαηλίδη στο θείο του 

Κιτίου· Κυπριανό είναι και το πιο κάτω 
ποίημα που το έγραψε μετά το θάνατό του: 

Επί τω θανάτω του Σεβαστού μου 

Κυπριανού 

Την πατρίδα σου με ζέσιν 
αγαπούσεν η ψυχή σου 

είχες δυστυχώς τον βίον 

ακανθώθη και μικρόν, 
μόλις ήμισυ αιώνα 

υπερέβη η ζώη σου 

και θρηνούσα η πατρίς σου 
σ' εστεφάνωσε νεκρόν 

Θα σε έχ' η ιστορία 

ανεξάλειπτον σελίδι:l" 

Είχες το πνεύμα 

και γενναίαv την ψυχΙ)ν, 

κ' εκοuράσθης κοπ:ιάζων 

και μοχθών για την πατρίδα' 

Έπρεπε ν αλλού ν' ακμάσης 
και εις άλλην εποχήν. 

Και εις σωματα 

εις σου λόγος ήτο πώμα' 
ήσο uη:έρ του δικαίου 
φόβητρον τοις φοβεροίς. 

Είνε άδικος ο χάρων, 

έπρεπε να ζής ακόμα 

έως ότου αποκτήση 

ομοιόν σου η πατρίς. 

Σ' έκλαυσεv ολ' η πατρίς σου 

ως αγαπητόv uιόv της 

και διά ενθύμησίν σου 

δεν αvδριάς. 

τούτο που αφήκες 

τ' όνομά σου στον λαόν 

βράχον αντίκρύ του 

και λαμπρόν ως η Πλειάς. 

Όταν πέθανε ο Κυπριανός ολόκληρη η 
Κύπρος βuθ!στηt<ε στο πένθος. Όλες οι 

εφημερίδες της εποχής αφιέρωσαν σελί

δες γεμάτες από τα αισθήματα του ποι
μν[ου του όπου φαινόταν η αγάπη κaι η 
εκτίμηση που έτρεφαν για τοv ποιμένα 
τους. Πέθανε στις 26 Νοεμβρίου 1886 στο 
σπίτι του ανεψιού του Μιχαλάκη Ιακωβίδη 
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όπου νοσηλευόταν. Το σπίτι στο 

τέρμα της οδού Κιτίου Κυπριανο\ί και. σ:rη 
γωνιά της οδού Αγίου Ανδρέου. Q KO!;Jμ(Jc: 

έτρεχε να φιλήσει το χέρι του •<μοναδικού 

ποιμένας» του, του «πατρός καιηρόστά:rου 

των αδικοuμένων", της «μάνας της φτωχο

λογιάς». Έτσι χαρακτηριζόταν ό Κιιπριc:ι• 

νός. Δεν ήσαν μόνον οι Έλληνεςχρισηdν.οί 
που έτρεφαν τόση αγάπη για τονΚιιπ:ριανό 

αλλά και οι Τούρκοι Αξιοσημείωτα eίvαι 

επίσης το γεγονός ότι και οι Αγγλικές 

αρχές της νήσου έδωσαν εντολή η κ:ηδεfα 

του να γίνει με πολλή μεγαλοηpέπεια κ~ι 

να τιμήσουν με την παpουσ(α ΤθU<:; cTQV 

νεκρό όλες οι πολιτικές αρχές. Στην επ!

σημη μάλιστα εφημερίδα της Δεt<εμ~ 
βρίου 1886 δημοσιεύτηκε η Ιiio κά'rω 

είδηση της Αρχιγραμματείας: «Η Αυτού 

Εξοχότης, ο Μέγας Αρμοdτ·ψ( 
βαθείας λύπης ήκοuσε το άγyελμa του 
θανάτου του Μητροπολίτο.Ι) . Κιτιέrοv, 

Κυρίου Κυπριανού, του συμt!όντος εν 

Λεμησώ την ?ην ενεστώτας μηvός, κdι δια
κοινών το άγγελμα τούτο, επιθιιμείν' αva
γράψη το ότι συναισθάνεται τπlι tiΠιi:Ιλι::ιά\1 

ην η Κυβέρνησις της Νήσου και η κοινότης 

εν γένει υrιέστησαν, και να 

ειλικρινή ατομικήν αυτού 

αισθάνεται, προς τους 
φίλους του με:rαστάντος 

δυστύχημα, οπερ γέγονεν 

Ο Μητροπολίτης Κιτιέων 

εν τω Νομοθεηκ<Ω 
Κύπρου, ως Μέλος αυτού, 

επεδείξατο κατά την εκπλήρωσιν των 

καθηκόντων αυτού ως Νομοθέrοι; 

ριότητα και ικανότητα ου την 

απώλεια αυτού τυγχάνει τοιαiιτη, οίαν, η 

Αυτού Εξοχότης πέποιθεν, άπασαι θέλοuσι 

θρηνήσει αι τάξεις της κύηροu καιιδιq[τατα 
εκείνοι, αίτινες εuηpγετήθησον εκ 

πείρας αυτού και της υπ' αuτοιJ ""''"υ'υ'"''-' 
γνώσεως πάντων των 

της Νήσου. της Α. 

Εξοχ. Υηογρ. Φάλκ. Οι; άρρεν, Αρχιγραμ. της 
Κυβερνήσεως» (Α. Κ. Παλαιολόγου, ο 

Κιτίου Κυπριανός, εν Κuπριακόν ΜuεοιJΛu 
γιον, 1908, σσ. 21-29). 

Η κηδεία έγινε με ηολλή 

στον ιερό Ναό Αγίας Ν άπας και η ταφή στον 

περίβολο του ι. ναού του Αγίου Νικολι'ιου 

όπου αναπαύεται μέχρι σήμερα. "Εγραψaν 

διάφορα τότε άρθρα όλες οι εφημερίδες 


