
Λησμονημένοι Έλληνες στον χώρο της διασποράς 
 

Λησμονημένοι Έλληνες σκαπανείς πρωτοπόροι – οδοιπόροι – 
εξερευνητές – διάσημοι – λόγιοι και εκκλησιαστικοί συγγραφείς 

στον χώρο της διασποράς 

 

Η περίπτωση του Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμου Μυριανθέα – παραλειπόμενα 

 

Όταν δημοσίευα τις πρώτες μελέτες μου για τη ζωή και το έργο του 

ξεχασμένου λόγιου Αγιοταφίτη Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμου Μυθιανθέα δεν 

πίστευα ότι στο τέλος θα μπορούσα να έχω  μπροστά μου έναν ανεκτίμητο  

και πολύτιμο θησαυρό πληροφοριών, έργων, επιστολών και περιγραφών που 

θα έριχναν φως στην πολυδιάστατη και ανήσυχη ψυχή ενός ασήμαντου 

παιδιού που ξεκίνησε από τα Καμινάρια της Κύπρου, για να καταλήξει, 

ύστερα από λαμπρές σπουδές στα τότε σημαντικότερα Πανεπιστήμια της 

Ευρώπης, στη Γενεύη της Ελβετίας. Όσο κι αν ήμουν στα πρώτα βήματα της 

επιστημονικής μου σταδιοδρομίας, η ανταπόκριση που βρήκα από ένα 

μεγάλο αριθμό βιολογικών συγγενών του με τις πρώτες δημοσιογραφικές 

αναφορές σε εφημερίδες της Κύπρου και της Διασποράς με εξέπληξε τόσο 

που αποφάσισα να συνεχίσω, με περισσότερο ζήλο και αγάπη για τον 

ξεχασμένο αυτό πρωτοπόρο στον χώρο της Ελληνικής Διασποράς, την 

έρευνα και τις μελέτες. 

 

Δεν κουράστηκα. Ήμουν ακόμα φοιτητής και τα ταξίδια αυτά έπρεπε να 

γίνουν όχι για να ολοκληρωθεί η μελέτη αλλά για να δώσω το μήνυμα στους 

νεώτερους ότι η έρευνα πρέπει να είναι συνεχής και ατέλειωτος. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών των ερευνών και η συγκέντρωση εκδεδομένου και 

ανέκδοτου υλικού εκτός από τις δεκάδες μελέτες μου στα Ελληνικά και 

Αγγλικά κυκλοφόρησε όταν ήμουν Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε ένας 

συλλογικός τόμος των 450 σελίδων το έτος 1998. Φυσικά η έρευνα δεν 

σταμάτησε, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα αποθησαύριστα έργα και 

πληροφορίες εκδεδομένες και ανέκδοτες που οι νεώτεροι ερευνητές θα 

μπορέσουν να φέρουν στο φως της δημοσιότητας, για να φανερωθεί το 

μέγεθος της πολυδιάστατης προσωπικότητας του Ιερώνυμου Μυριανθέα, 

που πιστεύω, όπως τόνισα και παλαιότερα, πρέπει να θεωρείται ο 

μεγαλύτερος ίσως ένθερμος πατριώτης, ευρηθείς λόγιος και συγγραφέας, 

αλλά και κληρικός με ήθος και συνέπεια. 

 



Σήμερα δίνω στη δημοσιότητα ό,τι γράφτηκε στον κυπριακό τύπο της εποχής 

του για το θάνατό του, όπως και τη διαθήκη του που δεν συμπεριλήφθηκαν 

στον τόμο που εξέδωσα, με τίτλο «Έργα και Ημέραι Ιερώνυμου Μυριανθέως 

(1838 – 1898)»  από το Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου. 

 

Δημοσιεύτηκε κάποτε στον κυπριακό τύπο ότι μεγάλος αριθμός 

Καμιναριωτών που ζουν στο εξωτερικό αποφάσισαν την ίδρυση Συνδέσμου 

Αποδήμων του χωριού με σκοπό την αναζωογόνηση της κοινότητας.  Δόθηκε 

μάλιστα ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι ένα τέκνο των Καμιναριών ο 

Ιερώνυμος Μυριανθέας διέπρεψε στον χώρο της διασποράς και τίμησε έτσι 

όχι μόνο το χωριό του αλλά και την Κύπρο ολόκληρη. 

 

Επειδή τυγχάνει να ασχολούμαι με τη ζωή, τη δράση και το έργο του λόγιου 

Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμου Μυριανθέα και έχω ήδη δημοσιεύσει εκτενείς 

μελέτες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό αποφάσισα σήμερα να 

παρουσιάσω μια άλλη πλευρά της έρευνάς μου.  Τον Κυπριακό τύπο και ό,τι 

σχετίζεται με τον θάνατο του Ιερώνυμου, κάτι που μέχρι σήμερα δεν 

μπόρεσα να εκπληρώσω για πολλούς λόγους.  Θα ήθελα επίσης να 

προσθέσω ότι φέτος συμπληρώνονται 180 χρόνια από τη γέννηση του 

Ιερώνυμου αν και το πρόβλημα της γέννησης του δεν το έχω λύσει οριστικά 

γιατί σε επίσημα έγγραφα παρουσιάζονται τρεις χρονολογίες:  το 1837, 1838, 

και το 1839.  Τούτο θα αποτελέσει στο μέλλον ξεχωριστή συζήτηση. Φέτος 

συμπληρώνοναι επίσης 120 χρόνια από τον θάνατό του. 

 

Ο Ιερώνυμος Μυριανθεύς όπως είναι γνωστό σπούδασε στη Θεολογική 

σχολή του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα, στις Αθήνες και στην Ευρώπη, 

όπου διακρίθηκε «ανή μάλα εσπουδακώς».  Αγάπησε με πάθος το 

πολυβασανισμένο νησί του και έδειξε ιδιαίτερα αισθήματα αγάπης για τη 

γενέτειρά του, τα Καμινάρια, όπου έκτισε με δικά του χρήματα την περίφημη 

σχολή Καμιναριών.  Υπηρέτησε στο Λονδίνο την εκεί Ελληνική ομογένεια 

και με τους κόπους και τις φροντίδες του κτίστηκε ο περικαλλής ναός της 

Αγίας Σοφίας που μέχρι σήμερα θεωρείται ένας από τους καλύτερους ναούς 

της Ευρώπης.  Θλιβερό όμως ατύχημα τον ανάγκασε να αποσυρθεί από την 

ενεργό υπηρεσία του και εγκαταστάθηκε στη Γενεύη όπου έζησε ήσυχο βίο 

για να τον βρει ο θάνατος τον Μάρτιο του 1898. 

 

Από τα δημοσιεύματα του Κυπριακού τύπου περισυνέλεξα μερικά μόνο για 

να αποφύγω τις επαναλήψεις. 

 



Φωνή της Κύπρου:  14/26 Απριλίου 1898, σ. 3 «... Μετά λύπης αγγέλλομεν 

τον θάνατον του συμπατριώτου ημών Παν. Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμου 

Μυριανθέως, επισυμβάντα εν Γενεύη της Ελβετίας, ένθα από ετών πολλών 

διέμενε.  Το άκουσμα του θανάτου αυτού ελύπησε πάντας, διότι η ορθόδοξος 

εκκλησία εστερήθη κληρικού εκ των μάλλον ευπαιδεύτων και 

διακεκριμένων, η δε Κύπρος προσφιλούς τέκνου. 

 

Δια της διαθήκης αυτού ο μακαρίτης καταλείπει, ως εμάθομεν, 1000 λίρας εις 

τας εν Κύπρω αδελφάς του, 700 λίρας εις την εν τω χωρίω αυτού σχολήν, 

ποσά τινα εις τα μοναστήρια της νήσου, την δε σπουδαίαν αυτού 

βιβλιοθήκην εις την εν Ιερουσαλήμ ιερατικήν σχολήν.  Κατ΄ άλλας όμως 

πληροφορίας, το ήμισυ της βιβλιοθήκης καταλείπει ο μεταστάς εις την πόλιν 

Λευκωσίας. 

 

Εν τη σπάνει δυστυχώς των αρτίως μεμορφωμένων κληρικών εξ ης πάσχει η 

ορθόδοξος εκκλησία, ο θάνατος του Μυριανθέως, ανδρός διακεκριμένου επί 

βαθεία εκκλησιαστική μορφώσει, είναι αληθής απώλεια». 

 

Φωνή της Κύπρου:  5/17 Μαϊου 1898, σ.3 «... ο νεκρός του προ μηνός 

αποθανόντος εν Γενεύη της Ελβετίας, αρχιμ. Μυριανθέως ταριχευθείς θα 

μετενεχθεί συνωδά τη τελευταία θελήσει του μακαρίτου, ίνα ταφή εις 

Κύπρον.  Προς τον σκοπόν δε τούτον θα μεταβώσιν εις Ελβετίαν τινές των 

ενταύθα συγγενών του». 

 

Φωνή της Κύπρου:  19/31 Μαϊου 1898, σ.3, «Η διαθήκη του Μυριανθέως.  

Εγνώσθη ήδη το περιέχομενον της διαθήκης του εν Γενεύη αποθανόντος 

αοιδήμου Αρχιμανδρίτου Ιερωνύμου Μυριανθέως .... 250 λίρας εις το 

Παγκύπριον Γυμνάσιον ... ουδένα εκτελεστήν αναγράφει η διαθήκη.  

Επαινετή και τις ευλογημένη η πράξις του αειμνήστου αρχιμανδρίτου, μη 

λησμονήσαντος εν τη τελευταία του ώρα, ούτε την σχολήν του χωριού του, 

ούτε το Γυμνάσιον της γενέτειράς του χώρας ...». 

 

Φωνή της Κύπρου:  21/3 Μαϊου 1898, σ. 3, «Αξιότιμε κ. Συντάκτα της Φωνής 

της Κύπρου.  Παρακαλούμεν, αξιότιμε κύριε, να εκφράσητε δημοσία δια της 

αξιολόγου υμών εφημερίδος την βαθείαν λύπης και το ψυχικόν άλγος, άπερ 

εδοκιμάσαμεν επί τω ακούσματι του θανάτου του διαπρεπούς κληρικού και 

μεγάλου ευεργέτου των χωριών ημών, Καμιναριών, Τριών – Ελαίων και 

Αγίου Δημητρίου, Αρχιμανδρίτου Ιερωνύμου Μυριανθέως. 

 



Ο αείμνηστος ημών ευεργέτης ίδρυσεν από δεκαεξαετίας ιδίαις δαπάναις 

τριών χωριών, των Καμιναριών, Τριών Ελαίων, και Αγίου Δημητρίου και ην 

ου μόνον διετήρει ενόσω έζη ιδίαις δαπάναις, αλλ΄ ως μανθάνομεν και δια 

διαθήκης του αφήνει προς συντήρησιν αυτής άληστον αφίνει.  Η πράξις αυτή 

ου μόνον ευγνωμοσύνην αϊδιον και μνήμην άλυστον αφίνει εν ταις καρδίαις 

ημών τε και των απογόνων, αλλά και τιμήν και δόξαν προξενεί εις τε την 

εκκλησίαν ημών τε και των απογόνων, αλλά και τιμήν και δόξαν προξενεί 

εις τε την εκκλησία ημών ως μέλους αυτής χρηστού και αγαθού και εις την 

επαρχίαν Μαραθάσης, ήτις καυχάται πάντοτε επ΄ ευανδρία.  Τοιούτοι άνδρες 

δεν αποθνήσκωσιν αλλά μένουσιν εσαεί.   

 

Ο Θεός ευδοκήσαι την ψυχήν αυτού κατατάξαι ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται.  

Εκ Μαραθάσης». 

 

Φωνή της Κύπρου:  26/7 Ιουνίου 1898, σ.3, «Επιστολή δια την «Αλήθειαν» 

Αξιότιμε Κύριε Συντάκτα της Φωνής της Κύπρου.  Εν τω υπ΄ αριθμόν (898) 33 

φύλλω της «Αλήθειας» ανέγνωμεν μετ΄ εκπλήξεως τα ακόλουθα: «Περί των 

εν τη ξένη ... πλουσίου ευεργέτου ..» Ταύτα λέγει ο αξιότιμος συντάκτης της 

«Αλήθειας», έλαβεν αφορμήν να γράψη εκ της διαθήκης του εν Ελβετία 

αποθανόντος Αρχιμανδρίτου Μυριανθέως παρ΄ ου η Κύπρος επερίμενε, 

λέγει, πέρισσότερα του γλισχρού ποσού των 25ο λιρών ας κατέλιπεν ο 

μακαρίτης δια το Γυμνάσιον.  Ομολογούμεν ότι δεν ηδυνήθημεν να 

εννοήσωμεν τι θέλει να είπη ο αξιότιμος συντάκτης της «Αλήθειας» δια των 

ολίγων τούτων λέξεων.   «Και εις τας μικροτέρας νήσους, λέγει, θ΄ απαντήση 

ο επισκέπτης αγλεινήν εξαίρεσιν ...»  Αλλ΄ αν η Κύπρος αποτελεί εξαίρεσιν – 

όπερ και τούτο δεν παραδεχόμεθα – ο αείμνηστος Αρχιμανδρίτης 

Μυριανθέως, αποτελεί εξαίρεσιν εξαιρέσεως διότι αν ο αξιότιμος συντάκτης 

της «Αλήθειας» επισκεφθεί την Μαραθάσαν θα ιδή επί της προμετωπίδος 

δημοτικής σχολής, εις ην φοιτώσιν οι παίδες τριών χωριών, το όνομα του 

Αρχιμανδρίτου Μυριανθέως.  Περί ης και ενόσω έζη εφρόντιζε προς 

συντήρησίν της και μετά θάνατον την επροίκισε δι΄ 700 λιρών.  Την ιεράν 

ταύτην πράξιν του αγαθού ανδρός παραλείπει ν΄ αναφέρει ο συντάκτης 

αγνοούμεν δε διατί.  Ίσως δια να μη καταστρέψει την ωραίαν του φράσιν ότι 

«οι Κύπριοι αποτελούν εις τούτο αγλεινήν εξαίρεσιν». 

 

Χάριν της αλήθειας και προς δόξαν της επαρχίας Μαραθάσης, λέγομεν 

ενταύθα το αληθές του πράγματος.  Ο μακαρίτης Αρχιμανδρίτης 

Μυριανθέως αφήνει περιουσίαν 3 χιλιάδων λιρών.  Δύο χιλιάδας περίπου 

φαίνονται περισσότερον, αλλ΄ εκτός του ότι δεν είναι εισέτε βέβαιαι, θα 

πληρωθώσι δι΄ αυτών χρέη και θα ιδρυθεί μνημείον άλλως τε ο μακαρίτης 



εφύλαττε το ποσόν τούτο δι΄ εαυτόν ουδ΄ελπίζεν ότι θ΄ απέθνησκεν εις 

ηλικία 60 ετών εντός 7 ωρών. 

 

Εκ των 3 χιλιάδων κληροδοτεί 1000 διά την πατρίδα του, 500 και την 

βιβλιοθήκην του δια την Θεολογικήν των Ιεροσολύμων σχολήν, εις ην 

εξεπαιδεύθη δωρεάν, 500 δια τον Άγιον τάφον, όστις έδωκεν αυτώ ανωτέραν 

παίδευσιν δι΄ ης εκέρδισε το ποσόν όπερ διαθέτει δια την πατρίδα του και 

1000 λίρας δια τους συγγενείς του.  Εκ τούτου βλέπομεν ότι ο μακαρίτης 

Μυριανθεύς εθεώρησε την γεννήσασαν αυτόν πατρίδα, την εκθρέψασαν 

αυτόν σχολήν, το παρασχόν εις αυτόν τα μέσα δι΄ ανωτέραν παιδείαν κοινόν 

του Παναγίου Τάφου και τους συγγενείς του ως κληρονόμους έχοντας τα 

αυτά δικαιώματα επί της περιουσίας του.  Ημείς φρονούμεν ότι ουδέν 

δικαιότερον τούτου.  Πιστεύομεν δε ότι και ο αξιότιμος συντάκτης της 

«Αλήθειας» θέλει συμφωνήσει μεθ΄ ημών.  Το κοινόν κρινέτω ...». 

 

Φωνή της Κύπρου:  9/21 Ιουνίου 1898, σ.2, «Ο Κυριακουπόλεως.  Τις ο 

σκοπός της εις Κύπρον αφίξεως του.  Από ημερών ευρίσκεται ενταύθα η Α.Π. 

ο Αρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως και συμπατριώτης ημών κ. Μελέτιος 

Κρονίδης, όστις εστάλει ως αντιπρόσωπος της Α.Π. του Πατριάρχου 

Ιεροσολύμων ίνα παραλάβει το σώμα του εν Γενεύη αποθανόντος 

Αρχιμανδρίτου Μυριανθέως.  Ο Πανάγιος Τάφος σκοπόν έχει επίσης δια του 

σταλέντος αντιπροσώπου του, να διεκδικήσει άπασαν την περιουσίαν του 

μεταστάντος λόγω ότι ο Μυριανθέως ανήκε και ανήκει εισέτι εις την 

Ιεροσολυμικήν Αδελφότητα». 

 

Φωνή της Κύπρου:  6/18 Οκτωβρίου 1898, σ.4. «Εκ Μαραθάσης.  1 

Σεπτεμβρίου 1898 (Καθυστερήσασα).  Κύριε Συντάκτα, Παρακαλείσθε όπως, 

ευαρεστούμενοι, καταχωρήσετε εν τινι προσεχεί της εριτίμου εφημερίδος 

φύλλω τα της κηδείας του Αρχιμανδρίτου Ιερωνύμου Μυριανθέως. 

 

Τον νεκρόν από Λάρνακος συνώδευσεν ο Παν. Μητροπολίτης Κιτίου μέχρι τη 

Λεμησσού, και την ακόλουθον ημέραν ετελέσθη η νεκρώσιμος ακολουθία 

χοροστατούντος του Μητροπολίτου.  Μετά το πέρας αυτής ωμίλησε εις τους 

ολίγους παρευρεθέντας τινά περί του νεκρού και κατέληξε κατεθέσας επ΄ 

αυτού σταυρόν εξ ανθέων εκ μέρους της Επιτροπής του Γυμνασίου κατ΄ 

εντολήν αυτής και διά καταλλήλου προσφωνήσεως. 

 

Περί την εσπέραν ανεχώρησεν ο νεκρός εφ΄ αμάξης και την επαύριον 

έφθασεν εις Κάτω – Πλάτρας εις τας 3 μ.μ.  Εκεί ήσαν οι κάτοικοι των χωρίων 

Καμιναρίων, Τριών Εληών, Αγίου Δημητρίου και Φοινίου και παρέλαβον 



αυτόν.  Εις απάντησιν αυτού εξήλθον ο Παν. Καθηγούμενος Τροοδιτίσσης κ. 

Επιφάνιος και ιερείς ενδεδυμένοι τας ιερατικάς στολάς και όλοι οι κάτοικοι 

ανδ ωδήγησαν αυτόν εις την εκκλησίαν ένθα εμνημονεύθει.  Καθ΄ όλον το 

διάστημα της πορείας προηγούντο του νεκρού σταυρός και φανοί εκείθεν 

ανεχώρησε και την 10ην έφθασαν εις Άγιον Δημήτριον και εμνημονεύθει 

πάλιν από την εκκλησία, οπόθεν ανεχώρησεν και την 12 έφθασεν εις Τρεις 

Εληαίς και κατετέθει εν τη εκκλησία.  Την επαύριον κατόπιν της λειτουργίας 

ετελέσθει νεκρώσιμος ακολουθία και την 11ην ανεχώρησεν δια το χωρίον 

αυτού Καμινάρια όπου κατετέθει εν τη εκκλησία. 

 

Μετά μεσημβρίαν ηνοίχθη ο τάφος της δ΄ επιούσαν εκομίσθη ο νεκρός και 

την 23ην Αυγούστου ημέραν Κυριακήν εγένετο η κηδεία.  Εις αυτήν εκτός των 

κατοίκων των τριών χωρίων, παρήσαν πολλοί και εκ των χωρίων Προδρόμου, 

Λεμύθου, Φοινίου, Μηλικουρίου, και Πεδουλά.  Ο Καθηγούμενος 

Τροοδιτίσσης, οι ιερείς Φοινίου, Μηλικουρίου, Τριών Εληών, Αγ. Δημητρίου, 

Καμιναρίων και ο ιεροδιάκονος Πεδουλά, ετέλεσαν αυτήν. 

 

Μετά το πέρας αυτής ωμίλησεν ο κ. Κίμων Οικονομίδης ολίγα περί του βιού 

αυτού και μετ΄ αυτόν ο κ. Σ. Μυριανθόπουλος.  Είτα κατετέθησαν υπό του κ. 

Οικονομίδη τρείς στέφανοι ο είς εκ μέρους των δύο αδελφών αυτού, ο έτερος 

εκ μέρους των δύο ανεψιών του και ο τρίτος εκ μέρους αυτού και των άλλων 

διδασκάλων, οίτινες εχρημάτισαν ως τοιούτοι εν τη σχολή αυτού, είτα 

κατετέθει υπό του Χρ. Πατσαλίδου σταυρός εκ μέρους της οικογενείας του 

αειμνήστου αδελφού αυτού Θεοδότου, μετ΄ αυτόν κατετέθει στέφανος υπό 

του κ. Μ. Θεμιστοκλέους εκ μέρους των τριών χωρίων Καμιναρίων, Τριών 

Εληών και Αγ. Δημητρίου, έτερος στέφανος κατετέθει υπό του Σ. 

Μυριανθοπούλου εκ μέρους αυτού ως πνευματικού αυτού τέκνου, 

κατετέθησαν δε πάντες δια καταλλήλων προσφωνήσεων. 

 

Μετά το πέρας ο νεκρός ωδηγήθη εις την τελευταίαν αυτού κατοικίαν, 

προπορευομένων των μαθητών, των διδασκάλων και όλου του πλήθους και 

ετέθει εντός του κτισθέντος τάφου εν τη αυλή της υπ΄αυτού ιδρυθείσης και 

συντηρούμενης σχολής. 

 

Ο κ. Μ. Θεοδότου ηυχαρίστησε το πλήθος εκ μέρους των συγγενών και 

απήλθον άπαντες εις τα ίδια ευχόμενοι τω νεκρώ μνήμη αιώνιον και γαίαν 

ελαφράν. 

 

          Είς παρευρεθείς. 

 



«Ευχαριστήριον.  Αξιότιμε κ. Συντάκτα της «Φωνής της Κύπρου».  

Παρακαλούμεν υμάς όπως και δημοσίως εκφράστηκε τας απείρους ημών 

ευχαριστίας προς την Α.Π. τον Μητροπολίτην Κιτίου, προς τους κατοίκους 

του χωρίου Φοινίου και προς πάντας τους τιμήσαντας τον νεκρόν του 

αοιδήμου αδελφού και θείου ημών Αρχιμανδρίτολυ Ιερωνύμου Μυριανθέως 

δια της παρουσίας αυτών. 

 

Τας αυτάς ευχαριστίας απονέμομεν και προς τον Καθηγούμενον της ιεράς 

Μονής Κύκκου και προς τους λοιπούς Πατέρας, οίτινες εκτέλεσαν επίσημον 

μνημόσυνον εν τη Μονή αυτών κατά την κηδείαν αυτού και προς την 

επιτροπήν του Γυμνασίου ήτις κατέθεσεν επί της σωρού του λειψάνου του 

σταυρόν δια καταλλήλου προσφωνήσεως, και ήτις κατά την ημέραν της 

κηδείας του ύψωσε μισίστιον σημαίαν.  Ταύτα και διατελούμεν Αι αδελφοί 

και οι λοιποί συγγενείς». 

 

Αλήθεια, 16 Απριλίου 1898, σ.3.  «Επιφανές της Κύπρου και διαπρεπής της 

Εκκλησίας κληρικός ο Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Μυριανθεύς ετελεύτηκε 

προ τινος εν Γενεύη της Ελβετίας, όπου από χρόνων διέμενε.  Το περιφανές 

του στάδιον ήρξατο ως καθηγητής της εν Ιερουσαλήμ Θεολογικής Σχολής.  

Μετά ταύτα εχρημάτισεν επί πολλά έτη Αρχιμανδρίτης της εν Λονδίνο 

Ελληνικής Εκκλησίας, απολαύων μεγίστης υπολήψεως παρά της εκεί 

Ελληνικής παροικίας και της υψηλής Αγγλικής αριστοκρατίας. 

 

Παραιτηθείς προ τινων ετών της θέσεως ταύτης ένεκα της υγείας του, 

απεσύρθει εις Γενεύην, όπου ενησχολείτο εις μελέτας. 

 

Εις το διάστημα τούτο δίς είχε παρακληθεί υπό των συμπολιτών του να 

δεχθεί τον αρχιερατικόν θρόνον του Κιτίου, αλλ΄ αρνήθει.  Επίσης 

απεποιήθει και τον Οικουμενικόν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως 

προσφερθέντα εις αυτόν κατά τον «Ταχυδρόμον», Αλεξανδρείας. 

 

Συνέγραψε και τινα συγγράμματα εν οίς και πραγατείαν «Περί των Αρχαίων 

Κυπρίων».  Ο Μυριανθεύς κατέλιπε δια διαθήκης 800 λίρας εις το 

ιδιοσυντήρητον σχολείον του χωριού του και την πολύτιμον βιβλιοθήκην του 

εις την Σχολήν της Ιερουσαλήμ». 

 

Αλήθεια, 20 Μαϊου 1898, σ. 2, «Η διαθήκη του Μυριανθέως.  Περί των εν τη 

ξένη πλουσίων Κυπρίων εγράφη και ελέχθη πολλάκις, ότι ούτε ενόσω ζούν, 

ούτε μετά τον θάνατον αυτών ενθυμούνται και μεριμνούν, ως οφείλουν». 

 



Την εποχή εκείνη που βρισκόταν στο Λονδίνο εκδίδεται στα Ελληνικά και 

Αγγλικά ένας λόγος του Ιερωνύμου που εξεφώνησε στο ναό του Σωτήρος για 

τον Κωνσταντίνο Κανάρη το 1877.  Στην ομιλία του εκείνη ο Ιερώνυμος 

κατέληγε με τους εξής πατριωτικούς λόγους:  «... Αλλ΄ άρα γε ημείς οι υιοί 

και επίγονοι τοιούτων μεγάλων πατέρων βαδίζομεν πίστώς επί τα ιερά 

αυτών ίχνη, ή μήπως το μεν πνεύμα εσκότισε και εφυσίωσεν η 

ψευδεπίπλαστος σοφία του αιώνος τούτου;  και απεμάκρυνεν από των 

σωτηρίων του Ευαγγελίου διδασκαλιών, την δε καρδίαν ημών εδούλωσεν η 

εν τοις χρόνοις τούτοις θεοποιουμένη και λατρευομένη ύλη, και 

εφυγάδευσεν εξ αυτής το ιερόν εκείνο πυ του υπέρ πίστεως και πατρίδος 

εξάλλου ενθουσιασμού, ω! μη γένοιτο, Ύψιστε Θεέ!  μη γένοιτο!  ημείς 

ανοσίως να καταισχύνωμεν την αθάνατον δόξαν των πατέρων ημών·  όταν 

σημάνη η μεγάλη και φοβερά ώρα, και καλέση ημάς εις νέα μαρτύρια, εις 

νέους αγώνας, εις νέας θυσίας, θέλομεν δείξει, ότι ζη και εν ημών η 

θερμουργός εκείνη πίστις και η έξαλλος εκείνη φιλοπατρία, άτινα ανέδειξαν 

μέγαν του έθνους ηγούμενον τον αφ΄ ημών μεταστάντα αείμνηστον Κ. 

Κανάρην, ον ανάπαυσον, Κύριε, εν κόλποις Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ.  

Αμήν».  Στη μετάφραση μάλιστα του λόγου του αυτού ο μεταφραστής 

αφιερώνει τους εξής στίχους στον Ιερώνυμο:  Ω Μυριανθεύ, τούνομ΄ ως 

ετητύμως, ΙΕΡΩΝΥΜ, έλαχες αισία τύχη το σόν, Στέψας θανόντα μυρίοισιν 

άνθεσιν, Πρόμω τε πλοίων Ελλάδος νικηφόρω Δους ιερόν όνομα των πριν 

ηρώων μέτα». 

 

Την περίοδον που βρισκόταν στο εξωτερικό εξελέγη Μητροπολίτης Κιτίου, 

Κερύνειας, Πατρών και Κερκύρας, θέσεις πολύ τιμητικές αλλά και πάλι ο 

Ιερώνυμος δεν τις αποδέχθηκε, ως επίσης και Πατριάρχης Αντιοχείας.  Για 

την πλούσια πνευματική και επιστημονική του προσφορά το Πανεπιστήμιο 

του Καϊϊμπριτζ του απένειμε τιμής ένεκεν τον τίτλο του διδάκτορα (1884).  Το 

1878 η Ελληνική Κυβέρνηση του απένειμε τον αργυρό Σταυρό του Σωτήρος 

και η Ρωσική τον Μεγαλόσταυρο. 

 

Το 1882 ίδρυσε στο χωριό του Καμινάρια Σχολήν, την Ιερωνύμειο σχολή 

Καμιναριών, όπώς ονομάζεται μέχρι σήμερα, για να φοιτούν τα παιδιά των 

τριών χωριών δηλ. Τριών Εληών, Αγίου Δημητρίου και Καμιναρίων.  Η Σχολή 

άρχισε τη λειτουργία της το 1883 με πρώτο δάσκαλο τον συγγενή του 

Κωνσταντίνον Οικονομίδην.  Μέχρι σήμερα η σχολή εξακολουθεί να 

λειτουργεί και να συντηρείται με χρήματα, που άφησε ο Ιερώνυμος 

προσφέρουσα μεγάλες υπηρεσίες στους κατοίκους της περιοχής.  

Συγκεκριμένα άφησε το ποσό των 700 λιρών με τους τόκους του οποίου 

λειτουργεί και συντηρεί έναν δάσκαλο.  



 

ΜΕΡΟΣ  ΣΤ’ (τελευταίο) 

Το 1885 με Βασιλικό Διάταγμα η Ελληνική κυβέρνηση του απένειμε τον 

Χρυσούν Σταυρόν του Σωτήρος. 

 

Στις 12 Φεβρουαρίου 1886 ο Ιερώνυμος αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη 

θέση του προϊσταμένου της Αγίας Σοφίας, «ένεκα της πασχούσης υγείας του 

εκ της επιρροής του υγρού και ζοφώδους κλίματος του Λονδίνου».  Η 

παραίτησή του αυτή προκάλεσε τη λύπη των μελών της Ελληνικής 

Κοινότητας οι οποίοι προσπάθησαν με κάθε τρόπο να τον πείσουν ν΄ 

αλλάξει γνώμη.  Μάλιστα ο Πρόεδρος της Επιτροπής του ναού Ευστράτιος 

Πετροκόκκινος είπε τα εξής όταν ανακοίνωσε την παραίτηση του Ιερωνύμου 

στη Γενική Συνέλευση:  «... Γνωρίζοντες το σεβαστόν διδάσκαλον μας επί 

ενδεκαετίαν εμάθαμεν όχι μόνον ν΄αγαπώμεν και σεβώμεθα αυτόν και να 

εκτιμώμεν τα προτερήματα και τας μεγάλας αρετάς αυτού, αλλά και να 

σεμνηνώμεθα έχοντες τοιούτον ποιμενάρχην, όστις, δύναμαι αδιστάκτως να 

είπω ότι είναι κόσμημα του Ελληνικού Κλήρου και καύχημα της Ανατολικής 

Ορθοδόξου Εκκλησίας».  Δυστυχώς όμως σε σύντομο διάστημα, λίγο πριν 

την αναχώρησή του από το Λονδίνο, ένα σοβαρό ατύχημα του συνέβη και 

που σώθηκε από θαύμα μόνο.  Έγινε ανάφλεξη του αεριόφωτου μέσα στο 

σπίτι του που του προκάλεσε σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και στα 

χέρια.  Δεν ήταν πια ο γνωστός Ιερώνυμος αλλά τελείως αγνώριστος από το 

ατύχημα αυτό.  Έτσι τώρα δεν μπορούσε πια να παρατείνει την παραμονή 

του εκεί.  Προτού αναχωρήσει η Ελληνική κοινότητα Λονδίνου του παρέδωκε 

ένα τιμητικό έγγραφο από το οποίο δημοσιεύουμε μικρό μόνο απόσπασμα.  

«Νυν δε του καιρού της εις τα ίδια αναχωρήσεως σου επιστάντος, καθήκον 

ιερόν εκπληροί, εκφράζουσα και εγγράφως προς την Υμετέραν 

Πανοσιολογιότητα εκείνα τα αισθήματα της αδόλου αγάπης και του 

βαθύτατου σεβασμού, άτινα κατά το μικρόν διάστημα της ενταύθα διαμονής 

Σου αδιαλείπτως εξεδήλωσες δικαίων αμοιβήν προς τας περικοσμούσας Σε 

αρετάς εφ΄ αις ου μόνον παρά των ομογενών ημών, ους θεαρέστως 

εποίμανας, αλλά και παρά πολλών και μεγατίμων αλλογενών, κληρικών τε 

και πολιτών των τε πρώτα φερόντων εν τω μεγάλω και πεφωτισμένω τούτω 

έθνει ευλόγως ηγαπήθης και ετιμήθης ...».  Σε απάντηση ο Ιερώνυμος 

έγραψε τα εξής:  «... Και μακράν υμών ευρισκόμενος ου παύσομαι 

αδιαλείπτως παρακαλών τον Ύψιστον, ίνα προάγη υμάς οσημέραι εις 

πλούτον, και δύναμιν, και έργα ένδοξα και θεοφιλή, προς ωφέλειαν υλικήν 

και ηθικήν της φιλτάτης κοινής πατρίδος, προς ην πάντες ανεξαιρέτως 



οφείλομεν πανταχού και πάντοτε έχειν εστραμμένα τον τε νουν και την 

καρδίαν ημών ...». 

 

Το 1887 αναχώρησε από το Λονδίνο με πρώτο σταθμό το Σαν Ρέμο και το 

επόμενο έτος στη Νίκαια.  Από εκεί συνέχισε την αλληλογραφία του τόσο με 

τους γνωστούς και φίλους του στο Λονδίνο όσον και με τους συγγενείς και 

τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου στην Κύπρο.  Σε μια από τις επιστολές του προς 

τους φίλους του στην Αγγλία σημειώνει και τα ακόλουθα:  «... Συγκρίνων το 

πλήρες χάριτος και γοητείας κλίμα της Νικαίας προς το πάντοτε ζοφώδες 

και υγρόν κλίμα του Λονδίνου χαίρω διότι εγκατέλειπον την πόλιν εκείνην, 

καίτοι ενθυμούμαι τας ποικίλας του βίου ευκολίας εν τη μεγαλουπόλει του 

Ταμέσεως.  Αλλ΄ ουδέν αγαθόν κακού άμικτον.  Ενταύθα ουρανός αίθριος 

και διαυγής και ήλιος ακτινοβολών και θερμός, αλλά τα πάντα μικρά και 

περιορισμένα·  εκεί ουρανός ζοφώδης και ψύχος και υγρασία, αλλά τα πάντα 

μεγάλα και γιγαντώδη και απεριόριστα ...». 

 

Από το 1887 εγκατεστάθηκε μόνιμα στη Γενεύη της Ελβετίας όπου διήγε 

ήρεμο και ησύχιο βίο αποτραβηγμένος από τον κόσμο.  Στις 12 Μαϊου 1894 

άφησε τις τελευταίες του επιθυμίες μέσα από την αυτόγραφη διαθήκη του. 

 

Για τη σπουδαιότητα που την χαρακτηρίζει την δημοσιεύω πιο κάτω όπως 

την αντέγραψα από τα αρχεία του Κράτους της Γενεύης. 

 

«Διαθήκη.  Εις το όνομα του Πατρός, και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος 

Αμήν.  Σήμερον, ημέρα δωδεκάτη του μηνός Μαΐου του χιλιοστού 

οκτακοσιοστού ενενηκοστού τετάρτου σωτηρίου έτους, ο υποφαινόμενος 

Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Μυριανθεύς, κατοικών εν QUAI DES PAQUAIS 

No. 15, GENEVE, μετά ώριμον σκέψιν και εν πλήρει χρήσει της ελευθέρας 

θελήσεώς μου δια της παρούσης αυτογράφου Διαθήκης μου διατίθημι την 

περιουσίαν μου ως εξής:  

 

Η Διαθήκη μου αυτογράφως γενομένη τη 12η Μαΐου 1894. 

 

Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Μυριανθεύς. 

 

Α) Αφήνω χιλίας λίρας στερλίνας (αριθμ. £1000) εις τας δύο αδελφάς μου, 

Μαρίαν, χήρας Μιχαήλ Ματτέου και Δέσποιναν, σύζυγον του πρωτοπαπά 

Χριστοδούλου, κατοικούσας εν τη κώμη της νήσου «Καμινάρια», όπως 

νέμωνται τους τόκους αυτών εν όσω ζώσι. 

 



Β) Μετά το θάνατον των ειρημένων δύο αδελφών μου Μαρίας Μιχαήλ 

Ματτέου και Δεσποίνης Χριστοδούλου Πρωτοπαπά, το ειρημένον κεφάλαιον 

των χιλίων λιρών στερλινών (αριθμ. £1000) παραγγέλλω να διανεμηθή 

εξίσου εις τα οκτώ τέκνα της αδελφής μου Μαρίας Μιχαήλ Ματτέου και του 

αδελφού μου Θεοδότου Γεωργίου, ήτοι Αννέταν, σύζυγον Κωνσταντίνου 

Οικονομίδου, Αγλαϊαν, σύζυγον Ιωάννου Χαραλάμπόυς (πρώτης ανεψιάς 

μου εξ αδελφής), Ανέτταν, σύζυγον ...., Αθηνάν, σύζυγον Χ. Χ. Πατσαλίδου, 

Δέσποιναν Θεοδότου και Ελένη Θεοδότου (πρώτας ανεψιάς μου εξ αδελφού), 

Γεώργιον Θεοδότου και Μιχαήλ Θεοδότου (πρώτους ανεψιούς μου εξ 

αδελφού). 

 

Γ) Αφήνω πεντακοσίας λίρας στερλίνας (αριθμ. £500) εις το Κοινόν του Αγίου 

Τάφου εν Ιερουσαλήμ μετά της παρακλήσεως, όπως γίνονται μνημόσυνα και 

δεήσεις υπέρ αναπαύσεως της ψυχής μου επί του Ζωοδόχου Τάφου του 

Κυρίου και επί του φρικτού Γολγοθά.  Εις το αυτό Κοινόν του του Αγίου 

Τάφου αφήνω και τον εκτός της πόλεως Ιερουσαλήμ κήπον μου μετά των εν 

αυτώ. 

 

Δ) Αφήνω πεντακοσίας λίρας στερλίνας (αριθμ. £500) εις την εν τη Ιερά Μονή 

του Σταυρού Θεολογικήν Σχολήν των Ιεροσολύμων προς ένδειξιν της προς 

αυτήν ευγνωμοσύνης μου δι΄ ην μοί παρέσχε πρώτην εκπαίδευσιν.  Εις την 

αυτήν θεολογικήν Σχολήν των Ιεροσολύμων κληροδοτώ και όλα τα βιβλία 

και χειρόγραφά μου, καθώς και δύο μεγάλας προσωπογραφίας, εικονιζούσας 

η μεν τον αοίδιμον Πέτρας Μελέτιον, η δε εμέ. 

 

Ε) Εις το άρτι ιδρυθέν εν Λευκωσία της Κύπρου Ελληνικόν Γυμνάσιον 

κληροδοτώ λίρας στερλίνας διακοσίας πεντήκοντα (αριθμ. £250).  Εάν όμως 

το Γυμνάσιον μη υπάρχη κατά τον θάνατόν μου, ορίζω αι εν λόγω διακόσιαι 

πεντήκοντα λίραι, στερλίναι, να διανεμηθώσιν εξ ίσου εις τα Ελληνικά 

Σχολεία των τριών πόλεων, Λευκωσίας, Λάρνακος και Λεμεσού. 

 

ΣΤ) Τω 1882 ίδρυσα εν τη κώμη της Κύπρου «Καμινάρια» εν Ελληνικόν 

Δημοτικόν Σχολείον και προς συντήρησιν αυτού επρομήθευσα και προώρισα 

περί τας επτακόσιας πεντήκοντα λίρας στερλίνας (αριθμ. £750), ας ενέδωσα 

εις χρεόγραφα ελληνικά.  Δυστυχώς εκ του χρηματικού τούτου ποσού, ένεκα 

της κατά το παρελθόν έτος επισυμβάσης πτωχεύσεως του Ελληνικού 

κράτους, μόλιν ενέμεινα νυν τριακόσιαι λίραι.  Εις ταύτας παραγγέλλω να 

προστεθώσιν έτεραι τετρακόσιαι λίραι στερλίναι (αριθμ. £400) εκ της 

περιουσίας μου, όπως σηματισθή το κεφάλαιον επτακοσίων λιρών στερλινών 

(αριθμ. £700) και εκ των τόκων αυτού διατηρήται το ειρημένον Ελληνικόν 



Δημοτικόν Σχολείον των Καμιναρίων.  Εις το Σχολείον τούτο θα φοιτώσι οι 

παίδες των Τριών Κωμών:  «Καμιναρίων», «Τριών Ελαιών», και «Αγίου 

Δημητρίου».  Ουδεμία όμως των κωμών τούτων θα έχη δικαίωμα επί του 

ειρημένου χρηματικού κεφαλαίου, όπερ δέον να διαμείνει πάντοτε άθικτον 

και αδιαίρετον και χρησιμεύσει μόνον προς συντήρησιν του εν λόγω 

Σχολείου.  Την κηδεμονίαν του Σχολείου τούτου παρακαλώ να αναλάβωσιν ο 

κατά καιρόν Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και ο κατά καιρόν Μητροπολίτης 

Κυρηνείας. 

 

Ζ) Εις τον πρώην υπηρέτην μου Τριαντάφυλλον Κώσταν, κανδηλανάπτην 

της εν Λονδίνω Ελληνικής Εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, αφήνω λίρας 

στερλίνας εκατόν (αριθμ. £100). 

 

Η) Τα έξοδα της κηδείας και των μνημοσύνων μου και η απόσβεσις των 

οιωνδήποτε νομίμων χρεών μου ορίζω να γίνωσιν εκ της χρηματικής 

περιουσίας μου όσον τάχιον μετά το θάνατόν μου. 

 

Θ) Εις πάντα άλλον συγγενή μου, εκτός των εν τη Διαθήκη μου ταύτη 

μνημονευομένων, αφήνω έν σελίνιον, αν τυχόν παρουσιάση απαιτήσεις. 

 

Ι) Εάν μετά την εκτέλεσιν της παρούσης Διαθήκης μου περισσεύση εκ της 

περιουσίας μου χρηματικόν τι ποσόν, τούτο παρακαλώ να δαπανηθή εις 

οικοδομήν τάφου εν καταλλήλω τόπω εν Κύπρω προς μετακομιδήν και 

κατάθεσιν εν αυτώ των λειψάνων μου. 

 

ΙΑ) Χάριν της υπολήψεως της μητρός Εκκλησίας, ης υπήρξα, διατελώ και 

διατελέσω μέχρι της τελευταίας μολυ αναπνοής ένθερμος και πιστός 

λειτουργός, καθήκον μου νομίζω να σημειώσω ενταύθα τα ακόλουθα·  

σπείρα φθονερών και ασυνειδήτων ανθρώπων έπλασε προ τιμών ετών και 

διέσπειρε κατ΄ εμού την στυγεράν συκοφαντίαν, ότι δήθεν απηρνήθη την 

ιερωσύνην μου και ενυμφεύθην.  Επικαλούμαι μάρτυρα τον παντογνώστην 

Θεόν, ότι τοιούτο δεινόν έγκλημα δεν διέπραξα, μήτε εν τω φανερώ μήτε εν 

τω κρυπτώ.  Τους άνανδρους τούτους δολοφόνους της αγαθής φήμης μου 

κρινάτω ο δίκαιος Κριτήν εν τη μεγάλη και φοβερά ημέρα της κρίσεως. 

 

Τελευτών διακηρήττω, ότι η παρούσα αυτόγραφος Διαθήκη μου είναι η 

τελευταία θέλησις και απόφασίς μου.  Πάσαν δε άλλην προγενεστέραν 

απόφασιν και Διαθήκην μου θεωρώ άκυρον, και προς επιβεβαίωσιν τούτων 

επισυνάπτω ενταύθα την υπογραφήν μου. 

 



Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Μυριανθεύς». 

 

Απέθανε στις 19 Μαρτίου 1898 και τάφηκε στη γενέτειρά του. 

 

Αυτός είναι μέσα σε λίγες γραμμές ο Ιερώνυμος Μυριανθεύς, αυτός ο 

αφανής υπηρέτης της Εκκλησίας και της Πατρίδας, που πραγματικά τίμησε 

το Έθνος ολόκληρο με τα πολλά και μεγάλα έργα σοφίας και σύνεσης, ο 

μεγαλουργός εκείνος σκαπανέας που έκανε βίωμά του το περίφημο 

«Έλληνες εσμέν» του Πλήθωνα.  Οι αρετές του πνεύματος που τον διέκριναν 

σ΄ όλη την πολυτάραχη σταδιοδρομία του δείχνουν τον έρωτά του για την 

ελευθερία της ιδιαίτερής του πατρίδας που θα είχε σαν συνέχεια την εθνική 

συνείδηση και την καλλιέργεια της ελληνικής σκέψης που χωρίς αυτά δε θα 

υπήρχε καν το έθνος.  Η σεμνότητα και η ιεροπρέπειά του, το ήθος και τα 

προσόντα του το επαξιώνουν και δίκαια αναγνωρίζεται η προσφορά του και 

προ παντός η ελληνικότητα της ψυχής του.  Ο απόδημος Έλληνας ας στρέφει 

με ευγνωμοσύνη τη σκέψη του προς τον Ιερώνυμο για την ανεκτίμητη 

προσφορά του και ας τιμά αιώνια τη μνήμη του. 

 

Για πενήντα ολόκληρα χρόνια ασχολούμαι με τη συγκέντρωση του 

εκδεδομένου και ανέκδοτου υλικού που φυλάσσεται σε διάφορες βιβλιοθήκες 

του εξωτερικού και που φυσικά μαρτυρεί την πλούσια και σημαντική 

προσφορά του Ιερώνυμου στη νεοελληνική ιστορία και παιδεία.  Όταν 

ξεκίνησα την εργασία μου αυτή ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα συναντούσα, 

μέσα πάντα από τα κείμενά του, ένα φωτεινό πνευματικό οδηγό που τόσο 

σωστά τοποθετούσε τις ιδέες του με εκείνες τις αθάνατες πηγές του Έθνους 

και της ουσίας του Ελληνισμού.  Παρόλες τις δυσκολίες που συνάντησε στη 

ζωή του και καμιά φορά και ήττες ο Ιερώνυμος δεν λιποτάκτησε αλλά έδωσε 

πίο έντονα τον εαυτό του στη φρούρηση των ιδεών αυτών.  Το πολύτιμο 

λοιπόν έργο του, το εκδεδομένο τουλάχιστον, έτοιμο για επανέκδοση με 

αγάπη και ενδιαφέρον μελέτησα ήδη και ομολογώ ότι θα διδάξει πολλούς, 

θα προβληματίσει ίσως αλλά περισσότερο θα εποικοδομήσει γιατί μαζί με 

την πνευματική του αναζήτηση και προβολή του Ελληνικού ονόματος τον 

διακρίνει μια βαθιά και ειλικρινής ανθρωπιστική ζωντάνια.  Πιστεύει ότι το 

φως της παιδείας ο νεώτερος Ελληνισμός δεν παύει να είναι σημείο που 

πρέπει να κεντρίζει όλο τον ορθόδοξο κόσμο και ότι παραμένει το καθήκον 

και το μέλημα όλων.  Μέσα λοιπόν από το όλο του έργο προβάλλει ένας 

άνθρωπος με ερευνητικό πνεύμα, ανήσυχο πολλές φορές και που τον 

χαρακτηρίζει μια θερμή πίστη και αισιοδοξία.  Δέχεται κάτι το νέο και την 

αλλαγή σαν «ιστορική ανάγκη της διαδοχής του Ελληνικού Πνεύματος» της 

αιώνιας αυτής κληρονομιάς και παράδοσης που ο ίδιος φύτευσε τότε στην 



πρώτη Ελληνική Κοινότητα του Λονδίνου και η οποία συνεχίζεται μέχρι 

σήμαρα.  Η πίστη και η γνώση μαρτυρούν την αιωνιότητα της πνευματικής 

αποστολής του Έθνους.  Με τη σκέψη αυτή ο ίδιος πιστεύει ότι θεμελιώνεται 

και πλουτίζει η Πατρίδα, η σκέψη, η πορεία, η δράση ... 

 

Με τις λίγες αυτές σκέψεις προβάλλει από τη λήθη της λησμονιάς ο 

Ιερώνυμος Μυριανθεύς που η ζωή και το έργο του μοιάζουν σαν ένα 

εξώκοσμο παραμύθι που ακόμα δεν ξέρουμε το τέλος του ... 
 


