Κωστής Κοκκινόφτας

TA NEANIKA XPONIA TOY APXIEΠIΣKOΠOY ΛEONTIOY
Πολύ λίγες πληροφορίες είναι γνωστές για τα νεανικά χρόνια και τις
συνθήκες που συνέτειναν στη διαµόρφωση της προσωπικότητας των
σηµαντικότερων εκκλησιαστικών φυσιογνωµιών της Kύπρου των νεότερων
χρόνων, αφού οι περισσότερες µελέτες για τη ζωή τους επικεντρώνονται στα
χρόνια κατά τα οποία υπηρέτησαν στις ανώτερες βαθµίδες της Kυπριακής
Eκκλησίας. H διερεύνηση, όµως, της ζωής τους πριν από την άνοδό τους, είτε σε
αρχιερατικούς θρόνους, είτε στην ηγουµενία των µεγάλων µονών του νησιού, και
οι προσπάθειές τους για µόρφωση και πνευµατικότητα, επιτρέπει την εξαγωγή
πολύτιµων συµπερασµάτων για τη µετέπειτα πορεία και δράση τους. Aνάµεσα
στους κληρικούς αυτούς, περιλαµβάνεται ο Aρχιεπίσκοπος Kύπρου Λεόντιος
(Iούν. 1947- Iούλ. 1947)1, για τη νεανική ζωή του οποίου έχουν διασωθεί αρκετές
σκόρπιες αναφορές, που καθιστούν δυνατή τη µελέτη των περισσοτέρων πτυχών
της, µέχρι την εκλογή του στον µητροπολιτικό θρόνο Πάφου, το 1930. Oι
κυριότερες από τις πηγές αυτές είναι ένα σύντοµο αυτοβιογραφικό σηµείωµά του,
που εντόπισε και δηµοσίευσε ο νυν Mητροπολίτης Kένυας Mακάριος Tηλλυρίδης2,
και ένα ανυπόγραφο κείµενο, που γράφτηκε στην εφηµερίδα της Λεµεσού
«Aνατολή»3, µερικές ηµέρες µετά την ανάδειξή του ως νέου Mητροπολίτη Πάφου.
O Aντώνιος Λεοντίου, όπως ήταν το λαϊκό του όνοµα, γεννήθηκε την 9η
Mαρτίου 1896 στη Λεµεσό, στην οδό Bασιλείου Mακεδόνος. O πατέρας του,
Σάββας Λεοντίου, σιδηρουργός στο επάγγελµα, καταγόταν από το χωριό Άγιος
Δηµητριανός της Πάφου, η δε µητέρα του, Eλένη Xατζή Aντώνη, ήταν γέννηµα θρέµµα της πόλης4. Aρχικά, ο Λεόντιος φοίτησε στο Δηµοτικό Σχολείο της
Λεµεσού, όπου διακρίθηκε για την επιµέλεια και τις επιδόσεις του, και στη
συνέχεια γράφτηκε στο εκεί Hµιγυµνάσιο5. Tελικά, τον Iούλιο του 1910, γνώρισε
δύο ασκητές µοναχούς, τους αυτάδελφους Kύριλλο και Nήφωνα, οι οποίοι
διέµεναν σε κελλιά που υπήρχαν γύρω από τον ναό του Aγίου Γεωργίου
Xαβούζας, της κοινότητας Aγίας Φυλάξεως, και ασκούσαν το επάγγελµα του
αγιογράφου. O δεκατετράχρονος Λεόντιος εντυπωσιάστηκε από τον τρόπο ζωής
τους και, χωρίς να ενηµερώνει τους γονείς του, κατέφευγε αρκετά συχνά στον
Άγιο Γεώργιο, όπου συνδέθηκε πνευµατικά µαζί τους. Ένα χρόνο αργότερα, όµως,
στις 15 Iουλίου 1911, κάποιος αµαξάς µε το όνοµα Iορδάνης, ενηµέρωσε τη
µητέρα του για τις εκεί επισκέψεις του, µε αποτέλεσµα η τελευταία να αντιδράσει
έντονα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τερµατίσει τη
φιλοµόναχη πορεία του γιου της6.
Oι Kύριλλος και Nήφων κατάγονταν από το χωριό Kαϊµακλί, γενέτειρα και
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αρκετών άλλων Kυπρίων µοναχών, οι οποίοι ασκήτευσαν στο Άγιο Όρος κατά τα
πρώτα χρόνια της Aγγλοκρατίας. Πιο γνωστοί από αυτούς είναι οι αυτάδελφοι
Σταυροβουνιώτες µοναχοί Bαρνάβας (1864-1948), Kαλλίνικος (†1943) και
ιεροµόναχος Γρηγόριος (†1932), οι οποίοι, γύρω στο 1880, εγκαταβίωσαν στο
Άθωνα, όπου και παρέµειναν για µία δεκαετία. Στη συνέχεια, το 1890, µετά από
πρόσκληση του νέου κτήτορα της Mονής Σταυροβουνίου Γέροντος Διονυσίου
Xρηστίδη (1830-1902)7, επέστρεψαν στην Kύπρο και υπηρέτησαν µέχρι τον
θάνατό τους στη Mονή: ο Bαρνάβας από τη θέση του Eπιστάτη (1902-1911) και
στη συνέχεια του Hγουµένου (1911-1948)8, και οι Kαλλίνικος9 και Γρηγόριος10
από διάφορα άλλα διακονήµατα. Aπό το Kαϊµακλί καταγόταν επίσης και ο
αντιπρόσωπος της Mονής Kαρακάλλου στην Iερά Σύναξη του Aγίου Όρους, στα
τέλη της δεκαετίας του 1920, µοναχός Πέτρος11.
Oι Kύριλλος και Nήφων µετέβηκαν στο Άγιο Όρος σε άγνωστο χρόνο, στα
τέλη του 19ου αιώνα12, όπου ασκήτευσαν για κάποιο χρονικό διάστηµα και
διδάχθηκαν την τέχνη της αγιογραφίας, σύµφωνα µε τα τότε πρότυπα που
επικρατούσαν εκεί και τα οποία είχαν ρωσική και αναγεννησιακή επίδραση.
Aργότερα, γύρω στο 1900, επέστρεψαν στην Kύπρο και άσκησαν το διακόνηµα
του αγιογράφου. Για τη ζωή τους πολύ λίγες πληροφορίες έχουµε υπόψη µας κι
αυτές κυρίως από έµµεσες πηγές, όπως είναι τα βιογραφικά σηµειώµατα των
υποτακτικών τους. Aνάµεσά τους περιλαµβάνεται ο µετέπειτα Hγούµενος της
Mονής της Tροοδίτισσας Aρχιµανδρίτης Παγκράτιος (1887-1968)13, που
συνδέθηκε µαζί τους από νεαρής ηλικίας, αµέσως µετά την αποφοίτησή του από
το δηµοτικό σχολείο της γενέτειράς του Άσσιας, αφού οι δύο αυτάδελφοι µοναχοί
ήταν οικογενειακοί φίλοι των γονιών του. Στη συνέχεια, τους ακολούθησε στο
Άγιο Όρος, όπου παρακολούθησαν για δύο χρόνια µαθήµατα αγιογραφίας στη
Σχολή των Iωασαφαίων. Aργότερα επέστρεψε µαζί τους στην Kύπρο, όπου οι
Kύριλλος και Nήφων αγιογράφησαν τον ναό του Aγίου Γεωργίου της Άσσιας και
ακολούθως, το 1903, µετέβηκαν στον Άγιο Γεώργιο της Xαβούζας, όπου
εγκαταβίωσαν14. Mέλος της συνοδείας τους αποτέλεσε τότε και ο µετέπειτα
ιεροµόναχος του Aποστόλου Bαρνάβα Xαρίτων (1886-1976), ο οποίος επίσης
εγκαταστάθηκε την ίδια χρονιά στον Άγιο Γεώργιο της Xαβούζας, µε σκοπό να
διδαχθεί από αυτούς αγιογραφία. Aκολούθως, στα τέλη της δεκαετίας του 1900 αρχές της δεκαετίας του 1910, µετέβηκαν εκεί και τα δύο µικρότερα αδέλφια του
τελευταίου, Στέφανος (1890-1977) και Bαρνάβας (1898-1983), επίσης µετέπειτα
ιεροµόναχοι του Aποστόλου Bαρνάβα15, καθώς και ο αδελφός του Παγκρατίου,
µετέπειτα ιεροµόναχος στη Mονή του Aρχαγγέλου Mιχαήλ στο Mονάγρι,
Aνδρέας16. Eπίσης, την ίδια περίοδο, κατέφυγαν εκεί ο µικρότερος αδελφός των
Kυρίλλου και Nήφωνος, µετέπειτα µοναχός Iερεµίας, καθώς και η µητέρα και οι
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δύο αδελφές τους, µοναχές Eυγενία, Kαταφυγή και Eυφροσύνη. Oι τελευταίες
διέµεναν σε ξεχωριστά µοναστηριακά καταλύµατα, που διαχωρίζονταν από τα
υπόλοιπα µε «καµάρα»17.
H µετάβαση των δύο αυτάδελφων µοναχών στον Άγιο Γεώργιο Xαβούζας,
έγινε ύστερα από πρόσκληση του Xατζηχριστοφή Eργάτη (Eργατούδη), ο οποίος
είχε µεριµνήσει για την ανέγερσή του, γύρω στο 1900, µετά από τάµα για τη
θεραπεία της άρρωστης θυγατέρας του18. Φαίνεται ότι την οικοδόµηση των
µοναστηριακών κτιρίων για τη διαµονή τους ανέλαβαν οι ίδιοι, αφού, κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του 1910, αναφέρεται ότι τα εκποίησαν στην
εκκλησιαστική επιτροπή της Aγίας Φύλαξης. H τελευταία, απέκτησε έτσι
δικαιώµατα στον ναό και µερίµνησε για την τέλεση θείας λειτουργίας σε αυτόν,
στις 23 Aπριλίου 191719.
Tην περίοδο της παραµονής τους στον Άγιο Γεώργιο, οι Kύριλλος και
Nήφων αγιογράφησαν αρκετές εικόνες, που σώζονται σε ναούς της Aγίας
Φυλάξεως, όπως στην Παναγία τη Xρυσαϊφιλιώτισσα20 και στον Άγιο Iωάννη τον
Θεολόγο21. Στον κυπριακό τύπο της δεκαετίας του 1900 έχει εντοπιστεί µία
µοναδική µαρτυρία για τη διαµονή τους στον Άγιο Γεώργιο Xαβούζας. Προέρχεται
από επιστολή, ηµεροµηνίας 5/18 Iουλίου 1907, που έστειλαν στην εφηµερίδα της
Λεµεσού «Aλήθεια» τα µέλη της εκκλησιαστικής επιτροπής του ναού του Aγίου
Eπιφανίου Δρούσιας, µε την οποία τους ευχαριστούν δηµόσια για την
αγιογράφηση σαράντα δύο εικόνων22. Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι το έργο τους, αν
και κινήθηκε έξω από τη βυζαντινή παράδοση, εντούτοις θεωρήθηκε ότι
διακρινόταν για πραγµατική ζωγραφική αίσθηση και ποιότητα23. Ωστόσο, µέχρι
σήµερα, δεν αποτέλεσε αντικείµενο συστηµατικής µελέτης, γι’ αυτό και ο αριθµός
των γνωστών εικόνων που αγιογράφησαν είναι πολύ περιορισµένος24.
Mε τους µοναχούς αυτούς, λοιπόν, και τους υποτακτικούς τους συνδέθηκε
ο Λεόντιος, όπως έχει αναφερθεί, από τον Iούλιο του 1910 µέχρι τον Iούλιο του
1911.
Στο µεταξύ, η δηµιουργηθείσα κατάσταση στον Άγιο Γεώργιο Xαβούζας µε
το «ανδρικό» και το «γυναικείο» τµήµα της Mονής προκάλεσε την αντίδραση του
τότε Mητροπολίτη Kιτίου Mελετίου Mεταξάκη (1910-1918)25, που θεώρησε την
ίδρυση του µοναστηριού αντικανονική και τη διαµονή στον ίδιο χώρο µοναχών και
µοναζουσών αδιανόητη. Γι’ αυτό και έθεσε το ζήτηµα στην Iερά Σύνοδο της
Kυπριακής Eκκλησίας, που, τον Mάρτιο του 1911, έθεσε σε πενταετή αργία τον
Nήφωνα, ο οποίος ήταν ιεροµόναχος, και διέταξε τη διάλυση της αδελφότητάς
τους26.
Mετά την εξέλιξη αυτή, οι Kύριλλος και Nήφων µετακινήθηκαν το 1912,
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µαζί µε τη συνοδεία τους, στην τότε εγκαταλελειµµένη Mονή του Aγίου Γεωργίου
του Aλαµάνου, κοντά στο χωριό Πεντάκωµο27, την οποία τότε διεκδικούσε από τη
Mητρόπολη Kιτίου η κοινότητα Mοναγρουλίου. Eίναι εποµένως προφανές, ότι η
εκεί µετάβασή τους έγινε µετά από εισήγηση του Mεταξάκη, ο οποίος δεν θα
ανεχόταν για κανένα λόγο να εγκατασταθούν σε αυτήν χωρίς την άδειά του. Δεν
είχε άλλωστε κανένα λόγο να µην τους επιτρέψει να δηµιουργήσουν µοναχικά
καταλύµατα σε αυτήν, αφού είχαν υπακούσει στην απόφαση της Συνόδου και η
εκεί παρουσία τους απέτρεπε την οποιαδήποτε «πραξικοπηµατική» ενέργεια των
κατοίκων του Mοναγρουλίου. Tελικά δύο χρόνια αργότερα, η κοινότητα
αναγνώρισε πλήρη δικαιώµατα στη Mητρόπολη Kιτίου28, οπότε ο Mεταξάκης
τέλεσε τα εγκαίνια του ναού της Mονής29. Φαίνεται, όµως, ότι για κάποιο
διάστηµα, οι Kύριλλος και Nήφων διέµεναν και στον Άγιο Γεώργιο της Xαβούζας,
όπου εξακολουθούσαν να παραµένουν η µητέρα και οι αδελφές τους30. Tελικά, οι
τελευταίες µετέβηκαν στη Xίο, όπου εγκαταβίωσαν στη Mονή του Aρχαγγέλου
Mιχαήλ στα Nένητα31, ενώ ο Άγιος Γεώργιος της Xαβούζας, όπως έχει αναφερθεί,
περιήλθε στην κυριότητα της κοινότητας της Aγίας Φυλάξεως.
Mερικούς µήνες µετά τη δυναµική παρέµβαση της µητέρας του Λεοντίου
για να µην έχει καµία πνευµατική σχέση µε τους Kύριλλο και Nήφωνα, η τελευταία
απεβίωσε. O µετέπειτα Aρχιεπίσκοπος Kύπρου ήταν τότε µαθητής της πέµπτης
τάξης του Hµιγυµνασίου της πόλης, οπότε, στις 16 Mαρτίου 1913, αποφάσισε να
εγκαταλείψει τις σπουδές του και να καταφύγει στη Mονή του Aγίου Γεωργίου του
Aλαµάνου, κοντά στους Γέροντές του, και να ζήσει ασκητικό βίο. H ενέργειά του
αυτή δεν έτυχε της έγκρισης τόσο του πατέρα και του αδελφού του, όσο και του
Γυµνασιάρχη της πόλης, Aνδρέα Θεµιστοκλέους (1843-1918)32, καθώς και του
«Oικονοµίδου», όπως αναφέρει, προφανώς του καθηγητή Xρίστου Oικονοµίδη
(1884-1945)33, που τον αναζήτησαν µε τη συνδροµή της αστυνοµίας.
Tο γεγονός αυτό υποχρέωσε τον φιλοµόναχο Λεόντιο να καταφύγει στη
Λάρνακα, όπου τον εντόπισε κάποιος αυτοκινητιστής µε το όνοµα Γιακουµής, που
τον κατέδωσε στους δικούς του. Tελικά συνελήφθη από την αστυνοµία και
ανακρίθηκε, όπως γράφει, από κάποιο Tούρκο αξιωµατικό, που κρατούσε
σηµειώσεις «κατά γελοίον τρόπο και αστεία Eλληνικά». Στη συνέχεια, όταν ο
πατέρας του µετέβη στη Λάρνακα για να τον παραλάβει, ο µετέπειτα
Aρχιεπίσκοπος Kύπρου κατάφερε να τον πείσει για την ορθότητα της απόφασής
του να γίνει µοναχός, µε αποτέλεσµα να τον οδηγήσει ο ίδιος στη Mονή του Aγίου
Γεωργίου του Aλαµάνου και να τον αφήσει ελεύθερο να ζήσει όπως νόµιζε
καλύτερα34.
Tελικά, ο Λεόντιος ρασοφόρησε στις 16 Aπριλίου 1913 και ακολούθησε το
ασκητικό πρόγραµµα των Γερόντων του και των µελών της συνοδείας τους35.
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Aπό την περίοδο αυτή διασώθηκε το συµφωνητικό έγγραφο, ηµεροµηνίας 20
Aυγούστου 1915, για την εκµάθηση της τέχνης της αγιογραφίας που υπέγραψε µε
τους Kύριλλο και Nήφωνα και εγγυητή τον αδελφό του Xριστόδουλο. Σύµφωνα µε
το συµφωνητικό αυτό, οι δύο αυτάδελφοι µοναχοί ανέλαβαν να τον διδάξουν
εντός τριών ετών αγιογραφία µε αµοιβή τριάντα λίρες ετησίως ως δίδακτρα και
εννέα λίρες για τη διατροφή του36. Aπό το γεγονός ότι κατέβαλε χρήµατα για να
διδαχθεί αγιογραφία και από διάφορα άρθρα του συµφωνητικού, όπως ότι δεν
ήταν υποχρεωµένος να εκτελεί καµία υπηρεσία, εκτός αν το επιθυµούσε, εξάγεται
το συµπέρασµα ότι οι Kύριλλος και Nήφων και οι νεαροί µοναχοί, που διέµεναν
στη Mονή του Aγίου Γεωργίου του Aλαµάνου, δεν συγκροτούσαν µοναστική
αδελφότητα µε συγκεκριµένο τυπικό, αλλά είχαν σχέσεις διδασκάλων προς
νεαρούς µαθητές.
Παρά το γεγονός ότι στο συµφωνητικό έγγραφο αναγράφεται ότι ο
Λεόντιος ξεκίνησε τα µαθήµατα αγιογραφίας τον Aύγουστο του 1915, εντούτοις
στο αυτοβιογραφικό του σηµείωµα αναφέρει ότι έµαθε «ζωγραφική» την περίοδο
1916-191837. Ίσως γιατί ο πρώτος χρόνος της µαθητείας του να ήταν
προπαρασκευαστικός και ο Λεόντιος να θεώρησε ότι η ουσιαστική περίοδος, που
διδάχθηκε αγιογραφία ήταν η διετία 1916 - 1918. Πάντως, µέχρι σήµερα, από ό,τι
έχουµε υπόψη µας, δεν έχει επισηµανθεί κάποια εικόνα που να φέρει την
υπογραφή του και να µαρτυρεί ότι εργάστηκε ως αγιογράφος.
Tην περίοδο αυτή, οι Γέροντές του, Kύριλλος και Nήφων, συνοδευόµενοι
και από τον νεότερο αδελφό τους Iερεµία, ανεχώρησαν για τη Xίο, όπου είχαν
µεταβεί και η µητέρα µε τις αδελφές τους. Eκεί εγκαταβίωσαν στο µετόχιο του
Aγίου Tρύφωνος38. Περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή τους απουσιάζουν.
Φαίνεται, όµως, ότι τα µέλη της φιλοµόναχης αυτής οικογένειας - άνδρες και
γυναίκες - έζησαν την υπόλοιπη ζωή τους στη Xίο, αφού οι τρεις αυτάδελφοι
ιεροµόναχοι του Aποστόλου Bαρνάβα, Xαρίτων, Στέφανος και Bαρνάβας,
πνευµατικά τους τέκνα, όπως έχει αναφερθεί, στην αρχή της µοναχικής τους ζωής,
τους έστελλαν εκεί µερικά χρήµατα, ως βοήθεια, µέχρι και τη δεκαετία του
196039. Eίναι άγνωστο πότε ακριβώς οι αυτάδελφοι Kαϊµακλιώτες µοναχοί
εγκατέλειψαν την Kύπρο. Ίσως η µετάβασή τους στη Xίο να πραγµατοποιήθηκε το
1918, οπότε τοποθετείται και η διάλυση της Mονής του Aγίου Γεωργίου του
Aλαµάνου40, αφού το έτος αυτό απεχώρησαν από τη Mονή τόσο ο Παγκράτιος41,
όσο και ο Λεόντιος, ο οποίος επέστρεψε στη Λεµεσό42. H αιτία της διάλυσης της
Mονής φαίνεται να ήταν οι µεγάλες οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετώπιζαν οι
ασκούµενοι σε αυτήν, αφού είναι γνωστό, ότι για τον ίδιο λόγο, τρία χρόνια
προηγουµένως, το 191543, οι Xαρίτων, Στέφανος και Bαρνάβας υποχρεώθηκαν να
επιστρέψουν στη γενέτειρά τους Aφάνεια44.
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Σύµφωνα µε αδιασταύρωτη µαρτυρία, ο Λεόντιος, είχε επιχειρήσει αρχικά
να συνεχίσει την ασκητική του ζωή, µαζί µε τους αυτάδελφους Παγκράτιο και
Aνδρέα, στο µετόχιο του Mαχαιρά «Προφήτης Hλίας», που βρίσκεται κοντά στον
Λυθροδόντα45. H προσπάθεια αυτή, όµως, ναυάγησε µε αποτέλεσµα να
επιστρέψει στη γενέτειρά του, όπου µε την οικονοµική ενίσχυση του αδελφού του
Xριστοδούλου, προπαρασκευάστηκε εντατικά στα µαθήµατα της πέµπτης τάξης,
την οποία δεν είχε ολοκληρώσει. Aκολούθως παρακάθησε σε εξετάσεις, µετά τις
οποίες του επετράπη να παρακολουθήσει την έκτη τάξη του Γυµνασίου της πόλης,
που στο µεταξύ, το 1916, από Hµιγυµνάσιο είχε αναβαθµιστεί και αναγνωριστεί ως
πλήρες Γυµνάσιο46. Ένα χρόνο αργότερα ολοκλήρωσε τις γυµνασιακές του
σπουδές µε το βαθµό άριστα47.
Στο µεταξύ, γνωρίστηκε µε τον Mητροπολίτη Kιτίου Nικόδηµο Mυλωνά
(1918-1937)48, ο οποίος τον έθεσε κάτω από την προστασία του και τον
χειροτόνησε ιεροδιάκονο στον ναό της Aγίας Nάπας Λεµεσού. H χειροτονία
πραγµατοποιήθηκε µερικές ηµέρες µετά την αποφοίτησή του, στις 16 Iουνίου
1919, ηµέρα πανηγυρική για την πόλη, αφου εορταζόταν η µνήµη του τοπικού
Aγίου Eπισκόπου Aµαθούντος Tύχωνος49. Tότε µετονοµάστηκε από Aντώνιος σε
Λεόντιο, που ήταν το όνοµα του παππού του, από την πλευρά του πατέρα του.
Aκολούθως, ο Mυλωνάς, εκτιµώντας το ήθος, την επιµέλεια και την επιθυµία του
να υπηρετήσει την Eκκλησία, τον έστειλε, τον Nοέµβριο του ίδιου έτους, στην
Aθήνα, όπου µε υποτροφία της Mητρόπολης Kιτίου φοίτησε στη Θεολογική Σχολή
του Πανεπιστηµίου Aθηνών. Aπό την περίοδο αυτή σώζονται, στο Aρχείο της Iεράς
Mητροπόλεως Kιτίου, σαράντα τέσσερις επιστολές, που έστειλε στον Nικόδηµο
Mυλωνά, και οι οποίες περιέχουν αρκετές πληροφορίες για τη ζωή και τις σπουδές
του, όπως και πολλές εκφράσεις αφοσίωσης προς τον Nικόδηµο Mυλωνά50.
Tελικά, τον Nοέµβριο του 1923, ολοκλήρωσε τις σπουδές του µε βαθµό δέκα
άριστα51, οπότε και επέστρεψε στην ιδιαίτερή του πατρίδα52.
Στην Kύπρο, ο Λεόντιος υπηρέτησε αρχικά, ως ιεροδιάκονος της
Mητρόπολης Kιτίου και καθηγητής των θρησκευτικών στο Iεροδιδασκαλείο της
Λάρνακας53. Tελικά, όµως, στις αρχές Iουλίου του 1926, αποδέκτηκε την
πρόσκληση του Mητροπολίτη Πάφου Iακώβου Aντζουλάτου (1910-1929)54 για να
υπηρετήσει ως ιεροκήρυκας της Mητροπόλεως Πάφου και καθηγητής των
θρησκευτικών στο Γυµνάσιο της πόλης55. Δεν είναι γνωστοί οι λόγοι που τον
ώθησαν να εγκαταλείψει τη Mητρόπολη Kιτίου και τον Γέροντά του, Nικόδηµο
Mυλωνά, προς τον οποίο υποσχόταν, µόλις λίγα χρόνια προηγουµένως, αφοσίωση
και στήριξη στο έργο του. Πάντως η εξέλιξη αυτή πρέπει να προξένησε αισθήµατα
απογοήτευσης στον Mητροπολίτη Kιτίου, ο οποίος αντιλαµβανόταν ότι η
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πρσπάθειά του για την ανάδειξη µορφωµένων κληρικών, που θα πλαισίωναν το
έργο της Mητρόπολης, δεν είχε πολλά περιθώρια για να υλοποιηθεί. Mέχρι το
1926, που εγκατέλειψε τη Mητρόπολη Kιτίου ο Λεόντιος, είχαν αποµακρυνθεί από
αυτήν ακόµη δύο νέοι, που είχε στείλει για σπουδές: οι Nικόλαος Tύµβιος και
Kαλλίνικος Xατζή Λάµπρου, οι οποίοι σπούδασαν παιδαγωγικά στη Λυών και
θεολογία στην Aθήνα αντιστοίχως. Aπό αυτούς, ο µεν πρώτος, µετά από τριετή
υπηρεσία, από το 1922 έως το 1925, στο Iεροδιδασκαλείο της Λάρνακος
αποσχηµατίστηκε, νυµφεύτηκε και αποµακρύνθηκε από την υπηρεσία της
Mητρόπολης, ο δε δεύτερος δεν υπηρέτησε καθόλου σε αυτήν, αλλά αρχικά,
γύρω στο 1924, διορίστηκε διδάσκαλος στις Σέρρες, αργότερα διετέλεσε
εφηµέριος στον ναό της Φανερωµένης στη Λευκωσία και τελικά µετέβη στην
Aµερική, όπου παρέµεινε µέχρι τον θάνατό του. Aλλά ούτε και ο τέταρτος
υπότροφός του, επίσης απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής Aθηνών του έτιυς
1923, ιεροδιάκονος Kλήµης Παπαϊωάννου, περέµεινε για µεγάλο χρονικό
διάστηµα στην υπηρεσία της Mητρόπολης: Tο 1927, αποδέκτηκε πρόσκληση του
Mητροπολίτη Kυρηνείας Mακαρίου Mυριανθέα (1917-1947) και διορίστηκε
Aρχιερατικός Eπίτροπός του στη Mόρφου56.
Δικαιολογηµένα, λοιπόν, ο Nικόδηµος Mυλωνάς έπρεπε να νοιώθει
πικραµένος από την απόφαση αυτή του Λεοντίου. Ωστόσο, σε σχόλιο µε τίτλο
«Eπιτυχής διορισµός» της εφηµερίδας «Iσότης», που εξέφραζε την πολιτική του
για την εθνική και εκκλησιαστική ζωή της εποχής, δεν διαφαίνεται οποιαδήποτε
πικρία. Aντιθέτως, ο Λεόντιος επαινείται για το ήθος και τη µόρφωσή του και
εκφράζεται η βεβαιότητα ότι θα είχε ουσιαστική προσφορά στη Mητρόπολη
Πάφου57. Eξάγεται λοιπόν το συµπέρασµα ότι, ίσως, ο Nικόδηµος Mυλωνάς να
µην ήθελε να σταθεί εµπόδιο στην επιθυµία του νεαρού ιεροδιακόνου να
υπηρετήσει από µία σηµαντικότερη θέση από αυτή που του προσφερόταν. Kατά
παρόµοιο τρόπο ίσως να ενήργησε και στην περίπτωση των υπολοίπων νεαρών
υποτρόφων του Xατζηλάµπρου και Παπαϊωάννου.
O Λεόντιος υπηρέτησε στη Mητρόπολη Πάφου και στο Γυµνάσιο της πόλης
για δύο περίπου χρόνια, µέχρι τον Iούνιο του 1928, οπότε, µετά από πρόσκληση
του καθηγητή του στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Aθηνών Aµίλκα
Aλιβιζάτου (1887 - 1969)58, µετέβη στη Nέα Yόρκη και γράφτηκε στο λεγόµενο
Θεολογικό Iνστιτούτο της πόλης, ως υπότροφος της Eλληνικής Kυβέρνησης59.
Eκεί φοίτησε για δύο χρόνια και παρακολούθησε διάφορα επιπρόσθετα µαθήµατα,
ώστε να διευρύνει περαιτέρω τις θεολογικές του γνώσεις60.
Στο µεταξύ, τον Δεκέµβριο του 1929, απεβίωσε ο Mητροπολίτης Πάφου
Iάκωβος, οπότε κάτοικοι της µητροπολιτικής περιφέρειας Πάφου πρότειναν τον
Λεόντιο για τον κενό θρόνο, γεγονός που έγινε καθολικά αποδεκτό, µε
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αποτέλεσµα να εκλεγεί νέος Mητροπολίτης, χωρίς ουσιαστικά ανθυποψήφιο61.
Kάποια κίνηση που έγινε από Kυπρίους της Aιγύπτου για να προβληθεί ως
υποψήφιος ο Σιναΐτης Aρχιµανδρίτης Aνδρόνικος Bρυωνίδης (1887-1951) από τον
Στατό της επαρχίας Πάφου δεν είχε συνέχεια62. Έτσι, µετά την ολοκλήρωση των
σπουδών του, τον Mάιο του 193063, ανεχώρησε για την Kύπρο, όπου, στις 3
Aυγούστου 1930, χειροτονήθηκε ιεροµόναχος και ακολούθως, στις 6 του ίδιου
µηνός, Mητροπολίτης Πάφου64 από τον Aρχιεπίσκοπο Kύπρου Kύριλλο Γ΄ (19161933)65, διακόνηµα στο οποίο υπηρέτησε µέχρι τον Iούνιο του 1947, που
αναδείχθηκε Aρχιεπίσκοπος Kύπρου. Στο διάστηµα αυτό εξεδήλωσε πολλές
φορές την αγάπη του προς τον µοναχισµό, όπως µε τις συχνές επισκέψεις του στη
Mονή Σταυροβουνίου και τον στενό πνευµατικό δεσµό του µε τον ιεροµόναχο
Kυπριανό (†1955)66, καθώς και µε την προσπάθειά του για τη σωτηρία της Mονής
της Tροοδίτισσας και τη µετατροπή της σε κοινόβιο, το 193967. Eνέργειες που
φανερώνουν την επίδραση που είχε στην προσωπικότητά του η σύνδεσή του µε
τους Kύριλλο και Nήφωνα και η ολιγόχρονη παραµονή του στον Άγιο Γεώργιο τον
Aλαµάνο.
1. Για τον Λεόντιο βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων
1800-1920, Λευκωσία 20014, σ. 184.
2. Aνδρέα Tηλλυρίδη, «Σαράντα χρόνια από τον θάνατό του. Λεόντιος Σ. Λεοντίου,
ο άξιος Aρχιεπίσκοπος και Eθνάρχης Kύπρου», Φιλελεύθερος, 29.9.1987.
3. Aνωνύµου, «O εψηφισµένος Mητροπολίτης Πάφου Λεόντιος», Aνατολή
26.4.1930.
4. Στη βιογραφία του αναφέρει επιγραµµατικά: «Γενέθλια 1896. Mαρτίου 9». Bλ.
Aνδρέα Tηλλυρίδη, «Σαράντα χρόνια από τον θάνατό του», ό.π.. Πολύ
περισσότερες πληροφορίες δηµοσιεύονται στο δεύτερο κείµενο: «^O Λεόντιος
Λεοντίου âγεννήθη κατά τήν 9ην Mαρτίου 1896 âν τFÉ κατά τήν ïδόν Bασιλείου
τοÜ Mακεδόνος âν Λεµεσ΅ πατρογονικFÉ του ο¨κί÷α âκ πατρός µέν τοÜ σιδηρουργοÜ
Σάββα Λεοντίου âξ ^Aγίου ΔηµητριανοÜ καί µητρός τÉς âκ ΛεµεσοÜ ^Eλένης
XατζÉ \Aντώνη. \Eβαπτίσθη •πό τό ùνοµα \Aντώνιος •πό τοÜ àναδόχου του
µακαρίτου \AγαθοκλÉ Zαφειροπούλου». Bλ. Aνωνύµου, «O εψηφισµένος
Mητροπολίτης Πάφου Λεόντιος», ό.π.. O Kίµων Xαραλαµπίδης αναφέρεται επίσης
στη γέννησή του στην οδό Bασιλείου Mακεδόνος, την οποία αποκαλεί το «Kαρτιέ
Λατέν» της Λεµεσού: «Σε ένα ταπεινό σπιτάκι της οδού αυτής, είδε το πρώτο φως
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της ζωής ο αείµνηστος αρχιεπίσκοπος Λεόντιος, ο εθνάρχης, ο εµψυχωτής και
µεγάλος πατριώτης, την εποχή της Aγγλοκρατίας». Bλ. Kίµωνος Xαραλαµπίδη,
Aυτοί που έκτισαν το χτες, Λεµεσός 2000, σ. 143.
5.

«\Eτελείωσε

τό

δηµοτικόν

σχολεÖον

ΛεµεσοÜ

µέ

βαθµόν

ôριστα

καί

παρηκολούθησεν ¬λας τά τάξεις τοÜ τότε ^Hµιγυµνασίου ΛεµεσοÜ». Bλ. Aνωνύµου,
«O εψηφισµένος Mητροπολίτης Πάφου Λεόντιος», ό.π..
6. Σηµειώνει χαρακτηριστικά ο Λεόντιος στο προαναφερθέν βιογραφικό του
σηµείωµα: «\Iούλιον 1910, âγνώρισα τούς àσκητάς Kύριλλον καί Nήφωνα âν ^Aγίω
Γεωργίω ^Aγίας Φυλάξεως. \Iουλίου 15, 1911, âπροδόθην àπό τόν êµαξÄν \Iορδάνην
ε¨ς τήν µητέρα µου καί •πέστην πολλά». Bλ. Aνδρέα Tηλλυρίδη, «Σαράντα χρόνια
από τον θάνατό του», ό.π..
7. Για τον Διονύσιο Xρηστίδη βλ. Iεράς Mονής Σταυροβουνίου, H Iερά Mονή
Σταυροβουνίου. Iστορία, Aρχιτεκτονική, Kειµήλια, Λευκωσία 1998, σ. 161-165.
Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 75. Kωστή
Kοκκινόφτα, «O Γέροντας Διονύσιος Xρηστίδης (1830-1902)», Πολίτης, 10.2.2002.
8. Για τον Bαρνάβα Xαραλαµπίδη βλ. Iεράς Mονής Σταυροβουνίου, H Iερά Mονή
Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 165-168.
9. Για τον Kαλλίνικο βλ. Aθανασίου Σταυροβουνιώτη, Iερά Mονή Σταυροβουνίου,
Kύπρος 1987, σ. 81.
10. Για τον Γρηγόριο βλ. Ό.π., σ. 76.
11. Γενναδίου Mαχαιριώτη, «Eντυπώσεις εκ του Aγίου Όρους», Aπόστολος
Bαρνάβας 2(1930)44.
12. Eφηµερίδα του έτους 1890 αναφέρει µετάβαση νεαρών από το Kαϊµακλί στο
Άγιο Όρος. Eίναι άγνωστο, όµως, αν πρόκειται για τους Kύριλλο και Nήφωνα:
«\Eάν àληθÉ εrπον ™µÖν, ôλκιµοι τινες νεανίαι καί ξυνωρίς νεανίδων µή àψαµένων
öτι τÉς ≥βης, âκ τοÜ χωρίου Kαϊµακλίου, âγκαταλείψαντες τούς τε γονεÖς καί
πατρίδα των àνεχώρησαν ε¨ς ≠Aγιον ‰Oρος, ¥να •ποβληθ΅σιν ε¨ς τάς κακουχίας τοÜ
àσκητικοÜ βίου. ‰Aγνωστοι οî λόγοι οî èθήσαντς τά ùντα ταÜτα ε¨ς τοιοÜτο
διάβηµα. TοÜτο µόνον γνωρίζοµεν, ¬τι καί ôλλοτε τινές τ΅ν κατοίκων τοÜ αéτοÜ
χωρίου äθέλησαν ν' êγιάσωσιν, àλλ' äµποδίσθησαν •πό τ΅ν συγγεν΅ν των.
ΦρονοÜµεν ¬τι οî τε γονεÖς καί ™ \Eκκλησιαστική \Aρχή öχουσι καθÉκον νά
âµποδίζωσι διά παντός µέσου τάς τοιαύτας µεταναστεύσεις, âάν µάλιστα àληθεύFη
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τό àδόµενον ¬τι ï προξενητής τοÜ µοναχικοÜ ράσου καί τÉς δερµατίνης ζώνης εrνε
κληρικός τις». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 30/11.4.1890. Oι νεάνιδες, που αναφέρονται
στο ανωτέρω δηµοσίευµα, είναι προφανώς οι εκ Kαϊµακλίου υποψήφιες µοναχές,
οι οποίες µετέβηκαν, την περίοδο αυτή, στη Xίο, όπου εγκαταβίωσαν. Στις αρχές
του 20ού αιώνα, όµως, επέστρεψαν στην Kύπρο και αρχικά σύχναζαν στο
µονύδριο του Aγίου Iακώβου του Πέρση, ενώ στη συνέχεια ίδρυσαν το γυναικείο
µοναστήρι της Mεταµόρφωσης στη γενέτειρά τους. Bλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «O
γυναικείος µοναχισµός στην Kύπρο», Πολιτιστική Kύπρος 2(1997)55-68.
13. Για τον Παγκράτιο βλ. Iωάννου Tσικνοπούλλου (επιµ. Hγουµένου Aθανασίου),
H Iερά Mονή Tροοδιτίσσης, Λευκωσία 19902, σ. 85-91.
14. Oι σχετικές πληροφορίες δόθηκαν από τον ίδιο τον Παγκράτιο στον Iωάννη
Tσικνόπουλλο, συγγραφέα της ιστορίας της Mονής της Tροοδίτισσας: «^O
^Hγούµενος âγεννήθη ε¨ς τό χωρίον τÉς \Aµµοχώστου ‰Aσσια τό 1887, τήν 29ην
\Iουνίου, καί èνοµάσθη διά τοÜτο Πέτρος. \Aπό µικρÄς ™λικίας εrχε πόθον “ν’
àκολουθήσFη βίον, ï ïποÖος νά εrναι πλησιέστερος πρός τόν Xριστόν”, καί διά τοÜτο,
¬ταν àπεφοίτησεν àπό τό Δηµοτικόν, äκολούθησεν δύο ο¨κογενειακούς φίλους
^Aγιορείτας àσκητάς êγιογράφους, τόν Kύριλλο καί τόν Nηφωνα. Mαζί των
παρέµεινεν âπί διετίαν ε¨ς τήν âν τ΅ ^Aγίω ‰Oρει περίφηµον Σχολήν τ΅ν
\Iωασαφαίων, àπό τό 1903 ≤ως τό 1912 ε¨ς τό Mονύδριον τοÜ ^Aγίου Γεωργίου παρά
τό ^YδραγωγεÖον ΛεµεσοÜ, ¬που καί âκάρη Mοναχός µετονοµασθείς ε¨ς
Παγκράτιον, καί µέχρι τοÜ 1918 ε¨ς τήν Mονήν τοÜ ^Aγίου Γεωργίου τοÜ
\Aλαµάνου». Bλ. Iωάννου Tσικνοπούλλου, H Iερά Mονή Tροοδιτίσσης, Λευκωσία
1954, σ. 70. Όπως αναφέρει ο Nεοκλής Kυριαζής, το έτος 1903 της εκεί
µετάβασής τους σηµειωνόταν σε εντοιχισµένη πλάκα στα παλαιά µοναστηριακά
κτίρια, που κατεδαφίστηκαν στα νεότερα χρόνια, την οποία χάραξε ο Παγκράτιος.
Bλ. Nεοκλή Kυριαζή, Tα µοναστήρια εν Kύπρω, Λάρνακα 1950, σ. 32.
15. Iδιαίτερο ενδιαφέρον για τη µετάβαση των τριών αδελφών στον Άγιο Γεώργιο
παρουσιάζει η αφήγηση του µικρότερου από αυτούς, ιεροµονάχου Bαρνάβα, στον
Kλείτο Iωαννίδη. Aπό το ίδιο κείµενο πληροφορούµαστε και τα σχετικά µε την
ηλικία τους. Bλ. Kλείτου Iωαννίδη, 10 Kύπριοι Άγιοι Γέροντες του 20ού αιώνα,
Λευκωσία 1997, σ. 235-243. Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι στη νεκρολογία του
ιεροµονάχου Στεφάνου, αναφέρεται ως έτος µετάβασής του στον Άγιο Γεώργιο
Xαβούζας το 1907, ενώ δεν προσδιορίζεται αυτό του Xαρίτωνος. Στο ίδιο κείµενο
δίνεται και η ακριβής ηµεροµηνία θανάτου του τελευταίου. O τρίτος αδελφός,
Bαρνάβας, απεβίωσε αργότερα, το 1983. Bλ. Aνωνύµου, «†Hγούµενος της Mονής
Aποστόλου Bαρνάβα Στέφανος», Aπόστολος Bαρνάβας 38(1977)191.
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16. Για την αδελφότητα που σχηµατίστηκε τότε στον Άγιο Γεώργιο Xαβούζας
αναφέρεται ο Nεοκλής Kυριαζής, ο οποίος σηµειώνει τους τρεις αυτάδελφους
µοναχούς του Aποστόλου Bαρνάβα µε τα λαϊκά τους ονόµατα: Xριστόφορο,
Σάββα και Σταύρο. Γράφει, όµως, ότι οι Kύριλλος και Nήφων εγκαταστάθηκαν εκεί
το 1902. Bλ. Nεοκλή Kυριαζή, Tα µοναστήρια εν Kύπρω, ό.π., σ. 47.
17. Xριστοδούλου Xατζηχριστοδούλου - Kώστα Γερασίµου, Iερός Nαός Παναγίας
Xρυσαϊφυλιώτισσας Aγίας Φυλάξεως Λεµεσού. Iστορία και Kειµήλια, Λάρνακα
1998, σ. 24. Oι Xατζηχριστοδούλου και Γερασίµου καταγράφουν προφορική
µαρτυρία, που υποστηρίζει ότι οι τρεις γυναίκες ήταν προηγουµένως µοναχές στη
Xίο. Ό.π., σ. 24-25.
18. Για τα σχετικά µε τον Eργατούδη, ο οποίος απεβίωσε το 1908 βλ. Nεοκλή
Kυριαζή, Tα µοναστήρια εν Kύπρω, ό.π., σ. 47. Xριστοδούλου Xατζηχριστοδούλου
- Kώστα Γερασίµου, Iερός Nαός Παναγίας Xρυσαϊφυλιώτισσας, ό.π., σ. 22-24.
19. «\Aρθέντων ïριστικ΅ς τ΅ν λόγων, δι’ ο≈ς ™ ^Iερά Σύνοδος àπό τοÜ 1911
âπέβαλεν àργίαν ε¨ς τό παρά τά χωρία ^Aγίαν Φύλαξιν καί Πολεµίδια ναΰδριον τοÜ
^Aγίου Γεωργίου, ï Π. Mητροπολίτης âπέτρεψε νά τελεÖται âν αéτ΅ ™ θεία
λειτουργία, âγένετο δέ ™ πρώτη λειτουργία âπί τFÉ ëορτFÉ τοÜ Mεγαλοµάρτυρος,
συγκεντρώσασα îκανόν àριθµόν χριστιαν΅ν. Tό ναΰδριον µετά τ΅ν περί αéτό
ο¨κηµάτων àνήκει ¦δη τFÉ âκκλησί÷α ^Aγίας Φυλάξεως, δαπάνFη τÉς ïποίας
âξηγοράσθησαν àπό τ΅ν ο¨κοδοµησάντων αéτά µοναχ΅ν». Aνωνύµου, «Άδεια
λειτουργίας ναού», Eκκλησιαστικός Kήρυξ 7(1917)271. Δεν έχουµε υπόψη µας
πότε και µε ποιον τρόπο ο Eργατούδης ή οι απογόνοι του παρεχώρησαν τα
δικαιώµατά τους στον ναό στην εκκλησιαστική επιτροπή Aγίας Φυλάξεως.
20. H υπογραφή τους σώζεται στην εικόνα του Nυµφίου, που είναι
αναγεννησιακής τεχνοτροπίας: «1904 ΔIA XEIPOΣ KYPIΛOY KAI NHΦΩNOΣ
IEPOMON. AΓIOPEITΩN ZΩΓPAΦΩN». Bλ. Xριστοδούλου Xατζηχριστοδούλου Kώστα Γερασίµου, Iερός Nαός Παναγίας Xρυσαϊφυλιώτισσας, ό.π., σ. 59.
21. Ό.π., σ. 22.
22. «T΅ àξιοτίµω συντάκτFη τÉς “\Aληθείας”, TFÉ συνεισφορ÷Ä τ΅ν âν àλλοδαπFÉ καί
âν Λεµεσ΅ διατριβόντων συγχωριτ΅ν µας, οxς δηµοσί÷α âκφράζοµεν τόν îερόν φόρον
τÉς εéγνωµοσύνης, ¨δίως µάλιστα τ΅ âν Λεµεσ΅ κ. Kυριάκω ΔρουσιώτFη τ΅
àναλαβόντι τήν πρωτοβουλίαν τοÜ àγαθοÜ τούτου σκοποÜ, àπεπερατώθη τό
ε¨κονοστάσιον τοÜ âνταÜθα ναοÜ τοÜ ^Aγίου \Eπιφανίου •πό τ΅ν âκ ΛεµεσοÜ
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ξυλουργ΅ν κ.κ. ΣτυλιανοÜ Γ. Πάσπατα καί Γεωργίου Σπύρου, ½ς καί τεσσαράκοντα
δύο ε¨κόνες •πό τ΅ν âκ Kαϊµακλίου ëλκόντων τό γένος καί âν τινι παρά τFÉ
Λεµεσ΅ MονFÉ τοÜ ^Aγίου Γεωργίου διαµενόντων µοναχ΅ν Kυρίλλου καί Nήφωνος,
àρίστων ùντων êγιογράφων, âν ^Aγίω ‰Oρει τοÜ ‰Aθωνος σπουδασάντων, zν τά παρ’
™µÖν öργα àπέδειξαν τήν µεγάλην αéτ΅ν ε¨δικότητα âπί τούτω· διό καί àπονέµοµεν
καί αéτοÖς δηµοσί÷α τάς εéχαριστίας µας. \Eν Δρούσι÷α, τFÉ 5/18 \Iουλίου 1907. ^H
\Eπιτροπεία τοÜ âν λόγω ναοÜ. \Iωάννης ΠαπÄ \AργυροÜ Tσαρούχης, ΦυλακτÉς
Mιχαήλ, XατζÉ Γιάννης \Iωάννου, Σάββας ΠαπÄ \AργυροÜ». Bλ. Aλήθεια,
13.7.1907.
23. Eλένης Nικήτα, Aδαµάντιος Διαµαντή, Λευκωσία 1998, σ. 36.
24. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η εικόνα του Aποστόλου Aνδρέα στην εκκλησία
της Aγίας Bαρβάρας στο Kαϊµακλί, που αγιογράφησαν το 1915. Kώστα Γερασίµου,
«Aνασύροντας από την αφάνεια τους ταπεινούς αγιογράφους των εκκλησιών της
Mητροπόλεως Mόρφου», στον τόµο: Iεράς Mητροπόλεως Mόρφου, Iερά
Mητρόπολις Mόρφου. 2000 χρόνια Tέχνης και Aγιότητας, Λευκωσία 2000, σ. 178.
25. Για τον Mελέτιο Mεταξάκη βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν
Kυπρίων, ό.π., σ. 221-222.
26. «Tούς µοναχούς Nήφωνα καί Kύριλλον κατηγορούµενους ¬τι συνέστησαν
àντικανονικ΅ς παρά τήν Λεµεσόν Mοναστήριον, âν z
 εrχον συνοίκους τήν µητέρα
καί τάς àδελφάς αéτ΅ν, κατεδίκασεν ε¨ς àργίαν καί ε¨ς διάλυσιν τοÜ συνοικισµοÜ
των». Bλ. Σάλπιγξ, 26.3.1911. Πολύ περισσότερες λεπτοµέρειες περιλαµβάνονται
σε κείµενο στο περιοδικό «Eκκλησιαστικός Kήρυξ», που εξέδιδε η Mητρόπολη
Kιτίου, όπου δηµοσιεύεται η σχετική συνοδική απόφαση. Bλ. Aνωνύµου,
«Συνοδικαί Aποφάσεις», Eκκλησιαστικός Kήρυξ 1(1911)186-187. Ίσως στην
απόφαση αυτή της Συνόδου να επηρέασε και η αντιπάθεια που είχε ο
Aρχιεπίσκοπος Kύριλλος B΄(1909-1916) προς τους Kύριλλο και Nήφωνα, οι
οποίοι, κατά τη διάρκεια του Aρχιεπισκοπικού ζητήµατος, είχαν συνταχθεί µε τον
τότε Mητροπολίτη Kυρηνείας και µετέπειτα Aρχιεπίσκοπο Kύπρου Kύριλλο
Γ΄(1916-1933). Για την αντιπάθεια αυτή βλ. Kλείτου Iωαννίδη, 10 Kύπριοι Άγιοι
Γέροντες του 20ού αιώνα, ό.π., σ. 239.
27. Tο γεγονός, ότι η µετακίνησή τους από τον Άγιο Γεώργιο της Xαβούζας στον
Άγιο Γεώργιο τον Aλαµάνο έγινε το 1912 διασώζεται στο προαναφερθέν
βιογραφικό σηµείωµα του Hγουµένου της Tροοδίτισσας Παγκρατίου και
αναφέρεται από τον Kώστα Πιλαβάκη, ενώ ο Kυριαζής θεωρεί ότι έγινε γύρω στο
1910. Bλ. Iωάννου Tσικνοπούλλου, H Iερά Mονή Tροοδιτίσσης, ό.π., σ. 70. Kώστα
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Πιλαβάκη, H Λεµεσός σε άλλους καιρούς, Λεµεσός 1977, σ. 266. Nεοκλή Kυριαζή,
Tα µοναστήρια εν Kύπρω, ό.π., σ. 32. Δυστυχώς, στο σύντοµο ιστορικό της Mονής
του Aγίου Γεωργίου Aλαµάνου, που έγραψε ο Aντώνης Παπαευαγόρου, η πτυχή
αυτή παρουσιάζεται επιγραµµατικά και χωρίς λεπτοµέρειες. Bλ. Aντώνη
Παπαευαγόρου, Iστορία της Iεράς Mονής Aγίου Γεωργίου Aλαµάνου, Λεµεσός
1964, σ. 22.
28. Για τη διένεξη αυτή γίνεται λόγος σε µερικά δηµοσιεύµατα της εποχής.
Eνδεικτικά βλ. Aνωνύµου, «Yπόθεσις Aγίου Γεωργίου του Aλαµάνου»,
Eκκλησιαστικός Kήρυξ 1(1911)153, 187. Aνωνύµου, «Άγιος Γεώργιος Aλαµάνος»,
Eκκλησιαστικός Kήρυξ 4(1914)347.
29. Aνωνύµου, «Eγκαίνια ναού», Eκκλησιαστικός Kήρυξ 4(1914)579.
30. H σχετική µαρτυρία προέρχεται από αφήγηση του ιεροµονάχου Bαρνάβα, που
µετακινήθηκε µαζί µε τους υπόλοιπους υποψήφιους µοναχούς στον Άγιο Γεώργιο
τον Aλαµάνο. Όπως αναφέρει, όταν, το 1915, αποφάσισαν να επιστρέψουν στη
γενέτειρά τους, οι Γέροντές τους βρίσκονταν στον Άγιο Γεώργιο της Xαβούζας,
γι’ αυτό και µετέβηκαν εκεί για να τους αποχαιρετήσουν. Bλ. Kλείτου Iωαννίδη, 10
Kύπριοι Άγιοι Γέροντες του 20ού αιώνα, ό.π., σ. 238.
31. Tην πληροφορία αυτή οφείλω στον Kυκκώτη Aρχιµανδρίτη Eφραίµ, ο οποίος
συνέλεξε µε πολλή επιµέλεια αρκετές λεπτοµέρειες για διάφορες πτυχές της
ιστορίας του κυπριακού µοναχισµού του 20ού αιώνα. Σύµφωνα µε προφορική
µαρτυρία, οι τρεις µοναχές εγκαταβίωσαν για κάποιο διάστηµα και στη Mονή της
Παναγίας
της
Mακεδονίτισσας,
στη
Λευκωσία.
Bλ.
Xριστοδούλου
Xατζηχριστοδούλου
Kώστα
Γερασίµου,
Iερός
Nαός
Παναγίας
Xρυσαϊφυλιώτισσας, ό.π., σ. 25.
32. Για τον Aνδρέα Θεµιστοκλέους βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν
Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 99.
33. Πρόκειται πιθανότατα για τον Xρίστο Oικονοµίδη, ο οποίος την περίοδο 19101945 δίδαξε θρησκευτικά, ελληνικά και ιστορία στο Γυµνάσιο Λεµεσού. Bλ.
Aριστοδήµου Πιλαβάκη, H Λεµεσός και τα σχολεία της, Λεµεσός 1929, σ. 93.
Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π, σ. 269.
34. «Mαρτίου 16, 1913, µαθητής τÉς E΄ Γυµνασίου, öφυγον âκ ΛεµεσοÜ καί
κατηυθύνθην ε¨ς ≠Aγιον Γεώργιον \Aλαµάνον. Kατεδιώχθην •πό τÉς \Aστυνοµίας
ΛεµεσοÜ, προσκλήσει ταύτης •πό τοÜ àδελφοÜ καί πατρός µου καί τοÜ
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Γυµνασιάρχου καί O¨κονοµίδου. Mετά πολλάς περιπετείας, àφοÜ âν Λάρνακι, ¬που
κατέφυγον, •πέστην καί àνακρίσεις âν τFÉ \Aστυνοµί÷α Λάρνακος, καταγραφείσας
•πό τινος Tούρκου àξιωµατικοÜ κατά γελοÖον τρόπον καί àστεÖα ^Eλληνικά·
συνηντήθην âκεÖ µετά τοÜ âλθόντος ¬πως παραλάβFη µε πατρός µου (Erχον προδοθÉ
•πό τοÜ σιωφέρ ΓιακουµÉ). Kατέπεισα τόν πατέρα µου καί µέ âπÉρεν ï €διος ε¨ς
τόν ≠Aγιον Γεώργιον \Aλαµάνο». Bλ. Aνδρέα Tηλλυρίδη, «Σαράντα χρόνια από τον
θάνατό του», ό.π.. Στο προαναφερθέν δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Aνατολή»,
αναφέρεται, λανθασµένα, ότι πριν από την αναχώρηση του Λεοντίου για τον Άγιο
Γεώργιο τον Aλαµάνο είχαν αποβιώσει και οι δύο γονείς του: «Πρίν, ¬µως,
περατώσει τήν 5ην τάξιν τοÜ ^Hµιγυµνασίου µας àπερφανίσθη πατρός καί µητρός
καί àνεχώρησεν ε¨ς τήν παρά τό χωρίον Πεντάκωµον Mονήν τοÜ ^Aγίου Γεωργίου
\Aλαµάνου». Bλ. Aνωνύµου, «O εψηφισµένος Mητροπολίτης Πάφου Λεόντιος»,
ό.π.. Aπό το αυτοβιογραφικό του σηµείωµα, όµως, γνωρίζουµε ότι ο θάνατος του
πατέρα του συνέβη το 1916: «^H µήτηρ µου âκοιµήθη çλίγον τι πρό τÉς φυγÉς µου,
τό 1913, ï δέ πατήρ µου τό 1916». Bλ. Aνδρέα Tηλλυρίδη, «Σαράντα χρόνια από
τον θάνατό του», ό.π..
35. «TFÉ \Aπριλίου 16, 1913, âρασοφόρησα καί âπεδόθην ε¨ς àσκητικούς àγ΅νας âπί
5ετίαν. ‰Eµαθα καί τήν ζωγραφικήν µετά τόν θάνατον τοÜ πατρός µου». Bλ.
Aνδρέα Tηλλυρίδη, «Σαράντα χρόνια από τον θάνατό του», ό.π.. «[Στήν Mονή τοÜ
^Aγίου Γεωργίου τοÜ \Aλαµάνου] âπί πενταετίαν àσκήτευεν, àσχοληθείς ε¨ς
µελέτην τ΅ν Γραφ΅ν καί ζωγραφικήν». Bλ. Aνωνύµου, «O εψηφισµένος
Mητροπολίτης Πάφου Λεόντιος», ό.π..
36. «Συµφωνητικόν διδασκαλίας τÉς êγιογραφίας âν •ποτροφί÷α. Oî •ποφαινόµενοι
Kύριλλος Mοναχός καί Nήφων ^Iεροµόναχος, ^AγιορεÖται ζωγράφοι âκ Kαϊµακλίου
Kύπρου καί ï âκ ΛεµεσοÜ τÉς αéτÉς Kύπρου \Aντώνιος Σ. Λεοντίου, δόκιµος τοÜ
µοναχικοÜ βίου, συµβαλλόµεθα τάδε: Oî ôνω ζωγράφοι ïσιώτατοι κ.κ. Kύριλλος καί
Nήφων •πόσχονται νά διδάξωσιν, ½ς οxον τε τελείως κατά τό âφικτόν αéτοÖς, τήν
êγιογραφίαν âντός τρι΅ν âτ΅ν àπό σήµερον τόν \Aντώνιον Σ. Λεοντίου, δόκιµον.
Θά παρέχωσιν ε¨ς αéτόν τό àναγκαÖον πρός âκπαίδευσιν δωµάτιον καί πρός ≈πνον
καί τά χρειώδη πρός τούτου •λικά. Θά παρέχωσιν ε¨ς αéτόν τήν αéτήν ½ς καί
ëαυτ΅ν τροφήν καί κατά τάς αéτάς œρας· âάν δέ ζητFÉ τούτων περισσότερα
•ποχρεοÜται ν’ àγοράζFη δι’ ¨δίων âξόδων. ^H µαθητεία καί •ποτροφία ôρχεται àπό
τÉς 20Éς Aéγούστου 1915 καί λήγει τήν 20ήν Aéγούστου 1918. ^O \Aντώνιος Σ.
Λεοντίου, δόκιµος, θά âκµάθFη παρά τοÖς ôνω ζωγράφοις τήν êγιογραφίαν
•ποσχόµενος νά πληρώνFη ½ς δίδακτρα µέν λίρας àγγλικάς τριάκοντα (30.0.0.), δι’
öξοδα δέ τροφÉς ëννέα (9.0.0.) δι’ ≤καστον öτος, ½ς ëξÉς: \Eκ τ΅ν διδάκτρων
πληρώνει σήµερον, τFÉ 20FFÉ Aéγούστου 1915, λίρας δεκαπέντε (15.0.0.)
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προκαταβολικ΅ς καί διά τροφήν τέσσαρας καί ™µίσειαν (4.10.0.) διά τήν πρώτην
ëξαµηνίαν τοÜ πρώτου öτους. Θά πληρώσFη µετά από ≤ξ µήνας àπό σήµερον, ¦τοι τFÉ
20FFÉ Φεβρουαρίου 1916, λίρας τέσσερας καί ™µίσειαν (4.10.0.) προκαταβολικ΅ς διά
τροφήν τÉς δευτέρας τοÜ πρώτου öτους ëξαµήνου. Προσέτι µετά ≤ν öτος àπό τÉς
σήµερον, ¦τοι τFÉ 20FÉ Aéγούστου 1916, θά πληρώσFη λίρας δεκαπέντε (15.0.0.) ¦τοι
τό ≤τερον ≥µισυ τ΅ν διδάκτρων πρός τελείαν αéτ΅ν âξόφλησιν. Θά πληρώσFη
προσέτι καί τέσσερας καί ™µίσειας λίρας (4.10.0.) τFÉ αéτFFÉ ™µέρα 20 Aéγούστου
1916 προκαταβολικ΅ς διά τροφήν τÉς πρώτης ëξαµηνίας τοÜ δευτέρου öτους.
\Eπειδή οî ôνω ζωγράφοι δέν öχουσιν µόνιµον διαµονήν ï µαθητής •ποχρεοÜται ν’
àκολουθήσFη αéτοÖς ïπουδήποτε àπέλθωσιν, ε€τε âντός, ε€τε âκτός τÉς Kύπρου.
^YποχρεοÜται âπίσης, âν περιπτώσει àναχωρήσεως àπό Kύπρον, νά öχFη παρ’ ëαυτ΅
τά διά τόν ëπόµενον χρόνον τÉς µαθητείας, µέχρι τÉς λήξεως αéτÉς, öξοδα. Θά
εrναι âπίσης •πόχρεως ν’ âκτελFÉ µετ’ àπολύτου πειθαρχίας ε¨ς τούς διδασκάλους,
κατά τήν αéτ΅ν βούλησιν, οîανδήποτε êγιογραφικήν âργασίαν τεθέντος •π’ ùψει
¬τι âντός τρι΅ν âτ΅ν θά εrναι τελείως âγκρατής τÉς τέχνης. Oéδεµίαν τÉς
Συνοδίας •πηρεσίαν θά εrναι •πόχρεως νά âκτελFÉ, ε¨µί âξ ¨δίας προθέσεως κατά
διαταγήν τ΅ν διδασκάλων αéτοÜ. Oî ¬ροι τοÜ παρόντος συµφωνητικοÜ θά
âκτελεσθ΅σιν ½ς âγγράφησαν, âάν ï µαθητής προτίθεται νά âργασθFÉ ½ς Mοναχός,
ôλλως θά •ποχρεωθFÉ καί âνώπιον τοÜ δικαστηρίου νά πληρώσFη ½ς ποινικήν
ρήτραν ëτέρας πρός ταÖς 30.0.0. λίρας 10.0.0., ¦τοι ïλικ΅ς 40.0.0. ½ς δίδακτρα τÉς
τέχνης. Πρός àκριβÉ âκτέλεσιν τοÜ παρόντος âγγράφου δίδει ï µαθητής âγγυητήν
του τόν κ. Xριστόδουλον Σ. Λεοντίου, öµπορον âκ ΛεµεσοÜ, συνυπογραφόµενον
âνταÜθα, ¬στις •πόσχεται ν’ àποκριθFÉ δι’ ¬λας τάς âλλείψεις τοÜ κ. A.Σ. Λεοντίου.
≠Oθεν τό παρόν •πεγράφη διπλοÜν, ¥να κρατηθFÉ τό καθέν τ΅ν συµβαλλοµένων
µερ΅ν àνά ≤ν ¨σχύον παντί δικαστηρίω. TFÉ 20FFÉ Aéγούστου 1915. Oî διδάσκαλοι
Kύριλλος Mοναχός, Nήφων ^Iεροµόναχος. ^O µαθητής \Aντώνιος Σ. Λεοντίου,
Δόκιµος. ^O âγγυητής Xριστόδουλος Σ. Λεοντίου». Bλ. Aνδρέα Tηλλυρίδη,
«Σαράντα χρόνια από τον θάνατό του», ό.π..
37. «Tόν \Iούνιον τοÜ 1916 - 1918 öµαθα τήν ζωγραφικήν». Bλ. Aνδρέα Tηλλυρίδη,
«Σαράντα χρόνια από τον θάνατό του», ό.π..
38. Mαρτυρία Aρχιµανδρίτη Eφραίµ Kυκκώτη.
39. Mαρτυρία Γέροντος Γαβριήλ, µοναχού από το 1964 της Mονής του
Aποστόλου Bαρνάβα.
40. Nεοκλή Kυριαζή, Tα µοναστήρια εν Kύπρω, ό.π., σ. 32.
41. Iωάννου Tσικνοπούλλου, H Iερά Mονή Tροοδιτίσσης, ό.π., σ. 70.
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42. «Tόν \Iούνιον τοÜ 1918 κατÉλθον ε¨ς Λεµεσόν». Bλ. Aνδρέα Tηλλυρίδη,
«Σαράντα χρόνια από τον θάνατό του», ό.π..
43. H χρονολογία αυτή δίνεται στη νεκρολογία του ιεροµονάχου Στεφάνου. Bλ.
Aνωνύµου, «†Hγούµενος της Mονής Aποστόλου Bαρνάβα Στέφανος», Aπόστολος
Bαρνάβας 38(1977)191. Eξάγεται, όµως, έµµεσα και από σχετική επιστολή τους,
που δηµοσιεύτηκε στον τύπο της εποχής. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 23/6.10.1917.
44. Kλείτου Iωαννίδη, 10 Kύπριοι Άγιοι Γέροντες του 20ού αιώνα, ό.π., σ. 238.
45. «^O Λεόντιος, µετά τήν τÉς MονÉς διάλυσιν, öζησε, µετά τοÜ Παγκρατίου καί
τοÜ àδελφοÜ του \Aνδρέα, χρόνον τινα ε¨ς τόν Προφήτην \Hλίαν, µετόχιον τοÜ
MαχαιρÄ, παρά τόν Λυθροδόντα, µέχρι τοÜ 1917». Bλ. Nεοκλή Kυριαζή, Tα
µοναστήρια εν Kύπρω, ό.π., σ. 33. O Kυριαζής αναφέρει ότι η προσπάθεια αυτή
έγινε το 1917, ενώ, ως γνωστόν, η Mονή του Aγίου Γεωργίου διαλύθηκε το 1918.
46. Στη Λεµεσό λειτουργούσε από τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα Eλληνική
Σχολή, η οποία αναβαθµίστηκε σε Hµιγυµνάσιο µε πέντε τάξεις, το 1906, και
τελικά αναγνωρίστηκε ως πλήρες εξατάξιο Γυµνάσιο, το 1916. Bλ. Kλεοβούλου
Mυριανθοπούλου, H παιδεία εν Kύπρω επί Aγγλοκρατίας 1878-1946, Λεµεσός
1946, σ. 207.
47. «Tόν \Iούνιον τοÜ 1918 κατÉλθον ε¨ς Λεµεσόν καί âπÉρα ¨διαίτερα µαθηµατικά,
παρεσκευάσθην διά τάς âξετάσεις καί ε¨σÉλθον κατόπιν τούτων, τόν Σεπτέµβριον
τοÜ 1918 ε¨ς τήν Στ΄ τοÜ Γυµνασίου ΛεµεσοÜ». Bλ. Aνδρέα Tηλλυρίδη, «Σαράντα
χρόνια από τον θάνατό του», ό.π.. «Kατόπιν ï φιλόστοργος àδελφός του καί
öµπορος σιδηρικ΅ν âν Λεµεσ΅ κ. Xριστόδουλος Λεοντίου τόν àπέσπασε τοÜ
àσκητικοÜ βίου καί τόν öφερεν ε¨ς Λεµεσόν, ¬που δι’ âξόδων του τόν διετήρει
µέχρις ¬του âτελείωσε µέ βαθµόν ôριστα τό συµπληρωθέν Γυµνάσιον ΛεµεσοÜ».
Bλ. Aνωνύµου, «O εψηφισµένος Mητροπολίτης Πάφου Λεόντιος», ό.π..
48. Για τον Nικόδηµο βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων,
ό.π., σ. 252-253.
49. «Mετά τήν àποφοίτησίν µου, τήν Kυριακή 16 \Iουνίου 1919, ëορτήν τοÜ ^Aγίου
Tύχωνος, \Eπισκόπου \AµαθοÜντος, âχειροτονήθην διάκονος âν ^Aγί÷α Nάπ÷α, âν
àπείρω συρροFÉ λαοÜ, •πό τοÜ Kιτίου Nικοδήµου, •π’ οy καί àπεστάλην, τόν
Nοέµβριον 1919, ε¨ς \AθÉνας». Bλ. Aνδρέα Tηλλυρίδη, «Σαράντα χρόνια από τον
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θάνατό του», ό.π.. «Kατόπιν ™ Mητρόπολις Kιτίου προεχείρησεν ε¨ς διάκονον τόν
\Aντώνιον •πό τό ùνοµα τοÜ παπποÜ του Λεοντίου». Bλ. Aνωνύµου, «O
εψηφισµένος Mητροπολίτης Πάφου Λεόντιος», ό.π.. Tο γεγονός της χειροτονίας
του σηµειώθηκε και στον τοπικό τύπο της πόλης: «Aéθηµερόν ™ A. Πανιερότης
âχειροτόνησε διάκονον τόν àρτίως περατώσαντα τάς γυµνασιακάς του σπουδάς
âπιµελέστατον νέον κ. \Aντώνιον Λεοντίου, ¬στις âµφορεÖται •πό εéγενεστάτης
φιλοδοξίας νά •πηρετήσFη τήν Kυπριακήν \Eκκλησία. Πάντως δ’ ï καλός νέος öχει
¬λα τά προσόντα ν’ àναδειχθFÉ âν τFÉ \Eκκλησί÷α, âάν ½ς âλπίζοµεν, ε≈ρFη, παρά τÉς
\Aνωτέρας αéτÉς ^Iεραρχίας, τήν àναγκαίαν •ποστήριξιν πρός εéρυτέραν
µόρφωσιν». Bλ. Aλήθεια, 21.6.1919.
50. Oι επιστολές αυτές δηµοσιεύτηκαν από τον ιεροµόναχο Σωφρόνιο Mιχαηλίδη.
Bλ. Σωφρονίου Mιχαηλίδη, «Iστορικά έγγραφα της Iεράς Mητροπόλεως Kιτίου»,
στο βιβλίο: Eπισκοπής Kιτίου, Tόµος τιµητικός για τα είκοσι πέντε χρόνια
αρχιερατικής διακονίας του Σεβασµιωτάτου Mητροπολίτου Kιτίου κ.κ.
Xρυσοστόµου, Λάρνακα 1998, σ. 285-362.
51. «\Aπό τόν Nοέµβριον 1919, ≤ως τοÜ Nοεµβρίου 1923, âσπούδασα τήν Θεολογίαν
âν \Aθήναις καί àνηγορεύθην πτυχιοÜχος µετά πολλ΅ν âπαίνων τ΅ν Kαθηγητ΅ν
µου καί µέ βαθµόν ‰Aριστα 10 πλÉρες». Bλ. Aνδρέα Tηλλυρίδη, «Σαράντα χρόνια
από τον θάνατό του», ό.π.. «[^H Mητρόπολις Kιτίου τόν] àπέστειλεν ½ς •πότροφόν
της ε¨ς τό Πανεπιστήµιον \Aθην΅ν, ¬που âτελείωσε τήν Θεολογικήν Σχολήν µέ
βαθµόν ôριστα, διακρινόµενος µεταξύ τ΅ν συµφοιτητ΅ν του διά τήν ôκραν
âπιµέλειαν,
τό µειλίχιον,
τήν ρητορικήν
του δεινότητα καί τήν
âγκυκλοπαιδικότητα τ΅ν γνώσεων του». Bλ. Aνωνύµου, «O εψηφισµένος
Mητροπολίτης Πάφου Λεόντιος», ό.π..
52. «\Aφίκετο âξ \Aθην΅ν ï îερολογιώτατος διάκονος κ. Λεόντιος Λεοντίου,
•πότροφος τÉς Mητροπόλεως Kιτίου, ¬στις âσπούδασε τήν θεολογίαν âν τ΅
âθνικ΅ πανεπιστηµίω καί öτυχε κατά τάς âξετάσεις του τοÜ βαθµοÜ ôριστα». Bλ.
Πατρίς, 23/6.12.1923.
53. «Mετά τήν âν \Aθήναις àποπεράτωσιν τ΅ν θεολογικ΅ν του σπουδ΅ν
âπέστρεψεν ε¨ς Kύπρον, ¬που τοÜ àνετέθη âπί τριετίαν ™ διδασκαλία τ΅ν
θρησκευτικ΅ν âν τ΅ ^Iεροδιδασκαλείω Λάρνακος». Bλ. Aνωνύµου, «O εψηφισµένος
Mητροπολίτης Πάφου Λεόντιος», ό.π.. H επάνοδός του στην Kύπρο και η
πρόσληψή του στο Iεροδιδασκαλείο αναφέρεται στον στον τύπο της εποχής: «Mέ
τόν “Eéστράτιο” âπανÉλθεν âξ \Aθην΅ν ï àριστοÜχος τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς τοÜ
Πανεπιστηµίου îερολογιώτατος κ. Λεόντιος Λεοντίου, •πότροφος τÉς
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Mητροπόλεως Kιτίου. ^O νεαρός θεολόγος, σεµνότατος στό qθος καί µέ µόρφωση
àρτιωτάτην, âνάρετος, µελετηρός, θά διακριθFÉ àσφαλ΅ς αûριον âν τFÉ âν γένει
•πηρεσί÷α τÉς \Eκκλησίας. \Eπί τοÜ παρόντος ï κ. Λεοντίου διδάσκει ½ς καθηγητής
τÉς θεολογίας âν τ΅ ^Iεροδιδασκαλείω τÉς Λάρνακος». Bλ. Aλήθεια, 7.12.1923.
54. Για τον Iάκωβο Aντζουλάτο βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν
Kυπρίων, ό.π., σ. 107.
55. «Mετά

ταÜτα,

âνεργείαις

τοÜ

τέως

Mητροπολίτου

Πάφου

\Iακώβου,

προσελήφθη îεροκήρυξ τÉς Mητροπόλεως καί καθηγητής τ΅ν θρησκευτικ΅ν âν τ΅
Γυµνασίω Πάφου. ^O Παφιακός λαός öτρεχεν ε¨ς τό κήρυγµα τοÜ εéφραδοÜς
Λεοντίου, ï ïποÖος διά τ΅ν πολλ΅ν καί ποικίλων àρετ΅ν του, διά τοÜ àδαµαντίνου
καί µειλιχίου χαρακτÉρος του, àπέκτησε τήν àγάπην καί τήν âκτίµησιν ¬λων». Bλ.
Aνωνύµου, «O εψηφισµένος Mητροπολίτης Πάφου Λεόντιος», ό.π..
56. Για τους τρεις αυτούς υπότροφους του Mυλωνά βλ. Σωφρονίου Mιχαηλίδη,
«Iστορικά έγγραφα της Iεράς Mητροπόλεως Kιτίου», ό.π., σ. 290-291.
57. «^O εéπαίδευτος καθηγητής τÉς θεολογίας âν τ΅ Παγκυπρίω ^Iεροδιδασκαλείω
îερολογιώτατος κ. Λεόντιος Λεοντίου, διωρίσθη •πό τοÜ Πανιερωτάτου
Mητροπολίτου Πάφου ^Iεροκήρυξ, \Aρχιγραµµατεύς καί Πρόεδρος τ΅ν
âκκλησιαστικ΅ν δικαστηρίων τÉς ^IερÄς Mητροπόλεως Πάφου. Συγχαίρωµεν τήν
A. Πανιερότητα τόν Mητροπολίτην Πάφου διά τόν âπιτυχÉ διορισµόν τοÜ κ.
Λεοντίου, τήν àξίαν καί τάς βαθείας γνώσεις τοÜ ïποίου πάντες âξετίµησαν.
Παρεκλήθηµεν νά âκφράσωµεν τήν λύπην τοÜ κ. Λεοντίου, διότι àναχωρ΅ν ε¨ς
Πάφον δέν äδυνήθη νά àποχαιρετίσFη ≤να ≤καστον τ΅ν φίλων του». Bλ. Iσότης,
10.7.1926.
58. Γερασίµου Kονιδάρη, «Aλιβιζάτος Aµίλκας»,
Eγκυκλοπαίδεια, τ. 2ος, Aθήνα 1963, σ. 160-164.

Θρησκευτική

Hθική

59. Για την παραµονή του στη Λάρνακα και στην Πάφο και τη µετάβασή του στην
Aµερική, σηµειώνει ο ίδιος επιγραµµατικά τα ακόλουθα: «E¨ργάσθην 3 öτη âν τ΅
^Iεροδιδασκαλίω καί 2 âν Πάφω καί τόν \Iούνιον 1928, àνεχώρησα, προσκλήσει τοÜ
KαθηγητοÜ µου κ. \Aλιβιζάτου ε¨ς \Aθήνας καί âκεÖθεν ε¨ς \Aµερικήν ½ς
•πότροφος του âν τ΅ General Theological Seminary, N. ^Yόρκης». Bλ. Aνδρέα
Tηλλυρίδη, «Σαράντα χρόνια από τον θάνατό του», ό.π.. Στη δε εφηµερίδα
«Aνατολή» αναφέρονται τα ακόλουθα: «\Eν τούτω τ΅ µεταξύ ™ ^Eλληνική
Kυβέρνησις àπεφάσισε ν’ àποστείλFη χάριν ε•ρυτέρων σπουδ΅ν ε¨ς τά âν τFÉ Nέ÷α
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^YόρκFη Θεολογικά Σεµινάρια ≤να âκ τ΅ν âπιµελεστέρων àποφοίτων τÉς
ΘεολογικÉς ΣχολÉς τοÜ \EθνικοÜ Πανεπιστηµίου καί ï καθηγητής τÉς Θεολογίας
κ. A. \AλιβιζÄτος συνέστησε τόν âν Πάφω τότε διαµένοντα Λεόντιον, ¬στις καί
âστάλη ε¨ς \Aµερικήν ½ς •πότροφος τÉς ^EλληνικÉς Kυβερνήσεως». Bλ.
Aνωνύµου, «O εψηφισµένος Mητροπολίτης Πάφου Λεόντιος», ό.π.. H είδηση της
αναχώρησής του για τη Nέα Yόρκη σηµειώθηκε και στον κυπριακό τύπο της
εποχής: «\Eκ Kτήµατος: ^O κ. Λεόντιος Λεοντίου, îεροκήρυξ τÉς âδ΅
Mητροπόλεως àναχωρεÖ τήν ëποµένην Δευτέραν δι’ \Aµερικήν διά νά âγγραφFÉ ε¨ς
τήν âκεÖ Θεολογικήν Σχολήν “The General Theological Seminary”, δι’ •ποτροφίας
τοÜ κ. \Aµίλκα \Aλιβιζάτου, κοσµήτορος τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς τοÜ \EθνικοÜ
™µ΅ν Πανεπιστηµίου». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 2.6.1928. Στο δε σύντοµο
βιογραφικό σηµείωµά του, που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό της Eκκλησίας της
Kύπρου «Aπόστολος Bαρνάβας, αµέσως µετά την εκλογή του ως νέου
Mητροπολίτη Πάφου σηµειώνονται τα ακόλουθα: «Προσελήφθη •πό τοÜ
àειµνήστου Mητροπολίτου Πάφου \Iακώβου, ½ς îεροκήρυξ τÉς Mητροπόλεως καί
½ς καθηγητής τ΅ν θρησκευτικ΅ν âν τ΅ Γυµνασίω Kτήµατος âπί διετίαν, αsθις, τά
καθήκοντα ταÜτα âπιτελέσας, καθ’ ¬σον τό 1928 ™ ^Eλληνική Kυβέρνησις âκτιµ΅σα
αéτοÜ τά προσόντα, àπέστειλεν αéτόν ½ς €διον •πότροφον, âπί σπουδαÖς àνωτέραις,
ε¨ς τό âν Nέ÷α ^YόρκFη General Theological Seminary». Aνωνύµου, «Eκλογή
Mητροπολίτου Πάφου», Aπόστολος Bαρνάβας 2(1930)260.
60. Σηµειώνει ο ίδιος: «^H •ποτροφία âξακολουθεÖ âπί δύο öτη, àπό Σεπτεµβρίου
1928 ≤ως τοÜ Σεπτεµβρίου 1930. \EπÉγα καί ε¨ς τό Columbia University (καί N.Y.
University) Courses». Bλ. Aνδρέα Tηλλυρίδη, «Σαράντα χρόνια από τον θάνατό
του», ό.π.. O Kίµων Xαραλαµπίδης δηµοσιεύει δύο φωτογραφίες του Λεοντίου από
την περίοδο των σπουδών του στην Aµερική. Bλ. Kίµωνος Xαραλαµπίδη, Aυτοί
που έκτισαν το χτες, ό.π., σ. 143, 147.
61. Eίναι χαρακτηριστικό ότι στη Γενική Eκλογική Συνέλευση, η εκλογή του έγινε
διά βοής, αφού όλοι οι παριστάµενοι τάχθηκαν υπέρ της ανάδειξής του στον
µητροπολιτικό θρόνο Πάφου. Bλ. Aνωνύµου, «Eκλογή Mητροπολίτου Πάφου»,
ό.π., σ. 257-259.
62. Aνωνύµου, «Oι εκλεκτοί της Πάφου διά τον Mητροπολιτικόν Θρόνον», Φωνή
της Kύπρου, 25.1.1930. Για τον Aνδρόνικο Bρυωνίδη βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη,
Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 25-26. Kωστή Kοκκινόφτα, «O Σιναΐτης
Aρχιµανδρίτης Aνδρόνικος Bρυωνίδης», Πολίτης, 11.3.2001.
63. Aµέσως µετά την ολοκλήρωση των µεταπτυχιακών του σπουδών, ο Λεόντιος
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απέστειλε τηλεγράφηµα, ηµεροµηνίας 15 Mαΐου 1930, στον Aρχιεπίσκοπο
Kύριλλο, µε το οποίο τον πληροφορούσε ότι θα επέστρεφε στην Kύπρο στις αρχές
Aυγούστου. Bλ. Aνωνύµου, «Xρονικά», Aπόστολος Bαρνάβας 2(1930)382. O δε
ανώνυµος αρθρογράφος της εφηµερίδας «Aνατολή», τον Aπρίλιο του 1930,
σηµειώνει χαρακτηριστικά τα ακόλουθα: «Kαί âν \AµερικFÉ ï Λεόντιος διέπρεψε
µεταξύ τ΅ν συµφοιτητ΅ν του, öλαβε µέρος ½ς âκπρόσωπος διαφόρων \Oρθοδόξων
\Eκκλησι΅ν ε¨ς πλεÖστα παγχριστιανικά συνέδρια τÉς \AµερικÉς καί περί τάς
àρχάς Mαΐου θά àνακηρυχθFÉ διδάκτωρ τοÜ \Aνωτάτου ΘεολογικοÜ \Iνστιτούτου
\AµερικÉς. \Eψηφισµένος ¦δη ï Λεόντιος ½ς Mητροπολίτης Πάφου, ε¨δοποίησε
τηλεγραφικ΅ς τόν \Aρχιεπίσκοπον καί τόν âν Λεµεσ΅ àδελφόν του, ¬τι âλπίζει νά
φθάσFη ε¨ς Kύπρον πρός χειροτονίαν καί âνθρόνησίν του κατά τάς àρχάς
Aéγούστου». Bλ. Aνωνύµου, «O εψηφισµένος Mητροπολίτης Πάφου Λεόντιος»,
ό.π..
64. Για την άφιξή του στην Kύπρο, τη χειροτονία και την ενθρόνισή του στον
µητροπολιτικό θρόνο Πάφου βλ. Aνωνύµου, «Άφιξις, χειροτονία και ενθρόνισις του
Mητροπολίτου Πάφου», Aπόστολος Bαρνάβας 2(1930)497-505. Στον «Aπόστολο
Bαρνάβα» δηµοσιεύτηκε επίσης και ο ενθρονιστήριος λόγος του. Bλ. Aνωνύµου,
«O ενθρονιστικός λόγος του Mητροπολίτου Πάφου», Aπόστολος Bαρνάβας
2(1930)513-520.
65. Για τον Kύριλλο Γ΄ βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων,
ό.π., σ. 166-167.
66. Mαρτυρία Hγουµένου της Iεράς Mονής Σταυροβουνίου Γέροντος Aθανασίου.
67. Iωάννου Tσικνοπούλλου, H Iερά Mονή Tροοδιτίσσης, ό.π., σ. 67-68. Eπίσης βλ.
Kωστή Kοκκινόφτα, «H µετατροπή της Tροοδίτισσας σε κοινόβιο το 1939»,
Πολίτης, 3.2.2002.
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