
Kωστής Kοκκινόφτας

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου

ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ KAI ΣYΓΓPAΦEIΣ ΓIA TH MONH KYKKOY (1888-1895)

Σε δύο παλαιότερες µελέτες µας είχαµε παρουσιάσει τις εντυπώσεις από τη 

Mονή Kύκκου χρονικογράφων, περιηγητών και προσκυνητών της περιόδου της 

Eνετοκρατίας και της Tουρκοκρατίας (15ος αι.-1878) και των πρώτων χρόνων της 

Aγγλοκρατίας (1878-1887). Oι µελέτες αυτές συµπλήρωσαν σε κάποιο βαθµό τις 

γνώσεις µας για την ιστορία της Mονής, οι οποίες έχουν εµπλουτιστεί κατά πολύ τα 

τελευταία χρόνια από την έκδοση εγγράφων και κωδίκων, που διασώθηκαν τόσο 

στο Aρχείο της, όσο και σε άλλα εκκλησιαστικά Aρχεία.

H πρώτη από τις µελέτες αυτές αφορούσε στα κείµενα των Λεόντιου 

Mαχαιρά (15ος αι.), Διοµήδη Στραµπάλντι (16ος αι.), Λογίζου Σκευοφύλακα (αρχές 

17ου αι.), Nεόφυτου Pοδινού (1659), Πωλ Pικώ (1678), Kορνέλιους Bαν Mπρουν 

(1683), Πατριάρχη Iεροσολύµων Xρύσανθου Nοταρά (περίπου 1730), Bασίλειου 

Mπάρσκυ (1727 και 1735), Pίτσαρντ Πόκοκ (1738), Aλεξάντερ Nτράµµοντ (1750), 

Tζοβάννι Mαρίτι (1760), Tζων Σίπθορπ (1787), Aρχιµανδρίτη Kυπριανού (1788), 

Iεροµόναχου Mελέτιου (1793), Aρχιεπισκόπου Σινά Kωνστάντιου (αρχές 19ου αι.), 

Γουίλλιαµ Tέρνερ (1815), Λορέντζο Γουώρρινερ Πίις (1838), Δηµήτριου Mαργαρίτη 

(1849), Aθανάσιου Σακελλάριου (1855), Eντµόντ Nτουτουά (1865) και Λουδοβίκου 

Σαλβατόρ (1873)1. Η δε δεύτερη σε αυτά των Γκάρνετ Γούλσλεϊ (1878), 

Xέπγουωρθ Nτίξον (1878), Άννυς Mπράσσεϋ (1878), Γ. Mπούλτερ (1878), Xάµιλτον 

Λαγκ (1878), Φρανζ Φον Λόχερ (1878), Σάµουελ Mπέικερ (1879), Eσµέ Σκοτ 

Στήβενσον (1879), Nτόνισθροπ Nτον (1882), Άγκνες Σµιθ (1886) και Φ. Γκιούλεµαρτ 

(1887)2.

Στην ανά χείρας µελέτη παρουσιάζονται εννέα επιπλέον κείµενα, που 

αφορούν στην περίοδο 1888 έως 1895, τα οποία προέρχονται από τους ξένους 

περιηγητές Nτέιβιντ Xόγκαρθ (1888), Γουίλλιαµ Mάλλοκ (1888) και Ελίζαµπεθ 

Αλίσια Λιούις (1893) από τη Bρετανία, Eµίλ Nτεσάµπ (1893) από τη Γαλλία και 

Mάγδα Pίχτερ (1895) από τη Γερµανία,  τον Αρκάδα Aθανάσιο Σακελλάριο (1890 

και 1891) και τους Kύπριους Γεώργιο Φραγκούδη (1888) και Nικόλαο Iερείδη 

1. Κωστή Κοκκινόφτα, «Χρονικογράφοι, συγγραφείς και περιηγητές για τη Μονή 

Κύκκου (15ος αι.-1878)», Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 

9(2010)9-80.

2. Κωστή Κοκκινόφτα, «Επισκέπτες και συγγραφείς για τη Μονή Κύκκου (1878-

1887)», Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 10(2013)9-82.



(1893)3.

Aς σηµειωθεί ότι για την υπό εξέταση περίοδο είχαν εντοπιστεί στο 

παρελθόν άλλα τέσσερα, τα οποία περιελήφθηκαν σε τόµο µε δηµοσιεύµατα από 

τον κυπριακό και τον ελλαδικό τύπο των χρόνων 1878 έως 1899. Δύο από αυτά 

ανήκαν στη γραφίδα του λόγιου δικαστικού από τη Nικοµήδεια της Mικράς Aσίας 

Xρήστου Παπαδόπουλου (1833-;), ο οποίος υπηρέτησε στην Kύπρο τα πρώτα 

χρόνια της Aγγλοκρατίας, και χρονολογούνται στον Mάιο και στον Oκτώβριο του 

1890. Στο µεν πρώτο από αυτά περιγράφονται τα πιο σηµαντικά χριστιανικά 

κειµήλια της Κύπρου, ανάµεσα στα οποία περιλαµβάνεται και η εικόνα της 

Παναγίας της Kυκκώτισσας, ενώ το δεύτερο αναφέρεται στις Μονές του νησιού και 

σηµειώνεται, ότι η Mονή Κύκκου διατηρούσε Eλληνική Σχολή και δύο βιβλιοθήκες, 

µία στο Mετόχιο του Aγίου Προκοπίου στη Λευκωσία και µία στην Kεντρική Mονή, 

όπου φυλάσσονταν χειρόγραφα, βιβλία, χρυσόβουλλα και φερµάνια4. Eίναι πολύ 

πιθανόν, όµως, να υπάρχουν και άλλα κείµενα, ο εντοπισµός των οποίων θα 

συµπληρώσει τις σχετικές αναφορές στη Mονή Kύκκου.

Tα άλλα δύο δηµοσιεύτηκαν από τους Νικόλαο Κλ. Λανίτη (1872-1958) και 

Mενέλαο Φραγκούδη (1871-1931), τον Aύγουστο του 1890 και τον Oκτώβριο του 

1893, αντιστοίχως. Το πρώτο από αυτά περιλαµβάνει περιγραφή του τοπίου, όπου 

βρίσκεται, καθώς και των µοναστηριακών κτηρίων της, τα οποία παροµοιάζονται µε 

αληθινό φρούριο5. Το δε δεύτερο αναφέρεται στη µεγαλοπρέπεια του κτηριακού 

συγκροτήµατός της, καθώς και στη σηµαντική κτηµατική περιουσία της, τόσο στην 

Kύπρο όσο και στο εξωτερικό6.

3. H µετάφραση των κειµένων των Mάλλοκ, Λιούις και Xόγκαρθ από το αγγλικό 

πρωτότυπο έγινε από τον κ. Σωφρόνη Σωφρονίου, τον οποίο και ευχαριστούµε 

θερµά.

4. Xρήστου Παπαδόπουλου, «Aι εν Kύπρω Xριστιανικαί Aρχαιότητες», O Σωτήρ 

13(1890)158)· Tου ιδίου, «Περιγραφή Mονών τινων της νήσου Kύπρου µετά των εν 

αυταίς χειρογράφων», O Σωτήρ 13(1890)320-321. Για τον Παπαδόπουλο βλ. 

Aνδρέα Σοφοκλέους, Xρήστος Παπαδόπουλος, λόγιος - ποιητής - ιστοριοδίφης, 

Λευκωσία 1999· Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, 

Λευκωσία 62010, σ. 445-446.

5. Nικόλαου Kλ. Λανίτη, «Aπό Tροοδιτίσσης εις Kύκκον. Aπόσπασµα εξ 

οδοιπορικών εντυπώσεων», Σάλπιγξ, 18.8.1890 [= Κωστή Κοκκινόφτα, H Iερά Mονή 

Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1878-1899), Λευκωσία 1999, σ. 156-158]. Για τον 

Λανίτη βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 294.

6. Mενέλαου Δ. Φραγκούδη, «Aνά τον Όλυµπον», Aλήθεια, 7/19.10.1893 [= Κ. 

Κοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1878-1899), ό.π., σ. 208-211]. Για τον Φραγκούδη βλ. 

Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 625-626.
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Γεώργιος Φραγκούδης (1888)

H πρώτη αναφορά στη Mονή Kύκκου, κατά την υπό εξέταση περίοδο, ανήκει 

στον πολιτευτή και συγγραφέα Γεώργιο Φραγκούδη (1869-1939), ο οποίος 

κατέγραψε τις εντυπώσεις από την εκεί επίσκεψή του, το 1888, στον τόµο 

«Kύπρις», που εξέδωσε στην Aθήνα, το 18907. O Φραγκούδης αφίχθη στη Mονή 

ύστερα από τρίωρη οδοιπορία, προερχόµενος από το χωριό Πρόδροµος, προφανώς 

µέσω του γειτονικού Πεδουλά. Σηµειώνει αρχικά, ότι η Μονή ήταν η πλουσιότερη 

του νησιού και, λόγω της φήµης της, προσΕΊλκυε πολλούς επισκέπτες και 

προσκυνητές, τόσο από την Kύπρο, όσο και από το εξωτερικό. Aκόµη καταγράφει 

την άποψη για προέλευση της ονοµασίας της από το δέντρο κόκκος, που 

αφθονούσε στην περιοχή και ένα από τα οποία µπορούσε να δει ο επισκέπτης στην 

αυλή της Mονής. Όπως σηµειώνει, το δέντρο αυτό ήταν γνωστότερο στα νεότερα 

χρόνια µε το όνοµα κοκκονιά, και η ονοµασία της Μονής προήλθε από τροπή του 

γράµµατος όµικρον της λέξης κόκκος σε ύψιλον, οπότε και σχηµατίστηκε η λέξη 

κύκκος8. Ωστόσο, παρά τη βεβαιότητα του νεαρού συγγραφέα, µέχρι σήµερα δεν 

υπάρχει αποσαφηνισµένη ετυµολογία του ονόµατος της Μονής9.

Ακολούθως, ο Φραγκούδης παραθέτει το ιστορικό της ίδρυσης της Mονής, 

το οποίο άντλησε από το βιβλίο του Σχολάρχη της Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας 

(1742-1760) και µετέπειτα Πατριάρχη Ιεροσολύµων (1766-1770) Eφραίµ του 

Aθηναίου, που γράφτηκε το 1748 και εκδόθηκε το 1751. Αναφέρεται δηλαδή στη 

συνάντηση στα βουνά του Κύκκου, στα τέλη του 11ου αιώνα, του Βυζαντινού 

δούκα Μανουήλ Βουτοµύτη µε τον ασκητή Ησαΐα και τη σκληρή συµπεριφορά 

έναντί του, την «παιδαγωγική» τιµωρία και ασθένειά του, και ακολούθως τη 

µεταµέλεια και αίτηση συγχώρεσής του από τον ασκητή. Στη συνέχεια περιγράφει 

τη µετάβαση αµφότερων στην Κωνσταντινούπολη, όπου ζήτησαν από τον 

αυτοκράτορα να τους παραχωρήσει τη θαυµατουργή εικόνα της Θεοτόκου, έργο 

κατά παράδοση του Ευαγγελιστή Λουκά, για να µεταφερθεί στο νησί, την άρνησή 
7. Γεώργιου Φραγκούδη, Kύπρις, Aθήνα 1890, σ. 435, 499-505. Bλ. Tα 

Δηµοσιεύµατα 1. Για τον Φραγκούδη βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων, ό.π., σ. 622-623. Για το έτος περιήγησής του ανά την Kύπρο, οπότε και 

κατέγραψε τις εντυπώσεις του από τα χωριά και τα µνηµεία της, βλ. Γ. Φραγκούδη, 

Kύπρις, ό.π., σ. ιε΄.

8. Για το δέντρο αυτό βλ. Tάκη Tσιντίδη - Γεώργιου Xατζηκυριάκου - Xαράλαµπου 

Xριστοδούλου, Δέντρα και Θάµνοι στην Kύπρο, Λευκωσία 2002, σ. 124· Hρόδοτου 

Kακούρη, «H Kοκκονιά», Δασοπόνος 60(2014)16.

9. Για παράδειγµα, ο Xαράλαµπος Συµεωνίδης, «Eρµηνεία των ονοµάτων Kύκκος 

και Tηλλυρία», Eνατενίσεις 13(2011)64-67, υποστήριξε ότι προέρχεται από τη 

λέξη «κίκους», που ο Hσύχιος ερµηνεύει ως «ο νέος τέττιξ», δηλαδή ο τζίτζικας, 

και κατά συνέπεια µε την ονοµασία Κύκκος εννοείται το βουνό του τζίτζικα.
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του τελευταίου να αποδεχθεί το αίτηµά τους και την ασθένεια της θυγατέρας του, 

καθώς και τη θαυµατουργή θεραπεία της, µετά από τις προσευχές του Ησαΐα. 

Ακολούθως αναφέρεται στην υπόσχεση του αυτοκράτορα να παραχωρήσει την 

εικόνα, αλλά και την καθυστέρηση της υλοποίησής της, µέχρι που ασθένησε και ο 

ίδιος, οπότε µερίµνησε για τη µεταφορά της στην Κύπρο και την ανέγερση της 

Μονής Κύκκου10.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, όπως αναφέρει, η Mονή έτυχε 

αυτοκρατορικής προστασίας µε την έκδοση χρυσοβούλλων και ανεκηρύχθη 

αυτοδιοίκητος και ανεξάρτητος από τις Eκκλησιαστικές Aρχές µε τον Hγούµενό 

της να θεωρείται ανώτερος όλων των υπολοίπων στο νησί. Προσθέτει ακόµη ότι, 

όταν το καράβι, που µετέφερε την εικόνα, προσάραξε σε λιµάνι στην Κύπρο, τα 

δέντρα του παρακείµενου δάσους «γονάτισαν», για να υποδεχθούν τη 

θαυµατουργή Εικόνα και παρέµειναν έκτοτε σε αυτή τη στάση.

Στη συνέχεια αναφέρεται στις µεγάλες πυρκαγιές, που κατέκαψαν τη Mονή 

και αφάνισαν τους θησαυρούς, τα πολύτιµα χειρόγραφα και τις έντυπες εκδόσεις 

της. Προσθέτει ακόµη, ότι στην τελευταία από αυτές, που συνέβη το 1813, 

καταστράφηκαν τα αυτοκρατορικά και άλλα σχετικά έγγραφα, που αναφέρονταν 

στα προνόµιά της, καθώς και το σύνολο των ιερών κειµηλίων της, εκτός από την 

Aγία Eικόνα11. Όπως σηµειώνει, οι άλλες δύο εικόνες, που ζωγράφισε ο 

Ευαγγελιστής Λουκάς, φυλάσσονταν στις Mονές του Mεγάλου Σπηλαίου στην 

Πελοπόννησο και του Aρχαγγέλου στη Pωσία. Αναφέρει επίσης, λανθασµένα, ότι η 

πρωτότυπη Εικόνα της Μονής Κύκκου ήταν κρυµµένη πίσω από µια δεύτερη, 

µεγαλύτερη και πανοµοιότυπη, η οποία καλυπτόταν από µια άλλη, επίχρυση. 

Σηµειώνει ακόµη, ότι σύµφωνα µε αρχαία παράδοση παρέµενε καλυµµένη και 

υπήρχε διάχυτη η πεποίθηση, ότι όποιος τολµούσε να ατενίσει το πρόσωπό της 

τυφλωνόταν αµέσως.

Aς σηµειωθεί ότι ο Eφραίµ ο Aθηναίος παραθέτει, το 1751, σχετική 

παράδοση, που αναφέρεται στο περιστατικό µε τον Πατριάρχη Aλεξανδρείας 

(1688-1710) Γεράσιµο, ο οποίος είχε αµφισβητήσει την αγιογράφησή της από τον 

Eυαγγελιστή Λουκά. Γι’ αυτό και σε επίσκεψή του στην Kύπρο, το 1699, επιχείρησε 

10. Για το ιστορικό της ίδρυσης της Μονής Κύκκου βλ. Eφραίµ Aθηναίου, H 

περιγραφή της Σεβασµίας και Bασιλικής Mονής του Kύκκου, Eνετία 1751, σ. 25-34. 

Επίσης βλ. Kώστα Kωνσταντινίδη, H διήγησις της θαυµατουργής εικόνας της 

Θεοτόκου Eλεούσας του Kύκκου, Λευκωσία 2002, σ. 109-110, 193-194, 218, 237, 

όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για την ίδρυση της Μονής των 

τεσσάρων παλαιών χειρογράφων µε την ιστορία της.

11. Για τις πυρκαγιές, που κατά καιρούς κατέκαψαν τη Mονή Kύκκου, βλ. Kωστή 

Kοκκκινόφτα, «Οι πυρκαγιές στη Μονή Κύκκου», Επετηρίδα Κέντρου Μελετών 

Ιεράς Μονής Κύκκου 8(2008)91-114.
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να εξετάσει το πρόσωπο και τα τεχνοτροπικά χαρακηριστικά της. Aργότερα, όµως, 

µετά που υπέστη κατά θαυµαστό τρόπο κάποιου είδους «τιµωρία», το είδος της 

οποίας δεν επεξηγείται στο κείµενο του Eφραίµ, µετανόησε πικρά και βεβαίωσε µε 

γράµµα του, ότι ήταν πράγµατι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά12. Σε επανέκδοση δε 

του βιβλίου του Εφραίµ, το 1817, αναφέρεται ότι παρόµοιο περιστατικό συνέβη και 

στον Pόδιο Iεροµόναχο Iωάννη, ο οποίος επισκέφθηκε τη Mονή, το 1776. 

Επιχείρησε τότε να αποκαλύψει την Aγία Eικόνα, πιθανόν για λόγους περιεργείας, 

αλλά αµέσως µια φλόγα εξήλθε από τη µικρή θυρίδα στην αργυροεπίχρυση 

επένδυση, η οποία φώτισε το πρόσωπό του και άναψε τα σβησµένα κεριά στο 

µανουάλι, ενώ ταυτόχρονα σείστηκε ο τόπος, στον οποίο βρισκόταν. Ο Pόδιος 

Iεροµόναχος εξεπλάγη από το θαυµαστό γεγονός και, µη γνωρίζοντας πώς να 

αντιδράσει, επικαλέστηκε µεγαλοφώνως τη Θεοτόκο και έπεσε καταγής, όπου 

παρέµεινε ακίνητος και άφωνος για κάποιο χρονικό διάστηµα13.

O Φραγκούδης αναφέρεται επίσης στο αργυρό οµοίωµα χεριού, που 

κρεµόταν δίπλα από την Αγία Εικόνα και υπενθύµιζε την τιµωρία, την οποία υπέστη 

ένας αλλόθρησκος «αιθίοψ» Tούρκος, που επιχείρησε να ανάψει τσιγάρο από το 

κανδήλι της Θεοτόκου και «τιµωρήθηκε» µε αποκοπή του χεριού του14. Καταγράφει 

στη συνέχεια την ευρεία θαυµατουργική φήµη της Εικόνας, γεγονός που συνέτεινε, 

ώστε πλήθος ασθενών από κάθε περιοχή του νησιού να σπεύδουν να επισκεφθούν 

τη Mονή και να προσκυνήσουν, προσφέροντας πλούσια δώρα. Όπως σηµειώνει, 

κάθε άρρωστος «τασσόταν στην Παναγία του Κύκκου», για να αποθεραπευτεί, και 

προσθέτει, ότι ο όρκος που δινόταν στο όνοµά της είχε ειδική βαρύτητα και 

εθεωρείτο σπουδαιότατος. 

Επίσης αναφέρεται στη βροχοποιό ιδιότητά της και στη µετάβαση σε 

περιόδους ξηρασίας κατοίκων χωριών της Πάφου στη Mονή, όπου µε ύµνους και 

ψαλµωδίες ανέβαζαν τη θαυµατουργό Eικόνα στην ψηλότερη κορυφή της 

περιοχής και την τοποθετούσαν να αντικρίζει την επαρχία τους, αναπέµποντας 

δεήσεις και προσευχόµενοι να µεσιτεύσει στον Yιό της για βροχή. Όπως αναφέρει, 

όταν η ανοµβρία ήταν παρατεταµένη, τότε η Aγία Eικόνα λιτανευόταν στα χωριά 

της πεδιάδας και µεταφερόταν στο Mετόχιο της Λευκωσίας, όπου οι κάτοικοι 

12. Eφραίµ Aθηναίου, H περιγραφή (1751), ό.π., σ. 8-9. Περισσότερα για το ζήτηµα 

αυτό βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής 

Κύπρου (1634-1878), Λευκωσία 2011, σ. 24-27.

13. Eφραίµ Aθηναίου, H περιγραφή (1817), ό.π., σ. 66-68. Για το περιστατικό αυτό 

βλ. επίσης: K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Κύπρου 

(1634-1878), ό.π., σ. 27-28.

14. Για το οµοίωµα αυτό βλ. Hγουµένου Kύκκου Xρυσοστόµου, H Iερά Bασιλική και 

Σταυροπηγιακή Mονή του Kύκκου, Kύπρος 1969, σ. 17.
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συνέρρεαν, για να προσευχηθούν για τον τερµατισµό της15. Καταγράφει ακόµη τη 

γνωστή και από άλλες πηγές προσέλευση Oρθόδοξων πιστών στη Mονή Kύκκου 

από περιοχές εκτός Kύπρου, όπως τη Pωσία και τη Mικρά Aσία, ιδίως την περιοχή 

της Aττάλειας16, και προσθέτει ότι οι δύο µεγάλες καµπάνες της Mονής είχαν 

προσφερθεί από Ρωσίδες προσκυνήτριες.

Όπως είναι γνωστό, η µία και µεγαλύτερη από αυτές, βάρους 1280 κιλών, 

δωρήθηκε στη Mονή Kύκκου, µάλλον κατά το πρώτο έτος της Αγγλοκρατίας, από 

ευσεβή Pωσίδα και µεταφέρθηκε στον Κύκκο από Pώσους µοναχούς. Σύµφωνα µε 

προφορική παράδοση των µελών της Aδελφότητας, χρειάστηκε ένας περίπου 

µήνας για να µεταφερθεί, προφανώς µε τη βοήθεια µουλαριών ή καµήλων, από την 

παραλία µέχρι τη Mονή, που είναι µία απόσταση 22 περίπου χιλιοµέτρων. Aπό 

σχετική επιγραφή στα ρωσικά πληροφορούµαστε, ότι κατασκευάστηκε στο 

εργοστάσιο του Mπογδανόβ και προσφέρθηκε από την Aικατερίνη Oµπράµοβα, 

κάτοικο Mόσχας17. Ας σηµειωθεί ότι στην καµπάνα αυτή αναφέρονται και άλλοι 

περιηγητές της εποχής, όπως οι Άννυ Mπράσσεϋ (1878), Γ. Mπούλτερ (1878) και 

Eσµέ Σκοτ Στήβενσον (1879)18.

O Φραγκούδης αναφέρει επίσης, ότι η Mονή ήταν πλουσιότατη και είχε 

πολλά κτήµατα, τόσο στην Kύπρο, όσο και στο εξωτερικό, τα οποία υποστήριξε ότι 

προέρχονταν από αφιερώµατα πιστών. Σηµειώνει ακόµη, ότι επί Tουρκοκρατίας δεν 

κατέβαλλε φόρους, ενώ δεν συνέβαινε το ίδιο και κατά την Aγγλοκρατία, γεγονός 

που συνέτεινε, σε συνδυασµό µε την κακοδιαχείριση, όπως γράφει, να επιβαρυνθεί 

µε χρέη. Eξέφρασε, όµως, τη βεβαιότητα, ότι, λόγω των πολλών εισοδηµάτων της, 

αν εφαρµοζόταν χρηστή διοίκηση, θα κατέβαλλε πολύ σύντοµα το σύνολο των 
15. O Φραγκούδης αναφέρει, λανθασµένα, ότι η Aγία Eικόνα είχε µεταφερθεί στη 

Λευκωσία το 1886, αντί του ορθού 1887. Bλ. Κ. Κοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1878-

1899), ό.π., σ. 84-85.

16. Για τους προσκυνητές από τη Pωσία και τη Mικρά Aσία βλ. Kωστή Kοκκινόφτα,  

«Σχέσεις Iεράς Mονής Kύκκου και Pωσίας», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς 

Mονής Kύκκου 17(2006)283-285· Tου ιδίου, «Σχέσεις Mικράς Aσίας και Mονής 

Kύκκου», Eνατενίσεις 13(2011)126-130, αντιστοίχως.

17. Bλ. Iερώνυµου Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων. Aπό της 

Tουρκικής κατακτήσεως µέχρι της Aγγλικής κατοχής (1571-1878), Λευκωσία 1930, 

σ. 460· Hγουµένου Xρυσοστόµου, H Mονή Kύκκου, ό.π., σ. 66, όπου αναφέρεται η 

σωστή χρονολογία ανέγερσης του κωδωνοστασίου, και όχι το 1822, που αναφέρει 

λανθασµένα ο Νεοκλής Kυριαζής, Iστορία της Iεράς Mονής Kύκκου, Λάρνακα 1949, 

σ. 35.

18. Για τις σχετικές αναφορές των Mπράσσεϋ, Mπούλτερ και Στήβενσον βλ. Κ. 

Κοκκινόφτα, «Επισκέπτες και συγγραφείς για τη Μονή Κύκκου (1878-1887)», ό.π., 

σ. 55, 57, 67, αντιστοίχως.
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χρεών της.

Aρκετές από τις υπόλοιπες αναφορές του νεαρού συγγραφέα αφορούν στον 

τρόπο διοίκησης της Μονής και στους µοναχούς της, καθώς και στην ονοµαστή 

φιλοξενία, που προσφερόταν στους επισκέπτες της. Σύµφωνα µε τα γραφόµενά 

του, η Aδελφότητα αποτελείτο από 50 µοναχούς, οι περισσότεροι από τους 

οποίους διέµεναν στα Mετόχια και επόπτευαν την καλλιέργεια των κτηµάτων, 

καταβάλλοντας κάποιο ετήσιο αντίτιµο στο κεντρικό ταµείο. Oι δε υπόλοιποι 

ασχολούνταν µε διάφορες εργασίες στην Κεντρική Μονή, εκτός από τους 

γέροντες, οι οποίοι εφησύχαζαν στα κελλιά τους. Aναφέρεται δε σε κάποιον από 

αυτούς, ο οποίος διέτρεφε περισσότερες από 50 γάτες, γεγονός αξιοπρόσεκτο για 

τους επισκέπτες19. Προσθέτει ακόµη, ότι στη Mονή διέµεναν 250 νεαροί δόκιµοι και 

λαϊκοί υπηρέτες, οι οποίοι εργάζονταν ως γεωργοί, βοσκοί, αγωγιάτες και σε 

διάφορες άλλες υπηρεσίες.

Είναι αξιοσηµείωτο ότι από δύο επιστολές, ηµεροµηνίας 12 Mαρτίου 1879 

και 31 Μαρτίου 1887, που ο Hγούµενος Kύκκου (1862-1890) Σωφρόνιος έστειλε 

προς τον  Άγγλο Aρµοστή Γκάρνετ Γούλσλεϊ και προς τον οµώνυµό του 

Aρχιεπίσκοπο Kύπρου, αντιστοίχως, πληροφορούµαστε ότι η Αδελφότητα 

αποτελείτο το µεν 1879 από 54 µοναχούς, ενώ διέµεναν σε αυτήν και 198 λαϊκοί 

υπηρέτες20, και το 1887 από 37 µοναχούς, οι οποίοι ήταν στο σύνολό τους 

χειροτονηµένοι σε Ιεροδιάκονους και Ιεροµόναχους21. Όπως παρατηρούµε, οι 

ανωτέρω αριθµοί είναι παραπλήσιοι µε αυτούς, που δίνει στο οδοιπορικό του ο 

µετέπειτα διακεκριµένος Kύπριος λόγιος.

Ο Φραγκούδης αναφέρεται ακόµη στην ψηλή τοποθεσία, όπου ήταν κτισµένη 

η Μονή, σηµειώνοντας ωστόσο, ότι σε αυτή δεν υπήρχαν πολλές πηγές, γεγονός 

που υποχρέωνε την Αδελφότητα να αποθηκεύει βρόχινο νερό σε στέρνες, για να 

µπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολυπληθών επισκεπτών, ιδίως κατά 

τις πανηγύρεις. Aναφέρει επίσης, ότι τα βουνά της περιοχής εθεωρούντο τα πλέον 

απόκρηµνα στο νησί, γι’ αυτό και ήταν ακατοίκητα και µόνο οι βοσκοί µετέφεραν σε 

αυτά τα κοπάδια τους, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Όπως υποθέτει, αυτός 

ήταν και ο βασικός λόγος, ώστε να εξακολουθούν µέχρι τότε να ζουν στην περιοχή 

19. Σύµφωνα µε την προφορική παράδοση της Aδελφότητας της Mονής επρόκειτο 

για τον σπουδαίο Iεροψάλτη Mητροφάνη, για τον οποίο βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H 

Mονή Kύκκου στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Kύπρου (1878-1911), Λευκωσία 2014, 

σ. 166-168

20. Iωάννη Θεοχαρίδη, O κώδικας 53 της Iεράς Mονής Kύκκου, Λευκωσία 2004, σ. 

183.

21. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Kύπρου (1878-

1911), ό.π., σ. 95-101 (τα σχόλια), σ. 223-225 (η επιστολή).
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αγρινά, τα οποία τα θεωρεί ως είδος άγριων αιγών και τα παροµοιάζει µε τα ελάφια. 

Eπαινεί δε την αποικιακή Kυβέρνηση, η οποία είχε λάβει µέτρα για την προστασία 

τους, αφού απειλούντο µε εξαφάνιση, όπως την απαγόρευση του κυνηγίου τους, 

εκτός αν καταβαλλόταν το ποσό της µιάµισης λίρας για την εξασφάλιση σχετικής 

άδειας, που ίσχυε για ένα µόνο ζώο22. Σηµειώνει ακόµη, ότι στην περιοχή υπήρχαν  

χοίροι σε άγρια κατάσταση, καθώς και σε µια συγκεκριµένη τοποθεσία κέδρα, 

παρόµοια µε αυτά του Λιβάνου, που ήταν µοναδικά στο νησί. Προσθέτει δε, ότι η 

διαδροµή προς τη Mονή της Xρυσορρογιάτισσας απείχε πέντε περίπου ώρες και 

ήταν µία από τις ωραιότερες του νησιού.

Τέλος, σε άλλο σηµείο του οδοιπορικού του αναφέρεται στο Mετόχιο του 

Aγίου Προκοπίου, το οποίο, όπως γράφει, βρισκόταν πολύ κοντά στο χωριό Άγιος 

Δοµέτιος και είχε ανεγερθεί σχετικά πρόσφατα. Όπως αναφέρει, σε αυτό 

µεταφερόταν από την Kεντρική Mονή, σε περιόδους ανοµβρίας, η Αγία Eικόνα, 

προς την οποία προσέρχονταν πολλοί χωρικοί από τα γύρω χωριά, για να 

αναπέµψουν δεήσεις. Ωστόσο, συγχύζει το Mετόχιο του Aγίου Προκοπίου µε αυτό 

του Aρχαγγέλου στη Λακατάµεια, και το αναφέρει µε το όνοµα του δευτέρου. Tο 

λάθος του είναι προφανές, αφού είναι το πρώτο, που βρίσκεται σε κοντινή 

απόσταση από τον Άγιο Δοµέτιο, ενώ η αναφορά σε ανέγερσή του «πριν από 

µερικά χρόνια» ανταποκρίνεται σε αυτό, αφού ο ναός του είχε ολοκληρωθεί το 

1861, ενώ ο αντίστοιχος του Aρχαγγέλου είναι κτίσµα του 14ου - 15ου αιώνα, µε 

προσθήκη του έτους 1660. Eπιπλέον, την περίοδο που έγραψε το κείµενό του, η 

Aγία Eικόνα βρισκόταν στο Mετόχιο του Aγίου Προκοπίου, όπου είχε διαφυλαχθεί 

από το 1887 µέχρι το 1990, οπότε επανήλθε στην Kεντρική Mονή23.

Nτέιβιντ Xόγκαρθ (1888)

Tο ίδιο έτος µε τον Φραγκούδη περιηγήθηκε την Kύπρο και ο Bρετανός 

22. Για τα αγρινά και τον κίνδυνο εξαφάνισής τους, κατά τα πρώτα χρόνια της 

Aγγλοκρατίας, βλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, H Iερά Mονή Kύκκου στα Bρετανικά 

Aποικιακά Aρχεία 1930-1939, Λευκωσία 1999, σ. 134-141.

23. Για τα Mετόχια του Aγίου Προκοπίου και του Aρχαγγέλου Mιχαήλ βλ. Kωστή 

Kοκκινόφτα - Iωάννη Θεοχαρίδη, Aρχάγγελος Mιχαήλ, Λευκωσία 2001· Kωστή 

Kοκκινόφτα, «Το Μετόχιο του Αγίου Προκοπίου», Ενατενίσεις 10(2010)144-148, 

αντιστοίχως. Για τη µεταφορά και τη διαφύλαξη της Aγίας Eικόνας στο Mετόχιο 

του Aγίου Προκοπίου, την περίοδο 1887-1890, βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα 

Mελετήµατα, τ. A΄, Λευκωσία 1997, σ. 37-40.
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συγγραφέας Nτέιβιντ Xόγκαρθ24, ο οποίος επισκέφθηκε τότε το Mετόχιο της Aγίας 

Mονής ή Mονής των Iερέων25. O Χόγκαρθ γοητεύτηκε από τη θέα προς τον κόλπο 

της Xρυσοχούς και τη χερσόνησο του Aκάµα, καθώς και από το τοπίο της περιοχής 

και τις κλιµατολογικές του συνθήκες. Σηµείωσε δε στο οδοιπορικό του, ότι τα γύρω 

υψώµατα προστάτευαν, κατά τον χειµώνα, το µοναστηριακό κτίσµα από τους 

δυνατούς ανέµους και συνέτειναν, ώστε να υπάρχει δροσιά το καλοκαίρι. Aκόµη 

προσέθεσε, ότι στην περιοχή έρρεε συνεχώς νερό από πηγή, που ήταν γνωστή για 

την καθαρότητά της. 

Όπως αναφέρει, το 1885 είχαν βρεθεί, κατά την αναπαλαίωση του Μετοχίου, 

δύο πέτρινες επιγραφές του 4ου αιώνα, γραµµένες στο «κυπριακό αλφάβητο», που 

εντοιχίστηκαν στην εξωτερική όψη του δυτικού τοίχου του ναού, δεξιά και 

αριστερά της κύριας εισόδου. Πρόσεξε επίσης στον δυτικό τοίχο και χαµηλά, στα 

αριστερά της εισόδου, ακόµη µια επιγραφή, που ήταν γραµµένη µε ελληνικούς 

χαρακτήρες. Αναφέρει, όµως, ότι ήταν φθαρµένη σε µεγάλο βαθµό, γεγονός που 

καθιστούσε την ανάγνωσή της αδύνατη. Ωστόσο εκτίµησε µε βάση τα γραφολογικά 

της δεδοµένα, ότι  αναγόταν στον 4ο π.X. αιώνα.

Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι επιγραφές αυτές σώζονται µέχρι τις µέρες µας και 

αποτελούν µια σηµαντική µαρτυρία για την ιστορία του µνηµείου. Oι δύο πρώτες 

είναι γραµµένες στο συλλαβικό αλφάβητο και αναφέρουν, ότι ο βασιλιάς της 

Πάφου Nικοκλής (374/373-361) ανήγειρε ναό αφιερωµένο στη θεά Ήρα. Όπως δε 

γνωρίζουµε από αλλού, το 1882 είχαν ξεκινήσει, µε πρωτοβουλία του Oικονόµου 

της Mονής Kύκκου και µετέπειτα Mητροπολίτη Πάφου (1890-1899) Eπιφανίου, 

έργα ανακαίνισης του Mετοχίου, οπότε εντοπίστηκαν οι πέτρινες επιγραφές και 

εντοιχίστηκαν στον δυτικό τοίχο του ναού, όταν µετατράπηκε από τρίκλιτος σε 

δίκλιτο26.

Στη συνέχεια, ο Xόγκαρθ αναφέρεται στις προσπάθειες, οι οποίες έγιναν για 

να διαβαστούν οι δύο επιγραφές, και σηµειώνει, ότι επρόκειτο για την πιο ωραία 

σκαλισµένη κυπριακή γραφή, που είχε υπόψη του. Παραθέτει δε το ακριβές κείµενό 

τους, που σχετίζεται µε την προαναφερθείσα ανέγερση ναού, αφιερωµένου στη θεά 

Ήρα, από τον βασιλιά Nικοκλή. Σηµείωσε ακόµη, ότι σώζονταν κατάλοιπα από τον 
24. D.G. Hogarth, Devia Cypria. Notes of an archaeological Journey in Cyprus in 

1888, London 1889, σ. 31-35. Bλ. Tα Δηµοσιεύµατα 2. Για τον Xόγκαρθ βλ. 

«Xόγκαρθ Nτέιβιντ Tζωρτζ», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 14, Λευκωσία 

1991, σ. 57.

25. Kωστή Kοκκινόφτα - Iωάννη Θεοχαρίδη, Mονή των Iερέων ή Aγία Mονή, 

Λευκωσία 1999, σ. 26-32.

26. Λοΐζου Φιλίππου, «H Mονή των Iερέων ή Aγία Mονή», Kυπριακά Xρονικά 

4(1926)317. Για τη ζωή και το έργο του Eπιφανίου βλ. K. Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα 

Mελετήµατα, τ. A΄, ό.π., σ. 151-181.
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ναό αυτό, όπως για παράδειγµα τέσσερις κίονες, που υπήρχαν στο βόρειο τµήµα 

του καθολικού, και υπέθεσε ότι οι µεγάλες πέτρες στην αψίδα  και σε τοίχο στα 

νότιά της προέρχονταν επίσης από  αυτόν. Tέλος αναφέρει, ότι το καθολικό του 

Mετοχίου εθεωρείτο ένας από τους παλαιότερους ναούς του νησιού και υποθέτει, 

ότι η αψίδα ίσως να ανήκε στην αρχική οικοδοµή.

Oπωσδήποτε οι ανωτέρω παρατηρήσεις του Xόγκαρθ στερούνται 

επιστηµονικής αρχαιολογικής τεκµηρίωσης. Αποτέλεσαν, όµως, τη βάση για την 

εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων, που βοήθησαν αργότερα στη συγγραφή της 

ιστορίας του µνηµείου27.

Γουίλλιαµ Mάλλοκ (1888)

Το ίδιο έτος µε τους Φραγκούδη και Χόγκαρθ επισκέφθηκε την Κύπρο και ο 

Βρετανός Γουίλλιαµ Mάλλοκ, ο οποίος δηµοσίευσε µέρος από τις εντυπώσεις του 

στο περιοδικό «Scribner’s Magazine», τον Σεπτέµβριο του 188828. Το δε αµέσως 

επόµενο έτος εξέδωσε πολυσέλιδο τόµο µε πολύ περισσότερες πληροφορίες29, 

ανάµεσά στις οποίες περιλαµβάνονται και οι εντυπώσεις του από το Μετόχιο του 

Aγίου Προκοπίου. Όπως σηµειώνει, το Μετόχιο βρισκόταν ένα περίπου µίλι από την 

πρωτεύουσα του νησιού, ανάµεσα σε ένα περιβόλι από κυπαρίσσια και συκαµινιές. 

Προσθέτει επίσης, ότι αποτελείτο από ένα τετράγωνο κτήριο, κτισµένο µε 

πλινθάρια και αυλή, στο µέσο της οποίας υπήρχε ναός. Αναφέρει ακόµη, ότι τα 

µοναστηριακά κτήρια έδιναν την εντύπωση παραµεληµένων αγροτικών κατοικιών 

και συµπληρώνει ότι υπήρχε στάβλος µε πολλές καµήλες.

Aκολούθως, ο Bρετανός περιηγητής περιέγραψε τον ναό του Μετοχίου, που, 

όπως σηµείωσε, ήταν ένα απλό κτίσµα µε ασπρισµένους τοίχους, το οποίο 

διαχωριζόνταν από «ένα παραπέτασµα», εννοώντας το εικονοστάσιο, στο οποίο 

ήταν τοποθετηµένες εικόνες Aγίων. Πρόσεξε δε, ότι ανάµεσά τους περιλαµβανόταν 

και η Αγία Εικόνα, που ήταν καλυµµένη κατά το ήµισυ από κεντηµένη σκέπη και η 

οποία εθεωρείτο το δεύτερο, σύµφωνα µε τα γραφόµενά του, σηµαντικότερο 

προσκύνηµα των Ορθόδοξων Χριστιανών, µετά από τους Aγίους Tόπους, γεγονός 

που υπογραµµίζει και την πανορθόδοξη φήµη της. Όπως παρατήρησε, η Εικόνα 

αυτή καλυπτόταν από επένδυση µε πολύτιµους λίθους, η οποία αναπαριστούσε τον 

27. Για την περιγραφή του µνηµείου βλ. K. Kοκκινόφτα - Iω. Θεοχαρίδη, Mονή των 

Iερέων, ό.π., σ. 9-17.

28. W. H. Mallock, «Scenes in Cyprus», Scribner’s Magazine 4(1888)259-278.

29. W. H. Mallock, In an enchanted Island, London 1889, σ. 229-235. Bλ. Tα 

Δηµοσιεύµατα 3. Για τον Mάλλοκ βλ. Kώστα Προυσή, «Ένας Άγγλος επισκέπτης 

στην Kύπρο πριν από εκατό χρόνια», στον τόµο: Iδρύµατος Aρχιεπισκόπου 

Mακαρίου Γ΄ (έκδ.), Διαλέξεις, Oµιλίες, Eκδηλώσεις, τ. A΄, Λευκωσία 1994, σ. 245-

259.
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εικονογραφικό τύπο της πρωτότυπης, και σηµείωσε ότι σύµφωνα µε την παράδοση 

είχε αγιογραφηθεί από τον Eυαγγελιστή Λουκά. Προσθέτει ακόµη, ότι η Εικόνα είχε 

µεταφερθεί στο Mετόχιο από τη Mονή Kύκκου το περασµένο καλοκαίρι30, για να 

αναπεµφθούν δεήσεις, ώστε να τερµατιστεί η ανοµβρία.

Aκολούθως, ο Mάλλοκ αναφέρεται στα καλλιεργηµένα κτήµατα του 

Mετοχίου και στη συνέχεια παραθέτει το κείµενο του Γάλλου µεσαιωνοδίφη του 

19ου αιώνα Λουί ντε Mας Λατρί για την ιστορία της Μονής31. Περιγράφει δηλαδή, 

όπως και ο Γεώργιος Φραγκούδης, τη συνάντηση του Βυζαντινού δούκα Mανουήλ 

Bουτοµύτη µε τον ασκητή Hσαΐα στα βουνά του Kύκκου, τη µετάβασή τους στην 

Kωνσταντινούπολη και τη µεταφορά της Αγίας Εικόνας στην Κύπρο. Τέλος 

σηµειώνει ότι η Mονή Κύκκου βρισκόταν ψηλά στα βουνά, σε απόσταση δύο 

ηµερών από τη Λευκωσία.

Aθανάσιος Σακελλάριος (1890-1891)

Σηµαντικές πληροφορίες για την ιστορία της Μονής Κύκκου κατά την υπό 

εξέταση περίοδο διασώζει ο εξ Aγίου Πέτρου Kυνουρίας, φιλόλογος και 

σχολάρχης της Eλληνικής Σχολής Λάρνακας την περίοδο 1849-1854, Aθανάσιος 

Σακελλάριος (1826-1901). Ο Αρκάδας σχολάρχης εξέδωσε τον πρώτο τόµο του 

έργου του «Tα Kυπριακά» στην Αθήνα, το 185532, τον οποίο επανέκδωσε 

εµπλουτισµένο και ογκωδέστερο στην ίδια πόλη, το 189033. Σε σύγκριση µε την 

πρώτη έκδοση,  προσέθεσε στη δεύτερη αρκετά νέα στοιχεία για τη Mονή Kύκκου 

και τα Mετόχια της. Για παράδειγµα, για το Mετόχιο της Aγίας Mονής σηµειώνει ότι 

απείχε µια ώρα από τη Mονή της Xρυσορρογιάτισσας και ότι σε αυτό υπήρχαν 

αρχαία ερείπια, που χρησιµοποιήθηκαν για την ανέγερση του καθολικού και των 

30. Σύµφωνα µε σχετικά δηµοσιεύµατα της εποχής, η Eικόνα µεταφέρθηκε στο 

Mετόχιο τον Mάρτιο του 1887. Bλ. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1878-1899), 

ό.π., σ. 84, 106.

31. Για την αναφορά αυτή στην ιστορία της Mονής Kύκκου βλ. L. de Mas Latrie, 

Histoire de l’ ile de Chypre sous le règne des Princes de la maison de Lusignan, v. I, 

Paris 1855, σ. 92-93.

32. Για τις σχετικές αναφορές στην πρώτη έκδοση του έργου του βλ. Aθανάσιου 

Σακελλάριου, Tα Kυπριακά, τ. A΄, Aθήνα 1855, σ. 111-112 [= Κ. Κοκκινόφτα, 

«Χρονικογράφοι, συγγραφείς και περιηγητές για τη Μονή Κύκκου (15ος αι.-1878)», 

ό.π., σ. 20-21 (τα σχόλια), σ. 78-79 (το κείµενο)].

33. Aθανάσιου Σακελλάριου, Tα Kυπριακά, τ. A΄, Aθήνα 1890, σ. 127-129, 259, 403-

404. Bλ. Tα Δηµοσιεύµατα 4. Για τον Σακελλάριο βλ. Πασχάλη Kιτροµηλίδη, 

Kυπριακή Λογιοσύνη 1571-1878, Λευκωσία 2002, σ. 234-237· Aρ. Kουδουνάρη, 

Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 532-533.
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παρακείµενων κτισµάτων. Αναδηµοσιεύει δε από το κείµενο του Χόγκαρθ την 

προαναφερθείσα επιγραφή, που µαρτυρεί ότι στην ίδια θέση υπήρχε, κατά το 

παρελθόν, ναός της θεάς Ήρας.

Ο Σακελλάριος αναφέρει, ότι η Mονή Kύκκου κατείχε πρωτεύουσα θέση στη 

µοναστική ζωή του τόπου και σηµειώνει, ότι βρισκόταν σε απόσταση έξι ωρών προς 

τα βορειοανατολικά της Mονής Xρυσορρογιάτισσας, µε την οποία ενωνόταν µε 

δύσβατο δρόµο, τον πλέον απόκρηµνο του νησιού. Αναφέρει ακόµη, όπως και ο 

Φραγκούδης, ότι η ονοµασία της οφειλόταν στο δέντρο κοκκονιά και σηµειώνει ότι 

η προσκυνηµατική Eικόνα ήταν, κατά την παράδοση, µία από τις τρεις, που 

αγιογράφησε ο Eυαγγελιστής Λουκάς, και ότι, σύµφωνα µε αρχαίο έθιµο, 

διετηρείτο καλυµµένη µε επίχρυσο κάλυµµα και αθέατη για τους πιστούς. 

Aκολούθως, αντλώντας από το κείµενο του µεσαιωνικού χρονικογράφου Λεόντιου 

Mαχαιρά (15ος αι.)34, αναφέρεται µε συντοµία στο ιστορικό της ίδρυσής της.

Στη συνέχεια παραθέτει αρκετές πληροφορίες για το διοικητικό καθεστώς 

της, όπως ότι ήταν ανεξάρτητη από τον Aρχιεπίσκοπο και ότι σε αυτήν 

εγκαταβίωναν γύρω στους 100 µοναχούς και λαϊκούς υπηρέτες35. Προσθέτει ακόµη 

ότι ο Hγούµενός της, κατά τις διάφορες εκκλησιαστικές τελετές, έφερε µανδύα και 

µίτρα, όπως οι Aρχιερείς του νησιού. Ωστόσο, στην προφορική παράδοση των 

µελών της Aδελφότητας δεν έχει διασωθεί µαρτυρία, ότι ο Hγούµενος έφερε 

µίτρα, αλλά αναφέρεται ότι χρησιµοποιούσε εγκόλπιο, όπως διασώζεται και σε 

σχετικές φωτογραφίες του Hγουµένου Kύκκου (1948-1979) Xρυσοστόµου36.

Ο Σακελλάριος αναφέρει ακόµη, ότι εντός του ναού, προφανώς σε κάποιον 

από τους παρακείµενους χώρους, διετηρείτο βιβλιοθήκη µε σπουδαία πατερικά 

συγγράµµατα και εκδόσεις αρχαίων συγγραφέων, που, όµως, δεν 

χρησιµοποιούνταν, αφού οι µοναχοί αρκούνταν στην ανάγνωση της καθηµερινής 

34. Για το σχετικό απόσπασµα των τριών σωζόµενων χειρογράφων µε το χρονικό 

του Mαχαιρά, αυτών της Bενετίας, της Pαβέννας και της Oξφόρδης, βλ. Mιχάλη 

Πιερή - Άγγελ Nικολάου Kονναρή, Λεοντίου Mαχαιρά: Xρονικό της Kύπρου, 

Λευκωσία 2003, σ. 86-87 [= Κ. Κοκκινόφτα, «Χρονικογράφοι, συγγραφείς και 

περιηγητές για τη Μονή Κύκκου (15ος αι.-1878)», ό.π., σ. 10-11 (τα σχόλια), σ. 45-

46 (το κείµενο)].

35. H πληροφορία αυτή, όµως, δεν ανταποκρίνεται προς την πραγµατικότητα, 

αφού, όπως έγινε λόγος στο οδοιπορικό του Γεώργιου Φραγκούδη, οι ένοικοι της 

Μονής Κύκκου ανέρχονταν τότε στους 250.

36. Tη σχετική πληροφορία οφείλω στον διευθυντή του Mουσείου Iεράς Mονής 

Kύκκου κ. Στέλιο Περδίκη, τον οποίο και ευχαριστώ.
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ακολουθίας και των διαφόρων συναξαρίων37. Είναι αξιοσηµείωτο ότι την 

πληροφορία για συγκρότηση της βιβλιοθήκης της Μονής από εκδόσεις πατερικών 

κειµένων και αξιόλογων βιβλίων αρχαίων Eλλήνων συγγραφέων επιβεβαιώνουν και 

άλλοι περιηγητές της εποχής, όπως η Άννυ Mπράσσεϋ (1878)38.

O Αρκάδας φιλόλογος αναφέρεται στη συνέχεια στο κλίµα της περιοχής, 

που θεωρεί εξαιρετικό, σηµειώνοντας, όµως, ότι δεν υπήρχαν πολλές πηγές, µε 

αποτέλεσµα οι µοναχοί να έχουν δηµιουργήσει στέρνες, για να συλλέγουν το νερό 

της βροχής. Προσθέτει δε, ότι αυτό καταναλωνόταν κατά τη γιορτή της 15ης 

Aυγούστου, που θεωρεί, προφανώς, ως τη µαζικότερη από απόψη προσέλευσης 

προσκυνητών, αφού δεν αναφέρει οτιδήποτε για την πανήγυρη της Μονής, στις 8 

Σεπτεµβρίου.

Aκολούθως περιγράφει το οδικό δίκτυο της Mονής προς τη Λευκωσία, 

παραθέτοντας πληροφορίες για τα δύο δροµολόγια, που µπορούσε κάποιος να 

ακολουθήσει. Όπως σηµειώνει, το ένα από αυτά διερχόταν από την περιοχή της 

Mαραθάσας, µέσω των χωριών Πεδουλά - Mουτουλλά και Kαλοπαναγιώτη, από 

όπου, ακολουθώντας βορειοανατολική κατεύθυνση, κατέληγε στη Λεύκα. Tο 

τελευταίο, όµως, τµήµα της διαδροµής, σύµφωνα µε τα γραφόµενά του, ήταν 

δύσβατο, λόγω των πολλών κρηµνών και των απότοµων βράχων, γι’ αυτό και οι 

Kυκκώτες µοναχοί και οι πολυπληθείς προσκυνητές προτιµούσουν το δεύτερο 

δροµολόγιο, που διερχόταν από το χωριό Kάµπος και κατέληγε στους Σόλους, και 

το οποίο ήταν πολύ πιο οµαλό39.

Όπως διαπιστώνεται από τη µελέτη των οδοιπορικών των επισκεπτών της 

Μονής Κύκκου στα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας, το ταξίδι για όσους 

επιθυµούσαν να µεταβούν στη Mονή Kύκκου ήταν αρκετά κοπιαστικό και γινόταν 

µόνο µε τη χρήση µουλαριών, εξαιτίας της ανυπαρξίας δρόµων, που να την 

ενώνουν µε τις µεγάλες πόλεις. Την περίοδο αυτή οι περιηγητές έφθαναν στη Μονή 

ακολουθώντας τρεις βασικές οδούς: Η πρώτη ήταν η λεγόµενη βόρεια οδός, που 

ξεκινούσε από το Καραβοστάσι και κατέληγε στον Κύκκο, µέσω Κάµπου - 

Τσακίστρας, ή µέσω Καλοπαναγιώτη. Η δεύτερη ήταν η νοτιοδυτική οδός, που 

ξεκινούσε από την Πάφο και κατέληγε στη Μονή µέσω της Χρυσορρογιάτισσας, 

37. Για την ιστορία της Bιβλιοθήκης της Mονής Kύκκου βλ. Xαράλαµπου Στρόππου, 

«Η βιβλιοθήκη του Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου», στον τόµο: Στυλιανού 

Περδίκη (επιµ.), Iερά Mονή Kύκκου. Eικών ανεσπέρου Φωτός, Aθήνα 2010, σ. 197-

203.

38. Lady Brassy, Sunshine and Storm in the East, or Cruises to Cyprus and 

Constantinople, London 1881, σ. 333 [= Κ. Κοκκινόφτα, «Επισκέπτες και συγγραφείς 

για τη Μονή Κύκκου (1878-1887)», ό.π., σ. 54].

39. Για τα διάφορα δροµολόγια προς τη Mονή Kύκκου, που ακολουθούσαν οι 

προσκυνητές την περίοδο αυτή, βλ. τα όσα αναφέρονται στο εισαγωγικό σηµείωµα.
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που, όπως αναφέρει ο Σακελλάριος, ήταν απόκρηµνη και απαιτούσε οδοιπορία 

πολλών ωρών. Τέλος η τρίτη ήταν η νότια ή νοτιοανατολική, που µέσω διαφόρων 

κατευθύνσεων κατέληγε από τη Λεµεσό στο Τρόοδος και από εκεί, µέσω Πεδουλά, 

στη Μονή Κύκκου40. Οι τρεις αυτές οδοί σταδιακά διευρύνθηκαν και αποτέλεσαν 

τους κύριους δρόµους πρόσβασης στη Μονή στα νεότερα χρόνια41.

Tέλος ο Σακελλάριος αναφέρεται στα αγρινά, τα οποία υπήρχαν στα βουνά 

του Kύκκου, τα οποία θεωρεί ως είδος άγριων αιγών, προσθέτοντας ότι 

αντιµετώπιζαν άµεσο κίνδυνο εξαφάνισης. Γι’ αυτό σηµειώνει, όπως και ο 

Φραγκούδης προηγουµένως, ότι η αποικιακή Kυβέρνηση είχε απαγορεύσει 

ουσιαστικά το κυνήγι τους, αφού έθεσε ως προϋπόθεση, για να επιτραπεί, την 

καταβολή ενός πολύ µεγάλου ποσού χρηµάτων. Aκόµη αναφέρει ότι τα αγρινά, 

που διαβιούσαν στην περιοχή, θεωρούνταν ιερά ζώα και ότι ανήκαν στη Μονή 

Κύκκου, γι’ αυτό και οι χωρικοί απέφευγαν να τα κυνηγούν42.

Το 1891, ο Σακελλάριος εξέδωσε και δεύτερο τόµο του έργου του, όπου, 

ανάµεσα σε άλλα, δηµοσίευσε και αρκετά δηµοτικά τραγούδια του νησιού. 

Aνάµεσά τους περιέλαβε και το «Άσµα της Mονής Kύκκου»43, σύµφωνα µε το οποίο 

εστάλη από «την Bενετιάν, που µεσ’ ς την Eκκλιτέραν [= την Aγγλία]», δηλαδή από 

χώρες της Δύσης, µια τεράστια λαµπάδα. Όπως αναφέρεται, το µέγεθός της ήταν 

τέτοιο, ώστε χρειάστηκαν πέντε µοναχοί και πέντε λαϊκοί, για να µπορέσουν να τη 

µεταφέρουν στον ναό. Tο βράδυ, όµως, η Θεοτόκος παρουσιάστηκε στον ύπνο 

ενός νεαρού δοκίµου και τον προέτρεψε να σπεύσει στον Hγούµενο και να του 

ανακοινώσει, ότι δεν έπρεπε να ανάψουν τη λαµπάδα, γιατί θα εκρηγνυόταν και θα 

κατέστρεφε τη Mονή. Ακόµη του ανέφερε να ζητήσει από τον Ηγούµενο να φτιάξει 

από αυτή µικρότερες λαµπάδες και κεριά, και να σταλούν, για να πωληθούν στα 

χωριά του νησιού.

Σύµφωνα µε το άσµα, ο νεαρός δόκιµος ξύπνησε αµέσως τον Hγούµενο, 

αναφέροντας επιπλέον ότι η λαµπάδα είχε σταλεί από Eβραίο, ο οποίος, προφανώς, 

40. Θεοχάρη Σταυρίδη, «Διαδροµές προσκυνητών και περιηγητών προς τη Μονή 

Κύκκου τον 18ο και 19ο αιώνα», Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 

8(2008)171-192.

41. Για το οδικό δίκτυο προς τη Mονή Kύκκου, κατά την Αγγλοκρατία και µέχρι τα 

πρώτα χρόνια της Aνεξαρτησίας, βλ. Hγουµένου Xρυσοστόµου, H Mονή Kύκκου, 

ό.π., σ. 1-2.

42. Για τα αγρινά έγινε λόγος στο οδοιπορικό του Γεώργιου Φραγκούδη. 

Περισσότερα αναφέρονται στη διδακτορική διατριβή του Eleftherios Hatjisterkotis, 

The Cyprus Mouflon. Ovis Gmelini Ophion. Management Conservation and Evolution, 

Montreal 1992.

43. Aθ. Σακελλάριου, Tα Kυπριακά, τ. B΄, Aθήνα 1891, σ. 93-94. Bλ. Tα 

Δηµοσιεύµατα 5.
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εκπροσωπούσε στη λαϊκή αντίληψη της εποχής τον εχθρό της Oρθόδοξης πίστης. 

Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται, ο Hγούµενος έδωσε οδηγίες για τη µεταφορά της 

λαµπάδας στον εξωτερικό χώρο της Mονής και την προσεκτική διάλυσή της, οπότε 

βρέθηκε στο εσωτερικό της µεγάλη ποσότητα πυρίτιδας, ικανής για να ανατινάξει 

το µοναστηριακό συγκρότηµα. Ακολούθως, από αυτή φτιάχτηκαν µικρότερες 

λαµπάδες και κεριά, που πωλήθηκαν στα χωριά του νησιού.

Eµίλ Nτεσάµπ (1893)

Εκτός από τους προαναφερθέντες, σηµαντικές πληροφορίες για την ιστορία 

της Mονής Kύκκου στα τέλη του 19ου αιώνα διασώζει ο Γάλλος περιηγητής Eµίλ 

Nτεσάµπ (Emile Deschamps), ο οποίος επισκέφθηκε το νησί το 1893 και εξέδωσε 

σχετικό βιβλίο στο Παρίσι, το 189844. Στο κείµενό του αναφέρεται αρχικά στο 

Mετόχιο  του Ξηροποτάµου στην Πεντάγεια, όπου στάθµευσε για µια περίπου ώρα, 

κατά το ταξίδι του από τη Λευκωσία προς την Πόλη της Xρυσοχούς. Eκεί τον 

υποδέχθηκε ο προϊστάµενός του, ο οποίος, όπως σηµειώνει, είχε εµφανή σηµάδια 

από τη χειρωνακτική εργασία και τη συνεχή έκθεσή του στον ήλιο. Προσθέτει 

επίσης, ότι µαζί µε άλλους τρεις µοναχούς επόπτευε τις αγροτικές εργασίες στα 

εκεί κτήµατα της Μονής Κύκκου, η έκταση των οποίων ξεπερνούσε τις 3,000 

σκάλες. Aκόµη σηµειώνει ότι είχε, κατά την παραµονή του στο Mετόχιο, µια 

πραγµατικά καλή φιλοξενία, η οποία, όπως διασώζουν και προγενέστεροι 

περιηγητές, παρείχετο γενναιόδωρα45.

Aκολούθως ο Nτεσάµπ, µετά από επίσκεψή του στην Πόλη της Xρυσοχούς, 

θέλησε να επισκεφθεί τη Mονή Kύκκου. Διαπίστωσε, όµως, ότι δεν υπήρχε οδικό 

δίκτυο, που θα τον οδηγούσε απευθείας στο ιστορικό µοναστήρι και πως η 

προσπέλαση µέσα από το δάσος της Πάφου παρουσίαζε πολλές δυσκολίες. Γι’ 

αυτό επέστρεψε στη Λεύκα, από όπου, όπως σηµειώνει, είχε τρεις επιλογές, για να 

µεταβεί στη Mονή: H πρώτη ήταν να ακολουθήσει τον δρόµο, που την ένωνε µε τη 

Λεύκα, η δεύτερη µέσω της κοιλάδας της Mαραθάσας και η τρίτη µέσω του χωριού 

Kάµπος, που είχε επισκευαστεί την περίοδο αυτή και τον οποίο επέλεξε τελικά. 

Ωστόσο, στην πραγµατικότητα, όπως έχει αναφερθεί στο κείµενο του Σακελλάριου, 

οι διαδροµές ήταν µόνο δύο, αφού από τη Λεύκα το οδικό δίκτυο κατέληγε στη 

44. Σταύρου Λαζαρίδη (επιµ.), Emile Deschamps: Στην Κύπρο τη χώρα της 

Αφροδίτης, Λευκωσία 2005, σ. 130-131, 140-147. Bλ. Tα Δηµοσιεύµατα 6. Για τον 

Nτεσάµπ βλ. Ό.π., σ. 8-11.

45. Για παράδειγµα βλ. τα όσα αναφέρει η σύζυγος του Άγγλου διοικητή της 

Κερύνειας Eσµέ Σκοτ Στήβενσον, η οποία επεσκέφθη το Mετόχιο, το 1879: Esme 

Scott-Stevenson, Our home in Cyprus, London 21880, σ. 188-190 [= Κ. Κοκκινόφτα, 

«Επισκέπτες και συγγραφείς για τη Μονή Κύκκου (1878-1887)», ό.π., σ. 33 (τα 

σχόλια), 71 (το κείµενο)].
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Μονή µέσω της κοιλάδας της Μαραθάσας και µέσω του Κάµπου, και όχι απευθείας, 

κάτι που φαίνεται δεν είχε υπόψη του ο Γάλλος περιηγητής.

Στη συνέχεια περιγράφει τη διαδροµή προς τη Mονή, µέσω του χωριού 

Κάµπος, αναφέροντας ότι αρχικά ήταν οµαλή και διερχόταν κατά µήκος κοίτης 

ποταµού µε πολλά και  πανύψηλα δέντρα. Ακολούθως, όπως γράφει, γινόταν 

απότοµη και το µονοπάτι στένευε. Προσθέτει ακόµη, ότι η περιοχή ήταν εντελώς 

ακατοίκητη και ότι καθοδόν στάθµευσε σε ένα µύλο, ο οποίος ήταν ο συνηθισµένος 

σταθµός των προσκυνητών. Σηµείωσε επίσης, ότι διήλθε από τα χωριά Kάµπος και 

Tσακίστρα, και ότι συνάντησε ξέφωτα µε πολλούς αµπελώνες από µαύρο σταφύλι, 

καθώς και πυκνά δάση.

Ο Nτεσάµπ έγινε δεκτός στη Μονή Κύκκου µε φιλόξενη διάθεση από τον 

Hγούµενο, που του παραχώρησε δωµάτιο για τη διαµονή του και ειδικό χώρο, για 

να σταβλιστούν τα µουλάρια, που µετέφεραν τις αποσκευές του. Σηµείωσε δε, ότι 

έγραψε στο λεύκωµα επισκεπτών το όνοµά του, που ήταν το πρώτο στα γαλλικά, 

αφού όλα τα υπόλοιπα ήταν στα αγγλικά και στα γερµανικά, γεγονός που 

αποκαλύπτει και τη χώρα προέλευσης των ξένων επισκεπτών. Aκολούθως 

παραθέτει µερικές πληροφορίες για την ιστορία της Μονής Κύκκου και σηµειώνει 

ότι η Mονή αναγόταν στην εποχή του Βυζαντινού αυτοκράτορα Aλέξιου Kοµνηνού. 

Προσθέτει ακόµη, ότι κατά καιρούς καταστράφηκε από πυρκαγιά και ότι στην 

τελευταία από αυτές, που συνέβη το 1813, κάηκαν και όλα τα παλαιά έγγραφά της. 

Όπως σηµειώνει, το γεγονός αυτό υπενθύµιζε µαρµάρινη επιγραφή, η οποία ήταν 

ενσωµατωµένη στον τοίχο ενός από τους διαδρόµους των µοναστηριακών 

κτισµάτων46. Αναφέρει επίσης, ότι η Mονή απόλεσε πολύτιµους θησαυρούς και ιερά 

κειµήλια το 1821, οπότε λεηλατήθηκε από τους Tούρκους κατακτητές και 

εκτελέστηκε ο Hγούµενός της. Διασώζει δε τη σχετική αναφορά, όπως 

καταγράφηκε σε έγγραφο της εποχής, σύµφωνα µε την οποία τα κλαπέντα είχαν 

φορτωθεί σε 32 καµήλες και σε πολλά µουλάρια47.

O Nτεσάµπ διασώζει πολύτιµες πληροφορίες για το µοναστηριακό 

οικοδόµηµα και τους γύρω βοηθητικούς χώρους, που αποτελούνταν από πλίνθινα 

σπίτια, όπου διέµεναν οι λαϊκοί εργάτες. Σύµφωνα µε τα γραφόµενά του, αυτοί 

ανέρχονταν στους 200 περίπου και ήταν αγωγιάτες, ξυλουργοί, σιδηρουργοί, 

46. Για την επιγραφή αυτή βλ. Hγουµένου Xρυσοστόµου, H Mονή Kύκκου, ό.π., σ. 

23.

47. Σχετικό κατάλογο των διαρπαγέντων πρωτοδηµοσίευσε από κώδικα της Μονής 

Κύκκου ο Γεώργιος Kηπιάδης, Aποµνηµονεύµατα των κατά το 1821 εν τη νήσω 

Kύπρω τραγικών σκηνών, Aλεξάνδρεια 1888, σ. 24-26. Για τα όσα 

διαδραµατίσθηκαν το 1821 στη Mονή βλ. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1878-

1899), ό.π., σ. 72-78.
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οικοδόµοι και βοσκοί48. Παρατήρησε δε, ότι γύρω από την εσωτερική αυλή της 

Μονής υπήρχε ένα πολύπλοκο δίκτυο διαδρόµων, µε τα κελλιά των µοναχών, τις 

αποθήκες, την κουζίνα και άλλους απαραίτητους χώρους, όπου απαγορευόταν η 

επίσκεψη στους προσκυνητές. Oι τελευταίοι, όπως σηµειώνει, διέµεναν σε 70 

δωµάτια, που βρίσκονταν κατά µήκος µεγάλων καµαρωτών διαδρόµων και είχαν τη 

δυνατότητα να φιλοξενήσουν µέχρι 250 άτοµα. Aναφέρει επίσης, ότι ανάµεσα 

στους τακτικούς επισκέπτες της Μονής ήταν και ο Μέγας Aρµοστής, ο οποίος 

απολάµβανε τη φιλοξενία της, µαζί µε τους αξιωµατικούς του, τις οικογένειες και 

το πολυάριθµο προσωπικό τους. Tονίζει δε, ότι αυτή παρεχόταν δωρεάν, αλλά ο 

επισκέπτης όφειλε να αµείψει τους υπηρέτες, που τον εξυπηρετούσαν, καθώς και 

να κάνει µια εισφορά στη Mονή. Αναφέρει ακόµη, ότι η Mονή είχε την περίοδο αυτή 

τη φήµη της πλουσιότερης του νησιού, και ότι διέθετε µεγάλο κοπάδι από 20,000 

κατσίκες.

Ο Γάλλος περιηγητής σηµειώνει, ότι κοντά στο νεόκτιστο κωδωνοστάσιο της 

Mονής υπήρχαν πέντε δωµάτια, τα οποία ανήκαν στο παλαιότερο µοναστηριακό 

οικοδόµηµα και αποκαλούνταν µε την ονοµασία «φοινικωτά». Όπως γνωρίζουµε 

από αλλού, το µεν κωδωνοστάσιο οικοδοµήθηκε το 188249, δηλαδή µερικά χρόνια 

πριν από την επίσκεψή του, ενώ τα «φοινικωτά» δωµάτια ανάγονται στα τέλη του 

16ου αιώνα50. Προσθέτει επίσης, ότι η Aδελφότητα αποτελείτο από 50 

Iεροµόναχους, Iεροδιάκονους και δοκίµους, και ότι οι τελευταίοι φορούσαν 

µοναχική ενδυµασία και είχαν µακριά µαλλιά. Όπως σηµειώνει, η Μονή διοικείτο 

από τον Hγούµενο, που εκλεγόταν από το σύνολο της Aδελφότητας, και από 

τέσσερις Aρχιµανδρίτες, οι οποίοι συγκροτούσαν το Hγουµενοσυµβούλιό της. 

Παρέχει, όµως, τη λανθασµένη πληροφορία, ότι η Aδελφότητα υπαγόταν στον 

Aρχιεπίσκοπο ή σε κάποιο Eπίσκοπο, ανάλογα µε την επιθυµία του Hγουµένου.

O Nτεσάµπ αναφέρει ακόµη ότι η Mονή ήταν αυτοδιοίκητη, όπως 

γνωρίζουµε άλλωστε από τους κανονισµούς λειτουργίας και τα πατριαρχικά 

σιγίλλιά της51. Σηµειώνει επίσης ότι ο Hγούµενος διέµενε στη Λευκωσία και 

ανερχόταν στη Mονή µόνο κατά τη θερινή περίοδο, οπότε οι καιρικές συνθήκες 

ήταν ευνοϊκότερες. Όπως γράφει, είχε πληροφορηθεί ότι κάποιος από τους 

48. Tόσους περίπου (198 για την ακρίβεια), τους αναφέρει ο Hγούµενος Σωφρόνιος 

στην προαναφερθείσα επιστολή τού έτους 1879. Bλ. Iω. Θεοχαρίδη, O κώδικας 53, 

ό.π., σ. 183.

49. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 460· N. Kυριαζή, 

Iστορία της Mονής Kύκκου, ό.π., σ. 32.

50. Hγουµένου Xρυσοστόµου, H Mονή Kύκκου, ό.π., σ. 19.

51. Για τα όσα αφορούν στο ζήτηµα των Kανονισµών λειτουργίας της Mονής 

Kύκκου στα τέλη του 19ου - αρχές του 20ού αιώνα βλ. K. Kοκκινόφτα, H Mονή 

Kύκκου στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Κύπρου (1878-1911), ό.π., σ. 30-45.
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Hγουµένους περέµεινε στην κυπριακή πρωτεύουσα, χωρίς να επισκεφθεί τη Mονή, 

για δεκαοκτώ συνολικά χρόνια!

Προφανώς η πληροφορία, που παραθέτει, αφορά στον προαναφερθέντα 

Hγούµενο Σωφρόνιο, ο οποίος, κατά το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, διέµενε στο 

Mετόχιο της Λευκωσίας, από όπου µπορούσε να τακτοποιεί ευχερέστερα τις 

ποικίλες υποθέσεις της Μονής. Eίναι άγνωστο, όµως, αν η αναφορά αυτή 

ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Aπό τον  βίο του Σωφρονίου γνωρίζουµε, 

ότι ταλαιπωρείτο από διάφορες σσθένειες, γεγονός που δεν του επέτρεπε να 

µεταβαίνει στην Κεντρική Mονή και να επιβλέπει αυτοπροσώπως τις διάφορες 

εργασίες της. Για τον λόγο αυτό όρισε, το 1883, ως αντιπρόσωπό του τον τότε 

Οικονόµο της Μονής και µετέπειτα Mητροπολίτη Πάφου Eπιφάνιο, µε οδηγίες «να 

επιβλέπει και να ενεργεί στη Μονή και στα Μετόχια ως άλλος εγώ»52.

Ο Ντεσάµπ επισκέφθηκε επίσης το καθολικό της Μονής, όπου, σύµφωνα µε 

τις αισθητικές αντιλήψεις του, δεν βρήκε οτιδήποτε άξιο λόγου. Παρατήρησε µόνο 

την παρουσία της Aγίας Eικόνας, σηµειώνοντας ότι η ιστορία της εύρεσης και 

µεταφοράς της στη Mονή Κύκκου ήταν πανοµοιότυπη µε άλλων εικόνων. Αναφέρει 

δε λανθασµένα, ότι αυτή είχε βρεθεί από τον ασκητή Hσαΐα στην Kύπρο, από όπου 

µεταφέρθηκε στην Kωνσταντινούπολη και ακολούθως ξανά στο νησί, ενώ η 

παράδοση, όπως παρατέθηκε στον σχολιασµό του οδοιπορικού του Γεώργιου  

Φραγκούδη, είναι εντελώς διαφορετική στο σηµείο αυτό.

Επίσης σηµειώνει, ότι η Αγία Εικόνα είχε ευρεία φήµη, και προσέρχονταν στη 

Xάρη της πιστοί από πολλές περιοχές του εξωτερικού, όπως τη Mικρά Aσία, την 

Aλεξάνδρεια και τη Pωσία, επιβεβαιώνοντας έτσι τις σχετικές µαρτυρίες, που 

διασώζονται σε άλλες πηγές53. Προσθέτει ακόµη, ότι σύµφωνα µε πανελλήνια 

συνήθεια, η Eικόνα ήταν καλυµµένη από µια άλλη ανάγλυφη, γι’ αυτό και ζήτησε 

από κάποιο µοναχό να του επιτρέψει να δει την πρωτότυπη. Όπως σηµειώνει, 

αυτός τότε, ξαφνιασµένος από το αίτηµά του, τον ενηµέρωσε ότι κανένας δεν είχε 

αντικρίσει την Εικόνα και µακάρι να ήταν άξιοι, για να έχουν αυτό το προνόµιο. 

Αναφέρει επίσης, ότι η Mονή πανηγύριζε στις 8 Σεπτεµβρίου, οπότε και 

συγκέντρωνε πέραν των έξι χιλιάδων προσκυνητών, αριθµός που απέχει κατά πολύ 

από τις δώδεκα µε δεκατρείς χιλιάδες, που καταγράφονται σε δηµοσιεύµατα στον 

52. Bλ. K. Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα Mελετήµατα, τ. A΄, ό.π., σ. 172-173, όπου 

δηµοσιεύεται το σχετικό έγγραφο. Για τον βίο του Σωφρονίου βλ. K. Kοκκινόφτα, H 

Mονή Kύκκου στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Kύπρου (1878-1911), ό.π., σ. 110-120.

53. Για τους προσκυνητές από τη Mικρά Aσία και τη Pωσία έγινε λόγος στον 

σχολιασµό του οδοιπορικού του Γεώργιου Φραγκούδη. Γι’ αυτούς από την Αίγυπτο 

βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1900-1911), 

Λευκωσία 2002, σ. 103-104.
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κυπριακό τύπο της εποχής54.

Ο Nτεσάµπ περιηγήθηκε, κατά την παραµονή του στη Μονή, τις γύρω 

τοποθεσίες και πρόσεξε σε µία από αυτές την ύπαρξη µεγάλης ξύλινης καρέκλας. 

Όπως πληροφορήθηκε από τον συνοδό του, υπήρχε ακόµη µια τέτοια τοποθεσία 

στην περιοχή του Κύκκου, όπου κατέληγαν λιτανείες κατοίκων χωριών του νησιού, 

που µαστίζονταν από ξηρασία. Σύµφωνα µε όσα καταγράφει, οι κάτοικοι µετέφεραν 

τότε, µε επικεφαλής τους ιερείς, την εικόνα της Θεοτόκου από τους ναούς των 

χωριών τους και ανέπεµπαν δέηση για τον τερµατισµό της ανοµβρίας. O Γάλλος 

περιηγητής θεώρησε ότι το έθιµο αυτό αποτελούσε επιβίωση παρόµοιου 

αρχαιοελληνικού, που παρουσιαζόταν στη Σπάρτη και συνδεόταν µε τον θεό 

Aπόλλωνα, σε µια προσπάθεια ταύτισης των λαϊκών εκδηλώσεων της εποχής µε 

αντίστοιχες των αρχαιοελληνικών χρόνων, προσφιλής άλλωστε πρακτική των 

ξένων περιηγητών του 19ου αιώνα. Είναι, όµως, πολύ πιθανόν στο σηµείο αυτό να 

σύγχυσε όσα άκουσε, αφού δεν έχουµε άλλες µαρτυρίες για µετάβαση πιστών µε 

µεταφορά εικόνας από τα χωριά τους για τέλεση λιτανείας στην περιοχή της 

Μονής Κύκκου. Αντιθέτως, αυτό που γνωρίζουµε είναι ότι λιτανευόταν στις 

περιόδους ανοµβρίας η εικόνα της Παναγίας της Κυκκώτισσας, που µεταφερόταν 

στο «Θρονί», από όπου αναπέµπονταν δεήσεις για βροχές55.

Tέλος, ο Nτεσάµπ αναφέρει ότι στη Mονή Kύκκου υπήρχε, ως κατοικίδιο, ένα 

θηλυκό αγρινό, είδος άγριου κατσικιού, όπως σηµειώνει, το οποίο απειλείτο µε 

εξαφάνιση. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες του, το ζώο αυτό είχε σπάνια οξύτητα 

αισθήσεων και ήταν εξαιρετικά γρήγορο, γεγονός που καθιστούσε δύσκολο το 

κυνήγι του. Σηµειώνει ακόµη, όπως και οι Φραγκούδης και Σακελλάριος, ότι, για να 

µπορέσει κάποιος να το κυνηγήσει, χρειαζόταν ειδική άδεια από την αποικιακή 

Kυβέρνηση, που κόστιζε αρκετά χρήµατα και αφορούσε σε ένα µόνο ζώο. 

Προσθέτει δε, ότι τα επίσηµα στατιστικά κατέγραφαν την ύπαρξη 200 ή 300 

τέτοιων ζώων στο νησί, αλλά ο ίδιος θεωρούσε υπερβολικό τον αριθµό αυτό.

E.A. Λιούις (1893)

Tο 1893, εκτός από τον Nτεσάµπ, επισκέφθηκε την Kύπρο και η Aγγλίδα 

περιηγήτρια Ελίζαµπεθ Αλίσια Λιούις (E.A. Lewis), η οποία το ίδιο έτος δηµοσίευσε 

54. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1878-1899), ό.π., σ. 82.

55.  Για παράδειγµα βλ. Ανδρέα Στυλιανού, «Αι περιηγήσεις του Βάρσκυ εν 

Κύπρω», Κυπριακαί Σπουδαί 21(1957)64, όπου γίνεται αναφορά στη λιτάνευση της 

Αγίας Εικόνας στο παρακείµενο βουνό στη Μονή Κύκκου, δηλαδή στο «Θρονί». Ας 

σηµειωθεί ότι σε αυτό πραγµατοποιήθηκε επίσης λιτανεία και το έτος 1990. Βλ. K. 

Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα Mελετήµατα, τ. A΄, ό.π., σ. 40.
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τις εντυπώσεις της από το νησί σε ένα ογκώδες βιβλίο 350 περίπου σελίδων56. H 

Λιούις δεν φαίνεται να επισκέφθηκε τη Mονή Kύκκου και η µόνη αναφορά σε αυτήν 

αφορά στο αγρινό, που περιέγραψε ο Ντεσάµπ. Προσθέτει επίσης, ότι ο Bρετανός 

περιηγητής Φ. Γκιούλεµαρτ, ο οποίος, όπως γνωρίζουµε από το οδοιπορικό του, 

επισκέφθηκε τη Mονή Kύκκου τον Mάιο του 1887, είχε αναζητήσει τα ζώα αυτά στα 

βουνά του Tροόδους, στα πλαίσια των ενασχολήσεών του µε την κυπριακή πανίδα 

και την ταρίχευση πουλιών και ζώων57.

Nικόλαος Iερείδης (1893)

Στη Mονή Kύκκου αναφέρεται και ο απόφοιτος του Διδασκαλείου Aθηνών 

Nικόλαος Iερείδης (µέσα 19ου - µέσα 20ού αι.) σε βιβλίο για την ιστορία της 

Kύπρου, που εξέδωσε, το 1893, για να χρησιµοποιείται τόσο στη δηµοτική 

εκπαίδευση, όσο και «προς ιδιαιτέραν µελέτην»58. Aρχικά ο Kύπριος δάσκαλος 

σηµειώνει, ότι η Mονή βρίσκεται σε απόσταση δύο µιλίων στα βόρεια του χωριού 

Mηλικούρι και στη συνέχεια, όπως και οι προαναφερθέντες Φραγκούδης και 

Σακελλάριος, ετυµολογεί την ονοµασία της από το δέντρο κοκκονιά. Aκολούθως 

αναφέρει το γνωστό ιστορικό της ίδρυσής της στα τέλη του 11ου αιώνα από τον 

µοναχό Hσαΐα και καταγράφει την παράδοση, που υποστηρίζει ότι η Aγία Eικόνα 

είναι µια από τις τρεις εικόνες της Θεοτόκου, τις οποίες αγιογράφησε ο 

Eυαγγελιστής Λουκάς.

Στη συνέχεια ο Iερείδης αναφέρει, ότι η Mονή Κύκκου είχε τότε 40 µοναχούς 

και 50 δοκίµους, καθώς και λαϊκό προσωπικό, που ασχολείτο µε διάφορες εργασίες, 

όπως ως βοσκοί, ξυλοκόποι και αγωγιάτες. Προσθέτει δε, ότι ο Hγούµενος ήταν 

ισόβιος και εκλεγόταν από την πλειοψηφία των µοναχών, καθώς και ότι διατηρούσε 

ανεξαρτησία έναντι των Eκκλησιαστικών Aρχών. Όπως σηµειώνει, κατά τις 

διάφορες εκκλησιαστικές τελετές έφερε µανδύα και µίτρα, όπως και οι Aρχιερείς 

56. Bλ. Mrs Lewis, A Lady’s Impressions of Cyprus, London 1893, σ. 334. Bλ. Τα 

Δηµοσιεύµατα 7. Για τη Λιούις βλ. Λεβέντειου Δηµοτικού Mουσείου Λευκωσίας - 

Πολιτιστικού Kέντρου Λαϊκής Tράπεζας (έκδ.), Γυναικών Bήµατα. Oδοιπορικό στην 

Kύπρο, Λευκωσία 1998, σ. 192.

57. Για το κείµενο του Γκιούλεµαρτ µε τις εντυπώσεις του από τη Mονή Kύκκου βλ. 

David Martin (ed.), Sources of the History of Cyprus, v. VI, Greek and Cyprus 

Research Center 1999, σ. 246 [= K. Kοκκινόφτα, «Eπισκέπτες και Συγγραφείς για τη 

Mονή Kύκκου (1878-1887)», ό.π., σ. 37-38 (τα σχόλια), σ. 81 (το κείµενο)].

58. Nικόλαου Iερείδη, Iστορία της Kύπρου από των αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι 

σήµερον. Προς χρήσιν των Δηµοτικών Σχολείων και ιδιαιτέραν µελέτην, Λευκωσία 

1893, σ. 121-122. Bλ. Tα Δηµοσιεύµατα 8. Για τον Iερείδη βλ. Xρήστου Aνδρέου 

(έκδ.), Kύπριοι συγγραφείς από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, τ. A΄, Λευκωσία 

1982-83, σ. 335-336.
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του νησιού, αντιγράφοντας, πιθανότατα, τη λανθασµένη σχετική αναφορά του 

Σακελλάριου. Προσθέτει ακόµη, ότι η Mονή Kύκκου ήταν µία από τις πλουσιότερες 

ανά τον κόσµο και πως είχε στην κατοχή της κτήµατα στην Kύπρο και στο 

εξωτερικό, όπως στη Pωσία. Θεωρεί δε, ότι θα ήταν πολύ πλουσιότερη, αν δεν 

υφίστατο κατά καιρούς µεγάλες καταστροφές, είτε από τις πυρκαγιές, που 

αποτέφρωσαν τα µοναστηριακά κτήρια και αφάνισαν τους θησαυρούς της, όπως 

αυτήν του 1813, είτε από τη σύληση των κειµηλίων της από τους Tούρκους, όπως 

το 182159.

Tέλος αναφέρεται στο κλίµα της περιοχής της Mονής, που θεωρεί άριστο, 

και προσθέτει ότι η Mονή είχε αυτάρκεια ύδατος, αφού οι µοναχοί της αποθήκευαν 

βρόχινο νερό σε στέρνες. Eπαινεί δε τον Hγούµενο Γεράσιµο (1890-1911), για την 

ανέγερση καινούργιων δωµατίων για τους προσκυνητές, γεγονός που συνέτεινε, 

ώστε να αναχωρούν ευχαριστηµένοι από τη διαµονή τους, αλλά και από τη 

φιλοξενία, που τους παρείχετο. Όπως γνωρίζουµε από αλλού, ο µεγάλος ξενώνας 

ξεκίνησε να ανεγείρεται τον Mάιο του 1890 και περατώθηκε τον Oκτώβριο του 

1892, ύστερα από τη γενναία συνδροµή του Kυκκώτη Aρχιµανδρίτη Aγαθάγγελου, 

ο οποίος εισέφερε για τον σκοπό αυτό το ποσό των 400 λιρών60.

Mάγδα Pίχτερ (1895)

Iδιαίτερα σηµαντικές πληροφορίες για τη Mονή Kύκκου στα τέλη του 19ου 

αιώνα και τη συµβολή της στην εθιµική ζωή του τόπου διασώζει η Γερµανίδα 

Mάγδα Pίχτερ στο βιβλίο της για τα ελληνικά ήθη και έθιµα στο νησί, που εξέδωσε 

στη Γερµανία το 1912. H Pίχτερ έζησε στην Κύπρο µεταξύ των ετών 1894 και 

1912, και, όπως αναφέρει, επισκέφθηκε τη Mονή στα 1895. Στο βιβλίο της 

καταγράφει διάφορα έθιµα, που είτε παρατήρησε η ίδια, είτε κατέγραψε από 

αφηγήσεις άλλων και τα οποία συνδέονται µε τη θαυµατουργή εικόνα της Παναγίας 

της Kυκκώτισσας και µε διάφορες τοποθεσίες στην περιοχή61.

Aρχικά, η Γερµανίδα επισκέπτρια αναφέρεται στις περιόδους ανοµβρίας, που 

έπλητταν τη γεωργοκτηνοτροφική Kύπρο της εποχής και προκαλούσαν πολλές 

δυσκολίες στον αγώνα των κατοίκων για επιβίωση. Περιγράφει δε ένα περίεργο 

έθιµο, το οποίο, από ό,τι έχουµε υπόψη, δεν καταγράφηκε από τους µελετητές των 
59. Για τις πυρκαγιές στη Mονή Kύκκου και τη σύληση των περιουσιακών της 

στοιχείων το 1821 βλ. τα όσα έχουν αναφερθεί στα οδοιπορικά των Φραγκούδη και 

Nτεσάµπ, αντιστοίχως.

60. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Kύπρου (1878-

1911), ό.π., σ. 137.

61. Άννας Mαραγκού (επιµ.), Magda Ohnefalsch - Richter: Eλληνικά Ήθη και Έθιµα 

στην Kύπρο, Λευκωσία 1994, σ. 27-28, 50-56, 103, 162, 253. Bλ. Tα Δηµοσιεύµατα 

9. Για τη Pίχτερ βλ. Ό.π., σ. I.
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ηθών και εθίµων του τόπου και είναι άγνωστο από πού άντλησε τη σχετική 

πληροφορία. Όπως σηµειώνει, κοντά στη Mονή υπήρχε µια πέτρα, που εθεωρείτο 

από τους κατοίκους ότι έφερνε βροχή. Γι’ αυτό και προσέρχονταν σε καιρούς 

ανοµβρίας, µαζί µε τους ιερείς των χωριών τους, οι οποίοι τελούσαν µια σύντοµη 

δέηση και ακολούθως µετακινούσαν την πέτρα, πιστεύοντας ότι, κατά τον τρόπο 

αυτό, θα εισακουόταν η προσευχή τους. Σηµειώνει ακόµη, ότι παρόµοιες 

αντιλήψεις µε αυτές των σύγχρονων Kυπρίων είχαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Ίσως 

δε, αν πράγµατι ετελείτο το σχετικό έθιµο, ότι µε τη µετακίνηση της πέτρας στη γη 

θα προκαλείτο κίνηση νεφών στον ουρανό, που θα έφερνε την πολυπόθητη βροχή.

Στη συνέχεια η Ρίχτερ αναφέρεται στο έθιµο της λιτάνευσης της 

θαυµατουργής εικόνας της Παναγίας της Κυκκώτισσας, που, όπως σηµειώνει, οι 

πιστοί είχαν τη βεβαιότητα ότι µπορούσε να φέρει βροχή, γι’ αυτό και προσέτρεχαν 

σε αυτή, για να προσευχηθούν. Σύµφωνα µε τα γραφόµενά της, το 1878, έτος κατά 

το οποίο το νησί κατελήφθη από τους Άγγλους, υπήρχε ανοµβρία, οπότε 

αποφασίστηκε η µεταφορά της Εικόνας «στο Mετόχιο της Mονής στην είσοδο της 

Λευκωσίας», δηλαδή στον Άγιο Προκόπιο, και η λιτάνευσή της. Όταν δε, όπως 

γράφει, η ποµπή έφθασε την παραµονή των Χριστουγέννων στην κυπριακή 

πρωτεύουσα, άνοιξαν οι κρουνοί του ουρανού και έπεσε βροχή, που ενθουσίασε 

τους παρευρισκόµενους. Ωστόσο, λόγω της γενικότερης ορθολογιστικής 

ιδιοσυγκρασίας της, αµφισβήτησε ότι το γεγονός αυτό οφειλόταν στις 

θαυµατουργικές ιδιότητες της Aγίας Eικόνας και υποστήριξε, ότι η βροχή έπεσε 

την κατάλληλη στιγµή, λόγω της δυνατότητας που είχαν οι µοναχοί να «διαβάζουν 

τον καιρό», παρακολουθώντας την πορεία των ανέµων και την πύκνωση των νεφών. 

Αναφέρει δε, ότι είχαν καθυστερήσει να µεταφέρουν την Εικόνα στη Λευκωσία, 

µέχρι που ήταν βέβαιοι ότι θα έπεφταν βροχές, οπότε και εισήλθαν πανηγυρικά 

στην πόλη.

Aς σηµειωθεί, όµως, ότι δεν υπάρχουν άλλες µαρτυρίες, που να 

επιβεβαιώνουν τα όσα αναφέρει η Γερµανίδα περιηγήτρια για µεταφορά της Aγίας 

Eικόνας στη Λευκωσία, το 1878. Είναι δε πολύ πιθανόν να συγχύζει τα 

προαναφερθέντα µε την τελευταία έξοδο της Eικόνας από τη Mονή Kύκκου, που 

έγινε τον Mάρτιο του 1887, αφού δηµοσιεύει τα ανωτέρω το 1912, πολύ αργότερα 

δηλαδή από τα γεγονότα. Oπωσδήποτε, η παράδοση των µελών της Αδελφότητας 

θεωρεί, ότι το 1878 δεν υπήρξε µετακίνηση της Εικόνας από τη Mονή, ούτε και 

σώζονται σχετικά έγγραφα62, ενώ οι µόνες µαρτυρίες, που σώζονται για µεταφορά 

της στο Mετόχιο του Aγίου Προκοπίου στα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας, 

62. Hγουµένου Xρυσοστόµου, H Mονή Kύκκου, ό.π., σ. 114· K. Kοκκινόφτα, H Mονή 

Kύκκου στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Kύπρου (1878-1911), ό.π., σ. 10-12.
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χρονολογούνται, όπως αναφέρθηκε, στα 188763.

H Pίχτερ σηµειώνει ακόµη, ότι η χαρά των χωρικών από την έλευση της 

βροχής ήταν πολύ µεγάλη, γι’ αυτό και προσέτρεχαν στην «αφέντισσά τους», 

όπως την αποκαλούσαν, για να προσφέρουν τα αφιερώµατά τους. Aναφέρεται δε 

σε µια φωτογραφία του συζύγου της, όπου φαίνονταν και πολυάριθµα κεριά, που 

είχαν προσφερθεί από τους προσκυνητές. Όπως διευκρινίζει, η Εικόνα εθεωρείτο 

κατά την παράδοση ως έργο του Ευαγγελιστή Λουκά και κανείς απο τους πιστούς 

δεν διανοείτο να την αντικρίσει. Προσθέτει ακόµη, ότι για τον λόγο αυτό είχε 

καλυφθεί µε αργυρεπίχρυση επένδυση, που έφερε την ίδια εικονογραφική 

παράσταση µε το κρυµµένο πρωτότυπο, αφήνοντας ένα µικρό άνοιγµα για 

προσκύνηµα. Σηµειώνει επίσης, ότι το πάνω µέρος της επένδυσης αυτής 

καλυπτόταν από ένα πανάκριβο κεντηµένο πέπλο, και παρέπεµπε σε σχετική 

φωτογραφία του βιβλίου της64. Aκόµη καταγράφει την παράδοση, που υποστήριζε 

ότι όποιος επιχειρούσε να αντικρίσει την Aγία Eικόνα ετιµωρείτο µε θάνατο, κάτι 

που διαφοροποιεί σε άλλο σηµείο του κειµένου της, όπου αναφέρει ότι απλώς 

τυφλωνόταν. Η Ρίχτερ δεν παραλείπει ωστόσο να εκφράσει τις αµφιβολίες της, 

κατά πόσο υπήρχε πράγµατι εικόνα κάτω από την αργυρή επένδυση. Διατυπώνει 

ακόµη την άποψη, αποδίδοντάς την σε µοναχούς, ότι και στην περίπτωση που 

υπήρχε ήταν πολύ πιθανόν να ανήκε στον χρωστήρα κάποιου άλλου αγιογράφου, 

και όχι του Ευαγγελιστή Λουκά.

Η Γερµανίδα περιηγήτρια αναφέρεται και στην ευρύτατη διάδοση, που είχε 

στο νησί η τιµή προς την Παναγία του Kύκκου, και σηµειώνει ότι στα σπίτια των 

χωρικών υπήρχαν αγιογραφηµένες εικόνες, κατά τον εικονογραφικό της τύπο, 

µπροστά στις οποίες άναβαν κανδήλι και συνήθιζαν να προσεύχονται. Aναφέρει 

ακόµη, ότι οι ιστορίες για τις θαυµατουργικές ιδιότητές της ήταν αµέτρητες και 

συνέτειναν στη διαµόρφωση των λαϊκών αντιλήψεων για πολλές πτυχές της ζωής. 

Kαταγράφει δε µερικές από αυτές, όπως τη σχετική µε την πυρκαγιά, η οποία θα 

κατέκαιε τη Mονή, αλλά µια ξαφνική βροχή, παρά το γεγονός ότι ήταν καλοκαίρι, 

έσβησε τη φωτιά και προστάτεψε την Aγία Eικόνα, καθώς και τη σχετική, σύµφωνα 

µε την οποία η Eικόνα µετακινήθηκε, µε θαυµαστό τρόπο, και βρέθηκε αργότερα 

από τους µοναχούς κάτω από ένα µεγάλο πεύκο στο παρακείµενο δάσος.

Aναφέρεται επίσης στην παράδοση, που υποστηρίζει ότι άµµος και κοχύλια 

από τη θάλασσα ακολούθησαν, κατά θαυµαστό τρόπο, την Aγία Eικόνα στη 

διαδροµή της από το λιµάνι, όπου προσορµίστηκε το καράβι, που τη µετέφερε στην 

63. K. Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα Mελετήµατα, τ. A΄, ό.π., σ. 37-40· Tου ιδίου, Η Μονή 

Κύκκου (1878-1899), ό.π., σ. 84-85· Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου στο Aρχείο της 

Aρχιεπισκοπής Κύπρου (1878-1911), ό.π., σ. 12-13.

64. Bλ. Ά. Mαραγκού, Magda Ohnefalsch - Richter, ό.π., όπου η φωτογραφία αυτή 

παρεµβάλλεται εµβόλιµα µεταξύ των σελίδων 80-81.
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Kύπρο, µέχρι και τη Mονή. Όπως σηµειώνει, κατά µήκος της διαδροµής αυτής 

µπορούσε κάποιος να αντικρίσει  θαλάσσια απολιθώµατα, που ήταν ό,τι απέµεινε 

από την περίοδο της µεταφοράς της Eικόνας, καθώς και δέντρα, τα οποία 

γονάτισαν κατά τη διέλευσή της. Aµφισβητούσε, όµως, το τελευταίο, 

σηµειώνοντας ότι αυτό συνέβη λόγω της κακοκαιρίας, εννοώντας προφανώς τις 

βαριές χιονοπτώσεις στην περιοχή, που επιβαρύνουν τα δέντρα και αλλοιώνουν το 

σχήµα τους. Προσθέτει επίσης, ότι σύµφωνα µε σχετική αφήγηση τα δέντρα 

έσκυψαν ακόµη µια φορά, όταν ακούστηκε ο ήχος της µεγάλης καµπάνας, που 

δώρισε στη Mονή κάποιος Pώσος προσκυνητής. Ωστόσο, αναφέρει ότι αυτό συνέβη 

στις αρχές του 19ου αιώνα, ενώ, όπως αναφέρθηκε, η καµπάνα είχε µεταφερθεί στο 

νησί, πιθανότατα, κατά τον πρώτο χρόνο της Aγγλοκρατίας. Άλλωστε η αναφορά 

αυτή αντικρούεται από το γεγονός ότι µέχρι το µεταρρυθµιστικό διάταγµα του 

Xάττι Xουµαγιούν, το 1856, απαγορευόταν οι ναοί του νησιού να διαθέτουν 

καµπάνα και εποµένως, στο σηµείο αυτό τουλάχιστον, τα γραφόµενά της δεν 

ανταποκρίνονται προς την πραγµατικότητα65. Ακόµη, σε άλλο σηµείο του κειµένου 

της  αναφέρεται στη φήµη, που είχε η Aγία Eικόνα στη Pωσία, και στα πολλά 

αφιερώµατα, τα οποία οι προσκυνητές από τη χώρα αυτή προσέφεραν στη Mονή, 

όπως ανάγλυφους δικέφαλους αετούς, χρυσές πόρπες και άλλα. 

Η Pίχτερ αναφέρεται ακόµη στη δοµή της Eκκλησίας της Kύπρου και 

σηµειώνει ότι ήταν αυτόνοµη και ότι διαχωριζόταν στον αρχιεπισκοπικό και στους 

τρεις µητροπολιτικούς θρόνους. Προσθέτει δε, ότι υπήρχε ανταγωνισµός ανάµεσα 

στην Aρχιεπισκοπή και στις τρεις µεγάλες Mονές, Kύκκου, Mαχαιρά και Aγίου 

Nεοφύτου, καθώς και στη Mονή Σινά, που, όπως γνωρίζουµε, διατηρούσε τότε 

αριθµό Mετοχίων στο νησί, µε σηµαντικότερο αυτό της Bασίλειας στην Kερύνεια66. 

Αποφεύγει, όµως, να παραθέσει λεπτοµέρειες και ούτε διευκρινίζει τη µορφή του 

ανταγωνισµού αυτού, που µάλλον συνδέεται µε το γεγονός, ότι οι ανωτέρω Mονές 

ήταν Σταυροπηγιακές και αυτοδιοικούνταν, µε αποτέλεσµα, κατά διαστήµατα, να 

δηµιουργούνται προστριβές µε την προϊσταµένη Eκκλησιαστική Aρχή67.
65. Kωστή Kοκκινόφτα, «H ανάρτηση καµπάνων στις εκκλησίες της Kύπρου κατά 

την Tουρκοκρατία (1571-1878)», Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών 

24(1998)211-221.

66. Για τα Mετόχια της Mονής Σινά στην Kύπρο βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Tα 

Mετόχια του Σινά στην Kύπρο», στον τόµο: Iωάννη Θεοχαρίδη (επιµ.), Πρακτικά 

Tρίτου Διεθνούς Kυπρολογικού Συνεδρίου, τ. Γ΄, Λευκωσία 2001, σ. 129-139.

67. Για παράδειγµα βλ. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου στο Aρχείο της 

Aρχιεπισκοπής Κύπρου (1634-1878), ό.π., σ. 13-19, όπου γίνεται αναφορά σε 

προβλήµατα, που δηµιουργήθηκαν στις σχέσεις Mονής Kύκκου και Aρχιεπισκοπής, 

την περίοδο 1861-1862, λόγω διαφορετικής ερµηνείας του σταυροπηγιακού 

χαρακτήρα της πρώτης.
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Eιδικότερα για τη Mονή Kύκκου αναφέρει, ότι είχε στην κατοχή της µεγάλες 

εκτάσεις γης και κοπάδια από 2,000 κατσίκες και πρόβατα (20,000 κατά τον 

Ντεσάµπ), καθώς και πολλά µαγαζιά στη Λευκωσία στον κύριο δρόµο του 

παζαριού, όπως και το πλούσιο σε νερό και εύφορη γη Mετόχιο του Aγίου 

Προκοπίου. Προσθέτει επίσης, ότι διατηρούσε Mετόχια στη βαλκανική χερσόνησο 

και στη Pωσία, και πως ήταν πλουσιότερη από την Aρχιεπισκοπή. Όπως σηµειώνει, 

διέθετε το καλύτερα οικοδοµηµένο µοναστηριακό συγκρότηµα του νησιού και όταν 

το επισκέφθηκε διαπίστωσε, ότι η Aδελφότητα αποτελείτο από 50 µοναχούς, ενώ 

απασχολούσε και 150 λαϊκούς εργάτες σε διάφορες υπηρεσίες, όπως στους 

κήπους, µε τη βόσκηση των ζώων, ως αγωγιάτες και σε άλλες68.

Oι παρατηρήσεις αυτές της Pίχτερ αποτυπώνουν και τη γενικότερη φήµη 

της Mονής Kύκκου ανάµεσα στους ξένους περιηγητές, που την ήθελαν να είναι 

ονοµαστή για τα πλούτη και την κτηµατική της περιουσία. Διαµένοντας για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα στην Κύπρο, η Γερµανίδα επισκέπτρια είχε προσωπική άποψη για 

τα πολλά καταστήµατα της Mονής στο κέντρο της πρωτεύουσας, καθώς και τη 

µεγάλη σηµασία του Mετοχίου του Aγίου Προκοπίου για την οικονοµική ευρωστία 

της. Kατέγραψε δε και όσα πληροφορήθηκε για την εκτός Kύπρου κτηµατική 

περιουσία της, αναφέροντας ότι διατηρούσε Mετόχια στη Pωσία, εννοώντας 

προφανώς αυτό της Γεωργίας, καθώς και στη Bαλκανική χερσόνησο, δηλαδή αυτά 

της Aδριανούπολης, της Ξάνθης, των Σερρών και της Περίστασης69. Προσθέτει 

ακόµη, ότι η εκτός Kύπρου κτηµατική περιουσία της, όπως οικήµατα στην 

Kωνσταντινούπολη και κτήµατα στη Pωσία και στις Bαλκανικές χώρες, που η αξία 

τους, όπως γράφει, ανερχόταν τουλάχιστον στις 2,500 λίρες, αποκτήθηκε µε τη 

βοήθεια πλούσιων προσκυνητών.

68. Όπως έγινε λόγος πορηγουµένως, οι Φραγκούδης και Nτεσάµπ εκτιµούν τον 

αριθµό των λαϊκών υπηρετών της Mονής στους 200, όσους περίπου τους 

καταγράφει και ο Hγούµενος Σωφρόνιος στην προαναφερθείσα επιστολή του έτους 

1879.

69. Για τα εκτός Kύπρου Mετόχια της Mονής Kύκκου στα χρόνια της 

Tουρκοκρατίας και στα πρώτα της Aγγλοκρατίας βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Το 

Μετόχιο της Μονής Κύκκου στη Γεωργία», Eνατενίσεις 9(2009)138-141· Tου ιδίου, 

«Τα Μετόχια της Μονής Κύκκου στη Μικρά Ασία και στον Πόντο», Eνατενίσεις 

12(2010)98-103· Tου ιδίου, «Το Μετόχιο της Μονής Κύκκου στην 

Κωνσταντινούπολη», Eνατενίσεις 15(2011)154-159· Tου ιδίου, «Τα Μετόχια της 

Μονής Κύκκου στην Ανατολική Ρωµυλία και την Ανατολική Θράκη», Eνατενίσεις 

16(2012)100-105· Tου ιδίου, «Τα εκτός Κύπρου Μετόχια της Μονής Κύκκου», 

Eνατενίσεις 17(2012)130-137· Tου ιδίου, «Το Μετόχιο της Μονής Κύκκου στις 

Σέρρες», Eνατενίσεις 22(2014)144-147
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Aναφέρει επίσης ότι, τόσο η Mονή Kύκκου, όσο και η Mονή Mαχαιρά, 

διατηρούσαν µεγάλες εκτάσεις από ελαιόδεντρα και προσθέτει ότι το λάδι ήταν 

αναγκαίο στις Mονές, προφανώς για το άναµµα των κανδηλιών, αλλά και για τη 

διατροφή των µοναχών και των επισκεπτών τους. Όπως σηµειώνει, χρησιµοποιείτο 

στις σαλάτες και στην προετοιµασία πολλών γευµάτων, διευκρινίζοντας ότι 

υποκαθιστούσε το βούτυρο και συµπληρώνοντας ότι οι ελιές µαζί µε το ψωµί 

αποτελούσαν το κατ’ εξοχήν φαγητό, ιδίως κατά τις περιόδους των νηστειών.

Η Ρίχτερ περιγράφει επίσης τις πολλές πτέρυγες του κτηριακού 

συγκροτήµατος της Μονής και αναφέρεται µε θαυµασµό στις ξυλογραφίες των 

οροφών του, καθώς και στον εσωτερικό διάκοσµο του καθολικού. Σηµειώνει, όµως, 

λανθασµένα, ότι το κυρίως µέρος του αναγόταν στην περίοδο ίδρυσής της, δηλαδή 

στον 11ο αιώνα, ενώ, όπως έχει αναφερθεί, αυτό καταστράφηκε κατά καιρούς από 

πυρκαγιές και ξανακτίστηκε έκτοτε αρκετές φορές. Ακόµη, όπως οι Φραγκούδης, 

Μάλλοκ, Σακελλάριος και Ντεσάµπ, παραθέτει το γνωστό ιστορικό της ίδρυσής της 

και σηµειώνει, ότι ο Hσαΐας ορίστηκε πρώτος Hγούµενος και πως υπήρξε 

συγγραφέας των κανονισµών λειτουργίας της. Η αναφορά αυτή, όµως, δεν 

ανταποκρίνεται προς την πραγµατικότητα, αφού, ως γνωστό, ο αυτοκράτορας 

Aλέξιος A΄ Kοµνηνός έστειλε στην Kύπρο, µαζί µε την Aγία Eικόνα, και έναν 

ευλαβή Iεροµόναχο, ο οποίος ανέλαβε την ηγουµενία70.

Στη συνέχεια η Pίχτερ αναφέρεται στις πανηγύρεις, που γίνονταν στη Mονή, 

και οι οποίες, σύµφωνα µε τα γραφόµενά της, ανέρχονταν στις έξι. Σηµειώνει 

ακόµη, ότι η µεγαλύτερη ετελείτο κατά τη γιορτή της Γεννήσεως της Θεοτόκου, 

στις 8 Σεπτεµβρίου, οπότε η Μονή κατακλυζόταν από ένα µεγάλο αριθµό 

προσκυνητών, που, κατά την εκτίµησή της, ανέρχονταν στις 6 µε 8 χιλιάδες, όσους 

κατέγραψε προηγουµένως και ο Nτεσάµπ71. Όπως σηµειώνει, οι περισσότεροι από 

αυτούς προσέχονταν έφιπποι, ενώ ένας µικρότερος αριθµός µετέβαινε µε τα πόδια. 

Παρατηρεί, όµως, ότι υπήρχε δυνατότητα φιλοξενίας µόνο για µικρό αριθµό 

πιστών, µε αποτέλεσµα οι περισσότεροι να διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο. Σε άλλο 

δε σηµείο του κειµένου της αναφέρεται και στην πανήγυρη της γιορτής του Aγίου 

Aνδρονίκου, στο οµώνυµο χωριό της Kαρπασίας, και συσχετίζει τα όσα συνέβαιναν 

κατά τη διάρκειά της µε τα αντίστοιχα της Μονής Κύκκου. Όπως σηµειώνει, κάποιοι 

από τους πανηγυριστές έφτειαχαν στον περίβολο του ναού αυτοσχέδια κιόσκια, 

όπου ετοίµαζαν καφέδες, γλυκά και σουβλιστά κρέατα, ενώ σε ειδικά 

70. Για τον πρώτο Ηγούµενο της Μονής βλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, «Oι Hγούµενοι της 

Iεράς Mονής Kύκκου: Προσωπογραφική µελέτη», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών 

Iεράς Mονής Kύκκου  7(2006)11-12.

71. Όπως έγινε λόγος στο οδοιπορικό του Nτεσάµπ, ο αριθµός των επισκεπτών της 

Mονής, τη µέρα της πανήγυρης της 8ης Σεπτεµβρίου υπολογιζόταν στις δώδεκα µε 

δεκατρείς χιλιάδες.
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διαµορφωµένο χώρο, ανάµεσα στους ξύλινους πάγκους και στα τραπέζια, πολλοί 

από τους προσκυνητές άκουγαν µουσική, έπιναν και χόρευαν.

Η Pίχτερ αναφέρει επίσης, ότι στις δύο η ώρα το πρωί κτυπούσαν οι 

καµπάνες για τη γιορτή, αρχικά η µεγάλη, που είχε δωρηθεί από κάποιο Pώσο 

προσκυνητή, και στη συνέχεια οι υπόλοιπες. Όπως παρατήρησε, στον ναό 

εισέρχονταν συνεχώς πιστοί για δέκα τουλάχιστον ώρες, µέχρι να µπορέσουν να 

προσκυνήσουν στο σύνολό τους. Σύµφωνα µε τα γραφόµενά της, πολλοί από 

αυτούς είχαν µαζί και τα αφιερώµατά τους, τα οποία παραλαµβάνονταν από τους 

µοναχούς. Aυτά ήταν συνήθως µεγάλες λαµπάδες, διάφορα γεωργικά προϊόντα, 

όπως δηµητριακά, λάδι και άλλα, καθώς και ζώα, όπως βόδια, κατσίκες και πρόβατα. 

Όπως σηµειώνει, όσοι από τους προσκυνητές προσέφεραν ακριβά δώρα είχαν το 

προνόµιο να διανυκτερεύσουν εντός του ναού, όπου µπορούσαν να προσευχηθούν 

µε µεγαλύτερη άνεση. Προσθέτει επίσης, ότι πολλοί που είχαν σοβαρά 

προβλήµατα υγείας και έπασχαν από ανίατες ασθένειες εναπέθεταν την τελευταία 

ελπίδα σωτηρίας τους στην Παναγία του Kύκκου, και προσέρχονταν για να 

παρακαλέσουν για τη θεραπεία τους. Μερικοί από αυτούς, όµως, πέθαιναν καθοδόν, 

µε αποτέλεσµα οι υπόλοιποι να τους µακαρίζουν, θεωρώντας ότι η Παναγία τους 

λύτρωσε από τα βάσανα και τους χάρισε τον Παράδεισο.

Η Γερµανίδα περιηγήτρια αναφέρει ακόµη, ότι οργανώνονταν ταξίδια για τη 

Μονή Κύκκου µε τη συµµετοχή πιστών και επίσκεψη στο «περίφηµο αγίασµά» της, 

«την αγιότερη των πηγών», όπως το αποκαλεί, προφανώς αυτό στο «Πυρκί», στα 

ανατολικά του µοναστηριακού οικοδοµήµατος. Συνδέει δε το σχετικό έθιµο µε τους 

κατοίκους της Aθηαίνου και την ασθένεια της ψώρας, που τους προσέβαλλε, αφού 

πολλοί από αυτούς, όπως γράφει, επαγγέλλονταν τους κιρατζήδες, µε αποτέλεσµα 

να διαµένουν σε χάνια και να ζουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε ανθυγιεινές 

συνθήκες.

Ας σηµειωθεί ότι, όπως υποστηρίζεται από τις τοπικές δοξασίες, το αγίασµα 

στο «Πυρκίν» έχει θεραπευτική δύναµη και απαλλάσσει τον προσερχόµενο µε 

πίστη από διάφορες παθήσεις, ιδίως δερµατικές. Συνδέεται επίσης µε το έθιµο της 

ανάρτησης ρακών σε παρακείµενο δέντρο, σύµφωνα µε το οποίο οι ασθενείς, 

φεύγοντας, «αφήνουν πίσω τους την αρρώστια». Γι’ αυτό και οι προσερχόµενοι 

εναποθέτουν στους αυτοφυείς βάτους της περιοχής, ή στην παρακείµενη γέρικη 

τρεµιθιά, λωρίδες από κάποιο φόρεµά τους. Πολλές φορές προσέρχονται στο 

αγίασµα και πιστοί, απλώς για να πλυθούν και να πιουν νερό από την πηγή για 

ευλογία, ή και για να πάρουν µαζί τους και να ραντίσουν τις κατοικίες και τα 

χωράφια τους, προσδοκώντας εκδίωξη του κακού και καλή καρποφορία. Και στην 

περίπτωση αυτή, οι περισσότεροι συνηθίζουν να αφήνουν στους βάτους το 

µαντήλι, µε το οποίο σκούπισαν το πρόσωπό τους72.
72. Kωστή Kοκκινόφτα, «Το έθιµο του "Σκλαβώµατος" στη Μονή Κύκκου», 

Ενατενίσεις 21(2013)88.
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ΤΑ ΔHMOΣIEYMATA

1

ΓEΩPΓIOΣ ΦPAΓKOYΔHΣ (1888)

Παρά τό êρµοστεÖον κεÖνται τά χωρία ≠Aγιοι ^Oµολογηταί καί Στρόβολοι, 

öνθα διέµεινε ï τÉς àρχÉς àποχωρήσας Osγος ï Δ΄ (1350), οé µακράν δέ κεÖται ™ 

µονή τοÜ \Aρχαγγέλου καί παρ’ αéτήν ™ κώµη ≠Aγιος Δοµέτιος. ^O \Aρχάγγελος, 

½ραÖον µετόχιον τÉς µεγάλης µονÉς τοÜ Kύκκου, âκτίσθη οé πρό πολλ΅ν âτ΅ν. 

Kατά τάς àνοµβρίας φέρουσιν âνταÜθα âκ τÉς µονÉς τοÜ Kύκκου τήν âκεÖ 

θαυµατουργόν ε¨κόνα τÉς Παναγίας, ε¨ς ≥ν προσέρχονται àθρόοι κοµισταί δώρων οî 

χωρικοί τ΅ν πεδιάδων, îκετεύοντες τήν Θεοµήτορα νά ρίψFη çλίγας σταγόνας, ¬πως 

µή ξηρανθ΅σι προώρως οî στάχυς αéτ΅ν... [σ. 434-435].

\EντεÜθεν àνερχόµεθα τά âνταÜθα κατάφυτα ùρη τοÜ Kύκκου, àνήκοντα ε¨ς 

τήν σειράν τοÜ \Oλύµπου, καί µετά 3 âκ Προδρόµου œρας φθάνοµεν τέλος ε¨ς τήν 

µονήν τÉς Παναγίας τοÜ Kύκκου, τήν µεγαλειτέραν καί πλουσιωτέραν êπάσης τÉς 

νήσου, wς ™ φήµη καί àλλαχόθεν πολλούς ëλκύει τούς προσκυνητάς καί 

âπισκέπτας.

≠Oτε ™ Kύπρος διετέλει •πό τούς Bυζαντίνους, δοÜκες âκ Bυζαντίου 

στελλόµενοι διώκουν τήν νÉσον. Bουτοµίτης ï Mανουήλ, δούξ τÉς Kύπρου âπί \

Aλεξίου τοÜ KοµνηνοÜ, àνελθών τό θέρος âκ τÉς πρωτευούσης χάριν àναψυχÉς καί 

κυνηγεσίας ε¨ς τά âνταÜθα •ψηλά βουνά τοÜ Kόκκου, καλούµενα ο≈τως öκ τινων 

µεγάλων âνταÜθα δένδρων κόκκων, νÜν δέ κοκκονι΅ν λεγοµένων, àπήντησεν 

™µέραν τινά àποπλανηθείς àσκητήν τινα, ^Hσαΐαν καλούµενον, ¬στις âπί τFÉ θέ÷α τοÜ 

δουκός âτράπη ε¨ς φυγήν, οéδόλως àπαντ΅ν ε¨ς τάς âρωτήσεις αéτοÜ. ^Ως âκ 

τούτου, çργισθείς ï Mανουήλ, âρράπισε µετ’ çλίγον τόν àσκητήν, ¬στις ¦ρξατο 

κλαίων καί δοξάζων τόν Θεόν. Mετά τινα καιρόν ï δούξ äσθένησε βαρέως καί qν 

ëτοιµοθάνατος, ½ς δέ συνέβαινε κατά τήν âποχήν âκείνην àπέδωκε τήν àσθένειαν 

ταύτην ε¨ς τήν κακήν πρός τόν ¬σιον àσκητήν συµπεριφοράν του καί ηûξατο τ΅ 

Θε΅, ¬πως θεραπευθFÉ, ¥να ï €διος àνερχόµενος ε¨ς τά àπόκρηµνα κρησφύγετα τοÜ 

àσκητοÜ, âξαιτήσηται παρ’ αéτοÜ συγγνώµην.

O≈τω δέ καί συνέβη, κατά θείαν ο¨κονοµίαν. ^O δέ ¬σιος ^Hσαΐας âζήτησε 

παρά τοÜ δουκός, ½ς àνταµοιβήν, οéχί πλούσια δ΅ρα ¦ τιµάς καί δόξας, àλλ’ ¬πως 

µεταφερθFÉ ε¨ς Kύπρον µίαν τ΅ν τρι΅ν ε¨κόνων, ±ς îστόρησεν ï \Aπόστολος ΛουκÄς 

καί α¥τινες âφυλάσσοντο, µετ’ ôλλων κειµηλίων, âν τοÖς πλουσίοις àνακτόροις τοÜ 

Bυζαντίου. ^O Bουτοµίτης µετά πολλάς àντιρρήσεις κατένευσε καί ¬τε µετά τινα 

καιρόν àπÉλθεν ε¨ς τήν Bασιλεύουσαν παρέλαβε µεθ’ ëαυτοÜ καί τόν ¬σιον γέροντα, 

¬πως àµφότεροι àπό κοινοÜ âπιτύχωσι τοÜ ποθουµένου. Tόν αéτοκράτορα, ¬µως, 

πολλάς öχοντα τότε àσχολίας καί ε¨ς πολέµους περιπεπλεγµένον, δέν âτόλµα νά 

âνοχλήσFη ï δούξ, καί ï ^Hσαΐας, λαβών παρά τοÜ Bουτοµίτου χρήµατα καί ε¨κόνας, 

öτι δέ καί τήν •πόσχεσιν, ¬τι θά κατώρθου µίαν ™µέραν νά τ΅ àποστείλFη καί τήν 
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περίπυστον ε¨κόνα τοÜ ΛουκÄ, âπανέκαµψεν ε¨ς Kύπρον καί àνήγειρεν âν Fw θέσει 

âµόναζε µονήν âπ\ çνόµατι τÉς ^Aγίας Tριάδος.

Πολύς δέν παρÉλθε χρόνος καί ™ µονογενής θυγάτηρ τοÜ αéτοκράτορος 

βαρέως äσθένησεν âκ τÉς αéτÉς τοÜ Bουτοµίτου àσθενείας. ^O δούξ συµβουλεύει 

τότε τ΅ àπαρηγορήτω πατρί ½ς µόνον φάρµακον, δι’ οy καί αéτός ¨άθη, τάς εéχάς 

τοÜ àσκητοÜ ^Hσαΐου, ¬στις ¬µως ½ς àντάλλαγµα àπFήτει τήν ε¨ς Kύπρον àποστολήν 

τÉς περιφήµου ε¨κόνος τοÜ EéαγγελιστοÜ. ^O αéτοκράτωρ, καίπερ λυπούµενος, 

συγκατανεύει âν τούτοις, ¬πως σώσFη τήν πεφιληµένην α•τοÜ κόρην. Tότε âπί τ΅ν 

àποκρήµνων çρέων τοÜ Kόκκου βλέπει ¬ραµα ï µοναχός καί àπό τ΅ν •ψηλ΅ν 

âκείνων κορυφ΅ν προσεύχεται πρός τόν ≠Yψιστον. ^H νοσοÜσα ™γεµονίς παρευθύς 

¨Äται, πλήν µετ’ çλίγον ï αéτοκράτωρ âπιλανθάνεται τÉς wς öδωκεν •ποσχέσεως· 

διό àσθενεÖ καί οyτος, καί τότε âνθυµεÖται τήν •πόσχεσιν α•τοÜ· πλήν µή θέλων νά 

στερηθFÉ τÉς îερÄς ε¨κόνος, παραγγέλλει ε€ς τινα ζωγράφον, ¬πως γράψFη ëτέραν 

ε¨κόνα ïµοίαν τÉς τοÜ ΛουκÄ καί ταύτην στείλFη ε¨ς Kύπρον. \Aλλ’ ™ Θεοτόκος 

âφάνη κατ’ ùναρ τ΅ αéτοκράτορι, παραγγέλλουσα αéτ΅ τήν àποστολήν τÉς γνησίας 

ε¨κόνος.

Πρό τοÜ κελεύσµατος τούτου οéδέν δύναται πλέον νά ε€πFη καί «ëκόντι 

àέκοντι θυµ΅» ï αéτοκράτωρ πέµπει τήν îεράν ε¨κόνα µετά πλουσίων δώρων ε¨ς 

Kύπρον. Tό φέρον ταύτην πλοÖον προσορµίζεται ε¨ς τάς βορείας τÉς νήσου àκτάς, 

καί πάντα τά πέριξ δένδρα, •ποδεχόµενα τήν νέαν τÉς χώρας δέσποιναν, κλίνουσιν, 

ü τοÜ θαύµατος! πρός τήν γÉν. Kαί σήµερον öτι •πάρχει âκεÖ δάσος, οy τά δένδρα, 

κατά τήν κοινήν öκφρασιν, εrναι γονατισµένα. ^O ¬σιος τότε ^Hσαΐας âν àνεκλαλήτω 

χαρ÷Ä παραλαµβάνει τήν ε¨κόνα καί φέρει ταύτην ε¨ς τά •ψηλά καταφύγιά του, öνθα 

öκτισε µέγαν ναόν, αéξήσας τό •πάρχον µοναστήριον καί τιµήσας αéτό διά τοÜ 

çνόµατος τÉς ^Yπεραγίας Θεοτόκου, τÉς κληθείσης öκτοτε τοÜ Kύκκου, κατά 

µετατροπήν τÉς λέξεως κόκκου. O≈τως âπληρώθη ™ προφητεία ^Hσαΐου λέγοντος· 

«^H δόξα Kυρίου âν ταÖς νήσοις öσται τÉς θαλάσσης, τό ùνοµα Kυρίου öνδοξον 

öσται». ‰Eκτοτε öσχε δ΅ρα πολλά καί πλούσια ™ βασιλική µονή, ≥τις καί δι’ 

àλλεπαλλήλων χρυσοβούλλων âκηρύχθη àνεξάρτητος πάσης âκκλησιαστικÉς àρχÉς 

καί µέχρι σήµερον τοιαύτη διατελεÖ, διευθυνοµένη •πό ™γουµένου àνωτέρου 

πάντων τ΅ν λοιπ΅ν τÉς νήσου.

Tά τÉς κτίσεως τÉς µονÉς παρελάβοµεν âκ τοÜ κτητορικοÜ αéτÉς, 

γραφέντος τ΅ 1748 καί âκδοθέντος µετά τρία öτη •πό τινος \Aθηναίου \Eφραίµ, 

âλθόντος ε¨ς Kύπρον ½ς διδασκάλου, κατά παράκλησιν τ΅ν µοναχ΅ν, ο¥τινες ½ς 

φαίνεται àγράµµατοι ùντες •πηγόρευσαν πÄν ¬,τι âκ παραδόσεως âγνώριζον περί 

τÉς îερÄς τοÜ Kύκκου µονÉς ε¨ς τόν \Eφραίµ τοÜτον, ¬στις καί âκ τ΅ν τότε 

σωζοµένων χειρογράφων καί χρυσοβούλλων συνέγραψε τό κτητορικόν τÉς µονÉς. \

Eκ τούτου συµπεραίνοµεν, ¬τι αî µοναί τÉς Kύπρου δέν •πÉρξαν ½ς ôλλαι τοιαÜται 

ëστίαι φώτων διά τό àτυχές ™µ΅ν γένος, ¦ ¬τι ôν àνήφθη καί âκεÖ ™ λαµπάς 

âσβέσθη âνωρίς ¦δη àπό τ΅ν àρχ΅ν τοÜ 18ου α¨΅νος. Πολύτιµα χειρόγραφα ¦ 
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βιβλία δέν σώζονται âνταÜθα, ε€τε διότι οéδέποτε •πÉρξαν τοιαÜτα, ε€τε διότι 

âκάησαν κατά τάς διαφόρους πυρκαϊάς, καθ’ ±ς κατεστράφη ™ µονή· ™ τελευταία 

τούτων συνέβη τ΅ 1813, ïπότε âκάησαν καί τά αéτοκρατορικά περί àνεξαρτησίας 

τÉς µονÉς χρυσόβουλλα καί αéτόγραφα καί πάντα τά îερά κειµήλια, πλήν τÉς 

ε¨κόνος.

^H âνταÜθα ε¨κών τÉς Παναγίας, ≈ψους ëνός ποδός περίπου, εrναι ™ 

½ραιοτέρα τ΅ν •πό τοÜ EéαγγελιστοÜ ΛουκÄ îστορηθεισ΅ν τρι΅ν, zν ™ µία 

ε•ρίσκεται âν τFÉ îερ÷Ä µονFÉ τοÜ Mεγάλου Σπηλαίου τÉς Πελοποννήσου καί ™ τρίτη 

âν \Aρχαγγέλω τÉς Pωσσίας· âν τFÉ âν Kύπρω παρίσταται ï µονογενής δεξι÷Ä, âν΅ âν 

ταÖς ôλλαις δύω àριστερ÷Ä. \Eκ παλαιÄς ¬µως προλήψεως τήν ε¨κόνα ταύτην οéδείς 

δύναται νά €δFη, εrναι δέ κεκρυµµένη ùπισθεν ëτέρας µεγάλης ε¨κόνος âκ τÉς 

πρώτης àντιγραφείσης, wς ™ θέα âπίσης àπαγορεύεται· διό καί τό πρόσωπον εrναι 

κεκαλυµµένον δι’ àργυροÜ âπιχρύσου âλάσµατος. ^O παραβάτης, ï àποτολµ΅ν ν’ 

àτενίσFη τό πρόσωπον τÉς ε¨κόνος, àποτυφλοÜται πάραυτα· καί àνά τά στόµατα τ΅ν 

µοναχ΅ν καί χωρικ΅ν φέρονται πολλά παραδείγµατα àσεβ΅ν, τολµησάντων ν’ 

àτενίσωσι τό  îερόν τÉς Θεοµήτορος πρόσωπον καί παραυτίκα τυφλωθέντων· παρά 

δέ τήν ε¨κόνα κρέµαται àργυρÄ χείρ, •πενθυµίζουσα µέγα θαÜµα, καθ’ ¬ TοÜρκός 

τις α¨θίοψ, τολµήσας ν’ àνάψFη τήν καπνοσύριγγά του âκ τÉς κανδύλας τÉς 

Παναγίας, αéστηρ΅ς âτιµωρήθη διά τÉς àποκοπÉς τÉς χειρός αéτοÜ. ΠλεÖστα δέ 

εrναι τά θαύµατα AéτÉς, γνωστά καθ’ ¬λην τήν νÉσον, πÄς δέ àσθενής τάσσεται ε¨ς 

τήν Παναγίαν, ¬πως θεραπευόµενος öλθFη ε¨ς τήν îεράν µονήν, πλούσια κοµίζων 

àναθήµατα. Σπουδαιότατος δέ εrναι καί ï ε¨ς τό ùνοµα τÉς Παναγίας τοÜ Kύκκου 

(τÉς Kυκκώτισσας) γινόµενος ¬ρκος.

^H µονή α≈τη εrναι πλουσιωτάτη, öχει δέ πλεÖστα κτήµατα καί µετόχια καθ’ 

¬λην τήν νÉσον καί âν τ΅ âξωτερικ΅, àφιερώµατα πάντα. \Eπί Tουρκίας qν, ½ς καί 

πÄσαι αî µοναί, àσύδοτος, àλλ’ àπό τÉς àγγλικÉς κατοχÉς •πεβλήθη ε¨ς φόρους καί 

½ς âκ τούτου, πλειότερον δέ âκ τÉς κακÉς διοικήσεως, âβαρύνθη διά µεγάλων 

χρε΅ν. Tόσα ¬µως ε¨σοδήµατα öχει, œστε δι’ àγαθÉς τινος διαχειρίσεως, ùχι µόνον 

τά χρέη α•τÉς δύναται νά àποτίσFη, àλλά καί νά καθορίσFη γενναÖόν τι ποσόν ½ς 

συνδροµήν Γυµνασίου τινός, οy τοσοÜτον öχει àνάγκην ™ νÉσος· τοÜτο δύναται 

εéκόλως νά κατορθωθFÉ, âάν âπέµβFη ï àρχιεπίσκοπος καί αî κοινότητες àποφασίσωσι 

τήν σύστασιν τοÜ Γυµνασίου.

^Ωσαύτως καί ξένοι öρχονται âνταÜθα οéκ çλίγοι, κοµίζοντες πολύτιµα δ΅ρα· 

ο≈τως οî δύο •περµεγέθεις κώδωνες τÉς µονÉς, ο¥τινες κρουόµενοι àντηχοÜσιν ε¨ς 

πολλ΅ν ½ρ΅ν πέριξ àπόστασιν, ε¨σί δ΅ρα εéλαβ΅ν ^Ρωσίδων, ½ς καί τά βαρύτιµα 

νοµίζω τετρακάνδυλα τÉς âκκλησίας· καί \ΑνατολÖται πολλοί καί ¨δί÷α âξ \Aτταλείας 

προσέρχονται ε¨ς τό θεÖον προσκύνηµα, τό îερόν καί ôδυτον δύναται τις νά ε€πFη. ^

Oσάκις δέ àνοµβρία µαστίζFη τήν νÉσον, οî τάς πεδιάδας τÉς Πάφου καλλιεργοÜντες 

àγρόται σπεύδουσιν ε¨ς Kύκκον πανέστιοι, ½ς ôλλοτέ ποτε ε¨ς τούς βωµούς τÉς 

φιλοµειδοÜς Παφίας, καί âν ≈µνοις καί ÷ôσµασιν àναβιβάζουσι µετά τ΅ν µοναχ΅ν τήν 
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îεράν ε¨κόνα ε¨ς τήν •ψηλοτέραν âνταÜθα κορυφήν, ≈ψους 4,640 ποδ΅ν, ïπόθεν 

στρέφοντες αéτήν πρός τήν Πάφον δέονται τοÜ ^Yψίστου, ¬πως ταÖς πρεσβείαις τÉς 

Θεοτόκου ρίξFη çλίγας σταγόνας ≈δατος ε¨ς τήν διψ΅σαν καί àπεξηραµµένην γÉν. ≠

Oταν δέ ™ àνοµβρία Fqναι µεγάλη, τότε ™ ε¨κών âν πενθίµω ποµπFÉ µεταφέρεται διά 

τ΅ν πεδιάδων ε¨ς τήν πρωτεύουσαν Λευκωσίαν, κατατιθεµένη, ½ς ε€δοµεν, âν τ΅ 

âκεÖ µετοχίω τÉς µονÉς, öνθα κατά χιλιάδας προσέρχονται οî προσκυνηταί, 

δεόµενοι •πέρ τÉς καταπαύσεως τÉς àνοµβρίας· τελευταίως τοÜτο âγένετο τ΅ 1886.

^H µονή τοÜ Kύκκου öχει περί τούς 50 µοναχούς, zν οî πλεÖστοί ε¨σι 

διεσκορπισµένοι ε¨ς τά διάφορα µετόχια, âπιστατοÜντες ε¨ς τήν καλλιέργειαν τ΅ν 

κτηµάτων τÉς µονÉς, καί 250 δοκίµους, γεωργούς, ποιµένας, àγωγεÖς, 

καλλιεργητάς καί •πηρέτας. Aî κάµηλοι τÉς µονÉς καί αî ™µίονοι µεταφέρουσιν 

âκεÖσε τόν σÖτον âκ τ΅ν πεδιάδων καί τά λοιπά χρειώδη, âκ τ΅ν àµπέλων 

κατασκευάζεται âξαίρετος οrνος καί αî àποθÉκαί ε¨σι πλήρεις χοιρίνων καί ξηρ΅ν 

κρεάτων, τυρ΅ν καί πλείστων ôλλων· οî çρνιθ΅νες γέµουσι, καί τά ποίµνια 

εéµοιροÜσι παχυτάτων àµν΅ν, âκ τ΅ν πλησίον ποταµ΅ν êλιεύονται νοστιµώτατοι 

µικροί ¨χθÜς καί àγχέλεις, καί âν τοÖς πέριξ ùρεσι θηρεύονται ôγριοι χοÖροι καί 

αrγες. \Eπιτήδειος µάγειρος παρασκευάζει âξαίρετα φαγητά, καί ï ξένος οîασδήποτε 

τάξεως τυγχάνει πάντοτε προθύµου ξενίας, ε•ρίσκων καθαράν κλίνην καί καλά 

δωµάτια, ¬πως àναπαυθFÉ, πλουσίαν τράπεζαν καί εéγενÉ δεξίωσιν.

^O ξένος ôν δέν θέλFη νά γευµατίσFη µόνος âν τ΅ ξεν΅νι, δύναται νά 

παρακαθήσFη âν τFÉ κοινFÉ τ΅ν µοναχ΅ν τραπέζFη, âντός µεγάλου ëστιατορίου, öνθα 

τήν µεσηµβρίαν καί τό ëσπέρας καλεÖ τούς µοναχούς µικρός κώδων. \Aνοίγονται 

καί κλείονται τότε τά κελλία, âντός τ΅ν µεγάλων καί σκοτειν΅ν διαδρόµων, 

àκούονται βαρέως βηµατίζοντες οî µοναχοί καί µετ’ çλίγον πάντες ε•ρίσκονται πρό 

µακρÄς τραπέζης, âφ’ wς λιτή τροφή. Kαθ’ ¬λην δέ τήν διάρκειαν τοÜ γεύµατος, âν 

ôκρ÷α σιγFÉ διερχοµένου, δόκιµός τις àπό µικροÜ ôµβωνος àναγινώσκει µετά 

ταχύτητος âκκλησιαστικά βιβλία, πρός îερεÖς παραινέσεις. \Oλίγην œραν µετά τό 

δεÖπνον κρούεται καί ≤τερος κώδων, σηµεÖον ¬τι οî µοναχοί δέον νά ε¨σέλθωσιν ε¨ς 

τά κελλία των καί σβέσωσι πÄν ôλλο φ΅ς, πλήν µικρÄς κανδύλας, καί τοÜτο χάριν 

προφυλάξεως àπό πυρκαϊ΅ν. ^H âκκλησία, πλήν πλουσίων τιν΅ν àφιερωµάτων, 

οéδέν öχει τό àξιοπαρατήρητον.

^H καλλιέργεια τ΅ν κτηµάτων τÉς µονÉς âνεργεÖται •πό âργατ΅ν τFÉ âποπτεί÷

α τ΅ν µοναχ΅ν, ο¥τινες τό πλεÖστον àγοράζουσι παρά τÉς µονÉς, δίδοντες κατ’ öτος 

µέρος τ΅ν âσόδων, τά κτήµατα ταÜτα, ±τινα µετά τόν θάνατον αéτ΅ν περιέρχονται 

αsθις ε¨ς τήν µονήν. Tό σύστηµα τοÜτο διαφέρει πολύ τοÜ κοινοβιακοÜ συστήµατος 

τÉς κοινοκτηµοσύνης, ¬περ ¦κµασεν âν EéρώπFη àπό τÉς δ΄ µ.X. ëκατονταετηρίδος 

καί âξηκολούθησε καί κατά τόν µέσον α¨΅να, διότι οî µοναχοί τοÜ Kύκκου δύνανται 

ο≈τω νά àποκτήσωσιν ¨διαιτέραν περιουσίαν, ≥ν διαθέτουσι κατά βούλησιν. Tά 

φορέµατα, ½ς καί τά •ποδήµατα τ΅ν µοναχ΅ν, κατασκευάζονται âνταÜθα, •πό 

τεχνιτ΅ν àδελφ΅ν. ^H µονή εrναι âκτισµένη âπί •ψηλοτάτης θέσεως παρά µεγάλα 
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âκ πευκ΅ν δάση· στερεÖται âν τούτοις εéρέος ïρίζοντος, καί τά πηγαÖα αéτÉς ≈δατά 

ε¨σιν çλίγα, œστε κατά τάς πανηγύρεις, ïπόταν χιλιάδες συρρέωσι πανηγυριστ΅ν, 

γίνεται χρÉσις καί •ετίων, âντός δεξαµεν΅ν àποτεθηκευµένων.

Tά ùρη τοÜ Kύκκου εrναι τά àγριώτερα τÉς νήσου, ¬λως δέ àκατοίκητα· 

µόνον οî ποιµένες ïδηγοÜσι τό θέρος âνταÜθα τά ποίµνιά των. ^Ως âκ τούτου 

διετηρήθησαν κατά τά µέρη ταÜτα τά λεγόµενα àγρινά, εrδος àγρίων α¨γ΅ν, 

ïµοιάζοντα πρός τήν öλαφον, φέροντα κέρατα κριοÜ καί öχοντα µαÜρον καί 

νοστιµώτατον κρέας, ½ς τό τοÜ λαγωοÜ. Tά àγρινά, ½ς καί τό ùνοµα δηλοÖ, ε¨σίν 

¬λως ôγρια ζ΅α, φεύγουσι δέ âκ µεγάλης àποστάσεως τόν διαβάτην, µετά 

καταπληκτικÉς τρέχοντα ταχύτητος καί πηδ΅ντα βράχους καί χάνδακας πλέον τ΅ν 

5 µέτρων. ^Ως âκ τούτου τό κυνήγιον αéτ΅ν εrναι δυσκολώτατον· âν τούτοις οî 

ποιµένες, διά διαφόρων τρόπων, âγνώριζον νά φονεύωσι τά δειλά ζ΅α καί 

πλειστάκις âπί τÉς πτωχÉς αéτ΅ν τραπέζης παρετέθη çπτόν àγρινόν. \Eπειδή, 

¬µως, âπλησίαζον νά καταστραφ΅σι καί âνταÜθα, καί νά âκλείψFη ο≈τως âκ τÉς 

νήσου ≤ν τόσω σπάνιον ζ΅ον, ™ κυβέρνησις, καλ΅ς ποιοÜσα, περιώρισε κατά πολύ τό 

κυνήγιον τοÜτο, ïρίσασα ¬τι, ¥να τις κυνηγήσFη àγρινόν, çφείλει νά öχFη ¨διαιτέραν 

πρός τοÜτο ôδειαν, àντί ™µισείας λίρας, âκδιδοµένην καί ¨σχύουσαν διά κυνήγιον 

ëνός µόνον  τοιούτου ζώου. \Eπί τ΅ν çρέων τοÜ Kύκκου •πάρχουσιν ½σαύτως καί 

àγριόχοιροι. \Oλίγον τι âκτός τÉς µονÉς βλέποµεν κέδρους τινάς ïµοίους τ΅ν âν 

Λιβάνω, οéδαµοÜ δέ ôλλοθι âν Kύπρω •πάρχοντας· âν δέ τFÉ αéλFÉ τÉς µονÉς 

δύναταί τις νά €δFη τό δένδρον κοκκονιά, âξ οy τό ùνοµα Kύκκος.

≠Eκαστος τ΅ν âν τFÉ µονFÉ µενόντων µοναχ΅ν öχει ¨δίαν âργασίαν καί µόνον 

οî γέροντες ™συχάζουσιν, àναπαυόµενοι âντός τ΅ν κελλίων των. Exς τούτων öχει 

τήν ¨διοτροπίαν νά τρέφFη δι\ ¨δίων âξόδων 50 γαλ[ας διαφόρων ™λικι΅ν καί 

χρωµάτων, âξ àµφοτέρων τ΅ν φύλων, καί νά συζFÉ µετ’ αéτ΅ν âν τ΅ αéτ΅ κελλίω. 

Tινές τούτων àναπαύονται ÷ôδουσαι âπί τ΅ν γονάτων του, ôλλαι àναρριχ΅νται âπί 

τ΅ν ράσων του, ¦ περιλείχουσι τάς ρικνάς του χεÖρας· καί âκεÖνος, εéδαίµων 

µεταξύ αéτ΅ν, âπιδαψιλεύει ε¨ς πάσας ôφθονα τά φιλήµατα καί τάς περιποιήσεις.

Πέντε œρας δυτικά τοÜ Kύκκου κεÖται ëτέρα µεγάλη µονή, ™ τÉς 

Xρυσορροϊατίσσης. ‰Iσως δέν θά qτο àνάγκη νά âκδράµωµεν µέχρις âκεÖ, ôν µή ™ 

µεταξύ τ΅ν δύο µον΅ν ïδός qν ™ ½ραιοτέρα τ΅ν âν Kύπρω τοποθεσι΅ν... [σ. 499-

505].

Γεωργίου Φραγκούδη, Kύπρις, \Aθήνα 1890, σ. 434-435, 499-505.

2

D.G. HOGARTH (1888)

Kατεβαίνοντας από την Kρήτου Mαρόττου στην Kανναβιού, περνούµε το 

ποτάµι όχι πολύ κάτω από το σηµείο, όπου εγκαταλείπει το δάσος, και τότε 

ανεβαίνουµε στο µεγάλο ύψωµα του βουνού της Παναγιάς, το ψηλότερο σηµείο 

των βουνών της Πάφου. H περιοχή αγιάζεται µέχρι σήµερα από τη Mονή της 
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Xρυσορρογιάτισσας, το δεύτερο Mοναστήρι της Kύπρου στη βόρεια πλαγιά, µόνο 

µερικές εκατοντάδες πόδια κάτω από τον «Αετοκρηµνό», όπως ονοµάζεται η 

επίπεδη βραχώδης κορυφή του. Σε παλαιότερες εποχές η περιοχή θα ήταν ιερή, 

επειδή υπήρχε ναός της Ήρας, που φαίνεται ότι ήταν ένα µίλι δυτικά του 

Mοναστηριού σε ένα σηµείο, όπου τώρα βρίσκεται η εκκλησία και ο αυλόγυρος της 

Aγίας Mονής, που είναι ένα ωραίο µικρό Mετόχι του µεγαλύτερου Mοναστηριού, 

εκείνου του Kύκκου1.

Δύο επιγραφές στο κυπριακό αλφάβητο, που βρέθηκαν στα θεµέλια της 

εκκλησίας, όταν αναπαλαιώθηκε το 1885, και µια τρίτη στο συνηθισµένο ελληνικό 

αλφάβητο, είναι κτισµένες στον δυτικό τοίχο, ένθεν και ένθεν της εισόδου. Oι 

κυπριακές επιγραφές αντιγράφηκαν από τον M. Bοντιτσιάνο από τη Λεµεσό και 

παραδόθηκαν στον Δρα Deecke για έκδοση, και εκδόθηκαν στο Beitrage z. Kunde d. 

indg. Sprachen, xi2  αλλά ένεκα των όχι τόσων σπουδαίων αντιγράφων, από τα 

οποία έπρεπε να εργαστεί ο Δρ Deecke, δεν µπορούσε να είναι βέβαιος για τις δυο 

τελευταίες γραµµές του µεγαλυτέρου από τα δύο κείµενα, και απέρριψε το όνοµα 

«Ήραι», ως µη κατάλληλο για το κενό που υπήρχε και ως λανθασµένη ανάγνωση. 

Όµως κατάφερα να έχω καλύτερες εντυπώσεις από την πέτρα, από ό,τι ο M. 

Bοντιτσιάνος, και τόσο από το αποτύπωµα, όσο και από τη φωτογραφία και την 

αντιγραφή, η ανάγνωση «Hραι» φαίνεται να είναι σχεδόν βέβαιη. Eξάλλου, καθώς 

υπάρχει µια εντελώς νέα µορφή στη γραµµή τέσσερα, και το αντίγραφο µου 

παρέχει αρκετούς άλλους χαρακτήρες, που έλειπαν, µου φαίνεται ορθό να 

επαναδηµοσιεύσω την επιγραφή, ακριβώς όπως είναι. Πρόκειται για την πιο ακριβή 

και ωραία σκαλισµένη κυπριακή επιγραφή, που γνωρίζω.

Oι χαρακτήρες είναι ύψους ενάµισι ιντσών µε σωστές αναλογίες και 

διαστήµατα και η επιγραφή είναι αξιοσηµείωτη για τη µικρή διαπλάτυνση, που 

παρατηρείται στα άκρα, ένας τρόπος που αποσκοπεί στο να δώσει την εντύπωση 

τελειότητας, όπως συµβαίνει µε την προσθήκη κορυφών. Mπορούµε εποµένως να 

συµπεράνουµε, χωρίς δυσκολία, ότι αυτή η επιγραφή, όπως µια παρόµοια στα 

Αλώνια του Eπισκόπου, κοντά στη Nέα Πάφο, ανήκει σε µεταγενέστερη εποχή, 

δηλαδή στο τέλος του 4ου αιώνα π.X. Tο υλικό είναι καλός ασβεστόλιθος και η 

επιφάνεια είναι ωραία διαρρυθµισµένη. Nερό περνούσε κάτω από το κέντρο και 

κατέφαγε µέρος της επιφάνειας, αλλά, αν εξαιρέσουµε δυο χαρακτήρες όλοι οι 

άλλοι µπορούν να αναγνωσθούν. Στο ένα άκρο του µπλοκ υπάρχει µια ηµικυκλική 

εκτοµή.... «^O Πάφω βασιλεύς NικοκλέFες / ï îερεύς τÄς Fανάσσας / ï βασιλέFος 

Tιµάρχω rνις / τας... / κατέστασε τ÷Ä θε΅ τ÷Ä ≠Hρ÷α».

H άλλη επιγραφή είναι σκαλισµένη µε πολύ ατελέστερο τρόπο, οι 

χαρακτήρες είναι µήκους δυόµισι ιντσών, στενοί και σκαλισµένοι βαθιά και άκοµψα. 

H επιφάνεια της πέτρας σοβαντίστηκε σε νεότερους χρόνους. H επιγραφή είναι 

παρόµοια µε την προηγούµενη έως τη λέξη «τας», αλλά σε αυτό το σηµείο η πέτρα 

33



έχει κοπεί µε πριόνι. Δεν αµφιβάλλω επίσης, ότι το κείµενο που δηµοσιεύθηκε στο 

Sammlung (αρ. 40) και το οποίο αποδίδεται ασαφώς στο «Πάφος», κατασχέθηκε 

από τους Tούρκους από αυτό το σηµείο3 και ότι «τÄι θε΅ι», που αναφέρεται σε 

αυτό, θα εννοεί, όχι την Aφροδίτη, αλλά την Ήρα.

O Δρ. Deecke υποθέτει ότι αυτός ο Bασιλιάς Nικοκλής είναι ο ίδιος µε 

εκείνον που εκθρόνισε ο Πτολεµαίος Λάγος το 310 π.X., και αυτό συµφωνεί µε τη 

µεταγενέστερη εµφάνιση της γραφής της πρώτης επιγραφής. Aς σηµειωθεί, όµως, 

ότι η µόνη βέβαιη επιγραφή, που αναφέρεται σε αυτόν (J.H.S. Tόµος ix, σ. 239), 

είναι σε συνηθισµένους ελληνικούς χαρακτήρες.

H τρίτη επιγραφή είναι σε ελληνικούς χαρακτήρες, αλλά τόσο φθαρµένη, 

που δεν µπορεί να διαβαστεί. Eίναι κτισµένη µέσα στον τοίχο αρκετά χαµηλά στα 

αριστερά της εισόδου. Tα γράµµατα είναι µάλλον ακατέργαστα και ανήκουν στον 

4ο αιώνα π.X. Παρέχω εδώ ό,τι µπόρεσα να αποκρυπτογραφήσω ύστερα από 

επανειληµµένες προσπάθειες από την πέτρα και από τα αποτυπώµατα... 

Στην περιοχή βρήκα και άλλα ίχνη του ναού, του οποίου τα ερείπια ίσως να 

είναι θαµµένα κάτω από τα κτήρια του Mοναστηριού. Στο βόρειο µέρος της 

εκκλησίας υπάρχουν τοποθετηµένοι τέσσερις κίονες, που µοιάζουν να είναι σαν 

ένας φράκτης από απλό ασβεστόλιθο, διαµέτρου δύο ποδών και δύο ιντσών και µε 

το ίδιο ύψος. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι αυτοί οι κίονες είναι σχεδόν τόσο µεγάλοι, 

όσον εκείνοι της νότιας στοάς του Nαού της Aρχαίας Πάφου. Ένας κίονας, 

διαµέτρου ενός ποδιού και εννέα ιντσών, βρίσκεται κοντά τους, πράγµα που δείχνει 

ότι υπήρχαν δύο σειρές από κίονες. Στην αψίδα της ίδιας της εκκλησίας και σε ένα 

τοίχο νότια από αυτήν υπάρχουν πολύ µεγάλες πέτρες, που ξεχωρίζουν από τις 

υπόλοιπες, µε τις οποίες είναι κτισµένη η εκκλησία, καθώς και τα τριγύρω κτήρια. H 

ίδια η εκκλησία έχει τη φήµη µιας από τις πιο παλιές της Kύπρου και η αψίδα ίσως 

να είναι µέρος της αρχικής οικοδοµής.

Xωρίς ανασκαφές δεν µπορεί να γίνει γνωστό οτιδήποτε άλλο γι’ αυτό το 

ναό της Ήρας και από την κατάσταση του µέρους αυτού είναι πολύ δύσκολο να 

γίνει µια σωστή διερεύνηση. Θα µπορούσε, όµως, να γίνει µια κάποια συµφωνία µε 

τη Mονή Kύκκου µε σκοπό να γίνει διάτρηση ορισµένων σηµείων σε διάφορες 

πλευρές γύρω από την εκκλησία, που δεν υπάρχουν µοναστηριακά κτήρια, και  

όπου ίσως να βρίσκονται τα  ερείπια του ναού της Ήρας.

H σηµασία αυτού του ιερού µπορεί να εξαχθεί από τις βασιλικές αφιερώσεις 

και από το µέγεθος  των κιόνων. Bρισκόταν σε ένα από τα πιο ωραία σηµεία της 

Kύπρου. Tα υψώµατα του «Αετοκρηµνού» το περικλείουν ως µισοφέγγαρο, 

εµποδίζοντας κάθε άνεµο από τα δυτικά, και από τους πρόποδές τους εκχύνεται 

µια διαρκής πηγή νερού, που είναι γνωστή σε όλη την επαρχία για την καθαρότητά 

της. Kαθώς κυλά κάτω από την πλαγιά, η διαδροµή της περιστοιχίζεται από κήπους 

και ελαιώνες και οι ανθισµένοι θάµνοι παρέχουν µια µυρωδιά, που ήταν πάρα πολύ 
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γλυκιά το βράδυ του Iουνίου, όταν για πρώτη φορά έφθασα µε το άλογό µου σε 

αυτή την ευτυχισµένη κοιλάδα. Σε ύψος 3,000 ποδών από το επίπεδο της 

θάλασσας απολαµβάνει κανείς δροσερό αέρα, ακόµα και στα πιο ζεστά καλοκαίρια, 

και η θέα πάνω από τις κορυφογραµµές της Πάφου προς τον κόλπο της Πόλης και 

του Aκάµα και πάνω προς την κοιλάδα Έζουσα και τα πυκνά υψώµατα του δάσους, 

παρουσιάζει µοναδική οµορφιά. O Kλαυδιανός πρέπει να είδε ένα τέτοιο µέρος και 

από αυτό έκανε το «Venusberg»4.

H αναφορά στην Ήρα είναι πολύ ενδιαφέρουσα σε ένα µέρος του νησιού, 

που είναι αφιερωµένο στην Aφροδίτη. Mια τόσο βασική ελληνική θεότητα πρέπει να 

ήλθε στην Kύπρο αργά και ίσως αυτός ο Nαός να κτίστηκε τον 4ο αιώνα  π.X. από 

το βασιλιά Nικοκλή, που το όνοµά του εµφανίζεται σε όλες τις επιγραφές. Aκόµα 

και ο Aπόλλων πρέπει να ήταν προγενέστερος της Ήρας στο νησί, γιατί ο 

συνοικισµός του Kουρίου παρέχει µια συγκεκριµένη περίοδο και λόγω για την 

εισαγωγή του και, όπως έχω υποθέσει, η εύκολη αφοµοίωσή του µε τις ασιατικές 

θεότητες θα πρέπει να συνέτεινε στη διάδοση της λατρείας του. H Ήρα, όµως, δεν 

είχε παρόµοια υποστήριξη και ίσως να µην ήταν γνωστή στην Kύπρο έως την 

ελληνιστική περίοδο, που ακολούθησε την εισαγωγή των αθηναϊκών επιδράσεων 

στο µέσο του 5ου αιώνα π.Χ., και που κορυφώθηκε κάτω από τη διοίκηση του 

Eυαγόρα της Σαλαµίνας, στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. H προσωπική λατρεία της 

Ήρας δεν ήταν ποτέ δηµοφιλής. Όντως έχουµε περαιτέρω µαρτυρίες γι’ αυτό µόνο 

στην παλαιά Πάφο και την Aµαθούντα. Σε µια αποσπασµατική επιγραφή που είναι 

κτισµένη στην εκκλησία της Παναγίας της Xρυσοπολίτισσας στην παλαιά Πάφο, το 

όνοµά της παρουσιάζεται µετά από το όνοµα Zευς Πολιεύς και αυτό της 

Aφροδίτης5.

1. Σε ένα χωροµετρικό χάρτη αποκαλείται εσφαλµένα «Mονή 

Xρυσορρογιάτισσα», ως να ήταν µετόχι  του γειτονικού ιδρύµατος.

2. Δεν το ήξερα αυτό, όταν επισκέφθηκα την Aγία Mονή, και φαντάστηκα ότι 

ανακάλυψα κάτι εντελώς νέο. Oύτε ανακάλυψα το λάθος µου, µέχρις ότου ο ίδιος ο 

κ. Deecke, στον οποίο απέστειλα ένα αποτύπωµα, µου του υπέδειξε.

3. O επίτροπος και αρκετοί χωρικοί µου ανέφεραν, ότι σε αυτό το σηµείο 

είχαν εντοπιστεί ευρήµατα και παλαιότερα.

4. Epithai. Honor. et Mar. 49ff.

5. Aυτή η επιγραφή, που αναγνώστηκε πολύ ατελώς από τους συνεργάτες 

του Έγκελ και από τον Tσεσνόλα δηµοσιεύθηκε πιο σωστά από τον M. Waddington 

(Lebas & W., αρ. 2795) και έχει ως εξής, σύµφωνα µε την ανάγνωσή µας: 

Aι(γ)υ(πτ)ο(ν) τον µαντιάρχην και τον αδελ(φ)ον τον δείνα ιερέα Aφροδίτης και 

Διός Πολιέος και Ήρας φιλαγαθία(ς) ένεκεν της εις εαυτούς.

D.G. Hogarth, Devia Cypria. Notes of an archaeological Journey in Cyprus in 1888, 
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London 1889, σ. 31-35.

3

W.H. MALLOC (1888)

Eκείνο το πρωί απόλαυσα µια νέα εµπειρία. Ένα µίλι περίπου πιο µακριά στην 

πεδιάδα, ανάµεσα σε ένα περιβόλι από κυπαρίσσια και συκαµινιές, βρισκόταν ένα 

ελληνικό µοναστήρι, που ήθελα πάντα να επισκεφθώ. Έτυχε να αναφέρω την 

επιθυµία µου στην ωραία κυρία από τον Kαναδά. H ιδέα την ενθουσίασε. Eίπε ότι θα 

ερχόταν µαζί µου και, για πρώτη φορά από τον καιρό, που ήλθα στο νησί, ξεκίνησα, 

όχι ως ένας στοχαστικός προσκυνητής, αλλά ως ένας κανονικός επισκέπτης σε ένα 

αγρόκτηµα.

Tο µοναστήρι ήταν ένα τετράγωνο κτήριο κτισµένο µε πλινθάρια 

περιτριγυρισµένο από αυλή, που είχε στο µέσο της µίαν εκκλησία. Tα κελλιά των 

µοναχών και το εστιατόριό τους ήταν απλά ασπρισµένα δωµάτια, που είχαν κάπως 

ακατάστατα µπαλκόνια. Σου έδιναν την εντύπωση αγροτικών κτηρίων, που ήταν 

παραµεληµένα. Oι εντυπώσεις από την αυλή ήταν παρόµοιες. Yπήρχε εκεί 

συσσωρευµένη κοπριά και λιµνούλες µε νερό. Oι ίδιοι οι µοναχοί, που ήλθαν έξω 

για να µας δουν, είχαν ένα κάπως αξιολύπητο ύφος µε ρυτίδες. O πιστός Σκότι, που 

µας ακολούθησε µε τη φωτογραφική µου µηχανή, τους παρακίνησε να σταθούν 

όλοι µαζί, ενώ εγώ φωτογράφιζα την εκκλησία τους. Tότε κατάλαβα ότι υπήρχε µια 

γριά γυναίκα µεταξύ τους, που από ό,τι µπορούσα να καταλάβω ήταν 

παραδουλεύτρα στο µοναστήρι. Γνωρίζω ότι ο αναγνώστης δεν θα εκπλαγεί από 

αυτό. Δεν θα υπήρχε σκάνδαλο, ακόµα και αν αυτή ζούσε µόνη µε τον Άγιο 

Aντώνιο. Όταν τράβηξα τη φωτογραφία, αρκετοί από τους νεαρότερους µοναχούς 

ήλθαν και κοίταζαν µέσα από τον φακό ελπίζοντας να δουν την απεικόνισή τους.

Στο µεταξύ τα αρχαιότερα µέλη της αδελφότητας κατευθύνθηκαν προς την 

εκκλησία και µας προσκάλεσαν να εισέλθουµε σε αυτήν, πράγµα που κάναµε. Ήταν 

ένα απλό κτήριο µε ασπρισµένους τοίχους και µια βαριά στρογγυλή οροφή. Eκτός 

από το παραπέτασµα στο ένα άκρο, ήταν άδεια, σαν µια άδεια σιταποθήκη. Γνώριζα 

όµως εκ των προτέρων, ότι εδώ υπήρχε κάποιος θησαυρός, που ήταν µοναδικός 

ανάµεσα στους Xριστιανούς της Aνατολής. Eίδα αµέσως πού βρισκόταν. Tό 

παραπέτασµα που ανέφερα ήταν σκεπασµένο µε Aγίους, που ήταν ζωγραφισµένοι 

σε επίχρυσα φατνώµατα, αλλά ένα από αυτά ήταν ορατό µόνο κατά το ήµισυ. Ήταν 

σκεπασµένο µε µια κουρτίνα διάστικτη µε κοσµήµατα, ξεθωριασµένη, αλλά µε 

πλούσια κέντηση και µπροστά της κρέµονταν δύο αναµµένα καντήλια.

Tο πλησίασα και είδα ότι το φάτνωµα, αντί µιας εικόνας περιείχε ένα 

ανάγλυφο µε χτυπηµένο χρυσό, που αναπαρίστανε την Παναγία µε το λαιµό, τους 

καρπούς και το φωτοστέφανο να είναι διάστικτα µε πολύτιµους λίθους. Aυτό όµως 

ήταν απλώς το εξωτερικό κάλυµµα του πραγµατικού θησαυρού, ενός πράγµατος 

που ήταν τόσο πολύτιµο που δεν έπρεπε να εκτίθεται, γιατί πίσω από το χρυσό 

κάλυµµα βρισκόταν, ή υποτίθεται ότι βρισκόταν, η εικόνα της Παναγίας, που 
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ζωγραφίστηκε από τον Eυαγγελιστή Λουκά. Kατά πόσο το κειµήλιο αυτό είναι 

γνήσιο δεν είναι δική µου δουλειά να αναλύσω. Eκατοµµύρια Xριστιανοί, 

τουλάχιστον, πιστεύουν ότι έτσι είναι, και για ολόκληρη την Oρθοδοξία θεωρείται 

ως αντικείµενο προσκυνήµατος, δεύτερο µετά τους Aγίους Tόπους των 

Iεροσολύµων.

Όταν βγήκαµε έξω, υπήρχε κάποια αναστάτωση στην αυλή. Aπό την πόρτα 

ενός στάβλου, που δεν πρόσεξα προηγουµένως, έβγαιναν έξω καµήλες σε µια 

µακρά σειρά. Προσέδιδαν στη σκηνή ένα παλιό πατριαρχικό χαρακτήρα, καθώς 

περνούσαν προς την έξοδο, οδηγηµένες από ένα ηλιοκαµένο µη χειροτονηµένο 

µοναχό. Kαι όταν τις ακολουθήσαµε, τις είδαµε να πίνουν νερό από µια πέτρινη 

στέρνα κάτω από µερικά δέντρα.

Πριν από το δείπνο εκείνη την ηµέρα έκανα ακόµα µιαν εκδροµή, αλλά προς 

ποια κατεύθυνση δεν µπορώ να πω. O Σερ Pόµπερτ, ο οποίος ήταν γενικά 

απασχοληµένος ολόκληρο το απόγευµα, συνήθιζε να κάνει ένα περίπατο µόλις 

τελείωνε την εργασία του και γύρω στις 6 προχωρήσαµε µαζί για περίπατο. O 

δρόµος προς το µοναστήρι περνούσε µέσα από πλούσια καλλιεργηµένα χωράφια. 

Σήµερα διασχίσαµε έναν πετρώδη χερσότοπο. Tο βράδυ µας σκέπασε µε το 

µαλακό, µυστηριώδες λυκόφως του, που έκανε τις γκρίζες πέτρες να 

θαµποφέγγουν και να δίνουν στον ορίζοντα µιαν ανυπολόγιστη απόσταση. 

Περάσαµε από ένα µικρό ύψωµα, που οι πλευρές του είναι σαν κηρήθρες µε µερικά 

µαύρα σπήλαια. Aυτοί, µου είπε ο συνοδοιπόρος µου, είναι συληµένοι φοινικικοί 

τάφοι. Πιο πέρα σε ένα µοναχικό µέρος, σαν ένα πανί στη θάλασσα, είδαµε ένα 

ωχρό αντικείµενο. Ήταν µια εγκαταλειµµένη βυζαντινή εκκλησία, εντελώς 

αποµονωµένη. Ήταν σαν ένα είδος σηµείου, που µας έλεγε ότι περπατήσαµε 

αρκετά µακριά. Σταµατήσαµε και ρώτησα τι εκκλησία ήταν. O Σερ Pόµπερτ δεν 

γνώριζε τίποτα για την ιστορία της, αλλά µου είπε ότι κάθε τόσο τελούσαν θεία 

λειτουργία σε αυτήν. Ένας κάπως άγριος άνεµος φυσούσε στο πρόσωπό µας µέσα 

από τα ξερόχορτα, οπότε  γυρίσαµε πίσω σε ένα τοπίο, όµως, που ήταν κάπως 

µονότονο.

Ένας περίπατος αυτού του είδους και αυτήν την ώρα µε τον Σερ Pόµπερτ 

έγινε καθηµερινή συνήθεια στη ζωή µου στο Kυβερνείο. Mια άλλη συνήθεια, σχεδόν 

εξίσου τακτική, ήταν ένας περίπατος µαζί του, µετά το πρόγευµα, στον κήπο, ένας 

περίπατος, που πάντα είχε κάποιο τοπικό χρώµα. Tο εν λόγω χρώµα ήταν τις 

περισσότερες φορές οι ζητιάνοι, ή τουλάχιστον οι αιτητές, που είχαν κάποια 

ανάγκη, ή πρόβληµα, ή παράπονο. Tα ράκη των ανδρών και τα ρούχα και οι 

µαντήλες των γυναικών φαίνονταν µέσα στο φως του ήλιου, τόσο λαµπερά, όσο το 

ένδυµα του Iωσήφ, και οι παράξενες µορφές τους, καθώς ο Σερ Pόµπερτ 

εµφανιζόταν στη βεράντα, άρχιζαν σιγά να κατευθύνονται προς αυτόν, πάνω από 

το ασφαλτοστρωµένο δάπεδο των γηπέδων του τένις, σαν να ήταν ένας σουλτάνος 

µε τη δύναµη να κανονίζει τα πάντα.
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Tο υπόλοιπο της µέρας το περνούσα µόνος και σπάνια οι µοναχικές ώρες 

µου ήταν χωρίς κάποια εργασία. Aν εξαιρέσουµε µερικές ασχολίες ή ψυχαγωγίες, 

είχα αρκετή δουλειά να κάνω για να εµφανίσω τις φωτογραφίες, που πήρα, και να 

µελετήσω τις αµέτρητες σελίδες της Iστορίας της Kύπρου του Mas Latrie. Aνάµεσα 

σε αυτές τις σελίδες, λίγο µετά την επίσκεψή µου στο ελληνικό µοναστήρι, χάρηκα 

που βρήκα την ιστορία της ξακουστής εικόνας, που είδα εκεί. Eλπίζω ο αναγνώστης 

να ευχαριστηθεί γι’ αυτό όσο εγώ.

Tο έτος 1090, ο Mανουήλ Bουτουµίτης, τότε ο Δούκας της Kύπρου πήγε για 

να κυνηγήσει στα βουνά της Mυριανθούσας. Eκεί, στο µέσο δασών, γεµάτων µε 

άγρια ζώα, κατοικούσαν πολλοί αναχωρητές, µερικοί σε κοινόβια και άλλοι ως 

ερηµίτες σε µοναχικά κελιά. Ένας από τους τελευταίους, ονόµατι Hσαΐας, ήταν 

τόσο ντροπαλός και αµήχανος, που, όταν είδε ξαφνικά τον Δούκα να τον πλησιάζει, 

έπεσε συγχυσµένος έξω από τον δρόµο, ανάµεσα στους θάµνους, και ξέχασε να 

τον χαιρετίσει. H σκανδαλώδης αυτή συµπεριφορά εξόργισε τον Δούκα. «Tι 

εννοείς, κύριε»,  του φώναξε, «µε το να µη µε χαιρετάς µε το καπέλο σου;» Kαι 

ορµώντας προς αυτόν, τον άρπαξε από το κολάρο, βρίζοντάς τον άσχηµα και του 

φέρθηκε µε τόση απρέπεια, που αφήνω τις λεπτοµέρειες στον αναγνώστη, για να 

συµπεράνει το τι επακολούθησε.

Aµέσως, όµως, το πόδι του Δούκα ξηράθηκε, ως εκ θαύµατος. O Hσαΐας 

γύρισε και τον είδε. O Δούκας, βλέποντας την όψη του µοναχού, πείστηκε, ίσως για 

πρώτη φορά στη ζωή του, ότι έκανε σοβαρό λάθος. Στην ακραία ταλαιπωρία, που 

συχνά εκλαµβάνεται ως µετάνοια, αναγνώρισε το σφάλµα του έναντι του Hσαΐα και 

όλων των πνευµατικών καθοδηγητών του. Tότε του ανακοινώθηκε, ότι θα 

µπορούσε να θεραπευθεί υπό έναν όρο: να αποκτήσει και να φέρει στην Kύπρο την 

εικόνα της Θεοτόκου, που ζωγράφισε ο Aπόστολος Λουκάς και την οποία ο 

Aυτοκράτορας Aλέξιος Kοµνηνός είχε στο παλάτι του, στην Kωνσταντινούπολη.

Στη συνέχεια, ο Δούκας µαζί µε τον Hσαΐα µετέβηκαν στην 

Kωνσταντινούπολη. Eίπαν και οι δυο την ιστορία τους στον Aυτοκράτορα και 

παρακάλεσαν να τους δοθεί το πολύτιµο κειµήλιο. O Aυτοκράτορας, µολονότι δεν 

αρνήθηκε, προσπάθησε από µήνα σε µήνα να αποφύγει να δεσµευτεί µε διάφορες 

δικαιολογίες, και τέλος τους προσέφερε µερικά χρήµατα και δυο άλλες εικόνες. H 

υποµονή του Hσαΐα, όµως, άρχισε να εξαντλείται. «O Δούκας», είπε, «µπορούσε να 

κάνει ό,τι ήθελε, αλλά ο ίδιος θα επέστρεφε στην Kύπρο». Mόλις ανακοίνωσε την 

απόφασή του αυτή, το πόδι της κόρης του Aυτοκράτορα και αµέσως µετά το πόδι 

του ίδιου του Aυτοκράτορα ξηράθηκαν, ακριβώς όπως είχε συµβεί και µε το πόδι 

του Bουτουµίτη. Tότε ο Aυτοκράτορας κατάλαβε ότι δεν είχε ενεργήσει σωστά και 

έσπευσε να κάνει ό,τι του ζητήθηκε, οπότε και οι τρεις ασθενείς θεραπεύθηκαν. Στη 

συνέχεια το κειµήλιο µεταφέρθηκε θριαµβευτικά στην Kύπρο και το µοναστήρι του 

Kύκκου, που υπάρχει µέχρι σήµερα, κτίστηκε για να το υποδεχθεί και να το 

φυλάττει. O Kύκκος βρίσκεται ψηλά στα βουνά, ένα ταξίδι δύο ηµερών από τη 
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Λευκωσία. Tο µοναστήρι, που επισκέφθηκα, ανήκει στο ίδιο ίδρυµα και η εικόνα της 

Παναγίας µεταφέρθηκε µε εξαιρετική ιεροπρέπεια σε αυτό, µόνο για το 

προηγούµενο καλοκαίρι, για να φέρει βροχές στην πεδιάδα, που υπέφερε από 

µεγάλη ανοµβρία.

H αναφορά στους µοναχούς, ιδιαίτερα τους µοναχούς αυτού του 

µοναστηριού, µου θυµίζει ότι ένα πρωί είδα έναν από αυτούς στο γήπεδο του τένις. 

Στην αρχή δεν κατάλαβα τι ήθελε να κάνει εκεί και σκέφτηκα το φάντασµα του 

µαύρου µοναχού στον Δον Zουάν. Mια δεύτερη µατιά, όµως, µου απέδειξε ότι ο 

θαυµάσιος αυτός άνθρωπος µπογιάντιζε εκ νέου τις άσπρες γραµµές του τένις και 

έτσι κέρδιζε, πιστεύω, από ένα έως οκτώ γρόσια την ηµέρα. Ποιος θα τολµήσει να 

αποκαλέσει τα µοναχικά τάγµατα άχρηστα;

W.H. Mallock, In an enchanted Island, London 1889, σ. 229-235.

4

AΘANAΣIOΣ ΣAKEΛΛAPIOΣ (1890)

TÉς µονÉς ταύτης [Xρυσορροϊατίσσης] µίαν œραν πρός δυσµάς κεÖται ™ ^Aγία 

Mονή, µετόχιον τÉς µονÉς τοÜ Kύκκου, âν z •πάρχουσιν àρχαÖα âρείπια· οxον 

τύµπανα κιόνων, ½ς τά âν τ΅ να΅ τÉς \Aφροδίτης τÉς âν Παλαιπάφω, öτι δέ κίονες 

µονόλιθοι, àφ’ zν ™ âκκλησία τοÜ µετοχίου καί τά πέριξ αéτÉς εrνε èκοδοµηµένα. ^

Yπό τήν âκκλησίαν ταύτην πιθαν΅ς κεÖται àρχαÖος ναός, ï τÉς ≠Hρας, περί wς 

γίνεται µνεία âν τFÉ âνταÜθα ε•ρεθείσFη àκολούθω âπιγραφFÉ... «^O Πάφω βασιλεύς 

NικοκλέFης ï îερεύς τÄς Fανάσσας ï βασιλÉFος Tιµάρχω rνις τας ... κατέστασε τ÷Ä 

θε΅ τ÷Ä ≠Hρ÷α»1.

≠Eξ œρας βορειαονατολικ΅ς αéτÉς κεÖται σχεδόν âπί τÉς κορυφÉς τοÜ ùρους 

\Oλύµπου ™ πρώτη µονή τÉς νήσου, ™ τÉς Παναγίας τοÜ Kύκκου, ο≈τω κληθεÖσα öκ 

τινων âκεÖσε ε•ρισκοµένων δένδρων, κυκκονιαίς καλουµένων. \Eν αéτFÉ λέγεται ¬τι 

•πάρχει µία τ΅ν τρι΅ν ôλλων ε¨κόνων, ±ς ï αéτός εéαγγελιστής ΛουκÄς 

κατεσκεύασεν· àλλ’ ïµολογ΅ ¬τι ε¨ς τόν ναόν τÉς µονÉς âµβάς δέν εrδον αéτήν 

ïλόκληρον, ε¨ µή τήν χεÖρα τÉς Παναγίας, διότι οî µοναχοί τÉς µονÉς, κατά 

παλαιάν παράδοσιν, τηροÜσιν αéτήν κεκαλυµµένην δι’ âπιχρύσου καλύµµατος. 

‰Eχει δέ α≈τη καί βιβλιοθήκην τινά κειµένην âντός τοÜ ναοÜ, âν Fw •πάρχουσι 

καλαί âκδόσεις τ΅ν πατέρων τÉς âκκλησίας καί ôλλα τινά àρχαίων ^Eλλήνων 

συγγραφέων συγγράµµατα. Erνε δέ α≈τη âν πλήρει àχρησί÷α, àρκουµένων τ΅ν 

µοναχ΅ν αéτÉς ε¨ς τήν àνάγνωσιν µόνον τÉς καθ’ ëκάστην âν τ΅ να΅ àκολουθίας 

καί τ΅ν διαφόρων συναξαρίων. \Aνεξάρτητος δ’ οsσα àπό τοÜ àρχιεπισκόπου τÉς 

νήσου, öχει •πέρ τούς 100 µοναχούς καί •πηρέτας. ^O δέ ™γούµενος αéτÉς, âν œρ÷α 

îεροτελεστίας, φέρει µανδύαν καί µίτραν, ½ς καί οî àρχιερεÖς.

Tό κλÖµα τÉς µονÉς εrνε âξαίρετον. Mή öχουσα α≈τη ôφθονα πηγαÖα ≈δατα, 

συναθροίζει καθ’ ±παντα τόν χειµ΅να âν δεξαµεναÖς •έτια, ±τινα κατά τήν ëορτήν 

τÉς Παναγίας, τFÉ 15Fη Aéγούστου τελουµένFη, δαπαν΅νται. ^H µεταξύ τ΅ν δύο 
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τούτων µεγάλων µον΅ν ïδός εrνε ™ κακίστη πασ΅ν τ΅ν âν τFÉ νήσω· εrνε ¬µως 

φύσει κατάφυτος âκ πιτύων καί ôλλων àγρίων δένδρων. Aî δέ διασφάγες, τό 

àπόκρηµνον öτι καί ôνυδρον αéτÉς, φρίκην âµποιεÖ ε¨ς τόν µεταξύ τ΅ν 

οéρανοµήκων τούτων δένδρων πορευόµενον διαβάτην. Kαθ’ ±πασαν δέ ταύτην τήν 

ïδόν οûτε κώµην, οûτε ôνθρωπον σχεδόν àπαντ΅µεν, àλλά σπανίως µεταξύ τ΅ν 

πιτύων ôθλιόν τινα âγχώριον ®ακενδύτην πίσσαν âκβάλλοντα· νÜν δέ καί αéτός δέν 

•πάρχει· διότι οî ‰Aγγλοι, µετά τήν κατάληψιν τÉς νήσου, ¬λως àπηγόρευσαν καί 

τήν âκ τ΅ν πιτύων âξαγωγήν τÉς πίσσης...

\Eκ τοÜ Kύκκου δέ, âάν διά τÉς Mαραθάσης πορευθ΅µεν, µετά τρεÖς œρας 

φθάνοµεν ε¨ς τήν κώµην Kαλοπαναγιώτην, öχουσαν 500 κατοίκους καί τήν µονήν \

Iωάννου τοÜ ΛαµπαδιστοÜ. \Eν τ΅ µεταξύ αéτ΅ν κεÖνται αî κ΅µαι MοδουλÄς, 

öχουσα 350 κατοίκους, καί ΠεδουλÄς 550 κατοίκους καί βυρσοδεψεÖον. Kείµεναι δέ 

αyται âπί τ΅ν κλιτύων τοÜ \Oλύµπου, εrνε κατάφυτοι âκ καρυ΅ν, κερασε΅ν, 

µηλε΅ν, συκαµινε΅ν, àµπέλων κλπ, âν δέ τ΅ KαλοπαναγιώτFη καί Mοδουλ÷Ä 

•πάρχουσιν ôφθονα θειοÜχα ≈δατα, âν οxς, ½ς öχουσι καί πότασσαν, αî γυναÖκες τ΅ν 

κωµ΅ν τούτων âκρυπίζουσι τά ëαυτ΅ν âνδύµατα. ^O δέ δι’ αéτ΅ν διερχόµενος 

ποταµός εrνε ï τÉς Λεύκας, âκβάλλων παρά τούς Σόλους. ^H χώρα α≈τη âκλήθη 

Mαραθάσα öκ τινος νÜν âρήµου κώµης Mαράθου, κειµένης οé µακράν τοÜ 

Kαλοπαναγιώτου. Λέγεται δέ καί παρά τινων MυριανθοÜσα àπό τ΅ν πολλ΅ν της 

àνθέων.

\EκεÖθεν βορειοανατολικ΅ς, âντός ®εύµατος βαδίζοντες µεταξύ πιτύων, 

πλατάνων καί ôλλων àγρίων δένδρων, φθάνοµεν ε¨ς τήν κώµην ΛεÜκαν· ™ àπό 

Kύκκου µέχρι Λεύκας ïδός, καίπερ κατάφυτος •πό δένδρων καί πολλά öχουσα ≈

δατα τ΅ν àποτόµων βράχων της ≤νεκα καί τ΅ν πολλ΅ν κρηµν΅ν, εrνε λίαν 

δύσβατος. ^Yπάρχει δέ καί ôλλη ïδός ïµαλωτέρα, ™ τοÜ Kάµπου πρός τούς Σόλους, 

δι\ wς καθ’ ëκάστην οî µοναχοί τοÜ Kύκκου συγκοινωνοÜσι πρός τήν Λευκωσίαν καί 

πρός ôλλα µέρη τÉς νήσου. Δι’ αéτÉς πορεύονται καί οî χάριν προσκυνήσεως τÉς 

Παναγίας ε¨ς τήν µονήν τοÜ Kύκκου µεταβαίνοντες... [σ. 127-129].

‰Aγριαι αrγες. \Eν τοÖς δάσεσι τοÜ \Oλύµπου ζ΅σιν ôγριαι αrγες, •πό τ΅ν 

âγχωρίων àγρινά καλούµεναι, öχουσαι τό σ΅µα, τό χρ΅µα, τήν ταχύτητα τÉς 

âλάφου, τά δέ κέρατα τοÜ κριοÜ, τό δέ κρέας çλίγον µαÜρον, γλυκύτερον δέ τοÜ 

κρέατος τοÜ λαγωοÜ καί âλαφρότατον. Ayται κατά τόν ΓωδρÜν2 €σως εrνε €διον 

εrδος àγρίων α¨γ΅ν· âπειδή δέ, καθ’ ëκάστην θηρευόµεναι, κατήντησαν νά qνε 

σπάνιαι, ™ âν Kύπρω νÜν κυβέρνησις πρός πρόληψιν τÉς καταστροφÉς τοÜ ε€δους 

αéτ΅ν σχεδόν àπηγόρευσε τήν θήραν αéτ΅ν, φόρον µέγα πρός τοÜτο θέσασα. Aî δ’ 

âν τ΅ ùρει τÉς MονÉς τοÜ Kύκκου, ½ς àνήκουσαι ε¨ς τήν µονήν καί τούτου ≤νεκα 

½ς îεραί θεωρούµεναι, δέν θηρεύονται •πό τ΅ν πέριξ ο¨κούντων... [σ. 259].

Διοικητήν δέ τÉς Kύπρου, àντί τοÜ Kαλλιπαρίου, διώρισεν \Aλέξιος ï 

Kοµνηνός τόν Mανουήλ τόν Bουτουµίτην. Oyτος δ’ âλθών ε¨ς Kύπρον καί âξελθών 

ε¨ς θήραν ε¨ς τά ùρη τÉς Mαραθάσης, τά καλούµενα τÉς Kύκκου, äσθένησε καί 
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âθεραπεύθη •πό τινος µοναχοÜ ^Hσαΐου, ¬στις πρός àµοιβήν παρεκάλεσε τόν 

Bουτουµίτην νά âνεργήσFη νά πεµφθFÉ ε¨ς τήν Kύπρον ™ âν τοÖς àνακτόροις τÉς 

Kωνσταντινουπόλεως ε•ρισκοµένη ε¨κών τÉς Παναγίας.

^O δέ Bουτουµίτης, âπανελθών ε¨ς τήν Kωνσταντινούπολιν, εyρε τήν 

θυγατέρα τοÜ βασιλέως àσθενÉ· âπειδή δέ οéδείς ¨ατρός äδύνατο νά τήν θεραπεύσFη, 

προέτεινεν ε¨ς τόν βασιλέα νά πέµψFη ε¨ς τήν Kύπρον πλοÖον, ¥να φέρFη τόν ^Hσαΐαν, 

¬στις καί αéτόν âθεράπευσεν, ¬περ καί âγένετο. \Eλθών δέ ε¨ς Kωνσταντινούπολιν 

ï ^Hσαΐας, âθεράπευσε τήν θυγατέρα τοÜ βασιλέως, καί πρός àµοιβήν âζήτησε παρ’ 

αéτοÜ τήν âν τοÖς àνακτόροις ε¨κόνα τÉς Παναγίας. Tαύτην δέ µετά πολλÉς λύπης 

öδωκεν ï βασιλεύς ε¨ς τόν µοναχόν, ¬στις öφερεν αéτήν ε¨ς Kύπρον, καί διά 

βασιλικ΅ν χρηµάτων κτίσας τήν µονήν τοÜ Kύκκου, öθεσεν αéτήν ε¨ς τόν ναόν 

αéτÉς3... [σ. 403-404].

1. Devia Cypria, Hogarth, σ. 31-33.

2. Gaudry, Recherschent en Orient, p. 210.

3. Λ. MαχαιρÄ, Xρονικόν, σελ. 22-23.

\Aθανάσιου Σακελλάριου, Tά Kυπριακά, τ. A΄, \Aθήνα 1890, σ. 127-129, 259, 403-404.
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AΘANAΣIOΣ ΣAKEΛΛAPIOΣ (1891)

oAσµα τÉς MονÉς τοÜ Kύκκου

Kύκκου Kύκκου τό βουνί, µοναστήρι νά γενFÉ,

καί χρουσή Kυρά νά \µπFÉ καί ποτέ νά µέν âβκFÉ.

\EκεÖ χαµαί \συνάχτησαν καµπόσοι καλοÉροι,

âχτίσασι µίαν âκκλησιάν µέ οyλον κεραµίδι.

Kαί µίαν êΐαν Kυρκακήν, δεσποτικήν ™µέραν,

λαµπάδα τÉς âπέµψασι τÉς Δέσποινας \ποÜ πέρα,

ποÜ πέρα \ποÜ τήν Bενετιάν, \ποÜ µέσ’ \ς τήν \Eκκλιτέραν.

Πιάννουν την πέντε κοσµικοί καί πέντε καλοÉροι,

\Eπιάσασι κή âβάλαν την, µέσα \ς τό µαναστήρι,

στέκουν την καί öν στέκεται, κρούζουν την καί öν àφταίννει,

\Eπιάσαν κή âκουµπίσαν την, ε¨ς µίαν γωνιάν τοÜ τοίχου.

Erχεν ≤να µικρόν παιδίν, ≤να καλοηρούδιν,

\ποÜ τό \στειλεν ™ µάνα του τÉς Δέσποινας σκλαβούδιν.

Tήν νύχτα ™ Kυρία µου, \πÉε \ρωµάτισέ το·

ξύπνα ξύπνα, µικρόν παιδί, καί µέν àροθηµήσFης.

Γυιέ µου, \πέ τοÜ δασκάλου  σου, γυιέ µου, \πέ τοÜ \γουµένου

γυιέ µου, \πέ τοÜ δασκάλου σου, νά κάµFη \σάν σοÜ λέω·

Λαµπάδα \ποÜ µοÜ \πέψασι, µέν πιάσFη καί τήν κρούσFη,

γιατ’ ôν τήν κρούσFη κρούζεται µέσα τό µαναστήρι, 
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καί κρούζουντ’ οyλα τά κελλιά κή οyλοι οî καλοÉροι.

Λαµπάδα ποÜ µοÜ \πέψασι νά πιάσFη νά τήν λύσFη

νά κάµFη λαµπάδια καί κερκά, ¬σα καί ôν äµπορέσFη

νά πάFη \πάνω \ς τά χωρκά, οyλα νά τά πουλήσFη,

µήτε ψιλόν, µήτε χοντρόν, öσσω νά µέν àφήσFη.

Σηκόννεται µικρόν παιδί, τοÜ ≈πνου µαραµένον,

καί τρέχει τό µικρόν παιδί, \ς τόν δάσκαλόν του \πάει,

καί ξύπνα ξύπνα, γέροντα, κή öχω νά σοÜ \µιλήσω.

\Eµένα ™ Kυρία µου âψές \ρωµάτισέ µε·

λαµπάδα ποÜ τÉς \πέψασι µέν πιάσFης καί τήν κρούσFης,

γιατ’ ôν τήν κρούσFης, κρούζεται µέσα τό µαναστήρι,

κρούζουσι οyλα τά κελιά κή οyλοι οî καλοÉροι.

Λαµπάδα \ποÜ τÉς πέψασι, νά πιάσFης νά τήν λύσFης,

νά κάµFης λαµπάδια καί κερκά, ¬σα κή ôν äµπορήσFης

νά \πάFης πάνω \ς τά χωρκά, οyλα νά τά πουλήσFης,

µήτε ψιλόν, µητέ χοντρόν, öσσω νά µέν àφήσFης.

\EκεÖνος \ποÜ τήν öστειλεν αéτήν, öνι ≤νας ^EβραÖος,

κή âκεÖνος \ποÜ τήν öφερεν öν’ µυροβαφτισµένος.

\EκεÖνος \ποÜ τήν öστειλεν ôς öν’ καταραµένος,

καί âκεÖνος \ποÜ τήν öφερεν ôς öν\ εéλοηµένος.

Σηκώννεται ï \γούµενος, κή ¬τι τοÜ εrπε κάµνει.

Πιάννουν την πέντε κοσµικοί καί πέντε καλοÉροι,

âπιάσαν την κή âβκάλαν την, ποÜ µέσ’ \ς τό µαναστήρι.

\σάν πεÜκον τήν âρρίψασι, \σάν δέντρον τήν πελεκοÜσιν,

âβκάλασι \ποÜ µέσα της âννεά κάρτους καντρέθια, 

καί δεκαπέντε πούρπουρην κή çχτώ κάρτους κεσµέδες,

καί τό κερίν âλύσασιν καί κάµασι λαµπάδια,

κή âκάµαν καί κερκά ψιλά ¬σα κή ôν äµποροÜσαν,

κή âπÉαν \πάνω \ς τά χωρκά οyλα καί τά \πουλÉσαν,

µήτε ψηλόν, µήτε χοντρόν, τίποτες öν àφÉκαν.

\ΠοÜ τό λαλεÖ νά χαίρεται, \ποÜ τό λαλεÖ ν’ êγιάσFη,

καί \ποÜ τό συνερκάζεται πολλούς χρόνους νά ζήσFη.

\Aθανάσιου Σακελλάριου, Tά Kυπριακά, τ. B΄, \Aθήνα 1891, σ. 93-94.

6

EMILE DESCHAMPS (1893)

H Πεντάγυια, που βρίσκεται σε µια απόσταση µικρότερη από ένα µίλι από τη 

θάλασσα, έδωσε το όνοµά της στο «Contrée de Pandée», όπως ονοµαζόταν η 

περιοχή την εποχή των Λουζινιανών. Kαθώς υπάρχει ανάµεσα στο χωριό και στη 

θάλασσα µια ιδιοκτησία του µοναστηριού του Kύκκου, που ονοµάζεται 
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Ξεροπόταµος, «µοναστήρι του ποταµού Ξερού», πηγαίνουµε να ξεκουραστούµε 

εκεί για λίγο. Mας υποδέχεται ο ηγούµενος, ο οποίος είναι µαυρισµένος από τον 

ήλιο, ιδρωµένος και γεµάτος σκόνη. Aυτός, βοηθούµενος από τρεις µοναχούς, 

διευθύνει και εποπτεύει τα συµφέροντα του ιδρύµατος του Oλύµπου και την 

καλλιέργεια σε 3,000 σκάλες γης, που ανήκουν στο µετόχι. Δεχόµαστε εδώ µια 

καλή φιλοξενία και µόνο µετά από µια ώρα παίρνουµε πάλι τον δρόµο. Mετά την 

Πεντάγυια συνεχίζουµε κατά µήκος της ακτογραµµής, ακολουθώντας ένα 

κουραστικό γεµάτο πέτρες µονοπάτι. Διασχίζουµε µεγάλους χειµάρρους, στις 

άκρες της κοίτης των οποίων στοιβάζονται µερικές φορές βότσαλα, 

σχηµατίζοντας, µαζί µε τη λάσπη, πυκνούς σωρούς από τέτοια συµφύρµατα, που 

βρίσκουµε στα παλιά γεωλογικά στρώµατα. Mικρές πηγές κοντά στο Kαραβοστάσι, 

που χάνονται στη θάλασσα, δίνουν λίγη πρασινάδα... [σ. 130-131].

Aπό την Πόλη (της Xρυσοχούς) για το µοναστήρι του Kύκκου, πάνω στον 

Όλυµπο, δεν υπάρχει κατευθείαν δρόµος ή καλύτερα µονοπάτι και, επειδή η 

προσπέλαση µέσα από την περιοχή της Πάφου παρουσιάζει πάρα πολλές 

δυσκολίες, αναγκαστήκαµε να επιστρέψουµε εκεί που ήµασταν. Στις 7:00 το βράδυ, 

αφού έχουµε διασχίσει µε τα ζώα µας, χωρίς καµιά στάση, τα 63 χιλιόµετρα, που 

χωρίζουν την Πόλη από τη Λεύκα, φθάνουµε στο τελευταίο χωριό, τις Lefques των 

Γάλλων, αναµφίβολα ένα από τα πιο ωραία και τα πιο µεγάλα χωριά της Kύπρου. O 

πληθυσµός της είναι κυρίως Mουσουλµάνοι και κάποιοι Xριστιανοί, οι κατοικίες των 

οποίων βρίσκονται συγκεντρωµένες στα περίχωρα...

Περνάµε µια ολόκληρη µέρα στη Λεύκα και τη µεθεποµένη φεύγουµε για το 

µοναστήρι του Kύκκου. Mπορούµε να πάµε εκεί από δω, είτε από την όµορφη 

κοιλάδα της Mαραθάσας, ακόµη και από αυτή του Kάµπου, που ο δρόµος έχει 

επισκευαστεί πρόσφατα, κάνοντας µια µακριά παράκαµψη από το Kαραβοστάσι. 

Aυτή τελικά είναι η διαδροµή, που επιλέγουµε. Tρία τέταρτα της ώρας, µετά την 

αναχώρησή µας, συναντάµε µια ενωµοτία από ζαπτιέδες οπλισµένους, που 

ψάχνουν στα βουνά, χωρίς επιτυχία, εδώ και επτά µέρες, τον φονιά µιας ιστορίας, 

που µας διηγήθηκε ο κιρατζής µας.

Για περισσότερο από µια ώρα γυροφέρνουµε στην κοίτη του ποταµού, µέσα 

στην οποία το µονοπάτι χάνεται τελείως. Eδώ και εκεί διακρίνουµε µερικά πεύκα. 

Eµείς βρισκόµαστε µέσα σε ένα στενό φαράγγι, σε µια περιοχή τελείως ακατοίκητη. 

Oι κοιλάδες µοιάζουν µε γιγάντιες δασώδεις αµυχές, µε φόντο στρωµένο από 

φτέρες. H φύση είναι πολύ γραφική. Σταµατάµε ένα λεπτό σε ένα µύλο, 

συνηθισµένο σταθµό των προσκυνητών, που πάνε στο µοναστήρι. Mέχρι εδώ η 

ανάβαση έγινε χωρίς καµιά δυσκολία, παρακάτω όµως το µονοπάτι στενεύει και 

περνάει µέσα από βαθιές κοιλάδες.

O Kάµπος είναι ένα µικρό χαριτωµένο χωριό, σε ωραία τοποθεσία, µε µια 

εκκλησία σκεπασµένη µε ντόπια κεραµίδια και µεγάλες µαύρες ίσιες πέτρες. Στην 

άκρη του χειµάρρου, στους πρόποδες των χωριών, όλες οι γυναίκες της περιοχής 
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πλένουν τα ασπρόρουχα, που βλέπουµε κρεµασµένα στα κλαδιά των 

χαµόδεντρων, που υπάρχουν τριγύρω. Aπό εδώ ως την Tσακίστρα, όλες οι 

κορυφές είναι φυτεµένες µε αµπέλια. Περισσότερα δάση, περισσότεροι θάµνοι, 

πολλά ξέφωτα µε αµπέλια από µαύρο σταφύλι. Έπειτα το µονοπάτι αρχίζει να 

στρίβει, ξαναστρίβει και ανηφορίζει στις κορυφές πάνω από ένα λαµπρό ορίζοντα 

στρογγυλεµένων βουνών. Eπιτέλους, τρεις σιλουέτες εµφανίζονται: είναι µοναχοί 

που κάνουν τον περίπατό τους και που, χωρίς να πουν λέξη, µας συνοδεύουν 

µέχρις ένα µεγάλο συγκρότηµα από µουντά κτήρια, που ξεχωρίζουν ανάµεσα σε 

ένα πλέγµα από πανέµορφα πεύκα ύψους είκοσι µέτρων. Φθάσαµε στο µοναστήρι. 

Mας υποδέχονται οι µοναχοί, οι οποίοι δίνουν συγχρόνως οδηγίες στους υπηρέτες 

για τα µουλάρια µας και τις αποσκευές µας, ενώ εµάς τους ίδιους µας οδηγούν σε 

ένα απλό και καθαρό δωµάτιο, όπου σύντοµα συναντάµε τον ηγούµενο.

H ανεξαρτησία του µοναστηριού του Kύκκου χρονολογείται από την εποχή 

του Aλεξίου Kοµνηνού, κατά τη βασιλεία του οποίου κτίστηκε, το 1092. Eίναι ένα 

µεγάλο κτήριο, σχεδόν τριγωνικό, πάνω σε µικρό οροπέδιο στη βάση του 

οµώνυµου βουνού και που ορθώνεται σε ύψος 1,327 µέτρων. Tα δωµάτια των 

ξένων βρίσκονται κάτω από µεγάλους διαδρόµους µε καµάρες, από τους οποίους ο 

κυριότερος έχει 195 βήµατα µήκος. Στην κορυφή της γωνίας υπάρχει µια µικρή 

εκκλησία, όπου βρίσκεται το πολύτιµο κειµήλιο της Παναγίας του Kύκκου. Γύρω 

από µια µεγάλη εσωτερική αυλή υπάρχει ένα πολύπλοκο δίκτυο κελλιών µοναχών, 

όπου απαγορεύεται η είσοδος, καθώς και οι κουζίνες µε τις αποθήκες. Kοντά στο 

µικρό χαµηλό νεόκτιστο καµπαναριό υπάρχουν πέντε δωµάτια, που πρέπει να 

ανήκαν στο παλιό συγκρότηµα, και από αυτά τα πιο παλιά διατήρησαν το όνοµα 

φοινικωτά δηλαδή τα «φοινικικά».

Όπως όλα τα µοναστήρια της Kύπρου, το µοναστήρι του Kύκκου 

καταστράφηκε αρκετές φορές από πυρκαγιά και πιο συγκεκριµένα τέσσερις. Mου 

είπαν ότι στην πρόσφατη του 1813 όλα τα παλιά έγγραφα κάηκαν. Mια µαρµάρινη 

επιγραφή, ενσωµατωµένη στον τοίχο ενός από τους διαδρόµους, µνηµονεύει το 

τελευταίο συµβάν. Aλλά είναι κυρίως το 1821, την περίοδο της σφαγής του 

ελληνικού κλήρου, που το µοναστήρι υπέφερε. Tα πολύτιµα αντικείµενα, όλοι οι 

ασηµένιοι πολυέλεοι, τα ιερά σκεύη, οι στοιβαγµένοι στο υπόγειο θησαυροί, 

φορτώθηκαν σε τριάντα δύο καµήλες και σε ένα σηµαντικό αριθµό µουλαριών. 

Mόνο το καντήλι, που έκαιγε µπροστά στην τιµώµενη εικόνα της Παναγίας, 

σεβάστηκαν. O ηγούµενος, µολονότι του υποσχέθηκαν ρητά ότι δεν θα τον 

σκοτώσουν, οδηγήθηκε στη Λευκωσία και αποκεφαλίστηκε.

Γύρω από το µοναστήρι βρίσκονται τα πλίνθινα σπίτια των υπηρετών, 

κυρατζήδων, ξυλουργών, σιδηρουργών, κτιστών, χωρικών και βοσκών. Tο πιο ψηλό 

είναι το κελάρι, όπου γίνεται το κρασί. Όλοι αυτοί οι δόκιµοι µοναχοί, υπηρέτες και 

αυτοί των ιεροδιακόνων, που µε τη σειρά τους διακονούν τους ιερείς, φορούν τη 

µοναχική ενδυµασία, το φαρδύ παντελόνι, το µαύρο σακάκι και έχουν µακριά 
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µαλλιά  κάτω από το µαύρο ιερατικό σκούφο. Προσλαµβάνονται µε τον ίδιο τρόπο, 

που προσλαµβάνονται και απολύονται συνήθως οι υπηρέτες. Πάνω από τους 

ιεροδιακόνους ειναι οι µοναχοί, οι ιεροµόναχοι, που υπάγονται, σύµφωνα µε το 

τυπικό, στον αρχιεπίσκοπο της Λευκωσίας ή σε έναν επίσκοπο, ανάλογα µε την 

επιθυµία του ηγουµένου. Πιο ψηλά ακόµη στην ιεραρχία της µονής είναι τέσσερις 

αρχιµανδρίτες µε επικεφαλής τον ηγούµενο, που επιλέγεται από όλους τους 

µοναχούς συγκεντρωµένους σε σύνοδο. Aυτό είναι όλο το προσωπικό. O Kύκκος 

είναι το πιο πλούσιο µοναστήρι της Kύπρου.

H µόνη ψυχαγωγία τους είναι ο ερχοµός ντόπιων και ξένων προσκυνητών. O 

Mέγας Aρµοστής αρέσκεται να περνά εδώ πολλές µέρες κάθε χρόνο µε τους 

αξιωµατικούς του, τις γυναίκες τους και ένα πολυάριθµο υπηρετικό προσωπικό, 

µιας και τα ντουλάπια και τα υπόγεια είναι πάντα καλά εφοδιασµένα. O ηγούµενος 

προτιµά περισσότερο τη ζωή της πρωτεύουσας, ανεβαίνει στο µοναστήρι του, 

όπως πηγαίνει ο καθένας από µας για παραθερισµό στην εξοχή, και προτιµά για τον 

χειµώνα τη Λευκωσία. Mας είπαν επίσης και για κάποιον ηγούµενο, που δεν πάτησε 

το πόδι του στο µοναστήρι για δεκαοκτώ χρόνια!

Yπάρχουν συνολικά 250 άτοµα στον Kύκκο, από τα οποία τα 50 είναι 

µοναχοί. Mέσα στο τεράστιο τµήµα του βουνού, που ανήκει στο µοναστήρι, 

περισσότερες από 20,000 γίδες περιπλανώνται ελεύθερα, προνόµιο που τους 

παραχώρησε η αγγλική διοίκηση. Στο εσωτερικό 250 άτοµα µπορούν να 

φιλοξενηθούν σε 70 λιτά επιπλωµένα, αλλά πολύ καθαρά δωµάτια. Στην 

τραπεζαρία, σύµφωνα µε το παλιό τυπικό, ένας από τους µοναχούς διαβάζει τους 

βίους των αγίων, καθώς οι άλλοι τρώνε σιωπηλά, γιατί οι κανόνες είναι πολύ 

αυστηροί και κανείς δεν µπορεί να µιλήσει.

Eνώ εµείς κάνουµε την επίσκεψή µας, ένας γέρος µοναχός είναι πολύ 

απασχοληµένος στην αυλή µε το να κατασκευάζει ξύλινα κουτάλια, πάνω σε έναν 

κορµό, για τα πανηγύρια, χρησιµοποιώντας µια µικρή φαλτσέτα. Yπολογίζουν 

ακόµη και τα πιο µικρά εισοδήµατα.

Mέσα στην εκκλησία, που δεν έχει τίποτα το αξιοσηµείωτο, έχω την 

ευχαρίστηση να γράψω στο βιβλίο των ξένων το πρώτο γαλλικό όνοµα ανάµεσα σε 

µια πληθώρα αγγλικών και γερµανικών ονοµάτων. H εικόνα, την οποία έρχονται να 

προσκυνήσουν από πολύ µακριά, από τη Mικρά Aσία, την Aλεξάνδρεια και τη 

Pωσία, βρέθηκε από τον ασκητή Hσαΐα, στάλθηκε στην Kωνσταντινούπολη, έπειτα 

επέστρεψε εδώ στον τόπο, όπου υπήρχε η καλύβα του Aγίου. Eίναι η ίδια πάντα 

ιστορία κάποιας εικόνας, που βρέθηκε και που καταντά µονότονη, εξαιτίας της 

οµοιότητάς της. Kαι αυτονόητο βέβαια, ότι όπως όλες οι άλλες, αυτή του Kύκκου 

έκανε ένα σηµαντικό αριθµό θαυµάτων. Όπως συνηθίζεται στις ελληνικές 

εκκλησίες, η εικόνα της Παναγίας έχει καλυφθεί από µια άλλη µεταλλική ανάγλυφη 

εικόνα. Όταν ζήτησα να τη δω, ο µοναχός, γεµάτος αγανάκτηση από το αίτηµά 

µου, φώναξε: «Mα κανείς δεν την έχει δει ποτέ και δεν µπορεί να τη δει. Mακάρι να 
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ήµασταν άξιοι!»

Tην εποµένη, ενώ διασχίζαµε τις απότοµες και δύσκολες πλαγιές του 

βουνού, συνοδευόµενοι από έναν υπηρέτη µε κότσο και αδύνατο χλωµό πρόσωπο, 

πέσαµε πάνω σε µια µεγάλη καρέκλα από βαµµένο ξύλο, η πλάτη της οποίας 

καταλήγει σε ένα σταυρό. Πίστεψα ότι ήταν ένας ιδιαίτερος τόπος, όπου ο 

ηγούµενος προσερχόταν τα πρωινά, για να προσευχηθεί στον Ύψιστο, µέσα στην 

υπέροχη φύση, που µόλις ξυπνούσε. Έκανα λάθος. Eπειδή στην πεδιάδα βρέχει 

σπάνια και επειδή ο σπόρος διψάει για νερό, οι κάτοικοί της, ή των απειλούµενων 

χωριών, µε επικεφαλής τον ιερέα, που κρατά την εικόνα της Παναγίας της 

εκκλησίας τους, έρχονται στον Kύκκο. Tοποθετούν εκεί, πάνω στην καρέκλα, την 

εικόνα και, ενώ ο ιερέας προσεύχεται, προσκυνούν ευλαβικά. Yπάρχουν δύο τέτοια 

καθίσµατα για τις λιτανείες, που έρχονται εδώ από διαφορετικά σηµεία του νησιού.

Πρόκειται για την παλιά προδωρική λατρεία, τροποποιηµένη, που 

ονοµαζόταν Yακίνθια στη Σπάρτη και απευθυνόταν στον Aπόλλωνα των Aµυκλών. 

H σηµερινή έχει αποδέκτη την Παναγία, µε σκοπό να διακόψει την ξηρασία. Kάθε 

χρόνο ένα µεγάλο πανηγύρι στις 8 Σεπτεµβρίου προσελκύει περισσότερα από 

6,000 άτοµα στον Kύκκο.

Aνάµεσα στους φιλοξενούµενους του µοναστηριού, υπάρχει ένα ζώο για το 

οποίο θα γράψω δυο λόγια, εφόσον είναι το µόνο τριχωτό θήραµα, που κατοικεί 

ψηλά στον Όλυµπο µέχρι το Tρόοδος. Oι ντόπιοι τα αποκαλούν αγρινά. Eίναι το 

άγριο κριάρι της Kύπρου, είδος που τείνει να εξαφανιστεί, όπως πολλά άλλα στον 

αιώνα µας. Στην Kύπρο, τον 14ο και 15ο αιώνα, τα δάση µάλλον ήταν πλούσια σε 

κυνήγι, για να έχουν οι Γάλλοι ευγενείς σπιτάκια µε πολλές εκατοντάδες σκύλους. 

Tο αγρινό µόνο µένει. Eίναι πολύ δειλό ζώο και το κυνήγι του ιδιαίτερα δύσκολο, 

αφού είναι προικισµένο µε µια σπάνια οξύτητα αισθήσεων, που το βοηθά να 

αντιληφθεί τον εχθρό σε απόσταση δύο µιλίων, ενώ διαθέτει ταχύτητα και τόλµη, 

που το βοηθούν να αντιµετωπίζει τους καλύτερους σκύλους. Oι ντόπιοι, για να 

υπογραµµίσουν τις ικανότητές του, λένε ότι πρέπει να το πιάσεις την ηµέρα κιόλας 

που γεννιέται. Tην εποµένη είναι ήδη αργά. H αλήθεια είναι ότι, όπως όλα τα άγρια 

κριάρια, τα µικρά έρχονται στον κόσµο µε τα µάτια ανοιχτά και περπατούν αµέσως 

µόλις γεννηθούν.

Aυτό του µοναστηριού είναι θηλυκό και βρίσκεται κάτω από την επίβλεψη 

ενός νεαρού Έλληνα βοσκού, που το οδηγεί κάθε µέρα, από πολύ πρωΐ, µαζί µε 

δύο-τρεις από τις αγαπηµένες του κατσίκες, για να τρέξει στο βουνό και να 

βοσκήσει. Kατά τη διάρκεια της εποχής του ζευγαρώµατος, γύρω στα µέσα 

Oκτωβρίου, γίνονται ανάµεσα στα κοπάδια αρσενικών, που συναντιούνται, 

τροµερές µάχες. Eίναι η πιο ευνοϊκή στιγµή, για να το κυνηγήσεις. Στο τέλος της 

µάχης τα θηλυκά περνούν στο στρατόπεδο των νικητών. Όπως και για τον 

ελέφαντα στην Kεϋλάνη, χρειάζεται µια ειδική άδεια του κυβερνήτη, για να το 

σκοτώσεις, µια εξουσιοδότηση που στοιχίζει 8,75 φράγκα και ισχύει για ένα µόνο 
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ζώο. Tα επίσηµα στατιστικά στοιχεία αναφέρουν ότι στο νησί ζουν 200 ή 300 

αγρινά, αλλά ο αριθµός αυτός µου φαίνεται λίγο υπερβολικός.

H φιλοξενία στο µοναστήρι του Kύκκου είναι δωρεάν, όµως το να 

ανταµειφθούν οι υπηρέτες - µοναχοί και το να µην ξεχαστεί η εισφορά στην 

εκκλησία, ανάλογα µε τον χρόνο, που πέρασε κανείς, είναι υποχρεώσεις, που, στην 

ανάγκη, υπενθυµίζονται στον ταξιδιώτη, αν αυτός κάνει πως τις ξεχνά ή τις αγνοεί. 

Mείναµε εδώ µια µέρα και τη µεθεποµένη ξαναπήραµε τον δρόµο, για να 

επισκεφθούµε ένα άλλο µοναστήρι, αυτό της Tροοδίτισσας... [σ. 139-147].

Σταύρου Λαζαρίδη (επιµ.), Emile Deschamps: Στην Κύπρο τη χώρα της Αφροδίτης, 

Λευκωσία 2005, σ. 130-131, 139-147.

7

MRS LEWIS (1893)

Yπάρχουν αγρινά στο Tρόοδος που τώρα βρίσκονται κυρίως στη δυτική 

πλευρά της οροσειράς και το είδος τους διαφέρει κάπως από εκείνο της Kορσικής. 

Eίναι πολύ ωραία ζώα και τα νεαρά είναι πολύ γοητευτικά µικρά ζώα. Oι µοναχοί 

του Kύκκου έχουν ένα αγρινό ως κατοικίδιο. O Δρ Guillemard πήγε να τα βρει στο 

Tρόοδος στις 10 Aπριλίου, όταν δεν υπήρχε κόσµος στην περιοχή, ενώ αυτός 

διέµενε άνετα στο σπίτι του Kυβερνήτη.

Mrs Lewis, A Lady’s Impressions of Cyprus, London 1893, σ. 334.

8

NIKOΛAOΣ IEPEIΔHΣ (1893)

Mονή Kύκκου (Παναγία), 2 µίλια πρός B. τοÜ Mυλικουρίου· εrνε âκτισµένη 

âν •ψηλ΅ çροπεδίω ≈ψους 4,359 ποδ΅ν· èνοµάσθη Kύκκου àπό τινα δένδρα 

çνοµαζόµενα «Kόκκοι», νÜν δέ çνοµάζονται «KοκκονιαÖς». \Eκτίσθη δέ κατά τόν IA΄ 

α¨΅να µ.X. •πό ^Hσαΐου µοναχοÜ âπί τÉς αéτοκρατορίας τ΅ν Kοµνην΅ν. ^H ε¨κών 

εrνε µία âκ τ΅ν τρι΅ν, ±ς îστόρησεν ï àπόστολος ΛουκÄς· φέρει τόν µονογενÉ της 

âκ δεξι΅ν.

^H µονή α≈τη àριθµεÖ περί τούς 40 µοναχούς καί περί τούς 50 δοκίµους, 

ο¥τινες καταγίνονται ε¨ς τάς διαφόρους âργασίας τÉς µονÉς· ôλλοι εrνε ποιµένες, 

ôλλοι ξυλοφόροι, àγωγιÄται κλπ.

^H µονή α≈τη εrνε µία τ΅ν πλουσιωτέρων µον΅ν τοÜ κόσµου· ε¨ς ¬λα τά µέρη 

τÉς Kύπρου öχει σπουδαÖα κτήµατα· âπίσης δέ âν Pωσσί÷α καί àλλαχοÜ. ^O ^

Hγούµενος αéτÉς âκλέγεται •πό τÉς πλειονοψηφίας τ΅ν µοναχ΅ν, εrνε 

àνεξάρτητος καί ¨σόβιος, âν δέ τFÉ îεροτελεστί÷α φέρει µανδύαν καί µίτραν, ½ς οî \

AρχιερεÖς. ^H µονή θά qτο πλουσιωτέρα, ôν δέν •φίστατο κατά καιρούς φοβεράς 

καταστροφάς· ο≈τω τό 1813 πυρκαϊά àπετέφρωσε πάντα τά τÉς µονÉς κειµήλια, 

âσώθη δέ µόνον ™ îερά ε¨κών, ½ς âκ θαύµατος! Tό 1821 •πέστη φοβεράν λεηλασίαν 

•πό τ΅ν Tούρκων, ο¥τινες âντός µεγάλων σακκίων µετεκόµισαν ε¨ς Λευκωσίαν τόν 
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ôργυρον καί λοιπά àφιερώµατα.

Tό κλίµα τÉς µονÉς εrνε κάλλιστον, ≈δωρ δέ •πάρχει àρκετόν •έτιον (τÉς 

βροχÉς) âντός δεξαµεν΅ν. ^O νÜν ^Hγούµενος αéτÉς âφιλοτιµήθη νά κτίσFη λαµπρά 

καί εéάερα δωµάτια, πÄς δέ âπισκεπτόµενος τήν µονήν àναχωρεÖ εéχαριστηµένος 

âκ τÉς περιποιήσεως καί φιλοξενίας τ΅ν µοναχ΅ν, πρό πάντων ¬ταν qνε σχετικός.

Nικολάου ^Iερείδου, ^Iστορία τÉς Kύπρου, Λευκωσία 1893, σ. 121-122. 

9

MAGDA OHNEFALSCH RICHTER (1895)

Yπάρχει στην περιοχή της Mαραθάσας, στη δυτική πλευρά του ψηλότερου 

βουνού του νησιού, όχι µακριά από το µοναστήρι του Kύκκου, το έθιµο της πέτρας 

που φέρνει βροχή, ακριβώς όπως και παλιά στους αρχαίους Έλληνες. Για να 

φέρουν τη βροχή, κάνουν µε τη συµµετοχή των ιερέων µια σύντοµη λειτουργία 

γύρω από την πέτρα και την µετακινούν εδώ και εκεί. Στον Kύκκο µάλιστα τιµάται 

ιδιαίτερα η θαυµατουργή εικόνα της Παναγίας, που λέγεται ότι µπορεί να φέρει 

βροχή, και σε καιρούς ξηρασίας προστρέχουν σ’ αυτήν οι πιστοί, όπως 

προσέτρεχαν στους θεούς της βροχής οι ειδωλολάτρες.

Tο 1878, τη χρονιά που κατέλαβαν οι Άγγλοι το νησί, η βροχή του χειµώνα 

άργησε πολύ να πέσει. Tότε αποφάσισαν από κοινού οι Kύπριοι και πλήθος από 

αυτούς ανέβηκε στο µοναστήρι του Kύκκου να ικετεύσουν τον Hγούµενο να 

µεταφέρει την εικόνα της Παναγίας στην πεδιάδα, στο µετόχι, το αδερφικό 

µοναστήρι του Kύκκου στην είσοδο της Λευκωσίας, για να φέρει η Παναγία τη 

βροχή. Aλλά οι µοναχοί, που ήξεραν καλά να διαβάζουν τον καιρό, περίµεναν να 

δουν από ψηλά, από το µοναστήρι τους, τη βροχή να έρχεται, και αφού 

σιγουρεύτηκαν για τα σύννεφα και τους ανέµους, καθώς επίσης και για τις βροντές, 

τότε µόνο έφεραν την εικόνα στη Λευκωσία, συνοδεύοντάς τη µε εορταστική 

λιτανεία. Δεν είχε φτάσει καλά - καλά η εικόνα στο µετόχι, στην είσοδο της 

Λευκωσίας, όταν έπεσε η πρώτη βροχή. Ήταν ακριβώς 24 Δεκεµβρίου, παραµονή 

Xριστουγέννων, και έτσι το θαύµα ήταν ακόµη µεγαλύτερο. Tο ξέσπασµα της 

χαράς των νησιωτών ήταν τόσο µεγάλο, που όλοι, µικροί και µεγάλοι, πρόσφεραν 

πλουσιοπάροχα τα αφιερώµατά τους στην Παναγία του Kύκκου. Γιατί η «αφέντισσά 

µας» έφερε τη βροχή, έλεγαν. Aπό µια φωτογραφία που έβγαλε ο σύζυγός µου 

στο µετόχι του Kύκκου το 1878, πάνω στην οποία έχω βασίσει τη δική µου 

φωτογραφία, µπορεί κανείς να φανταστεί το µέγεθος των κεριών από καθαρό κερί 

της µέλισσας, που είχαν αφιερώσει τότε. Παράλληλα βλέπει κάποιος στον τοίχο 

την περίφηµη και θαυµατουργή εικόνα της Παναγίας του Kύκκου, που είχαν φέρει 

τότε οι µοναχοί από το µητρικό µοναστήρι στα βουνά, και για την οποία θα µιλήσω 

αργότερα... [σ. 27-28].

Aνταγωνισµό προς την αυτόνοµη Aρχιεπισκοπή Kύπρου και στους τρεις 

επισκοπικούς θρόνους δηµιούργησε η θρησκευτική ορθόδοξη κοινότητα, που 
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απαρτίζεται από τα τρία κυπριακά µοναστήρια του Kύκκου, του Mαχαιρά και του 

Aγίου Nεοφύτου, όπως επίσης και του ξένου λεβαντινικού µοναστηριού του Όρους 

Σινά. Tο ορεινό µοναστήρι του Kύκκου είναι το πλουσιότερο στο νησί, πολύ πιο 

πλούσιο και από την ίδια την Aρχιεπισκοπή. Έχει στην κατοχή του, όχι µόνο πολλή 

και καλή γη και πολλά κοπάδια, αλλά και ένα σηµαντικό αριθµό σπιτιών και 

µαγαζιών στην πόλη. Στη Λευκωσία είναι κάτοχος  ενός ολόκληρου δρόµου του 

παζαριού, όπως επίσης και του µοναστηριού στο µετόχι, κοντά στη Λευκωσία, µε 

την πλούσια σε νερό γη του, στο οποίο έχουµε αναφερθεί προηγουµένως. Mετόχι 

σηµαίνει οικοδόµηµα έξω από τον πύργο ή γη. Eκτός απ’ αυτά ο Kύκκος έχει 

ιδιοκτησίες στη Bαλκανική χερσόνησο και στη Nότια Pωσία.

Σε µια γραφική τοποθεσία της οροσειράς του Tροόδους στις απόκρηµνες 

πλαγιές του βράχου, και κτισµένο µέσα σε µια χαράδρα, βρίσκεται το µοναστήρι 

του Kύκκου. Eίναι το πλουσιότερο, το µεγαλύτερο και το πιο καλά κτισµένο 

µοναστήρι του νησιού και εκατοικείτο, τουλάχιστον όταν το επισκέφτηκα εγώ, από 

200 άτοµα. Aπό αυτούς οι 50 ήταν µοναχοί και τα υπόλοιπα 150 άτοµα ήταν 

υπηρέτες, µάγειροι, βαρελλάδες, δούλοι, κηπουροί, υπεύθυνοι για τα ζώα, 

επιστάτες κ.λπ. Tο σύνολο των κοπαδιών από κατσίκες και πρόβατα υπολογίζεται 

σε 2,000. Xρειαζόµαστε ένα ειδικό κεφάλαιο, για να µπορέσουµε να περιγράψουµε 

τις διαφορετικές περιόδους της ανέγερσης του µοναστηριού, τις αίθουσες και τις 

σκάλες, τις ξυλογραφίες πάνω στις οροφές και τους τοίχους, καθώς και τον 

εσωτερικό διάκοσµο της εκκλησίας, που αποτελείτο από χρυσάφι και πολύτιµες 

πέτρες. Όµως αρκετά. H σηµερινή κύρια πτέρυγα του µοναστηριού, που έχει καεί 

πολλές φορές, χρονολογείται από την ίδρυση του µοναστηριού, δηλαδή γύρω στα 

τέλη του 11ου αιώνα. H ιστορία της ίδρυσης του µοναστηριού είναι η ακόλουθη:

Tο 1095, όταν αυτοκράτορας του Bυζαντίου ήταν ο Aλέξιος, η Kύπρος 

βρισκόταν κάτω από τη διαχείριση του διοικητή Mανουήλ Bουτοµύτη. O 

Kυβερνήτης αγαπούσε υπερβολικά το κυνήγι του αγρινού. Σε µια από τις 

εξορµήσεις του, ενώ  κυνηγούσε αυτά τα γρήγορα άγρια ζώα, έφτασε σ’ αυτή τη 

γραφική τοποθεσία του βουνού του Tροόδους, που ο αναγνώστης µπορεί να βρει 

στον χάρτη, βορειοδυτικά πάνω από την ψηλότερη κορυφή του Tροόδους, τη 

Xιονίστρα.

H τοποθεσία βρίσκεται κοντά σε µια χαράδρα, κάτω από την τριγωνοµετρική 

κορυφή του βουνού, που έχει ύψος 1,326 µέτρα. Aκριβώς εκεί, σ’ αυτόν τον 

όµορφο και ερηµικό χώρο, κοντά σε µια πηγή, που ακόµη σήµερα αναβλύζει, ζούσε 

την ερηµική ζωή του, σε µια καλύβα µέσα στους βράχους, βυθισµένος στις σκέψεις 

του, ένας ευσεβής ερηµίτης, ο Hσαΐας. Όταν ο ευσεβής ερηµίτης αντιλήφθηκε ότι ο 

γνωστός διοικητής πλησίαζε προς την καλύβα του, προσπάθησε αµέσως να 

δραπετεύσει. O Bουτοµύτης, όµως, ήταν πιο γρήγορος, άρπαξε τον ασκητή, του 

έδωσε ένα γερό ξύλο και τον κλωτσοκόπησε. Aµέσως, ω του θαύµατος, παράλυσαν 

τα πόδια και τα χέρια του κυβερνήτη, όπως επίσης και οι κλειδώσεις, µε τις οποίες 
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άγγιξε τον άγιο άνθρωπο, και αναγκάστηκαν να τον µεταφέρουν πάνω σε φορείο 

στο παλάτι του στη Λευκωσία.

Tην ίδια στιγµή ο ερηµίτης είδε ένα όνειρο, που τον προέτρεπε να επισκεφθεί 

τον Kυβερνήτη στη Λευκωσία, για να του αναγγείλει ότι ο µόνος τρόπος, για να 

γιατρευτεί από την αρρώστια του, θα ήταν να ταξιδέψει και να επισκεφθεί τον 

αυτοκράτορα στην Kωνσταντινούπολη, µε σκοπό να µεταφέρει τη ζωγραφισµένη 

από το χέρι του Aποστόλου Λουκά θαυµατουργό εικόνα της Παρθένου Mαρίας από 

το αυτοκρατορικό παλάτι στην Kύπρο.

O ασκητής Hσαΐας επισκέφθηκε τον άρρωστο διοικητή Bουτοµύτη. Aµέσως 

µόλις ο διοικητής του υποσχέθηκε ότι θα εκτελέσει το όραµά του και άρχισε τις 

προετοιµασίες για το ταξίδι στην Kωνσταντινούπολη, η αρρώστια άρχισε να 

υποχωρεί. O Bουτοµύτης ταξίδεψε µαζί µε τον Hσαΐα στην Kωνσταντινούπολη και 

ζήτησε από τον αυτοκράτορα την εικόνα της Παναγίας, ζωγραφισµένη από τον 

Aπόστολο Λουκά. O αυτοκράτορας Aλέξιος, όµως, αρνήθηκε επίµονα να αφήσει 

ένα τέτοιο κειµήλιο να φύγει. Έτσι αρρώστησαν από την ίδια αρρώστια πρώτα η 

κόρη του αυτοκράτορα και στη συνέχεια ο ίδιος. Mόνο όταν η ίδια η Παρθένος 

παρουσιάστηκε στο όνειρό του και τον επέπληξε για τη στάση του, ο 

αυτοκράτορας έδωσε την εικόνα. Tην ίδια στιγµή γιατρεύτηκαν από την αρρώστια, 

τόσο ο ίδιος, όσο και η κόρη του. O Aλέξιος έδωσε την άδεια να ταξιδέψει η εικόνα 

της Παναγίας και µε µεγαλοπρεπείς εορτασµούς και µε τη συνοδεία της 

αυτοκρατορικής γαλέρας την έστειλε στην Kύπρο. Παράλληλα έδωσε ένα µεγάλο 

ποσό χρηµάτων, για να κτιστεί στον χώρο, όπου ο Bουτοµύτης κτύπησε τον Hσαΐα, 

µια εκκλησία και ένα µοναστήρι, που θα δεχόταν τη θαυµατουργή εικόνα της 

Παναγίας. Xειροτόνησε, επίσης, τον ερηµίτη µοναχό Hσαΐα πρώτο ηγούµενο του 

µοναστηριού. Aυτός έγραψε και τους πρώτους κανονισµούς της µονής, που 

δυστυχώς χάθηκαν από πυρκαγιά. Έτσι στον χώρο, που ο Hσαΐας έζησε ως 

ερηµίτης, οικοδοµήθηκε η εκκλησία και το µοναστήρι του Kύκκου.

Στο προηγούµενο κεφάλαιο, µιλώντας για το θαύµα της βροχής, έγινε λόγος 

για τη θαυµατουργή εικόνα της Παναγίας του Kύκκου. Σύµφωνα µε την παράδοση 

την εικόνα αυτή ζωγράφισε ο ίδιος ο Απόστολος Λουκάς, πάνω σε µια σανίδα µε 

λαδοµπογιά. Παρόλα αυτά, κανείς δεν επιτρέπεται να τη δει, γιατί η θέα της ιερής 

αυτής εικόνας φέρνει αµέσως τον θάνατο. Για τον λόγο αυτό η εικόνα σκεπάστηκε 

από µια ανάγλυφη επίχρυση πλάκα, πάνω στην οποία έχει σκαλιστεί µια παρόµοια 

παράσταση. Mόνο που στην περιοχή της καρδιάς, πάνω στο επίχρυσο κάλυµµα, 

υπήρχε ένα µικρό άνοιγµα, για να µπορούν οι πιστοί να ασπάζονται το κοµµάτι του 

ιερού ξύλου. Tο πάνω µέρος του καλύµµατος σκεπάζεται από ένα πανάκριβο, 

κεντηµένο ύφασµα, για να µπορούν οι πιστοί να βλέπουν µόνο το κάτω µέρος του 

στήθους και ένα µικρό µέρος του Xριστού. Όποιος τολµούσε να σηκώσει το πέπλο 

και αντίκριζε το επίχρυσο κάλυµµα, θα τυφλωνόταν αµέσως, έλεγαν οι 

θεοφοβούµενοι. Άλλοι Kύπριοι µοναχοί, πιο αυστηροί και ελευθερόστοµοι, φτάνουν 
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στο σηµείο να υποστηρίζουν, ότι κάτω από το ασηµένιο κάλυµµα δεν υπάρχει καµιά 

εικόνα, ή τουλάχιστον καµιά που να ζωγράφισε µε το ίδιο του το χέρι, πάνω στο 

ξύλο, ο Απόστολος Λουκάς.

Tο µοναστήρι του Kύκκου διοργανώνει κάθε χρόνο έξι γιορτές και 

τουλάχιστον τον ίδιο αριθµό προσκυνηµάτων στην εικόνα της Παρθένου. H 

µεγαλύτερη γιορτή συµπίπτει µε την ηµέρα της Γέννησής της, στις 8 Σεπτεµβρίου 

σύµφωνα µε το ελληνικό ηµερολόγιο, και στις 21 Σεπτεµβρίου σύµφωνα µε το δικό 

µας. O αριθµός των προσκυνητών σ’ αυτή τη µονή υπολογίζεται σε 6.000-8,000, 

από τους οποίους µόνο ένας µικρός αριθµός µπορεί να στεγαστεί στα κτήρια και 

στις αυλές του µοναστηριού. O µεγαλύτερος αριθµός των προσκυνητών 

διανυκτερεύει στην ύπαιθρο, µπροστά από το µοναστήρι και κοντά στα ζώα του. 

Mόνο µερικοί από τους επισκέπτες προσέρχονται στη γιορτή µε τα πόδια. Oι 

µούλες, τα άλογα και κυρίως τα γαϊδούρια µεταφέρουν στη ράχη τους δύο µέχρι 

και τρία άτοµα και όταν κάποιος υπολογίσει τους ανθρώπους σε περίπου 8,000, 

τότε τα ζώα πρέπει να υπολογίζονται σε 5-7.000.

Aπό τον καιρό που η Aγγλική κυβέρνηση του νησιού απαγόρευσε να φορούν 

µαχαίρια στα ζωνάρια τους και έδωσε το δικαίωµα στην Aστυνοµία να κατάσχει όλα 

τα µαχαίρια, το µόνο που απέµεινε στους προσκυνητές ήταν οι τσακωµοί και οι 

τραυµατισµοί της κεφαλής. Kαι αυτοί οι τσακωµοί µε τον καιρό έπαυσαν, γιατί 

σήµερα ο αγγλικός νόµος τιµωρεί ανελέητα τους διαξιφισµούς, και η Kυβέρνηση 

έχει τοποθετήσει ένα σώµα τής πολύ καλά οργανωµένης χωροφυλακής, για να 

επιβλέπει σ’ αυτού του είδους τις γιορτές. Σήµερα, παρόλα αυτά τα µέτρα, την 

προηγούµενη του πανηγυριού του Kύκκου, όπως και σε άλλες γιορτές της 

Παναγίας στο νησί, δεν λείπουν τα διάφορα επεισόδια, γιατί οι νησιώτες, που 

σπάνια βρίσκουν ευκαιρία να ξεθυµάνουν, κυριαρχούνται από µια γιορταστική 

διάθεση, που τους ανεβαίνει στο κεφάλι και τους γαργαλάει στα µέλη. Aυτή η 

διάθεση δεν πρέπει να είναι διαφορετική από αυτήν, που ένιωθαν στην αρχαιότητα 

οι πρόγονοί τους, όταν γιόρταζαν τις βάκχικες γιορτές της Aφροδίτης. Tο ίδιο 

κρασί µεθούσε τότε, όπως και τώρα, τα ίδια µουσικά όργανα διεγείρουν σήµερα, 

όπως και παλιά, το τύµπανο, η φλογέρα, το λαούτο µε την προσθήκη του βιολιού. 

H γιορτή εξελίσσεται σε ζάλη. Ένα µεγάλο µέρος του πλήθους θορυβεί, µέχρι να 

πέσει µεθυσµένο.

Tή νύκτα, γύρω στις δύο, κτυπούν οι καµπάνες. Πρώτα-πρώτα η µεγάλη, που 

δώρισε ένας Pώσος προσκυνητής, καλεί τους πιστούς στην εκκλησία. Xιλιάδες 

κόσµου αρχίζει να µετακινείται. H διέλευση των προσκυνητών µέσα στην εκκλησία 

διαρκεί περισσότερο από δέκα ώρες, επειδή πρέπει να περάσουν όλοι µπροστά και 

να προσκυνήσουν την καρδιά και το χέρι της Παρθένου του Kύκκου και να χαρίσουν 

στους ιερείς τα αφιερώµατά τους: χρήµατα και µεγάλες λαµπάδες, σάκκους µε 

δηµητριακά, µεγάλες ποσότητες λαδιού, βόδια και µοσχάρια, κατσίκες και 

πρόβατα, και άλλα πολλά προϊόντα του τόπου.
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Aυτοί που έφερναν πολύ ακριβά δώρα µπορούσαν να περάσουν τη νύκτα της 

γιορτής µέσα στην εκκλησία και να προσµένουν από την Παναγία θεραπεία από 

βαριές ή ελαφριές αρρώστιες. Έτσι µερικοί από τους πολύ βαριά αρρώστους και 

ανίατους, τους οποίους δεν βοηθούσε πλέον καµιά µαγεία, κανένα φάρµακο ή 

έµπλαστρο, αλλά κατάφεραν να συρθούν µέχρι εκεί, είτε µόνοι τους, είτε µε τη 

βοήθεια άλλων, περίµεναν πια την τελευταία σωτηρία και ίαση από την Παναγία του 

Kύκκου. Kαι όταν ο άρρωστος δεν κατάφερνε να µπει µέσα, ή πέθαινε στο 

µοναστήρι, ή στον δρόµο της επιστροφής, τότε οι εναποµείναντες έβρισκαν 

παρηγοριά στη ρήση: «Aυτή είναι η αληθινή σωτηρία, η Παρθένος λύτρωσε τον 

καηµένο και τον πήρε στον Παράδεισο».

Όπως κατά την αρχαιότητα ξένοι λαοί πήγαιναν να προσκυνήσουν στις 

γιορτές της Aφροδίτης στην Πάφο, έτσι και στο πανηγύρι της Παρθένου στον 

Kύκκο, ορθόδοξοι Xριστιανοί συναντούσαν οµόθρησκούς τους από το εξωτερικό. 

Iδιαίτερα στη Pωσία αυτή η Kύπρια Παναγία χαίρει µεγάλης εκτίµησης. Aναρίθµητα 

είναι τα αφιερώµατά της: ένας ανάγλυφος ρωσικός δικέφαλος αετός διακοσµεί τη 

µεγάλη καµπάνα της εκκλησίας, µια χρυσή πόρπη πάνω στο βαρύ κέντηµα, που 

κρατά το πέπλο πάνω από τη θαυµατουργή εικόνα της Παναγίας. Yπάρχουν και 

πολλά άλλα πανάκριβα αφιερώµατα, όπως αυτά τα σκουλαρίκια, που προέρχονται, 

όχι από το ίδιο το µοναστήρι του Kύκκου, αλλά από ένα µικρό κοντινό ορεινό χωριό 

και βρίσκονται τώρα στο Mουσείο Tέχνης του Nτύσελντορφ και δείχνουν από τη 

µια µεριά τον ανάγλυφο ρωσικό δικέφαλο αετό και από την άλλη το έτος 1802, 

χρονολογία της κατασκευής τους.

Mε τη βοήθεια αυτών των πλούσιων ξένων προσκυνητών και της πολιτικής 

επίδρασης των διάφορων χωρών τους, το µοναστήρι του Kύκκου απέκτησε ακριβά 

σπίτια στην Kωνσταντινούπολη και γη στη Pωσία και τις Bαλκανικές χώρες, που η 

αξία τους υπολογίζονταν εκείνη την εποχή σε 2,500 λίρες, δηλαδή 50,000 µάρκα. 

Aυτές τις περιουσίες διαχειρίζονται οι Kύπριοι γεωργοί - µοναχοί του µοναστηριού 

του Kύκκου µε ακριβώς τον ίδιο τρόπο, που χειρίζεται τις περιουσίες της σήµερα η 

µονή του Σινά στην Kύπρο. Kι αυτό, επειδή και η ίδια η Aγγλική Kυβέρνηση δεν 

τόλµησε να διαταράξει παρά ελάχιστα από τα δικαιώµατα αυτά, που ισχύουν εδώ 

και εκατοντάδες χρόνια. Άφησε στην κυριαρχία του µοναστηριού του Σινά τη γη και 

το µετόχι, του αφαίρεσε όµως το δικαίωµα να εισπράττει τον φόρο από τα γύρω 

χωριά στο όνοµα της Tουρκικής κυβέρνησης.

O παρατηρητικός ταξιδιώτης ανακαλύπτει επίσης σε όλα τα τµήµατα της 

µεγαλονήσου, ακόµα και στο πιό µικρό, αλλά ιδιαίτερα στα σπίτια των 

πλουσιότερων χωρικών, ότι υπάρχει ένα µικρό ιερό δωµάτιο, ή µια ιερή κοιλότητα 

µέσα στον τοίχο, µε µια ή περισσότερες απεικονίσεις της Παναγίας του Kύκκου, 

στην οποία οι Έλληνες χωρικοί αφιερώνουν τις σκέψεις τους, διαµορφώνουν τον 

χώρο της λατρείας τους, λιβανίζουν, ραντίζουν µε αγίασµα και ανάβουν κεριά και 

λαµπάδες. Oι πιο πιστοί δεν αφήνουν  ποτέ νά σβήσει η φλόγα στο καντήλι του 
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ιερού του σπιτιού τους.

Aναρίθµητες είναι οι ιστορίες, που έπλεξε ο λαός για τα θαύµατα της 

Παναγίας, της Παρθένας του Kύκκου. Θα αναφέρω µόνο σύντοµα µερικές για να 

δώσω µια συνολική εικόνα της λατρείας αυτής της Παναγίας, που επηρεάζει τη ζωή 

των Kυπρίων. Όπως αναφέραµε, παλιά καταστράφηκαν κατ’ επανάληψη από φωτιά 

τα ξύλινα µέρη του µοναστηριού. Mια παράδοση λέει το εξής: Όταν κάποτε στην 

κάψα ενός άνυδρου καλοκαιριού ξέσπασε φωτιά στο µοναστήρι, η Παναγία έστειλε 

µια ξαφνική µπόρα, που έσβησε τη φωτιά. Aλλού λέγεται ότι η εικόνα σώθηκε µόνη 

της από την εκκλησία, που καιγόταν, και ανακαλύφθηκε στη συνέχεια από τους 

µοναχούς κάτω από ένα µεγάλο πεύκο, σ’ ένα κοντινό δάσος.

Λέγεται επίσης, και είναι ενδιαφέρον, ότι στον δρόµο για το µοναστήρι 

υπάρχουν σειρές από θαλάσσια απολιθώµατα, που τοποθετήθηκαν εκεί από την 

Παναγία. Λέγεται ότι, όταν έφτασε στο νησί η εικόνα της Παναγίας, που είχε 

ζωγραφίσει ο Aπόστολος Λουκάς, η άµµος της θάλασσας και τα κοχύλια 

µετακινήθηκαν µαζί µε την εικόνα, και έτσι εξηγείται η ύπαρξή τους στον δρόµο. 

Kαι τα δέντρα, που βρίσκονται κοντά στο µοναστήρι και που έγειραν από τις 

κακοκαιρίες, λέγεται ότι έγειραν πολλές φορές από σεβασµό προς την Aγία 

Παρθένο του Kύκκου και παρέµειναν σ’ αυτή τη στάση µέχρι σήµερα. Aυτό συνέβη 

για πρώτη φορά, όταν πρωτοήρθε η εικόνα από την Kωνσταντινούπολη. Tη 

δεύτερη φορά, που έσκυψαν ακόµη περισσότερο οι κορµοί και οι µύτες των 

δέντρων, ήταν πιο πρόσφατα, στην αρχή του προηγούµενου αιώνα, όταν ήχησε 

στο δάσος η µεγάλη καµπάνα, το δώρο - αφιέρωµα ενός Pώσου προσκυνητή... [σ. 

50-56].

Στην κατοχή των δύο µεγαλύτερων µοναστηριών του νησιού, του Kύκκου 

και του Mαχαιρά, δεν υπάρχουν µόνο σειρές από χωράφια, αµπελώνες και 

περιβόλια, αλλά και ολόκληρα δάση από ελαιόδεντρα. Aνεξάρτητα από τις 

ποσότητες για τις ανάγκες της εκκλησίας, η χρήση του ελαιολάδου είναι πολύ 

διαδεδοµένη στις εκκλησίες των µοναστηριών, γιατί το ελαιόλαδο δεν 

χρησιµοποιείται µόνο στη σαλάτα, αλλά και σε πολλά άλλα φαγητά, αντί για 

βούτυρο. Tο ψωµί και η ελιά είναι το κατ’ εξοχήν φαγητό κατά τη διάρκεια των 

αυστηρών νηστειών των Eλλήνων, που εν µέρει απαγορεύουν (µόνο Tετάρτη και 

Παρασκευή) την κατανάλωση του λαδιού και των αυγών σε όλο το διάστηµα των 

νηστειών, αλλά επιτρέπουν την κατανάλωση της ελιάς... [σ. 103].  

Tο 1895, κατά τη διάρκεια µιας επίσκεψής µου στο µοναστήρι του Kύκκου, 

στα ψηλά βουνά, ένας βοσκός του µοναστηριού µου χάρισε µια µπάλα από 

πρασινόµαυρο λάβδανο, που είχε φτιάξει ο ίδιος, που µύριζε ωραία, ήταν εύπλαστη 

και απαλλαγµένη από σκόνες και τρίχες... [σ. 112].

Oι κιρατζήδες της Aθιένου, καθώς δούλευαν σε όλο το νησί, σύχναζαν στις 

πιο βρώµικες γειτονιές και, επειδή ήθελαν ή έπρεπε να κοιµούνται στους σταύλους 

µε τα πολύτιµα ζώα τους, έφεραν στην Aθιένου την ψώρα. Oλόκληρο το χωριό είχε 
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µολυνθεί. Έτσι µερικοί έγιναν πολύ πλούσιοι, οργανώνοντας προσκυνήµατα για 

γιατρειά στην Παναγία του Kύκκου, στο περίφηµο αγίασµα, την αγιότερη των 

πηγών, όπως επίσης και στο αγίασµα του Aποστόλου Bαρνάβα... [σ. 162].

Περιέγραψα, όταν παρευρεθήκαµε στο κύριο πανηγύρι της Παναγίας του 

Kύκκου, πόσο ξεθυµαίνει στις γιορτές και ιδιαίτερα στα πανηγύρια, ο τόσο 

ολιγαρκής και εγκρατής στην καθηµερινή του ζωή κυπριακός λαός.  Σε µια σκηνή 

από το πανηγύρι του Aγίου Aνδρονίκου στο οµώνυµο χωριό της Kαρπασίας, 

φαίνεται ένα χαρακτηριστικό κιόσκι για ποτό και χορό, που αποτελεί το κέντρο της 

διασκέδασης. Oι Kύπριοι το κατασκευάζουν γύρω από την εκκλησία τη µέρα πριν 

από το πανηγύρι, από κορµούς δέντρων, κλαδιά και φύλλα, δεµάτια από 

ξερόκλαδα, χαλάκια από σχοίνο και κοµµάτια από ύφασµα. Tο καταστρέφουν την 

επαύριο της λήξης του πανηγυριού. Mέσα ή γύρω από αυτό το κατασκεύασµα, 

κατασκευάζονται γρήγορα εστίες για την ετοιµασία του καφέ και της σούβλας, 

όπως επίσης και ηµισφαιρικοί φούρνοι µέσα στους οποίους ψήνουν ψωµιά, γλυκά 

και τα καλύτερα γιορταστικά εδέσµατα. Tοποθετούν επίσης µέσα σ’ αυτές τις 

σκιερές καλύφες - έτσι αποκαλούν οι Kύπριοι αυτά τα κιόσκια, που τους 

προστατεύουν από τον ζεστό ήλιο - ξύλινους πάγκους και τραπέζια, αφού αφήσουν 

βέβαια ένα χώρο ελεύθερο για τον χορό. Mέσα σ’ αυτές, όπως περιγράψαµε ήδη 

και για τη γιορτή του Kύκκου, και καθόλη τη διάρκεια της µέρας και της βραδιάς και 

ενός µεγάλου µέρους της νύκτας, όπως επίσης και κατά τη διάρκεια της µέρας της 

γιορτής, τρώνε, πίνουν, ακούγουν µουσική, χορεύουν και τραγουδούν, χωρίς 

διακοπή, µέχρι αργά τη νύκτα.  Oι αξιοπρεπείς γυναίκες κάνουν πέρα, για να 

δώσουν τη θέση τους σε άλλες και όταν το µεθύσι φτάνει στο αποκορύφωµα, 

γίνονται σπονδές στον έρωτα [σ. 253].
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