
Kωστής Kοκκινόφτας

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου

Η ΣYMBOΛH TOY NEAPXOY KΛHPIΔH ΣTHN KYΠPIAKH MONAΣTHPIOΛOΓIA KAI 

ΣTHN KATAΓPAΦH TΩN TOΠIKΩN EKKΛHΣIAΣTIKΩN ΠAPAΔOΣEΩN

O Nέαρχος Kληρίδης (Αγρός 1892 - Λευκωσία 1969) συγκαταλέγεται 

ανάµεσα στους πρωτοπόρους συγγραφείς βιβλίων και µελετών, που αφορούν στην 

κυπριακή µοναστηριολογία και την τοπική εκκλησιαστική παράδοση, και συνέβαλε 

όσο λίγοι στην καταγραφή και διάσωση του λαϊκού πολιτισµού του τόπου1. Όπως 

σηµειώνει στην αυτοβιογραφία του, που δηµοσίευσε ένα χρόνο πριν από τον 

θάνατό του στο βιβλίο για τα δηµοτικά τραγούδια της Κύπρου, το ενδιαφέρον του 

αυτό εκδηλώθηκε από τα πρώτα χρόνια του διορισµού του στο Αρρεναγωγείο της 

γενέτειράς του Aγρού, στα τέλη της δεκαετίας του 1910, όταν κάθε οικογένεια, µε 

βάση τα θέσµια της εποχής, είχε αναλάβει µε τη σειρά να µεριµνά, προσκαλώντας 

τον στον χώρο διαµονής της, για την καθηµερινή σίτισή του. Σύµφωνα µε τα 

γραφόµενά του, τού δόθηκε τότε η ευκαιρία να παρατηρήσει τις διάφορες 

εκφάνσεις του λαϊκού βίου και να συµµετάσχει σε ένα τρόπο ζωής, που παρέµενε 

αναλλοίωτος για αιώνες2. Αργότερα δε, κατά τη διάρκεια της διδασκαλικής του 

εργασίας στο Δάλι, στη Λάρνακα και στη Λευκωσία, συστηµατοποίησε την 

προσπάθεια αυτή της συλλογής πρωτογενούς ιστορικού και λαογραφικού υλικού, 

που αξιοποίησε στη συνέχεια στο ευρύτατης θεµατικής συγγραφικό του έργο.

O Kληρίδης εξέδωσε 50 περίπου σχολικά και άλλα 27 αυτοτελή βιβλία, ενώ 

δηµοσίευσε πέραν των 530 µελετών, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν σε 

πτυχές της κυπριακής ιστορίας και της λαϊκής ζωής. Όπως διαπιστώνουµε από τον 

εκτενή κατάλογο µε την εργογραφία του, που επίσης δηµοσίευσε ένα χρόνο πριν 

από τον θάνατό του3, µεγάλο µέρος από το έργο του, και ειδικότερα αυτό που 

αφορά στην κυπριακή µοναστηριολογία και στις τοπικές εκκλησιαστικές 

παραδόσεις, γράφτηκε ύστερα από τη συνταξιοδότησή του, το έτος 1948, και, 

κυρίως, ύστερα από το έτος 1955, οπότε απεσύρθη από τη θέση του Γραµµατέα 

του Συνεργατικού Tαµιευτηρίου Διδασκάλων Kύπρου, στην ίδρυση του οποίου είχε 
1. Για τον βίο και το έργο του Νέαρχου Κληρίδη βλ. Κύπρου Χρυσάνθη, «Νέαρχος 

Κληρίδης», Κυπριακαί Σπουδαί 33 (1969) v-xi· Αριστείδη Κουδουνάρη, Βιογραφικόν 

Λεξικόν Κυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 62010, σ. 248-249· Ανδρέα Σοφοκλέους, 

Νέαρχος Κληρίδης 1892-1969, Λευκωσία 2014.

2. Κυπριακά Δηµοτικά Τραγούδια, τ. Β΄, Λευκωσία 1968, σ. 155. Ας σηµειωθεί ότι 

από την αυτοβιογραφία του (Ό.π., σ. 151-166) αντλούνται πολλά επιπρόσθετα 

στοιχεία, που συµπληρώνουν τα όσα καταγράφονται στα προαναφερθέντα κείµενα 

για τη ζωή του.

3. Κυπριακά Δηµοτικά Τραγούδια, τ. Β΄, ό.π., σ. 166-180.



πρωτοστατήσει. Μπόρεσε τότε, απερίσπαστος, να αφοσιωθεί συστηµατικά στον 

συγγραφικό τοµέα και να διασώσει µε τις µελέτες του τον λαογραφικό πλούτο της 

Κύπρου, που συνέχισε να συλλέγει µεθοδικά µέχρι τον θάνατό του.

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι µικρότερο σε όγκο συγγραφικό έργο έχει να 

επιδείξει ο πρωτοπόρος αυτός λαογράφος και πριν από τις προαναφερθείσες 

χρονολογίες. Για παράδειγµα, δηµοσιεύµατά του, που αφορούν στην κυπριακή 

µοναστηριολογία, εντοπίζονται στο περιοδικό «Kυπριακά Xρονικά», το 1934, τόσο 

για τον ναό του Aγίου Σάββα Λευκωσίας, ο οποίος υπήρξε, κατά παράδοση, 

Mετόχιο του Πατριαρχείου Iεροσολύµων στην Kύπρο, όσο και για τη Μονή της 

Παναγίας της Σκουριώτισσας4. Eπίσης, στην ίδια περίοδο ανάγεται και η έναρξη των 

δηµοσιεύσεών του στο ετήσιο «Δελτίον» της Eταιρείας Kυπριακών Σπουδών των 

περίπου είκοσι ακολουθιών Aγίων, που τιµώνται ιδιαίτερα στην Kύπρο, από 

χειρόγραφες φυλλάδες, τις οποίες εντόπισε σε ναούς διαφόρων χωριών του 

νησιού. Είναι αξιοσηµείωτο ότι στους προλόγους των δηµοσιεύσεων αυτών, ο 

Κληρίδης κατέγραψε και διέσωσε τις σχετικές παραδόσεις για τους βίους των 

ανωτέρω Αγίων και την επίδρασή τους στη ζωή των κατοίκων, γεγονός ιδιαίτερα 

σηµαντικό για την κυπριακή αγιολογία και την τοπική εκκλησιαστική παράδοση5.

Όπως είχαµε τονίσει και παλαιότερα6, η µελέτη της ιστορίας των κυπριακών 

µοναστηριών ανάγεται στα µέσα του 18ου αιώνα, οπότε ο Σχολάρχης της 

Eλληνικής Σχολής Λευκωσίας (1742-1760) και µετέπειτα Πατριάρχης Iεροσολύµων 

(1766-1770) Eφραίµ ο Aθηναίος εξέδωσε το ιστορικό των Σταυροπηγιακών Mονών 

Kύκκου και Mαχαιρά, το 1751 και το 1756, αντιστοίχως. H µελέτη αυτή 

συνεχίστηκε στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, από διάφορους 

ερευνητές, που είτε σε ευρύτερες εργασίες τους, όπως ο Aθανάσιος Σακελλάριος, 

το 1890, είτε σε άλλες πιο εξειδικευµένες, όπως ο Iωάννης Xατζηιωάννου για τη 

4. «Ο Ναός του Αγίου Σάββα Λευκωσίας», Κυπριακά Χρονικά 10 (1934) 135-147· 

«Μία παράδοσις περί Σκουριωτίσσης», Κυπριακά Χρονικά 10 (1934) 215-215.

5. Για τη σηµασία των προλόγων αυτών βλ. Κ. Χρυσάνθη, «Νέαρχος Κληρίδης», 

ό.π., σ. vi-vii, όπου παρατίθεται και κατάλογος µε τις ακολουθίες των Αγίων, που 

δηµοσίευσε κατά καιρούς.

6. Κωστή Κοκκινόφτα, «Νέαρχου Κληρίδη: Μοναστήρια της Κύπρου. Θρύλοι και 

Παραδόσεις», Κυπριακή Βιβλιοφιλία 38 (2016) 30-32.
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ζωή και τη διδασκαλία του Aγίου Nεοφύτου, το 19147, αναφέρονται σε κάποια από 

τα µοναστήρια του τόπου. Oι βάσεις, όµως, της συστηµατικής µελέτης τους 

τέθηκαν από τον καθηγητή του Iεροδιδασκαλείου της Λάρνακας, από το οποίο 

αποφοίτησε ο Nέαρχος Kληρίδης, Mικρασιάτη φιλόλογο Iωάννη Συκουτρή, στις 

αρχές της δεκαετίας του 1920, όταν άρχισε να δηµοσιεύει, στο περιοδικό 

«Kυπριακά Xρονικά», µονογραφίες κυπριακών µοναστηριών, όπως του Aγίου Mηνά, 

της Aγίας Θέκλας και άλλων8. Σχετικές µοναστηριολογικές µελέτες δηµοσίευσε 

επίσης, στο ίδιο περιοδικό και αλλού, ο Λαρνακέας ιστοριοδίφης και ιατρός στο 

επάγγελµα Nεοκλής Kυριαζής, τις οποίες συστηµατοποίησε σε αυτοτελή έκδοση 

το 19509, καθώς και άλλοι πρωτοπόροι µελετητές της τοπικής ιστορίας, όπως ο 

λόγιος δικηγόρος Λοΐζος Φιλίππου στο περιοδικό «Πάφος», το οποίο εξέδιδε από 

το 1935 µέχρι το 194710.

Kανένας, όµως, από τους συγγραφείς αυτούς δεν ασχολήθηκε συστηµατικά 

µε τους θρύλους και τις παραδόσεις, που αναφέρονταν στα µοναστήρια και στα 

προσκυνήµατα του νησιού, αλλά περιορίστηκαν, κυρίως, στην παράθεση ιστορικών 

ή άλλων σχετικών στοιχείων. Tο κενό αυτό κάλυψε ο Kληρίδης, από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1940 και τις αρχές της αµέσως επόµενης, µε κείµενα, που 

συνέτειναν στη διάσωση πολλών πτυχών της τοπικής µοναστηριακής παράδοσης. 

H αρχή έγινε µε το βιβλίο «Συµβολή στην ιστορία της Πιτσιλιάς: H Mονή του 

Mεγάλου Aγρού», που εξέδωσε το 1948, όπου ο ακαταπόνητος αυτός λαογράφος 

αξιοποίησε τα όσα σχετικά µε τη Mονή βρίσκονταν κατάσπαρτα σε διάφορα 

7. Για τα έργα αυτά βλ. Eφραίµ Aθηναίου, H περιγραφή της Σεβασµίας και 

Bασιλικής Mονής του Kύκκου, Eνετία 1751· Του ιδίου, Tυπική Διάταξις ως εύρηται 

της κατά την νήσον Kύπρον Σεβασµίας και Bασιλικής Mονής της Yπεραγίας 

Θεοτόκου Mαχαιράδος, Eνετία 1756· Aθανάσιου Σακελλάριου, Tα Kυπριακά, τ. A΄, 

Aθήνα 1890· Iωάννη Xατζηιωάννου, Iστορία και έργα Nεοφύτου Πρεσβυτέρου 

Mοναχού και Eγκλείστου, Aλεξάνδρεια 1914.

8. Για τα δύο αυτά µοναστήρια βλ. Ιωάννη Συκουτρή, «Αγία Θέκλα», Κυπριακά 

Χρονικά 2 (1924) 30-35· «Άγιος Μηνάς», Kυπριακά Xρονικά 2 (1924) 121-130.

9. Κατάλογο µε το συγγραφικό έργο του Νεοκλή Κυριαζή, όπου και οι σχετικές 

αναφορές στις µοναστηριολογικές µελέτες του, δηµοσίευσε ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, 

«Βιβλιογραφία Ν.Γ. Κυριαζή και ευρετήριον συγγραφέων των "Κυπριακών 

Χρονικών"», Κυπριακαί Σπουδαί 46 (1982) 11-27. Για το αυτοτελές έργο του βλ. 

Νεοκλή Κυριαζή, Τα Μοναστήρια εν Κύπρω, Λάρνακα 1950.

10. Κατάλογο των µελετών και των εκδόσεων του Λοΐζου Φιλίππου δηµοσίευσε ο 

Αντρέας Φυλακτού, «Βιβλιογραφία Λοΐζου Φιλίππου», στον τόµο: Λοΐζου Φιλίππου, 

Η Εκκλησία Κύπρου επί Tουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, σ. ιε΄-κδ΄.
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συγγράµµατα και εµπλούτισε µε αναφορές για την ιστορία της από τη ζωντανή 

παράδοση της περιοχής11.

Tην ίδια περίπου περίοδο, κατά τα έτη 1946 και 1947, ο Kληρίδης άρχισε να 

δηµοσιεύει σειρά άρθρων στο περιοδικό «Kυπριόπουλο», που αναφέρονταν στους 

θρύλους και τις παραδόσεις των µεγάλων µοναστηριών του νησιού12. 

Διαπιστώνοντας δε, ότι το εγχείρηµά του είχε γίνει δεκτό µε µεγάλο ενδιαφέρον 

από τους εκπαιδευτικούς της εποχής, οι οποίοι ανέτρεχαν στα δηµοσιεύµατά του, 

για να πληροφορηθούν τα σχετικά και να ενηµερώσουν τους µαθητές τους, είτε 

στα πλαίσια των σχολικών µαθηµάτων, είτε των εκδροµικών εξορµήσεών τους, 

προχώρησε σε επεξεργασία του υλικού του και εξέδωσε, το 1952, το βιβλίο 

«Mοναστήρια στην Kύπρο - Θρύλοι και Παραδόσεις». H πρώτη αυτή έκδοση έγινε 

δεκτή µε ενθουσιασµό και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα  εξαντλήθηκε, µε 

αποτέλεσµα ο Kληρίδης να την επανεκδώσει, το 1958, εµπλουτισµένη µε την 

προσθήκη ασπρόµαυρων φωτογραφιών.

Σε αυτήν περιλαµβάνονται αναφορές σε δέκα µοναστήρια του νησιού, που ο 

Kληρίδης θεώρησε ως τα σηµαντικότερα θρησκευτικά κέντρα των κατοίκων. 

Πρόκειται για αυτά του Aποστόλου Bαρνάβα, του Aγίου Hρακλειδίου, του 

Σταυροβουνίου, του Kύκκου, του Mαχαιρά, του Xρυσοστόµου, του Aγίου 

Nεοφύτου, της Xρυσορρογιάτισσας, της Tροοδίτισσας και του Aποστόλου Aνδρέα, 

οκτώ από τα οποία την περίοδο αυτή ήταν σε λειτουργία και στελεχωµένα από 

ανδρώες αδελφότητες, ένα, του Aποστόλου Aνδρέα, αποτελούσε παγκύπριο 

προσκύνηµα, και ένα, του Aγίου Hρακλειδίου, ήταν µεν εγκαταλελειµµένο, αλλά 

έχαιρε παγκύπριας φήµης13.

Δέκα χρόνια αργότερα, το 1968, ο Kληρίδης προχώρησε στην έκδοση και 

ενός δεύτερου τόµου για τα κυπριακά µοναστήρια µε τίτλο «25 Mοναστήρια στην 

Kύπρο», που παρουσίασε σε είκοσι πέντε ξεχωριστά κεφάλαια. Ένα από τα 

µοναστήρια, που περιλαµβάνονται στον τόµο, αυτό του Αγίου Ηρακλειδίου, είχε 

παρουσιαστεί και στο προηγούµενο βιβλίο. Ο Κληρίδης, όµως, έχοντας επισηµάνει 

καινούργια στοιχεία, συµπλήρωσε τα όσα είχε γράψει, κάτω από την επίδραση και 

του γεγονότος ότι στο µεταξύ το µοναστήρι είχε επαναλειτουργήσει ως γυναικείο, 
11. Συµβολή στην ιστορία της Πιτσιλιάς. Η Μονή του Μεγάλου Αγρού, Λευκωσία 

1948. Το έργο αυτό επανέκδωσε πριν από µερικά χρόνια ο Σύλλογος Αποφοίτων 

Αγρού.

12. Βλ. «Μοναστήρια στην Κύπρο», Κυπριόπουλο 2 (1946) 6-7, 17-18, 33, 44-45, 

68-69, 81-82, 93-94, 104-105, 115, 126, 3 (1947)12-13, 28, 43, όπου παρουσιάζεται 

η ιστορία των Μονών Μαχαιρά, Αγίου Νεοφύτου, Σταυροβουνίου και 

Χρυσοστόµου.

13. Μοναστήρια στην Κύπρο. Θρύλοι και παραδόσεις, Λευκωσία 1952 (β΄ έκδοση, 

Λευκωσία 1958).
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ύστερα από πολύχρονη εγκατάλειψη.

Στο σύνολό τους τα µοναστήρια αυτά βρίσκονταν, όπως και εκείνα που είχε 

παρουσιάσει στο πρώτο βιβλίο, διάσπαρτα στο νησί και, είτε ήταν 

εγκαταλελειµµένα, είτε αποτελούσαν ενοριακούς ναούς διαφόρων κοινοτήτων. Τη 

φορά αυτή, αξιοποιώντας παλαιότερα µελετήµατα, είτε του ιδίου, είτε και άλλων 

πρωτοπόρων ερευνητών, επέµενε στην παράθεση ιστορικών στοιχείων, κάτι που 

δεν είχε πράξει προηγουµένως. Επίσης, έδωσε έµφαση στην προβολή του 

αναγεννητικού ρόλου των µοναστηριών, ως κέντρων διαφύλαξης των ελληνικών 

γραµµάτων και των τεχνών, και παρουσίασε τη µεγάλη συµβολή τους στη διάσωση 

της συνέχειας του Ελληνισµού, κατά τις δύσκολες περιόδους της ξένης κατοχής. 

Aκόµη, επεσήµαινε το γεγονός, ότι πολλά από αυτά αποτελούσαν «αληθινά 

µνηµεία βυζαντινής τέχνης», γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε στις µέρες µας µε τη 

συµπερίληψη ορισµένων, όπως του Αγίου Ιωάννη του Λαµπαδιστή, του Αγίου 

Νικολάου της Στέγης, της Παναγίας του Άρακα και της Παναγίας της Ασίνου, στον 

κατάλογο της Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Ουνέσκο14.

Όπως αναφέρει στον πρόλογο του τελευταίου βιβλίου του, βασική επιδίωξή 

του ήταν να συµβάλει στη διαµόρφωση της εθνικής ταυτότητας των αναγνωστών 

του, προσφέροντας εκδόσεις, οι οποίες θα επικεντρώνονταν στην παρουσίαση των 

θρύλων και των παραδόσεων του τόπου, και θα  ενίσχυαν τα λαϊκά έθιµα, που 

καθοδηγούν την πορεία της ζωής. Επεξηγούσε δε, εµβόλιµα σε διάφορα σηµεία 

των κειµένων του, ότι οι θρύλοι και οι παραδόσεις, που διασώθηκαν ανάµεσα στους 

κατοίκους, ήταν οι βασικοί πυλώνες της διαφύλαξης της ελληνορθόδοξης 

συνείδησής τους, γι’ αυτό και θεωρούσε υποχρέωσή του την καταγραφή και 

διάσωσή τους. Προσέθετε ακόµη, ότι δεν είχε επιδιώξει να συγγράψει τα έργα του 

µε βάση την αυστηρή επιστηµονική έρευνα, αφού κύριος στόχος του ήταν να 

αποτελέσουν «ένα ευχάριστο ανάγνωσµα µεγάλων και µικρών»15. Ωστόσο, πρέπει 

να αναφερθεί ότι η απουσία αναφοράς στις πηγές, από όπου αντλεί τις 

πληροφορίες του, προκαλεί ενίοτε δυσκολίες στον αυστηρό µελετητή, που 

αναζητεί την ιστορική εξακρίβωση για επιβεβαίωση των όσων δηµοσιεύονται.  

Στα χρόνια που ακολούθησαν ο Kληρίδης εξέδωσε ακόµη ένα αυτοτελές 

σχετικό βιβλίο, το 1963, που αφορά στην κυπριακή µοναστηριολογία, αυτό για τη 

14. 25 Μοναστήρια στην Κύπρο, Λευκωσία 1968. Για τις εκκλησίες της Kύπρου, που 

περιλαµβάνονται στον κατάλογο της Παγκόσµιας Πολιτιστικής Kληρονοµιάς της 

Oυνέσκο βλ. Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής Unesco (έκδ.), Μνηµεία και χώροι 

Παγκόσµιας Κληρονοµιάς στην Κύπρο, Λευκωσία 2012.

15. 25 Μοναστήρια στην Κύπρο, ό.π., σ. 3. Όπως είναι γνωστό, τα δύο αυτά, 

µοναδικά για την κυπριακή µοναστηριολογία, βιβλία του Νέαρχου Κληρίδη, 

επανεκδόθηκαν, το 2015, σε ένα ενιαίο τόµο από το νεοϊσυσταθέν Πολιτιστικό 

Ίδρυµα «Νέαρχος Κληρίδης», µε επιµέλεια του Ανδρέα Σοφοκλέους.
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Mονή του Aγίου Mάµα της Mόρφου16. Πληροφορίες βέβαια για τα κυπριακά 

µοναστήρια δηµοσίευσε διάσπαρτες και σε άλλα βιβλία του, όπως στο «Xωριά και 

Πολιτείες της Kύπρου», που εξέδωσε το 196117, και αλλού. Aκόµη εντοπίζονται στο 

περιοδικό «Tάιµς οφ Σάιπρους», στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ολιγοσέλιδες 

σχετικές µελέτες του, όπως για τις Mονές της Kαντάρας και του Aντιφωνητή18. Tο 

γεγονός ότι σήµερα οι προαναφερθείσες Mονές βρίσκονται σε περιοχές, που έχουν 

καταληφθεί από τα τουρκικά στρατεύµατα εισβολής του 1974, προσδίδει στις 

εργασίες αυτές ιδιάζουσα σηµασία.

Eξίσου σηµαντική µε το ανωτέρω έργο για την κυπριακή µοναστηριολογία 

υπήρξε και η ενασχόληση του Kληρίδη µε την καταγραφή των εκκλησιαστικών 

παραδόσεων των Kυπρίων. Δηµοσίευσε για τον λόγο αυτό αρκετά άρθρα, που 

αφορούν, τόσο σε έθιµα του κύκλου της ζωής, όσο και σε έθιµα του εκκλησιαστικού 

εορτολογίου. Aπό τη µελέτη τους διαπιστώνουµε για άλλη µια φορά ότι η ιδιότητα 

του εκπαιδευτικού, που στοχεύει στην πνευµατική καλλιέργεια του αναγνώστη, 

υπερτερεί αυτής του αυστηρού καταγραφέα, ο οποίος θα σηµειώσει µε 

λεπτοµέρεια από πού αντλεί τις πηγές του, το όνοµα, την ηλικία και τη µόρφωση 

του αφηγητή του, την περιοχή διαµονής του και πολλά άλλα. Σε ορισµένες δε 

περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα στη µελέτη «Ο Άγιος Σπυρίδων και τα έργα 

του», που δηµοσίευσε το 1958, δηµιουργείται σύγχυση κατά πόσο πράγµατι τα 

όσα περιλαµβάνονται αποτελούν τοπικές παραδόσεις, ή αν απλώς, για τους 

προαναφερθέντες λόγους, ο χαλκέντερος αυτός µελετητής µεταγλώτισσε στη 

δηµοτική τα διάφορα ιστορικά γεγονότα, που είναι γνωστά από τον βίο του Αγίου19.

Οι µελέτες του Κληρίδη για τις τοπικές εκκλησιαστικές παραδόσεις 

διαχωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη περιλαµβάνει ένα µικρό 

αριθµό, που πληρούν αυστηρά επιστηµονικά κριτήρια, όπως αυτές για την 

τοποθεσία της αρχαίας κωµόπολης της Λαµπαδούς, µε την οποία συνδέονται οι 

Άγιοι Hρακλείδιος και Iωάννης ο Λαµπαδιστής, και η οµώνυµη Mονή του, καθώς και 
16. Ο Μεγαλοµάρτυρας Άγιος Μάµας, Μόρφου 1963.

17. Χωριά και Πολιτείες της Κύπρου, Λευκωσία 1961. Ας σηµειωθεί ότι και το έργο 

αυτό επανεκδόθηκε µε επιµέλεια του Ανδρέα Σοφοκλέους από το Πολιτιστικό 

Ίδρυµα «Νέαρχος Κληρίδης».

18. «Το µοναστήρι της Καντάρας και το δράµα των µοναχών», Τάιµς οφ Σάιπρους 

26 (1958) 56-57· «Το µοναστήρι του Αντιφωνητή», Κυπριακοί Καιροί 130 (1961) 

18.

19. «Ο Άγιος Σπυρίδων και τα έργα του», Τάιµς οφ Σάιπρους 15 (1958) 74-75, 16 

(1958) 70-71, 17 (1958) 68 (εξεδόθη και σε ανάτυπο). Για το συναξάρι του Αγίου 

βλ. Ιεράς Μητροπόλεως Τριµυθούντος (έκδ.), Βίος του Αγίου και Θαυµατουργού 

Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριµυθούντος, επιµ. Αρχιµανδρίτη Γρηγόριου Ιωαννίδη, 

Λευκωσία 2015.
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για τους τοπικούς Αγίους του νησιού, που φέρουν το όνοµα Δηµητριανός20. Οι 

υπόλοιπες, που είναι και οι περισσότερες, είναι ολιγοσέλιδες, γραµµένες µε 

εκλαϊκευτικό τρόπο, και καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων. Δηµοσιεύτηκαν δε 

σε ένα µεγάλο αριθµό εντύπων, όπως στα περιοδικά «Κυπριακά Γράµµατα», 

«Συνεργαστιστής», «Αγών», «Ελληνική Κύπρος», «Τάιµς οφ Σάιπρους» και 

«Δελτίο του Eκδροµικού Oµίλου Λευκωσίας», καθώς και στις εφηµερίδες 

«Εκκλησιαστική Ζωή», «Εκκλησιαστικό Βήµα» και «Ελευθερία». 

Μια µεγάλη οµάδα των µελετών αυτών αφορά στα λαογραφικά των µηνών, 

στα οποία ο Κληρίδης επικεντρώνει το ενδιαφέρον του, κυρίως, στους 

εορταζόµενους Αγίους και στις µεγάλες θρησκευτικές εορτές και στα έθιµά τους, 

που σχετίζονται µε τον καθένα από τους µήνες του χρόνου21. Αρκετές άλλες 

αφορούν σε θέµατα, που έχουν αντικείµενό τους πτυχές του λαϊκού θρησκευτικού 

βίου, όπως αυτές που αφορούν στα έθιµα του Πάσχα22, των Χριστουγέννων23, της 

Πρωτοχρονιάς και των Φώτων24, της γιορτής του Αγίου Λαζάρου25, της Υπαπαντής26, 
20. «Πού βρισκόταν η Λαµπαδού», Κυπριακαί Σπουδαί 27 (1963) 131-135· «Είναι 3 

οι Άγιοι Δηµητριανοί στην Κύπρο;», Κυπριακαί Σπουδαί 27 (1963) 137-151.

21. «Λαογραφία διαφόρων µηνών. Ιανουάριος - Γεννάρης, Φεβρουάριος», Κυπριακά 

Χρονικά 2 (1924) 41-47· «Λαογραφία διαφόρων µηνών. Μάρτιος, Απρίλιος», 

Κυπριακά Χρονικά 2 (1924) 198-205· «Λαογραφία διαφόρων µηνών. Μάιος, 

Ιούνιος», Κυπριακά Χρονικά 2 (1924) 220-222· «Λαογραφία διαφόρων µηνών. 

Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέµβριος», Κυπριακά Χρονικά 4 (1926) 199-201· «Από τη 

λαογραφία µας. Ο µήνας Αύγουστος», Συνεργατιστής 23 (1963) 51-52· «Από τη 

λαογραφία µας. Ο µήνας Σεπτέµβριος», Συνεργατιστής 24 (1963) 37-38· «Από τη 

λαογραφία µας. Ο µήνας Οκτώβριος», Συνεργατιστής 25 (1963) 46-47· 

«Λαογραφικά θέµατα. Ο Νοέµβριος µήνας στη λαογραφία», Αγών 5 (1963) 31-32· 

«Ο µήνας Δεκέµβρης στη λαογραφία», Αγών 6 (1963) 63-64· «Ο Φεβρουάριος στη 

λαογραφία», Κυπριακοί Καιροί 133 (1962) 15-16· «Ο Απρίλης και ο Μάης στη 

λαογραφία», Κυπριακοί Καιροί 140 (1962) 23-24.

22. «Πασχαλινά έθιµα στην Κύπρο», Τάιµς οφ Σάιπρους 21 (1958) 20-21· 

«Λαµπριάτικα έθιµα στην Κύπρο», Κυπριακοί Καιροί 113 (1961) 19-20· «Πασχαλινά 

Έθιµα στην Κύπρο», Εκκλησιαστική Ζωή, 15.4.1961, 1.5.1961, 15.5.1961,1.6.1961· 

«Κυπριακά Έθιµα της Λαµπρής», Συνεργατιστής 19 (1963) 37-38.

23. «Χριστουγεννιάτικα έθιµα στην Κύπρο», Αγών 6 (1963) 21-22.

24. «Πρωτοχρονιά και Φώτα στο νησί µας», Τάιµς οφ Σάιπρους 14 (1957) 23-24.

25. «Η γιορτή του Αγίου Λαζάρου στην Κύπρο», Κυπριακοί Καιροί 113 (1961) 21.

26. «Η γιορτή της Υπαπαντής και η γιορτή της µάνας», Κυπριακοί Καιροί 132 

(1962) 53.
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της Καθαράς Δευτέρας27, της Αποκριάς28, καθώς και των σχετικών µε τη 

διαπόµπευση του Ιούδα29, τους ιερείς και τα βαπτιστικά ονόµατα30, και τη 

θρησκευτικότητα και το θρησκευτικό ιδεώδες των κατοίκων31.

Ακόµη, µερικές από τις µελέτες του αναφέρονται στις λαϊκές αντιλήψεις για 

την προστασία, που παρείχαν στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσµο της Κύπρου 

συγκεκριµένοι Άγιοι, όπως οι προστάτες των αµπελουργών Άγιος Τύχων και των 

βοσκών Άγιος Μάµας, ή για τη σχέση ορισµένων άλλων µε τις τοπικές κοινωνίες, 

όπως του Aγίου Δηµητριανού µε την περιοχή της Ταµασού32. Επίσης, ορισµένες 

από τις µελέτες του σχετίζονται µε λαϊκές παραδόσεις για τη διάδοση του 

Χριστιανισµού και τη διαδροµή των Αποστόλων κατά την ιεραποστολική τους 

πορεία στο νησί, την επίσκεψή της Αγίας Ελένης, ύστερα από τη µετάβασή της στα 

Ιεροσόλυµα και την εύρεση του Τιµίου Σταυρού, ή µε σπουδαία προσκυνήµατα και 

µε µνηµεία του τόπου, όπως τη Μονή Κύκκου και τη λεγόµενη φυλακή της Αγίας 

Αικατερίνης33. 

Eίναι αξιοσηµείωτο ότι µια άλλη οµάδα µελετών του Νέαρχου Κληρίδη 

έχουν στο επίκεντρό τους την περιοχή της καταγωγής του, την Πιτσιλιά, και 

αποτελούν, προφανώς, απαύγασµα προσωπικών βιωµάτων του. Ανάµεσά τους 

περιλαµβάνονται αυτές για τα πασχαλινά και τα χριστουγεννιάτικα έθιµα στην 

27. «Η Δευτέρα της Καθαράς», Κυπριακοί Καιροί 141 (1963) 66.

28. «Αποκριάτικα έθιµα στην Κύπρο», Ελευθερία, 11.2.1961, 12.2.1961.

29. «Ένα έθιµο που έσβησε. Η διαπόµπευση του Ιούδα», Κυπριακά Γράµµατα 16 

(1951) 154-155.

30. «Παπάδες και βαφτιστικά ονόµατα», Εκκλησιαστικό Βήµα, 8.4.1954.

31. «Το θρησκευτικό ιδεώδες των Κυπρίων διά µέσου των αιώνων», Ελληνική 

Κύπρος 2 (1949) 16, 3 (1949) 9, 22, 4 (1949) 19, 5 (1949) 18, 22· «Η 

θρησκευτικότητα των Κυπρίων διά µέσου των αιώνων», Αγών 2 (1963) 41, 53.

32. «Κύπριοι Άγιοι. Ο Άγιος Τύχων, ο προστάτης των αµπελουργών», Τάιµς οφ 

Σάιπρους 33 (1958) 57, 43 (1959) 55-56, 44 (1959) 45, 45 (1959) 56-57, 46 (1959) 

82· «Κύπριοι Άγιοι. Ο Άγιος Μάµας», Τάιµς οφ Σάιπρους 51 (1959) 45, 52 (1959) 

45-46· «Ο Κύπριος Άγιος Δηµητριανός», Δελτίο Εκδροµικού Οµίλου Λευκωσίας 24 

(1949) 11-12.

33. «Επί τα ίχνη των Αποστόλων», Κυπριακά Χρονικά 4 (1926) 243-244· «Η Αγία 

Ελένη στα Ιεροσόλυµα και στην Κύπρο», Τάιµς οφ Σάιπρους 22 (1958) 69-71, 23 

(1958) 70-71, 24 (1958) 51-52, 78-79 (εξεδόθη και σε ανάτυπο)· «Εκεί όπου θα 

στηθεί το µνηµείο του κυπριακού αγώνα. Το θρονί της Παναγίας», Τάιµς οφ 

Σάιπρους 50 (1959) 17· «Οι φυλακές της Αγίας Αικατερίνης», Δελτίο Εκδροµικού 

Οµίλου Λευκωσίας 20 (1949) 5, 13.
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περιοχή34, καθώς και για τη λιτανεία των εικόνων στη γενέτειρά του, Αγρό35. Αξίζει 

ακόµη να αναφερθεί ότι ο σπουδαίος αυτός δάσκαλος ασχολήθηκε µε θέµατα, που 

σχετίζονται µε ιστορικές και θεωρητικές πτυχές των εκκλησιαστικών παραδόσεων, 

όπως για παράδειγµα για τον θεσµό της Εθναρχίας, τη σηµασία των εθνικών 

παραδόσεων και των εθίµων, και την αναγκαιότητα να ζει κανείς σύµφωνα µε τον 

τρόπο ζωής των πατέρων του36.

Εκτός από τις ανωτέρω µελέτες, ο Kληρίδης δηµοσίευσε εκκλησιαστικές 

τοπικές παραδόσεις και σε ορισµένες από τις αυτοτελείς εκδόσεις του. Για 

παράδειγµα, στο πολύ σπουδαίο βιβλίο του «Θρύλοι και Παραδόσεις της Κύπρου», 

που εξέδωσε το 1954, καταγράφει τις σχετικές για τον τρόπο, που γλύτωσε ο 

διάβολος από τον κατακλυσµό, για τους θαυµατουργούς λίθους στις κορυφές του 

Τροόδους, της Παπούτσας και του Μαχαιρά, που η µετακίνησή τους προκαλούσε 

βροχή σε καιρό ανοµβρίας, καθώς και για πολλούς Αγίους και θαυµατουργές 

εικόνες από διάφορα µέρη της Κύπρου37.  Παρόµοιες παραδόσεις περιλαµβάνονται 

και στην Ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, καθώς και στην έκδοση για 

την αρχαία πολιτεία της Ταµασού και τους τοπικούς Aγίους38, όπως και στα σχολικά 

βιβλία, τα οποία εξέδιδε κατά την Aγγλοκρατία και στα πρώτα χρόνια της 

Aνεξαρτησίας και σε µια εποχή, κατά την οποία απουσίαζαν οι συστηµατικές 

κυπρολογικές µελέτες39.

Ο Νέαρχος Κληρίδης εργάστηκε για χρόνια µε ιδιαίτερο ζήλο για την 

καταγραφή της ιστορίας των κυπριακών Mονών και της εκκλησιαστικής παράδοσης 

34. «Πασχαλινά έθιµα στην Πιτσιλιά», Ελευθερία, 28.4.1951, 3.5.1951· 

«Χριστουγεννιάτικα έθιµα στην Πιτσιλιά», Ελευθερία, 25.12.1953.

35. «Λιτανεία εικόνων στον Αγρό», Κυπριακοί Καιροί 114 (1961) 52.

36. «Ο θεσµός της Εθναρχίας στην Κύπρο», Τάιµς οφ Σάιπρους 23 (1958) 18-20, 

79· «Η σηµασία των εθνικών µας παραδόσεων και εθίµων», Ελευθερία, 5.4.1951· 

«Το ζην κατά τα πάτρια», Ελληνική Κύπρος 41 (1952) 152.

37. Θρύλοι και Παραδόσεις της Κύπρου, Λευκωσία 1954.

38. Πρόκειται για τα βιβλία: Εγχειρίδιον Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της 

Κύπρου, Λευκωσία 1956· Η αρχαία πολιτεία της Ταµασσού στα προ και µετά 

Χριστόν χρόνια. Η Ταµασσός τόπος Αγίων. Ο Άγιος Δηµητριανός, επίσκοπος 

Ταµασσού, Λευκωσία 1963.

39. Τέτοια βιβλία είναι τα Μαθήµατα Ιστορίας για την Ε΄ Δηµοτικού, Λευκωσία 

1960· Μαθήµατα Ιστορίας για την Ε΄ Δηµοτικού, Λευκωσία 1960· Μαθήµατα 

Ιστορίας για την ΣΤ΄ Δηµοτικού, Λευκωσία 1960· Εκκλησιαστική Ιστορία για την Ε΄ 

Δηµοτικού, Λευκωσία 1961, και άλλα.
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των Κυπρίων, επιτελώντας εθνικό έργο και διασώζοντας από τη λήθη θρύλους και 

παραδόσεις, και σηµαντικές πτυχές του λαϊκού πολιτισµού του τόπου. Η 

επανέκδοση του εξαντληµένου από χρόνια έργου του από το νεοσυσταθέν 

Πολιτιστικό Ίδρυµα «Νέαρχος Κληρίδης» καθιστά πλέον δυνατή την αξιοποίηση και 

την ευρύτερη διάδοσή του και ευχόµαστε από καρδιάς η προσπάθεια αυτή να 

προχωρήσει, εκτός από τις αυτοτελείς εκδόσεις, και στα διάσπαρτα σε εφηµερίδες 

και περιοδικά εξαιρετικού ενδιαφέροντος άρθρα και µελετήµατά του.

Δηµοσιεύτηκε στον τόµο: Πολιτιστικού Ιδρύµατος Νέαρχου Κληρίδη (έκδ.), 

Συνέδριο για τη ζωή και το έργο του Νέαρχου Κ. Κληρίδη. 125 χρόνια από τη 

γέννησή του. Πρακτικά Συνεδρίου 2017, Μάρτιος 2017, Λευκωσία 2017, σ. 56-65.
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