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«IΕΡΩΝΥΜΟΣ ΜΥΡΙΑΝΘΕΥΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

(1838-1898),

ΜΙΑ ΕΞΞΕΧΟΥΣΑ

ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΑΠΟ
ΤΑ ΚΑΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕτJΑΣ»
Α. Τnλλυρίδn

Η ιστορία των ΕλλrΊνων τnς Κύπρου
που αφιέρωσαν τn ζωn τους στnν υπnρε
σία του Απόδnμου Ελλnνισμού αποτελεί
ένα νέο και σχεδόν περιφρονnμένο κεφό

λαιο. Όπως είναι γνωστό οι Έλλnνες των
Τουρκοκρατούμενων χωρών δεν είχαν τn

φορές 1έτοια αναστnματα που πραγματι
κό πρόσφεραν τn ζωn τους στnν υπnρε
σία όλων μας και του Ελλnνισμού γενικό.
Ο

δυνατότnτα να μορφωθούν εκεί που nσαν

Ιερώνυμος

1838 από

γεννnθnκε

στις

12

γι αυτό και έτρεχαν στα διόφορα Ευρωπαϊ

Απριλίου

φτωχούς μα ενόρετους

κό κέντρα για να μορφωθούν και να ανα

γονείς τον

δειχθούν πνευματικό αναστnματα, οι κα

Άννα Ζωγρόφου στο ορεινό χωριό τnς Μα

λύτεροι πρεσβευτές τnς μετόδοσnς τnς

ραθόσας τα Καμινόρια. Ο μικρός Ιερώνυ

Γεώργιο

Μυριανθέα

και τnν

ελλnνικnς ιδέας και παιδείας στους λαούς

μος παρ' όλο που έμεινε ορφανός από

τnς αποδnμίας τους. Τα πνευματικό τους

τους γονείς του κατόρθωσε να τελειώσει

επιτεύγματα

μας τους

το δnμοτικό σχολείο και μόλιστα να δείξει

συνεχιστές τους τnν υποχρέωσn και τnν

από τότε ότι κόποτε θα γινόταν ένας όξιος

δnμιουργούν

σε

ιστορικn αναγκαιότnτα να διατnρnσουμε

και μεγόλος όvδρας. Έμεινε λοιπόν μόνος

και να διαφυλόξουμε αυτn τπν ιερn τους

του από μικρός αλλό ο Θεός δεν τον εγκα

προσφορό και να τnν καταστnσουμε το

τέλειψε και του στέλνει τον φύλακα όγγελό

αιώνιο σύμβολο τnς σκέψnς, τnς δρόσnς,

του.

τnς ζωnς, του αγώνα, του πόνου αλλό και

χωριό ο θείος του επίσnς λόγιος Μnτρο

Κόποτε επεσκέφθnκε

το

μικρό του

τnς αισιοδοξίας των απανταχού αποδn

πολίτnς Πέτρας Μελέτιος που υπnρετούσε

μων ΕλλrΊνων.

στο Ελλnνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσο

Μια εξέχουσα τέτοια προσωπικότn
τα και μοναδικn μορφn του Ελλnνισμού
τnς διασπορός είναι ο λόγιος Αρχιμανδρί
τnς Ιερώνυμος Μυριανθεύς που για τους

πολλούς παραμένει

ίσως όγνωστος

και

λnσμονnμένος παρ' όλο που nταν ένας

δnμιουργός

μεγόλων

και

ανεκτιμnτων

έργων τόσο στο χώρο τnς διασπορός όσο
και τnς Κύπρου τnς ιδιαίτερnς του πατρί
δας. Θα προσπαθnσω μέσα στον περιορι
σμένο χρόνο που έχω στn διόθεσn μου να
τον σκιαγραφnσω και να ιστορnσω για ν'

αποδείξω

ε'τσι

πόσο

αδικούμε

πολλές

λύμων. Αξίζει εδώ να αναφέρω ότι από τnν

οικογένειό του ανεδείχθnσαν εκλεκτοί Αρ
χιεπίσκοποι, Επίσκοποι

και

λόγιοι μεταξύ

των οποίων και ο τελευταίος Έλλnνας Πα
τριόρχnς Αντιοχείας Σπυρίδων. Ο Πέτρας
Μελέτιος όταν συvόντnσε τον Ιερώνυμο

του προκόλεσε θαυμασμό και έκπλnξn
σοβαρότnτα και

n

n

εξυπνόδα του. Έτσι δεν

χόνει καιρό και τον παίρνει μαζί του στα Ιε

ροσόλυμα. Εκεί λοιπόν σrnν Αγία Πόλn θα
μπορέσει να αναδειχθεί ένας ολοκλnρωμέ
νος κλnρικός και επιστnμων.

Στα Ιεροσόλυμα θα συναντnσει τον
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αδελφό του Μnτροφόνn που υπnρετούσε

βώς όρχισε να παρόγει τις πρώτες πνευ

στο Πατριαρχείο σαν πρωτοσύγγελος ως

ματικ'λες του εργασίες όπου. τελικό ανα

επίσnς και όλλους πολλούς συγγενείς του

δεικνύεται ένας τέλειος ~πιστnμονας τnς

που

στον

γραφnς. Αναφέρω μερικές π.χ. τις Κυπρια

πολύν

κές λέξεις που δnμοσιεύτnκαν στο τότε

ζιlλο και εργατικότnτα θα τελειώσει το Γυ

πολύ γνωστό φιλολογικό και παιδαγωγικό

μνόσιο του

περιοδικό «Φιλίστωρ». Για τnν πρωτοτυπία

κατείχαν

κλιlρο του

ανώτερα

Qξιώματα

Πατριαρχείου.

Εκεί με

Πατριαρχείου, τn

Θεολογικn

Σχολn του Τιμίου Σταυρού και στn συνέχεια

που παρουσιόζει το έργο αυτό ξαναδnμο

τα

σιεύτnκε από τον ερευνnτn του Κέντρου

1858

σαν καθnγnτnς πια θα αναδειχθεί

ένας από τους πιο διόσnμους δασκόλους

Επιστnμονικών Ερευνών κ.

τnς ιερnς επιστnμnς. Σε μια από τις ανέκ

στοδούλου στο έργο του «Γλωσσικοί περί

δοτες του διαλέξεις σnμειώνει χαρακτnρι

στικό το

1861: «...

Και είναι μεν αλnθές ότι

Μενέλαο Χρι

Κύπρου πραγματείαι του ΙΘ' αιώνος». Δn-

. μοσίευσε

επίσnς

«0

όλλα

επίγειος

έργα

όπως

το χριστιανικόν πνεύμα κέκτnται σnμερον

«Αιθιοπία»,

Παρόδεισος»,

τοιαύτnν ενόργειαν και ισχύν οία σπανιώ

«Περί τnς καταγωγnς των αρχαίων κατοί

τατα όλλοτε είδεν. Αρκεί ν' αποβλέψn τις

κων τnς Παλαιστfνnς και των Φυλισταίων»,

εις τnν μεγόλnν εμβρίθειαν, μεθ' nς καλ

«Ο θρίαμβος τnς Χριστιανικnς Θρnσκείας

λιεργούνται οι θεολογικοί επιστnμαι,

εν τω κόσμω. Λόγος πανnγυρικός. Κυρια

περιβόλn

τnν

μέγιστnν

n

να

δραστnριότnτα

κnς

τnς

πεντnκοστnς»,

«Γn

Ευϊλότ»

και

τnς παρούσnς εποχnς περί το ιερόν κn

όλλα. Όλα αυτό, μαζί ίσως

με όλλα που

ρυγμα και τnν πρακτικnν ενέργειαν προς

παραμένουν όγνωστα nταν το συγγραφι

τnν των παρελθόντων χρόνων, όπως ανα

κό του έργο τον καιρό που σπούδαζε στις

γνωρίσn ότι το χριστιανικόν πνεύμα είναι

Αθnνες. Δεν θα nταν σε θέσn ο Ιερώνυ

αντιχριστιανικόν

μος να σπουδόσει στnν Ελλόδα αν δεν

πνεύμα είναι δύναμις τοιαύτn οία πώποτε

είχε τnν οικονομικn ενίσχυσn του θείου του

όλλοτε δεν υπnρξε ... Ο χρισηανισμός ει

Μnτρολίτn Πέτρας Μελετίου.

σερχόμενος εις τον κόσμον εισιlλθεν εις

φώτων τnς παιδείας nμός αναγεννnσας

δύναμις.

Αλλό

και

το

«0

διό των

αυτόν ως νέα περί κόσμου θεωρία. Είναι

πνευματικός nμών πατnρ και προστότnς,

αλnθές ότι κατό πρώτον επαρουσιόσθn

ο γεραρός Μnτροπολίτnς Πέτρας Μελέ

ως το κnρυγμα του σταυρού, ο λόγος τnς

τιος, ο μέγας εκείνος πατριώτnς ... ». Λόγοι

σωτnρίας, το ευαγγέλιον τnς χόριτος του

του Ιερωνύμου για τον ευεργέτn του.

Θεού εν Χριστώ Ιnσού,

n

διδασκαλία τnς

μετανοίας και τnς πίστεως ως τnς μόνnς
οδού προς σωτnρίαν και αιωνίαν μακαριό
τnτα του ανθρώπου. Ο Χριστιανισμός προ
παντός όλλου είναι

n

διδασκαλία τnς σω

τnρίας ... ».

Το

1862

Αλλό δεν έμεινε μέχρις εδώ

φωσn

του

Ιερώνυμου

n

μόρ

στnν Εσπερία.

Ο

θείος του Πέτρας Μελέτιος βλέποντας τnν
έφεσn που είχε για τα γρόμματα και τον

ζιlλο του για μόθnσn τον στέλλει το

1864

στnν Ευρώπn 'που σπούδασε στα Πανεπι
βρίσκουμε τον Ιερώνυμο να

στr'Ίμιο του

Στρασβούργου, τnς Χαϊδεμ

σπουδόζει τnν Θεολογίαν στο Πανεπιστr'Ί

βέργnς, τnς Βόννnς και των Παρισίων. Εδώ

μιο Αθnνών. Εκεί ταυτόχρονα εργαζότανε

παρακολούθnσε Παγκόσμιον εκκλnσιαστι

σε διόφορους ναούς τnς πρωτεύουσας

κnν ισrορίαν, Ερμnνείαν του Κορανίου, Ερ

εξασκούμενος και στο κnρυγμα. Τότε οκρι-

μnνείαν των επιστολών του Παύλου προς

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

51
Κορινθίους,

διαγωγn και

Θεολογία

n

και

Φιλοσοφία.

Η

επιμέλεια του Ιερωνύμου

τω βίω αυτού ... Τα ρείθρα του αμφιλαφούς

Ελλnνικού

πολιτισμού

επελόγιζον

ου

στα εν λόγω Πανεπιστnμια υπnρξαν πα

μόνον επί τnς μεγόλnς Ευρωπαϊκnς Ελλn

ραδειγματικές και όφnσε τις καλύτερες

νικnς χερσονnσου και των παρακειμένων

εντυπώσεις

νnσων, αλλό και εφ' όλων σχεδόν

του

στους

καθnγnτές

Τότε εξέδωκε το έργο του

«0

του.

εν Παλαιστί

των

νnσων και αυτών τnς Μεσογείο\J θαλόσ

·

σnς

κοφαντίαι» Το ίδιο έργο δnμοσιεύτnκε σε

λnνικn γλώσσα, είτε εν Ευρώπn, είτε εν

Γαλλικn μετόφρασn στο Στρασβούργο το

Ασία, είτε εν Αφρικn, εκεί nν και ελλnνικός

1865.

και οπουδnποτε γnς ελαλείτο

n

νn Ελλnνικός κλιlρος και οι κατ' αυτού συ

Ελ

Έτσι εμπλουτισμένος ο Ιερώwμος

βίος, ελλnνικn ιστορία ... «τέτοιους λόγους

από τn σοφία των επιφανών καθnγnτών

εξέφώνnσε ο Ιερώwμος τον περασμένο

του στις Ευρωπαϊκές πόλεις επιστρέφει το

αιώνα

1867 στα Ιεροσόλυμα
κε n διδιδασκαλία του

όπου του ανατέθn

στις καρδιές των από όπου γnς γνnσίων

μαθnματος του Κα

και αλnθινών Ελλnνων. Με πνεύμα που δι

νονικού

Δικαίου.

Στον

που εξεφώνnσε στις

1867,
«... Το

εναρκτnριο λόγο

18

Σεπτεμβρίου του

που και σnμερα

ακόμn απnχούν

καιολογούσε τnν αποστολn του σαν κλnρι
κού και πραγματικού Έλλnνα, τα διδόγμα

αναφέρει τα εξnς χαρακτnριστικό:

τα του

Ελλnνικόν έθνος εξελέξατο

μαθnτές του που αργότερα ανεδείχθnσαν

n

θεία

χαλούχnσαν πολλούς από τους

Πρόνοια, ίνα διαδραματίσει εν τn σκnνn

συνεχιστές

τnς παγκοσμίου ιστορίας τnς ανθρωπότn

προασπιστές των αιώνιων αλnθειών τnς

τος

πίστnς μας.

πρόσωπον

πρώτον

nρωος. Το έθνος τούτο

μεν προπαρεσκεύασε

και

προ

λείανε υφ' όλος τος απόψεις τος οδούς

του

Ευαγγελίου

έπειτα

δε

παραλαβόν

αυτόν τον Χριστιανισμόν παρό των θείων

και ιερών Αποστόλων, ενεβόθυνεν εις το
αλπθές αυτού

πνεύμα,

nρμnvευσεv και

ανέπτυξεν αυτόν κατό τον ιδιόζοντα αυτώ
εθνικόν χαρακτnρα, ενεχόραξεν επ' αυτού

ανεξίτnλον τnν ιδίαν εθνικnν σφραγιδα, και
ούτως

έχοντα

παρέδωκεν

τοις

λοιποίς

έθνεσιν. Το Ελλnνικόν έθνος προορίζεται
υπό τnς θείας προνοίας, ίνα εκτελέσn το
μέγα τούτο έργον, ίνα προπαρασκευόσn
όλους τους λαους τnς γnς διό τnς διαδό
σεως του Ελλnνικού πολιτισμού προς υπο
δοχnν του ιερού Ευαγγελίου, ίνα ενώσn τnν
θρnσκείαν κατό τους πρώτους χριστιανι
κούς αιώνας προς τον πολιτισμό. Τnν ειδι
κnν

ταύτnν

αποστολιlν

του

Ελλnνικού

έθνους ανακαλύπτομεν εν τn θρnσκεία, εν
τn φιλοσοφία, εν τn επιστnμn, εν παντί τω

τnς

ελλnνικnς

παιδείας

Ένα χρόνο αργότερα

εκδίδει

και

στnν

Αθnνα το καλύτερο ίσως από τα έργα του
το «Περί των αρχαίων Κυπρίων», μια μαρ

τυρία ακόμα των ειλικρινών του αισθnμό
των και πατριωτικών φρονnμότων. Η αγω
νία

του

nταν

να

δει

τnν

Κύπρον

να

προοδεύει πνευματικό και εθνικό γι' αυτό

προσπαθούσε με κόθε τρόπο να βοnθn
σει τον τότε Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Σωφρό
νιο στnν εκπλnρωσn των ονείρων και των
προσδοκιών του.
εκείνο

ο

Στο βιβλίο του λοιπόν

Ιερώwμος

σnμειώνει

τα

εξnς

ανόμεσα στ' όλλα στον εισαγωγικό του

πρόλογο:« ...

n

πατρίς ουκ απέθανεν, αλλό

κείται χαμοί nμιθανnς υπό το βόρος των
περιστόσεων

στενόζουσα

·

κατέχει

εν

εauτn πόντο τ' avaγκafa στοιχεία, ώστε
όμα τn μεταβολιl των καιρών ανεγερθnσε

ται ωραία και ακμαία, απεκδυθnσεται τα
ρόκπ τnς aτιμώσεως και

του

βαρβαρι

σμού, περιβλnθnσεται τον βασιλικόν μαν-
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1868 έγραφε ανόμεσα στα
«... πόντοτε εφρόνουν και

δύαν του πολιτισμού, και ανυψωθnσεται

Σωφρόνιο το

εις nν ευρίσκετο και όλλοτε ένδοξον πε

όλλα και τα εξnς:

ριωπn...

έτι φρονώ, ότι είναι αδύνατον λαός τις ν'

Οπουδιlποτε γnς ο

εχωρίσθn

από

τnς

Ελλnνισμός

Ορθοδοξίας,

κατε

ανανnψn εκ του λnθόργου εις ον έρριψαν

στρόφn, και οι λιγυροί φθόγγοι τnς θείας

αυτόν οι περιστόσεις και να σκεφθn περί

nμών γλώσσnς επαύσαντο ακουόμενοι ...

τnς ιδίας αναγεννnσεως, εόν μn πρότερον

Ποίον δ' όλλο μέσον σnμερον συνόπτει

διό τnς παιδείας και τnς μελέτnς τnς πα

στενώς εις εν όλον το εφ' όλnς τnς υφn

τρίου ιστορίας έλθn εις συνείδnσιν εαυτού,

n n

γνωρίσει το ένδοξον παρελθόν του, σταθ

λίου

διεσπαρμένον nμέτερον έθνος,

...

σnμερον

μίσn προσnκόντως τnν αθλιόmτα του πα

οπουδnποτε είιρnνται Έλλnνες ομιλούντες

ρόντος, και πΜρnς φρονnματος και θόρ

Ελλnνιστί, εμπνέονται υπό των αυτών αι

ρους εισέλθn εις νέον οδόν βίου διό το

Ελλnνικn γλώσσα;

ούτω

και

σθnμότων, έχουσι τους αυτούς πόθους,

μέλλον. Αλλ'

και τείνουσιν όπαντες εις τον αυτόν σκο

βλιοθnκnς,

πόν.

n

Τέλος

Ελλnνικn

γλώσσα

συνδέει

n

n

σύστασις μιας μικρός βι

ίδρυσις ενός ευτελούς τυπο

γραφείου θα συνετέλουν εις τον ειρnμένον

nμός μετό των αθανότων nμών προγό

σκοπόν ...

νων, και διερχομένn δι' όλων των αιώνων

τρίδος πΜρους, ερειδομένnς, ένθεν μεν

n

σύνταξις μιας ιστορίας τnς πα

και τόπων, περιέχει εν εαυτn παν ό,τι ανn

επί των εθνικών nμών πόθων και αισθnμό

έθνους ...

των, είναι ανόγκn εκ των μόλλον επειγου

κει

τn

ιστορία

του

Ελλnνικού

«Βλέπει λοιπόν κανείς μέσα από τις λίγες

σών. Η συγκρότnσις μιας βιβλιοθnκnς εξ

αυτές

όλων των περί Κύπρου μέχρι νυν εν διαφό

γραμμές

μια

αγωνία

εσωτερικn

ενός ανθρώπου των γραμμότων που προ

ροις γλώσσαις γραφέντων (όντων

ειδοποιεί και

στων) πρέπει να προnγnθεί τnς ειρnμένnς

στρεπτικές

μας σnμερα για τις κατα

συνέπειες

που

θα

έχει

το

πλεί

εργασίας. Προς αισίαν κατόρθωσιν αμφο

έθνος μας αν με μια γρnγορn απόφασn

τέρων τούτων απαιτούνται θυσίαι όχι

απομακρυνθούμε από τις ρίζες μας και

κροί. Όθεν έκαστος συμπατριω'τnς οφεί

τις ελλnνικές μας παραδόσεις. Η εθνικn

λει να προσενέγκn μετό προθυμίας εις τον

μας ταυτότnτα και ο εθνισμός μας διετn

βωμόν τnς πατρίδος τον εαυτού οβολόν.

ρnθnκαν χόρις στn διατnρnσn τnς ελλnνι

Εγώ,

κnς γλώσσας.

φίλων, συμπατριωτών, υποσχομένων να μαι

Για τn συγγραφn αυτού του έργου
εργόστnκε πολύ στn διόρκεια τnς παρα
μονnς του στnν Ευρώπn. Αυτn του

n

προ

σπόθεια δείχνει τον δεσμό που είχε πόντο
τε με τnν ιδιαιτέρα του πατρίδα. Ήθελε να

προσφέρει πολλό για τον τόπο του έστω κι
αν πέρασε όλα σχεδόν τα χρόνια του σε
διόφορες χώρες όπως θα δούμε. Με τnν
έμπρακτn προσφορό του και τις πλούσιες
εισφορές του βοnθnσε στnν πνευματικn
όνοδο των συμπατριωτών του. Έτσι σε επι

στοΜ του προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου

παρορμώμενος

παρόσχωσι

τnν

υπό

τινων

μι

πνευματικnν

λογίων

συνδρομnν

των, απεφόσισα ν' αναλόβω το δυσχερέ

στατον έργον, να συντόξω δnλονότι δύο
ιστορίας τnς πατρίδος ...

n

επιχείρnσις είναι

δυσκολωτότn ... , αλλλό και το προς τnν πα
τρίδα καθnκον μέγα και ιερόν ... ». Αυτό και

όλλα πολλό έγραφε κατό καιρούς ο Ιερώ-

. νυμος

που φανερώνουν τnν αγόπn του για

τnν Κύπρο και τnν αγωνία του για τnν πνευ

ματικn και πολιτιστικn τnς πρόοδο. Πίστευε
ότι

n

απόκτnσn μιας βιβλιοθnκnς και ενός

τυπογραφείου θα βοnθούσαν στnν πνευ-

~
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ματικn αναγέννnσn του νnσιού μας που

στn ζωn του! Τον Ιούλιο του

για χρόνια στέναζε κότω από τα δεινό των

κn Σuνέλεuσn εξέλεξε τον Ιερώνυμο ~..~n-

ξένων κατακτnτών οι οποίοι προσπαθού

τροπολίτn Κερύνειας. «αλλ' ο nγεμών τnς

σαν να απομακρύνουν το Ελλnνικό στοι
χείο από τις ρίζες του. Οπωσδnποτε

n

βι

νnσου

Σα"ίδ

Πασός

1871 n

θεωρnσας

εκλογι-

επιλnψε

_u9uς περικοπός τινας του προλόγου του

βλιοθnκn και το τυπογραφείο θα έδιναν

«περί των αρχαίων Κυπρίων» συγγρόμμα

τnν ευκαιρία στους υπόδουλους να ξυπνn

τος αυτού, ενnργnσε παρό τn γψnΜ Πύλn

σουν εθνικό και πνευματικό.

και εματαίωσε τnν εκλογnν». Δεν nταν

Το

1870 ο Ιερώνυμος χειροτονείται

ρέας και

ιε

προχειρίζεται σε Αρχιμανδρίτn

από τον Πατριόρχn Ιεροσολύμων Κύριλλο.

«0

Ιερώνυμος Μυριανθεύς είναι ανnρ πε

παιδευμένος τελειώσας τος σπουδός του
εν τοις γερμανικοίς πανεπιστnμίοις. Εσχό

τως παρέσχε τn εκκλnσία
τnν

υπnρεσίαν,

σπουδαιοτό

μεταφρόσας ευδοκίμως

σοφώτατον σύγγραμμα, τους Απολογnτι
κούς υπερ χριστιανισμού λόγους του Γερ

μανού Θεολόγου Λουθόρδου. Είναι δε και
εύγλωπος. Είθε να είχωμεν πολλούς τοιού
τους κλnρικούς ... » σnμείωσε ελλnνικό πε
ριοδικό αμέσως μετό τn χειροτονία του.
Τον ίδιο χρόνο ο Ιερώνυμος έφθανε στnν
Κύπρο όπου του δόθnκε

n

ευκαιρία

να

επισκεφθεί θρnσκευτικούς και αρχαιολογι
κούς χώρους με τnν πρόθεσn όπως χρnσι

μοποιnθεί το υλικό αυτό για τn συγγραφn
των προαναφερθέντων ιστοριών περί Κύ
πρου.

Εδώ,

στnν

«ωραία

πατρίδα»

του

όπως ο ίδιος τnν αποκαλούσε θα έχει τnν
ευκαιρία για μια προσωπικn εκτίμnσn των
αναγκών του τόπου για να μπορέσει αργό
τερα να συνεισφέρει με το περισσότερο.
Είχε ακόμα τότε τnν ευκαιρία να συναντn
σει τους ζώντες συγγενείς του που τους
έβλεπε για πρώτn φορό μετό τnν αναχώ

ρnσn του. Σκεφθείτε με πόσn χορό και
υπερnφόνεια έγινε δεκτός από τόσα αγα
πnτό

του

πρόσωπα

που

τον

όφnσαν

n

πρώτn φορό που ο Ιερώwμος εκλέγετο
Επίσκοπος. Ο ίδιος όμως πόντο απέρριπτε
τnν εκλογn και τις προσκλnσεις των αδελ
φών του Ελλnνων τnς Κύπρου.

«...

Ούτως

εχόντων των πραγμότων. ου μόνον τn πα
τρίδι

συμφέρον, αλλό

και

καθnκον μου

ιερόν ενόμισα, όπως εγκαίρως διακnρύξω,
ότι ουδέποτε ουδαμώς και επ' ουδεμία πε

ριπτώσει έσται

μοι δυvατn

n

παραδοχn

τοιαύτnς εν τn πατρίδι υψnλr'1ς θέσεως και
τούτο ουχί δι έλλειψιν αγνnς φιλοπατρίας,

αλλό διό τον εξnς απλούστατον λόγον.
Μέλος ων. ως γνωσrόν, τnς μnτρός των εκ
κλnσιών, τnς αγίας των Ιεροσολύμων εκλn
σίας, διδόσκων ως καθnγnτnς τnς θεολο
γίας

εν

τn

ενταύθα

θεολογικn

ΣχοΜ ...

τοιαύτ[)ν όρο θέσιν κατέχων. και υπό τnν
πατρικnν μέριμναν τοιούτου φιλομούσου
και γενναίου Πατριόρχου διατελών, επωφε

λέστερον δύναμαι υπnpετών σύμπαντι τω
έθνει και συμπόσn τn Εκκλnσία. Άλλως τε
εν τn

ιδιαιτέρα nμών πατρίδι υπόρχουσι

και όλλοι λόγιοι κλnρικοί. όριστα εν πόσn
παιδεία συγκεκροτnμένοι και επαξίως τους
aρχιερατικούς θρόνους τnς Κύπρου κεκο

σμnσαι δυνόμενοι ... ». Με αυτό τα λόγια ο
Ιερώνυμος δικαιολογούσε τnν όρνnσn του
να δεχθεί το

1868

τον περίλαμπρο θρόνο

Κιτίου σε εnιστοΜ του προς τον Αρχιεπί
σκοπο Κύπρου.
Τον

επόμενο

χρόνο

πnρε

ενεργό

μικρό να πορευθεί στα ξένα και τον συνα

μέρος στο περίφnμο και πολύπλοκο Βουλ

ντούσαν τότε ένα ώριμο και όξιο κλnρικό

γαρικό ζnτnμα. Ως γνωστό σύνοδος στnν

με τόσες λαμπρές σπουδές και επιτυχίες

Κωνσταντ•νούπολn

κατεδίκασε

τις

ενέρ-
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γειες των Βουλγάρων εναντίον τnς Μnτέ

εκκλnσίας να δnμιουργnσουν κάτι αντάξιο

ρας Εκκλnσfας. Ο πατριόρχnς Ιεροσολύ

του Ελλϊινικού ονόματος. Στον λόγο που

μων αρνnθnκε να υπογράψει τις αποφά

εξεφώνnσε τnν nμέρα τnς κατόθεσnς του

σεις

θεμελίου λίθου ανάφερε και τα πιο κάτω

τnς

συνόδου

με

εξεγερθεί εναντίον του

αποτέλεσμα

n Αγιοταφικn

να

Αδελ

άξια προσοχnς: «.. Κuριοι, δεν ανnκει εις εμέ

φότnτα. Ο Ιερώνυμος πρωτοστότnσε και

να σας αποδώσω επαίνους διό τnν γεννaι

βοnθnσε στnν εκθρόνισn του γέροντα του

ότnτα nτις σας ωδnγnσεν εις τούτο το

Κυρίλλου Ιεροσολύμων.

έργον·

1872

Τον Δεκέμβριο του

διορίστnκε

Διευθυντnς τnς Θεολογικnς ΣχοΜς του Τι
μίου Σταυρού θέσn που διατnρnσε μέχρι

του Οκτωβρίου του

1874

οπότε δέχθnκε

να γίνει προϊστάμενος τnς εκκλnσίας του

Σωτnρος στο Λονδίνο τnς μοναδικnς τότε
ελλnνικnς ενορίας εκεί.

δεν

αμφιβάλλω

ότι

μεγάλα

θα

απολαύσετε πλεονεκτι'ψατα εκ τnς πλn
σιότnτος τnς Εκκλnσίας εις τας κατοικίας
των πλείστων, υπό εθνικnν όμως όποψιν

. έκαστος

θα είπn δικαίως ότι

n nμετέρα

Κοι-

νότnς ετίμnσεν εαυτnν δείξασα τnν ζωτικό
τnτό τnς και δούσα νέον δείγμα τnς αγό
πnς

nν

οι

Έλλnνες

τρέφουν

προς

τnν

Εκκλnσίαν των... εις τοιαύτnν ανnκοντες Εκ

Εδώ στο Λονδίνο άρχισε πια το πιο

κλnσίαν δεν nδυνόμεθα να μείνωμεν αδιά

σπουδαίο κεφάλαιο τnς όλnς σταδιοδρο

φοροι περί του αν τα τέκνα μας έχουν r'Ί

μίας του Ιερωνύμου. Από τnν πρώτn στιv-·

δεν έχουν τος αναγκαίας ευκολίας όπως

μn τnς όφιξnς του στnν Αγγλικn πρωτεύ

διδαχθούν και σωθούν εν αυτn

ουσα

αν οι οικογένειαί μας έχουν τα μέσα να

είλκυσε

τnν

συμπάθεια

και

τnν

αγόπn των παροίκων τnς Ελλnνικnς κοινό

καλλιεργnσουν

μειλίχιος

πρώτnν αρετnν παντός έθνους καθό τnν

και λεπτός στους τρόπους του κατόρθω

μόνnν συντnρnτικnν. τnν πίστιν προς τα

σε να δnμιουργnσει πολλές συμπάθειες

πάτρια. Υπό μερικωτέραν έποψιν

τόσο ανάμεσα

στους Έλλnνες όσο και

ρα Κοινότnς. nτις κατόρθωσε να φυτεύσn

Εκλnσιαστικές προσωπι

τnν εν Λονδίνω εμπορικnν αποικίαν. nτις

κότnτες τnς Αγγλικανικnς Εκκλnσίας και

είνε το άριστον προϊόν του επιχειρnματι

στους Άγγλους.

και

εργατικός.

ευγενείς πολιτικές μορφές έτρεφαν ιδιαί
τερο σεβασμό και εκτίμnσn στο πρόσωπο

του Ιερωνύμου. Η μεγαλύτερn ίσως επιτυ
χία τnς εκεί υπnρεσίας του nταν το κτίσιμο

να

περί του

τnτας.

Ζnλωτnς

και

·

διατnρnσουν τnν

n

nμετέ

κού, τnς νοnμοσύνnς και των aρετών οι
διακρίνουσι

το

nμέτερον

έθνος.

ώφειλε

συγχρόνως ν' aφnσn εις τος επερχομένας

γενεάς μνhμείον διό του οποίου να μαρτυ
ρnται το μέγα τούτο κατόρθωμα

·

τοιού

του ναού τnς Αγίας Σοφίας που μέχρι σn

τον έσεται το μνnμείον του οποίου το πρώ

μερα προκαλεί τον θαυμασμό του κάθε

τον λίθον θέτομεν υπό τnν επίκλnσιν τnς

επισκέπτn και είναι πραγματικό ένα κομ

του Θεού Αγίας Σοφίας .... ». Έτσι

ψοτέχνnμα

σιία nταν έτοιμn σε λίγα χρόνια. ·ια εγκαίνια

στο

κέντρο

του

Λονδίνου.

εκκλn

Πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι το αριστούργnμα

δε έγιναν στις

αυτό nταν επίτευγμα των προσπαθειών

τον Αρχιεπίσκοπο Κερκύρας Αντώνιο Χα

του Ιερωνύμου με τα μέλn τnς Ελλnνικnς

τότε κοινότnτας. Τον θεμέλιο λίθο κατέθε
σε ο ίδιος τnν

1n

Ιουνίου

18 79.

Ήθελε τόσο

ο ίδιος όσο και τα μέλn τnς οικοδομnς τnς

5

Φεβρουαρίου

n

1882

από

ριότn. Ήταν ένα μεγάλο και ιστορικό γεγο
νός για τn ζωn των Ελλrlνων τnς Αγγλίας.
γεγονός που έδωσαν οι Άγγλοι μεγάλοι δn

μοσιότnτα στο

NEWS.

LONDON

ILLUSTRATED
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αποικιών των Αποικιών. γ. πολλοί διατόξεις

σχέσεις του Ιερωνύμου με τους Άγγλους

ακυροθnσονται

r'naν οι στεν,ές του σχέσεις με τον πρωθυ

στρατιωτικnς

πουργό τnς Αγγλίας και γνωστό φιλέλλnνα

κnν. δ. γενnσονται μεταρρυθμίσεις δικαστι

και

n

κυβέρνnσις

μεταβλnθnσεται

από

εις πολιτι

Γουλιέλμο Γλόδστωνα. flρόγματι ο Ιερώνυ

κοί και όλλαι, αλλό βαθμnδόν και κατ' ολί

μος συνδέθnκε μαζί του τόσο ώστε συχνό

γον.

ο Γλόδστων τον καλούσε για να προγευ

κατό τος αρχός τnς ελευθερίας και φιλαν

Εν γένει

n

Κύπρος κυβερνnθnσεται

ματίσουν. Ο Γλόσδτων έτρεφε μεγόλn λα

θρωπίας ... επρόξατε πόνυ καλώς πέμψα

τρεία προς κόθε τι το Ελλnνικό και r'naν

ντες τοιαύτnν επιστολnν και νομίζω λίαν

πιστό μέλος τnς Εκκλnσίας του. Σεβότανε

αναγκαίον και ωφέλιμον, όπως, εν πόσn

τον κλrlρο αφού και ο ίδιος nθελε να ακο

σπουδαία περιπτώσει παρουσιόζnσθε ως

λουθnσει το ιερατικο στόδιο και κοινωνού

ο νόμιμος αντιπρόσωπος του κυπριακού

σε ακόμα και σαν πρωθυπουργός κόθε

λαού. Παρακαλώ δε να μοι γρόφnτε ελευ

Κυριακn. Μέσα λοιπόν στο αρχείο του βρί

θέρως περί πόσnς σπουδαίας υποθέσεως

σκονται αρκετές επιστολές του Ιερώνυμου

αφορώσnς τnν πατρίδα. .. » Ένα ακόμn δείγ

με τον οποίο συζnτούσε το Κυπριακό. Ο

μα των πατριωτικών αισθnμότων και τnς

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ανόθεσε στον Ιε

αγόπnς του Ιερωνύμου για τnν Κύπρο. Εδώ

ρώνυμο να εκτελεί χρέn πρεσβευτn στnν

θα πρέπει να αναφέρω ότι χρειόζεται μια

Βρεπαννικn

Κυβέρνnσn.

Γι'

αυτό

πολύ

μέρα να γρόψει κανείς ένα ιδιαίτερο βιβλιο

συχνό έβλεπε τον Γλόδστωνα και του με

για

ταβίβαζε τις απόψεις τnς Κυπριακnς Εκ

που ξεκινούν φυσικό από τnν παρέμβασn

κλnσίας πόνω στο Κυπριακό ζnτnμα και

του Ιερωνύμου. Ο Γλόδστων όπως ανέφε

τις σχέσεις Γλόδστωνος και

Κύπρου

τις προτόσεις του Κυπριακού Ελλnνισμού

ρα και πιο πόνω λότρευε κόθε τι το ελλnνι

για καλύτερο τρόπο διακυβέρνnσnς τnς

κό γι' αυτό και αλλnλογραφεί τις περισσό

νnσου. Έτσι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου είχε

τερες φορές στnν ελλnνικn γλώσσα. Ένα

συχνn αλλnλογραφία με τον Ιερώνυμο και

μικρό δείγμα τnς αγόπnς του για τnν ελλn

τον Γλόδστωνα. Αναφέρω χαρακτnριστικό

νικn Κύπρο είναι και

ένα απόσπασμα από επιστολrl του Ιερώ

του προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Σω

νυμου προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου με

φρόνιο: «Ιερώτατε, Τnν τnς Υμετέρας Ιερό

nμερομnνία 8/20 ΜαΤου 1880. «... nμnν

τnτος επιστολnν αρτίως αναδεξόμενος εκ

nδn προσκεκλnμένος εις ακρόασιν παρό

των χειρών του Αρχιμανδρίτου Μυριανθέ

του πρωθυπουργού Κυρίου Γλόδστωνος,

ως, χαίρω τε από καρδίας αναγνούς αυτnν

n

πιο κότω επιστολn

ότε έλαβαν τnν προς αυτόν επιστολnν τnς

και τn γμετέρα Ιερότnτι χόριν οφε.ίλω, ως

Σεβαστnς

εικός, μεγfστn. Επεr nμείς τnν υπούργειαν

και

Υμετέρας

Όθεν σnμερον

Μακαριότnτος.

παρέδωκα

αυτnν αυτώ

τnς Ανόσσnς ανελόβομεν, καίπερ πολλοίς

προσθείς και nροφορικως τα δέοντα υπέρ

και

τnς ιδιαιτέρας nμών Πατρίδος. Η Α. Εξοχό

στόσει τnς Κύπρου τον νουν ευθύς προσέ

παντοίοις

μόχθοις

βαρυνόμενοι,

τn

τnς επεφόρτισέ με ν' ανακοινώσω τn Υμε

χομεν. Διακεκρίκαμεν nδn ουκ ολίγα τινό

Κύπρος ου

περί αυτnς, και ισχυρόν τρέφομεν ελπίδα

δέποτε επιστραφnσεται τn Τουρκία. β. Αι

δια τα πρόγματα τnς Κυπρου ούτω διατί

τέρα Μακαριότnτι ταύτα: α.

n

υποθέσεις αυτnς μεταβιβασθnσονται από

θωμεν ώστε τnν κυβέρνnσιν αυτnς υπό τnς

του Υπουργείου των Εξωτερικών εις το των

Αγγλίας nμfν μεν ευδόκιμον τοις δε νnσιώ-
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τοις ωφέλιμον καταστnσομεν. Τnς Υμετέ

μεν δείξει, ότι ζει και εν nμίν

ρας

εκεrvn πrσης

Ιερότnτος

δούλος

εunειθέστατος,

Γουλιέλμος Γλόδστων». Έτσι
αυτn του

Ιερώνυμου

βοnθnσε

στn

συνεργασία

n

με τον Γλόδστωνα

βελτίωσn

των

τρία,

ότινα

και

n

n

θερμουργός

έξαλλος εκεrvn φιλοπα

ανέδειξαν

μέγαν του

έθνους

nγούμενον τον αφ' nμών μεταστόντα αεf

συνθnκών

μνnστον Κ. Κανα'ρnν, ον ανόπαυσον, Κύριε,

ζωnς στους υπόδουλους Έλλnνες τnς Κύ

εν κόλποις Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Αμnν».

πρου. Ο Ιερώνυμος είχε όπως φαίνεται

Στnν μετόφρασn

μέσα από τnν αλλnλογραφία του με τον

αυτού ο μεταφραστr'Ίς αφιερώνει τους εξnς

μάλιστα του λόγου του

Γλόδστωνα και συζnτnσεις για όλλα διε

στίχους στον Ιερώνυμο; «Ω Μυριανθεύ, τού

θνn θέματα και εκκλnσιαστικό που είχαν

νομ' ως ετnτύμως, ΙΕΡΩΝΥΜ, έλαχες αισία

σχέσn με τις Ορθόδοξες Εκκλnσίες. Μια

τύχn το σον, Στέψας θανόντα μυρίοισιν όν

φιλία που πραγματικό τιμό τον τόπο μας.

θεσιν, Γlρόμω τε πλοίων Ελλάδος νικnφόρω

Ανταλλάσσουν μάλιστα μεταξύ τους διά

Δους ιερόν όνομα των πριν nρώων μέτα.

φορα δώρα όπως και τα βιβλία που γρά
φουν. Σε μια από τις αφιερώσεις του ο Ιε
ρώνυμος

γράφει:

Γουλιέλμω

Εδουόρδω

Γλόδστωνι, ανδρί μεγατίμω, τεκμnριον σε
βασμού.

Τnν περιόδο που βρισκόταν στο εξωτε

ρικό εξελέγn

Μnτροπολίτnς Κιτίου,

Κερύ

νειας. Πατρών και Κερκύρας, θέσεις πολύ τι
μnτικές αλλό και πόλι ο Ιερώνυμος δεν τις
αποδέχθnκε

ως

επίσnς

και

Πατριόρχnς

Τnν εποχn εκείνn που βρισκόταν στο

Αντιοχείας. Για τnν πλούσια πνευματικn και

Λονδίνο εκδίδεται στα ελλnνικό και αγγλι

επιστnμονικn του προσφορά το Πανεπιστn

κό ένας λόγος του Ιερωνύμου που εξεφώ

μιο του ΚαΤμπριτζ του απένειμε τιμnς ένεκεν

νnσε στο ναό του Σωτnρος για τον Κων

τον τίτλο του διδάκτορα

σταντίνο Κανάρn το

Ελλnνικn Κυβέρνnσn του απένειμε τον αργυ

1877.

Στnν ομιλία του

(1884).

εκείνn ο Ιερώνυμος κατέλnγε με τους εξnς

ρό Σταυρό του Σωτnρος και

πατριωτικούς λόγους:« ... λλλ' άραγε nμείς

Μεγαλόσταυρο.

ΟΙ υιοί KOI εnfγονοι ΤΟΙΟύτων μεγάλων πα
τέρων

βαδίζομεν

αυτών ίxvn,

εσκότισε

n

και

πιστώς

επί

τα

ιερό

μnπως το μεν πνεύμα nμών

εφυσίωσεν

n

ψευδεπίπλα

στος σοφία του αιώνος τούτου; και απεμό
κρυνεν από των σωτnρίων του Ευαγγελίου
διδασκαλιών, τnν δε καρδίαν nμών εδού
λωσεν

n εν τοις

χρόνοις τούτοις θεοποιου

μένn και λατρευομένn ύλn, και εφυγόδευ
σεν εξ αυτnς το

ιερόν εκείνο πυρ του

υπέρ πίστεως και πατρίδος εξάλλου εν
θουσιασμού, ω! μn γένοιτο, Ύψιστε Θεέ!
μn γένοιτο nμείς ανοσίως να καταισχύνω
μεν τnν αθάνατον δόξαν των πατέρων
nμών · όταν σnμόνει

n

μεγόλn και φοβερό

ώρα, και καλέσnς nμός εις νέα μαρτύρια,
εις νέους αγώνας, εις νέας θυσίας. θέλο-

Το

1882

n

Το

1878 n

Ρωσσικn τον

ίδρυσε στο χωριό του Καμινό

ρια ΣχοΜν, τnν Ιερωνύμειο ΣχοΜ Καμινα
ριών, όπως ονομάζεται μέχρι σnμερα, για

να φοιτούν τα παιδιά των τριών χωριών δnλ.
Τριών Ελnών, Αγίου Δnμnτρίου και Καμινα
ρίων. Η ΣχοΜ άρχισε τn λειτουργία τnς το

1883

με πρώτο δάσκαλο τον συγγενn του

Κωνσταντίνον Οικονομίδnν. Μέχρι σnμερα

n

σχοΜ εξακολουθεί να λειτουργεί και να συ
ντnρείται με χρnματα, που όφnσε ο Ιερώνυ
μος

προσφέρουσα

μεγάλες

υπnρεσίες

στους κατοίκους τnς περιοχnς. Συγκεκριμέ

να όφnσε το ποσόν των

700

λιρών με τους

τόκους του οποίου λειτουργεί και συντnρεί
ένα δάσκαλο.

