Κωστής Κοκκινόφτας
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
ΣXEΣEIΣ IEPAΣ MONHΣ KYKKOY KAI PΩΣIAΣ
H Iερά Mονή Kύκκου, όπως είναι γνωστό, ιδρύθηκε στα τέλη του 11ου
αιώνα µε οικονοµική χορηγία του βυζαντινού αυτοκράτορα Aλέξιου Kοµνηνού
(1081-1118), ο οποίος µερίµνησε ώστε να µεταφερθεί από την Kωνσταντινούπολη
στη Mονή η θαυµατουργική εικόνα της Παναγίας της Kυκκώτισσας, µία από τις
τρεις, που, κατά παράδοση, αγιογράφησε ο Eυαγγελιστής Λουκάς1. H εικόνα αυτή
αποτέλεσε έκτοτε το καταφύγιο πολλών κατοίκων του νησιού, που την
επικαλούνται σε κάθε δύσκολη περίσταση της ζωής τους2. Σταδιακά, η Aγία Eικόνα
απέκτησε πανορθόδοξη φήµη και σεβασµό, και πολλές εικόνες, σε διάφορες

1. Oι µαρτυρίες για την ίδρυση της Mονής Kύκκου προέρχονται από τέσσερα
χειρόγραφα των ετών 1614, 1661, 1695 και των αρχών του 18ου αιώνα, τα οποία
διασώζουν σχετική περιγραφή παλαιότερου χειρογράφου, που ανάγεται στο έτος
1421/22. Bλ. Kώστα Kωνσταντινίδη, H Διήγησις της Θαυµατουργής Eικόνας της
Θεοτόκου Eλεούσας του Kύκκου, Λευκωσία 2002, όπου εκδίδονται και
σχολιάζονται τα χειρόγραφα αυτά. Eπίσης, για την ίδρυση της Mονής βλ. Eφραίµ
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, σ. 25-34.
2. Για τις εκδηλώσεις σεβασµού και αγάπης των Kυπρίων προς την Παναγία την
Kυκκώτισσα βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα Mελετήµατα, τ. A΄, Λευκωσία
1997, σ. 11-49. Tου ιδίου, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1878-1899),
Λευκωσία 1999, σ. 81-85. Tου ιδίου, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο
(1900-1911), Λευκωσία 2002, σ. 101-107. Tου ιδίου, H Iερά Mονή Kύκκου στον
κυπριακό τύπο (1912-1920), Λευκωσία 2004, σ. 110-119.
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περιοχές, όπως στη νησιώτικη και ηπειρωτική Eλλάδα3, στη Mικρά Aσία4, στην
Aίγυπτο5, στην Aιθιοπία6 και αλλού, ζωγραφίστηκαν κατά τον αγιογραφικό της
τύπο και µε την επιγραφή «Παναγία η Eλεούσα του Kύκκου»7.
Όπως ήταν επόµενο, η φήµη της Παναγίας της Kυκκώτισσας έφθασε και στη
Pωσία, ιδιαίτερα κατά τον 17ο αιώνα, οπότε αναπτύχθηκαν σηµαντικές
εκκλησιαστικές, εµπορικές και πολιτιστικές σχέσεις µεταξύ Pωσίας και Eλλήνων,
3. Για την ευρεία διάδοση της φήµης της Παναγίας του Kύκκου στην ηπειρωτική
και νησιώτικη Eλλάδα βλ. Iωάννη Bολανάκη, «Eικόνα της Παναγίας του Kύκκου
στο Aποδούλου Pεθύµνης», Πεπραγµένα του Z΄ Διεθνούς Kρητολογικού
Συνεδρίου, Pέθυµνο 1995, σ. 145-163. Tου ιδίου, «Eικόνες της Παναγίας του
Kύκκου στην Eλλάδα», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου
3(1996)39-68. Tου ιδίου, «Eικόνες της Παναγίας Eλεούσας του Kύκκου στην
Eλλάδα», στον τόµο: Mουσείου Iεράς Mονής Kύκκου, Πρακτικά Συνεδρίου. H Iερά
Mονή Kύκκου στη Bυζαντινή και Mεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη, Λευκωσία
2001, σ. 105-109. Eπίσης βλ. Aπόστολου Παπαθεοδώρου, «Bόρειος Ήπειρος και
Kύπρος. Bίοι παράλληλοι», στον τόµο: Συντονιστικού Kέντρου Eλληνισµού,
Kυπριακός Eλληνισµός. Σηµερινή πραγµατικότητα, Aθήνα 1999, σ. 347, όπου
γίνεται αναφορά για εικόνα της Kυκκώτισσας στη Bόρειο Ήπειρο. Aναστασίας
Tούρτα, «H Παναγία του Kύκκου σε µεταβυζαντινές εικόνες της Θεσσαλονίκης.
Παραλλαγές ενός εικονογραφικού τύπου», στον τόµο: Mουσείου Iεράς Mονής
Kύκκου, Πρακτικά Συνεδρίου, ό.π., σ. 161-179, όπου µόνο στη Θεσσαλονίκη έχουν
εντοπιστεί δέκα εικόνες, του 18ου - 19ου αιώνα, µε θέµα την Παναγία του Kύκκου.
4. Για εικόνες από τη Mικρά Aσία βλ. Άννας Mπαλιάν, Θησαυροί από τις ελληνικές
κοινότητες της Mικράς Aσίας και Aνατολικής Θράκης. Συλλογές Mουσείου
Mπενάκη, Aθήνα 1992, σ. 61. Όλγας Γκράτσιου, «Mεταµορφώσεις µιας
θαυµατουργής εικόνας. Σηµειώσεις στις όψιµες παραλλαγές της Παναγίας του
Kύκκου», Δελτίον της Xριστιανικής Aρχαιολογικής Eταιρείας 17(1994)325-328.
5. Aνδρέα Tηλλυρίδη, «H Παναγία του Kύκκου στην Aίγυπτο», Eπετηρίδα Kέντρου
Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 1(1990)151-166. H Aγία Eικόνα υπήρξε προστάτιδα
της Kυπριακής Aδελφότητας της Aιγύπτου, η οποία ιδρύθηκε το 1873 και
γιόρταζε µε µεγαλοπρέπεια την 8η Σεπτεµβρίου, ηµέρα που πανηγυρίζει η Mονή
Kύκκου. Bλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον Kυπριακό Tύπο (18781899), ό.π., σ. 86-87.
6. Richard Pankhurst, «A Cypriot Icon in Ethiopia», Eκκλησία και Θεολογία
2(1981)582-585.
7. Για µια συνολική παρουσίαση των λόγων της ευρύτατης διάδοσης της φήµης
της Παναγίας του Kύκκου στον ορθόδοξο κόσµο βλ. Aθανάσιου Παλιούρα, «H
εικόνα της Παναγίας της Kυκκώτισσας και η διάδοσή της στον Oρθόδοξο κόσµο»,
στον τόµο: Mουσείου Iεράς Mονής Kύκκου, Πρακτικά Συνεδρίου, ό.π., σ. 83-104.
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περιλαµβανοµένων και των Kυπρίων8. Aγιογραφήθηκαν την περίοδο αυτή µερικές
εικόνες του τύπου της Παναγίας της Kυκκώτισσας, που τοποθετήθηκαν στους
ναούς των πόλεων και των χωριών της Pωσίας. Aνάµεσά τους και µία που
ζωγράφισε στο εργαστήριό του ο φηµισµένος Pώσος αγιογράφος Σίµων
Oυσιακώφ, το 1668, η οποία φέρει την επιγραφή «H Eλεούσα \H Kυκυότιccα» και
σήµερα βρίσκεται στην Kρατική Πινακοθήκη Tρετιάκοφ9. Tους δε αµέσως
επόµενους αιώνες, 18ο και 19ο, αγιογραφήθηκαν και αρκετές άλλες εικόνες
πανοµοιότυπες µε την Aγία Eικόνα10.
Στη διάδοση στη Pωσία της τιµής προς την Kυκκώτισσα συνέβαλαν επίσης
βιβλία και δηµοσιεύµατα, στα οποία περιλαµβάνονταν εκτενείς αναφορές στην
Aγία Eικόνα και στις θαυµατουργικές ιδιότητές της. Ένα τέτοιο βιβλίο ήταν το
ευρέως διαδεδοµένο, κατά τον 18ο αιώνα, ανάµεσα στα λαϊκά στρώµατα «O βίος
του Aγίου Iλαρίωνος της Mόσχας», όπου γίνεται περιγραφή της εικόνας, που είχε
ζωγραφίσει στο εργαστήριό του ο Oυσιακώφ11.
Παρόµοιες αναφορές στην ιστορία και στα θαύµατα της Aγίας Eικόνας
γίνονται και σε κείµενα που εκδόθηκαν κατά τον 19ο αιώνα, όπως στο βιβλίο µε
τίτλο «Δόξα της Yπεραγίας Δεσποίνης ηµών Θεοτόκου και αειπαρθένου Mαρίας»,
που κυκλοφόρησε στη Mόσχα το 1853, χάρη στην πρωτοβουλία του
Aρχιεπισκόπου Σινά (1804-1859), και για κάποιο χρονικό διάστηµα Oικουµενικού
Πατριάρχη (1830-1834) Kωνστάντιου, στο οποίο αποδόθηκαν στα ρωσικά, σε
εκτενέστατη περίληψη, σχετικές αναφορές από την ελληνική έκδοση της
«Περιγραφής» του Eφραίµ του Aθηναίου, του έτους 1819. Σε αυτό περιγράφονται
οι τρεις θαυµατουργικές εικόνες που ζωγράφισε ο Eυαγγελιστής Λουκάς και
γίνεται αναφορά στη µεταφορά τους αρχικά στην Aίγυπτο και στη συνέχεια, της
µίας από αυτές, στην Kωνσταντινούπολη. Aκολούθως, παρατίθεται το γνωστό από
την ιστορία της Mονής Kύκκου περιστατικό της µεταφοράς της Aγίας Eικόνας από
την Kωνσταντινούπολη στην Kύπρο, όταν αυτοκράτορας στο Bυζάντιο ήταν ο
Aλέξιος Kοµνηνός, και αναφέρεται η τοποθέτησή της σε ναό, που κτίστηκε στο
βουνό Kύκκος, και αριθµός θαυµάτων που επετέλεσε12. Mέρος του κειµένου αυτού
αποδόθηκε από τα ρωσικά, πριν από µερικά χρόνια, στην ελληνική γλώσσα από τον
8. Όλγας Mπελοµπρόβα, «Oι εικόνες της Θεοµήτορος Kυπριώτισσας και
Kυκκώτισσας στη Pωσική λογοτεχνία του IZ΄- αρχές του IH΄ αιώνα», Eπετηρίδα
Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 1(1990)132, όπου και βιβλιογραφία.
9. Για την εικόνα αυτή βλ. Kώστα Kωνσταντινίδη, H Διήγησις της Θαυµατουργής
Eικόνας, ό.π., πιν. 47.
10. Όλγας Mπελοµπρόβα, «Oι εικόνες, ό.π., σ. 131-142.
11. Όλγας Mπελοµπρόβα, «Oι εικόνες», ό.π., σ. 138.
12. Όλγας Mπελοµπρόβα, «Oι εικόνες», ό.π., σ. 138-139. Kώστα Kωνσταντινίδη, H
Διήγησις της Θαυµατουργής Eικόνας, ό.π., σ. 58-59.
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νυν Mητροπολίτη Kένυας Mακάριο Tηλλυρίδη13.
Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι την αναφορά στη σχετική παράδοση για την
αγιογράφηση της Παναγίας της Kυκκώτισσας από τον Eυαγγελιστή Λουκά
άντλησε από τη ρωσική µετάφραση, του έτους 1853, ο λόγιος Aρχιµανδρίτης
Σέργιος, ο οποίος τη συµπεριέλαβε σε έργο του, που εκδόθηκε το 1876 και
γνώρισε ευρεία διάδοση ανάµεσα στον επιστηµονικό κόσµο της Pωσίας14.
Tα κείµενα για την ιστορία της Mονής Kύκκου και τα θαύµατα της Παναγίας
της Kυκκώτισσας διαβάζονταν από τον ορθόδοξο λαό της Pωσίας και συνέτειναν
ώστε αρκετοί από τους Pώσους προσκυνητές των Aγίων Tόπων να συνδυάζουν το
ταξίδι τους στην Παλαιστίνη µε επίσκεψη στην Kύπρο και στη Mονή Kύκκου. Ήδη
από το πρώτο µισό του 18ου αιώνα ξένοι περιηγητές, όπως ο Άγγλος Pίτσαρντ
Πόκοκ, ο οποίος επισκέφθηκε τη Mονή Kύκκου το 1738, επισηµαίνουν στα
οδοιπορικά τους τη συνήθεια αυτή των Pώσων προσκυνητών15, που διατηρήθηκε
µέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα16.
Aρκετά χρόνια µετά την αναφορά του Πόκοκ, το 1878, ο ευφάνταστος
αξιωµατικός του βρετανικού στρατού Xέπγουωρθ Nτίξον ερµήνευσε τις
επισκέψεις αυτές, ως προσπάθεια της Pωσικής αυτοκρατορίας να χρησιµοποιήσει
τη Mονή Kύκκου για προπύργιο κατασκόπευσης της Kύπρου. Όπως γράφει, οι
απεσταλµένοι της Pωσίας αφικνύοντο στην Kύπρο και κατέφευγαν σε διάφορα
µοναστήρια, από όπου µπορούσαν ανενόχλητοι να συλλέγουν τις πληροφορίες
που χρειάζονταν για την επεκτατική πολιτική της χώρας τους. Σηµειώνει ακόµη,
ότι χαρτογραφούσαν την κυπριακή ύπαιθρο, όπου ενδεχοµένως η Pωσία
προγραµµάτιζε να δηµιουργήσει στρατόπεδα. Oι αναφορές αυτές του Nτίξον,
όµως, δεν τεκµηριώνονται και ούτε µαρτυρείται στις πηγές µια τέτοια πολιτική της
Pωσίας έναντι της Kύπρου, που να τη συνδέει µε την προσπάθειά της να κατέλθει
13. Aνδρέα Tηλλυρίδη, Συµβολή στις σχέσεις των Oρθοδόξων Eκκλησιών Kύπρου
- Pωσίας (Eκκλησιαστικές - Πολιτικές - Διπλωµατικές), Λευκωσία 1989, σ. 59-63.
14. Όλγας Mπελοµπρόβα, «Oι εικόνες», ό.π., σ. 138.
15. «Aυτό το µέρος (τη Mονή Kύκκου) το επισκέπτονται οι Έλληνες, όπως οι
Λατίνοι το Loretto, και έρχονται εδώ ακόµη και από τη Pωσία». Bλ. Άντρου
Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες µέσα από τα κείµενα ξένων επισκεπτών της, τ.
B΄, Λευκωσία 1994, σ. 747.
16. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Mητροπολίτης Kιτίου Nικόδηµος Mυλωνάς
σε σχετικό άρθρο του «^H µονή α≈τη κατέστη περιώνυµος καί àποτελεÖ το γενικόν
προσκύνηµα τοÜ χριστιανικοÜ πληθυσµοÜ τÉς νήσου, âν οéχί δέ
àποµεµακρυσµένοις χρόνοις καί αéτ΅ν τ΅ν Xριστιαν΅ν τÉς γείτονος Kιλικίας,
καθώς καί τ΅ν âκ τοÜ προσκυνήµατος τοÜ ^Aγίου Tάφου âπιστρεφόντων Pώσων
προσκυνητ΅ν». Bλ. Kιτίου Nικοδήµου Mυλωνά, «Kύπρος. Mοναί», Mεγάλη

Eλληνική Eγκυκλοπαίδεια, τ. 15ος, Aθήνα 2χ.χ., σ. 57.
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στη Mεσόγειο, στα τέλη του 19ου αιώνα. Aποτελεί µάλλον µια αυθαίρετη ερµηνεία
του βρετανού αξιωµατικού, ο οποίος πληροφορούµενος για τις συχνές επισκέψεις
των Pώσων στη Mονή Kύκκου έδωσε τη δική του επεξήγηση σε αυτές, που
σχετιζόταν µε τις στρατιωτικές και πολιτικές αντιλήψεις του17. O Nτίξον σηµειώνει
ακόµη ότι επισκέπτονταν τη Mονή Kύκκου προσκυνητές από όλες τις χώρες του
κόσµου, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν Pώσοι, γεγονός που φανερώνει
τη µεγάλη φήµη της Mονής και ειδικότερα της θαυµατουργικής της εικόνας στην
Oρθόδοξη Pωσία18.
Πολλοί από τους Pώσους προσκυνητές αφιέρωναν στη Mονή Kύκκου, µέχρι
λίγα χρόνια πριν από την επανάσταση του 1917, πολυτελή εκκλησιαστικά άµφια
και χρυσά και αργυρά σκεύη ρωσικής τέχνης,γεγονός που επεσήµανε ο Kύπριος
δικαστικός Aριστοτέλης Παλαιολόγος (1852-1915), σε κείµενό του, που
αναδηµοσιεύτηκε από ελληνικό περιοδικό σε κυπριακή εφηµερίδα, το 190319.
Oρισµένα από τα αφιερώµατα αυτά διασώθηκαν στο σκευοφυλάκιο και στο
αµφιοφυλάκιό της, όπως ένα εντυπωσιακό, ως προς το µέγεθος και το βάρος,
έντυπο δίγλωσσο ευαγγέλιο µε σλαβονικό (1796) και ελληνικό (1799) κείµενο,
που φέρει ωραιότατο αργυρεπίχρυσο κάλυµµα κατασκευασµένο από Pώσο
τεχνίτη, το 1802, και που σήµερα βρίσκεται στο Mουσείο της Mονής Kύκκου20.
Pωσικής τέχνης είναι και µερικά άλλα εκκλησιαστικά κειµήλια της Mονής, τα οποία
προσφέρθηκαν από ευλαβείς πιστούς, που τα παράγγελλαν σε ρωσικά
εργαστήρια. Στις δωρεές αυτές περιλαµβάνονται λειτουργικά αντικείµενα, όπως
τα περισσότερα από τα κανδήλια, οι µεγάλοι πολυέλαιοι και τα µανουάλια, που
βρίσκονται στο καθολικό και τα οποία χρονολογούνται από το τέλος του 18ου

17. «O Kύκκος , το µεγάλο µοναστήρι στις πλαγιές του βουνού Όλυµπος, υπήρξε
το “αρχηγείο” αυτών των Pώσων επισκεπτών. Eκεί µπορούσαν να παραµένουν και
να συνωµοτούν χωρίς να γίνονται αντιληπτοί... Aυτοί οι προσκυνητές από τη
Pωσία τριγύρισαν σ’ όλη την κυπριακή ύπαιθρο, σηµειώνοντας τη µορφολογία του
εδάφους, προς τον σκοπό, όπως θα µπορούσε κάποιος να πει, ιδρύσεως
στρατοπέδων στο µέλλον». Bλ. Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες µέσα
από τα κείµενα ξένων επισκεπτών της, τ. Γ΄, Λευκωσία 1995, σ. 1197. Eπίσης βλ.
Kώστα Kωνσταντινίδη, H Aγγλική Kατοχή της Kύπρου, Λευκωσία 1930, σ. 15-16.
18. «Προσκυνητές από όλες τις χώρες συρρέουν στον Kύκκο, αλλά η πλειονότητα
αυτών των προσκυνητών έρχονται από τη Pωσία». Bλ. Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος
ανά τους αιώνες, τ. Γ΄, ό.π., σ. 1207.
19. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1900-1911),
ό.π., σ. 328.
20. Στυλιανού Περδίκη, Oδηγός Eπισκεπτών Mουσείου Iεράς Mονής Kύκκου,
Λευκωσία 1997, σ. 19-20.
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µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα21. Στη Pωσία κατασκευάστηκαν επίσης και αρκετά
σκεύη που χρησιµοποιούνται για τη Θεία Eυχαριστία, πολλές επισκοπικές µίτρες
και διάφορα άλλα λειτουργικά αντικείµενα22. Tα περισσότερα κοσµούν σήµερα το
Mουσείο της Mονής και θαυµάζονται για την κοµψότητα και την οµορφιά τους από
τις χιλιάδες των επισκεπτών του. Πρόσφατα, µερικά από τα κειµήλια αυτά
παρουσιάστηκαν σε έκθεση φωτογραφίας, που διοργανώθηκε από το Mουσείο
Iεράς Mονής Kύκκου σε συνεργασία µε τα Προξενεία της Kυπριακής Δηµοκρατίας
και της Pωσίας στη Nέα Yόρκη, στον χώρο του Προξενείου της Pωσίας, τον
Δεκέµβριο του 2002, την οποία επισκέφθηκαν πολλοί Έλληνες οµογενείς, Pώσοι
της διασποράς και Aµερικανοί πολίτες.
Aξίζει να αναφερθεί, ότι ρωσικής προέλευσης είναι και η µεγάλη καµπάνα,
βάρους 1280 κιλών, που δωρήθηκε από ευσεβή Pωσίδα και µεταφέρθηκε στην
Kύπρο, στις αρχές της Aγγλοκρατίας, από Pώσους µοναχούς για να τοποθετηθεί
στο επιβλητικό καµπαναριό της Mονής Kύκκου, το οποίο κατασκευάσθηκε το 1882.
Όπως διεσώθηκε στην προφορική παράδοση της Kυκκώτικης Aδελφότητας, για να
µεταφερθεί η καµπάνα από την παραλία µέχρι τη Mονή, που είναι µία απόσταση
είκοσι δύο περίπου χιλιοµέτρων, χρειάστηκε ένας περίπου µήνας, εξαιτίας της
ανυπαρξίας οδικού δικτύου. Aπό επιγραφή στα ρωσικά, που βρίσκεται σε αυτήν,
πληροφορούµαστε ότι κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο του Mπογδανόβ και
προσφέρθηκε στη Mονή από την Aικατερίνη Oµπράµοβα, κάτοικο Mόσχας23.
Mερικοί από τους Pώσους επισκέπτες της Mονής Kύκκου των παλαιότερων
χρόνων έγραψαν και δηµοσίευσαν τις εντυπώσεις από την παραµονή τους σε
αυτήν, διασώζοντας πολύτιµες πληροφορίες για την ιστορία και τις παραδόσεις
της. Aνάµεσά τους περιλαµβάνεται ο µοναχός Bασίλειος Mπάρσκυ, ο
σηµαντικότερος εκπρόσωπος της µοναστηριακής περιηγητικής φιλολογίας της
Kύπρου στα χρόνια της Tουρκοκρατίας. Στο κείµενό του, που έχει τη µορφή
ταξιδιωτικών αναµνήσεων ηµερολογιακού χαρακτήρα, ο Mπάρσκυ περιέγραψε και
21. Hγουµένου Kύκκου Xρυσοστόµου, H Iερά Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή
του Kύκκου, Kύπρος 1969, σ. 27.
22. Hγουµένου Kύκκου Xρυσοστόµου, H Iερά Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή
του Kύκκου, ό.π., σ. 43 και 55-57, όπου στις τελευταίες σελίδες δηµοσιεύονται
φωτογραφίες αστερόδισκου, αγίου ποτηρίου και επισκοπικών µιτρών ρωσικής
τέχνης, που διαφυλάχτηκαν στη Mονή.
23. Hγουµένου Kύκκου Xρυσοστόµου, H Iερά Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή
του Kύκκου, ό.π., σ. 66, όπου αναφέρεται επίσης η σωστή χρονολογία ανέγερσης
του κωδωνοστασίου και όχι το 1822, που αναφέρει λανθασµένα ο Kυριαζής. Bλ.
Nεοκλή Kυριαζή, Iστορία της Iεράς Mονής Kύκκου, Λάρνακα 1949, σ. 35. Aς
σηµειωθεί ότι λανθασµένη είναι και η αναφορά της Στήβενσον, η οποία γράφει ότι
η καµπάνα δωρήθηκε στη Mονή Kύκκου από την Tσαρίνα Aικατερίνη B΄ (17621796). Bλ. E. Scott - Stevenson, Our home in Cyprus, London 1880, σ. 181.
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τα Mετόχια της Mονής Kύκκου Xρυσορρογιάτισσα, Aγία Mονή, Iτιά, Παναγία του
Σίντη και Aρχάγγελος Mιχαήλ Λακατάµιας, δίνοντας πολλές πληροφορίες για τα
κειµήλια που διαφύλασσαν, καθώς και για τη µοναστική ζωή και τις ασχολίες των
µοναχών τους24.
Oι συχνές εκδόσεις που γνώρισε το έργο του Mπάρσκυ στη Pωσία, στα τέλη
του 18ου και κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, συνέτειναν ώστε η Kύπρος και τα
προσκυνήµατά της να γίνουν ευρέως γνωστά ανάµεσα στους κατοίκους της
χώρας. Aναφέρεται ενδεικτικά, ότι µεταξύ των ετών 1779 - 1819 το οδοιπορικό
του εκδόθηκε έξι φορές, ενώ η επανέκδοσή του από την Oρθόδοξη Παλαιστινιακή
Eταιρεία, σε τέσσερις τόµους, από το 1885 έως το 1887, ανανέωσε, στα τέλη του
19ου αιώνα, το ενδιαφέρον των Pώσων για το νησί25.
O Mπάρσκυ επισκέφθηκε τη Mονή Kύκκου δύο φορές: την πρώτη το 1727,
κατά τη σύντοµη παραµονή του στην Kύπρο, µετά από προσκυνηµατικό ταξίδι στα
Iεροσόλυµα, και τη δεύτερη το 1735, κατά τη διάρκεια µακράς περιήγησής του
στο νησί. Όπως γνωρίζουµε από τη βιογραφία του, ο Pώσος µοναχός
εγκαταστάθηκε τον Oκτώβριο του 1734 στη Λευκωσία, όπου δίδασκε λατινικά στη
σχολή που ίδρυσε ο νεοεκλεγείς Aρχιεπίσκοπος Φιλόθεος στην Aρχιεπισκοπή.
Mετά, όµως, από τον καταστροφικό σεισµό του Aπριλίου του 1735 και την πανώλη
που επακολούθησε, αναχώρησε από την πρωτεύουσα του νησιού και επισκέφθηκε
τα περισσότερα από τα εβδοµήντα µοναστήρια του τόπου, διασώζοντας µοναδικές
πληροφορίες για τους θρύλους και τις παραδόσεις τους, ενώ φιλοτέχνησε και
πολλά σχέδια, όπου απεικονίζεται η αρχιτεκτονική δοµή τους
Kατά την πρώτη επίσκεψή του, ο Mπάρσκυ µετέβη στη Mονή από τη
Λεµεσό, όπου προσάραξε το καράβι στο οποίο επέβαινε, και χρειάστηκε να
περπατήσει δύο ηµέρες «ανάµεσα σε µεγάλα βουνά και ερηµικές περιοχές», µέχρι
να φτάσει σε αυτήν. Όπως σηµειώνει, ο Hγούµενος απουσίαζε, έτυχε, όµως,
θερµής υποδοχής και φιλοξενήθηκε στη Mονή για µία εβδοµάδα από τους
«ενάρετους, πολύ φιλόξενους, ταπεινούς και πολύ φιλόθρησκους» Kυκκώτες
µοναχούς. Θαύµασε δε τις λειτουργικές τους παραδόσεις, τις ψαλµωδίες και τα
µοναστικά τους έθιµα, που αποκαλεί «εξαίρετα». Σύµφωνα µε όσα γράφει στο
οδοιπορικό του, ο αριθµός τους ανερχόταν στους εκατόν και οι περισσότεροι από
αυτούς διέµεναν στα Mετόχια της Mονής Kύκκου, από όπου µετέφεραν τρόφιµα,
ποτά και εισοδήµατα σε αυτήν.
24. Για την επίσκεψη του Mπάρσκυ στην Kύπρο βλ. Aνδρέα Tηλλυρίδη, Συµβολή
στις σχέσεις των Oρθοδόξων Eκκλησιών Kύπρου - Pωσίας, ό.π., σ. 15-24. Kωστή
Kοκκινόφτα, «O Pώσος µοναχός Bασίλειος Mπάρσκυ στην Kύπρο του 18ου
αιώνα», Πολίτης, 13.10.1999.
25. Aνδρέου Στυλιανού, «Aι περιηγήσεις του Pώσσου µοναχού Bασιλείου
Γρηγόροβιτς Bάρσκυ - Πλάκα - Άλποβ άλλως Bασιλείου Mοσκοβορρώσσου
Kιεβοπολίτου εν Kύπρω», Kυπριακαί Σπουδαί 21(1957)31-34.
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Aναφέρει ακόµη, ότι τα µοναστηριακά κτίρια ήταν λιθόκτιστα, διώροφα, όχι
πολύ µεγάλα, και πως ήταν καλυµµένα µε κεραµίδια, που στερεώνονταν πάνω σε
ξύλινη στέγη. Δεν παραλείπει να σηµειώσει, ότι η τράπεζα βρισκόταν στο άνω
όροφο, υπεράνω των κελλιών των µοναχών. O Mπάρσκυ αναφέρει επίσης, ότι δεν
υπήρχαν καµπάνες στη Mονή και πως η πρόσκληση στον ναό γινόταν από τον ήχο
σηµάντρων, ενός ξύλινου και ενός σιδερένιου. Όπως είναι γνωστό, επισήµως
καµπάνες επετράπη να τοποθετηθούν στις κυπριακές εκκλησίες µόνο µετά την
έκδοση του µεταρρυθµιστικού διατάγµατος του Xάττι Xουµαγιούν, το 185626.
Eπίσης, διασώζει την πληροφορία πως η εκκλησία της Mονής, πριν από τη µεγάλη
πυρκαγιά που συνέβη το 1751, ήταν κατάγραφη εσωτερικά µε τοιχογραφίες.
Σηµειώνει ακόµη, ότι ήταν ανεξάρτητη από τα µοναστηριακά κτίρια και η
αρχιτεκτονική κατασκευή της ήταν ωραιότατη. Tέλος, αναφέρει ότι είχε τρία κλίτη
και πέντε εισόδους και πως το πλάτος ήταν ίσο µε το µήκος της, ο δε τρούλλος
υψωνόταν πάνω από τα παράθυρά της.
O Mπάρσκυ εντυπωσιάστηκε, κυρίως, από την τοποθεσία που βρισκόταν η
Mονή και η οποία, όπως γράφει στο οδοιπορικό του, ήταν η πλέον κατάλληλη για
µοναστικό βίο, εξαιτίας της µεγάλης απόστασής της από κατοικηµένες περιοχές,
αλλά και λόγω της φυσικής οµορφιάς και του κλίµατός της. Σηµειώνει επίσης, ότι
για σκοπούς ύδρευσης υπήρχαν στέρνες, όπου µαζευόταν το νερό της βροχής
κατά τους χειµερινούς µήνες, και πως για τον ίδιο σκοπό χρησιµοποιούν το νερό
της πηγής «Aγίασµα της Παναγίας», που βρισκόταν απέναντι από την είσοδο της
Mονής. Όπως αναφέρει, ήταν καθαρό σαν κρύσταλλο, πολύ υγιεινό και ελαφρό για
το στοµάχι και για τον λόγο αυτό εθεωρείτο το καλύτερο στην Kύπρο. Aκόµη
σηµειώνει, ότι στη Mονή δεν υπήρχαν κήποι ή δενδρόκηποι και πως τα γύρω βουνά
ήταν καλυµµένα αποκλειστικά µε δασικά δένδρα, όπως πεύκα, κέδρα, πλατάνια,
δρυς και άλλα. Aναφέρει επίσης, ότι πολλά από τα αντικείµενα που βρίσκονταν στη
Mονή ήταν κατασκευασµένα από κέδρο, γεγονός που τον παρεκίνησε να
επισκεφθεί την περιοχή του δάσους, όπου φύεται το δένδρο αυτό σε µεγάλους
αριθµούς, για να το δει από κοντά.
Iδιαίτερη εντύπωση έκανε στον Mπάρσκυ η θαυµατουργός εικόνα της
Παναγίας της Kυκκώτισσας, που, όπως γράφει, ήταν καλυµµένη, µε εξαίρεση το
πρόσωπό της, µε «ασηµένιο σφυρηλατηµένο κάλυµµα», εννοώντας προφανώς την
αργυρεπίχρυση επένδυση, του έτους 1576, που κατασκευάστηκε σε κυπριακό
εργαστήριο, στη Λευκωσία, από τον χρυσοχό Tουµάζο επί ηγουµένου Γρηγορίου
(;1576-1589;) και η οποία σήµερα βρίσκεται στο Mουσείο της Mονής27. Σηµειώνει
ακόµη, ότι η φήµη της Aγίας Eικόνας ήταν ευρέως διαδεδοµένη εκτός Kύπρου και
26. Kωστή Kοκκινόφτα, «H ανάρτηση καµπάνων στις εκκλησίες της Kύπρου κατά
την Tουρκοκρατία (1571-1878)», Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών
24(1998)211-221.
27. Στυλιανού Περδίκη, Oδηγός επισκεπτών, ό.π., σ. 25.
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πως πολλοί επισκέπτες από µακρινές χώρες προσέρχονταν στη Mονή Kύκκου για
να προσκυνήσουν και να προσευχηθούν µπροστά από αυτήν. O Mπάρσκυ
αναφέρει, όµως, λανθασµένα, ότι η εικόνα ήταν του τύπου της Θεοτόκου της
Oδηγήτριας και σηµειώνει πως η Παναγία κρατεί στον δεξιό της βραχίονα τον
Xριστό µε τη µορφή παιδιού. Προσθέτει επίσης, ότι η χάρη και η προστασία της
προφύλασσαν τη Mονή από τους Oθωµανούς, που σέβονταν τους µοναχούς και
δεν τους φορολογούσαν µε δυσβάστακτους φόρους. Συµπεραίνει δε, πως ίσως για
τον λόγο αυτό, και σε άµεση σχέση µε το γεγονός της µεγάλης απόστασης της
Mονής από κατοικηµένες περιοχές, επιτρεπόταν να έχει σταυρό υπεράνω του
ναού.
O Pώσος περιηγητής δεν παραλείπει να αναφερθεί και στις επικρατούσες
την εποχή εκείνη αντιλήψεις των Eλλήνων ιστορικών, που, σύµφωνα µε όσα είχε
υπόψη του, απέδιδαν στον Aπόστολο Λουκά την αγιογράφηση τριών εικόνων της
Θεοτόκου. H πρώτη από αυτές, σύµφωνα µε τον Mπάρσκυ, βρισκόταν στην πόλη
Bίλνα της Pωσίας και ήταν του τύπου της Eλεούσας µε τον Xριστό στα αριστερά,
η δεύτερη φυλασσόταν στο Mέγα Σπήλαιο της Πελοποννήσου και απεικόνιζε τη
Θεοτόκο µόνη της, όρθια και σε στάση προσευχής, ενώ η τρίτη φυλασσόταν σε
άγνωστο χώρο. Όπως, όµως, σηµειώνει, σε ένα παλιό κυκκώτικο χειρόγραφο
αναφερόταν ότι η τρίτη εικόνα βρισκόταν στη Mονή Kύκκου.
O Pώσος µοναχός καταγράφει τέλος και την παράδοση για έλευση της
Aγίας Eικόνας στην Kύπρο, µε µια κάπως διαφορετική εκδοχή από αυτήν που
σηµειώνεται στο ιστορικό της Mονής, αφού δεν κάνει καµία αναφορά στον
βυζαντινό διοικητή της Kύπρου Mανουήλ Bουτοµίτη, στη σχέση του οποίου µε τη
Mονή Kύκκου αναφέρεται ο µεσαιωνικός χρονικογράφος Λεόντιος Mαχαιράς28.
Όπως σηµειώνει ο Mπάρσκυ, ο ασκητής Hσαΐας, ο οποίος ζούσε σε σπήλαιο στα
βουνά του Kύκκου, που εξακολουθούσε να σώζεται µέχρι τότε σε τοποθεσία κοντά
στη Mονή, είδε σε όραµα τη Θεοτόκο, που τον παρεκίνησε να µεταβεί στην
Kωνσταντινούπολη και να συναντήσει τον δούκα Iσαάκιο. Aπό αυτόν, όπως του
ανέφερε η Θεοτόκος, θα ζητούσε, αν επιθυµούσε να θεραπευτεί η θυγατέρα του
από τη σοβαρή ασθένεια που την ταλαιπωρούσε, να επιτρέψει τη µεταφορά στην
Kύπρο της εικόνας Tης, η οποία ζωγραφίστηκε από τον Eυαγγελιστή Λουκά.
Πράγµατι, ο Hσαΐας µετέβη στην Kωνσταντινούπολη και ανέφερε τα σχετικά µε το
όραµά του στον Iσαάκιο, ο οποίος, µετά τη θαυµατουργική θεραπεία της κόρης
του, έστειλε την Aγία Eικόνα στο νησί µε πολυάριθµη συνοδεία και τιµές και
ανήγειρε στο µέρος που υπέδειξε η Θεοτόκος µικρή εκκλησία, όπου και

28. Άντρου Παυλίδη, Λεοντίου Mαχαιρά: Eξήγησις της γλυκείας χώρας Kύπρου η
οποία λέγεται Kρόνακα τουτέστιν Xρονικόν, Λευκωσία 1992, σ. 32-33.
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τοποθετήθηκε29.
Kατά τη δεύτερη επίσκεψή του στη Mονή Kύκκου, το 1735, ο Mπάρσκυ
έφτασε σε αυτήν από τη Λευκωσία, όπου διέµενε τότε, µετά που επισκέφθηκε τον
Άγιο Iωάννη τον Λαµπαδιστή, στον Kαλοπαναγιώτη. Περέµεινε στο φιλόξενο
περιβάλλόν της για είκοσι τρεις ηµέρες, γεγονός που του έδωσε τη δυνατότητα
να µελετήσει καλά τη ζωή σε αυτήν και να διασώσει πολλές και πολύτιµες
πληροφορίες για την ιστορία της. Δυστυχώς, τα σχέδια που έφτιαξε για την εικόνα
της Παναγίας της Kυκκώτισσας και για τα µοναστηριακά κτίσµατα, που θα
συνέτειναν στην περαιτέρω διεύρυνση των γνώσεών µας για την αρχιτεκτονική
κατασκευή της Mονής την εποχή αυτή, δεν έχουν διασωθεί.
Tη φορά αυτή, ο Mπάρσκυ συνάντησε και τον Hγούµενο της Mονής, που
απουσίαζε κατά την πρώτη επίσκεψή του. Όπως αναφέρει, ονοµαζόταν Σωφρόνιος
και ήταν «άνθρωπος καλού χαρακτήρα, φιλόξενος, εχέφρων, θεοφοβούµενος,
έµπειρος στην ψαλµωδία» και του προσέφερε ελεηµοσύνη. H φιλόξενη διάθεσή
του εκδηλώθηκε και έµπρακτα, όταν ο Mπάρσκυ αναχώρησε από τη Mονή, οπότε
του διέθεσε οδηγό και µουλάρι για τη διακίνησή του µέχρι το επόµενο µοναστήρι,
γεγονός που σηµείωσε µε ιδιαίτερα αισθήµατα ευγνωµοσύνης στο οδοιπορικό του.
Eίναι δε πολύ πιθανόν, σε αυτόν να εξοµολογήθηκε ο Pώσος µοναχός, κατά τη
διάρκεια της εκεί παραµονής του30. Σηµειώνει ακόµη, ότι η Aδελφότητα της Mονής
αποτελείτο από εκατόν περίπου µοναχούς, είκοσι από τους οποίους διέµεναν στην
Kεντρική Mονή, ενώ οι υπόλοιποι διαβιούσαν στα Mετόχιά της και ασχολούνταν µε
τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Kαλύτερα πληροφορηµένος από ό,τι στην πρώτη
του επίσκεψη, γράφει ότι οι Tούρκοι τους παρενοχλούσαν περισσότερο από τους
άλλους µοναχούς των κυπριακών µοναστηριών, προφανώς εξαιτίας των
εισοδηµάτων τους, τα οποία εποφθαλµιούσαν.
Σύµφωνα µε τα γραφόµενά του, η Mονή Kύκκου εθεωρείτο το κυριότερο
µοναστήρι στο νησί, λόγω της φήµης και του πλούτου της. Σηµειώνει επίσης ότι
ήταν σταυροπηγιακό, µε τη διευκρίνηση ότι ήταν υπό τη δικαιοδοσία
Aρχιεπισκόπου, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε περιοχή που υπαγόταν στη
µητροπολιτική περιφέρεια Kερύνειας. Δεν παραλείπει επίσης να αναφερθεί στα
σχετικά µε την ονοµασία της Mονής και να σηµειώσει ότι οφείλετο στο
παρακείµενο βουνό «Kόκκος» ή «Kύκκος». Kαταγράφει, όµως, και τη λαϊκή
29. Για την πρώτη επίσκεψη του Mπάρσκυ στη Mονή Kύκκου βλ. Aνδρέου
Στυλιανού, «Aι περιηγήσεις του Pώσσου µοναχού Bάρσκυ», ό.π., σ. 31-34. Άντρου
Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες, τ. B΄, ό.π., σ. 681-682.
30. Eκτός από όσα διασώζει ο Mπάρσκυ, για τον Σωφρόνιο και την ηγουµενία του
έχουν διασωθεί αρκετά στοιχεία στα οθωµανικά έγγραφα του Aρχείου της Mονής
Kύκκου. Bλ. Iωάννη Θεοχαρίδη, Oθωµανικά Έγγραφα 1572-1839, τ. B΄, Λευκωσία
1993, σ. 559-609, όπου σύµφωνα µε το πρώτο και τελευταίο έγγραφο διετέλεσε
ηγούµενος της Mονής Kύκκου από το 1727 µέχρι το 1736.
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εκδοχή για την προέλευση του ονόµατος από το λάληµα ενός κούκου, την εποχή
της µεταφοράς της Aγίας Eικόνας στην Kύπρο από την Kωνσταντινούπολη, που
τραγουδούσε µε τις λέξεις «κύκκου» και «κύκου».
Kατά τη δεύτερη αυτή επίσκεψή του, ο Mπάρσκυ είχε την ευκαιρία να
παρατηρήσει προσεκτικότερα τα µοναστηριακά κτίρια και να γράψει ότι αυτά ήταν
τριώροφα και όχι διώροφα, όπως σηµείωσε προηγουµένως. Aναφέρει ακόµη ότι
ήταν καλοκτισµένα και περιελάµβαναν τράπεζα, µαγειρείο, αίθουσα υποδοχής,
ξενώνα και µεγάλο αριθµό κελλιών µε κεραµιδένια στέγη. Σηµειώνει επίσης, ότι
µπροστά από τα κελλιά υπήρχαν καλυµµένες στοές µε κολώνες και τόξα, καθώς
και ωραιότατης εµφάνισης ξύλινα κιγκλιδώµατα. Διασώζει επίσης την πληροφορία
για την ύπαρξη δύο εισόδων στη Mονή: της κύριας που βρισκόταν στα ανατολικά
και µίας δεύτερης στα νότια.
Για τον ναό, ο Pώσος µοναχός αναφέρει ότι βρισκόταν στη βόρεια πλευρά
των µοναστηριακών κτισµάτων και όχι στο µέσο, όπως γίνεται συνήθως στη
µοναστηριακή αρχιτεκτονική, και επαναλαµβάνει την παλαιότερη σηµείωσή του
για την ύπαρξη πέντε εισόδων σε αυτόν, διευκρινίζοντας ότι τρεις ήταν στα
δυτικά, µία στα βόρεια και µία στα νότια. Σηµειώνει επίσης την ύπαρξη χωριστού
προπύλαιου µε µία είσοδο και αναφέρει όσα κατέγραψε στην πρώτη επίσκεψή του:
ότι δηλαδή ήταν κατάγραφη, το µήκος της ήταν ίσο µε το πλάτος, ήταν θολωτή
στο εσωτερικό και είχε τρούλλο, προσθέτοντας αυτή τη φορά πως ήταν
καλυµµένη µε κεραµίδια, ώστε να προστατεύεται από τον παγετό και το χιόνι.
Γράφει ακόµη, ότι ο ναός ήταν µαρµαροθετηµένος, το εικονοστάσιο ήταν
εξαιρετικής τέχνης µε περίτεχνα σκαλίσµατα και είχε αρκετά κηροπήγια, κανδήλια
και πολυελαίους. Aκόµη, αναφέρει ότι στην Aγία Tράπεζα υπήρχαν κρυµµένα άγια
λείψανα, χωρίς, όµως, να δίνει επιπρόσθετες πληροφορίες. Oλοκληρώνει δε την
περιγραφή του για τον ναό µε τη σηµείωση πως πρόκειται για τον ωραιότερο από
όσους είχε επισκεφθεί µε εξαίρεση αυτόν του Aγίου Mάµαντος στη Mόρφου, που
του είχε προκαλέσει µεγάλο θαυµασµό.
Όπως και στην πρώτη επίσκεψή του, έτσι και σε αυτήν ο Pώσος µοναχός
θαυµάζει την τοποθεσία στην οποία είναι κτισµένη η Mονή και αναφέρεται στα
πυκνά δάση, που την περιβάλλουν. Σηµειώνει επίσης την ύπαρξη δύο στέρνων,
όπου µαζευόταν το νερό της βροχής κατά τους χειµερινούς µήνες, καθώς και
πηγής πόσιµου νερού, σε απόσταση «λιθοβολής» από τη Mονή. Eίναι
αξιοσηµείωτο, ότι µία από τις στέρνες αυτές, όπως σηµειώνεται σε σχετική
επιγραφή, κτίστηκε από τον Hγουµενο Σωφρόνιο µόλις ένα χρόνο πριν από την
εκεί επίσκεψη του Mπάρκσυ31, γεγονός που υποχρέωσε τον Pώσο µοναχό να
διευκρινίσει αυτή τη φορά τον αριθµό τους, κάτι το οποίο δεν είχε κάνει κατά την
31. Hλία Bολανάκη, «Eπιγραφές Iεράς Mονής Παναγίας του Kύκκου της Nήσου
Kύπρου: 1519-1899 µ. X.», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου
6(2004)265-266.
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πρώτη επίσκεψή του, όπου σηµείωνε απλώς την ύπαρξη «πηγαδιών» για τη
φύλαξη του βρόχινου νερού. Όπως γράφει, γύρω από τα µοναστηριακά κτίρια
υπήρχαν µόνο δασικά δένδρα, ενώ ένας ωραιότατος δενδρόκηπος µε εκκλησία και
κελλί υπήρχε σε απόσταση µισής ώρα στα νότια της Mονής. Προφανώς εννοεί το
Mετόχιο Παραδείσι32, το οποίο άλλωστε επισκέφθηκε, όπως βεβαιώνει ιδιόχειρή
του επιγραφή στο ξύλινο θωράκιο του ναού του Mετοχίου, που είναι αφιερωµένος
στον Aπόστολο Aνδρέα, κάτω από την εικόνα του Xριστού: «Bασίλειος µοναχός
MοσκοβροW®΅σσος 1735»33.
O Mπάρσκυ γράφει στο οδοιπορικό του, ότι η Mονή Kύκκου ήταν γνωστή σε
ολόκληρο τον Eλληνισµό λόγω της θαυµατουργικής Aγίας Eικόνας, που
βρισκόταν σε επίχρυσο θρόνο, στην αριστερή πλευρά της εκκλησίας. Όπως
αναφέρει, ήταν ζωγραφισµένη σε ένα σπάνιο ξύλο, που κατά την παράδοση
προερχόταν από δένδρο του Παραδείσου, µε κερί και µαστίχα και όχι µε τις
σύγχρονες µεθόδους της ζωγραφικής. Σηµειώνει ακόµη, ότι καλυπτόταν από
ασηµένιο κάλυµµα, εκτός από µια µικρή θυρίδα στο στήθος για προσκύνηση και
από το πρόσωπο της Θεοτόκου, που όµως ήταν καλυµµένο µε πολύτιµο πέπλο και
δεν επιτρεπόταν να το δει κανείς. Σύµφωνα µε όσα του αφηγήθηκαν Kυκκώτες
µοναχοί, η µόνη περίπτωση που αποκαλυπτόταν το πρόσωπο της εικόνας ήταν
κατά τη διάρκεια λιτάνευσής της σε περιόδους ανοµβρίας στην κοντινή
βουνοκορφή, δηλαδή στο Θρονί. Όταν έφταναν εκεί, όπως διηγήθηκαν στον
Mπάρκσυ, αποκάλυπταν την εικόνα, και προφανώς το πρόσωπο της Θεοτόκου
αντίκρυζε τον ουρανό, οπότε έπεφταν άφθονες βροχές. Aν και στο κείµενο δεν
διευκρινίζεται, είναι βέβαιο, ότι κανείς από τους παρισταµένους δεν επιχειρούσε
να κοιτάξει την ακάλυπτη εικόνα, αφού η παράδοση και η ευσέβεια του λαού δεν
ευνοούσε κάτι τέτοιο.
Συνεχίζοντας την περιγραφή των σχετικών µε την Aγία Eικόνα, ο Pώσος
µοναχός αναφέρει ότι ο εικονογραφικός της τύπος ήταν αυτός της Eλεούσας µε
τον Xριστό στα δεξιά, διορθώνοντας έτσι σιωπηλώς την παλιά εσφαλµένη
καταγραφή του για συµπερίληψή της στον τύπο της Oδηγήτριας. Aναφέρει επίσης
την καθολική παραδοχή, όχι µόνο των Kυπρίων αλλά και των Oρθοδόξων άλλων
περιοχών, για την εικονογράφησή της από τον Eυαγγελιστή Λουκά,
σηµειώνοντας, όµως, ότι δεν υπήρχε µαρτυρία για αυτό στις Γραφές. Kαταγράφει
την επικρατέστερη, κατά τη γνώµη του παράδοση, για τις τρεις εικόνες που
ζωγράφισε ο Eυαγγελιστής Λουκάς, η οποία, όµως, είναι διαφορετική από αυτήν
που είχε υπόψη του το 1727. Kατά την επίσκεψή του αυτή είχε σηµειώσει πως µία
από τις εικόνες του Λουκά βρισκόταν στην πόλη Bίλνα της Pωσίας και ήταν του
32. Hγουµένου Kύκκου Xρυσοστόµου, H Iερά Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή
του Kύκκου, ό.π., σ. 75.
33. Aνδρέου Στυλιανού, «Aι περιηγήσεις του Pώσσου µοναχού Bάρσκυ», ό.π., σ.
65.
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τύπου της Eλεούσας µε τον Xριστό στα αριστερά, µία δεύτερη φυλασσόταν στο
Mεγάλο Σπήλαιο της Πελοποννήσου και απεικόνιζε τη Θεοτόκο όρθια και σε στάση
προσευχής, και η τρίτη ήταν η Kυκκώτισσα που ήταν του τύπου της Θεοτόκου της
Oδηγήτριας µε τον Xριστό στα δεξιά. Tη φορά αυτή αναφέρει, ότι µία από τις τρεις
εικόνες ήταν δεξιοκρατούσα, του τύπου της Oδηγήτριας και φυλασσόταν στην
Kωνσταντινούπολη, µια δεύτερη, η αποκαλούµενη «Aιγυπτία», απεικόνιζε µόνο τη
Θεοτόκο και βρισκόταν στο Mεγάλο Σπήλαιο, ενώ η τρίτη, που ήταν
αριστεροκρατούσα, του τύπου της Eλεούσας, ήταν φυλαγµένη στην πόλη Bίλνα
της Pωσίας. Για να λύσει δε το ζήτηµα της αγιογράφησης της εικόνας της
Παναγίας του Kύκκου από τον Λουκά δέχεται, ότι ο τελευταίος ζωγράφισε πρώτα
- πρώτα τις τρεις προαναφερθείσες και σε µεταγενέστερο στάδιο και άλλες
εικόνες, ανάµεσα στις οποίες και την Kυκκώτισσα.
H σύγχυση που παρατηρείται στα γραφόµενά του ίσως να προέρχεται και
από το µεγάλο και συχνά αντικρουόµενο πλήθος των σχετικών παραδόσεων για
τις εικόνες που αγιογράφησε ο Eυαγγελιστής Λουκάς και τη διαφορετική
πληροφόρηση, που είχε ο Mπάρσκυ το 1727 και το 1735. Όπως άλλωστε σηµείωνε
ο Mενάρδος στις αρχές του 20ού αιώνα, αν αριθµούσε κάποιος τις εικόνες που,
κατά τη λαϊκή παράδοση, αγιογράφησε ο Eυαγγελιστής Λουκάς θα διεπίστωνε ότι
ο αριθµός τους ήταν πολύ µεγάλος34.
O Mπάρσκυ ολοκληρώνει το κείµενο παραθέτοντας την παράδοση για
έλευση της Aγίας Eικόνας στην Kύπρο, χωρίς, όµως, να αναφέρει το γνωστό από
την ιστορία της Mονής περιστατικό της συνάντησης του βυζαντινού δούκα της
Kύπρου µε τον µοναχό Hσαΐα και της βάναυσης συµπεριφοράς του προς αυτόν.
Όπως και το 1727, ο Pώσος περιηγητής σηµειώνει τα σχετικά µε την ασθένεια της
κόρης του αυτοκράτορα, που την προηγούµενη φορά αποκαλούσε «δούκα
Iσαάκιο», το όραµα του τελευταίου για θεραπεία της κόρης του στην περίπτωση
που θα έστελλε στην Kύπρο την Aγία Eικόνα και το ταυτόχρονο παρόµοιο όραµα
του ασκητή Hσαΐα µε την εντολή να µεταβεί στην Kωνσταντινούπολη. Aκολούθως,
όπως αναφέρει, ο αυτοκράτορας αποφάσισε να στείλει την εικόνα στην Kύπρο και
ζήτησε από τον δούκα της Kύπρου κάποιο µοναχό για να µεταβεί από το νησί στην
Kωνσταντινούπολη και να την παραλάβει. Eστάλη τότε ο Hσαΐας, προς τον οποίο
ο αυτοκράτορας έδωσε χρήµατα για να αναγείρει µικρό µοναστηριακό κατάλυµα
για τη διαφύλαξή της. Συµπληρώνει ακόµη, ότι η Mονή, «σύµφωνα µε την ιστορία
της», πιθανόν από κάποια λαϊκή διήγηση που του ειπώθηκε, πέρασε δύσκολες
εποχές, µε αποτέλεσµα να αρχίσει να ερηµώνεται. O λαός όµως µερίµνησε να την
34. «Πλήν δε τούτων (του Kύκκου και του Mαχαιρά), ο Λουκάς θεωρείται
ζωγραφήσας άλλας 70 δευτερευούσας εικόνας της Παναγίας· οµολογούµεν όµως
ότι αν τις αριθµήση και τας δευτερευούσας, θα εύρη πιθανώς εβδοµηκοντάκις
επτά». Bλ. Σίµου Mενάρδου, Tοπωνυµικαί και Λαογραφικαί Mελέται, Λευκωσία
1970, σ. 53.
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ανακαινίσει και να της δώσει ξανά την προγενέστερή της αίγλη.
Όπως αναφέρει, η διήγηση που καταγράφει δεν διασωζόταν σε κώδικες της
Mονής, γεγονός που προκαλεί έκπληξη, αφού την πρώτη φορά σηµείωσε ότι
άντλησε τις σχετικές πληροφορίες του από «χρονογράφο», δηλαδή από κάποιο
κυκκώτικο χειρόγραφο. H αντίφαση αυτή µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός, ότι
είχαν παρέλθει οκτώ χρόνια από τότε που µετέβη στη Mονή για πρώτη φορά και
ήταν πολύ φυσικό να µην θυµόταν µε ακρίβεια όλα όσα είδε και άκουσε τότε. Όταν
δε ζήτησε, το 1735, επιπρόσθετες πληροφορίες για την ίδρυσή της και του
ειπώθηκε η σχετική διήγηση, ίσως να του αναφέρθηκε ότι δεν ήταν καταγραµµένη
σε κώδικα και πως διασώθηκε µόνο από την προφορική παράδοση35.
Eκτός από την Kεντρική Mονή, ο Mπάρσκυ, κατά τη διάρκεια της µεγάλης
προσκυνηµατικής του περιήγησης, το 1735, επισκέφθηκε τα κυκκώτικα Mετόχια
της Xρυσορρογιάτισσας, της Aγίας Mονής, του Πολεµίου, της Παναγίας του Σίντη
και του Aρχαγγέλου Mιχαήλ Λακατάµιας. Στο οδοιπορικό του αναφέρεται επίσης
και σε διάφορα µικρά µοναστήρια µε ένα ή δύο µοναχούς, που περιστοιχίζουν την
πόλη της Λευκωσίας, ανάµεσα στα οποία περιλαµβάνει και την «Έγκωµη»36.
Πρόκειται πιθανότατα για το Mετόχιο του Aγίου Προκοπίου, το οποίο εξελίχθηκε
στα µεταγενέτερα χρόνια, και ειδικότερα από το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, σε
κέντρο δραστηριοτήτων της κυκκώτικης αδελφότητας.
Tο πρώτο από αυτά που περιγράφει είναι το Mετόχιο της
Xρυσορρογιάτισσας, στο οποίο µετέβη µετά που ανεχώρησε από τη Mονή Kύκκου.
Όπως αναφέρει, βρισκόταν στην επισκοπική περιφέρεια της Πάφου, δεν ανήκε,
όµως, στη δικαιοδοσία του τοπικού Mητροπολίτη, αλλά υπαγόταν στη Mονή
Kύκκου, από όπου στέλλονταν για τη διαχείρισή του ένας Oικονόµος και δύο έως
τρεις µοναχοί. Σύµφωνα µε όσα σηµειώνει στο οδοιπορικό του, αποτελείτο από µια
µικρή εκκλησία µε κυλινδρική οροφή, είχε δύο - τρία κελλιά και περιορισµένους
πόρους, που προέρχονταν από τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Eκεί τον
υποδέχθηκαν φιλόξενα και παρέµεινε για µια - δυο µέρες, οπότε του δόθηκε η
ευκαιρία να θαυµάσει το φυσικό περιβάλλον και να γευτεί το γλυκό και υγιεινό

35. Για τη δεύτερη επίσκεψη του Mπάρσκυ στην Kύπρο βλ. Aνδρέου Στυλιανού,
«Aι περιηγήσεις του Pώσσου µοναχού Bασιλείου Bάρσκυ», ό.π., σ. 62-67. Άντρου
Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες, τ. B΄, ό.π., σ. 695-697.
36. Aνδρέου Στυλιανού, «Aι περιηγήσεις του Pώσσου µοναχού Bασιλείου
Bάρσκυ», ό.π., σ. 118. Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες, τ. B΄, ό.π., σ.
721. O Kυριαζής θεωρεί, µε βάση κάποιες αναφορές στον κτηµατικό κώδικα της
Aρχιεπισκοπής, ότι επρόκειτο για ανεξάρτητο µοναστήρι από τον Άγιο Προκόπιο,
κάτι που όµως δεν επιβεβαιώνεται από καµιά γνωστή µέχρι σήµερα πηγή. Bλ.
Nεοκλή Kυριαζή, Tα µοναστήρια εν Kύπρω, Λάρνακα 1950, σ. 115-116.
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νερό της κοντινής πηγής37.
Eπόµενος σταθµός του Pώσου µοναχού ήταν το Mετόχιο της Aγίας Mονής,
που, όπως σηµειώνει, ήταν αφιερωµένο στον Άγιο Nικόλαο, αλλά ο λαός το
αποκαλούσε Aγία Mονή, δηλαδή άγιο κατάλυµα αποµόνωσης. Σε αυτό συνάντησε
έναν Oικονόµο και δύο ή τρεις µοναχούς, οι οποίοι επίσης ζούσαν από τη γεωργία
και την κτηνοτροφία και απέστελλαν µέρος από τα εισοδήµατά τους στην
Kεντρική Mονή. Όπως αναφέρει, στα δυτικά του Mετοχίου υπήρχαν αµπελώνες,
στους δε βόρειους οργωµένους αγρούς σωζόταν ένα ωραίο λιθόστρωτο αλώνι. Ως
προς την ιστορία του, αναφέρει πως δεν είχε µπορέσει να ανακαλύψει οτιδήποτε
σχετικό, αλλά από διάφορα κατάλοιπα, τα οποία είχε επισηµάνει στον
περιβάλλοντα χώρο, οδηγήθηκε στο συµπέρασµα, ότι κατά πάσα πιθανότητα είχε
κτιστεί µε αυτοκρατορική χορηγία. Kατέγραψε δε και διαιώνισε την µοναστική
παράδοση, σύµφωνα µε την οποία η Aγία Mονή ήταν άλλοτε ένα πολύ πλούσιο
µοναστήρι, που στη συνέχεια, όµως, µετά την κατάληψη της Kύπρου από τους
Oθωµανούς, εγκαταλείφθηκε και ερηµώθηκε, µέχρι που περιήλθε στην κυριότητα
της Mονής Kύκκου.
O παρατηρητικότατος Mπάρσκυ δεν παρέλειψε να περιγράψει µε πολλές
λεπτοµέρειες τόσο τα µοναστηριακά κτίρια όσο και τον ναό, διασώζοντας έτσι τη
µορφή, που είχε πριν από τις ανακαινίσεις των ετών 1883-1885. Όπως αναφέρει,
το Mετόχιο ήταν αρκετά µεγάλο σε πλάτος και µήκος, είχε ευρύχωρη αυλή και
κελλιά γύρω από αυτήν. Για τον ναό σηµείωσε, ότι βρισκόταν στην ανατολική
πλευρά και πως ήταν ωραίας αρχιτεκτονικής, στερεά κτισµένος µε µεγάλες και
σκληρές πέτρες, µε αψίδα εσωτερικά και ότι το όλο οικοδόµηµα στηριζόταν σε έξι
κολώνες. Όπως αναφέρει, το εικονοστάσιό του ήταν απλό και το δάπεδο
στρωµένο µε µεγάλες λίθινες πλάκες, ενώ υπήρχαν πέντε είσοδοι σε αυτόν, τρεις
από τα δυτικά, µία από τα βόρεια και µία από τα νότια.
Mε την περιγραφή του, διασώζει επίσης τη µαρτυρία για ύπαρξη µεγάλου
προπυλαίου µε τρεις εισόδους. Όπως γράφει, υπήρχε ένα χωριστά
κατασκευασµένο και στεγασµένο πρόστοον από τη δυτική πλευρά, η νότια θύρα
ήταν πάντοτε κλειστή, ενώ η βόρεια είχε µετατραπεί σε παράθυρο. Σύµφωνα µε
τον Mπάρσκυ, στο προπύλαιο υπήρχαν δύο σήµαντρα, ένα ξύλινο και ένα
σιδερένιο, αφού η χρήση καµπάνας ήταν απαγορευµένη. Όπως σηµειώνει, τα
σήµαντρα είχαν επίσης απαγορευθεί από τους Tούρκους για κάποιο διάστηµα στις
ενοριακές εκκλησίες, µε εξαίρεση µερικά αποµακρυσµένα χωριά.
Aπό το κείµενό του συµπεραίνουµε, ότι ο Mπάρσκυ καταγοητεύτηκε από το
τοπίο, αφού τονίζει πως η Aγία Mονή ήταν κτισµένη σε µια από τις οµορφότερες
τοποθεσίες της Kύπρου, ανάµεσα σε πυκνά δάση µε πλούσια βλάστηση και άφθονο
37. Aνδρέου Στυλιανού, «Aι περιηγήσεις του Pώσσου µοναχού Bασιλείου
Bάρσκυ», ό.π., σ. 68. Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες, τ. B΄, ό.π., σ.
697.
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και δροσερό νερό. Για τον λόγο αυτό, σχεδίασε το Mετόχιο και το γύρω τοπίο,
δυστυχώς όµως ούτε το σχέδιο αυτό διασώθηκε. Όπως αναφέρει, δεν έµεινε για
πολύ εκεί, γιατί ο Hγούµενος δεν φαινόταν αρκετά φιλόξενος και γλυκύς στους
λόγους, που του απηύθυνε38.
Mετά την Aγία Mονή, ο Mπάρσκυ µετέβη στο Mετόχιο του Kύκκου στο
χωριό Πολέµι, το οποίο, όπως αναφέρει, διέφερε από τα άλλα, διότι δεν είχε
εκκλησία, παρά µόνο µοναστηριακά καταλύµατα. Όπως σηµειώνει στο οδοιπορικό
του, το Mετόχιο βρισκόταν σε µια οµαλή και δροσερή πεδιάδα, κοντά σε πηγή
υγιεινού νεού. O δε Oικονόµος και οι λιγοστοί µοναχοί του ασχολούνταν µε τη
γεωργία και την κτηνοτροφία, διατηρούσαν κήπους µε συκοµουριές για την
παραγωγή µεταξιού και συνεισέφεραν, όσο µπορούσαν, στην ενδυνάµωση της
οικονοµίας της Kεντρικής Mονής39.
Άκολούθως, ο Mπάρσκυ συνεχίζοντας την προσκυνηµατική του πορεία και,
αφού επισκέφθηκε µερικά άλλα µοναστήρια της Πάφου, κατέλυσε στο Mετόχιο της
Mονής Kύκκου Iτιά στο χωριό Πενταλιά, όπου και διανυκτέρευσε. Όπως αναφέρει,
βρισκόταν σε µια βουνίσια άδενδρη, αλλά δροσερή πλαγιά και είχε δενδρόκηπο µε
τρεχούµενο νερό και µια πολύ µικρή και φτωχική εκκλησία. Σύµφωνα µε τον Pώσο
περιηγητή, στο Mετόχιο διέµεναν ένας οικονόµος και δυο - τρεις µοναχοί, καθώς
και µερικοί εργάτες, οι οποίοι ασχολούνταν µε τη σπορά χωραφιών και τη βοσκή
µεγάλου αριθµού αιγών. Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι συνάντησε εκεί και τον πρώην
Mητροπολίτη Πάφου Iωακείµ, ο οποίος και τον υποδέχθηκε µε αισθήµατα
φιλοξενίας40.
Mετά το Mετόχιο της Iτιάς, ο Pώσος µοναχός µετέβη στο κοντινό Mετόχιο
της Παναγίας του Σίντη, στο οποίο, όπως σηµειώνει, υπηρετούσαν τρεις µοναχοί,
οι οποίοι ασχολούνταν αποκλειστικά µε τη γεωργία. Σύµφωνα µε όσα γράφει, το
Mετόχιο δεν µπορούσε να δεχθεί µεγαλύτερο αριθµό µοναχών, λόγω των
τουρκικών φόρων. Πρόκειται προφανώς για προσωπικούς φόρους, που πλήρωναν
οι µοναχοί της εποχής, γεγονός το οποίο συνέτεινε ώστε να παρεµποδίζεται η
38. Aνδρέου Στυλιανού, «Aι περιηγήσεις του Pώσσου µοναχού Bασιλείου
Bάρσκυ», ό.π., σ. 68-70. Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες, τ. B΄, ό.π., σ.
697-698. Eπίσης βλ. Kωστή Kοκκινόφτα - Iωάννη Θεοχαρίδη, Mονή των Iερέων ή
Aγία Mονή, Λευκωσία 1999, σ. 15 και 32-33.
39. Aνδρέου Στυλιανού, «Aι περιηγήσεις του Pώσσου µοναχού Bασιλείου
Bάρσκυ», ό.π., σ. 71. Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες, τ. B΄, ό.π., σ.
698.
40. Aνδρέου Στυλιανού, «Aι περιηγήσεις του Pώσσου µοναχού Bασιλείου
Bάρσκυ», ό.π., σ. 76-77. Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες, τ. B΄, ό.π., σ.
701. Για τον Iωακείµ και τον λόγο αποµάκρυνσής του από τον µητροπολιτικό
θρόνο βλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, Oικουµενικό Πατριαρχείο και Kύπρος. Tα
πατριαρχικά έγγραφα των ετών 1600-1878, Λευκωσία 2001, σ. 45-48.
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περαιτέρω αύξηση της µοναστικής αδελφότητας, αφού σε τέτοια περίπτωση το
ύψος του ποσού των φόρων που εκαλούνταν να καταβάλουν ξεπερνούσε τα
έσοδα του Mετοχίου. O Mπάρσκυ σηµειώνει ακόµη, ότι το Mετόχιο διέθετε αρκετά
χωράφια για σπορά και πως είχε στην κατοχή του λίγα φρουτόδενδρα και δύο
νερόµυλους, ένα στη δεξιά και ένα στην αριστερή όχθη του παρακείµενου
χειµάρρου, που σώζονται µέχρι τις µέρες µας σε ερειπωµένη κατάσταση. Όπως
αναφέρει, σε αυτούς οι µοναχοί άλεθαν τα σιτηρά γεωργών της περιοχής,
εξασφαλίζοντας έτσι ένα επιπρόσθετο εισόδηµα.
O Mπάρσκυ δεν παρέλειψε επίσης να περιγράψει το κτιριακό συγκρότηµα
του Mετοχίου και να σηµειώσει ότι ήταν τετραγώνου σχήµατος και περιέβαλλε
µεγάλη αυλή, γύρω από την οποία ήταν κτισµένα τα κελλιά των µοναχών.
Σύµφωνα µε όσα γράφει, είχε τρεις εισόδους, µία στα ανατολικά, µία στα νότια και
µία στα δυτικά, η ακριβής θέση της οποίας σήµερα δεν µπορεί να εντοπιστεί. Δεν
υπήρχε δηλαδή η βόρεια κεντρική είσοδος, γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα
για φράξιµο της πριν από το 1735. Aναφέρει ακόµη, ότι στο µέσο της αυλής
υπήρχε πηγή, εννοώντας προφανώς το πηγάδι που σώζεται µέχρι σήµερα, και µια
ιτιά, η οποία όµως δεν επιβίωσε µέχρι τις µέρες µας. Mπορεί, όµως, και να είχε
εκλάβει ως πηγή αυλάκι, που οδηγούσε το νερό του παρακείµενου χειµάρρου
Ξερού στο Mετόχιο και χρησιµοποιείτο για το πότισµα, κάτι που επιβεβαιώνεται
από τους εγκαταλελειµµένους κήπους µε οπωροφόρα δένδρα, που υπήρχαν γύρω
από τα µοναστηριακά κτίρια µέχρι τα µέσα του 20ού αιώνα.
O Pώσος µοναχός εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από την εκκλησία του
Mετοχίου και τη µεγάλη δεξιοτεχνία και τον τρόπο µε τον οποίο οι µάστορες της
προσέδωσαν εσωτερική και εξωτερική σταθερότητα. Όπως σηµειώνει, ήταν
µεγάλων διαστάσεων σε ύψος, πλάτος και µήκος και υποβασταζόταν από τους
τοίχους της, αφού δεν είχε κολώνες ούτε αψίδες για την ενίσχυσή της. Στην
πραγµατικότητα, όµως, το µήκος και το πλάτος του ναού είναι σχετικά µικρών
διαστάσεων σε αντίθεση µε το δυσανάλογα µεγάλο ύψος του. Aναφέρει ακόµη, ότι
η εκκλησία διέθετε τρούλλο και τρεις εισόδους, στα δυτικά, τα βόρεια και τα νότια.
H τελευταία από αυτές κλείστηκε στα µεταγενέστερα χρόνια και παραµένει έκτοτε
κλειστή. Δυστυχώς το σχέδιο που έφτιαξε και το οποίο θα αποτελούσε µοναδική
µαρτυρία για την ακριβή µορφή του ναού και των γύρω κτισµάτων την περίοδο
αυτή επίσης δεν διασώθηκε41.
Aρκετές πληροφορίες αναφέρει και για το Mετόχιο του Aρχαγγέλου
Mιχαήλ Λακατάµιας, όπου παρέµεινε για τρεις ηµέρες και φιλοτέχνησε σχέδιο µε
την αρχιτεκτονική δοµή του ναού και των µοναστηριακών του κτισµάτων. Tο
41. Aνδρέου Στυλιανού, «Aι περιηγήσεις του Pώσσου µοναχού Bασιλείου
Bάρσκυ», ό.π., σ. 77-78. Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες, τ. B΄, ό.π., σ.
701. Kωστή Kοκκινόφτα - Iωάννη Θεοχαρίδη, Παναγία του Σίντη, Λευκωσία 2005
(υπό έκδοση).
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αποκαλεί «Aρχάγγελος της Aλακαταµίας» από τα πολλά αλακάτια που
βρίσκονταν σε αυτό και στα κοντινά χωριά για την άντληση νερού, την άρδευση
των κήπων και το πότισµα των αιγών, που εκτρέφονταν σε αυτό. Σηµειώνει δε, ότι
στο Mετόχιο υπήρχαν πολλές πετρόκτιστες και καλά κατασκευασµένες δεξαµενές
για την αποθήκευσή του. Aναφέρει επίσης, ότι είχε αρκετά φρουτόδενδρα, κυρίως
ελιές και συκαµινιές για την εκτροφή µεταξοσκώληκα και την παραγωγή µεταξιού,
καθώς και σε µικρότερο βαθµό φοινικιές και πορτοκαλιές, όπως και πολλή και
εύφορη γη, όπου εκαλλιεργούντο από ένα Oικονόµο και τέσσερις - πέντε
µοναχούς σιτηρά. Oι τελευταίοι, όπως γράφει, εκτός από τη γεωργία
ασχολούνταν επίσης και µε την κτηνοτροφία.
O Pώσος µοναχός περιγράφει επίσης το κτιριακό συγκρότηµα του
Mετοχίου και σηµειώσει, ότι κατελάµβανε µεγάλη έκταση και είχε τετραγωνικό
σχήµα µε µεγάλη αυλή και πηγάδι µε καθαρό νερό, το ακριβές σχήµα των οποίων
γνωρίζουµε από το σχέδιο που έφτιαξε. Aκόµη αναφέρει, ότι η εκκλησία βρισκόταν
στη µέση του Mετοχίου και ήταν ωραία κτισµένη µε ίσιες πελεκητές πέτρες.
Σηµειώνει επίσης, ότι εκοσµείτο µε εικονοστάσιο και πολυελαίους και είχε λίθινες
κολώνες, θόλους, πολλά παράθυρα και ένα ωραίο τρούλλο. Προσθέτει δε, ότι
υπήρχαν τρεις είσοδοι, µία στα δυτικά, µία στα βόρεια και µία στα νότια, που ήταν
καλυµµένες µε λίθινες αψίδες. Στο οδοιπορικό του γράφει ακόµη, ότι οι Oθωµανοί
είχαν επιχειρήσει µερικές φορές κατά το παρελθόν να το αποκτήσουν, αλλά τελικά
οι Xριστιανοί το εξαγόραζαν. Eξαιτίας δε του πλούτου του, οι κατακτητές
καταπίεζαν τους µοναχούς και απαιτούσαν χρήµατα και άλλα είδη από αυτούς,
γεγονός που δυσκόλευε σε µεγάλο βαθµό τη ζωή τους42.
Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι από τα Mετόχια της Xρυσορρογιάτισσας, της Aγίας
Mονής, της Iτιάς, της Παναγίας του Σίντη, του Πολεµίου και του Aρχαγγέλου
Λακατάµιας, που επισκέφθηκε ο Mπάρσκυ, το 1735, µόνο η Aγία Mονή, η Παναγία
του Σίντη και ο Aρχάγγελος της Λακατάµιας εξακολουθούν να παραµένουν στην
κατοχή της Mονής Kύκκου µέχρι τις µέρες µας. Aπό τα υπόλοιπα, η µεν
Xρυσορρογιάτισσα, για λόγους που δεν είναι επαρκώς γνωστοί, αποτέλεσε
ανεξάρτητη Mονή από το δεύτερο µισό του 18ου αιώνα43, το Mετόχιο της
Πενταλιάς εκποιήθηκε στους κατοίκους της περιοχής λίγα χρόνια µετά τη λήξη

42. Για τις εντυπώσεις του από το Mετόχιο του Aρχαγγέλου βλ. Aνδρέου
Στυλιανού, «Aι περιηγήσεις του Pώσσου µοναχού Bασιλείου Bάρσκυ», ό.π., σ.
109-110. Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες, τ. B΄, ό.π., σ. 718-719.
Eπίσης βλ. Kωστή Kοκκινόφτα - Iωάννη Θεοχαρίδη, Aρχάγγελος Mιχαήλ,
Λευκωσία 2001, σ. 8-9 και 39.
43. Σταύρου Φωτίου, Iερά Mονή Xρυσορρογιατίσσης, Πάφος 2000, σ. 26.
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του Δευτέρου Παγκοσµίου πολέµου44, ενώ το Mετόχιο στο χωριό Πολέµι
µετατράπηκε από τη Mονή Kύκκου, στα τέλη της δεκαετίας του 1980, σε
Πολιτιστικό Kέντρο και προσφέρθηκε στην κοινότητα45.
Eκτός από τον Mπάρκσυ, στη Mονή Kύκκου αναφέρονται και πολλοί άλλοι
Pώσοι περιηγητές, όπως ο µοναχός Zωσιµάς, ο οποίος επισκέφθηκε το νησί το
1421, µετά την ολοκλήρωση του προσκυνήµατός του στους Aγίους Tόπους. Tο
έργο του έγινε ευρύτερα γνωστό στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού
αιώνα, µετά την έκδοσή του από τη Pωσική Παλαιστινιακή Eταιρεία στην
Πετρούπολη, το 189646. Δυστυχώς, η αναφορά του στην επίσκεψή του στη Mονή
Kύκκου είναι επιγραµµατική, µε αποτέλεσµα να στερούµαστε πληροφορίες για την
ιστορία της σε µια περίοδο για την οποία πολύ λίγες πληροφορίες διασώζονται.
Ένας άλλος Pώσος περιηγητής που αναφέρεται στη Mονή Kύκκου είναι ο
ιεροµόναχος Mελέτιος, ο οποίος επισκέφθηκε την Kύπρο το 1793. Tο βιβλίο του,
που φέρει τον τίτλο «Tαξίδι στην Iερουσαλήµ του Iεροµόναχου Mελετίου από το
ερηµικό κοινόβιο µοναστήρι του Σαρόβσκυ από το 1793 µέχρι το 1794»,
κυκλοφόρησε στα ρωσικά το 1800 και περιέχει µερικές αναφορές στη Mονή
Kύκκου και στα Mετόχιά της Aρχάγγελος Mιχαήλ και Ξηροπόταµος, όπου
στάθµευσε καθοδόν προς τον Kύκκο. Όπως σηµειώνει, οι Kυκκώτες µοναχοί τον
υποδέχθηκαν πολύ φιλικά και τον φιλοξένησαν στο µεγάλο ξενώνα της Kεντρικής
Mονής. Στο οδοιπορικό του αναφέρει το ιστορικό της µεταφοράς της Aγίας
Eικόνας στην Kύπρο από την Kωνσταντινούπολη, όταν αυτοκράτορας ήταν ο
Aλέξιος Kοµνηνός και σηµειώνει, ότι οι Tούρκοι αποκαλούσαν την Aγία Eικόνα µε
την ονοµασία «Mπουγιούκ Παναγία», δηλαδή Mεγάλη Παναγία. Γράφει δε ότι,
εξαιτίας της Aγίας Eικόνας, σέβονταν τη Mονή και ζητούσαν από τους µοναχούς
της λιγότερους φόρους από αυτούς που απαιτούσαν από όσους εγκαταβίωναν σε
άλλα µοναστήρια του νησιού47.
Δυστυχώς, τα περισσότερα από τα οδοιπορικά των Pώσων επισκεπτών του
νησιού, τα οποία περιέχουν αρκετές αναφορές για την Kύπρο, και πολύ πιθανόν και
για τη Mονή Kύκκου, παραµένουν απρόσιτα για την κυπριακή ιστοριογραφία. Eίναι
44. Προφορική µαρτυρία από κατοίκους της κοινότητας. Aναφορά στην πρόθεση
για πώληση των κτηµάτων στην Πενταλιά γίνεται και σε έγγραφα της εποχής. Bλ.
Θεοχάρη Σταυρίδη, H Iερά Mονή Kύκκου στα Bρετανικά Aποικιακά Aρχεία 19401949, Λευκωσία 2004, σ. 315-316 και 320-321.
45. Πόλα Σπόντα, «Aπό µετόχι του Kύκκου σε Πολιτιστικό Kέντρο», Tο Περιοδικό,
αρ. 168, 29.7.1989, σ. 64-65.
46. Aνδρέα Tηλλυρίδη, Συµβολή στις σχέσεις των Oρθοδόξων Eκκλησιών Kύπρου
- Pωσίας, ό.π., σ. 5. Gilles Grivaud, Excerpta Cypria Nova. Voyageurs Occidentaux à
Chypre au XVème Siècle, Nicosie 1990, σ. 14, 24, 51 και 172.
47. Aνδρέα Tηλλυρίδη, Συµβολή στις σχέσεις των Oρθοδόξων Eκκλησιών Kύπρου
- Pωσίας, ό.π., σ. 25-26.
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περισσότερο από βέβαιο, ότι η ανάληψη ενός προγράµµατος εντοπισµού και
έκδοσής τους θα συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στον εµπλουτισµό των γνώσεών µας
γύρω από την κυπριακή ιστορία και ειδικότερα αυτή των χρόνων της
Tουρκοκρατίας.
Mία άλλη πτυχή των σχέσεων της Mονής Kύκκου µε τη Pωσία αφορά στη
διεξαγωγή ζητείας στη χώρα από Kυκκώτες µοναχούς. Όπως αναφέρει
χαρακτηριστικά ο Oλλανδός περιηγητής Kορνέλιους Bαν Mπρουν το 1683, ένας
αριθµός από τους τετρακόσιους περίπου µοναχούς που εγκαταβίωναν τότε σε
αυτήν απεστέλλετο στη Pωσία και αλλού «για διάφορα καθήκοντα»48. Eίναι
γνωστό, όµως, ότι η Mονή Kύκκου δεν είχε την περίοδο αυτή Mετόχιο ή
εµπορικούς δεσµούς µε τη Pωσία, γεγονός που οδηγεί στο συµπεράσµα, ότι οι
Kυκκώτες µοναχοί µετέβαιναν σε αυτή για λόγους ζητείας. Άλλωστε, από
διάφορες άλλες πηγές είναι γνωστές µερικές περιπτώσεις µετάβασης µοναχών
κυπριακών µοναστηριών στη χώρα, όπου αναζητούσαν την οικονοµική στήριξη
των οµόδοξων τους Pώσων, ώστε να αποφευχθεί η κατάρρευση της «Mονής της
µετανοίας τους». Mία τέτοια περίπτωση συνέβη στις αρχές του 17ου αιώνα, οπότε
ο Aρχιεπίσκοπος Kύπρου Xριστόδουλος (1606-1640), έστειλε επιστολή,
ηµεροµηνίας 28 Iουλίου 1626, προς τον Tσάρο της Pωσίας Mιχαήλ Φεοντώροβιτς,
µε την οποία τον παρακαλούσε να ενισχύσει µε το ποσό των 140.000 άσπρων τη
Mονή του Aρχαγγέλου Mιχαήλ, πιθανόν το µετέπειτα Mετόχιο της Mονής Kύκκου
στη Λακατάµια, ώστε να µπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία της. Σύµφωνα µε τις
διασωθείσες µαρτυρίες εστάλησαν για τον σκοπό αυτό στη Pωσία δύο µοναχοί
του Aρχαγγέλου, οι Λεόντιος και Γεράσιµος. O πρώτος, όµως, απεβίωσε καθοδόν,
πριν φθάσει στα σύνορα, µε αποτέλεσµα να εισέλθει στη Pωσία µόνο ο Γεράσιµος,
ο οποίος και έτυχε της ευσπλαχνίας του Tσάρου49.
Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι στο Aρχείο της Mονής Kύκκου διασώθηκαν δύο
αντίγραφα ανυπόγραφων επιστολών, προφανώς του Hγουµένου Nεοφύτου (18261861), προς τον Pώσο αυτοκράτορα Nικόλαο A΄, ηµεροµηνίας 13 Σεπτεµβρίου
1849. Mε την πρώτη εζητείτο η άδεια για να περιέλθει τα χωριά και τις πόλεις του
ρωσικού κράτους Kυκκώτης ιεροµόναχος και να συναθροίσει «τη γενναία
συνδροµήν των Oρθοδόξων και φιλοχρίστων ελεηµόνων Pώσων», ενώ µε τη

48. «Aυτή η Eικονα (της Παναγίας του Kύκκου) φυλάσσεται σε ένα µοναστήρι µε
το όνοµα Kύκκος, στο οποίο ανήκουν περίπου τετρακόσιοι καλόγεροι εκ των
οποίων όµως ένας αριθµός αποστέλλεται στη Pωσία και αλλού για διάφορα
καθήκοντα». Bλ. Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες, τ. B΄, ό.π., σ. 654.
49. Bενέδικτου Eγγλεζάκη, «Aνέκδοτος Σλαυονική επιστολή του Aρχιεπισκόπου
Xριστοδούλου A΄ προς τον Tσάρον Mιχαήλ Φεοντώροβιτς Pωµανώφ», Kυπριακαί
Σπουδαί 41 (1977) 7-21.
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δεύτερη παρεκαλείτο ο ίδιος ο αυτοκράτορας να ενισχύσει οικονοµικά τη Mονή50.
Eπίσης, διασώθηκε σηµείωµα µε τα ονόµατα εννέα Pώσων αριστοκρατών, προς
τους οποίους εστάλησαν παρόµοιες επιστολές51, µέσω της προσκυνήτριας
Bαρβάρας Iβάνοβνα Kατάεβ.
Όπως είναι γνωστό, η τελευταία ήταν Pωσίδα µοναχή, η οποία, κατά τη
διάρκεια του προσκυνήµατός της στους Aγίους Tόπους το 1840, επισκέφθηκε και
την Kύπρο. Στο νησί συνδέθηκε µε την αδελφότητα της Mονής Σταυροβουνίου,
την οποία και βοήθησε µε τη διεξαγωγή εράνου στη Pωσία, τουλάχιστον κατά τα
έτη 1844-46, για την ανοικοδόµηση του Mετοχίου της Mονής, Aγία Bαρβάρα52.
Παραµένει άγνωστο, όµως, κατά πόσο η Bαρβάρα Kατάεβ επισκέφθηκε ξανά την
Kύπρο, οπότε γράφτηκαν οι επιστολές του έτους 1849, ή εάν αυτές εστάλησαν
στην Kατάεβ για να επιδοθούν στους παραλήπτες τους. Aπό διάφορα έγγραφα της
εποχής γνωρίζουµε επίσης, ότι το ίδιο έτος ο Mητροπολίτης Kιτίου Mελέτιος Γ΄
(1848-1862) αποφάσισε να δηµιουργήσει στη Mονή Σταυροβουνίου Σχολή για τη
µόρφωση του κυπριακού κλήρου και αποτάθηκε για τον σκοπό αυτό στη Pωσίδα
µοναχή, ζητώντας τη βοήθειά της. H τελευταία ανταποκρίθηκε στη σχετική
παράκληση και διεξήγαγε έρανο στη Pωσία, από όπου έστειλε το 1851 και το 1852
ποσό χρηµάτων, καθώς και διάφορα αφιερώµατα που συνέλεξε53. Στην περίπτωση,
όµως, της Mονής Kύκκου δεν έχουµε υπόψη µας την τελική κατάληξη της
υπόθεσης αυτής και αν, είτε ο Nικόλαος A΄ προσέφερε τη συνδροµή του, είτε
κάποιος από τους Kυκκώτες ιεροµόναχους διεξήγαγε έρανο στη Pωσία.
Tην ίδια περίοδο µεγάλος αριθµός Kυκκωτών µοναχών πραγµατοποίησε
ζητείες σε διάφορα µέρη του Eλληνισµού, όπως στη Mικρά Aσία και στα νησιά του
Aιγαίου, σε µια προσπάθεια να µαζευτούν χρήµατα και να ξεπεραστεί η δύσκολη
οικονοµική κατάσταση της Mονής Kύκκου, που προκλήθηκε από τα τραγικά
γεγονότα του 1821. Tέτοιες περιπτώσεις αναφέρονται αρκετές, όπως το 1835 που
ο µοναχός Άνθιµος µετέβη στη Σύρο54, το 1838 και το 1849, οπότε οι µοναχοί
Xρύσανθος και Άνθιµος επισκέφθηκαν αντιστοίχως την Kω55, το 1838, που ο
50. Hγουµένου Kύκκου Xρυσοστόµου, H Iερά Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή
του Kύκκου, ό.π., σ. 103. Tα σχετικά έγγραφα δηµοσιεύτηκαν πρόσφατα. Bλ.
Iωάννη Θεοχαρίδη, O Kώδικας 53 της Iεράς Mονής Kύκκου. Oι πολύπλευρες
δραστηριότητες της Mονής κατά την περίοδο 1843-1897, Λευκωσία 2004, σ. 8588.
51. Iωάννη Θεοχαρίδη, O Kώδικας 53, ό.π., σ. σ. 346.
52. Θεοχάρη Σταυρίδη, Oικουµενικό Πατριαρχείο καί Kύπρος, ό.π., σ. 160-161.
53. Θεοχάρη Σταυρίδη, Oικουµενικό Πατριαρχείο καί Kύπρος, ό.π., σ. 162.
54. Aντώνη Mαρκουλλή, «H δηµιουργία της Eρµούπολης και Kύπριοι οικιστές»,
Aιγιοπελαγίτικα Θέµατα 44(1995)177.
55. Kωστή Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα Mελετήµατα, ό.π., σ. 234.
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µοναχός Nικόδηµος διεξήγαγε ζητεία για δύο χρόνια στη Συρία, το 1843, έτος
κατά το οποίο ο Iεροµόναχος Δαµασκηνός εξουδιοδοτήθηκε για να διεξαγάγει
ζητεία στην Aνατολία και στη Pούµελη, και το 1868, οπότε ζητήθηκε άδεια από
τον Mητροπολίτη Iκονίου για πραγµατοποίηση εράνου στη µητροπολιτική του
περιφέρεια56. Kατά συνέπεια είναι πολύ πιθανόν να πραγµατοποιήθηκε ζητεία και
στη Pωσία, κάτι που παραµένει προς το παρόν ιστορικά ατεκµηρίωτο.
Mια άλλη πτυχή των σχέσεων της Mονής Kύκκου µε τη Pωσία είναι αυτή
που αναπτύχθηκε µέσω των κατά καιρούς Pώσων Προξένων στην Kύπρο, όπως
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1810 µε τον Kωνσταντίνο Περιστιάνη (17591842). O Περιστιάνης υπήρξε για κάποιο διάστηµα επίτροπος της Mονής στη
Λάρνακα, υπεύθυνος για τα εκεί συµφέροντά της, διεκπεραιωτής της
αλληλογραφίας των Kυκκωτών µοναχών µε τους εκπροσώπους της Mονής στο
εξωτερικό και ο κυριότερος συντελεστής του εξαγωγικού εµπορίου των
προϊόντων της, γεγονός που συνέτεινε ώστε σταδιακά να εξελιχθεί σε ένα από
τους σηµαντικότερους οικονοµικούς της συµβούλους57. Σύµφωνα µε την
προφορική παράδοση της Aδελφότητας της Mονής Kύκκου, η επιστροφή των
αργυρών σκευών της, που είχαν συληθεί κατά τα τραγικά γεγονότα του 1821,
έγινε µετά από ενέργειες του Περιστιάνη, οπότε και εξεδόθη σχετικό διάταγµα
από την Kωνσταντινούπολη58.
Σχέσεις µε τη Pωσία και τον λαό της είναι πολύ πιθανόν να είχαν κατά
καιρούς και διάφοροι Kυκκώτες µοναχοί. Δεν έχουµε, όµως, υπόψη µας σαφείς
πληροφορίες και ίσως µόνο µετά την ολοκλήρωση της έκδοσης των πηγών της
ιστορίας της Mονής Kύκκου να αποκαλυφθούν. H πλέον γνωστή και τεκµηριωµένη
περίπτωση είναι αυτή του πρώην Kυκκώτη µοναχού, µετέπειτα Mητροπολίτη
Σεβαστείας (1836-1846) και ακολούθως Πέτρας (1846-1867) του Πατριαρχείου
Iεροσολύµων Mελετίου Mαττέου, ο οποίος συνδέθηκε µε τους Pώσους
προσκυνητές των Aγίων Tόπων και υπήρξε ο πνευµατικός πολλών από αυτούς. O
Mελέτιος µερίµνησε να σπουδάσουν σε Θεολογικές Σχολές στη Pωσία δύο από τα
56. Iωάννη Θεοχαρίδη, O Kώδικας 53, ό.π., σ. 75, 73-74 και 125 αντιστοίχως. Για τη
σηµασία της ζητείας για τη Mονή Kύκκου την περίοδο αυτή βλ. Mιχάλη Mιχαήλ, H
Iερά Mονή Kύκκου στο Oθωµανικό οικονοµικό πλαίσιο µε βάση τον Kώδικα 56
(1844-1890), Λευκωσία 2003, σ. 68-69.
57. Mιχάηλ Mιχαήλ, O Kώδικας 54 της Iεράς Mονής Kύκκου και οι οικονοµικές
δραστηριότητές της (1813-1819), Λευκωσία 2001, σ. 62, 66, 72, 77 και 94-95.
Mιχάλη Mιχαήλ, H Iερά Mονή Kύκκου στο οθωµανικό οικονοµικό πλαίσιο, ό.π., σ.
75. Για τον Περιστιάνη και τη σχέση του µε την Kύπρο βλ. Στυλιανού Περδίκη, «Oι
Eπτανήσιοι της Λάρνακας και οι σχέσεις τους προς την Iερά Mονή Kύκκου»,
Kυπριακαί Σπουδαί 59-60(1997)49-85.
58. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1878-1899),
ό.π., σ. 105.
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πολλά πνευµατικά του τέκνα, οι ανεψιοί του Eπιφάνιος Mαττέος, µετέπειτα
Aρχιεπίσκοπος Iορδάνου (1881-1908), και Iεροµόναχος Γαβριήλ (†1901), οι οποίοι
στελέχωσαν στη συνέχεια το Πατριαρχείο Iεροσολύµων. Ως αποτέλεσµα των
σχέσεων του αυτών, ήταν να τιµηθεί, το 1862, από τον Tσάρο Aλέξανδρο µε το
παράσηµο του Aγίου Bλαδηµίρου. Eίναι αξιοσηµείωτο επίσης, ότι στο περιοδικό
«Pώσος Aπόµαχος» της Πετρούπολης δηµοσιεύτηκε, µε την ευκαιρία του θανάτου
του, που συνέβη στις 26 Δεκεµβρίου 1867, βιογραφικό σηµείωµα µε αρκετές
πληροφορίες για τη ζωή του59.
Mία άλλη εξίσου σηµαντική πτυχή των σχέσεων της Mονής Kύκκου µε τη
Pωσία είναι αυτή που παρατηρήθηκε µέσω του πολύ καλά οργανωµένου δικτύου
Mετοχίων, που δηµιούργησαν οι Kυκκώτες µοναχοί εκτός Kύπρου, και τα οποία
βρίσκονταν στην Kωνσταντινούπολη, στη Φιλιππούπολη της Aνατολικής
Pωµυλίας, στη Σµύρνη, στην Προύσα, στην Aττάλεια, στην Aµάσεια και στην
Kύζικο της Mικράς Aσίας, στην Aδριανούπολη και στην Περίσταση της Aνατολικής
Θράκης, στη Λάρισα, στις Σέρρες και στην Ήπειρο της ηπειρωτικής Eλλάδας, σε
ορισµένα νησιά του Aιγαίου, όπως στην Kω, στη Bαρτζία της Γεωργίας και στην
Tρίπολη του σηµερινού Λιβάνου60. Mέσω των Mετοχίων αυτών, η Mονή Kύκκου,
αλλά και η Kύπρος γενικότερα, συνδεόταν µε πολλές περιοχές, όπου κατοικούσαν
59. Kωστή Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα Mελετήµατα, ό.π., σ. 79-105, όπου ο βίος του
Mελετίου και σχετική βιβλιογραφία.
60. Tο µόνο από τα εκτός Kύπρου Mετόχια της Mονής Kύκκου για το οποίο έχει
γραφεί ειδική µονογραφία είναι αυτό της Γεωργίας. Bλ. Aθανασίου Kυκκώτη,
Aνέκδοτα έγγραφα του εν Γεωργία Mετοχίου της Iεράς Mονής Kύκκου, Λευκωσία
1998. Για τα υπόλοιπα Mετόχια της Mονής υπάρχουν αρκετές πληροφορίες είτε
από σχετικά έγγραφα, είτε από βιογραφίες Kυκκωτών µοναχών, οι οποίοι
υπηρέτησαν σε αυτά. Eνδεικτικά βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα Mελετήµατα,
ό.π., σ. 122-125, 233-235 (Kως, Aδριανούπολη). Tου ιδίου, H Iερά Mονή Kύκκου
στον κυπριακό τύπο (1878-1899), ό.π., σ. 71, 79-81 (Προύσα, Kωνσταντινούπολη).
Eφραίµ Aθηναίου, H περιγραφή της Σεβασµίας και Bασιλικής Mονής του Kύκκου,
ό.π., σ. 46 (Φιλιππούπολη, Σµύρνη, Aττάλεια). Hγουµένου Kύκκου Xρυσοστόµου,
H Iερά Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή του Kύκκου, ό.π., σ. 103 (Tρίπολη).
Iωάννη Θεοχαρίδη, Oθωµανικά Έγγραφα 1572-1839, τ. B΄, Λευκωσία 1993, σ.
1729 (Kύζικος). Θεοχάρη Σταυρίδη, Oικουµενικό Πατριαρχείο καί Kύπρος, ό.π., σ.
116 (Aµάσεια). Στέφανου Mπέττη, Kουρεντιακά ή για την άλλοτε επαρχία
Kουρέντων και τα 88 χωριά της (Aπό την αρχαιότητα ως το 1913), Γιάννινα 1997,
σ. 559-560 (Ήπειρος). Παντελή Λέκκου, Oι Mονές της Bόρειας και της Aνατολικής
Θράκης, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 359 (Περίσταση). Tζων Kουµουλίδη - Λάζαρου
Δεριζιώτη, Eκκλησίες της Λαρίσης, Aθήνα 1985, σ. 34-35 (Λάρισα). Λοΐζου
Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου επι Tουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, σ. 290
(Σέρρες).
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Oρθόδοξοι Xριστιανοί, όπως µε την Eλλάδα, τη Bουλγαρία και τη Γεωργία.
Kαθίστατο έτσι η Mονή ένας από τους κυριότερους αγωγούς µεταλαµπάδευσης
των πνευµατικών επιτευγµάτων των κατοίκων των περιοχών αυτών στην Kύπρο
και σε κανάλι σύνδεσής τους µε το νησί. Xαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το
Mετόχιο της Γεωργίας, το οποίο ιδρύθηκε από τον Aρχιµανδρίτη Iωακείµ, στα τέλη
του 18ου αιώνα, και συνέδεσε τη Mονή Kύκκου µε τη Pωσική αυτοκρατορία, στην
οποία υπήχθη η Γεωργία µετά το έτος 1801. Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι Kυκκώτες
µοναχοί εξακολούθησαν να επανδρώνουν το Mετόχιο αυτό µέχρι τις αρχές του
20ού αιώνα, και συνέδεαν µε την παρουσία τους τούς λαούς της περιοχής µε την
Kύπρο61.
Tο Mετόχιο της Γεωργίας ιδρύθηκε το 1781, όταν ο Kυκκώτης
Aρχιµανδρίτης Iωακείµ, συνοδευόµενος από τους Iεροµόναχο Xρύσανθο και
Iεροδιάκονο Kυπριανό, µετέβη εκεί για τη διεξαγωγή εράνων υπέρ της Mονής
Kύκκου. Όπως αναφέρεται σε κώδικα της Mονής, που εκδόθηκε πρόσφατα, ο
Iωακείµ περιήλθε τη χώρα για συλλογή συνδροµών για δύο χρόνια και στη
συνέχεια συνδέθηκε, µέσω των πριγκήπων Πάπουνα και Zιούραπ, µε τον τοπικό
βασιλιά Σολοµώντα, ο οποίος του ζήτησε να παραµείνει στη Γεωργία και εξέφρασε
την πρόθεσή του να παραχωρήσει στη Mονή Kύκκου την εκκλησία της Bαρτζίας
και τα κτήµατά της. O Iωακείµ έστειλε τότε στην Kύπρο τον Xρύσανθο για να
ζητήσει την έγκριση της Aδελφότητας της Mονής. Στο µεταξύ, ο Σολοµώντας
απεβίωσε και αντικαταστάθηκε από τον νέο βασιλιά Δαβίδ, ο οποίος, µετά από
µεσολάβηση του Πάπουνα, επεκύρωσε τη δωρεά του προκατόχου του.
Σύµφωνα µε τον κώδικα, ο Iωακείµ παρέµεινε τελικά στη Γεωργία για το
υπόλοιπο του βίου του και διαχειρίστηκε το Mετόχιο, εν ονόµατι της Mονής
Kύκκου, µέχρι το έτος 1816, που εξελέγη Eπίσκοπος. Tον αντικατέστησε ο
Aρχιµανδρίτης Γερµανός από την Πενταλιά, που υπηρέτησε σε αυτό µέχρι τον
θάνατό του, το 1845. Tότε εστάλη από τη Mονή, σε διαδοχή του, ο Aρχιµανδρίτης
Iωαννίκιος, επίσης από την Πενταλιά, ο οποίος παρέµεινε στη Γεωργία µέχρι το
1865 και επέκτεινε το Mετόχιο στην Tιφλίδα, όπου ανήγειρε οικοδοµήµατα.
Aκολούθως, το διηύθυναν οι Kυκκώτες Aρχιµανδρίτες Πανάρετος (1865-1874), και
µετά από µεσολάβηση µερικών χρόνων, οπότε η διαχείρισή του ανελήφθη από το
κράτος που κατέσχε την περιουσία των ελληνικών µοναστηριών το 1873, και πάλιν
ο Iωαννίκιος (1881-1882). Στη συνέχεια υπηρέτησαν σε αυτό οι Aθανάσιος (18821884), Mελέτιος (1884-1889), Nίκανδρος (1889-1895), Σαµουήλ (1895-1910) και

61. Για τη σηµασία που είχε το Mετόχιο της Γεωργίας για τις σχέσεις Pωσίας και
Kύπρου, βλ. Aθανασίου Kυκκώτη, Aνέκδοτα έγγραφα, ό.π., σ. 9-10.
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Πολύκαρπος (1910-1913)62.
H αβεβαιότητα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της κτηµοσύνης της Mονής,
µετά τη δηµοσίευση του «Γενικού Nόµου», το 1861, που καταργούσε το
φεουδαρχικό δίκαιο και τη δουλοπαροικία, προκάλεσε µεγάλη αναστάτωση στην
εύρυθµη λειτουργία του Mετοχίου, διότι έφερε τους αντιπροσώπους του σε
αντιπαράθεση µε τους αγρότες. Aυτό συνέτεινε, ώστε η διαχείρισή του, κατά τη
διάρκεια του δεύτερου µισού του 19ου αιώνα, να καταστεί προβληµατική, γεγονός
που επέτεινε η κατάσχεση της περιουσία του, το 1873. H σταδιακή επιστροφή της
κατά τα έτη 1881 µέχρι 1883, συνέβαλε ώστε να υπάρξει προσωρινά τάση
οµαλοποίησης της διαχείρισής του63, που όµως επεδείνωσε η ταραγµένη πολιτική
κατάσταση στην περιοχή, ειδικά στις αρχές του 20ού αιώνα64. Eξαιτίας, των
προβληµάτων αυτών, η Aδελφότητα της Mονής αποφάσισε, στις αρχές του 20ού
αιώνα, να εκποιήσει µεγάλο µέρος της κτηµατικής περιουσίας του Mετοχίου στη
Bαρτζία και για τον σκοπό αυτό µετέβη στη Γεωργία, το 1913, ο Hγούµενος
62. Για την ιστορία του Mετοχίου της Γεωργίας βλ. Hγουµένου Kύκκου
Xρυσοστόµου, H Iερά Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή του Kύκκου, ό.π., σ. 105.
Aθανασίου Kυκκώτη, Aνέκδοτα έγγραφα, ό.π., σ. 11-36, όπου, µε βάση το πλούσιο
αρχείο λυτών εγγράφων της Mονής Kύκκου, παρουσιάζεται η ιστορική
επισκόπηση του Mετοχίου της Γεωργίας, ενώ στη συνέχεια του τόµου εκδίδονται
και τα σχετικά έγγραφα. Iωάννη Θεοχαρίδη, O Kώδικας 53, ό.π., σ. 88-90, όπου
δηµοσιεύεται η χωρίς ηµεροµηνία έκθεση για τον τρόπο απόκτησης των κτηµάτων
της Mονής Kύκκου στη Γεωργία. Στο ίδιο έργο δηµοσιεύονται και πολλές
επιστολές των ιερατικώς προϊσταµένων του Mετοχίου, που αναφέρονται στα
προβλήµατα που αντιµετώπιζαν, κατά τη διαχείρισή του. Eνδεικτικά βλ. Ό.π., σ.
100-106, 113-114, 126-133, 137-145, 149-167, 232-237, 246-251, 259-275, 284298, 302-307, 310-312, 316-321 και 331-336. Eπίσης βλ. Mακαρίου Tηλλυρίδη,
Aνέκδοτος Aλληλογραφία της Iεράς Mονής Kύκκου 1891-1897, Λευκωσία 1996, σ.
33-34, 45-48, 56, 64-66, 73-77 και 130-135. Nίκου Xριστοδούλου, H Iερά Mονή
Kύκκου στα αγγλικά αρχεία (1878-1931), τ. A΄, Λευκωσία 1999, σ. 97-102.
Θεοχάρη Σταυρίδη, Oικουµενικό Πατριαρχείο και Kύπρος, ό.π., σ. 142-146, όπου
γίνεται αναφορά στην ιστορία του µε βάση τα έγγραφα, που διασώθηκαν στο
Aρχείο του Oικουµενικού Πατριαρχείου. Για τους Σολοµώντα, Δαβίδ, Πάπουνα ή
Πάπουα και Zιούραπ ή Zούραπ βλ. Γκύντερ Πάουλους Σίµεντς, «Mια γεωργιανή
σκέπη εικόνας στο µοναστήρι του Kύκκου», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς
Mονής Kύκκου 2(1993)88-89.
63. Aθανασίου Kυκκώτη, Aνέκδοτα έγγραφα, ό.π., σ. 35. Θεοχάρη Σταυρίδη,
Oικουµενικό Πατριαρχείο και Kύπρος, ό.π., σ. 145-146. Iωάννη Θεοχαρίδη, O
Kώδικας 53, ό.π., σ. 42-43.
64. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1900-1911),
ό.π., σ. 369, 371-372.
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Kλεόπας (1911-1937), ενώ το υπόλοιπο κατασχέθηκε από το καθεστώς, που
προέκυψε µετά την Oκτωβριανή Eπανάσταση του 191765. Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι ο
Hγουµένος Kύκκου µετέφερε τότε µαζί του από τη Pωσία δύο µεγάλους
πολυελαίους, ωραιότατης τέχνης, που αγοράστηκαν µε χρηµατικές εισφορές του
Kυκκώτη σκευοφύλακα Xαρίτωνα και κάποιας µοναχής Θεοδούλης, και οι οποίοι
τοποθετήθηκαν στο καθολικό της Mονής66.
Έκτοτε, οι σχέσεις της Mονής Kύκκου µε τη Pωσία περιορίστηκαν σε
µερικές επισκέψεις Pώσων επισήµων στη Mονή, κυρίως Aρχιερέων, ή και άλλων
προσκυνητών. Aναφέρονται ενδεικτικά οι προσκυνηµατικές επισκέψεις τριών
Aρχιερέων, µε επικεφαλής τον Mητροπολίτη Λένινγκραντ Nικόδηµο, στις 30
Mαΐου 196767, και του Πατριάρχη Ποιµένα µε τη συνοδεία του, που αποτελείτο
από τον Mητροπολίτη Kρουτίσκης και Kολόµνης Iουβενάλιο, τους Aρχιεπισκόπους
Συµφερουπόλεως και Kριµαίας Λεόντιο και Tασκένδης και Kεντρώας Aσίας
Bαρθολοµαίο, καθώς και άλλους κληρικούς και λαϊκούς, στις 11 Mαΐου 197868.
Oι σχέσεις της Mονής Kύκκου µε τη Pωσία ανανεώθηκαν στις αρχές της
δεκαετίας του 1990, όταν ο Hγούµενος της Mονής, Eπίσκοπος Kύκκου Nικηφόρος,
διαπιστώνοντας τις προοπτικές συνεργασίας που δηµιουργήθηκαν µετά τις
κοσµοϊστορικές αλλαγές της «Περεστρόικα», έστειλε τον Kυκκώτη Aρχιµανδρίτη
Hσαΐα να σπουδάσει θεολογία στη Pωσία. Έκτοτε, µέσα από συχνές
αλληλοεπισκέψεις και προγράµµατα συνεργασίας, η Mονή Kύκκου και η Pωσία
βρίσκονται ίσως σε µία από τις πιο καλές περιόδους αδελφικής επικοινωνίας. Ήδη
από το 1992 η Mονή δηµιούργησε και χρηµατοδοτεί έδρα νεοελληνικής γλώσσας
στη Θεολογική Aκαδηµία Mόσχας µε αποτέλεσµα απόφοιτοι της Σχολής αυτής να
χρησιµοποιούνται από τη Pωσική Eκκλησία ως µεταφραστές για τις ανάγκες του
γραφείου εξωτερικών υποθέσεων του Πατριαρχείου, ενώ µερικοί από αυτούς
συνεχίζουν τις σπουδές τους στην Eλλάδα και στην Kύπρο. Στα τέλη της
δεκαετίας του 1990, οι σχέσεις αυτές γνώρισαν νέα ώθηση µε τη µετάβαση στη
Pωσία του Kυκκώτη Aρχιµανδρίτη Aθανασίου ως Eξάρχου του Πατριαρχείου
Aλεξανδρείας στη Mόσχα, διακόνηµα στο οποίο συνεχίζει να υπηρετεί και µετά

65. Για την επίσκεψη του Kλεόπα στη Pωσία βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή
Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1912-1920), ό.π., σ. 35-36, 223-226, 242-243, 246,
251-256 και 665.
66. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1912-1920),
ό.π., σ. 296 και 418.
67. Hγουµένου Kύκκου Xρυσοστόµου, H Iερά Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή
του Kύκκου, ό.π., σ. 14.
68. Aνδρέα Tηλλυρίδη, Συµβολή στις σχέσεις των Oρθοδόξων Eκκλησιών Kύπρου
- Pωσίας, ό.π., σ. 248 και 408.
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την εκλογή του ως Eπισκόπου Kυρήνης του ίδιου Πατριαρχείου, το 199969.
Tα τελευταία χρόνια, η Mονή Kύκκου, σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο
Kύπρου, χρηµατοδοτεί τη διαµονή στην Kύπρο φοιτητών και ερευνητών από
διάφορα Πανεπιστήµια της Pωσίας. Oι περισσότεροι από αυτούς, όπως και
χιλιάδες άλλοι συµπατριώτες τους, οι οποίοι επιλέγουν την Kύπρο για τις
διακοπές τους, συνήθως επισκέπτονται τη Mονή Kύκκου για να προσκυνήσουν τη
θαυµατουργό Aγία Eικόνα και να θαυµάσουν έργα πολιτισµού στο σύγχρονο
Mουσείο της. Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι για την περαιτέρω γνωριµία τους µε την
ιστορία της Mονής και τα εκθέµατα του Mουσείου της µεταφράστηκαν και
εκδόθηκαν στα ρωσικά τα βιβλία «Iεράς Mονής Kύκκου Eγκόλπιον» (Λευκωσία
1995), και «Oδηγός Eπισκεπτών Mουσείου Iεράς Mονής Kύκκου» (Λευκωσία
1998).
Aναπτύχθηκε έτσι σταδιακά, στις µέρες µας, µια νέα δυναµική στις σχέσεις
της Mονής Kύκκου µε τη Pωσία, που σχετίζεται, κυρίως, µε την κοινή Oρθόδοξη
πίστη των λαών της Kύπρου και της «Mεγάλης Xώρας του Bορρά», και αφορά
στην αλληλογνωριµία τους, µέσω των πολιτιστικών επιτευγµάτων τους. Στα
πλαίσια αυτά εντάσσεται και η φιλοξενία από τη Mονή Kύκκου στην Kύπρο της
80µελούς χορωδίας «Φωνές της Oρθόδοξης Pωσίας» του Διεθνούς Iδρύµατος για
την Eνότητα των Oρθοδόξων Xριστιανικών Eθνών, που παρουσίασε το πλούσιο και
εκλεκτό ρεπερτόριό της στη Λευκωσία, Λεµεσό, Πάφο και Λάρνακα, τον Aπρίλιο
του 2003, και συνέτεινε ώστε να ακουστεί στο νησί µας η ρωσική εκκλησιαστική
µουσική παράδοση70.
Δηµοσιεύτηκε στην Επετηρίδα του Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, τόµ. 7
(Λευκωσία 2006), σ. 281-304.

69. Aνωνύµου, «Συνήλθε η Iερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Aλεξανδρείας και
πάσης Aφρικής (23-27 Nοεµβρίου)», Πάνταινος 30/91(1999)362-365.
70. Για τις εντυπώσεις που άφησε στην Kύπρο η χορωδία «Φωνές της Oρθόδοξης
Pωσίας» βλ. Nίκης Kαραγιώργη - Aγγελίδου, «Mελωδίες της Oρθόδοξης Pωσίας.
Kύπρος 2003», Φιλελεύθερος, 20.4.2003.
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