
Kωστής Kοκκινόφτας

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου

OI ΠPΩTOI KYKKΩTEΣ AΠOΦOITOI ΣXOΛΩN TOY EΞΩTEPIKOY

(τέλη 18ου αι.- 1931)

Παρά τις µεγάλες δυσκολίες, που αντιµετώπισε η Mονή Kύκκου στα χρόνια 

της Tουρκοκρατίας, εντούτοις κατάφερε να διατηρήσει την πνευµατική της 

φυσιογνωµία και να καταστεί εστία παρηγοριάς για τους δυσπραγούντες κατοίκους 

του νησιού. Σε µία περίοδο, που πολλοί από αυτούς ζούσαν σε καταστάσεις 

αµάθειας και πνευµατικού σκότους, εξαιτίας των δεινών της ξένης κατοχής και της 

σχεδόν παντελούς ανυπαρξίας σχολείων, η Mονή Kύκκου αποτέλεσε καταφύγιο και 

πηγή παραµυθίας. Tον ρόλο αυτό της Mονής ενίσχυε η Eλληνική Σχολή Kύκκου, 

που λειτουργούσε, τουλάχιστον από τον 18ο αιώνα, στα µοναστηριακά κτήριά της, 

µε κύρια µαθήµατα τα ελληνικά γράµµατα και τη βυζαντινή µουσική, και µαθητές 

τους δοκίµους της και νέους από τις παρακείµενες κοινότητες. Aρκετοί από 

αυτούς, σε µεταγενέστερο χρόνο, επέστρεφαν στον τόπο καταγωγής τους, όπου 

υπηρετούσαν ως έγγαµοι ιερείς, ιεροψάλτες και δάσκαλοι1.

Eίναι αξιοσηµείωτο ότι στα τέλη του 18ου και κατά τον 19ο αιώνα η Mονή 

Kύκκου, πρωτοπορώντας ανάµεσα στις κυπριακές Mονές, έστειλε µέλη της 

αδελφότητάς της σε Σχολές του εξωτερικού, για να µορφωθούν και να 

στελεχώσουν στη συνέχεια την Kυπριακή Eκκλησία. Aπό τις παλαιότερες γνωστές 

περιπτώσεις Kυκκωτών µοναχών, οι οποίοι σπούδασαν µακριά από την Kύπρο, είναι 

αυτές του Eθνοµάρτυρα Hγουµένου Iωσήφ (1819-1821), του Hγουµένου 

Nεοφύτου (1826-1861) και του Iεροµόναχου Σάββα Παπαγιάννη από το Πολέµι 

(†1863). Σύµφωνα µε την παράδοση της αδελφότητας, οι µοναχοί αυτοί είχαν 

εισέλθει παιδιόθεν στη Mονή και σπούδασαν µε δαπάνες της, ο πρώτος στη Mεγάλη 

του Γένους Σχολή στην Kωνσταντινούπολη2, ο δεύτερος σε Σχολή στις Σέρρες3 και 

1. Για τη Σχολή αυτή βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «H εθνική, πνευµατική και κοινωνική 

προσφορά της Iεράς Mονής Kύκκου», στον τόµο: Πολιτιστικού Iδρύµατος Iεράς 

Mονής Kύκκου, Iερά Mονή Kύκκου, Eικών Aνεσπέρου Φωτός, Aθήνα 2010, σ. 270-

271.

2. «Παιδιόθεν κατετάχθη ε¨ς τήν τÉς Kύκκου Mονήν, καί âξεπέµφθη εrτα διά 

δαπάνης τοÜ KοινοÜ αéτÉς πρός âκπαίδευσιν ε¨ς τήν âν Kωνσταντινουπόλει 

Σχολήν τοÜ Γένους». Bλ. Γεώργιου Kηπιάδη, Aποµνηµονεύµατα των κατά το 1821 

εν τη Nήσω Kύπρω τραγικών σκηνών, Aλεξάνδρεια 1888, σ. 16.

3. «[^O Nεόφυτος] qτο γνώστης τÉς TουρκικÉς... Oyτος âθεωρεÖτο ½ς λόγιος καί 

εrχε σπουδάσει ε¨ς τάς Σέρρας, ¬που ™ Mονή εrχε Mετόχιον». Bλ. Λοΐζου Φιλίππου, 

H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, σ. 289-290.



ο τρίτος αρχικά στη Θεσσαλονίκη και ακολούθως στη Mεγάλη του Γένους Σχολή4.

Σύµφωνα µε αφηγήσεις µελών της αδελφότητας, τη δεκαετία του 1860, 

εστάλησαν για σπουδές οι µετέπειτα Mητροπολίτης Πάφου (1890-1899) Eπιφάνιος 

σε Σχολή Ξένων Γλωσσών στη Bηρυτό προς εκµάθηση της τουρκικής γλώσσας5 και 

Eπίσκοπος Aργυρουπόλεως (1886-1896) και στη συνέχεια Mητροπολίτης 

Mεσηµβρίας (1896-1906) του Oικουµενικού Πατριαρχείου Xαρίτων Eυκλείδης στη 

Pιζάρειο Eκκλησιαστική Σχολή (προ του 1865)6. Όπως αναφέρεται, την ίδια 

περίοδο ανεχώρησαν για σπουδές στο εξωτερικό και δύο δόκιµοι της Mονής, οι 

οποίοι απεκόπηκαν στη συνέχεια από την αδελφότητα. Πρόκειται για τον µετέπειτα 

Mητροπολίτη Kυρηνείας (1872-1878) Mελέτιο Mυριανθέα7, ο οποίος στα τέλη της 

δεκαετίας του 1840 φοίτησε για κάποιο διάστηµα στη Θεολογική Σχολή της 

4. «Nεαρός κατετάχθη ½ς δόκιµος ε¨ς τήν ^Iεράν Mονήν Kύκκου. \Eστάλη ½ς 

•πότροφος τÉς MονÉς καί âγκατεστάθη âν ΘεσσαλονίκFη καί κατόπιν âν τFÉ MεγάλFη 

τοÜ Γένους ΣχολFÉ, âν Kωνσταντινουπόλει». Bλ. Λοΐζου Φιλίππου, Tα Eλληνικά 

Γράµµατα εν Kύπρω κατά την περίοδον της Tουρκοκρατίας (1571-1878), τ. A΄, 

Λευκωσία 1930, σ. 331. Aς σηµειωθεί, ότι ο Σάββας  ίδρυσε, το 1833, σχολείο στη 

γενέτειρά του, Πολέµι, όπου δίδαξε µέχρι τον θάνατό του.

5. «\Eστάλη •πό τÉς MονÉς ε¨ς τό σχολαρχεÖον Λευκωσίας, âκ τοÜ ïποίου 

àπεφοίτησε. Mετέβη öπειτα ε¨ς Bηρυτόν πρός âκµάθησιν τÉς TουρκικÉς γλώσσης». 

Bλ. παπα - Aνδρέα Kουλέντη, Oι βυζαντινοί ναοί της Γαλάτας, Λευκωσία 1966, σ. 

31.

6. Στον κατάλογο των αποφοίτων της Σχολής σηµειώνεται, ότι ολοκλήρωσε τις 

σπουδές του «πρό τοÜ 1880». Bλ. Xρυσόστοµου Παπαδόπουλου, Iστορία της 

Pιζαρείου Eκκλησιαστικής Σχολής επί τη εβδοµηκονταπενταετηρίδι αυτής, Aθήνα 

1919, σ. 229. Nεότερες έρευνες, όµως, κατέδειξαν ότι αποφοίτησε από τη Pιζάρειο 

«προ του 1865» και πως την 1 Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους γράφτηκε στο 

Πανεπιστήµιο Aθηνών. Bλ. Πέτρου Παπαπολυβίου, «Kύπριοι φοιτητές και 

πτυχιούχοι του Πανεπιστηµίου Aθηνών, 1837-1893», Kλειώ 5(2009)254. Για τη 

ζωή του βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «O Mητροπολίτης Mεσηµβρίας Xαρίτων 

Eυκλείδης (1896-1906)», Kυκκώτικα Mελετήµατα, τ. A΄, Λευκωσία 1997, σ. 131-

138· Tου ιδίου, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1878-1899), Λευκωσία 

1999, σ. 64-65· Tου ιδίου, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1900-1911), 

Λευκωσία 2002, σ. 76-78· Tου ιδίου, Tα Kαµινάρια, Λευκωσία 2009, σ. 175-181.

7. Για τη ζωή του βλ. K. Kοκκινόφτα, «O Mητροπολίτης  Kυρηνείας Mελέτιος 

Mυριανθέας (1872-1878)», Kυκκώτικα Mελετήµατα, ό.π., σ. 139-150 · Tου ιδίου, H  

Mονή Kύκκου (1878-1899), ό.π., σ. 62-64.

2



Xάλκης, και τον Iωάννη Eυκλείδη8, που αποφοίτησε τη δεκαετία του 1860 από την 

Iατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Aθηνών. O µεν πρώτος δεν είναι γνωστό αν 

πράγµατι ξεκίνησε σπουδές, τις οποίες οπωσδήποτε δεν ολοκλήρωσε, αφού το 

όνοµά του απουσιάζει από τους καταλόγους αποφοίτων της Σχολής. O δε 

δεύτερος εγκατέλειψε τη Mονή, πιθανότατα πριν από την έναρξη των σπουδών 

του. Δυστυχώς, για τα νεανικά χρόνια αµφοτέρων δεν γνωρίζουµε οτιδήποτε άλλο.

Για τις σπουδές των προαναφερθέντων Iωσήφ, Nεοφύτου, Σάββα, Eπιφανίου 

και Xαρίτωνα δεν έχουν διασωθεί γραπτές µαρτυρίες, εκτός από µεταγενέστερες 

προφορικές αφηγήσεις. Για τους υπόλοιπους, όµως, Kυκκώτες µοναχούς, οι οποίοι 

ανεχώρησαν, από τη δεκαετία του 1860 και στη συνέχεια, για σπουδές εκτός 

Kύπρου έχουν εντοπιστεί τόσο έγγραφα σε διάφορα Aρχεία, όσο και σχετικά 

δηµοσιεύµατα.

Πρώτος, ανεχώρησε για σπουδές εκτός Kύπρου ο Λαυρέντιος Mυριανθέας, ο 

οποίος γεννήθηκε στο χωριό Kαλοπαναγιώτης, το 1835. O Λαυρέντιος εισήλθε σε 

νεαρή ηλικία στη Mονή Kύκκου, όπου, µε τη στήριξη του θείου του, Hγουµένου 

Σωφρονίου (1862-1890), εντάχθηκε στους δοκίµους της Mονής και ακολούθως 

χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος και Iεροµόναχος. Στο µεταξύ, φοίτησε στη Σχολή της 

Mονής και στη συνέχεια στην Eλληνική Σχολή Λευκωσίας, από την οποία 

αποφοίτησε το 18639. Tον ίδιο χρόνο εστάλη στην Aθήνα, όπου  συνέχισε τις 

σπουδές του στη Pιζάρειο Eκκλησιαστική Σχολή, τις οποίες ολοκλήρωσε το 1867, 

και ακολούθως γράφτηκε στο Πανεπιστήµιο Aθηνών10. Tελικά, όµως, δεν παρέµεινε 

στην ελληνική πρωτεύουσα και το αµέσως επόµενο έτος, ανεχώρησε, και πάλιν µε 

υποτροφία της Mονής, για τη Γερµανία, για θεολογικές και φιλολογικές σπουδές.

Kατά την εκεί παραµονή του, ο Λαυρέντιος εξέδωσε τα βιβλία «Die 

Marschlieder des griechischen Drama» και «Die Acvins oder Arischen Dioskuren» 

(Mόναχο 1873 και 1876, αντιστοίχως), τα οποία αναφέρονται σε θέµατα της 

αρχαίας ελληνικής γραµµατείας και είναι ενδεικτικά του προσανατολισµού των 

ενδιαφερόντων του προς την κλασική φιλολογία. Aκολούθως απεκόπη από την 

αδελφότητα και κατέφυγε στο Λονδίνο, όπου, σύµφωνα µε την παράδοση των 

οµοχώριών του, συνέχισε τις σπουδές του στην Oξφόρδη11, αναφορά που, όµως, 

8. Για τη ζωή του βλ. K. Kοκκινόφτα, «O γιατρός Iωάννης Eυκλείδης (1835-1898) 

και η Iερά Mονή Kύκκου», Kυκκώτικα Mελετήµατα, ό.π., σ. 237-242· Tου ιδίου, Tα 

Kαµινάρια, ό.π., σ. 181-186. 

9. Tο απολυτήριό του από τη Σχολή διαφυλάχθηκε στο Aρχείο της Iεράς 

Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον KA΄. Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου Iδιαίτερα (1854-

1900). Bίος και Πολιτεία, αρ. 88.

10. Π. Παπαπολυβίου, «Kύπριοι φοιτητές», ό.π., σ. 255.

11. Kώστα Mυριανθέα, Mελέται, Λευκωσία 1991, σ. 399.
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δεν επιβεβαιώνεται από άλλες πηγές. Στην αγγλική πρωτεύουσα επιµελήθηκε της 

σύνταξης του ελληνοαγγλικού λεξικού του Γ.Π. Λασκαρίδη µε τίτλο «A 

Comprehensive Phraseological English Ancient and Modern Greek Lexicon», που 

εκδόθηκε σε δύο τόµους, το 1882, και στο οποίο αναφέρεται ως διδάκτορας της 

φιλοσοφίας12. Aς σηµειωθεί ότι δεν µαρτυρείται καθόλη αυτή την περίοδο να 

άσκησε το λειτούργηµα του ιερέα, αφού το όνοµά του απουσιάζει από τους 

καταλόγους των κληρικών, που διακόνησαν την ελληνική κοινότητα της Mεγάλης 

Bρετανίας.  Aπεβίωσε στο Λονδίνο, το 191513.

Mετά τον Λαυρέντιο ανεχώρησε για  σπουδές εκτός Kύπρου ο Mακάριος, ο 

οποίος είχε γεννηθεί το 1840 στο χωριό Mηλικούρι και ενταχθεί, επίσης σε νεαρή 

ηλικία, στη Mονή Kύκκου, όπου χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος και στη συνέχεια 

Iεροµόναχος. Tο 1867 ο Mακάριος εστάλη από τον Hγούµενο Σωφρόνιο για 

σπουδές στη Θεολογική Σχολή του Σταυρού Iεροσολύµων, ώστε να συνδράµει, σε 

µεταγενέστερο στάδιο, στην προσπάθεια της αδελφότητας να στελεχωθεί µε 

µορφωµένους κληρικούς, που θα συνέβαλλαν στην πνευµατική αναζωογόνησή της.  

Όπως σηµειώνεται σε επιστολή, ηµεροµηνίας 13 Oκτωβρίου 1867, του Σωφρονίου 

προς τον Πατριάρχη Iεροσολύµων Kύριλλο, µέρος από τις δαπάνες για τις σπουδές 

του αναλήφθηκαν από το Πατριαρχείο Iεροσολύµων, που αποδέχθηκε παράκληση 

για εισαγωγή του στη Σχολή.

O Kύπριος Iεροµόναχος ολοκλήρωσε τις σπουδές του τον Iούλιο του 1871, 

οπότε επέστρεψε στην Kύπρο και ανέλαβε τη διεύθυνση της Eλληνικής Σχολής της 

Mονής Kύκκου. Tέσσερα χρόνια αργότερα προχειρίσθηκε Aρχιµανδρίτης και 

ανεχώρησε για την Kωνσταντινούπολη, όπου υπηρέτησε ως ιερατικός 

προϊστάµενος του Mετοχίου της Mονής στο Διπλοκιόνιο (Mπεσίκ Tας). Tελικά, το 

1877 αποδέχθηκε πρόσκληση του πρώην καθηγητή του στη Θεολογική Σχολή του 

Σταυρού, λόγιου Aρχιµανδρίτη Iερώνυµου Mυριανθέα, και µετέβη στο Λονδίνο, 

όπου υπηρέτησε ως δεύτερος εφηµέριος της εκεί ελληνικής κοινότητας. 

Δυστυχώς, το µουντό κλίµα της Mεγάλης Bρετανίας κλόνισε την εύθραυστη υγεία 

του, µε αποτέλεσµα να αποβιώσει το 188314.

12. Oι τρεις αυτές εκδόσεις του Λαυρεντίου σώζονται στην Eθνική Bιβλιοθήκη των 

Aθηνών.

13. Xάρης Mεττής, Oι ρίζες του Παροικιακού Eλληνισµού της Mεγάλης Bρετανίας, 

Aθήνα 52001, σ. 282. Για τη ζωή του δηµοσιεύουµε εκτενές σηµείωµα στο υπό 

έκδοση βιβλίο µας H Mονή Kύκκου στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Kύπρου (1634-

1878).

14. Για τη ζωή του βλ. K. Kοκκινόφτα, «O Aρχιµανδρίτης Mακάριος Kυκκώτης 

(1840-1883)», Kυκκώτικα Mελετήµατα, ό.π., σ. 191-203· Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου  

1878-1899), ό.π., σ. 65.

4



Πολύ περισσότεροι ήταν οι Kυκκώτες µοναχοί, οι οποίοι ανεχώρησαν για 

σπουδές εκτός Kύπρου στα χρόνια της Aγγλοκρατίας. Πρώτος από αυτούς ήταν ο 

µετέπειτα Hγούµενος Γεράσιµος, ο οποίος γεννήθηκε το 1850 στο χωριό Kάµπος. 

O Γεράσιµος εντάχθηκε σε νεαρή ηλικία στους δοκίµους της Mονής Kύκκου και, 

αφού χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος και ακολούθως Iεροµόναχος, εστάλη από τον 

Hγούµενο Σωφρόνιο, το 1880, για σπουδές στη Θεολογική Σχολή της Xάλκης, τις 

οποίες ολοκλήρωσε το 1887. Aκολούθως µετέβη στη Γενεύη, όπου 

παρακολούθησε για µία τριετία ανώτερα θεολογικά µαθήµατα, καρπός των οποίων 

υπήρξε η µετάφραση στα ελληνικά και η έκδοση του έργου του καθηγητή του 

Ernest Naville: «O Oυράνιος Πατήρ. Oµιλίαι επτά και µελέτη περί του συγχρόνου 

αθεϊσµού» (Λευκωσία, 1894). Tο 1890 εξελέγη στην ηγουµενία της Mονής Kύκκου, 

οπότε επέστρεψε στην Kύπρο, όπου ανεδείχθη σε σηµαντικό πολιτικοκοινωνικό 

παράγοντα: Yπήρξε µέλος του Nοµοθετικού Συµβουλίου (1891-1901), ιδρυτικό 

µέλος του Παγκυπρίου Γυµνασίου (1893), έφορος Eλληνικών Eκπαιδευτηρίων 

Λευκωσίας (1903) και µέλος της Eπαρχιακής Eκπαιδευτικής Eπιτροπείας (1905). O 

Γεράσιµος εργάστηκε συστηµατικά για την ανάπτυξη της γεωργίας στη Mονή και 

τα Mετόχια της και συνέβαλε στη διάδοση τεχνολογικά προηγµένων για την εποχή 

µεθόδων καλλιέργειας της γης. Aπεβίωσε το 191115.

O Γεράσιµος ακολούθησε την ίδια πολιτική µε αυτή του προκατόχου του, 

Σωφρονίου, στο ζήτηµα της ανάδειξης µορφωµένων µοναχών, γι’ αυτό και 

µερίµνησε να σταλούν για σπουδές εκτός Kύπρου αρκετοί Kυκκώτες µοναχοί. 

Aρχικά έστειλε για σπουδές στη Θεολογική Σχολή της Xάλκης τον Iεροµόναχο 

Kυπριανό το 1891 και τον αµέσως επόµενο χρόνο τον Iεροµόναχο Πολύκαρπο. H 

πρώτη αυτή προσπάθεια, όµως, δεν είχε αίσια κατάληξη, αφού ο µεν Kυπριανός, 

λίγο µετά την έναρξη των µαθηµάτων, ασθένησε και υποχρεώθηκε να διακόψει τις 

σπουδές του, ο δε Πολύκαρπος τις εγκατέλειψε, εξαιτίας του µεγάλου σεισµού του 

1894, που έπληξε την Kωνσταντινούπολη και κατάστρεψε τη Σχολή της Xάλκης16. 

Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν απογοήτευσε τον Γεράσιµο, ο οποίος, στα χρόνια 

που ακολούθησαν, έστειλε άλλους τρεις νεαρούς Kυκκώτες µοναχούς για σπουδές 

εκτός Kύπρου, τους Παΐσιο, Kλεόπα και Γεννάδιο.

O Παΐσιος γεννήθηκε το 1875 στο χωριό Zώδια και εισήλθε σε νεαρή στη 

Mονή Kύκκου, όπου το 1900 χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος. Tο αµέσως επόµενο 

έτος εστάλη για σπουδές στη Θεολογική Σχολή του Σταυρού Iεροσολύµων, τις 

οποίες ολοκλήρωσε το 1907. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Kύπρο, όπου το ίδιο 

15. Για τη ζωή του βλ. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1878-1899), ό.π., σ. 35-55· 

Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου (1900-1911), ό.π., σ. 16-68· Θεοχάρη Σταυρίδη, «Oι 

Hγούµενοι της Iεράς Mονής Kύκκου: Προσωπογραφική µελέτη», Eπετηρίδα 

Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 7(2006)59-62.

16. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1878-1899), ό.π., σ. 44-45.
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έτος χειροτονήθηκε Iεροµόναχος. O Παΐσιος υπηρέτησε µέχρι το τέλος της ζωής 

του σε διάφορα διακονήµατα στη Mονή της µετανοίας του, όπως αυτά του Eφόρου 

και του µέλους του Hγουµενοσυµβουλίου. Γνώριζε άριστα τη βυζαντινή µουσική 

και βοήθησε, ώστε να διατηρηθεί στη Mονή Kύκκου το πατριαρχικό εκκλησιαστικό 

ύφος. Aπεβίωσε το 195117.

O Kλεόπας γεννήθηκε στο χωριό Πολέµι το 1878 και εισήλθε σε νεαρή ηλικία 

στη Mονή Kύκκου, όπου το 1900 χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος. Tο 1901 εστάλη για 

σπουδές στη Θεολογική Σχολή της Xάλκης, τις οποίες ολοκλήρωσε το 1908, οπότε 

επέστρεψε στην Kύπρο. Δύο χρόνια αργότερα χειροτονήθηκε Iεροµόναχος και το 

1911 διαδέχθηκε στην ηγουµενία τον θανόντα Γεράσιµο, οπότε επικέντρωσε τις 

προσπάθειές του στην αναβάθµιση της Σχολής Kύκκου και στην ανάδειξη 

µορφωµένων µοναχών. Aνήγειρε επίσης Aρρεναγωγείο στη γενέτειρά του, Πολέµι, 

το 1923. Eπίσης, υπήρξε δραστήριο µέλος της «Πολιτικής Oργανώσεως» (1921) 

και της διάδοχής της «Eθνικής Oργανώσεως» (1930) για την προώθηση των 

εθνικών ζητηµάτων, και ενίσχυσε οικονοµικά τις κυπριακές πρσβείες, που 

εστάλησαν για τον λόγο αυτό στη Aγγλία, το 1918 και το 1929. Tο 1931 η Iερά 

Σύνοδος της Kυπριακής Eκκλησίας κήρυξε τον Kλεόπα αργό και έκπτωτο του 

αξιώµατός του, µετά την εσωτερική διένεξη, που ξέσπασε στη Mονή Kύκκου και 

δηµιούργησε µεγάλα προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία της. O ίδιος, όµως, δεν 

αναγνώρισε την απόφαση της Συνόδου, µέχρι τον Φεβρουάριο του 1937, που 

παραιτήθηκε από την ηγουµενία. H αργία του ήρθη το 1947, αµέσως µετά την 

ανασύσταση της διαλυµένης από το 1931, εξαιτίας των κατασταλτικών µέτρων των 

Bρετανών, Iεράς Συνόδου, και ένα χρόνο αργότερα εξελέγη στον µητροπολιτικό 

θρόνο Πάφου, στον οποίο υπηρέτησε µέχρι τον θάνατό του, που συνέβη το 195118.

O Γεννάδιος γεννήθηκε το  1884  στο χωριό Tσακίστρα και σε νεαρή ηλικία 

εισήλθε στη Mονή Kύκκου, µε υποτροφία της οποίας εστάλη για σπουδές στη 

Σχολή του Σταυρού Iεροσολύµων το 1907, χρονιά κατά την οποία χειροτονήθηκε 

Iεροδιάκονος. Aκολούθως, µετά την οριστική διακοπή της λειτουργίας της Σχολής, 

που συνέβη το 1909, µετέβη στην Kωνσταντινούπολη, όπου συνέχισε τις σπουδές 

17. Για τη ζωή του βλ. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1900-1911), ό.π., σ. 92-93· 

Tου ιδίου, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1912-1920), Λευκωσία 2004, 

σ. 89-91· Tου ιδίου, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1921-1930), 

Λευκωσία 2006, σ. 80-81· Tου ιδίου, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο 

(1931), Λευκωσία 2007, σ. 69-70.

18. Για τη ζωή του βλ. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1900-1911), ό.π., σ. 68-75· 

Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 15-63· Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου 

(1921-1930), ό.π., σ. 15-50· Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου (1931), ό.π., σ. 12-42· Θ. 

Σταυρίδη, «Oι Hγούµενοι», ό.π.,  σ. 62-65.
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του στη Θεολογική Σχολή της Xάλκης, τις οποίες ολοκλήρωσε το 1914. Tο ίδιο 

έτος επέστρεψε στην Kύπρο, όπου το 1915 χειροτονήθηκε Iεροµόναχος και 

υπηρέτησε σε διάφορα διακονήµατα, όπως αυτά του Iεροκήρυκα και του Eφόρου 

της Mονής της µετανοίας του. Aπεβίωσε σε νεαρή ηλικία, µετά από σύντοµη 

ασθένεια, το 192019.

Όπως αναφέρθηκε, το 1911 διαδέχθηκε τον Γεράσιµο στην ηγουµενία ο 

Kλεόπας, ο οποίος, εκτός από τη συνέχιση των σπουδών του Γενναδίου στη Xάλκη, 

µερίµνησε, µέχρι το 1931, για τις εκτός Kύπρου σπουδές άλλων τεσσάρων 

Kυκκωτών µοναχών, των Διονυσίου, Iερωνύµου, Nικάνδρου και Xρυσοστόµου, οι 

οποίοι επίσης είχαν εισέλθει σε νεαρή ηλικία ως δόκιµοι στη Mονή.

O Διονύσιος γεννήθηκε το 1887 στο χωριό Tσακίστρα και χειροτονήθηκε 

Iεροδιάκονος το 1913 και Iεροµόναχος το 1923. Aρχικά, το 1913 εστάλη για 

σπουδές γεωπονίας στην πόλη Mονπελιέ της Γαλλίας, τις οποίες, όµως, 

υποχρεώθηκε να διακόψει, λόγω του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, και να 

επιστρέψει στην Kύπρο. Tέσσερα χρόνια αργότερα, το 1917, εστάλη για νέες 

σπουδές, αυτή τη φορά στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Aθηνών. Tελικά, 

όµως, προτίµησε να εγγραφεί στη Θεολογική Σχολή, από την οποία αποφοίτησε το 

1921, οπότε επέστρεψε στην Kύπρο και υπηρέτησε αρχικά σε διάφορα 

διακονήµατα στη Mονή της µετανοίας του και από το 1924 ως εφηµέριος στον ναό 

της Φανερωµένης στη Λευκωσία. Tο 1931 ο Διονύσιος εξορίστηκε από τους 

Bρετανούς, λόγω της συµµετοχής του στο κίνηµα των Oκτωβριανών, οπότε 

κατέφυγε στο Πατριαρχείο Aλεξανδρείας, όπου το 1940 χειροτονήθηκε Eπίσκοπος 

Mαρεώτιδος. Aπεβίωσε το 194220.

O Iερώνυµος γεννήθηκε το 1883 στο χωριό Γαλάτα και χειροτονήθηκε 

Iεροδιάκονος το 1912 και Iεροµόναχος το 1923. Tο 1913 εστάλη για σπουδές στη 

Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Aθηνών, τις οποίες ολοκλήρωσε γύρω στο 

1917. Aκολούθως, εργοδοτήθηκε σε εκπαιδευτήρια του Πειραιά και στη συνέχεια 

επέστρεψε, το 1922, στη Mονή Kύκκου, όπου υπηρέτησε ως Έφορος και ως 

διευθυντής της Eλληνικής Σχολής της Mονής. Tελικά, το 1926 απεχώρησε από τη 

Mονή και εγκατεστάθη στην Aθήνα, όπου απεβίωσε το 196521.

19. Για τη ζωή του βλ. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 70-73.

20. Για τη ζωή του βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H ζωή και το έργο του Eπισκόπου 

Mαρεώτιδος Διονυσίου Kυκκώτη (1887-1942), Λευκωσία 2001· Tου ιδίου,  H Mονή 

Kύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 74-76· Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου (1921-1930), ό.π., σ. 

56-66· Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου (1931), ό.π., σ. 46-55.

21. Για τη ζωή του βλ. A. Kουλέντη, Oι βυζαντινοί ναοί της Γαλάτας, ό.π., σ. 40· K. 

Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 78-79· Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου 

(1921-1930), ό.π., σ. 72-73.
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O Nίκανδρος γεννήθηκε στο χωριό Kαλοπαναγιώτης το 1885 και 

χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος το 1913, οπότε εστάλη για σπουδές στη Θεολογική 

Σχολή της Xάλκης, τις οποίες ολοκλήρωσε το 1917. Στη συνέχεια, όµως, 

αποσχηµατίστηκε κατόπιν «ιδίας αιτήσεως» και εργάστηκε στο Eλληνικό Γυµνάσιο 

Bουκουρεστίου. Aκολούθως, εγκαταστάθηκε στην Aθήνα, όπου γράφτηκε στη 

Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Aθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1934. 

Στη συνέχεια εργάστηκε στη Mέση Eκπαίδευση και δίδαξε στην Eµπορική Σχολή 

Παναγιωτοπούλου, στον Πειραιά. Aπεβίωσε το 193922.

O Xρυσόστοµος γεννήθηκε στο χωριό Zώδια το 1894 και το 1907 εισήλθε 

στη Mονή Kύκκου, όπου χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος το 1918 και Iεροµόναχος το 

1931. Tο 1912 µετέβη, µαζί µε άλλους έξι δοκίµους της Mονής στην Aθήνα, όπου 

κατετάγη ως εθελοντής στον Eλληνικό στρατό, κατά τη διάρκεια των Bαλκανικών 

πολέµων. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1922, εστάλη για σπουδές στη Θεολογική 

Σχολή του Πανεπιστηµίου Aθηνών, τις οποίες ολοκλήρωσε το 1925. Tο επόµενο 

έτος επέστρεψε στην Kύπρο, όπου υπηρέτησε ως Έφορος (1926-1937) στη Mονή 

της µετανοίας του, διευθυντής της Eλληνικής Σχολής Kύκκου (1926-1937), 

πρόεδρος του Hγουµενοσυµβουλίου (1937-1948) και Hγούµενος (1948-1979). O 

Xρυσόστοµος ανέπτυξε αξιόλογη εθνική και κοινωνική δράση, όπως µε την ενεργό 

συµµετοχή και τη χρηµατοδότηση του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της EOKA, 

το 1955-59, και µε την ίδρυση των Γυµνασίων Aρρένων και Θηλέων Kύκκου, το 

1961 και το 1964 αντιστοίχως. Aπεβίωσε το 197923.

Όπως παρατηρούµε για τους δέκα Kυκκώτες µοναχούς της περιόδου 1863-

1931, για τις σπουδές των οποίων σώζονται επαρκή ιστορικά στοιχεία, όλοι τους 

αναχωρούσαν εκτός Kύπρου στη µεγάλη σχετικά ηλικία των 23 έως 30 χρόνων, 

µετά που χειροτονούνταν Iεροδιάκονοι ή Iεροµόναχοι. Ένας από αυτούς σπούδασε 

στη Pιζάρειο Eκκλησιαστική Σχολή και ακολούθως στο Πανεπιστήµιο του Mονάχου 

(Λαυρέντιος Mυριανθέας), δύο αποφοίτησαν από τη Σχολή του Σταυρού 

Iεροσολύµων (Mακάριος και Παΐσιος), τέσσερις  από τη Σχολή της Xάλκης 

(Γεράσιµος, Kλεόπας, Γεννάδιος και Nίκανδρος), δύο από τη Θεολογική Σχολή του 

Πανεπιστηµίου Aθηνών (Διονύσιος και Xρυσόστοµος) και ένας από τη Φιλοσοφική 

Σχολή του ίδιου Πανεπιστηµίου (Iερώνυµος).

Tρεις από τους µοναχούς αυτούς διετέλεσαν Hγούµενοι της Mονής Kύκκου 
22. Για τη ζωή του βλ. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 87-88· 

Παναγιώτη Mαχλουζαρίδη, Kαλοπαναγιώτης, το χωριό µου, Λευκωσία 2005, σ. 

128.

23. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 100-101· Tου ιδίου, H 

Mονή Kύκκου (1921-1930), ό.π., σ. 85-87· Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου (1931), ό.π., σ. 

73-75· Θ. Σταυρίδη, «Oι Hγούµενοι», ό.π.,  σ. 65-68.
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(Γεράσιµος, Kλεόπας και Xρυσόστοµος), ενώ άλλοι δύο παρέµειναν µέχρι το τέλος 

της ζωής τους σε αυτή, υπηρετώντας σε διάφορα διακονήµατα (Παΐσιος και 

Γεννάδιος). Eπίσης, δύο δεν επέστρεψαν στην Kύπρο µετά τις σπουδές τους και 

προτίµησαν να ζήσουν εκτός Kύπρου (Λαυρέντιος Mυριανθέας στη Mεγάλη 

Bρετανία, Nίκανδρος στη Pουµανία - Eλλάδα), ενώ δύο άλλοι, µετά από σύντοµη 

υπηρεσία στη Mονή, αποµακρύνθηκαν από αυτή και υπηρέτησαν σε άλλα 

περιβάλλοντα (Mακάριος στο Λονδίνο, Διονύσιος στη Λευκωσία - Aλεξάνδρεια). 

Tέλος, ένας εγκατέλειψε τη Mονή, µετά και πάλιν από σύντοµη υπηρεσία σε αυτή, 

και προτίµησε να ιδιωτεύσει (Iερώνυµος στην Eλλάδα).

Eίναι αξιοσηµείωτο να παρατηρήσουµε ακόµη ότι, ενώ από τα µέσα της 

δεκαετίας του 1860, µέχρι τις πρώτες δύο δεκαετίες του 20ού αιώνα, παρατηρείται 

µία τάση για σπουδές στις Θεολογικές Σχολές Xάλκης και Σταυρού Iεροσολύµων 

και έλλειψη ενδιαφέροντος για φοίτηση στη Θεολογική Σχολή των Aθηνών, στη 

συνέχεια η τελευταία αποτελεί το κέντρο θεολογικής µόρφωσης των Kυκκωτών 

µοναχών. Tο φαινόµενο αυτό συνδέεται τόσο µε την ανερχόµενη σηµασία της 

ελληνικής πρωτεύουσας στη ζωή των Kυπρίων της εποχής και την καθολική 

διάδοση των ιδεών, που εκπηγάζουν από αυτήν, όσο και µε τα προβλήµατα που 

αντιµετώπιζαν οι Πατριαρχικές Σχολές στις αρχές του 20ού αιώνα, αφού η µεν του 

Σταυρού έκλεισε οριστικά το 1909, η δε της Xάλκης υπόκειτο στις παρενέργειες 

της Mικρασιατικής καταστροφής του 1922 και στη δυσκολία που προέκυψε για τη 

φοίτηση των Kυπρίων στις τάξεις της.

 Aς σηµειωθεί ότι στη Θεολογική Σχολή Aθηνών φοίτησαν και οι 

περισσότεροι από τους υπόλοιπους Kυκκώτες µοναχούς, οι οποίοι εστάλησαν από 

τη Mονή για σπουδές εκτός Kύπρου στα χρόνια της Aγγλοκρατίας, µετά το 1931: 

Iερόθεος Kυκκώτης (1933-1936, οπότε απελάθη από το δικτατορικό καθεστώς 

Mεταξά, λόγω της εναντίον του αρθρογραφίας· απεβίωσε το 1972), Aρχιεπίσκοπος 

Kύπρου (1950-1977) Mακάριος Γ΄ (1938-1942, παρακολούθησε επίσης θεολογικά 

µαθήµατα στις HΠA· απεβίωσε το 1977), Hγούµενος Kύκκου (1979-1983) 

Διονύσιος (ανεχώρησε για σπουδές το 1950, παρακολούθησε επίσης µαθήµατα 

ψυχολογίας στις HΠA), Aρχιεπίσκοπος Kύπρου (1977-2006) Xρυσόστοµος (1952-

1961, απόφοιτος και της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών· 

απεβίωσε το 2006), Aρχιµανδρίτης Nικηφόρος (εξ ιδίων· 1957-1961, υπηρέτησε 

στη συνέχεια στην Aρχιεπισκοπή Θυατείρων· απεβίωσε το 2005), Mητροπολίτης 

Kυρηνείας (1974-1994) Γρηγόριος (ανεχώρησε για σπουδές το 1952, 
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παρακολούθησε επίσης µαθήµατα νοµικής· απεβίωσε το 1994)24 και Iεροµόναχος 

Kυπριανός (εξ ιδίων· ανεχώρησε για σπουδές το 1954, υπηρέτησε στη συνέχεια 

στην Eκκλησία της Eλλάδας· απεβίωσε το 1986)25. Eπίσης, το 1955 µετέβη για 

σπουδές στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστηµίου Aθηνών ο Aρχιµανδρίτης 

Aδαµάντιος26, ο οποίος µετά την επιστροφή του στο νησί λειτούργησε το Φυτώριο 

της Mονής Kύκκου και υπηρέτησε σε διάφορα διακονήµατα, όπως ως µέλος του 

Hγουµενοσυµβουλίου. Aκόµη, το 1957 εστάλη για σπουδές στη Θεολογική Σχολή 

του Πανεπιστηµίου Aθηνών ο Iεροδιάκονος Δαµασκηνός, ο οποίος, όµως, µετά την 

αποφοίτησή του, αποσχηµατίστηκε και ανεχώρησε για τη Mεγάλη Bρετανία, όπου 

εγκαταστάθηκε µόνιµα.

Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι απόφοιτοι Σχολών του Πανεπιστηµίου Aθηνών είναι 

και οι περισσότεροι από τους Kυκκώτες µοναχούς, που εστάλησαν για σπουδές στα 

χρόνια µετά την Aνεξαρτησία: της Θεολογικής Σχολής ο νυν Hγούµενος, 

Mητροπολίτης Kύκκου και Tηλλυρίας, Nικηφόρος (απόφοιτος και της Nοµικής 

Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης), οι Aρχιµανδρίτες Iερώνυµος, Aλέξιος 

και Aνθέµιος, καθώς και οι νυν Mητροπολίτες του Πατριαρχείου Aλεξανδρείας, 

Zιµπάµπουε Σεραφείµ (συνέχισε τις σπουδές του στη Mεγάλη Bρετανία), Kαλής 

Eλπίδος Σέργιος και Kυρήνης Aθανάσιος (πραγµατοποίησε επίσης µεταπτυχιακές 

σπουδές στη Γαλλία), του Tµήµατος Mαθηµατικών της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής 

ο Aρχιµανδρίτης Kύριλλος (†2007), ενώ δύο άλλοι, ο νυν Mητροπολίτης Tαµασού 

Hσαΐας και ο Aρχιµανδρίτης Στέφανος, σπούδασαν στη Θεολογική Σχολή της 

Mόσχας (όπου υποστήριξε και τη διδακτορική διατριβή του) και στη Nοµική Σχολή 

του Πανεπιστηµίου Θράκης στην Kοµοτηνή, αντιστοίχως.

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό  Ενατενίσεις 14 (Λευκωσία 2011), σ. 105-111.

 
24. Για τις χρονολογίες των σπουδών τους βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, 

Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων (1800-1920), Λευκωσία 62010, σ. 269, 326 (Iεροθέου 

και Mακαρίου Γ΄, αντιστοίχως)· Aνωνύµου, «Eκλογή και εγκαθίδρυση νέου 

Hγουµένου Kύκκου», Aπόστολος Bαρνάβας 40(1979)308 (Διονυσίου)· Aνωνύµου, 

«†O Kυρηνείας Γρηγόριος», Aπόστολος Bαρνάβας 55(1994)40 (Γρηγορίου)· Xάρη 

Mεττή, «Aρχιµανδρίτης Nικηφόρος Kυκκώτης», Oρθόδοξος Kήρυξ 202-

203(2005)16 (Nικηφόρου).

25. O Kυπριανός επέστρεψε στην Kύπρο στις αρχές της δεκαετίας του 1980. 

Σύµφωνα µε το Mοναχολόγιον της Mονής απεβίωσε στις 6 Nοεµβρίου 1986 και 

ετάφη στο Mετόχιο του Aγίου Προκοπίου.

26. Δηµοτικό Σχολείο Παναγιάς, H Παναγιά. Θρησκευτική µελέτη της Kοινότητος, 

Παναγιά 1968, σ. 42 (πολυγραφηµένη έκδοση).
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