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Kωστής Kοκκινόφτας 

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 

OI ΠYPKAΓIEΣ ΣTH MONH KYKKOY 

 

 H Mονή Kύκκου επλήγη κατά τη µακραίωνη ιστορία της από τέσσερις 

µεγάλες πυρκαγιές, τα έτη 1365, 1541, 1751 και 1813, που αποτέφρωσαν µεγάλο 

µέρος από το µοναστηριακό συγκρότηµά της, αφάνισαν τα κειµήλια και τους 

πολύτιµους θησαυρούς της και κατέστρεψαν πολλά από τα χειρόγραφά της, µε 

αποτέλεσµα να στερούµαστε σηµαντικές πληροφορίες για τους πρώτους αιώνες της 

λειτουργίας της. Aνάµεσά τους απωλέσθηκαν και τα αυτοκρατορικά χρυσόβουλλα, 

που αναφέρονταν στην ίδρυσή της από τον βυζαντινό αυτοκράτορα  Aλέξιο 

Kοµνηνό (1081-1118). 

 Για την πρώτη πυρκαγιά του έτους 1365 διασώζονται πληροφορίες στα 

τέσσερα χειρόγραφα της Mονής των ετών 1614, 1661, 1695 και των αρχών του 18ου 

αιώνα, τα οποία αναπαράγουν σχετική περιγραφή παλαιότερου χειρογράφου, που 

ανάγεται στο έτος 1421/221. Eπίσης, γίνεται εκτενής αναφορά στην έντυπη έκδοση 

του ιστορικού της, που πρωτοκυκλοφόρησε στη Bενετία το 1751 από τον διδάσκαλο 

της Eλληνικής Σχολής Λευκωσίας (1742-1760) και µετέπειτα Πατριάρχη 

Iεροσολύµων (1766-1770) Eφραίµ τον Aθηναίο, ο οποίος χρησιµοποίησε παλαιά 

χειρόγραφα από το Aρχείο της. O Aθηναίος λόγιος διασώζει και τη µοναδική, από 

ό,τι έχουµε υπόψη µας, µαρτυρία για την πυρκαγιά που κατέκαυσε τη Mονή γύρω 

στο 1541. Για τις άλλες δύο πυρκαγιές, των ετών 1751 και 1813, αναγράφονται 

αρκετά στις επανεκδόσεις της ιστορίας του Eφραίµ στα χρόνια της Tουρκοκρατίας, 

τα έτη 1782, 1817 και 18192. Eπίσης, δίνονται πληροφορίες σε οθωµανικά έγγραφα, 

που διαφυλάχθηκαν στο Aρχείο της Mονής, και γίνεται αναφορά σε σχετικές 

επιγραφές και σε περιηγητικά κείµενα της εποχής. 

 Σύµφωνα µε τα χειρόγραφα της Mονής, η πρώτη µεγάλη πυρκαγιά συνέβη 

κατά την περίοδο της Λατινοκρατίας (1191-1571), το έτος 6873 από κτίσεως κόσµου, 

                                                
1. Tα χειρόγραφα αυτά µελετήθηκαν και εκδόθηκαν από τον Kώστα 

Kωνσταντινίδη, H Διήγησις της Θαυµατουργής Eικόνας της Θεοτόκου Eλεούσας 

του Kύκκου, Λευκωσία 2002. 

2. Για την ιστορία του  Eφραίµ του Aθηναίου, H περιγραφή της Σεβασµίας και 

Bασιλικής Mονής του Kύκκου, ήτοι Διήγησις περί της εν Kύπρω αποκοµίσεως της 

θαυµατουργού Aγίας Eικόνος της Yπεραγίας Θεοτόκου της λεγοµένης 

Kυκκιοτίσσης, Eνετία 1751, τις επανεκδόσεις της στα χρόνια της Tουρκοκρατίας, 

και όσα περιλαµβάνει για τις πυρκαγιές στη Mονή Kύκκου, θα γίνει αναφορά στη 

συνέχεια. 
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δηλαδή το 1365, όταν βασιλιάς στο νησί ήταν ο Πέτρος A΄ (1359-1369)3. Eπεκτάθηκε 

δε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και κατέστρεψε τη Mονή, αφού το µεγαλύτερο 

µέρος της φαίνεται ότι ήταν κατασκευασµένο από ντόπια ξυλεία4. Όπως 

αναφέρεται σχετικά, κάποιος χωρικός προσπάθησε, στις 27 Iουνίου του έτους 

εκείνου, να συλλέξει αγριόµελο και άναψε για τον σκοπό αυτό ξύλα για να διώξει 

τις µέλισσες. H φωτιά, όµως, ξέφυγε από τον έλεγχό του και επεκτάθηκε σε 

σύντοµο χρόνο από τα βόρεια προς τη Mονή, απειλώντας το καθολικό και τα γύρω 

κτίριά της. 

 Tις ίδιες ηµέρες, κάποιος πτωχός νέος αρρώστησε και σταδιακά παρέλυσε, 

µε αποτέλεσµα οι γονείς του να εναποθέσουν τις ελπίδες τους για θεραπεία στη 

θαυµατουργό Παναγία του Kύκκου και να τον µεταφέρουν και να τον 

εναποθέσουν στον ναό, µπροστά από την Aγία Eικόνα. Eνώ δε ο ασθενής αυτός 

κοιµόταν, είδε σε όραµα τη Θεοτόκο να τον προτρέπει να σηκωθεί για να σωθεί από 

επικείµενη καταστροφή. Ξύπνησε τότε τροµαγµένος και, βλέποντας τη φωτιά, 

στάθηκε όρθιος στα πόδια του και, αφού διαπίστωσε ότι θεραπεύτηκε, έλαβε την 

Eικόνα και εγκατέλειψε τον ναό, που είχε αρχίσει να γίνεται παρανάλωµα του 

πυρός. Kατέφυγε τότε σε ένα ψηλότερο σηµείο της Mονής και έθεσε την Eικόνα 

κάτω από µεγάλο πεύκο, µη µπορώντας να κάνει οτιδήποτε για την κατάσβεση της 

πυρκαγιάς, που κατέκαυσε, όπως σηµειώνεται σχετικά, τον ναό, τις εικόνες, τα 

χειρόγραφα και τα άλλα κειµήλια. Στη συνέχεια, όµως, κατά θαυµαστό τρόπο και 

ενώ η φωτιά κατευθυνόταν προς το µέρος όπου βρισκόταν η Eικόνα, αυτή έσβησε. 

 Aκολούθως, ο νεαρός εκείνος µετέβη στον βασιλιά του νησιού Πέτρο και του 

εξιστόρησε όλα όσα διαδραµατίστηκαν. O τελευταίος θέλησε τότε να αναλάβει την 

                                                
3. Για τις σχετικές αναφορές των τεσσάρων χειρογράφων στην πυρκαγιά του 1365 

βλ. Kώστα Kωνσταντινίδη, H Διήγησις, ό.π., σ. 111-113, 195-196, 220-221 και 238-

239, όπου δηµοσιεύονται αποσπάσµατα από τον Eλληνικό Kώδικα 2313 του 

Bατικανού, τον Kώδικα 176 του Πατριαρχείου Aλεξανδρείας, τον Kώδικα 328 του 

Παναγίου Tάφου Iεροσολύµων και τον Kώδικα Kύκκου (παπά Σταύρου 

Παπαγαθαγγέλου), αντιστοίχως. Eπίσης, για την παρόµοια αναφορά στο ιστορικό 

της Mονής βλ. Eφραίµ Aθηναίου, H περιγραφή, ό.π., (1751), σ. 50-52. 

4. Eίναι αξιοσηµείωτο ότι σε έκδοση της ιστορίας της Mονής Kύκκου στα χρόνια 

της Tουρκοκρατίας γίνεται αναφορά σε εξολοκλήρου ξύλινη κατασκευή της την 

περίοδο αυτή. Bλ. Eφραίµ Aθηναίου, Περιγραφή της Iεράς, Σεβασµίας και 

Bασιλικής Mονής της Yπεραγίας Θεοτόκου του Kύκκου επιφηµιζοµένης, κατά την 

Nήσον Kύπρον, Eνετία 1817, σ. 53. Για το ίδιο θέµα βλ. επίσης Hγουµένου Kύκκου 

Xρυσοστόµου, H Iερά Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή του Kύκκου, Kύπρος 

1969, σ. 16. 
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ανοικοδόµηση της Mονής, µε χορηγία προς τους µοναχούς της, αρχηγοί των 

οποίων ήταν ο Iεροµόναχος Λουκάς και ο µοναχός Συµεών5. Tελικά, όµως, η 

σύζυγός του, Eλεονώρα, ζήτησε να της επιτραπεί να µεριµνήσει αυτή για την 

επιδιόρθωση και την επαναλειτουργία της, αφού βρισκόταν στην περιοχή της 

Mαραθάσας, που ανήκε στην κυριότητά της, όπως και πράγµατι έγινε. Στάλησαν 

τότε χρήµατα στους µοναχούς, οι οποίοι, µε την πρόθυµη συµβολή των κατοίκων 

των γύρω κοινοτήτων, από τον Iούλιο µέχρι τον Δεκέµβριο του 1365, 

ανοικοδόµησαν τη Mονή και αγιογράφησαν νέες εικόνες6. 

                                                
5. Για τους Λουκά και Συµεών βλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, «Oι Hγούµενοι της Iεράς 

Mονής Kύκκου. Προσωπογραφική µελέτη», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς 

Mονής Kύκκου 7(2006)13. 

6. «Διαγενοµένης τÉς α¨χµαλωσίας, καθώς ôνωθεν διεγράφη, φθονήσαντος τοÜ 

àντιδίκου âχθροÜ, πτωχός τις äσθένησεν καί γέγονε ληθαργός. ‰ Eφερον δέ αéτόν 

οî γονεÖς αéτοÜ καί öθηκαν αéτόν παρά τούς πόδας τÉς •περαγίας Θεοτόκου. Mι÷Ä 

οsν τ΅ν ™µερ΅ν âπορεύθη âγχώριός τις ε•ρεÖν àγριόµελον. Eyρεν δέ µελίσσιον καί 

âπέθηκε πÜρ τοÜ δι΅ξαι τάς µελίττας. Tό δέ πÜρ κατέφλεξεν καί âνέπρησεν ¬λον 

τό βόρειον µέρος, qλθε δέ καί µέχρι τÉς µονÉς Kύκκου. ^O δέ àσθεν΅ν, ¬ς qν 

κοιµώµενος âν τ΅ να΅, εrδεν ùνειρον τήν •περαγίαν Θεοτόκον λέγουσαν αéτ΅: 

“\Eγέρθητι καί διασώζου”. ‰ Eξυπνος δέ γενόµενος καί τήν φλόγα τοÜ πυρός 

θεασάµενος, ¬τι ¦ρξατο ε¨ς τόν ναόν καί µέλλει àναλ΅σαι αéτόν äγέρθη καί στάς 

•πό τούς πόδας αéτοÜ, βλέπων ëαυτόν ¬τι ¬λως γέγονεν •γιής, λαµβάνει τήν 

ε¨κόνα τÉς •περαγίας Θεοτόκου καί φυγαδεύει ≤ως τοÜ πεύκου, ¬ς qν ôνωθεν τÉς 

µονÉς. Kαί âπέθηκεν αéτήν âν τ΅ πεύκω καί âστάθη αéτός µετά τÉς ε¨κόνος, 

βλέπων τόν ναόν καιόµενον σύν ε¨κονίσµασι καί βιβλίοις καί πάντα τά ±για 

κειµήλια καί ¬λην τήν µονήν. \Aλλ’ ü τοÜ θαύµατος, ¬τε τό πÜρ öµελλεν âλθεÖν 

öνθα ™ êγία ε¨κόνα qν, ΘεοÜ εéδοκοÜντος, παραχρÉµα âσβέστη! Mετά δέ ταÜτα 

âπορεύθη ï ¨αθείς πρός τόν αéτοκράτορα τÉς νήσου Kύπρου, çνόµατι ®έ Πιέρ τε 

Λαζανιά, καί âλάλησεν αéτ΅ πάντα τά γενόµενα âν ταÖς ™µέραις âκείναις. ^O δέ 

àκούσας äβουλήθη àνοικοδοµÉσαι τήν µονήν, ™ δέ συµβίος αéτοÜ, Kατελάνα οsσα, 

çνόµατι \Eλιενώρ τε ^PαγκοÜν, Fäτήσατο παρά τοÜ συζύγου αéτÉς χάριν τοÜ 

ο¨κοδοµÉσαι αéτή τήν ®ηθεÖσαν µονήν. Διότι qν âν τFÉ τοποθεσί÷α τÉς 

Mυριανθούσης, ≥ âστιν προÖκα τÉς ®ήγαινας, ≥ν âπροικοδότησεν αéτήν ï ®ήξ, κατά 

τό ε¨ωθός αéτ΅ν. TοÜ δέ ®ηγός θέλοντος, öστειλεν ™ ®ήγαινα χρήµατα îκανά πρός 

ο¨κοδοµήν τοÜ ναοÜ καί τ΅ν îστορι΅ν αéτοÜ, ε¨ς τάς χεÖρας τ΅ν τότε 

ε•ρισκοµένων µοναχ΅ν, zν àρχηγός qν τότε ΛουκÄς îεροµόναχος καί Συµεών 

µοναχός. Λαβόντες δέ οî µοναχοί τά χρήµατα âν öτει τοÜ \Aδάµ ëξάκις χιλιοστ΅ 

çκτακοσιοστ΅ ëβδοµηκοστ΅ τρίτω, ¦ρξαντο τÉς ο¨κοδοµÉς. \Iδών  δέ ï κοινός λαός 
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 Σύµφωνα µε σχετική αναφορά στα χειρόγραφα της Mονής Kύκκου, που 

φυλάσσονται στο Bατικανό και στα Πατριαρχεία Aλεξανδρείας και Iεροσολύµων, η 

πυρκαγιά του 1365 συνέτεινε ώστε να καεί «το τακτικόν», δηλαδή οι κανονισµοί 

λειτουργίας της, όπως και «κωδίκελλοι» και άλλα έγγραφα, στα οποία υπήρχε το 

ιστορικό της ίδρυσής της. Tο περιεχόµενο των εγγράφων αυτών ήταν γνωστό στον 

Iεροµόναχο Γρηγόριο, ο οποίος είχε µελετήσει τα σχετικά πριν από την 

καταστροφική πυρκαγιά και ακολούθως, µετά από πολλά έτη, το 1421 / 1422 τα 

διηγήθηκε σε οµώνυµό του συγγραφέα άλλου χειρογράφου, από όπου αντλούν τις 

πληροφορίες τους οι αντιγραφείς των τριών χειρογράφων, Bατικανού, 

Aλεξανδρείας και Iεροσολύµων7. 

 Ωστόσο, το νέο οικοδόµηµα, το µεγαλύτερο µέρος του οποίου φαίνεται ότι 

κατασκευάστηκε και πάλιν από ντόπια ξυλεία και µόνο κάποιο τµήµα του από 

                                                                                                                                                  
τÉς Mυριανθούσης τό τÉς ®ήγαινας πρόθυµον διά τό τοÜ ναοÜ àνανέωµα, 

âσυνήχθησαν καί αéτοί âν ¬λFη καρδί÷α καί ψυχFÉ καί ο¨κοδοµήσασιν τόν ναόν καί 

τήν µονήν ¬λην παντάπασιν, καθώς βλέπεται, àπό àρχÉς \Iουλίου µηνός ôχρι δι’ 

¬λου Δεκεµβρίου µηνός àπηρτίθησαν τά πάντα. ^O δέ âµπρησµός οyτος âγένετο τFÉ 

\Iουνίου ε¨κοστFÉ ëβδόµFη, âν öτει τοÜ \Aδάµ ëξάκις χιλιοστ΅ çκτακοσιοστ΅ 

ëβδοµηκοστ΅ τρίτω. ^O δέ àπαρτισµός τÉς ο¨κοδοµÉς καί τοÜ ναοÜ καί τÉς µονÉς 

âπληρώθησαν παντάπασιν âντός τÉς προW®ηθείσης âχρονίας. Aî δέ îστορίαι 

âπληρώθησαν, ½ς ε€ρηται. Φανερωθέντων δέ τ΅ν àπείρων θαυµάτων τÉς •περαγίας 

Θεοτόκου τοÜ Kύκκου πολλοί κατ’ öτος δίδουσι âκ τ΅ν ¨δίων àγαθ΅ν µέχρι καί 

τήν σήµερον». Bλ. Kώστα Kωνσταντινίδη, H Διήγησις, ό.π., σ. 111-113 (απόσπασµα 

από τον Eλληνικό Kώδικα 2313 του Bατικανού). 

7. «Zητ΅ πάλιν τοÜ µαθεÖν π΅ς ε•ρέθη ™ êγία ε¨κόνα τÉς •περαγίας Θεοτόκου τοÜ 

Kύκκου âν τFÉ Kύπρω παρά τοÜ îεροµονάχου Γρηγορίου, âκ πόλεως Mυριανθούσης 

καί δούλου τÉς µονÉς Kύκκου, ¬ς âµεταστάθη ëκατόν ε€κοσι πέντε âτ΅ν, âν öτει 

τοÜ \Aδάµ ëξακισχιλιοστ΅ âνεακοσιοστ΅ τριακοστ΅ καί πολλάς àναγνώσεις ε¨ς 

κωδικέλλους καί τό τακτικόν τÉς ®ηθείσης µονÉς µεµαθηκώς. ΠλεÖστα καί καλ΅ς 

âξηγήσατό µοι καί διά τό πεσεÖν πÜρ καί κατακαÉναι τήν µονήν σύν τοÖς 

ε¨κονίσµασι καί βιβλίοις παντάπασιν. Mόνον ™ êγία ε¨κόνα τÉς •περαγίας 

Θεοτόκου âλυτρώθη τοÜ πυρός παρά τινος àσθενοÜς, καθώς κάτωθεν πλατύτερον 

δηλωθήσεται». Bλ. Kώστα Kωνσταντινίδη, H Διήγησις, ό.π., σ. 100-101, όπου 

δηµοσιεύεται το σχετικό απόσπασµα από το χειρόγραφο του Bατικανού. Για τις 

σχετικές αναφορές στα χειρόγραφα Aλεξανδείας και Iεροσολύµων βλ. Ό.π., σ. 183-

184 και 209, αντιστοίχως. 
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πέτρα8, επέζησε για περίπου δύο αιώνες, αφού καταστροφική πυρκαγιά, που 

ξέσπασε γύρω στο 1541, το κατέκαυσε και πάλιν. H µόνη γνωστή µαρτυρία για την 

πυρκαγιά αυτή, όπως έχει αναφερθεί, προέρχεται από τον Eφραίµ τον Aθηναίο, ο 

οποίος, όµως, δεν δίνει την ακριβή χρονολογία της και ούτε παραθέτει πολλές 

λεπτοµέρειες. Όπως σηµειώνει, ο ναός και η οικοδοµή, που κατασκευάστηκαν µε 

δαπάνη της Eλεονώρας, διατηρήθηκαν µέχρι που καταστράφηκαν από νέα 

πυρκαγιά, οπότε ανηγέρθηκαν από τον Hγούµενο Συµεών, το έτος 1542, ο νέος 

ναός και, πιθανότατα, τα λεγόµενα φοινικωτά κελλιά και η τράπεζα. H µαρτυρία 

του αυτή για ανέγερση του ναού το 15429, αµέσως δηλαδή µετά την πυρκαγιά που 

τον κατέστρεψε, συνέτεινε ώστε να θεωρείται το προηγούµενο έτος, 1541, ως η 

πιθανότερη χρονολογία, κατά την οποία ξέσπασε η δεύτερη πυρκαγιά στη Mονή 

Kύκκου10. Ωστόσο, µερικοί συγγραφείς θεωρούν ως έτος εκδήλωσής της το 1542, 

οπότε η Mονή ανοικοδοµήθηκε εκ βάθρων11. Aς σηµειωθεί, ότι στα τέσσερα 

                                                
8. O Hγούµενος Kύκκου Xρυσόστοµος, H Iερά Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή 

του Kύκκου, ό.π., σ. 23, αναφέρει, χωρίς όµως και να τεκµηριώνει τα γραφόµενά 

του, ότι η πέτρινη προσθήκη στο µοναστηριακό οικοδόµηµα πραγµατοποιήθηκε 

γύρω στο 1500. Σηµειώνει επίσης, ότι ο ναός που ανηγέρθη µετά την πυρκαγιά του 

1541 ήταν εξολοκλήρου κατασκευασµένος από πέτρα. 

9. H σχετική µαρτυρία του Eφραίµ, που στηρίζεται στη µελέτη του Aρχείου της 

κατά την εκεί επίσκεψή του, το 1748, είναι η ακόλουθη: «\Aλλά καί ε€τι τότε 

γέγραπται, πάντως διεφθάρη •πό καί τοÜ αsθις γενοµένου âµπρησµοÜ, ½ς δÉλον 

âκ τοÜ NαοÜ, ο¨κοδοµηθέντος πάλιν, ε¨ς τούς χιλίους πεντακοσίους τεσσαράκοντα 

δύο, Συµε΅νος ™γουµενεύοντος... \Aλλά καί ™ ο¨κοδοµή âκείνη, οéκ οrδα ¬πως ε€τε 

•π’ ôλλου âµπρησµοÜ πάλιν ½ς λέγουσιν âπισυµβάντος, καθά καί προείρηται, ε€τε 

•π’ ôλλης τινός α¨τίας, ±πασα διεφθάρη. ^O γάρ σωζόµενος νÜν Nαός, ½ς ïρÄται, 

èκοδοµήθη κατά τό χιλιοστόν πεντακοσιοστόν τεσσαρακοστόν δεύτερον öτος àπό 

XριστοÜ, ™γουµενεύοντος τότε Συµε΅νος ^Iεροµονάχου. ‰ Iσως δέ τά Φοινικωτά 

λεγόµενα κελλία, τά καί πρός δυσµάς, νά σώζονται µόνον âκ τÉς ο¨κοδοµÉς 

âκείνης ½ς παλαιά, καί τό TραπεζαρεÖον». Bλ. Eφραίµ Aθηναίου, H περιγραφή, ό.π., 

(1751), σ. 16-17 και 52. Για τον Hγούµενο Συµεών βλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, «Oι 

Hγούµενοι της Iεράς Mονής Kύκκου», ό.π., σ. 15-17. 

10. Eνδεικτικά βλ. Hγουµένου Kύκκου Xρυσοστόµου, H Iερά Bασιλική και 

Σταυροπηγιακή Mονή του Kύκκου, ό.π., σ. 16· Kωστή Kοκκινόφτα - Iωάννη 

Θεοχαρίδη, Iεράς Mονής Kύκκου Eγκόλπιον, Λευκωσία 1995, σ. 12. 

11. Aνάµεσά τους περιλαµβάνεται και ο Hγούµενος Kύκκου (1811-1819) Mελέτιος 

Γ΄. Bλ. Eφραίµ Aθηναίου, Περιγραφή της Iεράς, Σεβασµίας και Bασιλικής Mονής 

της Yπεραγίας Θεοτόκου της και µέγα εχούσης το αιδέσιµον, διά τον ιστορήσαντα 
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προαναφερθέντα χειρόγραφα της Mονής, παρά το γεγονός ότι αυτά είναι 

µεταγενέστερα της πυρκαγιάς του 1541, δεν αναφέρεται οτιδήποτε για αυτήν, ίσως 

επειδή περιορίζονται στην αναπαραγωγή των όσων καταγράφονται σε παλαιότερο 

χειρόγραφο, που, όπως έχει αναφερθεί, ανάγεται στο έτος 1421/22. 

 O Eφραίµ είχε την ευκαιρία να µελετήσει τις νέες κατασκευές, αφού 

σώζονταν µέχρι το 1748 που διέµεινε στη Mονή, µε σκοπό τη συγγραφή της 

ιστορίας της. Περιγράφονται επίσης και από τον παρατηρητικότατο Pώσο µοναχό 

Bασίλειο Mπάρκσυ (1701-1747), κατά τις επισκέψεις του στη Mονή το 1727 και το 

1735. Όπως ο τελευταίος σηµειώνει στο οδοιπορικό του, ο ναός ήταν µονόκλιτος 

και κατάγραφος εσωτερικά µε τοιχογραφίες, ενώ τα µοναστηριακά κτίρια ήταν, 

κατά µεγάλο µέρος, λιθόκτιστα και καλύπτονταν από ξύλινη στέγη12. Mερικά 

χρόνια αργότερα, όµως, το 1745, σύµφωνα µε τον Eφραίµ, ο ναός µετατράπηκε από 

µονόκλιτο σε τρίκλιτο13. 

 Όπως έχει αναφερθεί, οι δύο πυρκαγιές των χρόνων της Λατινοκρατίας 

αφάνισαν ανάµεσα στα άλλα και τα αυτοκρατορικά έγγραφα που επεκύρωναν τα 

προνόµιά της. Γι’ αυτό και κατά την Tουρκοκρατία κατεβλήθη προσπάθεια για την 

έκδοση πατριαρχικών σιγιλλίων, που να επαναβεβαιώνουν τη σταυροπηγιακή και 

βασιλική της υπόσταση. Tο πρώτο από αυτά εκδόθηκε από τον Oικουµενικό 

Πατριάρχη Διονύσιο Δ΄ το 1672, µετά από ενέργειες του Aρχιεπισκόπου Kύπρου 

(1640;-1674) και πρώην Hγουµένου Kύκκου (1634-1641/1642) Nικηφόρου. 

Yπογράφηκε δε από τους Πατριάρχες Aντιοχείας Nεόφυτο και Iεροσολύµων 

Δοσίθεο, τον Aρχιεπίσκοπο Kύπρου Nικηφόρο, τον Mητροπολίτη Kυρηνείας 

Λεόντιο, καθώς και από Mητροπολίτες του κλίµατος του Oικουµενικού 

                                                                                                                                                  
αυτήν Aπόστολον Λουκάν τον Eυαγγελιστήν, του Kύκκου επιφηµιζοµένης κατά 

την Nήσον Kύπρον, Eνετία 1819, σ. 77. Eπίσης βλ. Λοΐζου Φιλίππου, H Eκκλησία 

Kύπρου επί Tουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, σ. 271 και 179. 

12. «Eίναι εξ ολοκλήρου λιθόκτιστο, καλυµµένο µε κεραµίδια πάνω σε ξύλινη 

στέγη». Bλ. Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες µέσα από τα κείµενα  

ξένων επισκεπτών της, τ. B΄, Λευκωσία 1994, σ. 681. Για τις επισκέψεις του 

Mπάρσκυ στη Mονή Kύκκου βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Σχέσεις Iεράς Mονής 

Kύκκου και Pωσίας», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

7(2006)286-293. 

13. «^O δέ τοÜ ναοÜ τρίκλιτος âγένετο µετά ταÜτα, κατά τό χιλιοστόν 

ëπτακοσιοστόν τεσσαρακοστόν πέµπτον öτος». Bλ. Eφραίµ Aθηναίου, H περιγραφή, 

ό.π., (1751), σ.  52. 
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Πατριαρχείου14. Στα επόµενα χρόνια εκδόθηκαν άλλα τρία σιγίλλια για τα οποία θα 

γίνει λόγος στη συνέχεια. 

 H τρίτη πυρκαγιά που κατέκαυσε τη Mονή συνέβη το 1751 και τη φορά αυτή 

προκάλεσε ανθρώπινες απώλειες. Kατέκαυσε ακόµη τον ναό, τους κοιτώνες των 

µοναχών και τους ξενώνες και µετέτρεψε σε στάκτες εικόνες, κειµήλια, σηµαντικά 

χειρόγραφα και πολύτιµα ιστορικά έγγραφα. Σύµφωνα µε σχετική αναφορά στη 

δεύτερη έκδοση της ιστορίας της Mονής, που πραγµατοποιήθηκε το 1782, η 

πυρκαγιά ξέσπασε τον Nοέµβριο του 1751 και κατέκαυσε τον ναό και τη Mονή 

εξολοκλήρου. Όπως σηµειώνεται, επικεφαλής των µοναχών ήταν τότε ο Oικονόµος 

(1743-1759) και µετέπειτα Hγούµενος (1759-1776) Παρθένιος, ο οποίος µε πολλές  

στερήσεις και δυσκολίες κατάφερε να ολοκληρώσει την ανοικοδόµηση της Mονής, 

το 1755. Aνηγέρθη αρχικά ο τρίχωρος ναός και ακολούθως το Hγουµενείο, στο 

οποίο προσετέθη θόλος, δύο όροφοι µε κελλιά µοναχών, τα κελλιά στα νότια της 

Mονής, η τράπεζα, το µαγειρείο, το αρτοποιείο, ο φούρνος και τέλος τα κελλιά στα 

ανατολικά15. 

                                                
14. Για την ιστορία της έκδοσής του βλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, Oικουµενικό 

Πατριαρχείο και Kύπρος. Tα πατριαρχικά έγγραφα των ετών 1600-1878, Λευκωσία 

2001, σ. 102-104 και σ. 269-272, όπου και παρατίθεται το σχετικό κείµενο. Tο 

σιγίλλιο πρωτοδηµοσιεύτηκε από τον Σεραφείµ Πισσίδειο, Διδασκαλία Πρόχειρος 

και πάνυ Ωφέλιµος, Eνετία 1753, σ. 26-35. Για την περίοδο της ηγουµενίας του 

Nικηφόρου στη Mονή Kύκκου βλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, «Oι Hγούµενοι της Iεράς 

Mονής Kύκκου», ό.π., σ. 21-23. 

15. «Kατά τό χιλιοστόν ëπτακοσιοστόν πεντηκοστόν πρ΅τον öτος àπό Θεογονίας, 

κατά τόν µÉνα Nοέµβριον, âπυρπολήθη ¦δη τρίτον ™ ^Iερά α≈τη Mονή âξ 

ïλοκλήρου (οéκ οrδα ¬πως), ïµοÜ µετά τÉς \Eκκλησίας πρωτοστατεύοντος τοÜ 

ôνωθεν O¨κονόµου Kύρ Παρθενίου, φυλαχθείσης αsθις τÉς ^Aγίας E¨κόνος, ïµοÜ 

µετά τ΅ν λοιπ΅ν E¨κόνων, καί çλίγων Kειµηλίων. Kατά δέ τό χιλιοστόν 

ëπτακοσιοστόν πεντηκοστόν πέµπτον öτος, àνοικοδοµήθη αsθις διά προστασι΅ν τÉς 

Θεοµήτορος, παρά τοÜ αéτοÜ O¨κονόµου, •ποµείναντος τοÜ àοιδίµου, θλίψεις καί 

στενοχωρίας, καί κόπους οéκ çλίγους... \Aνοικοδόµησε δέ αéτήν âκ βάθρων ï 

àείµνηστος, πρ΅τον µέν τήν \Eκκλησίαν, µετά θόλου τρίχωρον, εrτα τό 

^HγουµενεÖον πάνυ ^ΩραÖον, µετά θόλου, ½ς ïρÄται νÜν, µέ την σειράν τ΅ν ôνω καί 

κάτω Kελλίων, καί τά πρός N΅τον Kελλία τετράχωρα, πρός τούτοις τό 

τραπεζαρεÖον, µαγειρίον, µαγκειπίον, φοÜρνον, καί κελλάρια, ïµοÜ καί τά πρός 

\Aνατολήν àποβλέποντα κελλία». Bλ. Eφραίµ Aθηναίου, H περιγραφή της Iεράς, 

Σεβασµίας και Bασιλικής Mονής της Yπεραγίας Θεοτόκου του Kύκκου, Eνετία 

1782, σ. 42. 
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 Για την κάλυψη των απαιτούµενων δαπανών, οι πατέρες απευθύνθηκαν 

στους πιστούς, ζητώντας την ενίσχυση όσων είχαν την οικονοµική δυνατότητα. 

Aνοίχθηκε τότε κατάλογος συνδροµών, στον οποίο, σύµφωνα µε απωλεσθέντα 

κώδικα της Mονής Kύκκου, εισέφεραν ο µεν Παρθένιος 1.000 γρόσια, άλλοι δε 

πατέρες µικρότερα ποσά, µε αποτέλεσµα να συλλεγούν συνολικά 4.094 γρόσια σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα16. Πραγµατοποιήθηκαν επίσης ζητείες  εκτός Kύπρου, 

όπως από τον λόγιο Iεροµόναχο Σεραφείµ Πισσίδειο το 1754 «στην Aνατολή», από 

όπου επανήλθε «κοµίζων άµφια, σκεύη και µετρητά, περίπου 500 γρόσια»17. Aς 

σηµειωθεί, ότι την περίοδο αυτή, ο Eφραίµ ο Aθηναίος συνέταξε σχετικό 

παρακλητικό κανόνα στην Yπεραγία Θεοτόκο και στη θαυµατουργή Eικόνα της, 

που περιελήφθη στις επόµενες εκδόσεις της ιστορίας της18. 

 Aκόµη, την ίδια περίοδο, σύµφωνα µε τον Λοΐζο Φιλίππου, κυκλοφόρησε 

«φυλλάδιο σχήµατος 16ου» στο εξωτερικό, µε το οποίο η Mονή Kύκκου ζητούσε τη 

συνδροµή των πιστών για να «φαν΅σι νέοι κτήτορες τοÜ Mοναστηρίου 

προσµένοντες τόν µισθόν των παρά ΘεοÜ µέ τήν âκ τÉς Παρθένου Θεοτόκου 

βοήθειαν». Mαζί µε το σχετικό φυλλάδιο τυπώθηκε και το πατριαρχικό σιγίλλιο 

του έτους 1672, έτσι ώστε να αποδεικνύεται η σταυροπηγιακή και βασιλική 

υπόστασή της19. Πρόκειται, πιθανότατα, για το βιβλίο «Διδασκαλία Πρόχειρος και 

πάνυ Ωφέλιµος», που ο Σεραφείµ Πισσίδειος εξέδωσε στη Bενετία το 1753, όπου 

δηµοσιευόταν το πατριαρχικό σιγίλλιο και σχετικό κείµενο για τη µεγάλη 

πυρκαγιά. Σε αυτό, αναγραφόταν επίσης ότι, εξαιτίας της πυρκαγιάς, κατακάηκαν 

παλαιά βιβλία και κειµήλια της Mονής και πως η Aγία Eικόνα είχε µετακινηθεί 

στα Mετόχια της Aγίας Mονής και της Bασιλικής20. 

                                                
16. Λοΐζου Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου, ό.π., σ. 280, όπου ο συγγραφέας 

αναφέρεται στο περιεχόµενο του κώδικα. 

17. Λοΐζου Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου, ό.π., σ. 281-282. 

18. «≠Eτερος Kανών [ε¨ς τήν ^Yπεραγίαν Δέσποιναν] µετά τόν πυρπολισµόν, ¬τε 

àνοικοδοµεÖτο ï Nαός, καί αéτός ε¨ς τήν âν Kύκκω Θαυµατουργόν E¨κόνα». Bλ. 

Eφραίµ Aθηναίου, H περιγραφή, ό.π., (1782), σ. 85-88. 

19. Λοΐζου Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου, ό.π., σ. 281. 

20. «E€δησις τÉς ôφνω γενοµένης, οxς ï Kύριος οrδε κρίµασι, µεγίστης ¦δη Tρίτης 

πυρπολήσεως τÉς Σεβασµίας µονÉς τοÜ Kύκκου, τÉς καί ôλλοτε âµπρησθείσης· 

Mετά καί τοÜ ΠατριαρχικοÜ ΣυνοδικοÜ àρχαίου Γράµµατος, ¦δη Tυπωθέντος... νÜν 

δ’ αsθις φθόνω τοÜ µισοκάλου, καί κακοτροπί÷α τ΅ν öξωθεν, γενοµένου µεγάλου 

âµπρησµοÜ τÉς MονÉς, τ΅ν τε βιβλίων, καί πολλ΅ν κειµηλίων, καί τό χιλιοστόν 

ëπτακοσιοστόν πεντηκοστόν πρ΅τον öτος τό σωτήριον, κατά MÉνα Nοέµβριον, 

âγένετο σκοπός τεθÉναι πρός καιρόν τήν σεβασµίαν ε¨κόνα τÉς Θεοµήτορος, 
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 Aπό σχετική αναφορά στον προαναφερθέντα κώδικα γνωρίζουµε, ότι από τη 

µεγάλη πυρκαγιά σώθηκε η Aγία Eικόνα, την οποία οι µοναχοί µετέφεραν για 

σκοπούς προστασίας στο Mετόχιο της Aγίας Mονής, τον Nοέµβριο του 1752, όπου 

και παρέµεινε µέχρι τον Mάρτιο του αµέσως επόµενου έτους, οπότε µεταφέρθηκε 

στη Bασιλική, πλησίον της Kεντρικής Mονής21. Ωστόσο, µεγαλογράµµατη, 

οκτάστιχη επιγραφή, που βρίσκεται σε µαρµάρινη πλάκα και είναι εντοιχισµένη 

στα δεξιά της εισόδου του Συνοδικού της Mονής Kύκκου, δεν συµφωνεί µε τη 

χρονική παρουσίαση των γεγονότων, αφού σε αυτήν αναφέρεται ότι η Aγία Eικόνα, 

µετά την πυρκαγιά του 1751, διαφυλάχθηκε για δύο περίπου χρόνια, δηλαδή µέχρι 

το 1753, στη Bασιλική, και ακολούθως µεταφέρθηκε για ένα περίπου χρόνο στην 

Aγία Mονή: «\I(ησοÜ)ς X(ριστό)ς / νικÄ. / Kάλλος ¬ ε¨σορεÖς νÜν τFÉδε MονFÉ âπί 

πρ΅τον ¦γαγεν ôν ζÉλος / κ(αί) πόνος ¨δµοσύνης. / TοÜ γάρ öτους χιλιοστοÜ κ(αί) 

ëπτακοσιοστοÜ πεντηκοστοÜ κ(αί) πρώτου, àωρίποθεν πÜρ âξαφθέν öκαυσε ναόν 

περίοικά τε πάντα, / σωθέντων πατέρων θεσπεσίFη χάριτι. E¨κόνος εéαγέος 

Θεοµήτορος ≥ γε φέ/ροντες üκησαν πρ΅τον βασιλικcν διετές. Erτα Mονήν êγίαν 

âνιαυτόν κ(αί) µετά τοÜτον / πάντα καλ΅ς αsθις δείµατο ^Hγούµενος Παρθένιος. 

NÜν δ’ âπικοσµήσας ï ταπεινός Mελέτιος»22. 

                                                                                                                                                  
àβλαβÉ φυλαχθεÖσαν θεί÷α χάριτι, µετά καί τινων κειµηλίων, âν τFÉ µονFÉ τFÉ 

λεγοµένFη τ΅ν ^Iερέων, âν τFÉ BασιλικFÉ, τόπον ο≈τω λεγόµενον, πλησίον τοÜ 

παλαιοÜ µοναστηρίου, τό ïποÖον àνοικοδοµηθÉναι âλπίζοµεν, καιρόν ζητοÜντες τόν 

êρµόδιον, διά τά τρέχοντα öξοδα, καί τήν ôδειαν âκ τÉς τ΅ν öξωθεν 

καταδυναστείας. ≠Oθεν καί γράφοµεν τοÜτο ε¨δήσεως χάριν, δηλοÜντες, καί διά 

τοÜ τυπωθέντος àρχαίου συνοδικοÜ γράµµατος ½ς àξιοπίστου, τό τÉς êγίας 

ε¨κόνος, καί τÉς µονÉς τό α¨δέσιµον, ¥να οî δύναµιν öχοντες βοηθήσητε öργω, καί 

λόγω, πρός àνέγερσιν τÉς πεσούσης µονÉς, νέοι φαινόµενοι κτήτορες, καί 

µυριοπλασίους προσµένοντες τούς µισθούς παρά ΘεοÜ, µέ τήν âκ τÉς Παρθένου 

Θεοτόκου βοήθειαν». Bλ. Σεραφείµ Πισσιδείου, Διδασκαλία, ό.π., σ. 23-25. 

21. «E¨ς κώδικα Kύκκου σελ. 13 αψνβ. Kατά Nοέµβριον âφέρθη ™ êγία ε¨κών τÉς 

Θεοτόκου Kυκκωτίσσης διά τήν ρηθεÖσαν µονήν •πό πατέρων ζητησάντων τοÜτο 

συµφώνως παρά τοÜ ^Iεροδιδασκάλου \Eφραίµ καί τ΅ν êγίων àρχιερέων 

àνελθόντων ε¨ς τήν βασιλεύουσαν, ôλλ’ αsθις αψνγ κατά τόν Mάρτιον âκωµίσθη ™ 

êγία ε¨κών âν τFÉ BασιλικFÉ κοινFÉ γνώµFη πάντων». Bλ. Λοΐζου Φιλίππου, «H Mονή 

των Iερέων ή Aγία Mονή», Kυπριακά Xρονικά 4(1926)315-316. Eπίσης βλ. Tου 

ιδίου, H Eκκλησία Kύπρου, ό.π., σ. 281. 

22. Iωάννη Bολανάκη, «Eπιγραφές Iεράς Mονής Παναγίας του Kύκκου της Nήσου 

Kύπρου 1519-1899 µ.X.», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

6(2004)267. Για την επιγραφή αυτή βλ. επίσης Nεοκλή Kυριαζή, «Λαογραφικά», 
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 Πολύτιµες πληροφορίες για την πυρκαγιά του 1751 αντλούµε από πρόσφατη 

έκδοση των οθωµανικών εγγράφων της Mονής Kύκκου, όπου αναφέρεται ότι η 

πυρκαγιά προκάλεσε ανθρώπινα θύµατα, όπως των εµπόρων Γιωργή, Λουκά, 

Παύλου, Aναστάσιου, Γαβριήλ, Xατζή Kουµή, Δηµήτρη και Mιχαήλ, οι οποίοι 

φιλοξενούνταν στη Mονή. Για τον λόγο αυτό, ανώτατοι αξιωµατούχοι των τοπικών 

αρχών ενήγαγαν στο Iεροδικείο τον Oικονόµο Παρθένιο και τους µοναχούς της 

Mονής Nεόφυτο Xρίστογλου, Aθανάσιο, Γαβριήλ, Γιακουµή Xριστοδούλου και 

Bασίλη, διεκδικώντας χάριν του δηµόσιου ταµείου τα περιουσιακά στοιχεία, που 

περιελάµβαναν χρήµατα, εµπορεύµατα και υφάσµατα, τα οποία, σύµφωνα µε τους 

ισχυρισµούς τους, είχαν µαζί τους οι θανόντες και οικειοποιήθηκαν οι µοναχοί, 

µετά την πυρκαγιά. Σύµφωνα µε όσα ανέφεραν στην αγωγή τους, προέβαιναν στην 

ενέργεια αυτή, επειδή δεν ήταν γνωστοί οι κληρονόµοι των θυµάτων, γεγονός που 

οδηγεί στην υπόθεση για καταγωγή των τελευταίων από κάποιο εκτός Kύπρου 

τµήµα του Eλληνισµού. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να υποτεθεί, ότι, στην περίπτωση 

που ήταν Kύπριοι έµποροι, η εξεύρεση των κληρονόµων τους για τα µικρά µεγέθη 

του νησιού καθίστατο αδύνατη23. 

 Eίναι πολύ πιθανόν, οι θανόντες έµποροι να είχαν µικρασιατική καταγωγή, 

γι’ αυτό και παρουσιάστηκαν δυσκολίες στον εντοπισµό των συγγενών τους. Όπως 

είναι γνωστό άλλωστε από διάφορες πηγές, οι κάτοικοι της Aλλαγιάς και της 

Aττάλειας, συνδύαζαν, κατά το παρελθόν, το ταξίδι τους στους Aγίους Tόπους µε 

επίσκεψή τους στη Mονή Kύκκου, για να προσκυνήσουν τη θαυµατουργό Eικόνα 

της Παναγίας της Kυκκώτισσας, έτσι ώστε το «χατζηλίκι των να θεωρείται 

τέλειον»24. Eπίσης, από άλλες µαρτυρίες, γνωρίζουµε ότι πολλοί Mικρασιάτες 

προσκυνητές απέφευγαν να ταξιδέψουν µέσω Λιβάνου για τους Aγίους Tόπους, 

                                                                                                                                                  
Kυπριακά Xρονικά 13(1937)232-233· Hγουµένου Kύκκου Xρυσοστόµου, H Iερά 

Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή του Kύκκου, ό.π., σ. 18-19· Kωστή Kοκκινόφτα 

- Iωάννη Θεοχαρίδη, Mονή των Iερέων ή Aγία Mονή, Λευκωσία 1997, σ. 34. 

23. Iωάννη Θεοχαρίδη, Oθωµανικά Έγγραφα 1572-1839, τ. B΄, Λευκωσία 1993, σ. 

747. 

24. Για µερικές σχετικές αναφορές σε επίσκεψη Mικρασιατών στη Mονή Kύκκου 

βλ. ενδεικτικά: Aριστοτέλη Παλαιολόγου, «H εν Kύπρω Iερά Mονή Kύκκου», στον 

τόµο: Kωνσταντίνου Σκόκου, Eθνικόν Hµερολόγιον. Xρονογραφικόν, Φιλολογικόν 

και Γελοιογραφικόν του έτους 1904, τ. 19ος, Aθήναι 1904, σ. 360 [=Kωστή 

Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο 1900-1911, Λευκωσία 2002, 

σ. 327]· A. Σωτηρίου, «H Iερά Mονή Kύκκου ως ιερόν προσκύνηµα», Aπόστολος 

Bαρνάβας  2(1930)736 [=Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό 

τύπο 1921-1930, Λευκωσία 2006, σ. 624]. 
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λόγω των ληστών που λυµαίνονταν την περιοχή και επιτίθονταν στα καραβάνια. 

Προτιµούσαν δε να ταξιδεύουν µε πλοίο, που αναχωρούσε από τη Mερσίνα για την 

Kύπρο, όπου παρέµεναν για µερικές ηµέρες και φιλοξενούνταν στα µοναστήρια του 

νησιού και ιδίως στην Παναγία του Kύκκου25. Oι επισκέψεις αυτές συνεχίστηκαν 

µέχρι και τη Mικρασιατική καταστροφή, και στον κυπριακό τύπο των πρώτων 

χρόνων της Aγγλοκρατίας έχουν επισηµανθεί µερικές τέτοιες αναφορές για 

παρουσία Mικρασιατών στη Mονή26. 

 Tελικά, στη δίκη που ακολούθησε, οι ενάγοντες δεν κατάφεραν να 

αποδείξουν τους ισχυρισµούς τους και να επιτύχουν την καταβολή χρηµάτων στο 

δηµόσιο ταµείο εκ µέρους της Mονής Kύκκου. Για τον λόγο αυτό εκδόθηκε τελικά 

ιεροδικαστική απόφαση, ηµεροµηνίας 27 Nοεµβρίου 1751, µε την υπογραφή και τη 

σφραγίδα του αναπληρωτή καδή της Λεύκας, µε την οποία απορρίπτετο η αγωγή27. 

 H καταστροφή που υπέστη το σηµαντικότερο προσκύνηµα του τόπου 

παρεκίνησε το ενδιαφέρον του Oθωµανού διοικητή του νησιού, ο οποίος, µε την 

έκδοση διαταγής του, ηµεροµηνίας 8 Δεκεµβρίου 1751, έλαβε σειρά µέτρων για την 

προστασία του. Για τον λόγο αυτό, διόρισε ειδικούς αξιωµατούχους, που θα 

επέβλεπαν τους εργαζόµενους, κατά τη διάρκεια του καθαρισµού των ερειπίων και 

θα διασφάλιζαν τη συγκέντρωση τυχόν πολύτιµων αντικειµένων, εκκλησιαστικών 

σκευών και άλλων τιµαλφών. Eπίσης, τους έδωσε σαφείς εντολές να προστατεύουν 

τα Mετόχια της Mονής και γενικά την κινητή και ακίνητη περιουσία της, όπως 

κτήµατα, αµπέλια και ζώα, καθώς και να παρεµποδίζουν τυχόν ενοχλήσεις των 

µοναχών και των λαϊκών υπηρετών της28. 

 Ωστόσο, η διαδικασία για την εξαφάλιση άδειας από τις Oθωµανικές Aρχές 

για την ανοικοδόµηση της Mονής υπήρξε µακροχρόνια και κατέστη δυνατή µετά 

που ο Aρχιεπίσκοπος Kύπρου (1734-1759) Φιλόθεος  υπέβαλε σχετικό αίτηµα, 

παρέχοντας διάφορα στοιχεία για το µέγεθος της καταστροφής, όπως ότι η 

πυρκαγιά κατέκαυσε τον ναό, καθώς και τους ξενώνες των προσκυνητών και τους 

κοιτώνες των µοναχών, που ανέρχονταν συνολικά στους ενενήντα οκτώ. Tο 

Iεροδικείο παραχώρησε την άδεια τρία χρόνια µετά την πυρκαγιά, στις 13 Mαΐου 

1754, µε την προϋπόθεση ότι η επισκευή θα πραγµατοποιόταν µε βάση τα παλαιά 

                                                
25. Kούλλας Ξηραδάκη, «Ένας Σινασίτης κληροδοτεί το 1788 είκοσι γρόσια στην 

Παναγία του Kύκκου», Kυπριακός Λόγος 37(1975)25-28. 

26. Bλ. Eφηµερίς του Λαού, 13/27.9.1913 [=Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή 

Kύκκου στον κυπριακό τύπο 1912-1920, Λευκωσία 2004, σ. 624]. 

27. Iωάννη Θεοχαρίδη, Oθωµανικά Έγγραφα, τ. B΄, ό.π., σ. 747. 

28. Iωάννη Θεοχαρίδη, Oθωµανικά Έγγραφα, τ. B΄, ό.π., σ. 749. 
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θεµέλια και δεν θα γινόταν οποιαδήποτε ανύψωση και διακόσµηση29. Aς σηµειωθεί, 

ότι η φωτιά κατέστρεψε επίσης και τις τοιχογραφίες, που, όπως έχει αναφερθεί, 

είδε ο Mπάρσκυ, κατά την επίσκεψή του στη Mονή το 1735, από τις οποίες 

διασώθηκαν µόνο ελάχιστα τµήµατα. 

 Σηµαντικό γεγονός που ακολούθησε τον πυρπολισµό του 1751 ήταν και η 

ανανέωση, το 1760, του σιγιλλίου των σταυροπηγιακών δικαιωµάτων της Mονής 

Kύκκου από τον Oικουµενικό Πατριάρχη Σεραφείµ B΄, µε επικύρωση από τον 

Aρχιεπίσκοπο Kύπρου (1759-1767) Παΐσιο και υπογραµµένο από Aρχιερείς του 

Πατριαρχείου Kωνσταντινουπόλεως. Για την έκδοσή του σηµαντική υπήρξε η 

συµβολή του Eφραίµ του Aθηναίου, ο οποίος βρισκόταν τότε, για διάφορα ζητήµατα 

που αφορούσαν την Eκκλησία της Kύπρου, στην Kωνσταντινούπολη. Mε αυτό 

επεκυρώνονταν ουσιαστικά τα παλαιά προνόµια της Mονής και ρυθµίζονταν οι 

σχέσεις των µοναχών µεταξύ τους και προς την προϊσταµένη τους αρχή30. 

Aνανεώθηκε δε, εικοσιεπτά χρόνια αργότερα, από τον Oικουµενικό Πατριάρχη 

Προκόπιο A΄, µετά από ενέργειες του Hγουµένου Kύκκου (1776-1811) Mελετίου 

B΄, οπότε εκδόθηκε νέο σιγίλλιο, που υπογράφηκε επίσης από τον πρώην 

Oικουµενικό Πατριάρχη Θεοδόσιο B΄, τον Πατριάρχη Iεροσολύµων Aβραάµιο και 

άλλους Aρχιερείς του Πατριαρχείου Kωνσταντινουπόλεως31. 

 H πυρκαγιά του 1813 υπήρξε εξίσου καταστροφική µε αυτήν του 1751. Όπως 

αναφέρεται σχετικά σε ιεροδικαστική έκθεση, που συνέταξε, στις 2 Σεπτεµβρίου 

1813, ο ναΐπης του καζά Λεύκας, µετά από αίτηµα του Hγουµένου Kύκκου (1811-

1819) Mελετίου Γ΄, ώστε να επιτραπεί από τις Aρχές η επιδιόρθωση της Mονής, 

κατέκαυσε τα κελλιά των µοναχών και τους ξενώνες των προσκυνητών, µε 

αποτέλεσµα να µην αποµείνει ούτε ένα δωµάτιο. Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι στην ίδια 

ιεροδικαστική έκθεση αναγράφεται θεώρηση - διαταγή του  διοικητή του νησιού 

                                                
29. Iωάννη Θεοχαρίδη, Oθωµανικά Έγγραφα, τ. B΄, ό.π., σ. 775. 

30. Για την ιστορία της έκδοσής του βλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, Oικουµενικό 

Πατριαρχείο και Kύπρος, ό.π., σ. 105-106. Tο σιγίλλιο πρωτοδηµοσιεύτηκε σε 

έκδοση της ιστορίας της Mονής. Bλ. Eφραίµ Aθηναίου, H περιγραφή, ό.π., (1782), σ. 

73-78. 

31. Για την ιστορία της έκδοσής του βλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, Oικουµενικό 

Πατριαρχείο και Kύπρος, ό.π., σ. 106-108 και σ. 304-311, όπου και παρατίθεται το 

σχετικό κείµενο. Tο σιγίλλιο πρωτοδηµοσιεύτηκε από τον Kαλλίνικο Δελικάνη, Tα 

εν τοις κώδιξι του Πατριαρχικού Aρχειοφυλακίου σωζόµενα επίσηµα 

εκκλησιαστικά έγγραφα τα αφορώντα εις τας σχέσεις του Oικουµενικού 

Πατριαρχείου προς τας Eκκλησίας Aλεξανδρείας, Aντιοχείας, Iεροσολύµων και 

Kύπρου (1574-1863), Kωνσταντινούπολη 1904, σ. 589-597. 
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προς τον ναΐπη και τον στρατιωτικό αρχηγό του καζά Λεύκας, µε την οποία τους 

προτρέπει να δώσουν άδεια, µετά από επιτόπια έρευνα, για την επιδιόρθωση των 

δωµατίων που κάηκαν και να καταβάλουν κάθε φροντίδα, ώστε κανείς να µην 

επεµβαίνει, κατά τη διάρκεια των εργασιών32. 

 Για τη διευκόλυνση των εργασιών για την ανακαίνιση της Mονής, ο τότε 

Aρχιεπίσκοπος Kύπρου (1810-1821) Kυπριανός ζήτησε άδεια από τις Aρχές για να 

µετακινηθούν και διαφυλαχθούν η Eικόνα της Παναγίας της Kυκκώτισσας και οι 

υπόλοιπες εικόνες του τέµπλου, στα Mετόχια της Λευκωσίας, δηλαδή σε αυτά του 

Aγίου Προκοπίου και του Aρχαγγέλου. Tο αίτηµα έγινε αποδεκτό από τον 

διοικητή του νησιού, Mεχµέτ Eµίν, ο οποίος µε διαταγή του, ηµεροµηνίας 17 

Aυγούστου 1813, πρόσταξε τις ιεροδικαστικές, στρατιωτικές και φοροεισπρακτικές 

αρχές, που βρίσκονταν στον δρόµο από τον Kύκκο µέχρι τα δύο Mετόχια, να µην 

παρεµβάλλουν οποιαδήποτε εµπόδια στους µοναχούς, κατά τη µετακίνηση των 

εικόνων33. H µεταφορά αυτή µαρτυρείται σε επιγραφή στον εξωτερικό τοίχο της 

βόρειας θύρας του ναού του Mετοχίου του Aρχαγγέλου, όπου σηµειώνεται επίσης 

ότι παρέµεινε εκεί για τρία χρόνια: «1813 7βρίω 8 [qλθε] ™ ^Aγία E¨κών. 1816 

Mαρτίου 18 öφυγε»34. Aποτυπώθηκε επίσης στο Xρονικόν του χωριού Λύσης, όπου 

σηµειώθηκαν τα ακόλουθα, τόσο για την έλευση, όσο και για τη µεταφορά της πίσω 

στην Kεντρική Mονή, όταν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανοικοδόµησής της: «1813. 

Xρόνος καλός. oHλθεν τό θανατικόν καί öκαµεν µεγάλην φθοράν. Σεπτεµβρίου 8 

qλθεν ™ ^Aγία E¨κόνα τοÜ Kύκκου ε¨ς τόν \Aρχάγγελον Λακατάµιας καί öµεινεν 

χρόνους τρεÖς... 1816. Mεγάλη àστοχία. ^H ^Aγία E¨κόνα âπÉγεν ε¨ς τό 

Mοναστήριν»35. 

 Στο Mετόχιο του Aρχαγγέλου έτυχε να φιλοξενηθεί, τον Nοέµβριο του 1815, 

ο Άγγλος διπλωµάτης Γουίλιαµ Tέρνερ, ο οποίος σηµείωσε σε κείµενό του, ότι η 

Aγία Eικόνα ήταν καλυµµένη µε χρυσάφι, ασήµι και πολύτιµους λίθους και γύρω 

της κρέµονταν µαργαριτάρια και διάφορα αφιερώµατα των πιστών, που 

προσέρχονταν για να προσκυνήσουν µε µεγάλες και πολλές µετάνοιες36. Tο ίδιο 

                                                
32. Iωάννη Θεοχαρίδη, Oθωµανικά Έγγραφα 1572-1839, τ. Δ΄, ό.π., σ. 1855.  Για τον 

Mελέτιο Γ΄ βλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, «Oι Hγούµενοι της Iεράς Mονής Kύκκου», ό.π., 

σ. 44-48. 

33. Iωάννη Θεοχαρίδη, Oθωµανικά Έγγραφα, τ. Δ΄, ό. π., σ. 1853. 

34. Kωστή Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα Mελετήµατα, τ. A΄, Λευκωσία 1997, σ. 18. 

35. Άνθιµου Πανάρετου, «Tο Xρονικόν του χωρίου Λύσης», Πνευµατική Kύπρος 

2/15(1961)116. 

36. Claude D. Cobham, Excerpta Cypria. Materials for a History of Cyprus, New York 
21969, σ. 446-447· Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος ανά τούς αιώνες, τ. B΄, ό.π., σ. 1092. 
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έτος, ο Tέρνερ επισκέφθηκε επίσης την Kεντρική Mονή, όπου παρετήρησε ότι 

µέρος από την κατασκευή της ήταν από πέτρα, γεγονός που συνέτεινε ώστε να µην 

καταπέσει στο σύνολό της σε ερείπια. Συνάντησε επίσης εκεί ξυλουργούς, οι οποίοι 

εργάζονταν για να αποκαταστήσουν το ξύλινο τµήµα της οικοδοµής, που είχε 

καταστραφεί. O Άγγλος διπλωµάτης αναφέρει ακόµη, ότι η πυρκαγιά κατέκαυσε 

και ένα σηµαντικό αριθµό χειρογράφων37. 

 Στο µεταξύ, ο Hγούµενος Mελέτιος Γ΄ συνέχισε τις προσπάθειές του για την 

ανοικοδόµηση των µοναστηριακών κτισµάτων και την επιδιόρθωση του ναού, που 

ολοκληρώθηκαν εντός µίας τριετίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, τα κελλιά 

και τα άλλα απαραίτητα δωµάτια για τις λειτουργικές ανάγκες της Mονής, όπως το 

Συνοδικό, το Hγουµενείο και η Tράπεζα, συµπληρώθηκαν επίσης µε τα απαραίτητα 

και έγιναν λαµπρότερα από προηγουµένως38. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι σε ανάµνηση της τελευταίας πυρκαγιάς 

εντοιχίστηκε πλάκα µε σχετική επιγραφή, η οποία βρίσκεται στην ανατολική 

πλευρά αυλής, στα νότια του Kαθολικού. Σε αυτήν αναφέρεται, ότι η πυρκαγιά 

ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύκτας, στις 8 Iουλίου 1813, και πως κατέκαυσε το 

σύνολο των µοναστηριακών οικοδοµηµάτων, εκτός από τον ναό, που παρέµεινε 

ανέπαφος. Στην επιγραφή σηµειώνεται επίσης, ότι η πυρκαγιά αυτή ήταν η τρίτη, 

που συνέβη στη Mονή, ενώ στην πραγµατικότητα ήταν η τέταρτη: «\Eν χιλιοστ΅ 

κ(αί) çκτακοσιοστ΅ δεκάτω / τρίτω, âν µηνί \Iουλίω, ™µέρ÷α TρίτFη κ(αί) çγδόη τοÜ 

παρόν/τος, τρίτFη φυλακFÉ τÉς νυκτός àποφράδος, συνέβη τρίτον / âµπρησµός πάνυ 

µέγας, ταύτης τÉς MονÉς •πέρτερος τ΅ν πάλαι, οé γάρ à/φÉκεν àβλαβές, ôπρηστόν 

τε, âκτός Tεµένους ^IεροÜ κ(αί) τ΅ν âνδόν κ(αί) τ΅ν πατέρ(ων) θεσπε/σίFη προνοί÷α 

öπειτα πάλιν, δυνάµει τÉς Παρθένου wκεν ε¨ς τοÜτο κάλλος ½ς νÜν ïρÄται / ôλλ’ t 

Παρθένε îκεσίας τ΅ν σ΅ν δούλων προσφεροµένας Σ΅ Tεµένει προσδέχου κ(αί) 

δίδ(ου) εéσπλάχνως ëκάστω τό συµ/φέρον τούς προσκυνητάς ΣÉς Πανσέπτου 

ε¨κόνος, ®ύου πειρασµ΅ν παντοίων κινδύνων, âξαιρέτως δέ τήν Σήν Mονήν / 

                                                
37. Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος ανά τούς αιώνες µέσα από τα κείµενα ξένων 

επισκεπτών της, τ. Γ΄, Λευκωσία 1995, σ. 1092. 

38. «Mετά µιÄς τριετίας, βοηθεί÷α τÉς Πανάγνου Mητρός, àνοικοδοµήθη καί öλαβε τό 

κάλλιστον καί ποθούµενον τέλος ±πασα ™ Mονή, €σως λαµπροτέρα τÉς πρώτης 

àποκατασταθεÖσα. Προσεπιδιορθώθησαν ±παντα τά περικαλλÉ κελλία τÉς MονÉς 

κατά τό δέον, τό Συνοδικόν, ^HγουµενεÖον, TραπεζαρεÖον καί ôλλα, öξωθεν µέ 

θύρας πολυποικίλους, µέ θρόνους, µέ ôµβωνα, àρµάρια καί ôλλα âκ ξύλων 

καρυΐνων âπιµελ΅ς γλυπτουργηµένων, µέ πολυελαίους...». Bλ. Eφραίµ Aθηναίου, 

Περιγραφή, ό.π., (1819), σ. 85. 
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Kυρίαν κ(αί) τούς âν αéτFÉ àεί σκέπε κ(αί) φρούρει, δός δέ Σήν χάριν öχοιεν διά 

βίου, Προϊσταµένω •πηκόοις κ(αί) πÄσιν. \Aµήν»39. 

 Eκτενή περιγραφή των όσων συνέβηκαν κατά την πυρκαγιά του 1813 

διέσωσε ο Hγούµενος Mελέτιος, η οποία περιελήφθη στην τέταρτη έκδοση του 

ιστορικού της Mονής, του έτους 181940. O Mελέτιος αρχικά αναφέρεται στις 

πυρκαγιές των χρόνων της Λατινοκρατίας, σηµειώνοντας ότι αµφότερες, µε βάση 

τις υπάρχουσες πηγές, υπήρξαν ιδιαιτέρως καταστροφικές, αφού κατέκαυσαν τον 

ναό και το σύνολο των µοναστηριακών κτιρίων και αφάνησαν εκκλησιαστικά 

σκεύη, κειµήλια και χειρόγραφα βιβλία. Aναφέρει επίσης, ότι είχε υπόψη του 

σουλτανικό φερµάνι του έτους 1612 για την ανοικοδόµηση της Mονής, χωρίς, όµως, 

να είναι γνωστός ο λόγος που παρεκίνησε τους πατέρες να ζητήσουν την έκδοσή 

του. Θεωρεί, ότι είναι πολύ πιθανόν η κατακρήµνιση του µοναστηριακού 

οικοδοµήµατος να συνέβη εξαιτίας πυρκαγιάς. Ωστόσο, κάτι τέτοιο, όπως γράφει, 

δεν επιβεβαιώνεται από άλλες πηγές, γι’ αυτό και άφηνε τη διερεύνησή του στους 

φιλίστορες. Για την τρίτη πυρκαγιά, αυτή του έτους 1751, σηµειώνει ότι 

αναγράφονταν αρκετά από τους Eφραίµ Aθηναίο και Σεραφείµ Πισσίδειο στο 

ιστορικό της Mονής, γι’ αυτό και δεν θα προέβαινε στην εξιστόρησή της. 

 Σύµφωνα µε τον Hγούµενο Kύκκου, η πυρκαγιά του 1813 κατέκαυαε τα 

εξήντα κελλιά των µοναχών και των προσκυνητών, τη βιβλιοθήκη µε τα έντυπα 

βιβλία και τα παλαιά χειρόγραφα, πολλά από τα οποία ήσαν µεµβράνινα, χωρίς 

όµως να προκαλέσει οποιαδήποτε καταστροφή στον ναό. Όπως σηµειώνει, η 

πυρκαγιά ξεκίνησε το βράδυ της 8ης Iουλίου από ξεχασµένη λαµπάδα στο κελλάρι 

και έγινε αντιληπτή από «εθνικό» εργάτη, πιθανότατα Oθωµανό, ο οποίος 

εργοδοτείτο στη Mονή για την κοπή ξυλείας, µετά που ξύπνησε κατά θαυµαστό 

τρόπο από παραίνεση της Θεοτόκου. O εργάτης αυτός διέµενε σε κατάλυµα εκτός 

της Mονής και µόλις διαπίστωσε ότι είχε ξεσπάσει πυρκαγιά, έτρεξε και ξύπνησε 

τους 150 περίπου πατέρες και προσκυνητές, που έντροµοι επιχείρησαν να 

αποτρέψουν επέκτασή της στη ξύλινη στέγη του ιερού του ναού και να 

προστατεύσουν την Aγία Eικόνα. H φωτιά, όµως, διαδόθηκε πολύ γρήγορα και η 

άντληση νερού από παρακείµενη στέρνα για την κατάσβεσή της γινόταν µε µεγάλη 

                                                
39. Iωάννη Bολανάκη, «Eπιγραφές Iεράς Mονής Παναγίας του Kύκκου», ό.π., σ. 

279-280. Για την επιγραφή αυτή βλ. επίσης Hγουµένου Kύκκου Xρυσοστόµου, H 

Iερά Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή του Kύκκου, ό.π., σ. 23· Nεοκλή Kυριαζή, 

«Λαογραφικά», ό.π., σ. 233· Tου ιδίου, Iστορία της Iεράς Mονής Kύκκου, Λάρνακα 

1949, σ. 45. 

40. Eφραίµ Aθηναίου, Περιγραφή, ό.π., (1819), σ. 77-87. Tο σχετικό κείµενο 

αναδηµοσιεύεται στη συνέχεια της ανά χείρας εργασίας. 
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δυσκολία. Ωστόσο, κατά θαυµαστό τρόπο, φύσηξε αντίθετος άνεµος, που 

απεµάκρυνε τις φλόγες, ενώ ταυτόχρονα διερράγη η στέρνα, µε αποτέλεσµα να 

διευκολυνθεί το έργο των πατέρων. Στο µεταξύ, τα κελλιά έγιναν παρανάλωµα του 

πυρός, αφού όλη η προσοχή των µοναχών επικεντρώθηκε στη σωτηρία του ναού. 

 Στη συνέχεια, ο Mελέτιος σηµειώνει ότι αποφασίστηκε να µεταφερθεί η Aγία 

Eικόνα στο Mετόχιο του Aρχαγγέλου, µέχρι να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση 

των εργασιών. Σύµφωνα µε όσα αναφέρει, η µεταφορά πραγµατοποιήθηκε διότι, 

λόγω της καταστροφής της Mονής, ήταν αδύνατο για τους πατέρες να φιλοξενούν 

τους επισκέπτες, που προσέρχονταν σε αυτήν. Aκολούθως, ζητήθηκε για τον σκοπό 

αυτό η έγκριση του Aρχιεπισκόπου Kυπριανού, ο οποίος µερίµνησε και για την 

εξασφάλιση της σχετικής άδειας από τις Oθωµανικές Aρχές. Yποδέχθηκε δε µε 

πολλή ευλάβεια την Eικόνα, όταν η ποµπή των πατέρων που τη µετέφερε αφίχθη 

στο Mετόχιο του Aρχαγγέλου. Έκτοτε και για τα επόµενα έτη το Mετόχιο κατέστη 

προσκυνηµατικό κέντρο και πιστοί προσέρχονταν από κάθε περιοχή του νησιού, 

προσφέροντας ό,τι µπορούσαν, ώστε να γίνει κατορθωτή η ανοικοδόµηση της 

Mονής. 

 Aκολούθως, ο Hγούµενος Kύκκου αναφέρει ότι τα πρώτα χρήµατα των 

εισφορών των πιστών καταβλήθηκαν στις Aρχές για να εξασφαλιστεί η άδεια 

έναρξης των εργασιών στη Mονή. H αναφορά αυτή καταδεικνύει και τον τρόπο µε 

τον οποίο επιτύγχαναν οι Xριστιανοί των χρόνων της Tουρκοκρατίας να 

επιδιορθώνουν τα προσκυνήµατά τους στην περίπτωση φυσικών καταστροφών. 

Eπίσης, δηλώνει έµµεσα και τον λόγο του ενδιαφέροντος του Oθωµανού διοικητή 

του νησιού για την προστασία της Mονής, κατά το 1751, οπότε συνέβη η τρίτη 

πυρκαγιά. Όπως έχει αναφερθεί, ο τότε διοικητής εξέδωσε ευνοϊκές για τη Mονή 

διαταγές, προστάζοντας να µην ενοχλούνται οι µοναχοί, που εργάζονταν για την 

ανοικοδόµησή της, πιθανότατα γιατί οι τελευταίοι είχαν φροντίσει να καταβληθεί 

το απαραίτητο χρηµατικό ποσό για να «διευκολυνθούν» στην επιτέλεση των 

εργασιών τους. 

 Σύµφωνα µε τον Mελέτιο, οι εργασίες ήταν αρκετά επίπονες, αφού 

χρειάστηκε να µεταφερθούν υλικά µέσω των στενών και δύσβατων µονοπατιών 

των βουνών του Tροόδους. Tελικά, όµως, µε τη συνδροµή και των πιστών, που 

κατοικούσαν σε περιοχές εκτός Kύπρου, όπου πιθανότατα πραγµατοποιήθηκαν 

ζητείες από Kυκκώτες µοναχούς, η ανοικοδόµηση ολοκληρώθηκε µέσα στα 

επόµενα τρία χρόνια. Όπως σηµειώνει ο Mελέτιος, η κατασκευή του νέου 

σταυρωτού θόλου, που συνέδεσε τη «µεσαίαν τρίχορον λόντζα µέ τήν τοÜ 

ΣυνοδικοÜ», πραγµατοποιήθηκε µε δαπάνη του Aρχιεπισκόπου Kυπριανού. 
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 O Hγούµενος Kύκκου δεν παραλείπει επίσης να αναφερθεί στις προσπάθειες 

της Aδελφότητας να αναπληρώσουν µε αγορά βιβλίων τα παλαιότερα 

συγγράµµατα, που φυλάσσονταν στην πλούσια βιβλιοθήκη έντυπων βιβλίων και 

χειρογράφων, που διατηρούσε. Σύµφωνα µε όσα αναγράφει, χρησιµοποιήθηκε για 

τον σκοπό αυτό το κληροδότηµα του λόγιου Aρχιµανδρίτη Kυπριανού, συγγραφέα 

της Xρονολογικής Iστορίας της Nήσου Kύπρου, που εξέδωσε στη Bενετία το 1788, 

ο οποίος είχε αποβιώσει στις αρχές του 19ου αιώνα και όρισε µε τη διαθήκη του να 

χρησιµοποιηθούν χρήµατά του για τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης της Mονής, 

ώστε να µορφώνονται επαρκώς οι πατέρες και οι δόκιµοί της. Eπίσης, ο Kυπριανός 

κληροδότησε στη Mονή την προσωπική του βιβλιοθήκη, που φαίνεται ότι 

µεταφέρθηκε σε αυτήν µετά την πυρκαγιά του 1813, αφού διασώθηκαν βιβλία του 

µέχρι τις µέρες µας41. 

 Mε την ολοκλήρωση των εργασιών, η Aγία Eικόνα µεταφέρθηκε ξανά, στις 

11 Mαρτίου του 1816, στην Kεντρική Mονή, όπου αφίχθη, σύµφωνα µε τον 

Mελέτιο, στις 24 Mαρτίου, αφού χάριν ευλογίας περιήλθε χωριά της περιοχής 

Σολέας και κάποια της Mαραθάσας. Ωστόσο, όπως αναφέρει, µετά από αίτηµα 

κατοίκων χωριών της τελευταίας, οι πατέρες συγκατένευσαν να µεταφέρουν και σε 

αυτά την Aγία Eικόνα, από όπου επανήλθε τελικά στη Mονή Kύκκου την 1η 

Aπριλίου, οπότε και τέθηκε στο εικονοστάσιο. Aς σηµειωθεί, ότι η προαναφερθείσα 

επιγραφή στον εξωτερικό τοίχο του ναού του Aρχαγγέλου δίνει ως ηµεροµηνία 

έναρξης της µεταφοράς της στην Kεντρική Mονή την 18η Mαρτίου και όχι την 11η, 

που αναγράφει ο Mελέτιος. Eπίσης, τα όσα αναφέρει ο τελευταίος για µεταφορά της 

Aγίας Eικόνας και σε άλλα χωριά της Mαραθάσας, µετά τις 24 Mαρτίου, 

επιβεβαιώνονται για τα Kαµινάρια και το Mηλικούρι από δύο σχετικές επιγραφές. 

H πρώτη βρίσκεται στην εικόνα των Aγίων Aνδρονίκου και Aθανασίας του ναού 

του Aγίου Γεωργίου Kαµιναριών, όπου βεβαιώνεται ότι η Aγία Eικόνα 

µεταφέρθηκε στην κοινότητα στις 28 Mαρτίου: «ΑΩΙΣΤ ́ω Μαρτ(ίου) ΚΗ΄ ™µέρα Δ΄. 

διά προσκλήσεως τ΅ν κατοίκων τοÜ χωρίου / qλθεν Η ΑΓΙΑ ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ 

ΚΥΚΚΟΥ. καί êγιασµοÜ χάριν / περιÉλθεν ôπαντα τά εéτελÉ çσπήτια τοÜ χωρίου. 

XΕΙΡ ΜΙΧΑΗΛ / ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΥ. / 1820»42. H δεύτερη βρίσκεται στον ναό του 

                                                
41. Για παράδειγµα, ένα τέτοιο βιβλίο είναι το «Θέατρον Πολιτικόν», που εξέδωσε ο 

Σεραφείµ Πισσίδειος στη Λειψία, το 1758. Bλ. Kώστα Xατζηστεφάνου, «Nικολάου 

Mαυροκορδάτου, Θέατρον Πολιτικόν», Kυπριακαί Σπουδαί 25(1961)134. Για το ίδιο 

ζήτηµα βλ. επίσης Στυλιανού Περδίκη, H Mονή Kύκκου, ο Aρχιµανδρίτης 

Kυπριανός και ο τυπογράφος Mιχαήλ Γλυκής, Λευκωσία 1989, σ. 37-39. 

42. Kωστή Kοκκινόφτα, Xωριά καί Mοναστήρια της Nότιας Mαραθάσας, Λευκωσία 

1995, σ. 47. 
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Aγίου Γεωργίου Mηλικουρίου και µαρτυρεί για µεταφορά της Aγίας Eικόνας στο 

χωριό την 1η Aπριλίου: «\Eν öτει 1816 κατά τήν α΄ \Aπριλίου καί ™µερ΅ν 

™γεµονεύοντος Mελετίου τρίτου qλθεν ™ êγία ε¨κών τοÜ Kύκκου»43. 

 Όπως έγινε και προηγουµένως, αµέσως µετά την πυρκαγιά, η Aδελφότητα 

της Mονής επιδίωξε την έκδοση νέου πατριαρχικού σιγιλλίου, που να 

επαναβεβαιώνει τα παλαιότερα σιγίλλια και να αναγνωρίζει τα προνόµιά της. Aυτό 

πραγµατοποιήθηκε δύο χρόνια αργότερα, το 1815, από τον Oικουµενικό Πατριάρχη 

Kύριλλο ΣT΄ και υπογράφηκε από Aρχιερείς του κλίµατος του Πατριαρχείου 

Kωνσταντινουπόλεως, µετά από «θερµήν α€τησιν τ΅ν διαληφθέντων ïσιωτάτων 

Πατέρων»44. Tο σιγίλλιο του 1815 ήταν και το τελευταίο, που εξεδόθη από το 

Oικουµενικό Πατριαρχείο στα νεότερα χρόνια, προς όφελος της Mονής Kύκκου. 

 Oι τέσσερις πυρκαγιές των ετών 1365, 1541, 1751 και 1813, που συνέβησαν 

στη Mονή, υπήρξαν ιδιαιτέρως καταστροφικές, αφού αποτέφρωσαν µεγάλο µέρος 

από το µοναστηριακό συγκρότηµά της, αφάνισαν τα κειµήλια και τους πολύτιµους 

θησαυρούς της και κατέστρεψαν πολλά από τα χειρόγραφά της. Ωστόσο, µε τις 

προσπάθειες των πατέρων και την ενίσχυση του πιστού λαού, η Mονή κάθε φορά, 

µετά την καταστροφή, ανοικοδοµείτο και πάλιν και επανεύρισκε την πρότερη 

αίγλη της, συνεχίζοντας, µε επίκεντρο τη θαυµατουργή Eικόνα της Παναγίας του 

Kύκκου, την ιστορική της πορεία. 

 

TO ΣXETIKO ΔHMOΣIEYMA 

* * * 

E€δησις τοÜ τετάρτου πυρπολησµοÜ τÉς ^IερÄς BασιλικÉς τε καί ΣταυροπηγιακÉς 

τοÜ Kύκκου MονÉς, TοÜ γενοµένου κατά τούς χιλίους çκτακοσίους δέκα καί τρεÖς 

χρόνους àπό XριστοÜ, τFÉ çγδόFη \Iουλίου. 

 Συνέβη ¦δη τέταρτος πυρπολησµός âν τ΅ χιλιοστ΅ çκτακοσιοστ΅ δεκάτω 

τρίτω öτει, àπό Θεογονίας τFÉ çγδόFη τοÜ  \Iουλίου µηνός, •πό τοÜ πλήθους ο€µοι! 

τ΅ν πολλ΅ν êµαρτι΅ν âµοÜ τοÜ âλαχίστου τÉς αéτÉς MονÉς ^Hγουµένου Mελετίου 

Tρίτου, καί κατεκάη ±πασα ™ Mονή σύν τοÖς âν αéτFÉ ε•ρισκοµένοις σκεύεσι, καί 

                                                
43. Iωάννη Συκουτρή, «Ποικίλα περί Kύκκου», Kυπριακά Xρονικά 3(1925)157· 

Nεοκλή Kυριαζή, Iστορία της Iεράς Mονής Kύκκου, ό.π., σ. 29-30, 41·  Kωστή 

Kοκκινόφτα, Xωριά και Mοναστήρια, ό.π., σ. 168. 

44. Για την ιστορία της έκδοσής του βλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, Oικουµενικό 

Πατριαρχείο και Kύπρος, ό.π., σ. 109-110 και σ. 321-324, όπου παρατίθεται το 

σχετικό κείµενο. Tο σιγίλλιο πρωτοδηµοσιεύτηκε σε έκδοση της ιστορίας της 

Mονής. Bλ. Eφραίµ Aθηναίου, Περιγραφή, ό.π., (1817), σ. 99-105. 
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βιβλίοις, µόνου τοÜ θείου NαοÜ διασωθέντος, καί περιφυλαχθέντος θαύµατι τÉς 

Kυρίας Θεοτόκου. 

 ΠÄσι τοÖς àναγινώσκουσι τήν παροÜσαν τÉς Kύκκου Περιγραφήν δÉλον 

ποιοÜµεν ¬τι, µετά τήν παρέλευσιν χιλίων âτ΅ν àπό Θεογονίας κατά τήν 

àκόλουθον ëκατονταετηρίδα, ¬τε ï àοίδιµος âκεÖνος Kοµνηνός âν BασιλεÜσι 

Xριστιανός âβασίλευσεν âν Kωνσταντινουπόλει, âκοµίσθη ™ Θεοµητορική 

θαυµατουργός ^Aγία E¨κών âν Kύπρω, διά τοÜ Δουκός \Eµµανουήλ Bουτοµήτου, 

ε¨ς τό τοÜ MοναχοÜ ^Hσαΐου àσκητήριον, τό ε•ρισκόµενον ε¨ς τό ùρος τοÜ Kύκκου 

κατά  τήν MυριανθοÜσαν· ¬σαι γοÜν ο¨κοδοµαί âγένοντο ε¨ς τό ùρος ¬τε qλθεν ™ 

^Aγία E¨κών âν Kύπρω, ε€τε Nαός, ε€τε κελλία, καί πάντα τά σκεύη, καί βιβλία, 

διεφθάρησαν àπό τοÜ γενοµένου πυρπολησµοÜ πρώτου, κατά τούς χιλίους 

τριακοσίους ëξήκοντα πέντε, ¬τε ï κοιµώµενος àκίνητος λιθαργός öµπροσθεν τÉς 

^Aγίας E¨κόνος, θαύµατι τÉς Θεοµήτορος, •γιής àπεκατέστη, καί âπ\ üµων ôρας 

τήν ^Aγίαν E¨κόνα, âξÉλθε τÉς MονÉς, καί âπέθηκεν αéτήν öν τινι πεύκFη, ο≈σης 

τότε τÉς Kύπρου •πό τÉς \Eπικρατείας τ΅ν Δυτικ΅ν· èκοδοµήθη πάλιν λαµπρ΅ς 

διά συνδροµÉς πάντων τ΅ν âν τFÉ Nήσω εéσεβ΅ν, παρά ΛουκÄ ^Iεροµονάχου καί 

Συµε΅νος MοναχοÜ. 

 Kαί αsθις κατά τούς χιλίους πεντακοσίους τεσσαράκοντα δύο συνέβη 

δεύτερος πυρπολησµός, ™γουµενεύοντος τότε τοÜ ^Iεροµονάχου Συµε΅νος τοÜ 

^Pακενδύτου, παρ’ οy καί àνοικοδοµήθη ταπειν΅ς, διά συνδροµÉς πάλιν τ΅ν 

εéσεβ΅ν, ¬ τε Nαός, καί τά πρός Δυσµάς λεγόµενα φοινικωτά κελλία. Aî âποχαί 

τ΅ν πρό τÉς \OθωµανικÉς \Eπικρατείας γινοµένων δύο πυρπολησµ΅ν, âδηλώθησαν 

™µÖν âξ îστορίας, διά τ΅ν âν µεµβρÄσιν ε•ρεθέντων παλαι΅ν τετραδίων. T΅ν δέ 

µετά ταÜτα ëτέρων δύο πυρπολησµ΅ν, àφ’ οy δηλαδή ™ πολυπαθής NÉσος Kύπρος, 

κατά τούς χιλίους πεντακοσίους ëβδοµήκοντα καί ≤να χρόνον, καθυπετάγη ε¨ς τό 

ëξÉς τFÉ τ΅ν \Oθωµαν΅ν δυναστεί÷α, öχοµεν σαφεστάτην öνδειξιν τούς ïρισµούς τÉς 

àδείας, ο¥τινες âξεδόθησαν διά τήν àνοικοδοµήν τÉς MονÉς. 

 E•ρέθη öτι εxς ôδηλος Bασιλικός ïρισµός âγκεχαραγµένος κατά τούς 

χιλίους ëξακοσίους δώδεκα, ¬στις καί αéτός âξεδόθη διά τήν àνοικοδοµήν τÉς 

MονÉς, µετά τεσσαράκοντα καί ≤να χρόνον τÉς α¨χµαλωσίας τÉς Nήσου τFÉ ζητήσει 

τ΅ν Πατέρων, πλήν οéδέ µία ôλλη βεβαίωσις àληθείας ε≈ρηται, τίνι τρόπω τό 

συµβεβηκός τοÜ κρηµνισµοÜ τ΅ν κελλίων τÉς MονÉς äκολούθησεν, •πό πυρκαϊÄς 

¦ •π’ ôλλης τινός α¨τίας· ™µεÖς ¬µως âκ συµπεράσµατος λέγοµεν ¬τι καί τότε (οî 

Πατέρες âπειδή äναγκάσθησαν νά ζητήσωσιν ôδειαν Bασιλικήν, διά τήν 

àνακαίνισιν τÉς MονÉς), •πό τοÜ πυρπολησµοÜ διεφθάρη· ¬θεν ½ς àµφίβολος καί 

οyτος οé συνηριθµήθη τοÖς ôλλοις πυρπολησµοÖς, àλλ’ öµεινεν ε¨ς τήν κρίσιν τ΅ν 

φιλοµαθ΅ν περιέργων. 
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 \Eν τ΅ χιλιοστ΅ [ëπτακοσιοστ΅] πεντηκοστ΅ [πρώτω] öτει, κατά τάς 

σωζοµένας àληθεÖς βεβαιώσεις, συνέβη καί τρίτος πυρπολησµός, τελείως τÉς MονÉς 

πυρποληθείσης· ¬θεν µετά µιÄς πενταετηρίδος, τFÉ συνδροµFÉ τ΅ν êπανταχοÜ 

ο¨κούντων \Oρθοδόξων, àνοικοδοµήθη λαµπρ΅ς ï τρίχορος Nαός, καί ±παντα τά 

κελλία, δι’ âπιµελείας τοÜ O¨κονόµου τÉς MονÉς Kυρίου Παρθενίου, τοÜ àοιδίµου 

λέγω âκείνου àνδρός καί θεοσεβοÜς, τοÜ πρός µητρός θείου âµοÜ τυγχάνοντος. 

Περί πάντων τ΅ν συµβεβηκότων τÉς MονÉς, καί τ΅ν παρά τÉς ^Aγίας E¨κόνος 

âκτελεσθέντων παραδόξων θαυµάτων καθιστόρηται σαφέστατα πρότερον âν τFÉ 

παρούσFη ΠεριγραφFÉ τÉς MονÉς, παρά τ΅ν àοιδίµων Διδασκάλων \Eφραίµ καί 

Σεραφείµ, πρώην \Aγκύρας. Διηγήσοµαι οsν κàγώ, κατά τό δυνατόν âµοί, διά τόν 

¦δη τέταρτον πυρπολησµόν τÉς MονÉς ½ς âγένετο, πρός πληροφορίαν τ΅ν 

περιέργων φιλοµαθ΅ν, καί τ΅ν µεταγενεστέρων ™µ΅ν· τίνι τρόπω τό συµβεβηκός 

τÉς πυρκαϊÄς äκολούθησε, καί π΅ς µόνος ï ΘεÖος Nαός, θαύµατι τÉς ^Yπεραγίας 

Θεοτόκου àβλαβής διεσώθη, καί τίνι τρόπω ï ≠Aγιος Θεός ηéδόκησεν αsθις τήν 

àνοικοδοµήν τÉς MονÉς, τFÉ πρεσβεί÷α τÉς πανάγνου α•τοÜ Mητρός âν τοιούτοις 

δυσχερεστάτοις καιροÖς. 

 ^Ως àνωτέρω προέφην, âν τ΅ χιλιοστ΅ çκτακοσιοστ΅ δεκάτω τρίτω öτει àπό 

XριστοÜ, çγδόFη τοÜ  \Iουλίου µηνός âν τρίτFη ™µέρ÷α, (κρίµασιν οxς  οrδε Kύριος,) âξ 

àγνοίας àθλίου τινός κελλάρη, öµεινεν öνδον τοÜ µεγάλου κελλαρίου τοÜ 

ε•ρισκοµένου âν τFÉ τριχώρω µεσαί÷α λόντζ÷α, àναµµένη λαµπάς âπί ξύλου, ™ ïποία 

καιοµένη öπεσεν âπί τινος σκάφης âµπλέου συντεθλασµένων κηρίων, καί 

âναποµειναρίων τµηµάτων πολλ΅ν, âξ zν ηéξύνθη ™ φωτία, καί διεδόθη ε¨ς τούς 

ε•ρισκοµένους πλησίον ληνούς, ε¨ς τά ξύλινα êρµάρια, ε¨ς ¬λον τό ïσπήτιον, καί 

ε¨ς τήν στέγην, àπό τÉς ïποίας öπεσαν πολλά τµήµατα τ΅ν καιοµένων ξύλων, καί 

âσύντριψαν τούς πλήρεις ùντας âλαίου πίθους, ¬θεν âκχυθέντος τοÜ âλαίου âπί τοÜ 

πυρός •περαυξύνθη ™ φωτία öνδον τοÜ κελλαρίου, οy τινος  πυρπολήσασα τάς 

θύρας, âξεχύθη öξω, ≥τις διογκωµένη •πό σφοδροτάτου àνέµου, καί πυρπολήσασα 

¬λην τήν λόντζαν, τήν λεγοµένην ^HγουµενεÖον, κατέκαιε καί τά πλησιάζοντα τοÜ 

NαοÜ κελλία, καί öφθασεν ôχρι τÉς \Eκκλησίας. 

 Θεασάµενοι οsν πάντες οî âν τFÉ MονFÉ Πατέρες τό φοβερόν στοιχεÖον, τήν 

φλόγα δηλαδή τÉς φωτίας, ≥τις ïρµωµένη âπί τόν Nαόν περιεκύκλου τόν κουµπέ, 

τό âκ ξύλων σκέπασµα τοÜ ^IεροÜ, τάς θύρας καί θυρίδας, καί µή àνεχόµενοι 

βλέπειν, τό πρό çφθαλµ΅ν γιγνόµενον τροµακτικόν θέαµα, τόν âπαπειλούµενον 

πυρπολησµόν τοÜ NαοÜ· µηδενός ôλλου φροντίζοντες, öδραµον πρός τήν στέρναν, 

καί àντλοÜντες âν σπουδFÉ καί φόβω πολλ΅ ≈δωρ, öχεον µακρόθεν âπί τοÜ NαοÜ, 

àλλ’ ùντων τ΅ν σωλήνων τÉς στέρνας ψιλ΅ν, µ’ ¬λις âγέµιζον âν διαστήµατι πέντε 

λεπτ΅ν, δύο ¦ τρία àγκεÖα ≈δατος, τό ïποÖον öχεον µακρόθεν àνωφελ΅ς. 
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\Aπηύδησαν οsν ¨δόντες ¬τι, τήν ôλλως àγωνιζόµενοι, àδυνάτοις âπεχείριζον τοÜ 

κατασβέσαι µικραÖς ®ανίσιν ≈δατος, τήν âπ’ ôπειρον αéξανοµένην φλόγα, ≥ν µόλις 

\Aλφειός, καί Πεινεός, οî µέγιστοι ποταµοί, âδύναντο κατασβέσαι· τοσοÜτον 

àδυνάτισαν, œστε µικροÜ âδέησε, νά παραδοθ΅σι καί αéτοί τ΅ πυρί.   

  TοιγαροÜν ™µιθανεÖς φεύγοντες ±παντες àπό προσώπου τÉς φλογός, 

προσέπιπτον τFÉ ^Aγί÷α E¨κόνι, θρηνοÜντες ο≈τω καί κλαίοντες âλεην΅ς καί 

àπαρηγόρητα, καί λέγοντες: «^Yπέραγνε Δέσποινα, €λαθι τ΅ν êµαρτι΅ν ™µ΅ν καί 

διαφύλαξον ™µÄς τούς πολλά âπταικότας σοι, καί τόν Nαόν σου τÉς φοβερÄς καί 

àπειλÉς ταύτης φλογός àπάλλαξον· µή âάσFης ™µÄς •ποβρυχίους τ΅ σκότει τÉς 

àπελπισίας, καί âκπλήξεως âκπεσεÖν, καί θύµατα πυρός γεγονένας öνδον τοÜ θείου 

σου NαοÜ· âπίσκεψαι ™µÄς àπολλύµεθα· ε¨ οéκ âφείσω διά τάς êµαρτίας ™µ΅ν, 

êπάσης τÉς MονÉς, καί τ΅ν κελλίων ™µ΅ν, àλλά πρόφθασον, Δέσποινα, καί ®ύσαι 

τόν Nαόν τοÜτον, âν z âφίδρυται ™ χαριτόβρυτος E¨κών τÉς θείας σου µορφÉς». 

Πάντων δέ κοπτοµένων, καί δεοµένων âπί τό öδαφος τοÜ NαοÜ, öµπροσθεν τÉς 

^Aγίας E¨κόνος, µετά συντετριµµένης τÉς καρδίας, âπρόφθασεν ™ ταχεία βοηθός ε¨ς 

àντίληψιν. 

 Bαβαί τοÜ παραδόξου θαύµατος! π΅ς àδακρυτί διηγήσωµαι τό γεγονός; 

\Aνεξερεύνητα τά κρίµατα τοÜ ΘεοÜ, καί àνεξιχνίαστοι αî ïδοί αéτοÜ, κατά τό 

σκεÜος τÉς âκλογÉς. \Eξ α€φνης τοσοÜτον σφοδρότατος àντέπνευσεν ôνεµος àπ’ 

‰ Aρκτου, œστε àπεµάκρυνε τήν φλόγα τÉς φωτίας, πόW®ω τοÜ NαοÜ, καί µετά 

µεγάλης βροντόσης âκπληκτικÉς βοÉς, ¦νοιξεν, ü τοÜ θαύµατος! αéτοµάτως 

διαW®αγεÖσα, ™ âν τFÉ αéλFÉ τÉς \Eκκλησίας µεγάλη στέρνα, καί âξέχεον αéθόρµητον 

œσπερ ®ύακα τό ≈δωρ. Oî οsν δεόµενοι Πατέρες µικροί τε καί µεγάλοι, öντροµοι 

γενόµενοι •πό τÉς βοÉς, âξÉλθον τοÜ NαοÜ, καί περιεργασάµενοι, εrδον τήν µέν 

πηγήν τοÜ ≈δατος αéθόρµητον àλλοµένην âκ τÉς στέρνας, καί τόν Nαόν öξωθεν 

µέν, µελανωµένον, ôτρωτον δέ καί àπείρατον διόλου •πό τÉς φλογός τÉς 

âπαπειλούσης αéτόν. ‰ Eδραµον οsν πάντες œσπερ διψ΅σαι öλαφοι πρός τό ≈δωρ, 

καί ¦ρυον àντλοÜντες ½ς âκ πηγÉς àνεξαντλήτου, καί âκχέοντες âπί τοÜ NαοÜ, 

καταβρέχοντες τόν ξύλινον κουµπέ, καί τό âκ ξύλων σκέπασµα τοÜ  ^IεροÜ, τάς 

θύρας καί τά τείχη. 

 E¨ς τόν ôνωθεν τρόπον ¨δόντες τό θαυµάσιον τοÜτο, καί στοχαζόµενοι ¬τι 

συνεβοήθει αéτοÖς καί ™ ^Yπέραγνος Δέσποινα àοράτως, οéκ àπηύδησαν µετά 

χαρÄς àρύοντες âκ τÉς àκενώτου πηγÉς, καί âκχέοντες τό ≈δωρ âπί τοÜ NαοÜ τ΅ν 

ôλλων πάντων µερ΅ν τÉς MονÉς διόλου àµελήσαντες, ½ς µή δυνάµενοι κ÷àκείνοις 

βοηθεÖν, ≤ως οy âπυρπολήθησαν, καί àπετεφρώθησαν πάντα τά τÉς MονÉς µέρη καί 

κελλία, ùντα âπέκεινα τ΅ν ëξήκοντα, σύν πÄσι τοÖς âν αéτοÖς ε•ρισκοµένοις 

σκεύεσι, καί κειµηλίοις, συναποτεφρωθείσης σύν αéτοÖς διόλου καί τÉς 
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Bιβλιοθήκης, ≥τις qτον πεπλουτισµένη âκ πολλ΅ν παλαι΅ν χειρογράφων, καί 

µεµβράνων, καί ôλλων àναγκαίων διά τύπου àξιολόγων, καί âπωφελ΅ν βιβλίων. 

O≈τως οsν θαύµατι τÉς ^Yπεραγίας Θεοτόκου ï µέν Nαός àβλαβής ¬λος •πό τοÜ 

πυρός διεφυλάχθη, πρÄγµα öξωθεν τ΅ν âλπίδων µας· ™ δέ στέρνα àπεκλείσθη ½ς 

καί πρότερον, καί οûτε µικρόν σηµεÖον τοÜ σχίσµατος ïρÄται ôχρι τÉς σήµερον. 

 oHν δέ œρα ≤κτη τÉς νυκτός ¬τε τό φοβερόν καί καυστικόν στοιχεÖον πÜρ 

•περαυξηνθέν âπυρπόλει ±πασαν τήν Mονήν, πάντων καθευδόντων, καί ε¨ οéκ 

âπρόφθανεν ™  ^Yπεραγία Θεοτόκος âξυπνÉσαι αéτούς θαύµατι, δι’ ëνός âργάτου 

âθνικοÜ, πολλοί âκ τ΅ν Πατέρων âγένοντο ôν πυρίκαυστοι öνδον τ΅ν κελλίων 

αéτ΅ν. Oyτος ï âθνικός qν κοιµώµενος öξωθεν τÉς MονÉς, ¬στις δι’ ¬λης τÉς 

™µέρας âπί µισθ΅ âργάζετο κόπτων ξύλα. ≠Oτε οsν ôναψεν ™ φωτία, κατ’ ùναρ 

Fäσθάνετο µίαν χεÖρα, ™ ïποία öσπρωχνε δυνατ΅ς σαλεύουσα αéτόν, καί φωνήν 

ïποÜ τοÜ öλεγεν: «‰ Eτι καθεύδεις; àνάστηθι, εrναι καιρός ïποÜ öχει νά •πάγFης ε¨ς 

τό öργον σου». \Aναστάς οsν οéδένα βλέπει, καί λαβών τήν àξίνην αéτοÜ 

âπορεύετο ε¨ς τήν âργασίαν του. \Aτενίσας οsν πρός τήν Mονήν, καί θεασάµενος 

τήν πυρκαϊάν, qλθε δροµαÖος πρό τ΅ν θυρ΅ν τÉς MονÉς, καί ¦ρξατο µετά µεγάλης 

φωνÉς βο÷Äν: «\Eγέρθητε Πατέρες, ôναψε φωτία, âπυρπολήθη ™ Mονή». Πάντες οsν 

âκ τοÜ ≈πνου âγερθέντες καί τό φοβερόν θέαµα τÉς φλογός ¨δόντες öµειναν âνεοί, 

ôφωνοι, συλλογιζόµενοι τί τό πρακτέον. Kαί οî µέν ¦ρξαντο νά ®ίπτωσι πράγµατα 

öξωθεν τ΅ν κελλίων αéτ΅ν, €σως àποσπάσωσιν αéτά âκ τÉς φλογός, àλλά µαταίως 

âκοπίασαν, ™ φλόξ µέ τό νά •περηυξύνθη, καί δέν âσυγχώρει ε¨ς αéτούς νά 

âνασχολοÜνται ε¨ς τά τοιαÜτα. O≈τως οsν θεί÷α δυνάµει âσώθησαν, ùντες ξένοι καί 

ο¨κεÖοι πλείονες τ΅ν ëκατόν πεντήκοντα. 

 \EµοÜ δέ τοÜ âλαχίστου ^Hγουµένου ε•ρισκοµένου κατ’ âκείνας τάς ™µέρας 

ε¨ς τήν Bασιλικήν (Mονύδριον ο≈τω καλούµενον, âπί τούς πρόποδας τοÜ ùρους τÉς 

MονÉς), διά τόν φόβον τÉς τότε κατακρατούσης τήν NÉσον âπαράτου àσθενείας τÉς 

λοιµικÉς, ùρθρου βαθέος, öφθασέ τις τ΅ν Πατέρων δροµαÖος, µηνύων µοι 

âκστατικ΅ς τό θλιβερόν καί âξαφνικόν µήνυµα, ¬τι, ï Kύκκος, τό ™µ΅ν 

Mοναστήριον âπυρπολήθη. \Aκούσας οsν κ÷àγώ, καί öντροµος γεγονώς, π΅ς 

στοχάζεσθε âγενόµην ï δυστυχής· µικροÜ âδέησεν èρυγεÖν µε καί αéτήν τήν 

ψυχήν· οéχ •πελείφθη âν âµοί ¨σχύς, τά νεÜρα διελύθησαν, ï νοÜς àπέπτη, αî 

δυνάµεις âνεκρώθησαν, καί ε¨µή ™ τÉς \Eλεούσης ™µ΅ν àντιλαµβάνετό µου βοήθεια 

καί âπικουρία, àνυπερθέτως συνωµίλουν τοÖς τεθνε΅σιν. ‰ Eδραµον πάντες οî παρ’ 

âµοί ε•ρισκόµενοι πρός τήν Mονήν, καί θεασάµενοι αéτήν πυρπολησµένην, καί 

àποτεφρωµένην, ïλοφυρόµενοι âπανέκαµπτον, γοερ΅ς âκτραγωδοÜντες καί 

διηγούµενοι τόν πυρπολησµόν. 
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 Erτα κ÷àγώ ï âλεεινός àναβάς πρός τήν Mονήν, καί θεασάµενος αéτήν 

µακρόθεν θέαµα φρικωδέστατον, ¬λην πυρπολησµένην, κατεκρηµνισµένην καί 

παντελ΅ς διεφθαρµένην, φρίκFη καί τρόµω συσχεθείς, öπεσον κατά γÉς, καί 

âλεεινολογούµενος âµαυτόν, ¬τι, âξ âµ΅ν êµαρτι΅ν ταÜτα συνέβη, τήν γÉν τοÖς 

δάκρυσί µου κατέβρεχον. Oî δέ παρ’ âµοί καί αéτοί δακρυW®οοÜντες öλεγον πρός 

παρηγορίαν âµήν καί àναψυχήν: «Mή τοσοÜτον àθύµει· àνάλαβε σαéτόν· µνήσθητι 

τό τοÜ Mακαρίου \Iώβ, ¬ς τις πειραζόµενος öλεγεν· ½ς τ΅ Kυρίω öδοξεν ο≈τω καί 

âγένετο, ε€η τό ùνοµα Kυρίου εéλογηµένον». E¨σελθών δέ öνδον τοÜ θείου NαοÜ 

öπεσον öµπροσθεν τÉς χαριτοβρύτου ^Aγίας E¨κόνος καί χύσας θερµά δάκρυα âκ 

βάθους συντετριµµένης καρδίας, àποδούς τό συµβάν ε¨ς τάς àπείρους µου 

êµαρτίας, âγενόµην àµφιW®επής δεινοπαθ΅ν ±µα καί εéχαριστήρια τFÉ Θεοµήτορι 

àναπέµπων, τό µέν διά τόν πυρπολησµόν τÉς MονÉς, τό δέ διά τό àβλαβÉ καί 

ôθικτον τÉς τοσαύτης πυρκαϊÄς περιφυλαχθÉναι τόν αéτÉς Nαόν· öφερον δέ τότε 

κατά νοÜν καί τό πρό τÉς πυρκαϊÄς èφθέν θαÜµα τÉς Θεοτόκου πρό ™µερ΅ν 

τεσσαράκοντα, ¬περ âδήλου τήν τοÜ µόνου NαοÜ •πό τοÜ πυρός àβλαβÉ 

διατήρησιν· τό δέ εrχεν ο≈τως. 

 \Eν µι÷Ä τ΅ν âπισήµων νυκτ΅ν, δύο τ΅ν âν τFÉ MονFÉ àσκούντων Πατέρων 

äγέρθησαν âκ τοÜ ≈πνου πρίν τοÜ καιροÜ τÉς \EκκλησιαστικÉς \Aκολουθίας, καί 

œσπερ ε¨ς öκστασιν âλθόντες âνόµισαν ¬τι αéτοί µέν àπεκοιµήθησαν, ™ δέ Θεία 

Λειτουργία κάτω ε¨ς τόν Nαόν âκτελεÖται, καί âδυσχέραινον· àτενίσαντες δέ πρός 

τόν Nαόν ôνωθεν âκ τ΅ν κελλίων öβλεπον (ü τοÜ θαύµατος!) τάς µέν θύρας τÉς 

\Eκκλησίας àνεωγµένας, öνδον δέ ε¨ς τόν θεÖον Nαόν φ΅τα φαίνοντα· ¦κουον δέ 

καί τινας µελωδικάς ψαλµωδίας, καί λυπούµενοι τρόπον τινά διά τήν στέρησιν τÉς 

\EκκλησιαστικÉς \Aκολουθίας, âνωτίζοντο περιεργότερον τί ôρα ψάλλουσι, καί 

περιέργω çφθαλµ΅ θεωροÜσι µίαν γυναÖκα ½ραίαν λαµπροφόρον, ≥τις 

âδορυφορεÖτο •πό πολλ΅ν προπορευοµένων µετά φαν΅ν καί λαµπάδων. Πάντες 

οsν λιτανεύοντες öνδον τοÜ θείου NαοÜ qλθον öµπροσθεν ε¨ς τήν χαριτόβρυτον 

^Aγίαν E¨κόνα τÉς Θεοτόκου, καί öψαλλον αéτολεξί τόν παρόντα ≈µνον µετά 

µέλους: «Δόξα âν •ψίστοις Θε΅ καί âπί γÉς ε¨ρήνη âν àνθρώποις εéδοκία· 

•µνοÜµεν σε, εéλογοÜµεν σε, προσκυνοÜµεν σε, δοξολογοÜµεν σε, εéχαριστοÜµεν 

σοι, διά τήν µεγάλην σου δόξαν». 

 Mετά δέ τήν τελείωσιν τοÜ παρόντος ≈µνου, âξÉλθον τÉς BασιλικÉς θύρας 

τοÜ NαοÜ, καί àνεχώρησαν. Πορευθέντες δέ âν τ΅ Nα΅, οî àκούσαντες τάς 

ψαλµωδίας καί ëωρακότες τό θαÜµα, οéχί κατ’ ùναρ, àλλά καθ’ ≈παρ, εyρον τάς 

πρότερον àνεωγµένας τοÜ NαοÜ θύρας κεκλεισµένας, καί ½ς âξ âκστάσεως qλθον 

ε¨ς ëαυτούς· ùθεν öκθαµβοι γεγονότες διά τό θαÜµα, àπÉλθον πρός τόν 

σκευοφύλακα, ¬ν ε•ρόντες öτι καθεύδοντα âξύπνησαν· καί διηγούµενοι αéτ΅ ¬τι 
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πρό çλίγου αî θύραι τÉς \Eκκλησίας àνεωγµέναι âτύγχανον, âκεÖνος âδείκνυε τά 

κλειδία κρεµασµένα ε¨ς τόν ε¨θισµένον τόπον πλησίον του· âξ οy öλαβον 

πληροφορίαν ¬τι θαÜµα qν ¬ ëωράκασιν. oHν δέ ½σεί œρα ≤κτη τÉς νυκτός. TFÉ 

âπαύριον µετά τήν àπόλυσιν τÉς \EκκλησιαστικÉς \Aκολουθίας, àπελθόντες οî 

Πατέρες ε¨ς τό Συνοδικόν, âδιηγήθησαν τό γεγονός, καί διά µικρÄς âπιστολÉς 

àνήγγειλαν κ÷àµοί âν τFÉ BασιλικFÉ τό παράδοξον τοÜ νεοφανέντος τεραστίου 

θαύµατος· âγώ δέ, καί πάντες οî âν Xριστ΅ \Aδελφοί καί Πατέρες, µέ τό νά qν 

καιρός λοιµικÉς νόσου, πρός οéδέν ≤τερον âτεκµηράµεθα τό φανέν τοÜτο ζωηρόν 

θαÜµα, ε¨µή ε¨ς παÜσιν αéτÉς, καί ≈µνους τFÉ ^Yπεράγνω Mητρί τοÜ ΘεοÜ 

àνεπέµποµεν. 

 ^O δέ àτυχής âγώ âπανακάµψας αsθις ε¨ς Bασιλικήν, àνελογιζόµην κατ’ 

âµαυτόν τόν âξαφνικόν πυρπολησµόν τÉς MονÉς, τήν γύµνωσιν âµοÜ καί πάντων 

τ΅ν Πατέρων καί \Aδελφ΅ν, τήν στέρησιν τ΅ν âν τFÉ MονFÉ κειµηλίων, βιβλίων, καί 

àναγκαιοτάτων σκευ΅ν, τήν âπικειµένην àπορίαν, καί τέλος πάντων τήν 

δυσχέρειαν τοιούτου χαλεπωτάτου καιροÜ πρός àνοικοδοµήν, καί πάντα ταÜτα πρό 

çφθαλµ΅ν öβαλλον. Tέλος δέ, àναλογισάµενος ¬τι, τό öργον τÉς àνοικοδοµÉς τÉς 

MονÉς δυσχερές µέν, καί •πέρ àνθρωπίνην σχεδόν δύναµιν, àλλά καί τοÜτο 

àναλογιζόµενος, ½ς, ¬που πάρεστι Θεός ±παν ôπορον πόριµον γίνεται, κατά τόν 

ε¨πόντα, καί δεÖ τ΅ öργω âγχειρεÖν καί τόν κÜβον âπιW®ίψαι, âν οéδενί ôλλω 

âθέµην τάς âλπίδας, ε¨µή τFÉ ^Yπεράγνω ΔεσποίνFη καί Mητρί τοÜ ΘεοÜ ™µ΅ν, τFÉ 

παραµυθί÷α τ΅ν λυπουµένων, τFÉ âλπίδι τ΅ν àπηλπισµένων, τFÉ µόνFη βοηθεί÷α τ΅ν 

àβοηθήτων. ‰ Oθεν πρ΅τον καί πρό πάντων àναγκαÖον öργον εrναι ™γησάµην τήν 

µετακόµισιν τÉς îερÄς καί χαριτοβρύτου ^Aγίας E¨κόνος, âκ τÉς MονÉς ε¨ς τό τοÜ 

\Aρχαγγέλου µετόχιον, πλησίον τÉς Λευκοσίας, δυσίν ≤νεκα, ≤να µέν καθότι δέν 

ε€χοµεν τόν τρόπον νά περιποιούµεθα τούς âρχοµένους ε¨ς τήν Mονήν ξένους, διά 

τό πάντα τά σκεύη, ½ς ε€ποµεν, πυρποληθεÖναι, τό δέ, καί ¥να εéοδοÜται τό τÉς 

àνοικοδοµÉς öργον· σύν Θε΅ àρξαµένων µηδέ µιÄς οûσης α¨τίας, ¥να τό θεÖον 

öργον âµποδίζηται. 

 \Aναγγείλας δέ τοÜτο ε¨ς πάντας τούς âν Xριστ΅ \Aδελφούς καί Πατέρας, 

εyρον αéτούς ¬λους •πεναντίους τ΅ âµ΅ σκοπ΅, καί µυρίους θανάτους 

προελοµένους, ¦ τήν στέρησιν τÉς ^Aγίας E¨κόνος, τÉς ëαυτ΅ν TροφοÜ τε καί 

Mητρός, τÉς µόνης αéτ΅ν βοηθείας τε καί παρηγορίας. \Iδών δέ âγώ τήν 

¨σχυρογνωµίαν αéτ΅ν, âδήλωσα τόν σκοπόν µου διά γραµµάτων τ΅ âν τFÉ 

Λευκοσί÷α εéγενεστάτω \Eπιτρόπω τÉς MονÉς ™µ΅ν Kυρίω Kυρίω X. \Iωάννη 

ΛιπέρτFη, γράφων αéτ΅, ¬πως âµφανίσFη τόν âµόν σκοπόν τ΅ Mακαριωτάτω καί 

Kοιν΅ ™µ΅ν Πατρί καί ΔεσπότFη πάσης Kύπρου, Kυρίω Kυρίω Kυπριαν΅, 
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âγχειρίσας τFÉ αéτοÜ Mακαριότητι καί âπιστολήν µου, καί ψÉφον εéκρινÉ παρά τÉς 

αéτοÜ Mακαριότητος ζητήσFη, καί ε¨δοποιήσFη µε τό πρακτέον. 

 ^O οsν \Eπίτροπος λαβών τάς âπιστολάς, καί σύµψηφος τ΅ âµ΅ σκοπ΅ 

ε•ρεθείς, âνεχείρισεν αéτάς τ΅ Mακαριωτάτω  ^Aγίω ΔεσπότFη, ¬στις θεί÷α Προνοί÷α 

συσκεψάµενος, öκρινε καί àπεφάσισε τήν µετακόµισιν τÉς ^Aγίας E¨κόνος πλησίον 

τÉς Λευκοσίας, καί δι’ ±ς ε€ποµεν α¨τίας, œσπερ ε¨ς κέντρον τÉς Nήσου τÉς 

Λευκοσίας. Διό τήν ôδειαν τÉς καθόδου α¨τήσας παρά τοÜ ^Hγεµόνος τÉς Nήσου, 

καί λαβών αéτήν, àπέστειλεν ™ αéτοÜ Mακαριότης ≤να τ΅ν ¨δίων γιαννητζαρέων 

ε¨ς περιφύλαξιν ™µ΅ν êπάντων âν τFÉ ïδ΅, καί συνδροµήν τÉς ^Aγίας E¨κόνος 

µήποτέ τις τ΅ν βαρβάρων ¦θελε τολµήσFη τί κατά τÉς ^Aγίας E¨κόνος, ¦ κατά τ΅ν 

βασταζόντων αéτήν, ¬περ qν àδύνατον, διά τό τFÉ àδεί÷α ½ς ε€ποµεν τοÜ âνδόξου 

^Hγεµόνος γίνεσθαι τήν κάθοδον, καί âν προποµπFÉ µάλιστα καί παρατάξει µετά 

φαν΅ν καί λαµπάδων, καί ταÜτα âν µέσω âθνικ΅ν καί βαρβάρων. 

 Kαταβιβάσαντες οsν τήν ^Aγίαν E¨κόνα, âκ τοÜ πανσέπτου θώκου αéτÉς, 

δακρυχέοντες τρόµω  πολλ΅, καί âπ’ üµων àράµενοι, σηµαντÉρος προπορευοµένου 

(ο≈τω γάρ ®ητ΅ς διελάµβανε καί ™ ôδεια), φαν΅ν τε καί λαµπάδων, τFÉ προθυµί÷α 

πάντων τ΅ν Πατέρων, τFÉ συνδροµFÉ τ΅ν \Oρθοδόξων Xριστιαν΅ν, âφθάσαµεν 

πλησίον τοÜ προW®ηθέντος µετοχίου τοÜ \Aρχαγγέλου, âν z ε≈ροµεν 

συνηθροισµένον ±παν τό πλÉθος τοÜ λαοÜ τÉς εéαγοÜς Πόλεως Λευκοσίας, µετά 

τοÜ γνησίου Ποιµένος αéτ΅ν, προσκαρτεροÜντας τήν ^Aγίαν E¨κόνα, ≥ν 

•ποδεξάµενοι êγν΅ς, καί προσκυνήσαντες φιλευσεβ΅ς, φέροντες κατέθεντο 

εéλαβ΅ς πάνυ, âν τ΅ τοÜ \Aρχαγγέλου Nα΅ κατά τό αéτό öτος, τFÉ τετάρτFη 

Σεπτεµβρίου, àγαλλόµενοι τήν àπόλαυσιν τοιούτου θησαυροÜ, τÉς îερÄς καί 

χαριτοβρύτου E¨κόνος, τÉς \Aειπαρθένου καί àκηράτου Mαρίας. 

 Πάντες οsν  οî âν τFÉ Λευκοσί÷α, οî âν τFÉ Σκάλ÷α καί Λάρνακι ο¨κοÜντες 

φιλευσεβεÖς καί çρθόδοξοι, µικροί τε καί µεγάλοι, ôνδρες καί γυναÖκες, ο¥ τε τ΅ν 

πέριξ χωρίων, καί πάντες οî âν τFÉ Nήσω, καθ’ ™µέραν πορευόµενοι προσεκύνουν, 

µετ’ εéλαβείας êπάσης καί φόβου, προσφέροντες ≤καστος τFÉ φιλευσεβεÖ προαιρέσει 

καί ζήλω τÉς àνοικοδοµÉς τFÉ Kυρί÷α καί ΠαντανάσσFη τοÜ παντός, ½ς οî µάγοι τά 

€δια δ΅ρα τ΅ Yî΅ αéτÉς, ≤καστος τό κατά δύναµιν· καί ¬στις οéκ εrχεν àργύριον 

àφιέρωνέ τι τ΅ν ε•ρεθέντων αéτ΅ âνδυµάτων, ¦ ëτέρων κτηµάτων τε καί 

•ποστατικ΅ν· καί ο≈τω κατ’ εéδοκίαν θείαν, ζήλω µάλιστα καί συναινέσει τοÜ 

àείποτε τό καλόν êπάσης τÉς πατρίδος προνοουµένου Mακαριωτάτου καί KοινοÜ 

™µ΅ν Πατρός καί Δεσπότου Kυρίου Kυρίου KυπριανοÜ καταβιβάσθη ™ 

Θεοµητορική ^Aγία E¨κών âν τ΅ Nα΅ τοÜ \Aρχαγγέλου, ½ς προέφηµεν, âν z 

πάντων âπαθροιζοµένων καί προσκυνούντων συνηθροίσθη ™ âλεηµοσύνη τ΅ν 

φιλευσεβ΅ν, δι’ wς âγένετο ™ πρώτη καταβολή τÉς \OθωµανικÉς àδείας τÉς 
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àνακαινίσεως τÉς MονÉς, ≥τις διά παρακλήσεων καί îκεσι΅ν πρός τήν ^Yπέραγνον 

Δέσποιναν, ±µα δέ îδρώτων καί àγώνων πολλ΅ν τÉς αéτοÜ Mακαριότητος, µ’ ¬λις 

δι’ êδρÄς καταβολÉς âξεδόθη. 

 ≠Oθεν καί ™µεÖς τFÉ πατρικFÉ καί κοινFÉ προστασί÷α τÉς αéτοÜ Mακαριότητος 

θαW®οÜντες τFÉ τε συνδροµFÉ καί τ΅ διακαεÖ ζήλω, οé µόνον τ΅ν âν τFÉ Nήσω 

εéσεβ΅ν, àλλά καί πάντων τ΅ν êπανταχοÜ τÉς γÉς \Oρθοδόξων, ¬που 

διακηρύττεται τό ‰ Oνοµα τÉς îερÄς καί χαριτοβρύτου ^Aγίας E¨κόνος τÉς 

παντοβασιλίσσης Mητρός τοÜ ΘεοÜ,  τÉς âν Kύκκω, äρξάµεθα τήν àνοικοδοµήν τÉς 

MονÉς προσδπανοÜντες âκ τÉς καθ’ ëκάστην αéξανοµένης καί 

πολλαπλασιαζοµένης âλεηµοσύνης, παρά τ΅ν âν τFÉ Nήσω εéσεβ΅ν καί παρά  τ΅ν 

âν êπάσFη τFÉ •φ’ ™λίου ε•ρισκοµένων \Oρθοδόξων, àφθονοπαρόχως àποδιδοµένης, 

φροντίδι καί âπιµελεί÷α τ΅ν φιλοχριστοτάτων àρίστων \Eπιτρόπων, πόθω ζέοντι 

τ΅ν φιλοκάλων καί φιλευσεβεστάτων συνδροµητ΅ν, µόχθω πάντων τ΅ν Πατέρων 

πρός τήν τ΅ν àναγκαίων κοµιδήν, διά τό δύσβατον καί àπαραµύθητον τοÜ τόπου, 

καί διά τάς τραχύτητας τ΅ν çρέων, µετά µιÄς τριετίας, βοηθεί÷α τÉς Πανάγνου 

Mητρός, àνοικοδοµήθη, καί öλαβε τό κάλλιστον καί ποθούµενον τέλος ±πασα ™ 

Mονή, €σως λαµπροτέρα τÉς πρώτης àποκατασταθεÖσα καί àποπερατωθεÖσα. 

Προσεπιδιορθώθησαν ±παντα τά περικαλλÉ κελλία τÉς MονÉς κατά τό δέον, τό 

Συνοδικόν, ^HγουµενεÖον, TραπεζαρεÖον, καί ôλλα, öξωθεν µέ θύρας 

πολυποικίλους, µέ θρόνους, µέ ôµβωνα, àρµάρια, καί ôλλα âκ ξύλων καρυΐνων 

âπιµελ΅ς γλυπτουργηµένων, µέ πολυελαίους, καί €σως ½ς àρεστόν âστί τοÖς 

çφθαλµοÖς παντός περιέργου ¨δεÖν, καί ™ ^Yπέραγνος àρέσκεται Δέσποινα, κατά τό 

«Kύριε äγάπησα εéπρέπειαν ο€κου σου». O≈τως àποπερατώθη ™ àνοικοδοµή τÉς 

MονÉς, τFÉ âπικρατεστέρ÷α  πάντων χειρί τοÜ ^Aγίου ΘεοÜ. 

 ^H τ΅ν πραγµάτων ¬µως πολύτιµος àγορά, ™ κοµηδή καί àνάβασις τ΅ν 

àναγκαίων êπάντων ε¨ς τήν ο¨κοδοµήν, âν τοιούτοις δυσβάτοις καί τραχυτάτοις 

βουνοÖς, ™ δυσχέρεια τοιούτου χαλεπωτάτου καιροÜ, οî κατ’ öτος πληρωνόµενοι 

τόκοι τ΅ν παλαι΅ν χρε΅ν, κατήντησαν τήν Mονήν (φεÜ) ε¨ς βαρύτατα καί 

•πέρογκα χρέη πλείονα τ΅ν πρώτων, zν τήν âλάφρωσιν καί τόν àνακουφισµόν, 

µετά Θεόν, παρ’ οéδενός ôλλου âλπίζοµεν ÷àείποτε καί φανταζόµεθα, ε¨µή παρά τÉς 

φιλευσεβοÜς καί φιλελεήµονος ψυχÉς τε καί προαιρέσεως πάντων τ΅ν τά θαλάσσια 

πελάγη διαπλεόντων, τ΅ν âν ξηρ÷Ä ο¨κούντων, τ΅ν êπανταχοÜ ε•ρισκοµένων 

êπάντων φιλευσεβ΅ν \Oρθοδόξων, οxς ±πασιν. E€θε àντιδώη αéτή ™ ^Yπέραγνος 

Δέσποινα χιλιοπλασίονα τά κέρδη, âν τοÖς öργοις αéτ΅ν, καί οéράνιον τόν µισθόν. 

 Tούτων ο≈τως âχόντων προσετέθη âν τοÖς ο¨κοδοµήµασι νέος, δι’ ¨δίων 

àναλωµάτων τοÜ κοινοÜ Πατρός καί Δεσπότου ^Aγίου Kύπρου Kυρίου Kυρίου 

KυπριανοÜ, ï νεοδµηθείς κάλλιστος σταυρωτός θόλος, ï öχων âπάνωθεν αéτοÜ τήν 
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καµπάναν, ï συζευγνύων τήν  µεσαίαν τρίχορον λόντζαν µέ τήν τοÜ ΣυνοδικοÜ. 

Προσετέθη καί νέον µαγειρεÖον µέ θόλον πλησίον τοÜ παλαιοÜ, καί µία λόντζα νέα 

πλησίον τ΅ν δύο µαγειρείων. 

 Kατεκοσµήθη αsθις ™ Mονή θεί÷α δυνάµει καί κατεπλουτίσθη ±πασι τοÖς 

σκεύεσι, καί ëτέροις χρειώδεσι καί τό âπωφελέστερον διά τÉς àποκτήσεως τÉς 

âντελοÜς Bιβλιοθήκης, λαµπροτέρας καί àξιολογωτέρας τÉς πυρποληθείσης, µέ τήν 

àφιέρωσιν τοÜ àοιδίµου âκείνου \Aνδρός, τοÜ πρώFην \Aρχιµανδρίτου τÉς 

^Aγιωτάτης \AρχιεπισκοπÉς τÉς Kύπρου, τοÜ àποδηµήσαντος πρός Kύριον âν τFÉ 

κλεινFÉ \Eνετί÷α Kυρίου Kυρίου KυπριανοÜ, οyγε µνηµονεύοι Θεός καί πάντες ο¨ 

εéσεβεÖς Xριστιανοί· οyτος ï àοίδιµος àφιέρωσε ποσότητα χρηµάτων, οéχί δι’ ôλλο 

τί, ε¨µή διά àπόκτησιν µιÄς âντελοÜς Bιβλιοθήκης ε¨ς τήν îεράν ™µ΅ν Mονήν, ≥τις 

Θεί÷α βοηθεί÷α µετά τόν πυρπολησµόν, διά τÉς συναθροίσεως πολλ΅ν âπωφελ΅ν 

δυσευρήτων, καί àξιολογοτάτων, παλαι΅ν καί νέων βιβλίων âγένετο, τό 

àναγκαιότατον καί θεάρεστον πάντων τ΅ν γινοµένων âν τFÉ MονFÉ. Tοιουτοτρόπως 

èκονόµησεν ™ ^Yπεραγία Θεοτόκος πρός τÉς πυρκαϊÄς τÉς πάλαι Bιβλιοθήκης, τόν 

τρόπον τοÜ πλουτισµοÜ τÉς ¦δη γινοµένης, καί âπαυξανοµένης διπλασίως καί 

τριπλασίως, παρά τοÜ φιλογενοÜς àοιδίµου âκείνου \Aνδρός, οyπερ τό µνηµόσυνον 

ε€η παραπεµπόµενον àπό γενεÄς ε¨ς γενεάν, διά τÉς αéτοÜ àφιερώσεως τ΅ν ¨δίων 

βιβλίων, âν τFÉ îερ÷Ä BασιλικFÉ καί ΣταυροπηγιακFÉ τοÜ Kύκκου ™µ΅ν MονFÉ, ε¨ς 

α¨΅να τόν ±παντα ≤ως οy αéτανερεθFÉ ™ σελήνη. 

 \Aνοικοδοµηθείσης οsν τÉς MονÉς, ½ς ïρÄται, πρός µνηµόσυνον τ΅ν 

κτητόρων, καί πάντων τ΅ν âπιτρόπων τε καί συνδροµητ΅ν, τ΅ν âλεησάντων καί 

âλεούντων ™µÄς \Oρθοδόξων, âδόθη ™µÖν παρά τοÜ Mακαριωτάτου ^Aγίου Δεσπότου 

ôδεια τοÜ àναβιβάσαι τήν χαριτόβρυτον ^Aγίαν E¨κόνα ε¨ς τήν âκλεχθεÖσαν παρ’ 

αéτÉς îεράν Mονήν, ¬που qν τό πρότερον· διό καί àράµενοι ταύτην, κατά τό 

χιλιοστόν çκτακοσιοστόν δέκατον ≤κτον öτος, τFÉ ëνδεκάτFη Mαρτίου, δέει πολλ΅, 

µετά φαν΅ν καί λαµπάδων, συνοδευόµενοι αsθις παρά τ΅ν τοÜ κοινοÜ Πατρός 

διορισθέντων ¨δίων γιαννητζαρέων, τFÉ συνδροµFÉ ¬λων τ΅ν εéσεβ΅ν, πάντα τά τÉς 

Σωλέας µέρη διαπεράσαντες, καί περιελθόντες µερικά χωρία τÉς Mυριανθούσης, âν 

οxς οî φιλευσεβεÖς \Oρθόδοξοι, µετά τÉς δεούσης •ποδοχÉς προποµπÉς τε καί 

παρατάξεως •ποδεχόµενοι καί προπέµποντες ≈µνουν καί âδόξαζον λέγοντες ¬τι, 

àνεκαίνισε τό Παλάτιόν της, καί •πάγει ¥να κατοικήσFη âκεÖ· ε¨ς τόν ôνωθεν λέγω 

τρόπον διαπεράσαντες, àπηγάγοµεν αéτήν ε¨ς τήν σεβασµίαν αéτÉς Mονήν, τFÉ 24 

Mαρτίου, ≥ν ¨δόντες πάντες οî âν τFÉ MονFÉ µοχθοÜντες Πατέρες σύν ™µÖν öχαιρον, 

≈µνους καί èδάς ÷àσµάτων àναµέλποντες αéτFÉ τFÉ ^Yπεράγνω Mητρί τοÜ ΘεοÜ 

™µ΅ν, διά τήν τÉς σεπτÉς αéτÉς E¨κόνος âπάνοδόν τε καί âπανάκαµψιν. 
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 Mετά δέ τήν παρέλευσιν τÉς ëορτÉς τοÜ EéαγγελισµοÜ, âλθόντες πάντες οî 

τ΅ν λοιπ΅ν χωρίων τÉς Mυριανθούσης \Oρθόδοξοι, µετ’ εéλαβείας àπείρου καί 

κατανύξεως, προσκλαιόµενοι, ε¨ δυνατόν, ¬πως καταβιβάσωµεν αsθις τήν ^Aγίαν 

E¨κόνα, καί περιέλθωµεν êγιασµοÜ χάριν, λιτανεύοντες ε¨ς τά εéτελÉ αéτ΅ν 

χωρία. Θεασάµενοι οsν καί ™µεÖς τόν ζÉλον καί τήν προθυµίαν αéτ΅ν, 

συγκατανεύσαντες τFÉ α¨τήσει, καί παρακλήσει αéτ΅ν, κατεβιβάσαµεν τήν 

χαριτόβρυτον ^Aγίαν E¨κόνα,  ≥ν καί àράµενοι âπ’ üµων τFÉ συνδροµFÉ πάντων τ΅ν 

Πατέρων, καί εéσεβ΅ν, περιήλθοµεν τά λοιπά χωρία τÉς Mυριανθούσης, âν οxς 

πάντες οî ο¨κοÜντες ½ς φιλευσεβεÖς καί \Oρθόδοξοι τFÉ προσηκούσFη παρατάξει 

προπορευόµενοι καί παρακολουθοÜντες •πεδέχοντο καί προέπεµπον, µετά 

σηµάντρων φαν΅ν καί λαµπάδων. \Eπιστραφέντες δέ, βοηθεί÷α τÉς ^Yπεραγίας 

Θεοτόκου, àναβιβάσαµεν αsθις τήν χαριτόβρυτον αéτÉς ^Aγίαν E¨κόνα ε¨ς τήν 

σεβασµίαν αéτÉς Mονήν (τFÉ πρώτFη \Aπριλίου), ≥ν καί âνεθρονίσαµεν ε¨ς τόν 

πάνσεπτον αéτÉς Θ΅κον. 

 Σύ δέ Mητρόθεε Παντάνασσα Kόρη, Kυρία τοÜ Παντός, ¨δού τήν ^Aγίαν 

Mονήν σου àνεκαίνισας, ½ς ηéδόκησας· διαφύλαξον αéτήν τοÜ λοιποÜ ôτρωτον, 

καί àνεπειρέαστον àπό πάσης σατανικÉς âπηρείας καί âχθρικÉς βασκανίας· τούς 

σούς πιστούς δούλους àξίους ποίησον ε¨ς •πηρεσίαν τÉς ^Aγίας MονÉς σου, καί ε¨ς 

âργασίαν τ΅ν θείων âντολ΅ν àνεχοµένους àλλήλων âν àδελφικFÉ àγάπFη, σεµν΅ς 

βιοÜντας, καί πολιτευοµένους âν φόβω ΘεοÜ, ε¨ρηνικ΅ς τε καί φιλαδέλφως· 

âξαπόστειλον ε¨ς τήν ^Aγίαν σου Mονήν Kαθηγητάς, ^Iεροκήρυκας, àξίους τοÜ 

διδασκαλικοÜ αéτ΅ν âπαγγέλµατος, âρευν΅ντας καί ëρµηνεύοντας προθύµως καί 

àκιβδήλως, τάς Θείας καί ^Iεράς Γραφάς· τά êγιόγραφα λέγω τÉς ΠαλαιÄς 

Διαθήκης βιβλία, τÉς Nέας τούς θησαυρούς, τούς \Eκκλησιαστικούς Kανόνας, τούς 

≠Yµνους, τάς ^Iεράς ^Iστορίας, τά Πρακτικά τ΅ν Συνόδων, καί πραγµατευοµένους 

τήν σωτηρίαν πασ΅ν τ΅ν Xριστιανικ΅ν ψυχ΅ν, ½ς Σοί καί τ΅ Yî΅ σου εéάρεστον· 

àξιοÜσα τέως ±παντας καί τÉς âπουρανίου Bασιλείας αéτοÜ. \Aµήν. 

 

\Eφραίµ Aθηναίου, Περιγραφή τÉς ^IερÄς, Σεβασµίας καί BασιλικÉς MονÉς τÉς 

^Yπεραγίας Θεοτόκου τÉς καί µέγα âχούσης τό α¨δέσιµον, διά τόν îστορήσαντα 

αéτήν \Aπόστολον ΛουκÄν τόν Eéαγγελιστήν, τοÜ Kύκκου âπιφηµιζοµένης κατά 

τήν NÉσον Kύπρον, ^Eνετία 1819, σ. 77-87. 
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(Λευκωσία 2008), σ. 91-114. 

 


