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----------------------------------------------------·------εις

βά και άλλοι μελέται εν «Νέα Σιών»

αυτόν της εκλογής του, ανεχώρησε

1902. «Εκκλησιαστικός Κήρυξ. Τόμοι
10 (1911'12} «Υπόμνημα περί της

18.

Μετά

δε

την

ανακοίνωσιν

από την Αμερική και μέσω Λονδίνου
και Παρισίων αφίχθη εις Κωνσταντι

Εκκλησιαστικής

νούπολιν, ένθα και ενεθρονίσθη εις

των δεόντων γενέσθαι»

τον

Πατριαρχικόν

1919.

και
Προ

κατά τα

νοία του Σεβασμιωτάτου εξεδίδετο η

αναλαβών

«Καινή Διδαχή''• μηνιαίον Θεολογι

ενεργοτάτην εξάσκησιν των καθηκό

κόν Επιστημονικόν περιοδικόν. Επι

τέλη Ιανουαρίου το

θρόνον

Καταστάσεως

1922,

ντων του.

στημονικόν περιοδικόν σύγγραμμα,,

Έργα του «Αι Αξιώσεις των Αραβο-

από δε του

1919

και ο Εκκλησιαστι

φώνων της Παλαιστίνης (Ελληνιστί

κός Κήρυξη, εβδομαδιαίον Εκκλησια

και Γαλλιστί)

στικόν Περιοδικόν.

1909.

«Το Άγιον Όρος

και η Ρωσική Πολιτική»

1913.

Η Μαδι-

Μηνύματα στους Ουρανούς
Μηνύματα στους ουρανούς σου στέλλω ακριβέ μου
και να τα πάρεις γιόκα μου γρήγορα απάντησέ μου.

Δυο χρόνια εις τους οuρανο(Ις εξέχασες με εμένα

μ' άφησεςπόνο στην καρδία και μάτια δακρυσμένα.
Αν πάρεις τα μηνύματα Τάκη μοναχογιέ μου
σε εκλιπαρι~ aπάντα μου παιδί μου, καημέ μου.
Ας είναι και στα όνειρα έλα και μίλησέ μου
πες μου για τα θαυμάσια που θωρείς και παρηγόρησέ με.
Ευγεvούλα Σωrηριάδου

6. 9.2000
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ΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ
Η ίδρυση του Παγκυπpίου Ιεροδιδασκαλείου το

1919,

υπήρξε cταθμός στις

προσπάθειες για λύση. του ζητήματος της μόρφωσης του κυπριακού κλήρου
Κωστής Κοκκινόφτας

Ο Μητροπολίτης Κιτίου Μελέτιος

Ο Μικρασιάτη(.,' λόγιος Ιωάννης

Μεταξάκης, παρά τις αντιδράσεις του

Συκουτρής υπήρξε ανάμεσα στους

Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Β', ίδρυσε

καθηγητές του Παγκuπpιου Ιεpοδιδα*

το

1910

το Ιεροδιδασκαλείο.

σκαλεiοu από το

1922 έως

το

1924

μόρφωση του κυπριακού κλήρου

κατακτητές είχε σοβαρές επιπτώσεις

uπr'lΡξε ένα από τα σημαντικότερα

στο μορφωτικό επίπεδο του λαού και

ζητήματα,

την

του κλήρου" Για το λόγο αυτό, η ίδρυ

Κυπριακή Εκκλησία για μεγάλο χρο

ση Ιεραηκr'1ς ΣχοΜς, που θα είχε με

νικό διάστημα, από τα μέσα του

την ανάδειξη μορφωμένων κληρικων

Η

έως τα

που

απασχόλησαν

μέσα του

20ού

19ou

αιι\)να.

Η

ευεργετικά

αποτελέσματα

στην

μακρόχρονη υποδούλωση του νησιού

εκκλησιαστική ζωή του τόπου, rΊταν

σε αλλόθρησκους και ετερόδοξους

περισσότερο από επιβεβλημένη. Το
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ζήτημα αυτό λύθηκε το

με την

1949,

ίδρυση της Ιερατικής Σχολής «Από
στολος Βαρνάβας» στην περιοχή του
Μετοχίου της Ιεράς Μονής Κύκκου

«Άγιος Προκόπιος>.

μορφωμένους

κληρικούς

απασχόλησε για πρώτη φορά Αρχιε
ρέα του

νησιού

Αρχιεπίσκοπος

1854),

το

1853,

όταν

Κύριλλος Α·

ο

(1849-

μετά από εισήγηση του Γενι

κού Προξένου της Ρωσίας στη Βηρυ
τό Κ. Βασιλείου, αποφάσισε να ιδρύ
σει

Ιερατική

Σχολή

στην

Κύπρο.

Ζήτησε δε με επιστολή του από τον
Σχολάρχη

της

Θεολογικής Σχολής

της Χόλκης Κωνσταντίνο Τυπάλδο να
μεριμνrΊσει για την εξεύρεση κατάλ
ληλου

ιεροδιδάσκαλοu

και έγραψε

προς τον Κύπριο πρώην Μεσημβρίας

Σαμουήλ, ο οποίος είχε υπηρετήσει
για πολλά χρόνια ως διευΘυντής της
Πατριαρχικής Ακαδημίας, να κατέλθει
στην ιδιαίτερη πατρίδα του και να
αναλάβει τη διεύθυνσή της. Δυστυ
χώς,

η προσπάθεια αυτή δεν είχε

συνέχεια, αφού ο μεν Τυπάλδος απά
ντησε ότι αδυνατούσε να βρει κατάλ

ληλο ιεροδιδάσκαλο, ο δε Σαμουήλ
αρνήθηκε τη σχετική πρ.όταση, επικα

λούμενος το προχωρημένο της ηλι
κίας του.

Αγγλοκρατίας,
προσπάθειες

αναφέρονται

για

ίδρυση

δύο

Ιερατικής

γείται στις αρχές της δεκαετίες του

Η στελέχωση της Κυπριακής Εκκλη
με

Λίγο αργότερα στα πρώτα χρόνια της

Σχολής στο νησί. Η πρώτη χρονολο

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Α'

σίας

Πρώιμες προσπάθειες

1890, όταν

ο νεοεκλεγείς Ηγούμενος

Κύκκου Γεράσιμος

{1890-1911) έστει

λε δύο νεαρούς Κuκκώτες μοναχούς
για σπουδές στη Θεολογική Σχολή
της Χάλκης, ώστε «να χρησιμεύσω

σιν ως Διδάσκαλοι της μελετωμένης
Ιερατικής Σχολής». Δυστυχώς η προ

σπάθεια του ναυάγησε, αφού αμφό
τεροι,

για

διάφορους

λόγους

δεν

ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους.

δεύτερη προσπάθεια
έτος

Η

ανάγεται στο

1907, όταν τρεις νεαροί θεολό

γοι, ο ιεροδι.άκονος Φιλάρετος Κουρί
της και οι Ιωάννης Παπαπορφυρίου

και Χαρίλαος Παπdίωάvνοu, πρότει
ναν με υπόμνημά τους στη κολοβω

μένη και υπό αμφισβήτηση για την
υπόστασή

της

iερά

Σύνοδο

της

Εκκλησίας της Κύπρου, τη λειτουργία
Ιερατικής Σχολής. Ως χώρο για τη
στέγασr1 της εισηγοι3ντο τα κτίρια
που περιέβαλλαν τον ναό της Αγίας
Παρασκευής, ο οποίος βρίσκεται λίγο
έξω από τη Λευκωσία, όπου και θα
διέμεναν οι μαθητές.

Σύμφωνα με

όσα σημείωναν, τις δαπάνες λεπουρ
γίας της Σχολής θα αναλάμβαναν τα
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εκκλησιατικά ταμεία των Μητροπόλε

όπως είχαν εισηγηθεί μερικά χρόνια

ων και των Μονών και όσοι πολίτες

προηγουμένως οι τρεις νεαροί θεο

επιθυμούσαν.

προσπάθεια

λόγοι Το όλο εγχείρημα, όμως, εξαι

λόγω των

τίας διαφόρων λόγων, που σχετίζο

δι:ισκολων συνθηκών, που επικρατού

νταt με την ακαταλληλότητα του προ

σαν την περίοδο αυηΊ στην Κυπριακή

τεινόμενου χώρου, οδηγείτο σε ναυ

Εκκλησία, εξαιτίας της διαμάχης των

άγιο, οπότε ο δυναμικός Μητροπολί

αντίπαλων παρατάξεων πο.υ

της Κιτίου Μελέτιος Μεταξάκης με

αυτή,

όμως,

Και

η

ναυάγησε,

είχαν

συσπειρωθεί γύρω από τους δύο υπο

επιστολή του, ημερομηνίας

ψήφιους

ου

για

τον

αρχιεπισκοπικό

προς τον

1910,

16

Ιουνί

Αρχιεπίσκοπο

θρόνο Μητροπολίτες Κιτίου Κύριλλο

Κύριλλο Β' εισηγήθηκε να χρησιμο

Παπαδόπουλο και Κυρηνείας Κύριλλο

ποιηθεί ως έδρα του Ιεροδιδασκαλεί

Βασιλείου.

ου η κατάλληλη για τον σκοπό αυτό

Παγκίιπριο Ιεροδιδασκαλείο

Μονή
Κοντού

του

Αγίου

στη

Γεωργίου

Λάρνακα.

Η

του

επιστολή

Σταθμός στις προσπάθειες για λύση

αυτή, όμως, έμεινε αναπάντητη από

του

τον Κι)πριο Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος

ζητήματος της

μόρφωσης του

κυπριακού κλήρου υπήρξε η ίδρυση

δεν έβλεπε θετικά ένα τέτοιο ενδε

του Ιεροδιδασκαλείου της Λάρνακας,

χόμενο. Τότε ο Μεταξόκης, διαπιστώ

το

1910.

Το έτος αυτό επιλύθηκε ορι

νοντας ότι

η

προσπάθεια για

την

στικά το Αρχιεπισκοπικό ζητημα με

ίδρυση της Σχολής θα ματαιωνόταν,

την αναγνώριση από τον Κυρηνείας

προχώρησε στην εγγραφή μαθητών

Κύριλλο του από Κιτίου Κυρίλλου ως

και στην

έναρξη

λειτουργίας

του

νέου Αρχιεπισκόπου, οπότε και εξε

Ιεροδιδασκαλείου, στις

λέγησαν οι !άκωβος Αντζουλάτος και

του

Μελέτιος Μεταξάκης νέοι Μητροπο

γίου του Κοντοίι, όπως είχε εισηγη

λίτες Πάφου και Κιτίου αντιστοίχως.

θεί στον Αρχιεπίσκοπο. Η ενέργεια

Στη συνέχεια, η νεοσυσταθείσα Ιερά

αuη1 του Κρητικού Αρχιερέα προκά

Σύνοδος επιλήφθηκε, σε μία από τις

λεσε την αντίδραση του Κuρlλλου, με

πρώτες συνεδρίες της, τον Μάρτιο
του

1910,

του θέματος της εκπαίδευ

σης του κλήρου και αποφάσισε την
ίδρυση Ιερατικής Σχολής στην περιο
χή του ναού της Αγίας Παρασκευής,

1910, στην

3

Οκτωβρίου

Μονή του Αγίου Γεωρ

αποτέλεσμα να προκληθεί δημόσια
αντιπαράθεση

των

δύο

Ιεραρχών

μέσω του τύπου.
Ο

Μεταξάκης,

όμως,

επέμενε

στη
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συνέχιση της λειτουργίας του Ιεροδι-

Ελλάδα,

δασκαλείου,

θρησκευτικά, φιλοσοφικά και παιδα-

θέτοντας

ως

κύριο

στόχο του να συμβάλει με τους απο-

γωγικά,

Οι

μαθητές

αρχαία

και

διδάσκονταν

νέα

ελληνική

φοίτους του στην πνευματική ανα

γλώσσα, ιστορία, γεωγραφία, φυσι

γέννηση των κατοίκων του νησιού,

κή,

αφού

βυζαντινή

φιλοδοξούσε

να

στελεχώσει

καλλιγραφία

και

μουσική

ιχνογραφία,

και

γεωπονία.

τις κυπριακές κοινότητες με μορφω

Ήσαν όλοι εσωτερικοί και η ηλικία

μένους ιερείς, οι οποίοι θα μπορού

τους, όταν εγγράφονταν στην πρώτη

σαν να εργάζονται και ως δάσκαλοι.

τάξη, κυμαινόταν μεταξύ των δεκα

Όπως

τεσσάρων και των

ανέφερε

χαρακτηριστικά

ομιλία του, στις

Ιουνίου

5

σε
με

1911,

Εξαιρούνταν μόνο

είκοσι χρόνων.
οι

ιερωμένοι,

οι

την ευκαιρία της συμπλήρωσης του

οποίοι μπορούσε να έχουν μεγαλύτε

πρώτου έτους λειτουργίας του Ιερο

ρη ηλικία. Οι πρώτοι δώδεκα απόφοι

διδασκαλείου,

τοι του

η

ταύτιση

στο

ίδιο

ολοκλήρωσαν τις σπουδές

πρόσωπο του ιερέα και του δασκάλου

τους τον Μά'ίο του

συνέβαλλε

εξαετή παρακολούθηση.

στη

ενδυνάμωση

των

δεσμών της παιδείας και του σχολεί
ου με την Εκκλησία, γεγονός που θα

συνέτεινε και στην περαιη':ρω πνευ
ματική καλλιέργεια των κατοίκων.

Το

1914,

μετά από

1916,

όταν πλέον ο αριθμός των

μαθητών του ιεροδιδασκαλείου είχε

αυξηθεί, ο Μεταξάκης αγόρασε για
μεταστέγασή

τη

οικία του

μεγάλη

Η εκπαίδευση στο Ιεροδιδασκαλείο

έκταση

ορίστηκε αρχικά να είναι τριετής και

Λάρνακας Κλι!Jντ Ντελαβάλ Κόπαμ, Η

το πρόγραμμα των μαθημάτων του

οικία αυτή εξοφλι)θηκε μετά τη χρη

καταρτίστηκε με βάση αυτό του Ιερο

ματική

δωρεά

πρώην

σε

χιλίων

διοικητή

τουρκικών

διδασκαλείου της Σάμου, το οποίο

λιρών της Ιεράς ΜονΙΊς Βατοπαιδίοu

ήταν βελ η ω μένη

του Αγίου Όρους, που Ι1λθε aρωγός,

μορφή παρόμοιας

Σχολής που λειτούργησε προηγουμέ

τον Φεβρουάριο του

νως στην Κρήτη,

του Μητροπολίτη Κιτίου, aνταποδίδο

1913,

Στη συνέχεια, το

επεκτάθηκε στα πέντε χρόνια

και ακολοίJθως,

το

1915,

στα έξι,

ώστε να είναι το δίπλωμά του ισοδύ

1915,

ντας την πολύτιμη βοήθεια

στο έργο

nou

είχε

παράσχει στη βαταπαιδινή αδελφό

τητα

συμβάλλοντας

στην επίλυση

ναμο με τα αντίστοιχα των Ιεροδιδα

διαφόρων εσωτερικων προβλημάτων

σκαλείων, που λειτουργούσαν στην

που την ταλάνιζαν. Μερικούς μήνες

}"'
I
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αργότερα, η Ελληνική Κυβέρνηση με

περίπου αποφοίτους του, μόνο εννέα

επιστολή,

Αυγού

είχαν ιερωθεί, γεγονός που είχε προ

Γενικού Γραμματέα

καλέσει αρκετό προβληματισμό κατά

του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και

πόσο ανταποκρινόταν στην αποστο

Δημόσιας

και πρώην

λή του. Είναι ενδεικτικές για το ίδιο

διευθυντή του Παγκυπρiοu Γυμνασί

θέμα οι παρατηρήσεις του Αρχιμαν

ου, Μιχαήλ Βολανάκη, εξέφρασε την

δρίτη Γαβριήλ Καραπατάτη, ο οποίος

στου

ημερομηνίας
του

1915,

Εκπαίδευσης

21

πρόθεσή της να αναγνωρίσει το Ιερο

σε άρθρο του σε κυπριακή εφημερίδα

διδασκαλείο ως ισότιμο με το αντί

των αρχών της δεκαετίας του

στοιχο

καυτηρίαζε τη μηδαμινή συμβολή του

των

Ιερατικών Σχολών της

Ελλάδας. Το δε

Εκπαιδευτικό Συμ

Ιεροδιδασκαλείου

στον

1920,

τομέα

της

βούλιο της Αποικιοκρατικής Κυβέρνη

στελέχωσης της Κυπριακής Εκκλη

σης του νησιού, τον Μάlο του

1916,

σίας με μορφωμένους κληρικούς. Κω

αναγνώρισε το δίπλωμά του για σκο

πράγματι, στα είκοσι δύο χρόνια της

πούς εργοδότησης στον διδασκαλικό

λειτουργίας του, από το

1910

έως το

τομέα. Σύμφωνα δε με σχεηκrΊ ανα

1932, πολύ λίγοι από τους αποφοί

φορά της Ιεράς Συνόδου της Κυπρια

τους του

κής Εκκλησίας, οι απόφοιτοί του μπο

στούς τον Αρχιμανδρίτη Άνθιμο Ανα

ρούσαν να εργαστούν ως διδάσκαλοι

στασίου

για

νόμους Σολομώντα Παναγίδη

όλη

τη

σταδιοδρομία τους αν

ιερώvονταν ή για

περίοδο

δι\)δεκα

ιερώθηκαν,

γνω

(1893-

1964) και Σταύρο Παπαγαθαγγέλοu

( 1911-200 1).

λαΊκοι.

είχε

πιο

(1914-1989) και τους Οικο

χρόνων αν επέλεγαν να παραμείνουν

Αυτό

με

Από τους

υπόλοιπους

ως αποτέλεσμα,

αποφοίτους του, οι οποίοι διακρίθη

ώστε οι περισσότεροι από αυτούς να

καν σε διάφορους τομείς της πνευ

προτιμούν

ματικής ζωής της Κύπρου, αναφέρο

τελικά

το

διδασκαλικό

επάγγελμα και πολύ λίγοι να ιερώνο

ντω ο Τεύκρος Ανθίας το

νται, γεγονός που συνέτεινε ώστε το

Νέαρχος

Ιεροδιδασκαλείο

αξιοσημείωτο

να

θεωρηθεl.

ότι

Κληρίδης
ότι

1922

και ο

το

1917. Είναι

στο

Παγκύπριο

απέτυχε στην αποστολή του. Όπως

ιεροδιδασκαλείο

πληροφορούμαστε από κείμενο του

κάποιο

διαδόχου του Μεταξάκη στον μητρο

Μητροπολίτης Κιτίου Άνθιμος

πολιτκό

1973) και Χωρεπίσκοπος Αμαθούντος

Μυλωνά,

θρόνο

Κιτίου,

ημερομηνίας

Νικοδήμου

26

Μαίου

1921 , από τους πρώτους σαράντα

διάστημα

Καλλίνικος

φοίτησαν
και

{ 1962-1993)

οι

για

μετέπειτα

(1951-
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Πρώτος διευθυντής του Ιεροδιδασκα

Μάρτιο του

λείου ήταν ο ιεροδιάκονος Αρσένιος

στασία της,

Δεληγιάννης, ο οποίος είχε κατέλθει

από «Ιεροδιδασκαλείο Λάρνακας» σε

στην Κύπρο μαζί με τον Μεταξάκη,

«Παγκύπριο Ιεροδιδασκαλείο».

μετά την

εκλογή

του

τελευταίου

στον μητροπολιτικό θρόνο, το

Τον διαδέχθηκε, το

1919

191 Ο.

ο Κύπριος

Αρχιμανδρίτης Ιουβενάλιος Ελευθε
ριάδης από το Πραστιό Μεσαορίας
και

αυτόν,

το

ο

1922,

Γεώργιος

Ματσάκης από την Κάρπαθο.

Είναι

αξιοσημείωτο ότι και οι τρεις διευθυ

ντές του Ιεροδιδασκαλείου ήταν από
φοιτοι της Θεολογικής Σχολής του
Σταυρού
είχε

Ιεροσολύμων,

αποφοιτήσει,

ιδρυτής του,

το

από

1900,

Μελέτιος

όπου
και

ο

Μεταξάκης.

κάτω από την προ

1917,

οπότε

μετονομάσθηκε

Έκτοτε, η Ιερά Σύνοδος διόριζε επι

τροπή,

που

αποτελείτο

Μητροπολίτη

ιωι

δύο

από

ένα

ανώτερους

κληρικούς, οι οποίοι ήταν επιφορτι
σμένοι με τη διοίκηση και την οικονο
μική διαχείρισή του. Με τη νέα του
μορφή, το Παγκύπριο

Ιεροδιδασκα

λείο αναγνωρίστηκε από την Ελληνι
κή Κυβέρνηση, με βασιλικό διάταγμα,
ημερομηνίας

1Ο

Σεπτεμβρίου

1919,

ως ισόβαθμο με τη Ριζάρειο Εκκλη
σιαστική Σχολή των Αθηνών.

Στο Ιεροδιδασκαλείο υπηρέτησαν και

Το Παγκύπριο Ιεροδιδασκαλείο έκλει

αρκετοί άλλοι διακεκριμένοι καθηγη

σε οριστικά το

τές,

κρατική

όπως

ο

Μικρασιάτης

λόγως

1932,

Κυβέρνηση

όταν η Αποικιο

απέσυρε

την

ο

αναγνώριση του διπλι\;ματός του και

Λεόντιος

τερμάτισε την οικοvομικr'! υποστι1ριξη

ο Χαρίλαος Παπαιωάννου

της προς αυτό, με το δικαιολογητικό

(1911-13} και ο Αρχιμανδρίτης Μακά

ότι δεν πρόσφερε κατάλληλο πρό

Ιωάννης

Συκουτρής

(1922·24),

μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος

(1923-26),

ριος Μαχαιριώτης

γραμμα διδασκαλίας cnouς μαθητές

( 1919-32).

Στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας

του, το Ιεροδιδασκαλείο στηρίχθηκε
στις

συνδρομές

ιδρυμάτων
στα

και

εκκλησιαστικών

ιδιωτών,

δίδακτρα

των

καθtί!ς και

μαθηη.ίJν.

Στη

συνέχεια, όμως, μετά τον θάνατο του
Κυρίλλου

Β·

,

η

Ιερά

Σύνοδος της

Εκκλησίας της Κύπρου το έθεσε, τον

του. Στο μεταξύ, είχαν προηγηθεί τα
γεγονότα του Οκτωβρίου του

1931 ,

που όφησαν ακέφαλη την Κυπριακή
και την οδήγησαν σε διοι
κητική αποσίJVθεση, με αποτέλεσμα
να είναι αδύνατη η όποια υποστήριξη

στο Ιεροδιδασκαλείο για τη συνέχιση
της λειτουργίας του.

