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Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΑΝΙΗΛ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

(1833·1897) 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Αρκετό μεγόλος αριθμός Κυπρίων ιε

ραρχών υπnρέτnσε κατό τον περασμένο 

αιώνα το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και αγω

νίσθnκαν για τn διατι'φnσn των πατροπαρό

δοτων θεσμίων και συμφερόντων του Ελλnνι

σμού στnν Παλαιστίνn. Μέσα δε, από τnν 

προσωπικn ιστορία καθενός από τους κλnρι

κούς αυτούς διαφαίνεται και n ιστορία τnς 
Ορθόδοξnς Εκκλnσίας και του Ελλnνικού 

Έθνους και φωτίζονται οι αγώνες που επι

σφρόγισαν τnν συνεκτικότnτα των δεσμών 

των όπου γnς Ελλιlνων. Ανόμεσα στους ιε

ρόρχες αυτούς περιλαμβόνεται και ο Αρχιε

πίσκοπος Κυριακουπόλεως Δανιιlλ Ιωαννίδnς 

(1833-97). 

2. ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΑ ΤΟΥ XPONIA 

Ο Δανιιlλ Ιωαννίδnς γεννnθnκε1 το 

1833 στο μικρό χωριό Κοuτσοβέντn τnς 

επαρχίας Κερύνειας που τnν εποχn αυτn δεν 

αριθμούσε περισσότερους από 40 κατοί

κους. Ο πατέρας του Ιωόννnς Γαβριnλ κατα

γόταν από το κεφαλοχώρι τnς Μαραθόσας 

Πεδουλό. Οι δύσκολες όμως συνθnκες ζωnς 

των χωριών τnς ορεινnς Κύπρου τον ανόγκα

σαν να καταφύγει σε νεαρι'Ί nλικία, γύρω 

στατέλn τnς δεύτερnς δεκαετίας του περα

σμένου αιώνα στnν αγιοταφίτικn Μονn του 

Αγίου Ιωόννn του Χρυσοστόμου. Εκεί εργό

στnκε για μερικό χρόνια μέχρι που νυμφεύτn

κε τn μnτέρα του Δανιnλ Μαρία, n οποία κα
ταγόταν από το γειτονικό Κουτσοβέντn. Από 

το γόμο τους απέκτnσαν έξι παιδιό, με δεύ

τερο σε nλικία τον Δανιι'Ίλ ι'Ί Σόββα όπως 

nταν το λαϊκό του όνομα. Η ανυπαρξία σχο-

Κ. Κοκκινόφταc; 

λείων τnν εποχn εκείνn αποτελούσε μεγόλο 

εμπόδιο για τn μόρφωσn των νεαρών Κυ

πρίων. Ελόχιστα ι'Ίταν τα εκπαιδευτι'Ίρια που 

υπnρχαν σε όλn τnν Κύπρο και αυτό nταν 

συγκεντρωμένα στις πόλεις. Τnν ίδια περίοδο 

τα μόνα μορφωτικό κέντρα nταν τα πολυό

ριθμα μικρό και μεγόλα μοναστι'Ίρια όπου οι 

μαθnτές μόθαιναν λίγn ανόγνωσn και 

γραφn Έτσι και ο νεαρός Σόββας έμαθε τα 

πρώτα του γρόμματα από τους μοναχούς 

του Αγίου Ιωόννn όταν για κόποιο χρονικό 

διόστnμα εργαζόταν εκεί βόσκοντας τα ζώα 

τnς Μονnς. Το Μοναστnρι αυτό nταν επαν

δρωμένο με αγιοταφίτες πατέρες που στέλ

λονταν από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 

ώστε να διαχειρίζονται τnν περιουσία του. Το 

ενδιαφέρον και n αγόπn του Δανιι'Ίλ για τα 
γρόμματα παρεκίνnσαν το δόσκαλό του, 

nγούμενο τnς Μονι'Ίς, να τον προσκαλέσει 

και να τον πόρει μαζί του κατό τnν επιστρο

φι'Ί του στα Ιεροσολύμα2• Εκεί θα μπορούσε 

να αποκτnσει ευρύτερες σπουδές στα εκπαι

δευτnρια που διατnρούσε το Πατριαρχείο. 

Γεμότος χορό και ελπίδα για μια καλύτερn 

ζωn ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Κυριακουπό

λεως Δανιιlλ Ιωαννίδnς ανεχώρnσε σε nλικία 

15 χρονών, στα 1848, για τnν Παλαιστίνn. 

3. Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 

Ο Δανιιlλ εγκαταστόθnκε στο μεγόλο 

κεντρικό μοναστnρι που χρnσιμοποιούσε n 
αγιοταφίτικn αδελφότnτα. Φοίτnσε για μερι

κό χρόνια στα εκεί Ελλnνικό σχολεία ενώ πα

ρόλλnλα διδασκόταν τα σχετικά με τπν Ορ

θόδοξn μας Πίστn από τους Ιεροσολομίτες 
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μοναχούς. Η συνεχr'Ίς από παιδικr'Ίς nλικίας, 

παρουσία του στο χώρο των Μοναστnριών 

και n αγόπn του για τnν Εκκλnσfα και τnν 

πνευματικr'Ί τnς ζωr'Ί απετέλεσαν τnν αιτία 

ώστε λίγα χρόνια μετά τnν όφιξr'Ί του στα Ιε

ροσόλυμα να καρεf μοναχός και λίγο αργό

τερα να προχειρισθεί διάκονος οπότε και με

τονομόσθnκε σε Δανιr'Ίλ. 

Αρχικό υπnρέτnσε το Πατριαρχείο 

εκτελώντας τα ιερατικό του καθr'Ίκοντα στα 

Ιεροσόλυμα. Στn συνέχεια εργόστnκε σαν 

δάσκαλος στα Ελλnνικό σχολεία στις πόλεις 

Ναζαρέτ και Ιόππn. Παρόλλnλα του ανατέ

θnκαν αρκετές άλλες διοικnτικές και διαχειρι

στικές εργασίες. Οι έμφυτες του ικανότnτες 

εκτιμr'Ίθnκαν από τnν Ιερό Σύνοδο που στα 

1875 τον διόρισε nγούμενο στn Γάζα. Μετά 
τn προχείρισr'Ί του σε ιερομόναχο εγκαταστό

θnκε τnv ίδια χρονιά στο εκεί μοναστr'Ίρι. 

Το διακόνnμα του nγουμένου στnν 

απομακρυσμένn εκείνn πόλn που τnν κατοι

κούσαν αποκλειστικό Χριστιανοί και Μωαμε

θανοί Άραβες r'Ίταν ιδιαίτερα κουραστικό και 

επίπονο. Ο Δσνιr'Ίλ είχε να συμβάλει κυρίως 

στnν πνευματικr'Ί καλλιέργεια του ιθαγενούς 

πλnθuσμού που οι δύσκολες κατασrάσεις 

τnς εποχr'Ίς r'Ίταν n αιτία ώστε να βρίσκεται~ 
σε πρωτόγονες πολιτιστικές συνθr'Ίκες. 

Ακόμn ως εκπρόσωπος τους στnν τοπικr'Ί 

τουρκικr'Ί διοίκnσn r'Ίταν και ο κύριος διεκπε

ραιωτr'Ίς όλων των υποθέσεών τους. Στn 

Γάζα τnν ίδια περίοδο υπnρετούσε ως καϊμα

κόμnς, (δnλαδr'Ί πολιτικός διοικnτr'Ίς), ο επί

σnς Κύπριος στnν καταγωγr'Ί, Κιαμr'Ίλ Πασάς 

(1831-1913) που υπr'Ίρξε αργότερα για τέσ
σερεις συνολικά φορές Μεγάλος Βεζύρnς 

τnς Οθωμανικr'Ίς Αυτοκρατορίας. Με τον 

Τούρκο αυτό, που ανάμεσα στα άλλα r'Ίταν 

φορέας και Ελλnνικr'Ίς παιδείας αφού είχε 

φοιτr'Ίσει στο ελλnνικό σχολείο Λευκωσίας, ο 

Δανιr'Ίλ Ιωαννίδnς συνδέθnκε με ισχυρr'Ί φιλία. 
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Κατάφερε δε μέσα από τn συνφγασία μαζί 

του να πετύχει πολλά ωφελr'Ίματα τόσο για 

τους Άραβες ΧριστιανοίJς τnς περιοχr'Ίς όσο 

και για τnν αγιοταφfτικn αδελφότnτα. 

Ο Δανιr'Ίλ παρέμεινε στn Γάζα για 3 
χρόνια. Στn συνέχεια προχειρίστnκε σε Αρχι

μανδρίτn και κλr'Ίθnκε στο 1878 να υπnρετr'Ί
σει στο σπουδαιότερο από τα nγουμενεία 

τnς Παλαιστfνnς; αυτό τnς Ιόππnς όπόυ 

αvταποκρfθnκε πόλιν με πολλr'Ί δεξιοτεχνία 

σε ότι απαιτούσε το ιωινούριο του διακόνn

μα. Η Ιόππn τnν εποχr'Ί εκείνn r'Ίταν n μόνn 
σχεδόν πύλn διαμέσου τnς οποίας εισέρχο

νταν στα Ιεροσόλυμα οι προσκυνnτές των 

Αγίων Τόπων. Ο δε nγούμενος εκτός τnς 

πνευματικr'Ίς φροντίδας του ποιμνίου του 

r'Ίταν επιφορτισμένος με τnν υποδοχr'Ί και τn 

μέριμνα για ασφαλr'Ί διαμονr'Ί τόσο κατά τnν 

είσοδο όσο και κατά τnν έξοδο των προσκυ

νnτών από τnν Παλαιστfνn. Στn θέσn αυτn 

παρέμεινε για 4 χρόνια, μέχρι το 1882, οπότε 
και στόλnκε ως aπεσταλμένος τnς Ιερός Συ

νόδου στnν Κύπρο γ ι α να επιθεωρr'Ίσει τα 

εκεί περιουσιακό στοιχεία του Πατριαρχείου 

και να διευθετr'Ίσει τα ζnτnματα που είχαν 

προκύψει από τn διαχείρισr'Ί τους. Μετά τnν 

ολοκλr'Ίρωσn τnς αποστολr'Ίς του επέστρεψε 

στα Ιεροσόλυμα όπου υπnρέτnσε μέχρι το 

1884 σε διάφορα διακονr'Ίματα. Tn χρονιά 

εκείνn στόλnκε και πόλιν μακριά από τnν Πα

λαιστίνn, αυτr'Ί τn φορά στnν Αθr'Ίνα, ώστε να 

βοnθr'Ίσει στnν επίλυσn παρόμοιων προβλn

μότων που αντιμετώπιζε και εκεί το πατριαρ

χείο. 

Επέστρεψε στα τέλπ του 1885 σra Ιε

ροσόλυμα και διορίστnκε σχεδόν αμέσως ως 

τοποτnρnτr'Ίς του Μnτροπολιτικού Θρόνου 

τnς ΠτολεμαΊδας. Στnν επισκοπικr'Ί αυτr'Ί περι

φέρεια που περιλάμβανε τnν πόλn τnς Χόι

φας καθώς και πολλά χωριό με Ορθόδοξο 

πλnθυσμό έγινε n πρώτn μετωπικn σύγκρου-



σn του Αρχιμανδρίτn τότε Δανιrlλ Ιωαννίδn 

με τnν περίφnμn Ρωσσικn Παλαιστινιακn 

Ετοιρεfα. Η Εταιρεία ouτn είχε δnμιουργnθεί 

λίγα χρόνια προnγουμένως, στα 1882, κι είχε 
σαν στόχο τnς τn βαθμιαία εκτόπισn του ελ

λnνισμού από τnν Παλαιστίνn και τnν αντικα

τόστασn του από τn Ρωσσία. Έτσι με τnν 

ίδρυσπ εκπαιδευτnρίων και συλλόγων, με τnν 

παροχn υποτροφιών και με χρnματοδοτn

σεις αρκετών οργανώσεων κατόφερε να 

εξόρει τον αραβικό εθνικισμό σε βόρος των 

ΕλΜνων ιεραρχών και των παραδοσιακών 

θεσμίων του Πατριαρχείου. Ο Δανιnλ Ιωαννί

δnς αντελrlφθnκε έγκαιρα τις ολέθριες για 

τον ελλnνισμό επιδιώξεις τnς και κατόφερε 

να εξουδετερώσει στn Μnτρόπολn του κόθε 

δραστnριότnτό τnς. 

Στα Ιεροσόλυμα επέστρεψε προς τα 

τέλn του ·1886 έχοντας εκτελέσει με απόλuτπ 
επιτυχία κόθε αποστολrl που του είχε ανατε

θεί μέχρι τότε. Η Ιερό Σύνοδος και ο ίδιος ο 

Πατριόρχnς Νικόδnμος (1883-90) εκτιμώ

ντας τα πολλό προτερnματα και τnν αφο

σίωσn του προς τnν Εκκλnσία και τον Ελλnνι

σμό, τον εξέλεξε στις 27.1.1886 Αρχιεπίσκοπο 
Κuριακουπόλεως με έδρα το μεγόλο μονα

στnρι στα Ιεροσόλυμα. Από τn νέα του θέσn 

υπnρέτnσε το Πατριαρχείο ως ένας από 

τους βασικούς διοικnτικούς λειτουργούς του. 

Ιδιαίτερn μόλιστα nταν n προσφορό του ως 
επικεφαλnς επιτροπών που διαχειρίζονταν 

εκκλnσιαστικό και εθνικό θέματα. Τις ίδιες 

πολύτιμες υπnρεσίες πρόσφερε και ως 

μέλος τnς Ιερός Συνόδου στnν οποία εντό

χθnκε αμέσως μετό τnν εκλογn του σε Αρχιε

πίσκοπο Κυριακουπόλεως. 

4. ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ENANYION ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΚΗΣ 
ΠΑΛΑΙΠΙΝΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΡΕΙΑΣ 

Ο Δανιnλ Ιωαννίδnς υπnρξε ένας από 

τους κυριότερους πολέμιους4 των σχεδίων 
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τnς Παλαιστινιακnς Εταιρείας. Συγκρούστn

κε μέχρι και με τον Πατριόρχn Νικόδnμο του 

οποίου το φρόνnμα απέναντι στnν Εταιρεία 

αυτn δεν nταν σταθερό και μερικές φορές 

"διέκειτο υπόπτως προς αυτnν"5. Ήλεγχε το 
Νικόδnμο, αφού διέβλεπε πως, αν n αδελφό
τnτα εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει με με

τριοπόθεια τnν όλn κατόστασn, αυτό θα 

nταν και n απαρχn του τέλους του Ελλnνι
σμού στrιν Παλαιστίνn. Οι επικρίσεις εναντίον 

του Πατριόρχn κορυφώθnκαν όταν n Ιερό 
Σύνοδος με δικn του προτροπn απεφόσισε 

να προχωρnσει στn συνομολόγnσn δανείου 

από τn Ρωσσία με παρόλλnλn υποθnκευσn 

των κτnμότων του Παναγίου Τόφου στn Βεσ

σαραβία. Αυτό όμως θα οδnγούσε στnν ολο

κλnρωτικn επικρότnσn των Ρώσσων. Γι' αυτό 

προεκλιlθn οξεία κριτικn από κόποιους Αγιο

ταφίτες πατέρες εναντίον τnς πολιτικnς του 

Πατριόρχn και πνευματικού τους πατέρα. Οι 

επικρίσεις αυτές φόβισαν τον Νικοδnμο που 

χρnσιμοποιώντας τnν Πατριαρχικn του ισχύ 

και με βόσn κόποια προνόμια που του πα

ρείχε σουλτανικό βερότιο εξόρισε6 τον Μόρ
τιο του 1889 τον Δανιnλ μαζίμε τρεις όλλους 
αρχιερείς, τους Αρχιμανδρίτες Πολύκαρπο. 

Στέφανο και Νικόδnμο στnν Κωνσταντινούπο

λn από όπου και θα αποστέλλονταν στn συ

νέχεια σε Μονn στn Σινώπn7. 

Φτόνοντας όμως στnν Κωνσταντινού

πολn ο Δανιnλ πλnροφορnθnκε πως εκεί 

βρισκόταν ο προσωπικός του φίλος και συ

μπατριώτnς Κιαμnλ πασός στον οποίο αμέ

σως και κατέφυγε. Αυτός το συμβούλευσε να 

επιστρέψει κρυφό στα Ιεροσόλυμα και να ει

σέλθει σε κόποιο μοναστnρι από όπου με 

βόσn διαταγn που θα φρόντιζε να εκδοθεί, n 
Διοίκnσn των Ιεροσολύμων δε θα τολμούσε 

να τον διώξει από αυτό. Στnν Κωνσταντινού

πολn παρέμεινε για κόποιο χρονικό διάστn

μα διαφωτίζοντας το Οικουμενικό Πατριαρ-
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χείο και τους εκπροσώπους του Ελλπνισμού 

τπς Πόλπς σχετικό με τπν πολιτικn και τις 

δραστπριότnτες τnς Ρωσσικnς Παλαιστινια

κnς Εταιρείας. Κατά τον Σεπτέμβριο δε του 

ιδίου χρόνου επέστρεψε στπν Παλαιστίνπ και 

από τπν Ιόπππ ξεκίνπσε μαζί με τους συ

ντρόφους του για τα Ιεροσόλυμα όπου και 

είχε σκοπό να ενεργnσει σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του Κιαμnλ. Ο Πατριόρχπς Νικό

δπμος όμως, μαθαίνοντας από το πγουμε

νείο τπς Ιόπππς τα σχετικό, επενέβπ με τπ 

βοnθεια του Διοικπτn των Ιεροσολύμων και 

αφού συνέλαβε έξω από τπν Αγία Πόλπ τους 

εξόριστους αρχιερείς τους ανάγκασε να 

εγκαταλείψουν τπν Παλαιστίνπ. Ο Δανιnλ 

τότε κατέφυγε στπν Κύπρο όπου παρέμεινε 

για διόστπμα αρκετών μπνώvΒ φιλοξενούμε
νος στο σπίτι του συγγενn του δικπγόρου 

Αχιλλέα Κυριακίδπ (1863-1925). Λειτούργπσε 
και κnρυξε σε πόρο πολλές εκκλπσίες του 

νπσιού όπως στον Άγιο Ανδρόνικο και στπν 

Παναγία τπ Χαρδακιώτισσα στπν Κυθρέα9, 
στον Άγιο Λάζαρο στπ Λόρνακa 1 0 και 
αλλού, διδάσκοντας και νουθετώντας τους 

συμπατριώτες του. Συμμετείχε επίσπς σε 

πολλές άλλες εκδπλώσεις που απόρρεαν 

από το ιερατικό του αξίωμα όπως στπν κπ

δεία του Κυρπνείας Μελε'τιου τον Δεκέμβριο 

του 188911 , και στο μνπμόσυνο του γιατρού 
Θρασύβουλου Ρώπα τον Φεβρουόριο του 

189012. Μερίμνπσε ακόμπ για τπ συμπλιlρω
σπ των ιερών σκευών και των ιερατικών ενδυ

μα'των αρκετών εκκλπσιών όπως τπς Αγίας 

Νόπας στπ Λεμεσό.1 3 

Τπν ίδια εποχn στα Ιεροσόλυμα συνεχι

ζόταν από κάποιους αγιοταφίτες πατέρες 

μια έντονπ κριτικn αντιπαρόθεσπ εναντίον 

του Πατριάρχπ και τπς πολιτικnς του. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα π Πύλπ να αποφασίσει 

τελικό να αναστείλει τις παρεμβόσις τπς 

υπέρ του Νικοδnμου και να αφnσει τπ μονα-
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στικn κοινότπτα να λύσει από μόνπ τπς τα 

διάφορα ζπτnματα που είχαν προκύψει. Έτσι 

τον Αnρfλιο του 1890 ο Δανιιlλ μαζί με 5 άλ
λους αδελφούς επέστρεψε με τπν άδεια τπς 

Κυβέρνπσπς 14 στο Πατριαρχείο και ξεκίνπσε 
ένα νέον αγώνα εναντίον τόσο του Πατριόρ

χπ όσο και τπς Ρωσσικnς Παλαιστινιακnς 

Εταιρείας. Τελικό ο Νικόδπμος εξαναγκόστπ

κε στις 30 Ιουλίου του ίδιου χρόνου να υπο
βάλει παραίτπσπ και να αναχωρnσει για το 

μοναστnρι του Αγίου Γεωργίου του Κρπμνού 

στπ Χόλκπ όπου και έζπσε τπν υπόλοιππ ζωn 

του. Στπ θέσπ του εξελέγπ ο Αντιοχείας Γερά

σιμος (1891-1897) τον οποίο συνόδευσε1 5 
στα Ιεροσόλυμα τριμελιlς αντιπροσωπεία 

αγιοταφιτών αποτελούμενπ από το Μπτρο

πολίτπ Πτολεμα1δας Πατρίκιο, τον Σκευοφύ

λακα Αρχιμανδρίτπ Ευθύμιο και τον ίδιο τον 

Αρχιεπίσκοπο Κυριακουπόλεως Δανιnλ. Με 

τον αδιάκοπο αυτό αγώνα ο Δανιnλ κατάφε

ρε τελικό να αποτρέψει τα σχέδια τπς Εται

ρείας το χώρο του Πατριαρχείου, πράγμα 

όμως που δεν κατάφερε ο επίσπς ο Κύπριος 

Πατριόρχπς Αντιοχείας Σπυρίδων Ευθυμίου 

(1891-1898) στο χώρο του δικού του Πα

τριαρχείου. Εκεί ο Σπυρίδωνας παρά τους 

συνεχείς αγώνες του είδε τα πλοκάμια τπς 

Ρωσσικnς αυτnς οργόνωσπς να απλώνονται 

σταθερό και να περισφίγγουν τα παραδο

σιακό θέσμια που βρίσκονταν στα χέρια του 

ελλnνισμού. Στο τέλος δε,ο ίδιος εξαναγκότπ

κε σε παραίτnσn και από τότε το Πατριαρ

χείο κυβέρνnσαν Αραβόφωνοι Πατριάρχες 

που κατά τα πρώτα τόυλόχιστον χρόνια nταν 

κάτω από τον απόλυτο έλεγχο τnς Ρωσικnς 

Διπλωματίας. 

5. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ 
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΥΠΡΟ 

Η έλλειψn γραπτών μαρτυριών και n 
ανυπαρξία συστnματικnς ιστορικnς έρευνας 

που θα φώτιζε τn ζωn και τπ δρόσn του Αρ-



χιεπισκόπου Κυριακουπόλεως Δανιnλ Ιωαννί

δn υπnρξε n αιτία ώστε στο πέρασμα του 
χρόνου n πολύπλευρn του δραστnριότnτα 
σχετικό με τnν Κύπρο να λnσμονnθεί. Από 

μερικό στοιχεία που γνωρίζομε σχετικό με τn 

δρόσn των Κυπρίων αγιοταφιτών πατέρων 

τnς περιόδου αυτnς, όπως του Μnτροπολίτn 

Πέτρας Μελετίου Μαπέου (1785-1867), του 
Αρχιεπισκόπου Ιορδόνου Επιφανίου Μαπέου 

(1837-1908), του Αρχιμανδρίτn Ιερωνύμου 

Μυριανθέα (1838-1898) και του επίσnς Αρ
χιεπισκόπου Ιορδόνου Μελετίου Κρονίδn 

(1849-1918) n προσφορά τους φαίνεται να 
υπnρξε ιδιαίτερα αξιόλογn. Περιλαμβάνει κυ

ρίως χρnματικές χορnγίες για τnν ανοικοδό

μnσn εκκλnσιών και για το κτίσιμο σχολείων 

όπου και χορnγίες για σπουδές αρκετών 

νέων τnς εποχnς. 

Παρόμοιας εμβέλειας nταν και n προ
σφορά του Δανιnλ Ιωαννίδn. Ιστορικό μας 

είναι γνωστές οι ενέργειες του για τnν ανοι

κοδόμnσn τnς Ιερός Μονnς Μαχαιρό n 
οποία είχε aποτεφρωθεί στα 1892 από μεγά
λn πυρκαγιά. Συνέδραμε τότε και βοnθnσε1 6 
τον ιερομόναχο τnς Μονnς Χαρίτωνα που 

είχε μεταβεί για συλλογn εράνων στα Ιεροσό

λυμα. Χρnσιμοποίnσε επίσnς τις aρχιερατι

κές του διασυνδέσεις ώστε να εξασφαλι

στούν αρκετές συστατικές επιστολές και ο 

Χαρίτων να μεταβεί στn βαθιά θρnσκευόμε

νn Ρωσσία προς εξασφόλισn των απαιτουμέ

νων χρnμότων για τnν ανοικοδόμnσn του 

Μοναστnριού. 

Η σnμαvτικότερn όμως προσφορά του 

προς τnν ιδιαίτερn του πατρίδα nταν n οικο
νομικn επιχορnγnσn που παρείχε για τις 

σπουδές αρκετών νεαρών Κυπρίων17. Ανάμε
σα σε άλλους που υπnρξαν υπότροφοι του 

περιλαμβάνονταν ·ο Ιωσnφ Αιμιλιανίδnς1 8 
που nταν απόφοιτος τnς Θεολογικnς Σχο

λιlς τnς Χόλκnς, ο γιατρός Κωνσταντίνος Αι-
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μιλιανίδnς1 9, ο δικnγόρος Ιωόννnς Μυριόν
θnς, ο επίσnς γιατρός Κωνσταντίνος Μυριόν

θnς, ο οποίος είχε προnγουμένως φοιτnσει 

στn Θεολογικn Σχολιl του Σταυρού, ο Αρχι

μανδρίτnς Ιππόλυτος Μιχαnλίδnς (1881-
1960), ο γιατρός Ευέλθων Γλυκύς (1868-
1935), ο έμπορος Ιωόννnς Αιμιλιανίδnς 

καθώς και οι Βαρνάβας Κωνσταντινίδnς και 

Ιωόννnς Χατζnσόββας. 

Τnν Κύπρο επισκέφθnκε αρκετές 

φορές ώστε να μπορέσει να διευθετnσει θέ

ματα σχετικό με τnν πολυδιόστατn προσφο

τό του20. 

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ 

Η ζωn του Αρχιεπισκόπου Κυριακουπό

λεως Δανιnλ Ιωαννίδn υπnρξε ένας αδιάκο

πος αγώνας και μία συνεχnς προσπάθεια 

για τnν προόσπισn του Ελλπνισμού στο χώρο 

τnς Παλαιστίνnς. γπnρέτπσε το Πατριαρχείο 

με αυταπάρVΙΙσn, σύνεσn και σωφροσύνn 

φέροντας σε πέρας κάθε αποστολιl που του 

ανατέθnκε. Ακόμn ποίμανε με μοναδικό 

τρόπο τόσο το Αραβόφωνο ποίμνιο του όσο 

και τους πολυάριθμους Κύπριους προσκυνn

τές που κατέφευγαν στα Ιεροσόλυμα. 

Πέθανε21 στις 20 Ιουλίου 1897 μετά 
από σύντομn ασθένεια. Ο θάνατός του στέ

ρnσε το Πατριαρχείο από ένα επίλεκτο του 

μέλος, τnν εκκλnσία από ένα σεμνό και ενά

ρετο κλnρικό, τn δε ιδιαfτερn του πατρίδα 

από ένα αξιόλογο πνευματικό φύλακα και 

οδnγό.22 
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