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Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΚΛΗΜΗΣ ΚΑΡΝΑΠΑΣ (1880-1957) 

Ο Κύρος Καρναπός όπως ι'παν το 

λαϊκό όνομα του Αρχιμανδρίτn Κλr"ψn Καρ

ναπό γεννnθnκε στn Λευκωσία το 1880. 
Οπατέρας του Παρασκευός καταγόταν 

από τnν Κυθρέα από δε τα αδέλφια του πιο 

γνωστn είναι n Ελένn Καρναπό (1892-
1967)n οποία μετό τnν αποφοίτnσn τnς 

από το Παρθεναγωγείο Λευκωσίας ως δα

σκόλα στnν Κύπρο μέχρι το 1915 ακολού
θως στn Μελούνα μέχρι το 1917 και ως διε
υθύντρια του Κεντρικού Παρθεναγωγείου 

των Ιεροσολύμων μέχρι το 1935. Ο Κλnμnς 
Καρναπός διδόχθnκε τα πρώτα του γρόμ

ματα σε δnμοτικό σχολείο τnς Λευκωσίας 

και στn συνέχεια σε nλικία μόλις 10 χρόνων, 
μετέβnκε κc· -.-j στο θείο του ιερομόναχο 

Αθανόσιο, αδελφό του πατέρα του, στα Ιε

ροσόλυμα. 

Εκεί φοίτnσε σε σχολείο στοιχειώδους 

εκπαιδεύσεως που διατnρούσε ο Πανόγιος 

Τόφος και στα 1893 γρόφτnκε στn περίφn
μn Θεολογικn ΣχοΜ που επαναλειτούργnσε 

τn χρονιό εκείνn. Συμμαθnτές του είχε ανό

μεσα σε όλλους τους Κυπρίους Αρχιμανδρί

τες Γαβριnλ Καραπατόκn (1870-1953) από 
τον Οfκο και Παύλο Γρnγοριόδn από τn Γύ

ψου, ο οποίος όμως στn συνέχεια απέβαλε 

το εκκλnσιαστικό σχnμα,καθώς και τον μετέ

πειτα Οικουμενικό Πατριόρχn Μελέτιο Με

ταξόκn (1871-1935). Πρέπει να σnμειωθεί 
ότι ανόμεσα στους καθnγnτές τοy περιλαμ

βανόταν και ο ΚύπριοςΑρχιμανδρίτnς Νικό

λαος Χριστοδούλου (1864-1909). Από τn 
σχοΜ αποφοίτnσε στα 1900 έχοντας δια
κριθεί σε όλα τα μαθnματα που διδόχθnκε. 

Το γεγονός αυτό αποτέλεσε τnν αιτία 

ώστε n Διεύθυνσn τnς ΣχοΜς να του προ-

Κωστής Κοκκινόφτας 

τείνει στα 1901, σε nλικία μόλις 21 ετών, να 
αναλόβει ως καθnγnτnς διαφόρων μαθn

μότων στους νέους μαθnτές. Λfγο αργότε

ρα, στα 1904, n Ιερό Σύνοδος του Πανα
γίου Τόφου τον έστειλε στn Γερμανία όπου 

παρακολούθnσε μαθnματα θεολογίας και 

διεύρυνε τις Πανεπιστnμιακές του γνώσεις. 

Ο Αρχιμανδρίτnς ΚΜμnς Καρναπός 

αναδείχθnκε στο λίγο χρονικό διόστnμα 

που έζnσε στα Ιεροσόλυμα σε ένα από 

τους σnμαντικότερόυς συγγραφείς βι
βλίων εκκλnσιαστικnς ιστορίας. Παρόλλn

λα δnμοσίευσε και πολλές μελέτες του σε 

διόφορα περιοδικό καθώς και σε εφnμερί

δες τnς εποχnς. Σε nλικία μόλις 18 χρόνων 
δnμοσίευσε στn εnετnρίδα που εξέδιδε 

τότε n Θεολογικn ΣχοΜ του Σταυρού τnν 
«ΩΔΗ ΠΙΝΔΑΡΙΚΗ» αφιερωμένn στον πνευ

ματικό του πατέρα Αρχιεπίσκοπο Ιορδό

νου Επιφόνιο Μαπέο (1837-1908), τις 

<<Σαπφικές Στροφές» αφιέρωμένες στο 

Διευθυντn τnς Σχολιlς Γερμανό και ένα 

ποίnμα στα Λατινικό αφιερωμένο στον κα

θnγnτn τnς Λατινικnς. Κατό τn διόρκεια 

που υπnρετούσε ως καθnγnτnς εξέδωσε 

τα ακόλουθα έξι βιβλία: 

1. Ομιλία (Εις το Ευαγγέλιο τnς Γ' Κυ
ριακnς των Νnστειών), 1902. 

2. Το«πιστεύω» των Χριστιανών (μετό
φρασn εκ τnς γαλλικnς θρnσκευτικnς με

λέτnς του Ερνέστου Ναβίλ), Αθnνα 1902. 

3. Ανέκδοτα Κυπριακό έγγραφα (του 
ιn αιώνα), Αμμόχωστος 1904. 

4. Λόγοι και Ομιλίαι Φιλαρέτου Mn
. τροπολίτου Μόσχας, ΙερουσαΜμ 1906. 
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5. Ιάκωβος ο Πάτμιος Ιερουσαλι'Ίμ 

6. Ο Πατριόρχnς Αvrιοχεfας Σfλβε

στρος ο Κύπριος 1724-1766 (ανατύπωσις 
από το περιοδικό Νέα Σιών), Ιερουσαλι'Ίμ 

1907. 

7. Η επf του όρους των Ελαιών Σταυ
ροπnγιακn Μονn τnς Αναλι'Ίψεως. Ιερουσα

Μμ 1908. 

Διάφορες μελέτες δnμοσfευσε επfσnς 

στο περιοδικό του Πατριαρχεfου «Νέα Σιών» 

κατό το χρονικό διόστnμα 1908-1909. 

1. Το βάπτισμα εν τn Εκκλnσfα των Αγ
γλικανών, 

2. Νέον Ευαγγελικόν απόσπασμα. 

3. Το Παναγγλικανικόν Συνέδριο. 

4. Αγγλικανικn Εκκλnσfα. 

5. Αρχαιολογικαf Ανασκαφαf εν Σεβα
στεfα τnς Παλαιστfνnς. 

6. Επf των καθ" nμός. 

Άλλn μια μελέτn του με τfτλο «Η εν Κύ

πρω διαμονn του αοιδfμου Αρχιεπισκόπου 

Σινό Κωνσταvrίνου ( 1805-1811 ), δnμοσιεύ
τnκε σε συνέχειες στnν εφnμερfδα τnς Λε

μεσού Σόλπιγξ 

Οι Κυπριακές εφnμερfδες υποδεχόταν 

κόθε νέο του έργο με εγκωμιαστικό σχόλια 

τόσο για τnν ευρυμάθεια του όσο και για 

τις ερευνnτικές του ικανότnτες. Ειδικn ανα

φορό έγινε για το βιβλfο του «Λόγοικαι Ομι

λfαι Φιλαρέτου Μnτροπολfτου Μόσχας» το 

οποfο αφιέρωσε στον Γέροvrα του Επιφόνιο 

Μαπέο με τnν ευκαιρfα τnς συμπλι'Ίρωσnς 

50 χρόνων από τnν έvrαξn του στον ιερό 
κλnρο. Αξιοσnμεfωτο εfναι ότι n μετόφρασn 
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των Λόγων του Φιλαρέτου από τα Ρωσικό 

στα Αγγλικό ανnκει στον fδιο τον Εnιφάvιο. 

Μοναδικό από απόψεως ερευνnτικnς προ

σπάθειας υπnρξαν δυο όλλα βιβλfα του 

. «Ο Ιάκωβος ο Πάτμιος» και «0 Πατριόρχnς 
Αvrιοχεfας» Σfλβερος ο Κύπριος 1724-1766 
για τα οποfα γρόφτnκαν επfσnς εγκωμια

στικό σχόλια. Πρέπει να σnμειωθεf ακόμn 

ότι ο Καρναπός εξnγγειλε με επιστοΜ του 

τnν έκδοσn Δευτέρου τόμου των 

«Κυπριακών εγγράφων», όπου θαπεριλαμ

βόνοvrαν έγγραφα τnς πρώτnς δεκαετfας 

του ΙΘ' αιώνα. Ηέκδοσn όμως αυτn, για 

άγνωστους λόγους δεν πραγματοποιnθn

κε. 

Κατό τn διάρκεια που υπnρετούσε 

ως καθnγnτnς στn Θεολογικn ΣχοΜ του 

Σταυρού Ιεροσολύμων επισκέφθnκε αρκε

τές φορές τnν Κύπρο. Πόvrοτε γινόταν δε

κτός με αισθnματαχαρός από τους συ

μπατριώτες του που τον καλούσαν να λει

τουργnσει και να κnρύξει στους ναούς των 

ενοριών τους. 

Πρώτn φορό επισκέφθnκε τnν Κύπρο 

στα 1901, έvrεκα ολόκλnρα χρόνια μετό 
που μετέβnκε στα Ιεροσόλυμα. Κnρυξε σε 

αρκετούς ναούς όπως στnν Αγfα Μαρίνα 

τnς Κυθρέας, στον Τρυπιώτn και στn Φα

νερωμένn, προκαλώvrας nαvroύ τον θαυ

μασμό για τn ρnτορικn του δεινότnτα. Tn 
φορό αυτn παρέμεινε κοvrό οτους δικούς 

του, στn Λευκωσfα, για περfοδο δυο μn

νών. Τελικό ανεχώρnσε για τnν Παλαιστίνn 

τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου έχοvrας 

ως συvrαξιδιώτn του τον ιεροδιάκονο Φι

λόρετο Κουρίτn που φοιτούσε τότε στn 

Θεολογικn ΣχοΜ του Σταυρού ως υπότρο

φος τnς Αρχιεπισκοπnς. Επισκέφθnκε και 

πόλι τnν Κύπρο το 1903 και το 1906 οπότε 
και κnρυξε σε αρκετούς ναούς του νnσιού. 

Στις εφnμερfδες γρόφτnκαν διάφορα 
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εγκωμιαστικό σχόλια για τον νεαρό κλnρικό 

που υπnρετούσε τόσο εuσuνείδnτα τnν Εκ

κλnσία. Παρόμοια επίσκεψn πραγματοποίn

σε και το 1908. 
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Στnν τόξn του ιερού κλnρου ο ΚΜμnς 

Καρναπός εισnχθn από τnν εποχn που φοι

τούσε στn Θεολογικn ΣχοΜ του Σταυρού 

οπότε και χειροτονnθnκε σε Διόκονο. Αρκε

τό αργότερα, το 1907, προχειρίστnκε σε Ιε
ρέα και αμέσως μετό σε Αρχιμανδρfτn από 

τον Γέροντα του Αρχιεπισκόπου Ιορδόνου 

Επιφόνειο Μαπέο. Η εfδnσn αυτn έγινε δε

κτn στnν Κύπρο με αισθnματα χορός γιατί 

οι Ορθόδοξοι κότοικοι του νnσιού ανέμεναν 

πολλό από τον νεαρό συμπατριώτn τους 

που σε nλικία μόλις 27 χρονών είχε να nα
ρουσιόσει ένα πολύ αξιόλογο εκπαιδευτικό 

και συγγραφικό έργο. Δυστυχώς όμως στn 

συνέχεια ο Αρχιμανδρfτnς Κλnμnς Καρνα

πός αρνnθnκε τnν Ορθόδοξn του πίστn, 

απέβαλε το Εκκλnσιαστικό του σχnμα καια

σπόστnκε τον πρεσβυτεριανισμό. Στn συνέ

χεια νuμφεύτnκε Αμερικανίδα και εγκατα

στόθnκε στο Σικόγο όπου δίδαξε ιστορία 

τόσο στnν πόλn αυτn όσο και στnν Αριζόνα. 
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