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Kωστής Kοκκινόφτας 

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 

H MONH KYKKOY KAI TO ΠATPIAPXEIO IEPOΣOΛYMΩN 

 

 Tα τελευταία χρόνια, το Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου, στα πλαίσια 

της προσπάθειάς του για τη διερεύνηση των διαφόρων πτυχών της ιστορίας της 

Mονής Kύκκου, έχει διοργανώσει, µε την παρότρυνση, ενθάρρυνση και 

χρηµατοδότηση του Eπισκόπου Kύκκου κ. Nικηφόρου, ερευνητικές αποστολές στο 

Oικουµενικό Πατριαρχείο και στο Πατριαρχείο Iεροσολύµων. Aπό τις αποστολές 

αυτές συγκεντρώθηκε µεγάλος αριθµός εγγράφων, όπως αυτά που αφορούν τις 

σχέσεις της Kυπριακής Eκκλησίας µε το Oικουµενικό Πατριαρχείο, κατά την 

περίοδο της Tουρκοκρατίας, που εκδόθηκαν σε ξεχωριστό τόµο1. Oι ερευνητικές 

αποστολές στο Πατριαρχείο Iεροσολύµων πραγµατοποιήθηκαν µε την άδεια του 

µακαριστού Πατριάρχη Iεροσολύµων Διοδώρου (1981-2000) και είχαν στόχο τον 

εντοπισµό χειρογράφων και λυτών εγγράφων, που σχετίζονται µε τη Mονή 

Kύκκου και την Eκκλησία της Kύπρου2. Oρισµένα από τα λυτά έγγραφα έχουν 

ήδη δηµοσιευτεί σε σχετικές µελέτες, που αφορούν βιογραφίες Kυκκωτών 

µοναχών, οι οποίοι συνδέθηκαν κατά καιρούς µε το Πατριαρχείο Iεροσολύµων3. 

Mερικά άλλα παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία, ενώ αρκετά από τα υπόλοιπα, 

που είτε αναφέρονται στο Aρχιεπισκοπικό Zήτηµα της περιόδου 1900 έως 1910 και 

                                                
1. Θεοχάρη Σταυρίδη, Oικουµενικό Πατριαρχείο και Kύπρος. Tα Πατριαρχικά 

Έγγραφα των ετών 1600-1878, Λευκωσία 2001. 

2. Στο Πατριαρχείο Iεροσολύµων πραγµατοποίηθηκαν τρεις ερευνητικές αποστολές, 

τον Iούλιο του 1996, τον Mάιο του 1997 και τον Iούνιο του 1999, από τους 

Aρχιµανδρίτη Σέργιο Kυκκώτη, νυν Mητροπολίτη Kαλής Eλπίδος του 

Πατριαρχείου Aλεξανδρείας (1η και 2η αποστολή), Aνδρόνικο Φάλαγγα, Λέκτορα 

του Πανεπιστηµίου Kύπρου (1η αποστολή), Θεοχάρη Σταυρίδη, ερευνητή του 

Kέντρου Mελετών (2η και 3η αποστολή), και τον υπογράφοντα (1η, 2η και 3η 

αποστολή). 

3. Έχουν δηµοσιευτεί τέσσερα έγγραφα: δύο που αφορούν τον πρώην Kυκκώτη 

δόκιµο και µετέπειτα Aρχιεπίσκοπο Σεβαστείας (1836-1846) και Mητροπολίτη 

Πέτρας (1846-1867) του Πατριαρχείου Iεροσολύµων Mελέτιο Mαττέο  και τις 

σχέσεις του µε τη Mονή Kύκκου, και δύο που σχετίζονται µε τον Aρχιµανδρίτη 

Mακάριο Kυκκώτη (1840-1883) και τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή του 

Σταυρού. Bλ. Kωστή Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα Mελετήµατα, τ. A΄, Λευκωσία 1997, 

σ. 98-99 και 196-197 αντιστοίχως. 
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την εµπλοκή της Mονής Kύκκου σε αυτό, είτε σχετίζονται µε την ιστορία της 

Kυπριακής Eκκλησίας, θα παρουσιαστούν σε µεταγενέστερο στάδιο.  

 Eίναι αξιοσηµείωτο ότι στο Πατριαρχείο Iεροσολύµων φυλάσσονται και 

µερικά χειρόγραφα, που είτε γράφτηκαν από Kυκκώτες µοναχούς, είτε περιέχουν 

αναφορές στη Mονή Kύκκου. Aνάµεσα σε αυτά, εξέχουσα θέση καταλαµβάνει ένα 

κυκκώτικο ψαλτήρι του έτους 1472 (χειρόγραφο υπ’ αριθµόν 111 του Tιµίου 

Σταυρού), που αποτελεί µοναδική µαρτυρία για τη συµβολή της Mονής Kύκκου 

στη διατήρηση της βυζαντινής παράδοσης στην Kύπρο στα χρόνια της 

Λατινοκρατίας (1191-1571). Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει ο αντιγραφέας του, 

µοναχός Συµεών, το ψαλτήρι γράφτηκε στή λαύρα του Kύκκου, φράση που 

φανερώνει την πνευµατική ακτινοβολία της Mονής: «Tέρµα λαβοÜσα. τό παρόν δε 

πυξίον. âκ θέναρ θύτου Συµεών ®ακενδύτου. âκ λαύρας κύκκου δϊ âξόδου καί 

πολλοÜ πόθου, παπά Bασϊλείου τοÜ Xάµαδου: âν öτει τοÜ \Aδάµ, ëξακϊσχϊλϊοστ΅, 

âννακοσϊοστ΅, çγδοηκοστ΅, πρώτω». Aπό τις προσθήκες και τις παραλλαγές που 

κάνει, φαίνεται ότι ο Συµεών ήταν άριστος γνώστης της γραµµατικής και του 

συντακτικού της ελληνικής γλώσσας, καθώς και της εκκλησιαστικής ορολογίας. H 

δε µικρογράµµατη γραφή που χρησιµοποιεί φανερώνει τη σχέση της Mονής 

Kύκκου µε την Kωνσταντινούπολη, στην οποία αναπτύχθηκε. Όπως αναφέρεται, 

το ψαλτήρι παρήγγειλε στον Συµεών ο ιερέας Bασίλειος Xάµαδος, ο οποίος, στη 

συνέχεια, το δώρισε στον ναό του Aρχαγγέλου Mιχαήλ στον Πεδουλά, γεγονός που 

φανερώνει τη λειτουργία κέντρου αντιγραφής χειρογράφων στη Mονή και 

υπογραµµίζει τον αξιοσηµείωτο ρόλο της στη διάδοση των λειτουργικών βιβλίων 

στην Kύπρο:  «\Eτέθη δέ εν τ΅ να΅ του αρχηστρατΐγου Mιχαήλ εν χωρίω 

ΠεδουλÄ»4. 

 Aπό το κυκκώτικο εργαστήριο προέρχεται, πιθανότατα, και το χειρόγραφο 

υπ’ αριθµόν 112 της Πατριαρχικής Bιβλιοθήκης, του 16ου αιώνα, στο οποίο 

περιέχονται διάφορες «àσκητικές διηγήσεις»5. Όπως σηµειώνεται, το χειρόγραφο 

                                                
4. Aθανασίου Παπαδοπούλου - Kεραµέως, Iεροσολυµιτική Bιβλιοθήκη, Πετρούπολη 

1915, τ. E΄, σ. 394. Aνδρέα Γιακόβλεβιτς, «Tο κυκκώτικο ψαλτήριο του έτους 1472 

της Πατριαρχικής Bιβλιοθήκης των Iεροσολύµων», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών 

Iεράς Mονής Kύκκου 2(1993)187-218. Aθανασίου Kυκκώτη, «Oι πρώτοι είκοσι 

ψαλµοί του ψαλτηρίου του Συµεών Kυκκώτου», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών 

Iεράς Mονής Kύκκου 2(1993)349-369. Costas Costantinides - Robert Browning, 

Dated Greek Manuscripts from Cyprus to the year 1570, Nicosia 1993, σ. 383. 

5. Aθανασίου Παπαδοπούλου - Kεραµέως, Iεροσολυµιτική Bιβλιοθήκη, Πετρούπολη 

1891, τ. A΄, σ. 197-198. 
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αφιερώθηκε από τον Hγούµενο της Mονής Kύκκου Σίµωνα στη λαύρα του Aγίου 

Σάββα στην Παλαιστίνη: «Σίµων îεροµόναχος καί ™γούµενος τÉς •περαγίας 

Θεοτόκου Kύκκου προσήλωσε τό παρόν βιβλίον ε¨ς τήν λαύραν του êγίου Σάββα âν 

^Iεροσολύµοις». 

 Iδιαίτερα σηµαντικό για την ιστορία της Mονής Kύκκου είναι το χειρόγραφο 

υπ’ αριθµόν 328, επίσης της Πατριαρχικής Bιβλιοθήκης, έργο του Kυκκώτη 

ιεροδιακόνου Σωφρονίου, το οποίο γράφτηκε το 1695 «προστατεύοντος µελετίου 

¨ερο(µον)άχ(ου) κ(αί) καθηγουµένου· τÉς σεβασµΐ(ας)· µονÉς· κύκκου»6. Πρόκειται 

για ένα πολύ ενδιαφέρον κείµενο µε τίτλο «Διήγησις τÉς τιµίας ε¨κόνος τÉς 

•περαγίας δεσποίνης ™µ΅ν θεοτόκου καί àειπαρθένου Mαρίας· π΅ς îστ(ορ)ήθησαν 

αî ±γιαι αéτÉς ε¨κόνες καί ποÜ ëκάστη µία âδόθη καί ποÜ ε•ρέθη ™ ε¨κόνα τÉς 

•περαγίας Θεοτόκου ™ âν τ΅ ùρει τοÜ Kύκκου καί διά ποίαν α¨τίαν», που η έκδοσή 

του διεύρυνε τις γνώσεις µας για τις παραδόσεις γύρω από την ίδρυση της Mονής 

Kύκκου7. Eίναι πολύ πιθανόν το χειρόγραφο αυτό να περιλαµβάνεται ανάµεσα στα 

χειρόγραφα, που συµβουλεύτηκε ο Eφραίµ ο Aθηναίος για τη συγγραφή της 

Περιγραφής της Mονής Kύκκου, που εξέδωσε στη Bενετία, το 17518. Eίναι 

άγνωστο, όµως, πως βρέθηκε στα Iεροσόλυµα και στην Πατριαρχική Bιβλιοθήκη. 

 Έργο Kυκκώτη αντιγραφέα είναι και το χειρόγραφο υπ’ αριθµόν 112 του 

Tιµίου Σταυρού, του έτους 1706, στο οποίο περιέχεται «^H θεία λειτουργία τοÜ 

Xρυσοστόµου»9. Όπως αναφέρεται σε σχετικό σηµείωµα, που βρίσκεται στο τέλος 

του χειρογράφου, είναι και αυτό έργο του ιεροδιακόνου Σωφρονίου και γράφτηκε 

µετά από προτροπή, και πάλιν, του Hγουµένου Mελετίου: «\Eγράφη • παροÜσα 

λητουργϊα δ¨à χειρός âµοÜ êµαρτωλοÜ και ελêχίστου τ΅ν îεροδιακόνον 
                                                
6. Kώστα Kωνσταντινίδη, H Διήγησις της Θαυµατουργής Eικόνας της Θεοτόκου 

Eλεούσας του Kύκκου, Λευκωσία 2002, σ. 199-223. Eπίσης βλ. Aθανασίου 

Παπαδοπούλου - Kεραµέως, Iεροσολυµιτική Bιβλιοθήκη, ό.π., σ. 372-373. 

7. Kώστα Kωνσταντινίδη, H Διήγησις της Θαυµατουργής Eικόνας, ό.π., σ. 199-223. 

8. O πλήρης τίτλος του βιβλίου αυτού είναι: ^H Περιγραφή τÉς Σεβασµίας καί 

BασιλικÉς MονÉς τοÜ Kύκκου ¦τοι Διήγησις περί τÉς âν Kύπρω àποκοµίσεως τÉς 

ΘαυµατουργοÜ êγίας E¨κόνος τÉς ^Yπεραγίας Θεοτόκου τÉς λεγοµένης 

Kυκκιοτίσης. NÜν πρ΅τον τύποις âκδοθεÖσα, σπουδFÉ µέν καί προτροπFÉ τ΅ν âν τFÉ 

αéτFÉ MονFÉ Πατέρων, καί Γερόντων τÉς Συνάξεως· E¨ς εéεργεσίαν δέ καί èφέλειαν 

τ΅ν \Oρθοδόξων Xριστιαν΅ν. ^Eνετίησι, 1751. Παρά \Aντωνίω τ΅ Bόρτολι. 

9. Aθανασίου Παπαδοπούλου - Kεραµέως, Iεροσολυµιτική Bιβλιοθήκη, ό.π., τ. E΄, σ. 

395. Eπίσης βλ. Aνδρέα Γιακόβλεβιτς, «H παραγωγή και διακόσµηση λειτουργικών 

χειρογράφων του 17ου - 18ου αιώνα στην Iερά Mονή Kύκκου», Eπετηρίδα Kέντρου 

Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 4(1999)126. 
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Σωφρονίου. καί οι àναγινόσκοντες εéχεσθαι. καί éπερ àµφωτέρων † ‰ Eτη àπο της 

âνσαρκου ο¨κονοµίας τοÜ κυρίου καί θεοÜ καί σωτÉρος äµ΅ν \IησοÜ XριστοÜ 

αωψωστω. âν τι δεκατι âννάτι Φεéρουàρίω εν τι αγια βασιλικί µονί Kύκκου 

προστατεύοντος του πανωσιωτάτου κυρίου Mελετίου». 

 Στο Πατριαρχείο Iεροσολύµων φυλάσσεται επίσης το χειρόγραφο υπ’ 

αριθµόν 281 του Παναγίου Tάφου, που περιέχει θεολογικά, ρητορικά και 

αστρονοµικά κείµενα και γράφτηκε από τον ιεροµόναχο Aντώνιο και ένα δεύτερο 

ανώνυµο αντιγραφέα, το 1547, στη Mονή του Aρχαγγέλου Mιχαήλ Λακατάµιας10, 

Mετόχιο  από το 1713 της Mονής Kύκκου. Tα ονόµατα του ιεροµόναχου Aντωνίου 

και της Mονής Aρχαγγέλου Mιχαήλ Λακατάµιας, δηλώνονται από τον ίδιο σε 

σελίδα του χειρογράφου: «χεÖρ àντωνΐου îεροµονάχου», «Kαί γέγραφα α•τ(ήν) âν 

τÉ µονή τοÜ ταξϊάρχου µϊχαήλ· äς χωρΐον λεγόµενον λακατάµϊα». Tο χειρόγραφο 

αγοράστηκε από τον µοναχό Nικάνωρα, ο οποίος το αφιέρωσε στη Mονή του Aγίου 

Σάββα, στην Παλαιστίνη: «Mνήσθητ(ι) κ(ύρι)ε τ(οÜ) δούλου σου àντωνΐου 

îερο(µον)άχ(ου) κ(αί) πνευµατικοÜ κ(αί) νικολ(οÜς), κ(αί) χριστοδούλου κ(αί) 

¨ουλί(ας). âγόρασα το âγώ νϊκάνωρασ àπό τούσ âδϊκουσ του ôνωθ(εν) àντωνϊου 

îερο(µον)άχ(ου)· καί τό âπροσήλωσα ε¨σ τ(ήν) καθ\ ™µÄσ λαύραν êγΐου Cάβα σΰν 

àρχαγγέλου µϊχαήλ». Aκολούθως, µεταφέρθηκε από τη Λαύρα του Aγίου Σάββα 

στο Aρχείο του Πατριαρχείου Iεροσολύµων, όπου φυλάσσεται µέχρι σήµερα. 

 Ως γνωστό, οι σχέσεις της Kύπρου µε το Πατριαρχείο Iεροσολύµων 

ανάγονται στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, αφού, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά 

στις Πράξεις των Aποστόλων, αµέσως µετά την ίδρυση της Eκκλησίας των 

Iεροσολύµων οι µαθητές του Xριστού διασκορπίστηκαν και διέδωσαν τον Λόγο του 

Θεού στις γύρω χώρες και στην Kύπρο: «διÉλθον ≤ως Φοινίκης καί Kύπρου καί 

\Aντιοχείας, µηδενί λαλοÜντες τόν λόγον ε¨ µή µόνον \Iουδαίοις»11. Στα αµέσως 

επόµενα χρόνια, ο Xριστιανισµός εξαπλώθηκε και στερεώθηκε στο νησί από τον 

κυπριακής καταγωγής Aπόστολο Bαρνάβα, ο οποίος ανήκε στον κύκλο των 

εβδοµήκοντα. Έκτοτε χρονολογούνται και οι σχέσεις της Kύπρου µε την Eκκλησία 

των Iεροσολύµων, οι οποίες αναπτύχθηκαν και καλλιεργήθηκαν σε µεγάλο βαθµό, 

µετά την εύρεση του Tιµίου Σταυρού από την Aγία Eλένη, το 326 µ.X. και την 

ανάδειξη των Aγίων Tόπων, ως χώρων προσκυνηµατικών και λατρευτικών για 

                                                
10. Aθανασίου Παπαδοπούλου - Kεραµέως, Iεροσολυµιτική Bιβλιοθήκη, ό.π., τ. A΄, 

σ. 354-356. Costas Costantinides - Robert Browning, Dated Greek Manuscripts, ό.π., 

σ. 303-308. Kωστή Kοκκινόφτα - Iωάννη Θεοχαρίδη, Mετόχια της Iεράς Mονής 

Kύκκου. Aρχάγγελος Mιχαήλ, Λευκωσία 2001, σ. 20-21. 

11. Πράξεων, 11, 19. 
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τους Xριστιανούς. H ανέγερση στην περιοχή της Παλαιστίνης µεγαλοπρεπών ναών 

και προσκυνηµάτων από τους Iσαποστόλους Kωνσταντίνο και Eλένη συνέτεινε στη 

σταδιακή ανασυγκρότηση της τοπικής Eκκλησίας, που είχε γνωρίσει µεγάλες 

δοκιµασίες µετά την κατάληψη της πόλης της Iερουσαλήµ από τον Pωµαίο 

αυτοκράτορα Tίτο, το 70 µ.X. Σταδιακά επανέκτησε την παλιά της αίγλη και την 

πνευµατική της ακτινοβολία και προσήλκυσε µεγάλο αριθµό προσκυνητών, οι 

οποίοι φιλοξενούνταν  στους ξενώνες και στα πανδοχεία, που λειτουργούσαν υπό 

την επίβλεψη των Iεροσολυµιτών µοναχών.  

 Tην περίοδο αυτή, όπως και στους αιώνες που ακολούθησαν, πολλοί 

προσκυνητές από τις χώρες της Δυτικής Eυρώπης ταξίδευαν προς τους Aγίους 

Tόπους χρησιµοποιώντας ως ενδιάµεσο σταθµό για ανεφοδιασµό των καραβιών 

τους την Kύπρο. Aρκετοί από αυτούς παρέµειναν στο νησί για µερικές ηµέρες, εν 

αναµονή του απόπλου του καραβιού τους, και κατέγραψαν στα οδοιπορικά τους 

πολλές πληροφορίες για τις συνθήκες ζωής των κατοίκων. Eιδικά, από την περίοδο 

της Tουρκοκρατίας (1571-1878), διασώζονται αρκετά περιηγητικά κείµενα µε 

εντυπώσεις Eυρωπαίων προσκυνητών, που επισκέφθηκαν, τόσο τη Mονή Kύκκου, 

όσο και τα Iεροσόλυµα. Aναφέρονται ενδεικτικά αυτά του Oλλανδού Kορνέλιους 

Bαν Mπρουν, του Pώσου µοναχού Bασιλείου Γρηγόροβιτς Mπάρσκυ, του Άγγλου 

Pίτσαρντ Πόκοκ και του επίσης Άγγλου Γουίλλιαµ Tέρνερ, οι οποίοι επισκέφθηκαν 

την Kύπρο τα έτη 1683, 1726-1736, 1738 και 1815 αντιστοίχως12. Παρόµοια κείµενα 

µε αναφορές στη Mονή Kύκκου και στους Aγίους Tόπους δηµοσίευσαν και άλλοι 

συγγραφείς, οι οποίοι ήταν εγκατεστηµένοι στην περιοχή της Mέσης Aνατολής για 

χρόνια, όπως ο Άγγλος πρόξενος στο Xαλέπι Aλεξάντερ Nτράµµοντ, ο οποίος 

επισκέφθηκε την Kύπρο το 1745 και το 175013.  

 Kατά την περίοδο της Tουρκοκρατίας και στα πρώτα χρόνια της 

Aγγλοκρατίας (1878-1960), όπως σηµειώνει η Aγγλίδα περιηγήτρια Aγνή Σµιθ στα 

τέλη του 19ου αιώνα, οι Oρθόδοξοι κάτοικοι του νησιού επισκέπτονταν για µία 
                                                
12. Για το περί Kύπρου και κατά συνέπεια το σχετικό µε τη Mονή Kύκκου έργο 

τους βλ. Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες µέσα από τα κείµενα ξένων 

επισκεπτών της, τ. B΄, Λευκωσία 1994, σ. 645-660, 678-736, 737-773 και τ. Γ΄, 

Λευκωσία 1995, σ. 1069-1101 αντιστοίχως. Στο σύντοµο βιογραφικό των 

περιηγητών αυτών, που προτάσσεται της έκδοσης των εντυπώσεών τους από την 

Kύπρο, γίνεται αναφορά στα εκδοθέντα κείµενά τους, στα οποία περιλαµβάνεται 

και το οδοιπορικό τους στους Aγίους Tόπους. 

13. Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες, τ. B΄, σ. 774-821, όπου 

δηµοσιεύονται οι εντυπώσεις του από την Kύπρο και σηµειώνεται ο τίτλος του 

έργου του, στο οποίο περιλαµβάνεται το σχετικό κείµενο για την Aγία Γη. 
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τουλάχιστον φορά τη Mονή Kύκκου για να προσκυνήσουν τη θαυµατουργό εικόνα 

της Παναγίας της Kυκκώτισας, έτσι ώστε να γίνουν Xατζήδες14. H αντίληψη αυτή, 

παρά το γεγονός ότι προκαλεί έκπληξη, αφού Xατζήδες ονοµάζονταν µόνο όσοι 

βαπτίζονταν στον Iορδάνη ποταµό, φαίνεται ότι ήταν ευρέως διαδεδοµένη, τόσο 

στην Kύπρο, όσο και ανάµεσα στους Oρθόδοξους άλλων ελληνικών περιοχών. 

Όπως σηµειώνει χαρακτηριστικά, στις αρχές του 20ού αιώνα, ο παλαίµαχος 

δηµοσιογράφος και δικαστικός Aριστοτέλης Παλαιολόγος (1852-1915), πολλοί από 

τους κατοίκους της Mικράς Aσίας συνδύαζαν το ταξίδι τους στους Aγίους Tόπους 

µε επίσκεψη στη Mονή Kύκκου, έτσι ώστε το «χατζιλίκι των νά θεωρεÖται 

τέλειον»15. 

 Aπό διάφορες µαρτυρίες γνωρίζουµε ότι πολλοί Mικρασιάτες προσκυνητές 

απέφευγαν να ταξιδεύσουν µέσω Λιβάνου για τους Aγίους Tόπους, λόγω των 

ληστών που λυµαίνονταν την περιοχή και επιτίθονταν στα καραβάνια. 

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

Kύπρου, όπου παρέµεναν για µερικές ηµέρες και φιλοξενούνταν στα µοναστήρια 

του νησιού και ιδίως στην Παναγία του Kύκκου. Για την επίσκεψή τους στις 

Mονές της Kύπρου, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς τους Aγίους Tόπους, 

διασώζεται η ακόλουθη αφήγηση Mικρασιάτισσας προσκυνητρίας: «Δέν πηγαίναµε 

[àπό τή στεριά στά ^Iεροσόλυµα] , γιατί στή Συρία καί στόν Λίβανο qταν ¬λοι 

Mουσουλµάνοι. Στόν δρόµο συχνά âλήστευαν τά καραβάνια. \Eν΅ στήν Kύπρο, ùχι 

µόνο ταξιδεύαµε ≥συχοι, àλλά οî προσκυνηταί πού περνούσανε γιά τούς ^Aγίους 

Tόπους, ε≈ρισκαν φιλόξενη στέγη στά µοναστήρια. ‰ Eµεναν ¬σες µέρες ¦θελαν, 

τούς φιλοξενοÜσαν σάν àδέλφια, ξεκουράζονταν, âφοδιάζονταν µέ τρόφιµα καί 

πάλι συνέχιζαν τόν δρόµο τους µέ καΐκι àπ’ τήν Kύπρο στήν Παλαιστίν...»16. Eίναι 

                                                
14. «≠Eκαστος Kύπριος öρχεται ε¨ς τήν µονήν ταύτην, τοéλάχιστον ±παξ âν τ΅ βίω 

του, κατά τήν ëορτήν τÉς Παναγίας, καί θεωρεÖται “χατζÉς”». Bλ. Aγνής Σµιθ, «Aπό 

Λευκών εις την Mονήν του Kίκκου», Έσπερος, 15/27.4.1887. Eπίσης βλ. Agnes 

Smith, Through Cyprus, London 1887, σ. 187. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή 

Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1878-1899), Λευκωσία 1999, σ. 318. 

15. 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. Eπίσης βλ. Kωστή 

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

2002, σ. 327. 

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

Παναγία του Kύκκου», Kυπριακός Λόγος 37(1975)26. 
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αξιοσηµείωτο, ότι το ταξίδι στους Aγίους Tόπους των προσκυνητών διευκολύνετο 

από το «Προσκυνητάριον τÉς ^Aγίας Πόλεως ^Iερουσαλήµ καί πάσης Παλαιστίνης», 

που µεταφράστηκε στα τουρκικά, χάριν των Tουρκόφωνων Mικρασιατών, από τον 

Mητροπολίτη Aγκύρας (1773-1779) και πρώην Πρωτοσύγκελλο της Mονής Kύκκου, 

Σεραφείµ Πισσίδειο, και τυπώθηκε σε δίγλωσση έκδοση, στα ελληνικά και στα 

καραµανλίδικα, το 1780, στη Λειψία της Γερµανίας17. 

 Eπισκέψεις στη Mονή Kύκκου πραγµατοποιούσαν επίσης αρκετοί Pώσοι 

προσκυνητές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του ταξιδίου τους προς τους Aγίους 

Tόπους στάθµευαν για µερικές ηµέρες στην Kύπρο για να προσκυνήσουν την 

εικόνα της Παναγίας της Kυκκώτισας18. Όπως αναφέρεται, πολλοί από αυτούς 

αφιέρωναν στη Mονή πολυτελή εκκλησιαστικά άµφια και χρυσά και αργυρά  

σκεύη19, ορισµένα από τα οποία διασώθηκαν στο σκευοφυλάκιο και στο 

αµφιοφυλάκιό της και σήµερα κοσµούν το υπερσύγχρονο Eκκλησιαστικό Mουσείο 

της. Mερικοί προσκυνητές, όπως ο Pώσος µοναχός Mελέτιος, ο οποίος επισκέφθηκε 

τη Mονή Kύκκου το 1793, δηµοσίευσαν τις εντυπώσεις από το ταξίδι τους στην 

                                                
17. O πλήρης τίτλος του βιβλίου είναι ο ακόλουθος: ΠPOΣKYNHTAPION THΣ 

AΓIAΣ ΠOΛEΩΣ IEPOYΣAΛHM KAI ΠAΣHΣ ΠAΛAIΣTINHΣ. Mεταγλωτισθέν 

τουρκιστί παρά τοÜ Πανιερωτάτου και Λογιωτάτου Mητροπολίτου \Aγκύρας 

Kυρίου Σεραφείµ Πισσιδίου, ùντος πρώτερον \Aρχιµανδρίτου τÉς Σεβασµίας µονÉς 

τοÜ Kύκκου, νÜν τρίτον µετατυπωθέν âπιταγFÉ µέν τοÜ Mακαριωτάτου καί 

^Aγιωτάτου Πατριάρχου τ΅ν ^Iεροσολύµων Kυρίου \Aβραµίου, ΔαπάνFη δέ τοÜ 

Πανοσιωτάτου Kαθηγουµένου τÉς âν Bουκουρεστίω µονÉς τοÜ ^Aγίου Γεωργίου, 

Kυρίου \Iωάσαφ τοÜ Πελοποννησίου, καί àφιερωθέν παρ’ αéτοÜ τ΅ Παναγίω καί 

Zωοδόχω τάφω τοÜ Kυρίου, διά ψυχικήν του σωτηρίαν, ε¨ς διανοµήν τοÖς εéσεβέσι 

χριστιανοÖς. KOYTΛOYΣEPPIΦ AZHM MOYΠAPEK XPIΣTOΣ EΦENTIMIZHN 

MEBΛOYT OΛOYΠ  AΓIAK ΠAΣTIΓH ΓEPHN ZIAPETNAMEΣΣH. Παρά \Iωάννη 

Γόττλοπ \Eµµανουήλ Bρέϊτκοπφ· âν Λειψί÷α τÉς Σαξωνίας· 1780. 

18. Για τη φήµη της Παναγίας της Kυκκώτισσας στη Pωσία βλ. Όλγας 

Mπελοµπρόβα, «Oι εικόνες της Θεοµήτορος Kυπριώτισσας και Kυκκώτισσας στη 

ρωσική λογοτεχνία του IZ΄- αρχές του IΘ΄ αιώνος», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών 

Iεράς Mονής Kύκκου 1(1990)131-142. 

19. Aριστοτέλη Παλαιολόγου, «H εν Kύπρω Iερά Mονή Kύκκου», ό.π., σ. 362. 

Kώστα Kωνσταντινίδη, H Aγγλική κατοχή της Kύπρου το 1878, Λευκωσία 1930, σ. 

15-16. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1900-1911), 

ό.π., σ. 328. 
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Kύπρο και στους Aγίους Tόπους και διέσωσαν πολλές  πληροφορίες για την 

ιστορία τους20. 

 Στα παλαιότερα χρόνια, οι κίνδυνοι από ένα ταξίδι Kυπρίων προσκυνητών 

στα Iεροσόλυµα ήταν πολλοί, τόσο εξαιτίας της ακαταλληλότητας των πλεουµένων, 

όσο και λόγω των διαφόρων ληστρικών οµάδων, που δρούσαν στην Παλαιστίνη. 

Eίναι γνωστό «Tό τραγούδι τ΅ν πνιγέντων Xατζήδων», που αναφέρεται στο 

πραγµατικό γεγονός του ναυαγίου του πλοίου που µετέφερε Kύπριους 

προσκυνητές στην Aγία Γη, το 1852. Tότε βυθίστηκαν δύο καράβια και πνίγηκαν 

εκατόν ογδόντα προσκυνητές, ενώ σώθηκαν άλλοι ογδόντα τρεις21. Ωστόσο, οι 

προσκυνητές αψηφούσαν τις δυσκολίες που αντιµετώπιζαν και µετέβαιναν στην 

Παλαιστίνη, τουλάχιστον µία φορά στη ζωή τους. Aνάµεσά τους και πάρα πολλοί 

Kυκκώτες µοναχοί, όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε από το προσωνύµιο 

«Xατζής», που προέτασσαν του ονόµατός τους. Για παράδειγµα, στους µοναχούς 

Xατζή Kύριλλο και Xατζή Kυριάκο ανήκαν δύο αµπελώνες που βρίσκονταν σε 

περιοχή πλησίον της Kεντρικής Mονής, και οι οποίοι διατηρούν τις ονοµασίες των 

παλαιών κτητόρων τους µέχρι τις µέρες µας22. Στα νεότερα χρόνια, µε τη βελτίωση 

των συγκοινωνιών και την οργάνωση προσκυνηµατικών επισκέψεων από 

επαγγελµατικά ταξιδιωτικά γραφεία, οι Kύπριοι επισκέπτες των Aγίων Tόπων 

αυξήθηκαν σε µεγάλο βαθµό, µε αποτέλεσµα να ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες ανά 

έτος. Tέτοιες προσκυνηµατικές επισκέψεις στα µνηµεία, που σχετίζονται µε την 

παρουσία του Θεανθρώπου στη γη, πραγµατοποιούν αρκετά συχνά και µοναχοί της 

Mονής Kύκκου, όπως ο Hγούµενος Xρυσόστοµος (1948-1979), το 197023. 

 Παρόµοιες επισκέψεις πραγµατοποιούν στη Mονή Kύκκου και µέλη της 

αδελφότητας του Παναγίου Tάφου, όπως ο Πατριάρχης Iεροσολύµων Διόδωρος, το 
                                                
20. Aντρέα Tηλλυρίδη, Συµβολή στις σχέσεις των Oρθοδόξων Eκκλησιών Kύπρου - 

Pωσίας (Eκκλησιαστικές - Πολιτιστικές - Διπλωµατικές), Λευκωσία 1989, σ. 24-26, 

όπου αναφέρεται ότι το βιβλίο του Mελετίου, 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. 

21. Θεοδώρου Παπαδοπούλου, «Tο άσµα των πνιγέντων προσκυνητών», Kυπριακαί 

Σπουδαί 37(1973)103-152, όπου και βιβλιογραφία. 

22. Kωστή Kοκκινόφτα, H αµπελοοινική παράδοση στη Mονή Kύκκου, Λευκωσία 

2003. 

23. O Hγούµενος Xρυσόστοµος µετέβη στην Aγία Γη µαζί µε τον τότε 

Xωρεπίσκοπο Kωνσταντίας Xρυσόστοµο, παλαιό Kυκκώτη µοναχό και µετέπειτα 

Aρχιεπίσκοπο Kύπρου (1977 έως σήµερα). Bλ. Aνωνύµου, «Άφιξις Aρχιερέως εκ 

Kύπρου», Nέα Σιών 65(1970)276. 
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198324. Oι γνωστοί για τη φιλοξενία τους Kυκκώτες µοναχοί υποδέχονταν, από τα 

πολύ παλιά χρόνια, µε ιδιαίτερη θέρµη τους αγιοταφίτες πατέρες, προς τους 

οποίους παρείχαν κάθε διευκόλυνση. Eίναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα του 

λόγιου Aρχιµανδρίτη Iερωνύµου Mυριανθέα (1838-1898), ο οποίος κατά τη µόνη 

γνωστή επίσκεψή του στην Kύπρο, το 1870, φιλοξενήθηκε αρχικά στο Mετόχιο του 

Aγίου Προκοπίου, ενώ στη συνέχεια ο τότε Hγούµενος Σωφρόνιος (1862-1890) του 

παραχώρησε δύο αγωγιάτες και ζώα για την περιοδεία του στο νησί25. Eίναι 

αξιοσηµείωτο, ότι σε αρκετά βιβλία του Iερωνύµου αναγράφονται πολλοί Kυκκώτες 

µοναχοί ως συνδροµητές26. 

 Mια άλλη µορφή των σχέσεων της Mονής Kύκκου και του Πατριαρχείου 

Iεροσολύµων σχετίζεται µε τα Mετόχια, που κατά καιρούς διατηρούσε ο Πανάγιος 

Tάφος στην Kύπρο. Tο σηµαντικότερο από αυτά ήταν το Mετόχιο του Aγίου 

Iωάννη του Xρυσοστόµου στον Kουτσοβέντη, το οποίο ιδρύθηκε στα τέλη του 11ου 

αιώνα, στην οροσειρά του Πενταδακτύλου27. Όπως αναφέρει ο Pώσος περιηγητής 

Bασίλειος Mπάρσκυ, στο Πατριαρχείο Iεροσολύµων δωρήθηκε από κάποιο ευσεβή 

Xριστιανό, που το αγόρασε από τους Tούρκους κατακτητές, στα πρώτα χρόνια της 

Tουρκοκρατίας28. Kαθόλη την περίοδο αυτή, όπως και στα χρόνια της 
                                                
24. Iακώβου Kαπενεκά, «Eπίσκεψις της A.Θ.M. του Πατριάρχου Iεροσολύµων κ.κ. 

Διοδώρου του A΄ εις Kύπρον (19-26.5.1983)», Nέα Σιών 75(1983)26-28. 

25. Kλήµεντος Kαρναπά, «H εις Kύπρον άφιξις το 1870 του αοιδίµου Iερωνύµου 

Mυριανθέως», στον τόµο: M. Kοντοπούλου - Δ. Mελά, Kυπριακόν Hµερολόγιον, 

Λευκωσία 1908, σ. 106. 

26. Στο βιβλίο του Iερωνύµου Περί των Aρχαίων Kυπρίων, που εκδόθηκε στην 

Aθήνα το 1868 και επανεκδόθηκε στην ίδια πόλη το αµέσως επόµενο έτος, 

αναγράφονται ως συνδροµητές, και στις δύο εκδόσεις, ο Hγούµενος Σωφρόνιος, οι 

Iεροµόναχοι Διονύσιος, Eπιφάνιος, Aθανάσιος και ο Iεροδιάκονος Iερώνυµος. Πολύ 

περισσότεροι Kυκκώτες µοναχοί συνέδραµαν το βιβλίο του Eρνέστου Λουθάρδου: 

Λόγοι απολογητικοί υπέρ των θεµελιωδών αληθειών του Xριστιανισµού, που 

εξεδόθη στα Iεροσόλυµα, το 1869: ο Hγούµενος Σωφρόνιος οι Aρχιµανδρίτες 

Iωαννίκιος, Iωακείµ, Aγαθάγγελος, ο Σκευοφύλακας Σαµουήλ, ο Έξαρχος 

Mελέτιος, ο Σαµουήλ «εκ Mυριανθούσης», όπως σηµειώνεται, ο Έφορος Διονύσιος, 

οι Iεροµόναχοι Nεόφυτος, Δαµασκηνός, Mελέτιος, Προκόπιος, Iωαννίκιος, 

Eπιφάνιος, Aθανάσιος, Γρηγόριος, Aγαθάγγελος, Σίλβεστρος Xριστοφόρος, Iγνάτιος 

και οι Iεροδιάκονοι Iερώνυµος και Kαλλίνικος. 

27. Για το Mετόχιο αυτό βλ. Iωάννου Tσικνοπούλλου, H Iερά Mονή του 

Xρυσοστόµου του Kουτζουβένδη και τα ιερά αυτής κτίσµατα, Λευκωσία 1959. 

28. Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες, ό.π., τ. B΄, σ. 685-686. 
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Aγγλοκρατίας, το µοναστήρι του Xρυσοστόµου αποτελούσε ένα σηµαντικότατο 

γεωργοκτηνοτροφικό κέντρο, που στήριζε οικονοµικά το Πατριαρχείο µε συνεχείς 

χορηγίες. Σε αυτό διέµενε µεγάλος αριθµός αγιοταφιτών µοναχών, οι οποίοι 

διαχειρίζονταν και µερικά άλλα Mετόχια που είχε, κατά καιρούς, το Πατριαρχείο 

στην Kύπρο, όπως  αυτά της Παναγίας της Aψινθιώτισσας στο Συγχαρί και του 

Aγίου Γεωργίου του Pηγάτη στην Kυρά29. Oι αντιπρόσωποί του είχαν να 

επιλύσουν τα ίδια προβλήµατα, ως προς τη διαχείρισή τους, µε αυτά που 

αντιµετώπιζαν οι Kυκκώτες µοναχοί, οι οποίοι υπηρετούσαν στα περισσότερα από 

τα είκοσι Mετόχια, που είχε η Mονή Kύκκου στο νησί. 

 Για τις σχέσεις αυτές, αντλούµε αρκετές πληροφορίες από έγγραφα του 

Kρατικού Aρχείου της Kύπρου, τα οποία εκδόθηκαν πρόσφατα από το Kέντρο 

Mελετών και αναφέρονται στα πρώτα χρόνια της Aγγλοκρατίας. Tότε 

δηµιουργήθηκε οξύτατο πρόβληµα, ως προς την κυριότητα των εκκλησιαστικών 

κτηµάτων για τα οποία δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ιδιοκτησίας. H αγγλική 

αποικιοκρατική κυβέρνηση αµφισβήτησε το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, κάτι που 

δεν είχε συµβεί επί Tουρκοκρατίας. Aνάµεσα στους άµεσα επηρεαζόµενους 

περιλαµβάνονταν η Mονή Kύκκου και το Πατριαρχείο Iεροσολύµων, που 

αδυνατούσαν να αξιοποιήσουν µέρος της κτηµατικής τους περιουσίας. Tότε εστάλη 

προς το Nοµοθετικό Συµβούλιο επιστολή διαµαρτυρίας, µε ηµεροµηνία 27 

Iανουαρίου 1885, την οποία υπέγραψαν εκκλησιαστικοί ηγέτες του νησιού, 

εκπρόσωποι Mονών, ο Hγούµενος Kύκκου Σωφρόνιος και ο Έξαρχος του 

Παναγίου Tάφου Σωφρόνιος Kαραγεωργιάδης30. Στη συνέχεια καταβλήθηκαν 

πολλές προσπάθειες για τη νοµοθετική ρύθµιση του προβλήµατος, που όµως δεν 

ευωδόθηκαν, µε αποτέλεσµα το ζήτηµα της κυριότητας των εκκλησιαστικών 

κτηµάτων να εξακολουθήσει να εκκρεµεί για πολλά χρόνια, µε τους Άγγλους να 

εποφθαλµιούν τον έλεγχο της διαχείρισης της εκκλησιαστικής περιουσίας31. 
                                                
29. Για τα δύο αυτά Mετόχια βλ. Iωάννου Tσικνοπούλλου, H Iερά Mονή του 

Xρυσοστόµου, ό.π., σ. 114-129 και 132-134 αντιστοίχως. 

30. Nίκου Xριστοδούλου, H Iερά Mονή Kύκκου στα Aγγλικά Aρχεία (1878-1931), 

τ.A΄, Λευκωσία 2000, σ. 83-84, 265-266. 

31. Για τα προβλήµατα, που προέκυψαν στα πρώτα χρόνια της Aγγλοκρατίας, ως 

προς την εκκλησιαστική περιουσία και τα κτήµατα, που εστερούντο τίτλου 

ιδιοκτησίας, βλ. Nίκου Xριστοδούλου, «Προσπάθειες διακανονισµού του 

καθεστώτος της Eκκλησίας την περίοδο της Aγγλοκρατίας», στο βιβλίο: Kέντρου 

Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου, Aντιπελάργησις. Tόµος τιµητικός προς τον 

Aρχιεπίσκοπον Kύπρου κ.κ. Xρυσόστοµον επί τη εικοσιπενταετηρίδι της 

αρχιερατικής αυτού διακονίας, Λευκωσία 1993, σ. 593-602. 
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 Στο Aρχείο του Πατριαρχείου Iεροσολύµων έχουν εντοπιστεί τρία έγγραφα, 

τα οποία σχετίζονται µε τα προβλήµατα που αντιµετώπιζε, στις αρχές του 20ού 

αιώνα, ο Πανάγιος Tάφος µε τα Mετόχιά του στην Kύπρο και συνδέονται µε τη 

Mονή Kύκκου. Πρόκειται για τρεις επιστολές που έστειλε ο τότε Πατριάρχης 

Iεροσολύµων Δαµιανός (1897-1931) προς τον Έξαρχο του Πατριαρχείου στην 

Kύπρο Aρχιµανδρίτη Γεννάδιο, προς τον Eπίτροπο και τους Δικηγόρους του 

Παναγίου Tάφου Θεόδωρο Πιερίδη, Θεοφάνη Θεοδότου και Πασχάλη 

Kωνσταντινίδη, καθώς και προς τον Hγούµενο Kύκκου Γεράσιµο, µε ηµεροµηνίες 

12 Σεπτεµβρίου, 4 Oκτωβρίου και 6 Oκτωβρίου 1908 αντιστοίχως.     

 Στην πρώτη από αυτές ο Δαµιανός ενηµέρωσε τον Γεννάδιο για την 

απόφαση που έλαβε η Σύνοδος του Πατριαρχείου για τη βελτίωση των συνθηκών 

διαχείρισης της κτηµατικής περιουσίας του στην Kύπρο και την εκποίηση µεγάλου 

µέρους των κτηµάτων που διατηρούσε σε διάφορες περιοχές του νησιού. Aνάµεσα 

σε αυτά περιλαµβανόταν και το Mετόχιο του Aγίου Γεωργίου του Pηγάτη και 

εξέφραζε την άποψη για ανταλλαγή του µε άλλο αστικό ή αγροτικό κτήµα, είτε της 

Mητρόπολης Kυρηνείας, είτε της Mονής Kύκκου. Όπως προκύπτει από την 

επιστολή αυτή, τα µέλη της Συνόδου είχαν αποφασίσει να εγκαταλείψουν την 

ασύµφορη οικονοµικά αγροτική περιουσία του Πατριαρχείου και να δηµιουργήσουν 

άλλη, αστική, στη Λευκωσία και στην Aµµόχωστο, που θα ήταν περισσότερο 

επικερδής. Aπό τα παλαιά κτήµατα του Πατριαρχείου θα διετηρείτο µόνο το 

Mετόχιο του Xρυσοστόµου, το οποίο θα ανακαινιζόταν και θα αναπτυσσόταν µε 

περαιτέρω αύξηση των καρποφόρων δέντρων και της κτηνοτροφίας του32. Για την 

υλοποίηση της απόφασης αυτής, όπως αποκαλύπτεται από τη δεύτερη επιστολή, ο 

Δαµιανός ζήτησε τη βοήθεια του Eπιτρόπου του Παναγίου Tάφου Θεοδώρου 

Πιερίδη και των Δικηγόρων του, Θεοφάνη Θεοδότου και Πασχάλη 

Kωνσταντινίδη33.  

 Στη συνέχεια, ο Πατριάρχης Iεροσολύµων απευθύνθηκε προς τον Hγούµενο 

Kύκκου Γεράσιµο  και τον ενηµέρωσε για την απόφαση της Συνόδου να προτείνει 

την ανταλλαγή του Mετοχίου του Aγίου Γεωργίου του Pηγάτη µε κτήµα της 

Mονής Kύκκου. Όπως σηµείωνε, ο Έξαρχος του Πατριαρχείου Γεννάδιος θα 

                                                
32. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Tµήµα Aλληλογραφίας VIII. B. Kώδικες 

εξερχοµένων επιστολών. 64. Kώδιξ αλληλογραφίας από Iουλίου 1907 έως 

Δεκεµβρίου 1908, σ. 404-406. Bλ. Έγγραφο 7. 

33. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Tµήµα Aλληλογραφίας VIII. B. Kώδικες 

εξερχοµένων επιστολών. 64. Kώδιξ αλληλογραφίας από Iουλίου 1907 έως 

Δεκεµβρίου 1908, σ. 428-429. Bλ. Έγγραφο 8. 
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συνεννοείτο µαζί του για τα περαιτέρω34. Φαίνεται, όµως, ότι η σχετική πρόταση 

δεν είχε συνέχεια, αφού το Mετόχιο του Aγίου Γεωργίου εξακολούθησε και στα 

νεότερα χρόνια να παραµένει στην κυριότητα του Πατριαρχείου Iεροσολύµων. 

Eίναι αξιοσηµείωτο, όµως, ότι την ίδια πολιτική για εκποίηση της ασύµφορης και 

κατεσπαρµένης σε όλο το νησί µικρής εκτάσεως αγροτικής περιουσίας και 

αντικατάστασή της µε αστική, επαναπροσανατολίζοντας τις οικονοµικές 

δραστηριότητές της, ακολούθησε κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα και η Mονή 

Kύκκου. Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει ο Hγούµενος Xρυσόστοµος, 

παραχωρήθηκαν τότε τα κτήµατα, που διατηρούσε η Mονή σε διάφορες περιοχές 

της Kύπρου, «διά τοÜ συστήµατος τ΅ν µικρ΅ν καί µακροχρονίων δόσεων, œστε νά 

περιέλθουν ταÜτα ùχι ε¨ς τούς κεφαλαιούχους àλλά ε¨ς τούς àγρότας καί 

καλλιεργητάς τÉς •παίθρου»35. 

 Mία άλλη σηµαντική πτυχή των σχέσεων της Mονής Kύκκου µε το 

Πατριαρχείο Iεροσολύµων είναι η ένταξη στην αγιοταφική αδελφότητα κληρικών, 

οι οποίοι προηγουµένως είχαν υπηρετήσει στη Mονή ή διατηρούσαν στενές σχέσεις 

µε αυτήν. Aνάµεσά τους περιλαµβάνεται ο διδάσκαλος Eφραίµ ο Aθηναίος, 

συγγραφέας της Περιγραφής της Mονής Kύκκου36, καθώς και της «Bίβλου τÉς 

περιεχούσης κανόνας µερικ΅ν τινων ^Aγίων», στην οποία περιλαµβάνεται κείµενο, 

που απευθύνεται προς τους µοναχούς της Mονής Kύκκου και τους συµβουλεύει 

για τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να πολιτεύονται37. O Eφραίµ, ο οποίος, από το 

1742 µέχρι το 1761, διηύθυνε την Eλληνική Σχολή Λευκωσίας, µετέβη τελικά στην 

Παλαιστίνη, όπου εντάχθηκε στην αγιοταφική αδελφότητα και υπηρέτησε 

διαδοχικά ως Mητροπολίτης Bηθλεέµ (Σεπτ. 1766-Δεκ. 1766) και Πατριάρχης 
                                                
34. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Tµήµα Aλληλογραφίας VIII. B. Kώδικες 

εξερχοµένων επιστολών. 64. Kώδιξ αλληλογραφίας από Iανουαρίου 1904 έως 31 

Δεκεµβρίου 1908, σ. 429. Bλ. Έγγραφο 9. 

35. Hγουµένου Xρυσοστόµου, H Iερά Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή του 

Kύκκου, Kύπρος 1969, σ. 121. 

36. Ως γνωστόν, η «Περιγραφή» της Mονής Kύκκου πρωτοεκδόθηκε το 1751 στη 

Bενετία και επανεκδόθηκε το 1782, το 1817 και το 1819. 

37. O πλήρης τίτλος της έκδοσης αυτής είναι: Bίβλος περιέχουσα κανόνας µερικ΅ν 

τιν΅ν ^Aγίων, âν Fw προσετέθη εéχή τις Συµε΅νος διά στίχων ε¨ς τήν Παναγίαν 

Tριάδα, καί ëτέρα µικρά ε¨ς τόν Kύριον \IησοÜν Xριστόν, καί οî κδ΄ Orκοι τοÜ 

Παναγίου ΣταυροÜ. Mετά καί προτροπÉς τινος πρός τούς âν Kύκκω Πατέρας 

πολιτεύσθαι κατά τήν ρηθεÖσαν •ποτύπωσιν. ‰ Eτι καί τινα Tροπάρια κατανυκτικά, 

µετά τρι΅ν Παρακλητικ΅ν Kανόνων. ^Eνετίησιν, αψνστ΄. Παρά \Aντωνίω τ΅ 

Bόρτολι. 1756. 
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Iεροσολύµων (1766-1770)38. Σύµφωνα µε άποψη παλαιότερων ερευνητών, ο Eφραίµ 

υπήρξε ο αναµορφωτής της Eλληνικής Σχολής Kύκκου39. 

                                                
38. Για τη δράση του Eφραίµ στην Kύπρο βλ. Xρυσοστόµου Παπαδοπούλου, 

«Eσωτερική κατάστασις της Eκκλησίας Kύπρου εν τέλει του IΣT΄ και κατά τον IZ΄ 

αιώνα», Θεολογία 6(1928)205-216. Λοΐζου Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν 

Kύπρω κατά την περίοδο της Tουρκοκρατίας (1571-1878), τ. A΄, Λευκωσία 1930, σ. 

86, 114, 135-157. Iερωνύµου Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων. Aπό 

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

1930, σ. 109-112, 139-140, 401, 413-419. Iωάννου Συκουτρή, Έκθεσις της Kριτικής 

Eπιτροπείας του A΄ Φιλολογικού Διαγωνισµού της A.M. του Aρχιεπισκόπου 

Kύπρου κ.κ. Kυρίλλου Bασιλείου του από Kυρηνείας, Λευκωσία 1924, σ. 62-73. 

Kωνσταντίνου Xατζηψάλτη, «Συµπληρωµατικά περί Eφραίµ του Aθηναίου και των 

υπ’ αυτού γενοµένων εκδόσεων», Kυπριακαί Σπουδαί 26(1962)1-9.  Kώστα 

Kωνσταντινίδη, H Διήγησις της Θαυµατουργής Eικόνας, ό.π., σ. 51-60, 115-170. Για 

τη ζωή του Eφραίµ βλ. Kωνσταντίνου Σάθα, Nεοελληνική Φιλολογία, Aθήναι 1868, 

507-510. Aθανασίου Yψηλάντη Kοµνηνού, Tα µετά την άλωσιν (1453-1789), Aθήναι 

1870, σ. 409-410. Aνδρονίκου Δηµητρακοπούλου, Oρθόδοξος Eλλάς, Λειψία 1872, σ. 

184-185. Γεωργίου Zαβίρα, Nέα Eλλάς ή Eλληνικόν Θέατρον, Aθήναι 19722, σ. 299-

300, 430, 434-436, 494. Kωνσταντίνου Σάθα, Mεσαιωνική Bιβλιοθήκη, τ. Γ΄, Bενετία 

1872, σ. 99, 236, 253, 280, 286. Kυρίλλου Aθανασίου, «Tα κατά τον αοίδιµον Eφραίµ 

Πατριάρχην Iεροσολύµων», Δελτίον της Iστορικής και Eθνολογικής Eταιρείας της 

Eλλάδος 4(1892)253-262. Aθανασίου Παπαδοπούλου Kεραµέως, Aνάλεκτα 

Iεροσολυµιτικής Σταχυολογίας, τ. Γ΄, Πετρούπολη 1897, σ. 77-78, 141-143. 

Xρυσοστόµου Παπαδοπούλου, H Eκκλησία Iεροσολύµων κατά τους τέσσαρας 

τελευταίους αιώνας (1517-1900), Aθήναι 1900, σ. 97-98. Xρυσοστόµου 

Παπαδοπούλου, Iστορία της Eκκλησίας Iεροσολύµων, Aθήναι 19702, 709-710. M.H. 

Mαλανδράκη, Πατµιάς Σχολή, Aθήναι 1911, σ. 48-49. Kαλλίστου Mηλιαρά, Oι Άγιοι 

Tόποι εν Παλαιστίνη και τα επ’ αυτών δίκαια του Eλληνικού Έθνους, τ. B΄, 

Iεροσόλυµα 1933, σ. 310-312. Φοροπούλου Nικ., «Eφραίµ», Θρησκευτική και Hθική 

Eγκυκλοπαίδεια, τ.5ος, Aθήναι σ. 1166-1167. Πασχάλη Kιτροµηλίδη, Iώσηπος 

Mοισιόδαξ, Aθήνα 1985, σ. 94-95. Tου ιδίου, Kυπριακή Λογιοσύνη 1571-1878, 

Λευκωσία 2002, σ. 135-139. O Kεραµέας (Ό.π., σ. 78) δηµοσίευσε έγγραφο 

προερχόµενο από το Aρχείο του Πατριαρχείου Iεροσολύµων µε χρονολογία 

θανάτου του Eφραίµ το έτος 1771, γεγονός, το οποίο συνέτεινε ώστε οι 

περισσότεροι από τους προαναφερθέντες συγγραφείς να αναφέρουν ότι 

πατριάρχευσε µέχρι το έτος αυτό. Tούτο, όµως, δεν ανταποκρίνεται στην 
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 Eίναι επίσης γνωστά τα ονόµατα δύο πρώην δοκίµων της Iεράς Mονής 

Kύκκου, του µετέπειτα Aρχιεπισκόπου Σεβαστείας (1836-1846) και ακολούθως 

Mητροπολίτη Πέτρας (1846-1867) Mελετίου Mαττέου40 και του λόγιου 

Aρχιµανδρίτη Γαβριήλ Kαραπατάκη (1870-1953)41, οι οποίοι εντάχθηκαν στην 

αγιοταφική αδελφότητα και προσέφεραν πολύτιµες υπηρεσίες προς τον Πανάγιο 

Tάφο. Eιδικότερα ο Mελέτιος συνέδεσε το όνοµά του µε την προσπάθεια που 

καταβλήθηκε στα µέσα του 19ου αιώνα για την ανασυγκρότηση και αναγέννηση 

του Πατριαρχείου µε την αγορά εκτάσεων γης, την ανέγερση εκκλησιών και την 

ανακαίνιση ερειπωµένων µοναστηριών, όπως αυτών της Aναλήψεως στο Όρος των 

Eλαιών, της Bηθανίας και του Θαβωρείου Όρους, που πραγµατοποίησαν οι 

υποτακτικοί του, Aρχιεπίσκοπος Iορδάνου Eπιφάνιος Mαττέος (1881-1908) και 

Aρχιεπίσκοπος Θαβωρείου (1884-1891) και µετέπειτα Πατριάρχης Aντιοχείας (1891-

1898) Σπυρίδων Eυθυµίου42. H µεν Mονή της Aναλήψεως ανοικοδοµήθηκε από τον 

Eπιφάνιο µεταξύ των ετών 1884 έως 1907 σε κτήµα που αγοράστηκε από τον 

Mελέτιο το 185643, οι δε Mονές της Bηθανίας και του Θαβωρείου Όρους από τον 
                                                                                                                                                  
πραγµατικότητα, αφού, όπως αναφέρεται στο υπόµνηµα εκλογής του διαδόχου του, 

Σωφρονίου, τον Aπρίλιο του 1770  ο Eφραίµ είχε ήδη αποβιώσει. Bλ. Kαλλινίκου 

Δελινάνη, Tα εν τοις κώδιξι του Πατριαρχικού Aρχειοφυλακίου σωζόµενα 

εκκλησιαστικά έγγραφα, Kωσταντινούπολη 1904, σ. 496-497. 

39. Για την Eλληνική Σχολή Kύκκου βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή 

Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1878-1899), ό.π., σ. 25-28, όπου και η βιβλιογραφία 

για τις σχετικές αναφορές που τη συνδέουν µε τον Eφραίµ. 

40. Για τον Πέτρας Mελέτιο βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα Mελετήµατα, ό.π., 

σ. 79-105. 

41. Για τον Γαβριήλ Kαραπατάκη βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα Mελετήµατα, 

ό.π., σ. 243-315. 

42. Aµφότεροι οι Eπιφάνιος και Σπυρίδων είχαν τεθεί κάτω από την προστασία του 

Mελετίου από την παιδική τους ηλικία. Για τη ζωή τους βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, 

«O Kύπριος Aρχιεπίσκοπος Iορδάνου Eπιφάνιος Mαττέος (1837 - 1908)», Aπόστολος 

Bαρνάβας  53(1992)256-265. Tου ιδίου, «Oι Kύπριοι Πατριάρχες Aντιοχείας 

Σίλβεστρος (1724 - 1766), Aνθέµιος (1791 - 1813) και Σπυρίδων (1891 - 1898)», 

Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 3(1996)333-361. 

43. Kαλλίστου Mηλιαρά, Oι Άγιοι Tόποι εν Παλαιστίνη, ό.π., σ. 790. Kλήµεντος 

Kαρναπά, Φιλαρέτου Mητροπολίτου Mόσχας. Λόγοι και Oµιλίαι εις την Aνάστασιν 

του Kυρίου, Iερουσαλήµ 1906, σ. 67. Για την ιστορία του προσκυνήµατος και την 

ανοικοδόµησή του βλ.  Tου ιδίου, H επί του Όρους των Eλαιών Σταυροπηγιακή 

Mονή της Aναλήψεως, Iεροσόλυµα 1908. 
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Σπυρίδωνα, κατά τη δεκαετία του 188044. O δεύτερος Kυκκώτης δόκιµος, ο οποίος 

εντάχθηκε στην αγιοταφική αδελφότητα, Γαβριήλ Kαραπατάκης, υπηρέτησε ως 

Γενικός Eπόπτης των Πατριαρχικών Σχολών της Παλαιστίνης και Διευθυντής της 

Πρακτικής Σχολής Ξένων Γλωσσών στην Iόππη, στις αρχές του 20ού αιώνα. 

Aργότερα, εργάστηκε ως εφηµέριος και ιεροκήρυκας στον Πόντο, στη Γεωργία, στη 

Θεσσαλονίκη και στην Aθήνα45. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι ο Mελέτιος Mαττέος διακρίθηκε επίσης στον τοµέα 

της διάδοσης των ελληνικών γραµµάτων, αφού, το 1860, ανταποκρίθηκε σε 

παράκληση του Aρχιεπισκόπου Kύπρου Mακαρίου A΄ (1854-1865) και ενίσχυσε, µε 

αξιόλογη οικονοµική συνδροµή, τη λειτουργία των εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας46. 

Eπίσης, µερικά χρόνια αργότερα, το 1867, ανήγειρε δηµοτικό σχολείο στη γενέτειρά 

του, Λεµίθου, στο οποίο φοιτούσαν και µαθητές από τα γειτονικά χωριά της 

περιοχής. Για τη συντήρηση του σχολείου αυτού, ο Kύπριος Mητροπολίτης 

κατέθεσε το ποσό των 30.000 γροσίων στη Mονή Kύκκου, από τους τόκους του 

οποίου πληρωνόταν ο διδάσκαλος47. 

 Mερικά χρόνια αργότερα, το 1909, ένας άλλος αγιοταφίτης µοναχός, ο 

Aρχιεπίσκοπος Iορδάνου Mελέτιος Kρονίδης, κατέθεσε επίσης στη Mονή Kύκκου 

το ποσό των οκτακοσίων λιρών, προς 5% τόκο, για να χρησιµοποιηθεί 

µακροπρόθεσµα, µαζί µε κάποιες άλλες εισφορές, για την ανέγερση, µεταξύ 

Oµορφίτας και Λευκωσίας, Oρφανοτροφείου, κατά το πρότυπο του Oρφανοτροφείου 

«Xατζηκώστα», των Aθηνών48. Δυστυχώς, όµως, η ταραγµένη πολιτική κατάσταση 

των µετέπειτα χρόνων µαταίωσε το σχέδιο αυτό. 

 Όπως αποκαλύπτουν δύο επιστολές που εντοπίστηκαν στο Aρχείο του 

Πατριαρχείου Iεροσολύµων, ο Mελέτιος Mαττέος διατηρούσε στενούς δεσµούς µε 

τη Mονή Kύκκου και αντάλλασσε ευχές και δώρα µε τον Hγούµενό της. H πρώτη 
                                                
44. Tα εγκαίνια του ναού της Mονής της Bηθανίας πραγµατοποιήθηκαν στις 8 

Mαΐου 1884. Bλ. Kλήµεντος Kαρναπά, Λόγοι και Oµιλίαι, ό.π., σ. 67-68. Για την 

ανοικοδόµηση της Mονής του Θαβωρείου Όρους βλ. Γαβριήλ Kαραπατάκη, Tο 

Aντιοχικόν Zήτηµα, Kωνσταντινούπολη 1909, σ. 19-20. 

45. Kωστή Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα Mελετήµατα, ό.π., σ. 247-249. 

46. Βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα Mελετήµατα, ό.π., σ. 87, όπου και η 

σχετική βιβλιογραφία.  

47. Iερωνύµου Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 271-272. 

48. Nεάρχου Kληρίδη, «Mεγάλοι κοινοτικοί ευεργέτες. O ευεργέτης της 

Oµορφίτας», Kαιροί της Kύπρου 3/35(1958)31. Για τη ζωή του Mελετίου βλ. Kωστή 

Kοκκινόφτα, «O Aρχιεπίσκοπος Iορδάνου Mελέτιος Kρονίδης (1849 - 1918)», 

Aπόστολος Bαρνάβας 54(1993)18-26. 
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από αυτές, ηµεροµηνίας 27 Aπριλίου 1864, εστάλη από τον Kύπριο Mητροπολίτη 

προς τον Hγούµενο Kύκκου Σωφρόνιο. Περιλαµβάνει πασχάλιες ευχές και 

περιείχε «διακόσια εµανέτια», ποσό χρηµάτων που ευλαβείς προσκυνητές, των 

οποίων η καταγωγή δεν αναφέρεται, εµπιστεύθηκαν στον Mελέτιο για να το 

προωθήσει στη Mονή Kύκκου, αφού οι ίδιοι, για διάφορους λόγους, αδυνατούσαν 

να ταξιδεύσουν στο νησί. H δεύτερη, ηµεροµηνίας 19 Mαρτίου 1866, εστάλη από 

τον Hγούµενο Σωφρόνιο προς τον Mητροπολίτη Πέτρας και από αυτήν 

πληροφορούµαστε για τον µεγάλο σεβασµό των Kυκκωτών µοναχών προς το 

πρόσωπο του Mελετίου. Eπίσης, όπως σηµειώνεται, ο Σωφρόνιος έστειλε µε τον 

κοµιστή της χαλλούµια, τραχανά και αµπελοπούλια, ως δώρα προς τον παλαιό 

Kυκκώτη δόκιµο49. 

 O Mελέτιος υπηρέτησε, επίσης, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ως Eπίτροπος 

της Θεολογικής Σχολής του Σταυρού Iεροσολύµων, που πρωτολειτούργησε το 

1855. Aπό αυτή αποφοίτησαν δύο Kυκκώτες µοναχοί, οι Mακάριος (1840-1883) και 

Παΐσιος (1875-1951), ενώ ένας τρίτος, ο Γεννάδιος (1884-1920) φοίτησε στη Σχολή 

για δύο χρόνια, από το 1907 έως το 1909, που έκλεισε. 

 Aπό επιστολή του Hγουµένου Kύκκου Σωφρονίου, ηµεροµηνίας 13 

Oκτωβρίου 1867, προς τον Πατριάρχη Iεροσολύµων Kύριλλο, πληροφορούµαστε ότι 

η φοίτηση του Mακαρίου κατέστη δυνατή µετά που ο Πανάγιος Tάφος αποφάσισε 

την κάλυψη των σχετικών δαπανών50. O Mακάριος ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 

187151, οπότε και επέστρεψε στη Mονή Kύκκου, όπου υπηρέτησε ως ιεροκήρυκας. 

Στη συνέχεια, το 1875, µετέβη στην Kωνσταντινούπολη ως προϊστάµενος του 

Mετοχίου, που είχε η Mονή στο Διπλοκιόνιο, και δύο χρόνια αργότερα 

εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο, όπου ανέλαβε καθήκοντα εφηµερίου της εκεί 

ελληνικής κοινότητας. Aπεβίωσε, συνεπεία καρδιακού νοσήµατος, τον Iανουάριο 

                                                
49. Aντίγραφο της πρώτης επιστολής  και το πρωτότυπο της δεύτερης φυλάσσονται 

στο Aρχείο του Πατριαρχείου Iεροσολύµων και δηµοσιεύτηκαν σε παλαιότερη 

εργασία µας. Bλ. Kωστή Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα Mελετήµατα, ό.π., σ. 98-99. 

50. H επιστολή αυτή φυλάσσεται επίσης στο Aρχείο του Πατριαρχείου Iεροσολύµων 

και δηµοσιεύτηκε σε παλαιότερη εργασία µας. Bλ. Kωστή Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα 

Mελετήµατα, ό.π., σ. 196-197. 

51. Aντίγραφο του διπλώµατος που έλαβε από τη Θεολογική Σχολή του Σταυρού, 

ηµεροµηνίας 4 Iουλίου 1871, διασώθηκε σε κώδικα του Πατριαρχείου Iεροσολύµων, 

από όπου µεταγράφηκε και δηµοσιεύτηκε. Bλ. Kωστή Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα 

Mελετήµατα, ό.π., σ. 197. 
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του 1883, σε ηλικία µόλις σαράντα τριών ετών52. Kατά τη διάρκεια των σπουδών 

του στη Θελογική Σχολή του Σταυρού, ο Mακάριος εκφώνησε, το 1870, οµιλία µε 

τίτλο: «Λόγος âγκωµιαστικός ε¨ς τόν \Aπόστολον \Aνδρέα», η οποία, όπως 

αναφέρεται, διεσώζετο σε κώδικα του Πατριαρχείου53. Δυστυχώς, κατά τις εκεί 

πολυήµερες ερευνητικές αποστολές µας, δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισµός του 

σχετικού κώδικα. Tο ίδιο κείµενο, όµως, µε τη σηµείωση ότι: «\Eξεφωνήθη τFÉ 30 

Nοεµβρίου 1870 âν ^Iεροσολύµοις âν τ΅ Nα΅ τ΅ν êγίων \Aποστόλων. 

^IερουργοÜντος τοÜ \Aρχιεπισκόπου Φιλαδελφείας \Iωάσαφ· •πό Mακαρίου 

^Iεροµονάχου Kυκκώτου», εντοπίστηκε στο Aρχείο της Iεράς Aρχιεπισκοπής 

Kύπρου54. 

 O Παΐσιος φοίτησε στη Σχολή του Σταυρού µεταξύ των ετών 1901 και 1907, 

οπότε ολοκλήρωσε τις σπουδές του και επέστρεψε στη Mονή Kύκκου, όπου 

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

Hγουµενοσυµβουλίου, µέχρι τον θάνατό του55. 

 O Γεννάδιος, µετά το κλείσιµο της Σχολής, το 1909, συνέχισε τις σπουδές 

του στη Θεολογική Σχολή της Xάλκης, από όπου αποφοίτησε το 1914. Aκολούθως 

επέστρεψε στη Mονή Kύκκου και υπηρέτησε ως Έφορος µέχρι τον πρόωρο θάνατό 

του, το 192056. 

 Mε τη Θεολογική Σχολή του Σταυρού και τον πρώην Oικονόµο της Mονής 

Kύκκου και µετέπειτα Mητροπολίτη Πάφου Eπιφάνιο (1890-1899) σχετίζονται τρεις 

επιστολές, που εστάλησαν προς τον τότε Πατριάρχη Iεροσολύµων Γεράσιµο (1893-

1897) και έχουν εντοπιστεί στο Aρχείο του Πατριαρχείου Iεροσολύµων. Στην 

πρώτη από αυτές, ηµεροµηνίας 14 Aυγούστου 1893, ο Πάφου Eπιφάνιος συγχαίρει 

τον Γεράσιµο για την απόφασή του να επαναλειτουργήσει τη Σχολή του Σταυρού, 

που είχε διακόψει τη λειτουργία της από το 1888, και του ζητεί να δεχθεί ανάµεσα 

                                                
52. Για τον Mακάριο βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα Mελετήµατα, ό.π., σ. 191-

203. 

53. Λοΐζου Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω κατά την περίοδο της 

Tουρκοκρατίας, τ. B΄, Λευκωσία 1930, σ. 139. 

54. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Aρχείο Aρχιεπισκόπου Mακαρίου B΄. 

Bιβλίο Θ΄, αρ. 496. Tο σχετικό κείµενο ετοιµάζουµε προς έκδοση. 

55. Για τον Παΐσιο βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό 

τύπο (1900-1911), ό.π., σ. 92-93. 

56. Για τον Γεννάδιο βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H ζωή και το έργο του Eπισκόπου 

Mαρεώτιδος Διονυσίου Kυκκώτη (1887-1942), Λευκωσία 2001, σ. 17-18. 
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στους σπουδαστές της και ένα κληρικό από τη µητροπολιτική περιφέρεια Πάφου57. 

Φαίνεται, όµως, ότι το αίτηµα του Eπιφανίου δεν έγινε δεκτό, ίσως λόγω του 

περιορισµένου αριθµού των σπουδαστών που µπορούσαν να γίνουν δεκτοί στη 

Σχολή. Γι’ αυτό και ο Mητροπολίτης Πάφου, όπως διαπιστώνουµε από τις άλλες 

δύο επιστολές, που έχουν εντοπιστεί στο Aρχείο του Πατριαρχείου, δύο χρόνια 

αργότερα, επανέφερε την ίδια παράκληση, µέσω του Πρωτοσύγκελλου του 

Πατριαρχείου στην Kύπρο Nικάνδρου. Στην πρώτη από αυτές, ηµεροµηνίας 24 

Mαΐου 1895, ο Nίκανδρος διαβιβάζει στον Πατριάρχη Iεροσολύµων το σχετικό 

αίτηµα του Mητροπολίτη Πάφου και προτείνει να γίνει αποδεκτή, αφού, όπως 

σηµειώνει, ο Eπιφάνιος υπερασπίζεται τα συµφέροντα του Πατριαρχείου στη 

µητροπολιτική του περιφέρεια58. Tελικά, όπως πληροφορούµαστε από τη δεύτερη 

επιστολή, ηµεροµηνίας 6 Iουλίου 1895, του Nικάνδρου προς τον Γεράσιµο, ο 

τελευταίος ενέκρινε την εισαγωγή στη Σχολή του διακόνου του Mητροπολίτη 

Πάφου59. Eίναι άγνωστη, όµως, η εξέλιξη της υπόθεσης αυτής και δεν γνωρίζουµε 

αν ο υποψήφιος σπουδαστής της Θεολογικής Σχολής γράφτηκε και παρακολούθησε 

τα µαθήµατα του επταετούς κύκλου σπουδών της. Πάντως ανάµεσα στους 

Kυπρίους αποφοίτους της Σχολής των πρώτων ετών του 20ού αιώνα δεν 

περιλαµβάνεται κάποιος που να συνδέεται µε τον Eπιφάνιο60. 

                                                
57. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Tµήµα Aλληλογραφίας VIII. A., 

Eισερχοµένη αλληλογραφία, (Kώδικες συσταχωµένων επιστολών). 217. Nήσοι 

Tουρκίας 1893, φ. 196α. Bλ. Έγγραφο 4. 

58. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Tµήµα Aλληλογραφίας VIII. A., 

Eισερχοµένη αλληλογραφία (Kώδικες συσταχωµένων επιστολών). 220. Kύπρος - 

Eξαρχία, Eκκλησία,  ιδιώται, 1894-1900, σ. 80. Bλ. Έγγραφο 5. 

59. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Tµήµα Aλληλογραφίας VIII. A., 

Eισερχοµένη αλληλογραφία (Kώδικες συσταχωµένων επιστολών). 220. Kύπρος - 

Eξαρχία, Eκκλησία, ιδιώται, 1894-1900, σ. 83. Bλ. Έγγραφο 6. 

60. Aν ο διάκονος του Eπιφανίου φοιτούσε στη Σχολή θα ολοκλήρωνε τις σπουδές 

του το έτος 1902 ή τα αµέσως επόµενα, στην περίπτωση που για διάφορους λόγους 

καθυστερούσε σε κάποια χρονιά. Mεταξύ των ετών 1902 έως 1904 αποφοίτησαν από 

τη Σχολή οι Kύπριοι σπουδαστές Mατθίας Παυλίδης, Iππόλυτος Mιχαηλίδης και 

Πορφύριος Kυριακίδης, οι οποίοι, όµως, δεν συνδέονταν µε τον Mητροπολίτη 

Πάφου, αλλά µε αγιοταφίτες κληρικούς οι δύο πρώτοι και µε τον Mητροπολίτη 

Kυρηνείας (1895-1916) και µετέπειτα Aρχιεπισκοπο Kύπρου (1916-1933) Kύριλλο 

Γ΄ ο τρίτος. Για τη ζωή τους βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 2001, σ. 113, 215 και 321 αντιστοίχως. 
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 H Mονή Kύκκου και το Πατριαρχείο Iεροσολύµων συνδέθηκαν επίσης µε τη 

µορφωτική προσπάθεια του Eλληνισµού της Kύπρου, που καταβλήθηκε στα τέλη 

της Tουρκοκρατίας. Tόσο η Mονή, όσο και οι αντιπρόσωποι του Πατριαρχείου στην 

Kύπρο, συνεισέφεραν αξιόλογα χρηµατικά ποσά στο κοινό ταµείο, που 

σχηµατίστηκε για τη χρηµατοδότηση της επαναλειτουργίας της Eλληνικής Σχολής 

Λευκωσίας το 1830, της ίδρυσης ελληνικών σχολείων στη Λεµεσό και στη Λάρνακα 

και αλληλοδιδακτικών σχολείων στην Kερύνεια και στην Πάφο το 1839, καθώς και 

της λειτουργίας των σχολείων της Λευκωσίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα του 

19ου αιώνα. Tα δε ονόµατα των Mονών Kύκκου και Πατριαρχείου Iεροσολύµων 

αναγράφονται σε σχετικά έγγραφα, όπως των ετών 1830, 1839, 1840, 1841, 1842, 

1850 και 1859, οπότε προσέφεραν αντιστοίχως, η µεν Mονή Kύκκου 3,000, 6,000, 

6,000, 4,000, 4,000, 2,000 και 6,000 γρόσια, το δε Πατριαρχείο Iεροσολύµων 1000, 700 

(500 ο Πρωτοσύγκελλος  του Παναγίου Tάφου και 200 ο Hγούµενος της Mονής 

του Xρυσοστόµου),  500, 400, 400, 300 και 1,000 γρόσια61. Xρηµατικά ποσά 

προσέφεραν, πιθανότατα, και για τα υπόλοιπα σχολικά έτη, για τα οποία 

απουσιάζουν συγκεκριµένα στοιχεία. Aργότερα, στα πρώτα χρόνια της 

Aγγλοκρατίας, η Mονή Kύκκου και το Πατριαρχείο Iεροσολύµων όρισαν σταθερή 

ετήσια συνδροµή για τα σχολεία της Λευκωσίας, που ήταν, όπως αναφέρεται το 

1880, για µεν τη Mονή εβδοµήντα λίρες για δε το Πατριαρχείο δέκα λίρες62.  

 Eξίσου σηµαντική πτυχή των σχέσεων της Mονής Kύκκου και του 

Πατριαρχείου Iεροσολύµων είναι αυτή της µεταξύ τους συνεργασίας για τις 

υποθέσεις που αφορούσαν τα Mετόχιά τους, τα οποία βρίσκονταν σε άλλες 

περιοχές. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι αυτό της Γεωργίας, όπου, στα τέλη του 

19ου αιώνα, το Πατριαρχείο Iεροσολύµων, η Mονή Kύκκου, η Aρχιεπισκοπή Σινά 

και οι Mονές Iβήρων, Φιλοθέου και Aγίου Παντελεήµονος του Aγίου Όρους 

διατηρούσαν Mετόχια63. H πρόσφατη έκδοση εγγράφων του Aρχείου της Mονής 

Kύκκου, που αναφέρονται στο Mετόχιο της Γεωργίας, υπήρξε αποκαλυπτική της 

συνεργασίας αυτής, που επέτρεπε στους µοναχούς τους να αντιµετωπίζουν από 

κοινού τις πολλές δυσκολίες, οι οποίες προέκυπταν από τη διαχείρισή τους. Ένα 

σχετικό παράδειγµα είναι το ζήτηµα που είχε προκύψει µετά τις αποφάσεις της 
                                                
61. Λοΐζου Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω, ό.π., τ. A΄, σ. 165, 167, 169, 

170, 172 και 202. Iερωνύµου Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., 

σ. 52, 57, 60, 62-64 και 101. Λοΐζου Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου επί 

Tουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, σ. 245. 

62. Θεοδώρου Παπαδοπούλλου, Kώδιξ σχολείων Λευκωσίας, Λευκωσία 1991, σ. 442. 

63. Aθανασίου Kυκκώτη, Aνέκδοτα έγγραφα του εν Γεωργία Mετοχίου της Iεράς 

Mονής Kύκκου, Λευκωσία 1998, σ. 9. 
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Pωσικής Kυβέρνησης για κατάσχεση των ελληνικών µοναστηριακών κτηµάτων το 

1873, και ακολούθως την επιστροφή τους στις κυρίαρχες Mονές, το 188264. Για την 

υπόθεση αυτή αναφέρονται αρκετές επιστολές, που εστάλησαν από τους 

αντιπροσώπους της Mονής Kύκκου στη Γεωργία και απευθύνονται, είτε προς το 

Διοικητικό Συµβούλιο της Mονής, είτε προς τον Hγούµενό της. Σε αυτές γίνονται 

εκτενείς αναφορές στα κοινά προβλήµατα, που αντιµετώπιζαν τότε τα Mετόχια της 

Mονής Kύκκου και του Πατριαρχείου Iεροσολύµων και στη συνεργασία, την οποία 

είχαν αναπτύξει οι ιερατικώς προϊστάµενοί τους, ώστε να µπορέσουν να τα 

επιλύσουν65.  

 Aπό την ίδια έκδοση εγγράφων πληροφορούµαστε ότι µετά τον αιφνίδιο 

θάνατο του προϊσταµένου του Mετοχίου της Mονής στη Γεωργία, Aρχιµανδρίτη 

Aθανασίου, που συνέβηκε στις 6 Iανουαρίου 1884, ανέλαβε τα καθήκοντα του 

Eπιτρόπου της Mονής Kύκκου, µέχρι τη µετάβαση στη Γεωργία του αντικαταστάτη 

του, ο προϊστάµενος του εκεί Mετοχίου του Παναγίου Tάφου, Aρχιµανδρίτης 

Δαµιανός66. O τελευταίος µε επιστολή του, ηµεροµηνίας 23 Iανουαρίου 1884, 

ενηµέρωσε τον Hγούµενο Kύκκου Σωφρόνιο για τις εκκρεµότητες, που είχαν 

προκύψει στο Mετόχιο, µετά τον θάνατο του Aθανασίου. O Σωφρόνιος  

ευχαρίστησε µε επιστολή του, ηµεροµηνίας 29 Iουνίου 1884, τον αγιοταφίτη 

κληρικό για τη βοήθεια που παρέσχε στον ασθενούντα Aθανάσιο και για την 

πρόνοια που έλαβε για τη διαφύλαξη της περιουσίας της Mονής στον Kαύκασο. Tου 

ζητούσε δε να παράσχει τη συνδροµή του στον κοµιστή της επιστολής, αυτάδελφό 

του Aρχιµανδρίτη Mελέτιο, ο οποίος εστάλη από τη Mονή για να αναλάβει τα 

καθήκοντα του προϊσταµένου του εκεί Mετοχίου της67. Mερικούς µήνες αργότερα, ο 
                                                
64. Aθανασίου Kυκκώτη, Aνέκδοτα έγγραφα, ό.π., σ. 23. Για το ίδιο θέµα 

αναφερθήκαµε και στη µελέτη µας για τις σχέσεις των Mονών Kύκκου και Σινά. 

Bλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Oι σχέσεις των Iερών Mονών Kύκκου και Σινά», 

Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 5(2001)180. 

65. Eνδεικτικά ανφέρονται οκτώ επιστολές µε ηµεροµηνίες 8.8.1883, 14.10.1883, 

29.5.1890, 30.11.1890, 22.5.1891, 10.5.1892, 23.11.1892 και 14.4.1893, στις οποίες οι 

Kυκκώτες µοναχοί αναφέρονται στα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν τα Mετόχια, 

τόσο της Mονής Kύκκου, όσο και του Παναγίου Tάφου. Bλ. Aθανασίου Kυκκώτη, 

Aνέκδοτα έγγραφα, ό.π., σ. 107-110, 117-118, 237-246, 251-262, 287-296, 313-322, 

327-336 και 345-356, όπου δηµοσιεύονται οι επιστολές αυτές. 

66. Aθανασίου Kυκκώτη, Aνέκδοτα έγγραφα, ό.π., σ. 16. 

67. Aντίγραφο της επιστολής αυτής σώζεται στον κώδικα 53 του Aρχείου της 

Mονής. Σε αυτό αναφέρεται, πιθανότατα από αβλεψία, ότι η επιστολή του Δαµιανού 

είχε ηµεροµηνία συγγραφής της την 20ή καί όχι την 23η Iανουαρίου 1884. Bλ. 
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Aγιοταφίτης Aρχιµανδρίτης έστειλε στον Hγούµενο Kύκκου και µία δεύτερη 

επιστολή του, ηµεροµηνίας 9 Φεβρουαρίου 1885, µε επιπλέον αναφορές σε διάφορα 

ζητήµατα που σχετίζονταν µε το Mετόχιο68. 

 Tα εκδοθέντα έγγραφα του Aρχείου της Mονής Kύκκου, αναφέρονται 

επίσης στις δυσκολίες που αντιµετώπιζαν η Mονή Kύκκου και το Πατριαρχείο 

Iεροσολύµων µε τις αρχές της Pωσίας, ως προς την  αξιοποίηση της µοναστηριακής 

τους περιουσίας. Για παράδειγµα, σε επιστολή που έστειλε ο αντιπρόσωπος της 

Mονής Kύκκου, Aρχιµανδρίτης Mελέτιος, προς τον Hγούµενο Σωφρόνιο, µε 

ηµεροµηνία 29 Oκτωβρίου 1887, αναφέρεται ότι τα χρήµατα, που προέρχονταν από 

τα κτήµατα των ελληνικών Mετοχίων στη Γεωργία, ήταν κατατεθειµένα σε 

Tράπεζα στην Tιφλίδα και δεσµευµένα από τη Pωσική Kυβέρνηση. Kατά συνέπεια, 

για να περιέλθουν στην κατοχή των δικαιούχων, εισηγείτο ότι έπρεπε να υπάρξει 

µεταξύ τους συνεννόηση, ώστε να προβούν σε παραστάσεις προς το Yπουργείο 

Eξωτερικών της Pωσίας για να αποδεσµευτούν οι καταθέσεις τους. Πρότεινε δε να 

υπάρξει κοινή αντίδραση της Mονής Kύκκου, του Παναγίου Tάφου και της Mονής 

του Σινά για την επίλυση του προβλήµατος, που παρεµπόδιζε την οµαλή 

λειτουργία των Mετοχίων και τα οδηγούσε σε κατάρρευση69. 

 Eπίσης, είναι αξιοσηµείωτο ότι η ύπαρξη αγιοταφικού Mετοχίου στη Mόσχα 

συνέτεινε ώστε η Mονή Kύκκου να ζητεί, κατά καιρούς, τη βοήθεια του 

προϊσταµένου του για θέµατα, που σχετίζονταν µε το Mετόχιο  στη Γεωργία. 

Σώζεται, σε Kώδικα που φυλάσσεται στο Aρχείο της Mονής, «πληρεξούσιο 

âπιτροπικό», ηµεροµηνίας 5 Iουλίου 1881, που εστάλη στον αγιοταφίτη 

Aρχιµανδρίτη Nικόδηµο στη Mόσχα, µε το οποίο εξουσιοδοτείτο να αντιπροσωπεύει 

στη Pωσική Kυβέρνηση τη Mονή Kύκκου και να ενεργεί προς όφελός της για τα 

κτήµατα που είχε στον Kαύκασο70. Παρόµοιο «Πληρεξούσιο» εστάλη από τη Mονή 

Kύκκου, το 1883, και προς τον αγιοταφίτη Aρχιµανδρίτη Δαµιανό, ώστε να 

εκπροσωπεί τα συµφέροντα της Mονής στις επαρχίες Kουταΐδα και Tιφλίδα της 

Γεωργίας, όπου βρίσκονταν τα κτήµατά της71. 

 Mερικές δεκαετίες αργότερα, η Mονή Kύκκου ανταπόδωσε τη βοήθεια που 

της παρέσχαν οι αγιοταφίτες κληρικοί στη Pωσία και ενίσχυσε οικονοµικά το 

Πατριαρχείο Iεροσολύµων, που αµέσως µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο πόλεµο 
                                                                                                                                                  
Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, Kώδικας 53, σ. 380-381. H επιστολή αυτή 

πρωτοδηµοσιεύεται στη συνέχεια της εργασίας µας. Bλ. Έγγραφο 3. 

68. Aθανασίου Kυκκώτη, Aνέκδοτα έγγραφα, ό.π., σ. 121-125 και 145-149. 

69. Aθανασίου Kυκκώτη, Aνέκδοτα έγγραφα, ό.π., σ. 198. 

70. Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, Kώδικας 53, σ. 214-215. Bλ. Έγγραφο 2. 

71. Aθανασίου Kυκκώτη, Aνέκδοτα έγγραφα, ό.π., σ. 113-114. 
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αντιµετώπιζε οξύτατα προβλήµατα, αφού η περιοχή της Παλαιστίνης έγινε 

επίκεντρο πολεµικών επιχειρήσεων. Στο Aρχείο του Πατριαρχείου Iεροσολύµων 

έχουν εντοπιστεί δύο επιστολές  του τότε Πατριάρχη Δαµιανού (1897-1931), που 

απευθύνονται προς τον Hγούµενο Kύκκου Kλεόπα (1911-1937) και τον Έξαρχο του 

Παναγίου Tάφου στην Kύπρο Δαµασκηνό, οι οποίες φέρουν ηµεροµηνία 13 

Oκτωβρίου 1918 και αναφέρονται στο σχετικό θέµα. Mε την πρώτη από αυτές, ο 

Δαµιανός ευχαριστεί τον Hγούµενο Kύκκου για την αποστολή προς το 

Πατριαρχείο είκοσι τεσσάρων αιγυπτιακών λιρών και δεκατριών γροσίων, που 

προσέφερε η Mονή Kύκκου72, ενώ µε την δεύτερη ανακοινώνει στον Έξαρχο 

Δαµασκηνό ότι έλαβε, τόσο το ποσό χρηµάτων που του έστειλε ο ίδιος, όσο και την 

οικονοµική συνεισφορά της Eκκλησίας της Kύπρου και της Mονής Kύκκου73. 

Eίναι, οπωσδήποτε, περίεργο το γεγονός της εκ µέρους της Mονής Kύκκου 

ξέχωρης αποστολής οικονοµικής βοήθειας προς το Πατριαρχείο Iεροσολύµων από 

αυτήν την Eκκλησία της Kύπρου. Παρουσιάζεται δηλαδή η Mονή να δρα 

αυτοτελώς, ίσως, γιατί, µε τον τρόπο αυτό, οι µοναχοί της θέλουν να τονίσουν 

εντονότερα τη συµπαράστασή τους προς το Πατριαρχείο, που αντιµετώπιζε τότε 

πολλές δυσκολίες. Mε παρόµοιο τρόπο ενήργησε η Mονή Kύκκου και κατά τη 

συλλογή εράνων για τους σεισµοπαθείς της Eλλάδας, που οργανώθηκαν από την 

Aρχιεπισκοπή Kύπρου το φθινόπωρο του 1932. Tότε, ο Hγούµενος Kλεόπας 

ενηµέρωσε τον Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο Γ΄ (1916-1933), ότι η Mονή Kύκκου δεν θα 

συνεισέφερε, αλλά θα έστελνε εισφορά απευθείας στους σεισµοπαθείς74. H ενέργεια 

αυτή, όµως, ερµηνεύεται ως µία προσπάθεια για να κρατηθεί η Mονή ανεξάρτητη 

από την Aρχιεπισκοπή, µετά τη ρήξη στις µεταξύ τους σχέσεις, τον Σεπτέµβριο του 

1931, που συνέτειναν ώστε ο Kλεόπας να τεθεί  σε αργία και να κηρυχθεί 

έκπτωτος από το ηγουµενικό αξίωµά του75. 

                                                
72. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Tµήµα Aλληλογραφίας VIII. B. Kώδικες 

εξερχοµένων επιστολών. 68. Kώδιξ αλληλογραφίας από Aυγούστου 1914 έως 

Iουλίου 1918, σ. 524. Bλ. Έγγραφο 10. 

73. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Tµήµα Aλληλογραφίας VIII. B. Kώδικες 

εξερχοµένων επιστολών. 68. Kώδιξ αλληλογραφίας από Aυγούστου 1914 έως 

Iουλίου 1918, σ. 524. Bλ. Έγγραφο 11. 

74. Θεοχάρη Σταυρίδη, H Iερά Mονή Kύκκου στα Bρετανικά Aποικιακά Aρχεία 

1930-1939, Λευκωσία 1999, σ. 34, 363-364. 

75. Για τη διένεξη της Mονής Kύκκου και της Iεράς Συνόδου της Eκκλησίας της 

Kύπρου, το 1931, και την εξέλιξή της βλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, H Iερά Mονή Kύκκου 

στα Bρετανικά Aποικιακά Aρχεία 1930-1939, ό.π., σ. 23-39. 
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 Mία άλλη πτυχή των σχέσεων Mονής Kύκκου και Πατριαρχείου 

Iεροσολύµων σχετίζεται µε τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τα Πρεσβυγενή 

Πατριαρχεία, στις αρχές του 20ού αιώνα, για την επίλυση του Aρχιεπισκοπικού 

ζητήµατος της Kύπρου. Όπως είναι γνωστό, µετά τον θάνατο του Aρχιεπισκόπου 

Σωφρονίου, στις 9 Mαΐου 1900, η Kυπριακή Eκκλησία δοκιµάσθηκε σκληρά από τα 

πάθη και τη µισαλλοδοξία των οπαδών των παρατάξεων που σχηµατίσθηκαν γύρω 

από τους δύο υποψήφιους για τον αρχιεπισκοπικό θρόνο, Mητροπολίτες Kιτίου 

Kύριλλο Παπαδόπουλο (1893-1909) και Kυρηνείας Kύριλλο Bασιλείου (1889-1916), 

µε αποτέλεσµα να παραµείνει για µία ολόκληρη δεκαετία ακέφαλη. Aρχικά, τα 

Πατριαρχεία Kωνσταντινουπόλεως, Aλεξανδρείας και Iεροσολύµων προσπάθησαν 

να βοηθήσουν στην επίλυση του ζητήµατος και πραγµατοποίησαν σύσκεψη στην  

Kωνσταντινούπολη, στην οποία παρευρέθηκαν ο Oικουµενικός Πατριάρχης 

Iωακείµ Γ΄(1878-1884 και 1901-1912), ο Πατριάρχης Iεροσολύµων Δαµιανός, και ο 

Aρχιµανδρίτης Γερµανός Γρηγοράς (1832-1904), ως εκπρόσωπος του Πατριάρχη 

Aλεξανδρείας Φωτίου (1900-1925). Zήτησαν δε µε τηλεγράφηµά τους, ηµεροµηνίας 

27 Nοεµβρίου 1901, από τις δύο παρατάξεις να παραµερίσουν τις διαφορές τους και 

να προχωρήσουν σε εκλογή νέου Aρχιεπισκόπου. Tελικά, ο Γρηγοράς απεχώρησε 

από τη Διαιτησία, διαφωνώντας µε τη διαδικασία που ακολουθείτο, ενώ οι άλλοι 

δύο πρότειναν στους εκλογείς στην Kύπρο να επιλέξουν τον καταλληλότερο για 

νέο Aρχιεπίσκοπο από διάφορους υποψήφιους, ανάµεσα στους οποίους 

περιλαµβανόταν και ο Hγούµενος Kύκκου Γεράσιµος (1890-1911). Tο εγχείρηµα 

αυτό, όµως, ναυάγησε, αφού συνάντησε τις αντιδράσεις των ηγετών των δύο 

παρατάξεων, καθώς και του ίδιου του Γερασίµου, ο οποίος δεν αποδέκτηκε την 

υποψηφιότητά του76. 

 Mερικά χρόνια αργότερα, τα τρία Πατριαρχεία προσπάθησαν να βοηθήσουν 

ξανά στην επίλυση του ζητήµατος και έστειλαν, στα µέσα Iουνίου του 1907, 

αντιπροσώπους τους για διαβουλεύσεις µε εκπροσώπους των δύο παρατάξεων. Tο 

Πατριαρχείο Iεροσολύµων αντιπροσώπευσε ο Aρχιµανδρίτης Mελέτιος Mεταξάκης, 

µετέπειτα Mητροπολίτης Kιτίου (1910-1918), Aρχιεπίσκοπος Aθηνών (1918-1920), 

Oικουµενικός Πατριάρχης (1922-1923) και Πατριάρχης Aλεξανδρείας (1926-1935), ο 

οποίος συνεργάστηκε µε τον Γεράσιµο, γραµµατέα τότε της Iεράς Συνόδου της 

Eκκλησίας της Kύπρου και βασικό υποστηρικτή της υποψηφιότητας του 

Mητροπολίτη Kυρηνείας Kυρίλλου για τον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Δυστυχώς, και η 

                                                
76. Για τις διάφορες πτυχές της πρότασης των Πατριαρχών και την εξέλιξή της βλ. 

Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο 1900-1911, ό.π., σ. 

55-56. 
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προσπάθεια αυτή ναυάγησε77, µε αποτέλεσµα, στις αρχές Nοεµβρίου του 1907, ο 

Mεταξάκης να εγκαταλείψει την Kύπρο και να επιστρέψει στα Iεροσόλυµα78. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο ότι στο Aρχείο του Πατριαρχείου Iεροσολύµων 

φυλάσσεται µεγάλος αριθµός εγγράφων, που φέρουν την υπογραφή του 

Hγουµένου Γερασίµου ως µέλους της Iεράς Συνόδου της Kυπριακής Eκκλησίας 

και σχετίζονται µε το Aρχιεπισκοπικό ζήτηµα79. Πρόκειται για έγγραφα που είτε 

απευθύνονται στον Πατριάρχη Δαµιανό, είτε κοινοποιούνται σε αυτόν, ώστε να 

ενηµερώνεται για τις εξελίξεις του. Aρκετά από αυτά, που εστάλησαν και σε άλλα 

πρόσωπα, εντοπίστηκαν πρόσφατα, είτε στο Kρατικό Aρχείο Kύπρου, είτε σε 

δηµοσιεύµατα του κυπριακού τύπου της περιόδου 1900 έως 1911, από όπου 

µεταγράφηκαν και περιελήφθηκαν σε σχετικές εκδόσεις80. Πολλά άλλα, όµως, 
                                                
77. Για τα σχετικά µε την πατριαρχική αντιπροσωπεία και τις εργασίες της στην 

Kύπρο βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο 1900-

1911, ό.π., σ. 58-61. 

78. «^O Πανοσιολογιώτατος \Aρχιµανδρίτης Mεταξάκης, ¬στις àντιπροσωπεύει âν 

Kύπρω τήν ^Aγίαν \Eκκλησίαν τ΅ν ^Iεροσολύµων, àνεχώρησε διά τοÜ ΓαλλικοÜ 

τÉς παρελθούσης Δευτέρας µεταβαίνων ε¨ς ^Iεροσόλυµα...». Bλ. Eφηµερίς του Λαού, 

4/17.11.1907. 

79. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Διοικητικό Tµήµα. VII. E. Aυτοτελείς 

φάκελοι εκ του Γενικού Aρχείου, αρ. 17 (Zήτηµα Kύπρου, 1902-1907), όπου 

βρίσκονται τα σχετικά έγγραφα χωρίς αύξοντα αριθµό καταγραφής. 

80. Στον προαναφερθέντα φάκελλο του Aρχείου του Πατριαρχείου Iεροσολύµων 

φυλάσσονται τα έγγραφα µε ηµεροµηνίες 25 Iουλίου 1900, 22 Mαρτίου 1901, 12/25 

Iουνίου 1902, 25/8 Δεκεµβρίου 1902, 11/24 Iανουαρίου 1903, 15 Mαρτίου 1907, 16 

Oκτωβρίου 1907 και 19 Oκτωβρίου 1907, πανοµοιότυπα των οποίων εντοπίστηκαν 

και στο Kρατικό Aρχείο Kύπρου, από όπου µεταγράφηκαν και δηµοσιεύτηκαν. Bλ. 

Nίκου Xριστοδούλου, Tο Aρχιεπισκοπικό Zήτηµα της Kύπρου κατά τα έτη 1900-

1910, Λευκωσία 1999, σ. 159-168, 232-267, 341-353, 362-366, 367-369, 393-397, 417 

και 418-422. Eπίσης, στον ίδιο φάκελλο εντοπίστηκαν και τα έγγραφα µε 

ηµεροµηνίες 18 Mαρτίου 1904 και 21 Iουλίου 1907, τα οποία επισηµάνθηκαν στον 

κυπριακό τύπο των αρχών του 20ού αιώνα και περιελήφθηκαν σε σχετική έκδοση 

για τη Mονή Kύκκου. Bλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον 

κυπριακό τύπο 1900-1911, ό.π., σ. 349-350 και 456-477. Στο τύπο της εποχής 

εντοπίστηκε και το έγγραφο µε ηµεροµηνία 25 Iουλίου 1900, το οποίο 

επισηµάνθηκε και στο Kρατικό Aρχείο. Bλ. Nίκου Xριστοδούλου, Tο 

Aρχιεπισκοπικό Zήτηµα, ό.π., σ. 159-168. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή 

Kύκκου στον κυπριακό τύπο 1900-1911, ό.π., σ. 157-169. 
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παραµένουν ανέκδοτα και η προγραµµατιζόµενη έκδοσή τους είναι σίγουρο ότι θα 

διευρύνει τις γνώσεις µας γύρω από τις διάφορες πτυχές του πολύπλοκου αυτού 

ζητήµατος81. 

 Eκτός από τα προαναφερθέντα λυτά έγγραφα, στο Aρχείο του Πατριαρχείου 

σώζεται αναφορά για τη Mονή Kύκκου και σε αντίγραφο εγγράφου που 

περιλαµβάνεται στον κώδικα 124 της Πατριαρχικής Bιβλιοθήκης. Eντοπίστηκε και 

πρωτοδηµοσιεύτηκε από τον λόγιο Aρχιµανδρίτη και καθηγητή της Θεολογικής 

Σχολής του Σταυρού Iεροσολύµων Kλήµη Kαρναπά (1880-1957) στο βιβλίο του για 

τα ανέκδοτα έγγραφα του 18ου αιώνα, που αφορούν την ιστορία της Kύπρου82. 
                                                
81. Πρόκειται για οκτώ έγγραφα µε ηµεροµηνίες 4/17 Iουλίου 1902, 12 Aπριλίου 

1907, 23 Όκτωβρίου 1907, 25 Όκτωβρίου 1907, 24  Nοεµβρίου 1907, 4 Δεκεµβρίου 

1907, 6 Δεκεµβρίου 1907 και 2 Iανουαρίου 1908, που υπογράφονται από τα µέλη 

της Iεράς Συνόδου της Kυπριακής Eκκλησίας - ανάµεσά τους και τον Γεράσιµο - 

και απευθύνονται προς τον Mέγα Aρµοστή, τον Oικουµενικό Πατριάρχη Iωακείµ 

Γ΄, τον Πατριάρχη Iεροσολύµων Δαµιανό (τέσσερα έγγραφα), τον Πατριάρχη 

Aλεξανδρείας Φώτιο και την Aντιπροσωπεία των Πατριαρχείων, που επισκέφθηκε 

την Kύπρο το 1907. Ένα άλλο έγγραφο, ηµεροµηνίας 23 Oκτωβρίου 1907, βεβαιώνει 

την παρουσία του Γερασίµου και των άλλων Kυπρίων Συνοδικών σε συνεδρίαση 

της Aντιπροσωπείας. Eλπίζουµε, ότι στον επόµενο τόµο της Eπετηρίδας του 

Kέντρου Mελετών θα καταστεί δυνατή η δηµοσίευση και ο σχολιασµός τους. 

82. «Tήν πανέκλαµπρόν της âπιστολήν àσµένως âδέχθηµεν καί âχάρηµεν λίαν διά 

τήν µυριοπόθητον ™µÖν •γείαν της, âνεχειρίσθηµεν καί τό φιλοδωρηθέν 

εéσπλαγχνικόν καί χριστιανικόν αéτÉς öλεος πρός τόν êγιώτατον \Aποστολικόν 

™µ΅ν θρόνον, δηλονότι τά πεντακόσια γρόσια, ïµοÜ καί τά ëκατόν διά τήν 

Παναγίαν τοÜ Kύκκου, καί •περηυχαριστήσοµεν τFÉ •ψηλότητί της, ¬που τά 

âπρόφθασεν καί âπαρηγόρησεν âν καιρ΅ πάνυ àναγκαίω. Kύριος ï Θεός διά τοÜ 

πρωτοκορυφαίου Πέτρου νά τήν àξιώσFη καί ε¨ς χρόνους πολλούς καί 

εéηµερουµένους, καθά àποδίδει µετά πάσης χαρÄς καί θυµηδίας, χαρίζοντάς της 

πολυχρόνιον στερέωσιν ε¨ς τήν •ψηλήν της καθέδραν καί νά τÉς τά àνταποδώσFη 

ε¨ς τήν âπουράνιον αéτοÜ βασιλείαν, âπειδή καί µÄς âνθυµεÖται καί âλεεÖ καί 

συµπονεÖ ½ς φιλευσεβής καί χριστιανικώτατος αéθέντης. ≠Oθεν âκτείνοµεν ½ς 

χρέος µας τάς ταπεινάς µας χεÖρας πρός Kύριον καί εéλογοÜµεν κατά τήν 

δοθεÖσαν ™µÖν χάριν τήν öκλαµπρόν της κορυφήν, καί εéχόµεθα àδιαλείπτως. Kαί 

ταÜτα µέν âπί τοÜ παρόντος παρακαλοÜµεν, διά νά àπολαµβάνοµεν âκλάµπρων 

της, νά χαιρώµεθα âπί τFÉ àγαθFÉ καί âφετFÉ ™µÖν •γεί÷α της, wς τά öτη ε€ησαν παρά 

ΘεοÜ πολλά καί πανευδαίµονα. TÉς ^Yµετέρας ^Yψηλότητος πρός Θεόν διάπυρος 

εéχέτης». Bλ. Kλήµεντος Kαρναπά, Aνέκδοτα Kυπριακά Έγγραφα (Tου IH΄ 
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Πρόκειται για αντίγραφο αχρονολόγητης και ανώνυµης επιστολής, που, όπως 

υποθέτει ο Kαρναπάς, ο κάτοχος του κώδικα, Kύπριος Πατριάρχης Aντιοχείας 

Σίλβεστρος (1724-1766), έστειλε προς τον ηγεµόνα των Παραδουνάβειων χωρών 

Γρηγόριο Γκίκα83, µε την οποία τον ευχαριστεί για τη χορηγία πεντακοσίων 

γροσίων προς το Πατριαρχείο Aντιοχείας και εκατόν προς τη Mονή Kύκκου. 

 Σε άλλο κείµενό του, που αναφέρεται επίσης στον Σίλβεστρο,  ο Kαρναπάς 

σηµειώνει ότι ο Kύπριος Πατριάρχης επισκέφθηκε στα τέλη του 1735 την ιδιαίτερη 

πατρίδα  του και δηµοσιεύει σχετικό σηµείωµα, που προέρχεται και πάλιν από τον 

κώδικα 124. Σε αυτό αναγράφεται ότι ο Σίλβεστρος εόρτασε την εορτή του Aγίου 

Δηµητρίου στον ναό του Aγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, και στη συνέχεια  

επισκέφθηκε τη Λευκωσία, τη Λάρνακα, τα Πάνω και Kάτω Λεύκαρα, τον Kάτω 

Δρυ, το Kοιλάνι, διάφορες περιοχές της οροσειράς του Tροόδους, καθώς και το 

µοναστήρι του Aγίου Παντελεήµονα στη Mύρτου, από όπου συνέλεξε χρηµατική 

βοήθεια για το Πατριαρχείο Aντιοχείας84. H σχετική καταγραφή, όµως, στον 
                                                                                                                                                  
αιώνος), Aµµόχωστος 1904, σ. 68, όπου πρωτοδηµοσιεύεται η επιστολή. Για τους 

λόγους, που ο Kαρναπάς είναι πεπεισµένος ότι η επιστολή γράφτηκε από τον 

Σίλβεστρο και απευθύνεται προς τον Γκίκα βλ. Ό.π., σ. 62. Παρόµοιο είναι και το 

συµπέρασµα του Aθανασίου Παπαδοπούλου - Kεραµέα, ο οποίος πρωτοαναφέρθηκε 

στην επιστολή αυτή. Bλ. A. Παπαδοπούλου - Kεραµέως, Iεροσολυµιτική 

Bιβλιοθήκη, ό.π., τ. A΄, σ. 212. 

83. Για την περίοδο που  ο Γρηγόριος Γκίκας διετέλεσε ηγεµόνας τόσο της Bλαχίας 

όσο και της Mολδαβίας βλ. Διονυσίου Zακυθηνού, H Tουρκοκρατία. Eισαγωγή εις 

την νεωτέραν ιστορίαν του Eλληνισµού, Aθήνα 1957, σ. 100-101. 

84. «αψλε΄ µηνί Δεκεµβρίω κζ΄ âπλεύσαµεν àπό Λαοδίκειαν ε¨ς Kύπρον καί 

ëωρτάσαµεν τοÜ ^Aγίου Δηµητρίου ε¨ς τόν ≠Aγιον Λάζαρον. Kαί τήν α΄ 

Φεβρουαρίου âπλεύσαµεν àπό ^Aλυκάς ε¨ς \Aττάλειαν. MÄς âδόθησαν àπό τήν 

Λευκωσίαν γρόσια 700 καί ≤τερα διακόσια, ëκατόν àπό τόν \Aρχιεπίσκοπον καί 

ëκατόν διά νά µήν γυρίσωµεν öξωθεν ε¨ς τάς χώρας. Kαί àπό Λάρνακα καί 

^Aλυκάς καί àπάνω καί κάτω Λεύκαρα καί Kάτω ΔρÜν καί Kοιλάνι καί ≠Aγιον 

Παντελεήµονα καί Tρόοδος γρόσια 700 καί τόν Kιτίου çγδοήκοντα. 

\Eφιλοδωρήσαµεν καί ™µεÖς τόν \Aρχιεπίσκοπον ρÄσον καναβÄτζον ραµµένον καί 

≤ν κερµεσούτιον καί µίαν πατερίτζαν καί ±γιον µύρον καί τοÜ Kιτίου èµοφόριον 

καί µίαν πατερίτζαν καί ≤ν κερµεσούτιον, ïµοίως καί τοÜ Πάφου. Kαί ε¨ς τά χίλια 

[ëπτακόσια] τριανταέξ (γρ. 1736) µηνί Φεβρουαρίω α΄ .... µέ καράβιν \Eγγλέζικον 

τοÜ Kαπετάν Tούλεµ âβαρκαριστήκαµεν àπό ^Aλυκάς ε¨ς τήν \Aττάλειαν». Bλ. 

Kλήµεντος Kαρναπά, O Πατριάρχης Aντιοχείας Σίλβεστρος ο Kύπριος 1724-1766, 

Iεροσόλυµα 1907, σ. 237. Στο ανωτέρω κείµενο σηµειώνεται ως ηµεροµηνία 
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κώδικα 124, διαφέρει σε µερικές φράσεις από αυτήν που δηµοσίευσε ο Kαρναπάς, 

και παρέχει την πληροφορία για µετάβαση του Σιλβέστρου και στη Mονή Kύκκου, 

από όπου πήρε βοήθεια εξήντα γροσίων85. Tην επίσκεψη του Kύπριου Πατριάρχη 

στη Mονή Kύκκου αναφέρει και ο Eφραίµ ο Aθηναίος στο βιβλίο του για την 

ιστορία της Mονής, που εκδόθηκε µερικά χρόνια αργότερα, το 175186. 

 O Kαρναπάς δίνει σε κείµενό του, που δηµοσιεύτηκε το 1906, ακόµη µία 

πληροφορία για τη Mονή Kύκκου και συγκεκριµένα αναφέρει πως απέστελλε για 

σπουδές µοναχούς, οι οποίοι χειροτονούνταν ιεροδιάκονοι πριν την αναχώρησή 

τους από την Kύπρο87. Tούτο γιατί µε τη χειροτονία τους οι νεαροί δόκιµοι 

εντάσσονταν στην αδελφότητα της Mονής, όπως καθόριζαν οι τότε Kανονισµοί 

λειτουργίας της88, και έτσι δεσµεύονταν να συνεχίσουν να υπηρετούν σε  αυτήν. 

Eίναι γνωστές πολλές τέτοιες περιπτώσεις, όπως των µοναχών Kυπριανού και 

Πολυκάρπου, οι οποίοι εστάλησαν για σπουδές στη Θεολογική Σχολή της Xάλκης 

στα τέλη του 19ου αιώνα89, καθώς και των Kλεόπα και Παϊσίου, οι οποίοι 

                                                                                                                                                  
αναχώρησης του Σιλβέστρου για την Kύπρο η 27η Δεκεµβρίου 1735. Tούτο, όµως, 

µάλλον οφείλεται σε λανθασµένη καταγραφή στο χειρόγραφο, αφού, όπως 

αναφέρεται στη συνέχεια, ο Σίλβεστρος βρισκόταν στην Kύπρο, κατά την εορτή του 

Aγίου Δηµητρίου, στις 26 Oκτωβρίου. Eπίσης, ο Pώσος περιηγητής Bασίλειος 

Mπάρσκυ τοποθετεί την άφιξη του Kύπριου Πατριάρχη στο νησί τον Nοέµβριο, 

µερικές µέρες δηλαδή µετά τα τέλη Oκτωβρίου, που είναι η πιθανότερη ηµεροµηνία 

που έφθασε στο νησί. Για τη σχετική αναφορά του Mπάρσκυ βλ. Άντρου Παυλίδη, 

H Kύπρος ανά τους αιώνες, ό.π., τ. B΄, σ. 719. 

85. Aρχείο Πατριαρχείου Iεροσολύµων, Kώδικας Πατριαρχικής Bιβλιοθήκης αρ. 

124, φ. 8β. Bλ. Έγγραφο 1. 

86. Eφραίµ Aθηναίου, H περιγραφή της Σεβασµίας και Bασιλικής Mονής του 

Kύκκου, ό.π., σ. 43. 

87. Kλήµεντος Kαρναπά, Iάκωβος ο Πάτµιος, Iεροσόλυµα 1906, σ. 70. 

88. Στον παλαιότερο τυπωµένο κανονισµό λειτουργίας της Mονής αναφέρεται ότι 

µέλη της αδελφότητας εθεωρούντο όλοι οι ιερωµένοι αδελφοί και ότι η απόφαση 

για χειροτονία και αποστολή των δοκίµων για σπουδές, είτε στη Λευκωσία, είτε 

στο εξωτερικό, ανήκε στο Διοικητικό Συµβούλιο της Mονής. Bλ. Iεράς Mονής 

Kύκκου, Kανονισµοί της Iεράς Bασιλικής και Σταυροπηγιακής Mονής του 

Kύκκου, Λευκωσία 1911, σ. 2 και 10. 

89. Δυστυχώς, για διάφορους λόγους, τόσο ο Kυπριανός, όσο και ο Πολύκαρπος δεν 

ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. Bλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου 

στον κυπριακό τύπο (1878-1899), ό.π., σ. 43-44. 
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αναχώρησαν από την Kύπρο, το 1901, για να φοιτήσουν στις Θεολογικές Σχολές 

της Xάλκης και του Σταυρού αντιστοίχως90. 

 Eκτός από τον Kαρναπά, κείµενα, που αφορούν τη Mονή Kύκκου 

δηµοσίευσε άλλος  ένας αγιοταφίτης κληρικός, ο Aρχιεπίσκοπος Iορδάνου (1921-

1935) και µετέπειτα Πατριάρχης Iεροσολύµων (1935-1955) Tιµόθεος Θέµελης91. 

Όπως σηµειώνει, επισκέφθηκε τη Mονή και τέλεσε τη θεία λειτουργία στις 8 

Σεπτεµβρίου 1926, ηµέρα εορτασµού της Γεννήσεως της Θεοτόκου, κατά την οποία 

πανηγυρίζει η Mονή, οπότε του δόθηκε η ευκαιρία να θαυµάσει το περίφηµο ξύλινο 

αντιµίνσιό της, που είχε τοποθετηθεί στην Aγία Tράπεζα. O Θέµελης µελέτησε και 

δηµοσίευσε τα σχετικά µε τη µορφή και τις διάφορες επιγραφές του αντιµινσίου, 

καθώς και τα ονόµατα των Aγίων, τίµια λείψανα των οποίων υπάρχουν 

ενσωµατωµένα σε αυτό92. Aναφέρει επίσης ότι η Mονή Kύκκου ήταν η κατ’ εξοχήν 

εκπρόσωπος του κυπριακού µοναχισµού, οι δε µοναχοί της διακρίνονταν για την 

αφοσίωση και την αγάπη τους προς αυτήν. Iδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στον 

αγιοταφίτη κληρικό ο Hγούµενος της Mονής, Kλεόπας, για τον οποίο σηµείωσε ότι 

είχε τις δυνατότητες να υπηρετήσει την Kυπριακή Eκκλησία από σηµαντικότερη 

εκκλησιαστική θέση, εννοώντας, προφανώς, αυτήν του Aρχιερέως. O Θέµελης 

αναφέρει ακόµη ότι οι Kυκκώτες µοναχοί ασχολούνταν µε την καλλιέργεια της 

τριανταφυλλιάς και παρήγαγαν ροδέλαιο93, το οποίο θεωρεί υπέρτερο του 

βουλγαρικού. O µετέπειτα Πατριάρχης Iεροσολύµων επισκέφθηκε και το Mετόχιο 

της Mονής Kύκκου Ξηροπόταµος, το οποίο, όπως σηµειώνει, ήταν άριστα 

οργανωµένο και µπορούσε να συγκριθεί µε τα καλύτερα αγροκτήµατα, που 

διατηρούσαν οι Eβραίοι άποικοι, οι οποίοι εγκαθίσταντο την περίοδο αυτή στην 

Παλαιστίνη94. 
                                                
90. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1900-1911), 

ό.π., σ. 69 και 92 αντιστοίχως. 

91. Για τον Tιµόθεο Θέµελη βλ. Aνωνύµου, «†O Πατριάρχης Iεροσολύµων 

Tιµόθεος», Aπόστολος Bαρνάβας 17(1956)22-24. 

92. Λεπτοµερή περιγραφή του αντιµινσίου δηµοσίευσε πρόσφατα ο π. Παρασκευάς 

Aγάθωνος. Bλ. Παρασκευά Aγάθωνος, «Tο ξύλινον αντιµίνσιον της Iεράς Mονής 

Kύκκου», στον τόµο: Mουσείου Iεράς Mονής Kύκκου, H Iερά Mονή Kύκκου στη 

βυζαντινή και µεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη, Λευκωσία 2001, σ. 281-289. 

93. Kωστή Kοκκινόφτα, H αµπελοοινική παράδοση στην Iερά Mονή Kύκκου, ό.π., 

σ. 40-41. 

94. Tιµοθέου Θέµελη, «Eντυπώσεις εκ Kύπρου», Nέα Σιών 21(1926)644-646, όπου 

δηµοσιεύονται οι εντυπώσεις του Θέµελη από την παραµονή του στη Mονή 

Kύκκου. 
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 Kύριος σκοπός του ταξιδιού του Θέµελη στην Kύπρο ήταν η µελέτη των 

επωνυµίων της Παναγίας και η συγγραφή σχετικού άρθρου95. Σε αυτό, αναφέρεται 

εκτενώς στην εικόνα της Παναγίας του Kύκκου, την οποία θεωρεί ως τη 

διαπρεπέστερη στο νησί96. Σηµειώνει χαρακτηριστικά ότι µία από τις πλέον 

συνηθισµένες επικλήσεις στην Kύπρο ήταν και η επιφώνηση «Παναγία του 

Kύκκου βοήθει µοι», ένδειξη του µεγάλου σεβασµού των κατοίκων προς την Aγία 

Eικόνα.   

 O Θέµελης αναφέρει ακόµη, ότι το όνοµα της  Mονής προέρχεται από το 

δένδρο κοκκονιά και σηµειώνει πως η εικόνα της Παναγίας της Kυκκώτισσας 

εθεωρείτο, κατά παράδοση, έργο του Eυαγγελιστή Λουκά και πως ήταν ανέκαθεν 

καλυµµένη για λόγους ευλάβειας. Aκολούθως, ο Aρχιεπίσκοπος Iορδάνου 

παραθέτει τη γνωστή παράδοση για συνάντηση του ασκητή Hσαΐα µε τον διοικητή 

της Kύπρου Mανουήλ Bουτοµίτη, τη θεραπεία του τελευταίου και τη µεσολάβησή 

του  για µεταφορά στην Kύπρο της εικόνας της Παναγίας, µετά που ο Hσαΐας 

θεράπευσε µε τις προσευχές του και τη θυγατέρα του αυτοκράτορα. Tον τελευταίο 

αναφέρει, πιθανότατα εκ παραδροµής, µε το όνοµα Mανουήλ, αντί ως Aλέξιο 

Kοµνηνό. 

 O µετέπειτα Πατριάρχης Iεροσολύµων δίνει στη συνέχεια τις επιγραφές που 

υπάρχουν στο αργυρό κάλυµµα της εικόνας και στον παρακείµενο θρόνο. 

Aκολούθως, αναφέρει ότι στη γειτονική κορυφή «Θρονί της Παναγίας» υπήρχε 

µεγάλος ξύλινος θρόνος µε εικόνα της Παναγίας της Kυκκώτισσας, πάνω στον 

οποίο συνήθιζαν οι πιστοί να δένουν λωρίδες ύφασµα ή τρίχες της κεφαλής τους, 

διότι, όπως πίστευαν, άφηναν εκεί την ασθένεια που τους ταλαιπωρούσε. O 

Θέµελης αναφέρει επίσης ότι στη Mονή Kύκκου ετελείτο µεγάλη εµποροπανήγυρη, 

στις 8 Σεπτεµβρίου, ηµέρα εορτασµού της Γεννήσεως της Θεοτόκου, και πως 

πολλοί προσκυνητές προσέρχονταν επίσης σε αυτήν και κατά τον εορτασµό της 

Kοιµήσεως της Θεοτόκου, στις 15 Aυγούστου, της Yψώσεως του Tιµίου Σταυρού, 

στις 14 Σεπτεµβρίου, και τις ηµέρες του Πάσχα. Σηµειώνει ακόµη πως η Mονή 

διατηρούσε πολλά Mετόχια στην Kύπρο, ενώ παλαιότερα είχε µερικά και εκτός 

Kύπρου, όπως στη Pωσία, στη Σµύρνη, στη Σάµο και στην Πάτµο. Για τα δύο 

πρώτα είναι γνωστές αρκετές πληροφορίες από διάφορες άλλες πηγές97, για τα 
                                                
95. Tιµοθέου Θέµελη, «Eντυπώσεις εκ Kύπρου», ό.π., σ. 649. 

96. Tιµοθέου Θέµελη, «Eπωνυµίαι της Παναγίας εν Kύπρω», Nέα Σιών 21(1926)663-

664, 705-706, όπου δηµοσιεύονται οι παρατηρήσεις και αναφορές του στην Παναγία 

την Kυκκώτισσα. 

97. Για το Mετόχιο της Pωσίας, δηλαδή αυτό της Bαρτζίας στη Γεωργία, βλ. 

Aθανασίου Kυκκώτη, Aνέκδοτα έγγραφα, ό.π., σ. 11-19. Για το Mετόχιο της Mονής 
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υπόλοιπα, όµως, δεν γνωρίζουµε οτιδήποτε άλλο εκτός από την αναφορά αυτή και 

δεν έχουµε υπόψη µας αν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. 

 Kατά τη διάρκεια της διαµονής του στην Kύπρο, ο αγιοταφίτης Iεράρχης 

επισκέφθηκε επίσης το Mετόχιο της Mονής Kύκκου Aγία Mονή, που, όπως 

σηµειώνει, βρισκόταν κοντά σε ένα µαγευτικό δάσος από πεύκα και ήταν κτισµένο 

στον ίδιο χώρο, όπου υπήρχε στα αρχαία χρόνια ναός της θεάς Ήρας98. Tέλος, ο 

Θέµελης διασώζει την πληροφορία για ύπαρξη εικόνας της Παναγίας της Eλεούσας  

του Kύκκου στο Pαχήτιο της Aιγύπτου, όπου υπήρχε παλαιότερα Mονή του Aγίου 

Nικολάου, την οποία επισκέφθηκε τον Mάιο του 1925. Όπως αναφέρει, η εικόνα 

ήταν προσφορά του Pόδιου Πρωτοσυγκέλλου της Mονής Kύκκου Mητροφάνη και 

αγιογραφήθηκε, το 1790, από τον ζωγράφο Xρύσανθο τον Kύπριο99. 

 Tα δύο προαναφερθέντα κείµενα του Aρχιεπισκόπου Iορδάνου 

δηµοσιεύτηκαν στο περιοδικό του Πατριαρχείου Iεροσολύµων Nέα Σιών, το οποίο 

πρωτοεκδόθηκε το 1904. Σε αυτό εντοπίζεται ακόµη ένα κείµενο, που αναφέρεται 

στη Mονή Kύκκου και σχετίζεται µε το ζήτηµα που δηµιουργήθηκε το έτος 1931, 

όταν ο Hγούµενος Kλεόπας υποστήριξε ότι η Mονή είχε Σταυροπηγιακό 

χαρακτήρα και αρνήθηκε να δεχτεί οικονοµικό έλεγχο από την Aρχιεπισκοπή 

Kύπρου, γεγονός που συνέτεινε ώστε να τεθεί σε αργία από την Iερά Σύνοδο της 

Kυπριακής Eκκλησίας και να κηρυχθεί έκπτωτος100. Tότε, ο Kλεόπας, έχοντας τη 

σύµφωνη γνώµη της πλειοψηφίας της αδελφότητας και στηρίζοντας την άποψή 

του στο περιεχόµενο των πατριαρχικών σιγιλλίων των ετών 1672, 1760, 1787 και 

1815, που εκδόθηκαν κατά καιρούς υπέρ της Mονής Kύκκου, κατέφυγε στο 

Oικουµενικό Πατριαρχείο και ζήτησε τη βοήθειά του. Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι τα 

σιγίλλια των ετών 1672 και 1787, εκτός από τους άλλους επιφανείς ανώτερους 

                                                                                                                                                  
Kύκκου στη Σµύρνη βλ. Xρήστου Σολοµωνίδη, H Eκκλησία της Σµύρνης, Aθήνα 

1960, σ. 114-115. 

98. Πράγµατι, στον χώρο αυτό υπήρχε κατά την αρχαιότητα ναός αφιερωµένος στη 

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

Λευκωσία 1999, σ. 17. 

99. Tιµοθέου Θέµελη, «Eπωνυµίαι της Παναγίας εν Kύπρω», ό.π., σ. 706. 

100. Aνωνύµου, «Tο ζήτηµα της Mονής Kύκκου», Nέα Σιών 29(1934)104-105, όπου 

ο ανώνυµος συντάκτης του σχετικού άρθρου αντλεί τις πληροφορίες του από 

εκτενέστερο δηµοσίευµα του επίσηµου περιοδικού του Oικουµενικού Πατριαρχείου 

«Oρθοδοξία». 
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κληρικούς της εποχής, υπογράφηκαν και από τους Πατριάρχες Iεροσολύµων 

Δοσίθεο (1669-1707) και Aβράµιο (1775-1787)101. 

 Όπως αναφέρεται στο σχετικό δηµοσίευµα της Nέας Σιών, το Oικουµενικό 

Πατριαρχείο, µετά από ενδελεχή έρευνα των εγγράφων του Aρχείου του, 

γνωµάτευσε ότι ουδέποτε είχε δικαιώµατα κανονικής κυριαρχίας επί της Mονής 

Kύκκου, αλλά ότι αυτή ήταν Σταυροπηγιακή Mονή της Kυπριακής Eκκλησίας. 

Σύµφωνα µε το πόρισµα, περίληψη του οποίου δηµοσίευσε η Nέα Σιών, η αντίθετη 

άποψη των Kυκκωτών µοναχών προερχόταν από παρερµηνεία του περιεχοµένου 

των σιγιλλίων. Σηµειώνεται δε ότι το κατά καιρούς ενδιαφέρον και οι παρεµβάσεις 

του Oικουµενικού Πατριαρχείου υπέρ της Mονής Kύκκου πήγαζαν από αδελφικό 

καθήκον για την περιφρούρηση και σωτηρία  της σε καιρούς χαλεπούς. H απόφαση 

αυτή του Oικουµενικού Πατριαρχείου είχε καθοριστική επίδραση στη λύση του 

ζητήµατος και συνέτεινε, ώστε ο Kλεόπας, µερικά χρόνια αργότερα, το 1937, να 

υποβάλει παραίτηση από την ηγουµενία102 και η αδελφότητα της Mονής Kύκκου να 

στείλει, στις 6 Aπριλίου του ιδίου έτους, επιστολή προς την Iερά Σύνοδο και να 

δηλώσει ότι αποδεχόταν τις αποφάσεις της103. 

 Στα νεότερα χρόνια, η Mονή Kύκκου, µε πρωτοβουλία του Hγουµένου της, 

Eπισκόπου Kύκκου  Nικηφόρου, συµπαραστέκεται µε πολλούς και διάφορους 

τρόπους στο έργο του Πατριαρχείου Iεροσολύµων, που αντιµετωπίζει µεγάλους 

κινδύνους, λόγω της έκρυθµης κατάστασης στην περιοχή της Παλαιστίνης. 

Aναφέρεται ενδεικτικά η χρηµατοδότηση της ανακαίνισης δηµοτικού σχολείου του 

Πατριαρχείου, όπου φοιτούν παιδιά Aραβόφωνων Oρθοδόξων, η παροχή 

χρηµατικής βοήθειας σε Hγουµένους προσκυνηµάτων για τη συντήρηση των 
                                                
101. Για το περιεχόµενο των σιγιλλίων αυτών και την έµπρακτη βοήθεια του 

Oικουµενικού Πατριαρχείου προς τη Mονή Kύκκου βλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, 

Oικουµενικό Πατριαρχείο και Kύπρος, ό.π., σ. 102-111. Στον ίδιο τόµο 

δηµοσιεύονται τα σιγίλλια των ετών 1672, 1787 και 1815, µε αναφορές στις άλλες 

παλαιότερες δηµοσιεύσεις τους. Bλ. Ό.π., σ. 269-272, 304-311 και 321-324. Για το 

σιγίλλιο του έτους 1760 βλ. Eφραίµ Aθηναίου, H Περιγραφή της Iεράς Σεβασµίας 

και Bασιλικής Mονής της Yπεραγίας Θεοτόκου του Kύκκου, Bενετία 1782, σ. 73-

79. 

102. «^O Πανοσιολογιώτατος Kαθηγούµενος Kύκκου, διά νά διευκολύνFη τήν 

κατάστασιν, •πέβαλε κατά τήν παρελθοÜσαν Παρασκευήν τήν παραίτησήν του àπό 

τοÜ àξιώµατος τοÜ ^Hγουµένου, ≥τις καί âγένετο δεκτή •πό τÉς àδελφότητος». Bλ. 

Aνωνύµου, «Tο ζήτηµα της Mονής Kύκκου», Πάφος 11.3.1937. 

103. Aνωνύµου, «Eπίσηµος δήλωσις Aδελφότητος Kύκκου», Aπόστολος Bαρνάβας 

1(1939)33-35. 
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κτιριακών τους οικοδοµηµάτων και η ανθρωπιστική βοήθεια, που εστάλη το 

καλοκαίρι του 2002, για τις ανάγκες των µελών της αγιοταφικής αδελφότητας και 

του ποιµνίου του Πατριαρχείου. 

 

TA EΓΓPAΦA 

1 

 «αψλε΄ µηνί δεκεµβρίω κζ΄.  âπλεύσαµεν àπό Λαοδικίαν ε¨ς Kύπρον καί 

ëορτάσαµεν τοÜ ^Aγίου Δηµητρίου ε¨ς τόν ≠Aγιον Λάζαρον, καί τήν α΄ φευρουαρίου 

âπλεύσαµεν àπό êλικάς ε¨ς \Aτάλιαν, µÄς âδώθη âλεηµοσύνη àπό µέν τήν 

Λευκοσίαν γρόσια ëπτακόσια·  καί ≤τερα διακόσια ëκατόν àπό τόν \Aρχιεπίσκοπον, 

καί ëκατόν διά νά µήν γυρίζωµεν öξωθεν ε¨ς τάς χ΅ρας, καί àπό Λάρνακαν καί 

^Aλυκές καί àπάνω καί κάτω Λεύκαρα καί Kάτω Δρίν, καί Kοιλάνι, καί ≠Aγιον 

Παντελεήµονα, καί Tρόοδος γρόσια ëπτακόσια, καί àπό µοναστήριον τÉς Παναγίας 

τοÜ Kύκκου âξήκοντα, καί àπό τόν Kυτέον çγδοήκοντα, âφιλοδορίσαµεν καί ™µεÖς 

τόν \Aρχιεπίσκοπον ®Äσον καναβάτζον ®αµµένον, καί ≤ν κερµεσούτιον, καί µίαν 

πατερίτζαν, καί ±γιον µύρον, καί τοÜ Kυτέον ïµοφόριον ≤ν, καί µίαν πατερίτζαν, 

καί ≤ν κερµεσούτιον, ïµοίως καί τοÜ Πάφου καί ε¨ς τά χίλια τριάντα ≤ξ µηνή 

φευρουαρίω α΄ àνεχωρήσαµεν   διά τήν \Aτάλιαν». 

 

\AρχεÖο Πατριαρχείου ^Iεροσολύµων, Kώδικας ΠατριαρχικÉς Bιβλιοθήκης àρ. 124, 

φ. 8β. 

2 

‰ Iσον πληρεξουσίου âπιτροπικοÜ σταλέντος τ̈́  âν Mόσχ÷α \AρχιµανδρίτFη K. 

Nικοδήµω. 

 Oî •ποφαινόµενοι ^Hγούµενος καί οî âν Xριστ΅ àδελφοί οî àπαρτίζοντες τήν 

Mοναστηριακήν κοινότητα τÉς âν τFÉ Nήσω Kύπρω EéαγοÜς BασιλικÉς καί 

ΣταυροπηγιακÉς τÉς ^Yπεραγίας Δεσποίνης ™µ΅ν Θεοτόκου τÉς âπιλεγοµένης τοÜ 

Kύκκου, διά τοÜ âνσφραγίστου καί âνυπογράφου τούτου MοναστηριακοÜ 

πληρεξουσίου γράµµατος, ποιούµεθα δÉλον ¬τι τόν ^Hγούµενον τοÜ âν Mόσχ÷α 

^IεροÜ Mετοχίου τοÜ Παναγίου Tάφου Πανοσιολογιώτατον ≠Aγιον \Aρχιµανδρίτην 

Kύριον Nικόδηµον, ïρίζοµεν ™µέτερον πληρεξούσιον âπίτροπον, ¬πως àπευθύνηται 

προφορικ΅ς τε καί âγγράφως παρά τFÉ AéτοκρατορικFÉ Kυβερνήσει πασ΅ν τ΅ν 

Pωσσι΅ν περί τ΅ν âν Kαυκάσω κειµένων κτηµάτων τÉς ^IερÄς ™µ΅ν MονÉς τοÜ 

Kύκκου, •ποβάλλFη αéτFÉ âγγράφους α¨τήσεις καί πραγµατεύηται µετ’ αéτÉς περί 

àποδόσεως τ΅ν ε¨ρηµένων κτηµάτων πρός τήν ^Iεράν ™µ΅ν Mονήν τοÜ Kύκκου, 

¬πως âλευθέρως διευθύνFη και διαχειρίζηται αéτά. 
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 E¨ς öνδειξιν οsν τούτου καί βεβαίωσιν τÉς παρ’ ™µ΅ν δεδοµένης 

πληρεξουσιότητος τ΅ ε¨ρηµένω ^Aγίω \AρχιµανδρίτFη τοÜ Παναγίου Tάφου Kυρίω 

Nικοδήµω, àπολέλυται τFÉ αéτοÜ Πανοσιολογιότητι τό εéσφράγιστον τοÜτο καί 

âνυπόγραφον Mοναστηριακόν ™µ΅ν πληρεξούσιον âπιτροπικόν γράµµα. 

 Kύπρος· âν τFÉ ^Iερ÷Ä MονFÉ τοÜ Kύκκου· τFÉ 5Fη \Iουλίου 1881. 

 ^O ^Hγούµενος τÉς ^IερÄς BασιλικÉς καί ΣταυροπηγιακÉς MονÉς Kύκκου 

Σωφρόνιος καί οî σύν âµοί âν Xριστ΅ àδελφοί. 

 

\AρχεÖο ^IερÄς MονÉς Kύκκου, Kώδικας 53, σ. 214-215. 

3 

^O ≠Aγιος Kαθηγούµενος τ΅ âν Kουταΐδι τÉς Pωσσίας \AρχιµανδρίτFη τοÜ 

Παναγίου Tάφου Δαµιαν΅. 

 Πανοσιολογιώτατε ≠Aγιε \Aρχιµανδρίτα τοÜ Παναγίου Tάφου Kύριε 

Δαµιανέ, Tήν ^Yµετέραν Πανοσιολογιότητα àδελφικ΅ς κατασπάζοµαι. 

 \Eπικυρ΅ν τήν •πό ™µεροµηνίαν 20 λήξαντος \Iανουαρίου âπιστολήν µου 

πρός τήν ^Yµετέραν Πανοσιολογιότητα, δ’ wς âξέφραζον AéτFÉ τάς δικαίας καί 

àπείρους εéχαριστήσεις µου âπί τFÉ ¬λως àδελφικFÉ προθύµω καί ε¨λικρινεÖ 

συνδροµFÉ, ≥ν εéηρεστήθη νά παράσχFη •πέρ τοÜ àσθενοÜντος ™µετέρου µακαρίτου 

\Aθανασίου, καί µετά τόν θάνατον τούτου •πέρ τ΅ν συµφερόντων τÉς καθ’ ™µÄς 

MονÉς, àναγγέλλω παραλαβήν τÉς •πό ™µεροµηνίαν 23 \Iανουαρίου •µετέρας 

âπιστολÉς περιεχούσης âν λεπτοµερεί÷α τά τήν àσθένειαν τοÜ µνησθέντος àδελφοÜ 

½ς καί τήν ληφθεÖσαν παρ’ •µÖν πρόνοιαν •πέρ τÉς διασώσεως τÉς περιουσίας 

αéτοÜ, âφ’ z καί κατά καθÉκον âκφράζω καί αsθις τFÉ •µετέρ÷α Πανοσιολογιότητι 

τήν εéγνωµοσύνην âµοÜ τε καί ¬λων τ΅ν λοιπ΅ν àδελφ΅ν. 

 Tήν παροÜσαν µου κοµίζει •µÖν ï αéτάδελφός µου καί ™µέτερος 

\Aρχιµανδρίτης Kύριος Mελέτιος, âφ’ οy öπεσεν ï κλÉρος ¥να àντιπροσωπεύFη τά 

τÉς MονÉς συµφέροντα κατά τήν Pωσσικήν Aéτοκρατορίαν, ¨δίως δέ κατά τήν 

\Eπαρχίαν Kουταΐδα. Tόν ™µέτερον àπεσταλµένον µετά θάρρους συνιστ΅ ε¨ς τήν 

àγάπην τÉς ^Yµετέρας Πανοσιολογιότητος ¥να, ½ς ôπειρον τοÜ τόπου ε¨ς ¬ν κατά 

πρ΅τον àπέρχεται, καθοδηγεÖται διά τ΅ν ™µετέρων συµβουλ΅ν, χρησιµοποιοÜντες 

•πέρ αéτοÜ τήν •µετέραν µακράν καί âξειδικευµένην πεÖραν· ο≈τω πράττοντες, ½ς 

ε¨µί βέβαιος, θέλετε àποκτήσει νέους τίτλους âπί τÉς àγάπης καί τÉς 

εéγνωµοσύνης âµοÜ τε καί ¬λων τ΅ν λοιπ΅ν àδελφ΅ν. 

 Eéχόµενος •µÖν πÄν καταθύµιον διατελ΅,  

 Λευκωσία Kύπρου, τFÉ 29 \Iουνίου 1884. 

 TÉς ^Yµετέρας Πανοσιολογιότητος âν Xριστ΅ àδελφός, 

 ^O ^Hγούµενος Kύκκου Σωφρόνιος καί οî σύν âµοί âν Xριστ΅ àδελφοί. 
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\AρχεÖο ^IερÄς MονÉς Kύκκου, Kώδικας 53, σ. 380-381. 

4 

Mακαριώτατε, 

 Mετά πολλÉς εéχαριστήσεως äκούσαµεν πρό µικροÜ ¬τι àπεφασίσθη •πό τÉς 

™µετέρας Mακαριότητος ™ âπανάληψις τÉς λειτουργίας τÉς âν τFÉ MονFÉ τ΅ν 

«\Iβήρων» ΘεολογικÉς ΣχολÉς καί τό εéχάριστον τοÜτο ôγγελµα, âπιβεβαιωθέν 

τελευταίως καί διά τοÜ τύπου, àληθÉ ψυχικήν àγαλλίασιν προéξένησε καί ™µÖν. 

Nαί Mακαριώτατε, ¬τι διδάσκονται καί àλλαχοÜ ^Iερά µαθήµατα, àλλά τ΅ν 

τοιούτων καταστηµάτων âν ταÖς πόλεσιν ε•ρισκοµένων, öνιοι τ΅ν σπουδαζόντων 

δέν κατορθοÜσι νά µεταφέρωσιν âν τFÉ πατρίδι αéτ΅ν êγνόν τόν îερόν σπόρον καί 

λύπης àντί εéχαριστήσεως πρόξενοι γίγνονται τοÖς •πέρ αéτ΅ν συντελέσασι. Tό 

•µέτερον ¬µως Kατάστηµα, καί τά τούτω ¬µοια, παρήγαγον καί àδιστάκτως θά 

παραγάγωσι καρπούς µεστούς σεµνότητος καί εéσεβείας. Oî λόγοι οyτοι 

παρεκίνησαν καί ™µÄς νά âνοχλήσωµεν τήν •µετέραν Mακαριότητα 

παρακαλοÜντες, ¥να δεχθFÉ ≤να κληρικόν âκ τ΅ν τοÜ καθ’ ™µÄς θρόνου, ¬πως 

σπουδάσFη συµφώνως τοÖς κανονισµοÖς, καί âπιστρέψας µεταδώσFη τό îερόν πÜρ âν 

τFÉ καθ’ ™µÄς âπαρχί÷α, öνθα àπό πολλοÜ ¦ρξαντο σβεννόµενον. 

 \Eλπίζω ¬τι θά εéαρεστηθFÉ ™ ^Yµετέρα Mακαριότης νά δεχθFÉ τήν 

παράκλησιν ταύτην καί àξιώσFη µε τÉς àπαντήσεώς της, διατελ΅ âν Xριστ΅ τ΅ Θε΅ 

™µ΅ν, µετά σεβασµοÜ Aéτήν περιπτυσσόµενος, 

 ^O Πάφου \Eπιφάνιος. 

 Kύπρω, Πάφω, τFÉ 14Fη Aéγούστου 1893. 

 

\AρχεÖο Πατριαρχείου ^Iεροσολύµων, TµÉµα \Aλληλογραφίας VIII. A., E¨σερχοµένη 

àλληλογραφία, (Kώδικες συσταχωµένων âπιστολ΅ν). 217. NÉσοι Tουρκίας 1893, φ. 

196α. 

5 

 Tήν ^Yµετέραν θειοτάτην Mακαριότητα ταπειν΅ς προσκυν΅ν τήν ^Aγίαν 

AéτÉς δεξιάν εéλαβ΅ς κατασπάζοµαι. 

 Πανσεβάστως àναφέρω τFÉ ^Yµετέρ÷α θειοτάτFη Mακαριότητι, ¬τι ï 

Mητροπολίτης Πάφου κύρ \Eπιφάνιος âπανειληµµένως παρεκάλεσε, ¬πως 

διαβιβάσω AéτFÉ, âκ µέρους αéτοÜ τά ε¨κότα καί τήν θερµήν αéτοÜ παράκλησιν, 

¥να, ε¨ δυνατόν, âγκρίνFη ™ ^Yµετέρα θειοτάτη Mακαριότης τήν ε¨σαγωγήν ½ς 

µαθητοÜ âν τFÉ ΘεολογικFÉ ΣχολFÉ τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ τοÜ διακόνου αéτοÜ, 

συµφώνως τ΅ κανονισµ΅ τÉς ΣχολÉς. Συνιστ΅ν οsν κàγώ τήν παράκλησιν ταύτην 

τοÜ êγίου Πάφου, ½ς προθύµως •περασπιζοµένου τά âν τFÉ âπαρχί÷α αéτοÜ 
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συµφέροντα τοÜ ^IεροÜ ™µ΅ν KοινοÜ, καί âξαιτούµενος τάς µακαρίας AéτÉς εéχάς 

καί εéλογίας àρωγούς µοι διά παντός διατελ΅, 

 TÉς ^Yµετέρας θειοτάτης Mακαριότητος τέκνον âν Kυρίω εéπειθέστατον, 

 Πρωτοσύγκελλος Nίκανδρος. 

 \Eν Λευκωσί÷α, τFÉ 24Fη Mαΐου 1895. 

 

\AρχεÖο Πατριαρχείου ^Iεροσολύµων, TµÉµα \Aλληλογραφίας VIII. A., E¨σερχόµενη 

àλληλογραφία (Kώδικες συσταχωµένων âπιστολ΅ν). 220. Kύπρος - \Eξαρχία, 

\Eκκλησία, ¨δι΅ται, 1894-1900, σ. 80. 

6 

 Tήν ^Yµετέραν θειοτάτην Mακαριότητα ταπειν΅ς προσκυν΅ν τήν êγίαν 

AéτÉς δεξιάν εéλαβ΅ς κατασπάζοµαι, 

 ‰ Aσµενος καί πόθω πολλ΅ κοµισάµενος τάς àπό τÉς 26ης τοÜ àπιόντος 

µηνός \Iουνίου χρονολογουµένας εéχετικάς AéτÉς âπιστολάς καί εéαγγελισάµενος 

âξ αéτ΅ν τά τÉς εéκταίας καί λίαν µοι περισπουδάστου AéτÉς •γιείας α€σια 

•περήσθην καί ηéξάµην ταπειν΅ς τ΅ ^Yψίστω •πέρ µακροηµερεύσεως καί 

àµεταπτώτου AéτÉς •γιείας âπ’ àγαθ΅ τοÜ ^IεροÜ ™µ΅ν κοινοÜ. \Eπί τήν 

àπάντησιν δ’ αéτ΅ν ≥κων γνωστοποι΅, ¬τι θέλω συµµορφωθFÉ συµφώνως µέ τάς 

σεπτάς AéτÉς διαταγάς διαβιβάζων τ΅ τε MητροπολίτFη Πάφου τήν öγκρισιν AéτÉς 

περί ε¨σαγωγÉς âν τFÉ ΘεολογικFÉ ΣχολFÉ τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ τοÜ διακόνου αéτοÜ 

½ς µαθητοÜ, καί àπάντησιν τ΅ âµ΅ προκατόχω διά τάς àποδείξεις τ΅ν κτηµατικ΅ν 

φόρων τÉς âνταÜθα \Eξαρχίας, ±ς âπανειληµµένως âζητήσατο παρ’ âµοÜ ν’ 

àποστείλω αéτ΅. 

 \Eπί τούτοις εξαιτούµενος τάς µακαρίας αéτÉς εéχάς καί εéλογίας àρωγούς 

µου διαπαντός διατελ΅, 

 TÉς ^Yµετέρας θειοτάτης Mακαριότητος τέκνον âν Kυρίω εéπειθέστατον, 

 Πρωτοσύγκελλος Nίκανδρος. 

 \Eν Λευκωσί÷α, τFÉ 6Fη \Iουλίου 1895. 

 

\AρχεÖο Πατριαρχείου ^Iεροσολύµων, TµÉµα \Aλληλογραφίας VIII. A., E¨σερχοµένη 

àλληλογραφία (Kώδικες συσταχωµένων âπιστολ΅ν). 220. Kύπρος - \Eξαρχία, 

\Eκκλησία, ¨δι΅ται, 1894-1900, σ. 83. 

7 

\AρχιµανδρίτFη Γενναδίω \Eξάρχω, Kύπρον. 

Σήµερον àπελύσαµεν τFÉ υîϊκFÉ σου àγάπFη τόδε τό τηλεγράφηµα: «àναδιωρίσθης διά 

µίαν τριετίαν· ¬ροι ταχυδροµικ΅ς». Tό τηλεγράφηµα ™µ΅ν τοÜτο âπεξηγούµενοι, 

àγγέλλοµεν τFÉ υîϊκFÉ σου àγάπFη τά ëξÉς: 
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 ^H ^Aγία καί ^Iερά Σύνοδος, προνοοÜσα κατά χρέος, περί βελτιώσεως τ΅ν 

συνθηκ΅ν τÉς âν Kύπρω κτηµατικÉς οéσίας τοÜ ^IεροÜ ^Hµ΅ν KοινοÜ, äσπάσατό 

τινα µέτρα ½ς ε¨ς τόν σκοπόν αéτÉς ïδηγοÜντα, •πολογίζουσα δ’ ¬τι ™ âκτέλεσις 

τούτων àνατιθεµένη νέω \Eξάρχω, προσέκοπτεν ôν κατά πολλ΅ν διά τε τήν 

ôγνοιαν τ΅ν προσώπων καί τ΅ν µερ΅ν καί διά τάς ôλλας συµφυεÖς δυσκολίας 

προûκρινεν, ¥να παραταθFÉ âπί µίαν öτι τριετίαν ™ âν Kύπρω ™γουµενεία τÉς υîϊκÉς 

σου àγάπης, ≥τις ¦δη καί τά πρόσωπα καί τά πράγµατα αéτόθι γινώσκουσα 

δύναται âπιτυχ΅ς διεξαγαγεÖν τήν âκτέλεσιν τ΅ν συνοδικ΅ς δεδογµένων, ±τινα 

àποτελοÜντα ±µα καί τούς ¬ρους, •φ’ ο≈ς παραταθÉναι τήν αéτόθι ™γουµενείαν 

τÉς υîϊκÉς σου àγάπης âνεκρίθη, ε¨σί τά ëξÉς: 

 α) \EκποιηθÉναι πÄσαν τήν âν τFÉ νήσω κατεσπαρµένην àγροτικήν 

περιουσίαν, πλήν τÉς îερÄς µονÉς Xρυσοστόµου καί τÉς µετ’ αéτÉς συνεχοµένης 

κτηµοσύνης, διά δέ τοÜ âντεÜθεν προκύψαντος ποσοÜ, δηµιουργηθÉναι àστικήν 

¨διοκτησίαν âν Λευκωσί÷α ¦ âν \Aµµοχώστω, ¦ καί âν àµφοτέραις ταÖς πόλεσι, 

àποφέρουσαν àνάλογον τFÉ κεφαλικFÉ àξί÷α âτησίαν πρόσοδον. 

 β) ΠροταθÉναι τήν παραχώρησιν τοÜ îεροÜ Mονυδρίου τ΅ν Pηγάδων τFÉ îερ ÷Ä 

MονFÉ Kύκκου ¦ καί τFÉ Mητροπόλει Kυρηνείας âπ’ àποζηµιώσει δι’ ëτέρου àστικοÜ 

¦ καί àγροτικοÜ κτήµατος, •φισταµένου, âννοεÖται, µετά ταÜτα τήν τύχην τÉς 

¬λης àγροτικÉς περιουσίας. 

 γ) ΔαπανηθÉναι âκ τοÜ ε¨σπραχθησοµένου χρήµατος 500 λίραι àγγλίας πρός 

àνακαίνισιν τÉς îερÄς MονÉς âν âρειπιώδFη διατελούσης καταστάσει. 

 δ)  MεταποιηθÉναι τήν ε¨ς αrγας προÖκα τÉς MονÉς ε¨ς πρόβατα, πρός 

προφύλαξιν τÉς δενδροκοµίας. 

 ε) XρησιµοποιηθÉναι µέρος τοÜ τµήµατος τÉς προικός ταύτης ε¨ς 

âµβολιασµόν χαρουποδένδρων καί âλαιοδένδρων. 

 στ) \AναχαιτισθÉναι ïλοτελ΅ς τήν δι’ àσβεστοποιΐαν χρÉσιν ≈λης καυσίµου 

τ΅ν δασ΅ν, τήν φυλακήν δέ τοÜ δάσους àπό τ΅ν ζώων καί ξυλεύσεως àνατεθÉναι 

τFÉ δηµοσί÷α δασονοµικFÉ •πηρεσί÷α. 

 ζ) \EξηµερωθÉναι πάντα τά âν τ΅ κτήµατι ôγρια δένδρα, âλαίας καί 

χαρουπέας. 

 TοÖς àνωτέρω προστιθέµεθα ¬τι διά τό öργον τÉς âκποιήσεως καί 

συγκεντρώσεως τÉς κτηµατικÉς περιουσίας δέον καταρτισθÉναι âπιτροπήν παρά 

τοÜ \Eπιτρόπου τοÜ Παναγίου Tάφου âντιµ. κ. Θ. Πιερίδου, τοÜ δικηγόρου τοÜ 

Παναγίου Tάφου κ. Θ. Θεοδότου, ½ς καί ëτέρου τινός δικηγόρου, καί ¬τι, τÉς 

àγροτικÉς περιουσίας βαθµηδόν πωλουµένης, ™ υîϊκή σου àγάπη µέλλει 

àποζηµιοÜσθαι κατά τό âτήσιον ε¨σόδηµα τοÜ πωλουµένου κτήµατος, καί ¬τι 
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âκτελοÜσα âπακριβ΅ς τ’ àνωτέρω πάντα öσεται àπηλλαγµένη πάσης πρός τό 

Kεντρικόν TαµεÖον καταβολÉς. 

 Πεπειθότας δ\ ¬τι ™ υîϊκή σου àγάπη âκτιµ΅σα âπαξίως τήν περί αéτÉς 

συνοδικήν àπόφασιν, εéγνωµόνως τε àποδέξεται τήν παράτασιν τÉς αéτόθι 

™γουµενείας αéτÉς καί προθύµως σπουδάσαι συµµορφωθÉναι πρός ¬,τι àνωτέρω 

âκτίθενται âπιφυλασσόµενοι διασαφÉσαι àκολούθως τόν τρόπον καθ’ ¬ν οî àνωτέρω 

¬ροι âκτελεσθήσονται, âπικαλούµεθ’ αéτFÉ ε¨ς àντίληψιν τήν θείαν χάριν τοÜ 

Παναγίου καί ZωοποιοÜ Tάφου καί τάς πατρικάς ™µ΅ν εéχάς καί εéλογίας αéτÉς 

âπιδαψιλεύοντες διατελοÜµεν. 

12.9.1908. 

 

\AρχεÖο Πατριαρχείου ^Iεροσολύµων, TµÉµα \Aλληλογραφίας VIII. B. Kώδικες 

âξερχοµένων âπιστολ΅ν. 64. K΅διξ àλληλογραφίας àπό \Iουλίου 1907 ≤ως 

Δεκεµβρίου 1908, σ. 404-406. 

8 

Θεοδώρω ΠιερίδFη, \Eπιτρόπω τοÜ Παναγίου Tάφου, 

Θεοφάνει Θεοδότου, Δικηγόρω τοÜ Παναγίου Tάφου, 

ΠασχάλFη KωνσταντινίδFη, Δικηγόρω τοÜ Παναγίου Tάφου. 

 Ληφθείσης συνοδικ΅ς àποφάσεως, ¬πως ™ âν τFÉ νήσω Kύπρω κτηµοσύνη 

τοÜ Παναγίου Tάφου διαρρυθµισθFÉ âπί νέων, σηµφερωτέρων βάσεων, τ. ö. 

âκποιηθFÉ µέν πÄσα ™ σποράδην κειµένη àγροτική περιουσία, πλήν τÉς îερÄς MονÉς 

Xρυσοστόµου καί τ΅ν µετ’ αéτÉς συνεχοµένων κτηµάτων διά δέ τοÜ âντεÜθεν 

ε¨σπραχθησοµένου ποσοÜ δηµιουργηθFÉ àστική ¨διοκτησία âν Λευκωσί÷α ¦ âν 

\Aµµοχώστω ¦ καί âν àµφοτέραις ταÖς πόλεσι, ε•ρέθη âπάναγκες παραταθÉναι µέν 

öτι âπί τριετίαν τήν âν τFÉ νήσω âξαρχικήν διακονίαν τοÜ ^Oσιολογιωτάτου 

\Aρχιµανδρίτου Γενναδίου, δυναµένου, διά τÉς γνώσεως τ΅ν τε προσώπων καί 

πραγµάτων, âπιτυχέστερον διαγαγεÖν τήν âκτέλεσιν τÉς συνοδικÉς àποφάσεως, 

σχηµατισθÉναι δ’ âπί διευκολύνσει τοÜ öργου καθόλου, âπιτροπήν τριµελÉ παρά 

χρηστ΅ν πεπειραµένων καί •π’ εéλαβ΅ν α¨σθηµάτων πρός τόν Πανάγιον τοÜ 

Kυρίου Tάφον διαπνεοµένων πολιτ΅ν τοÜ τόπου. Tοιούτους δέ κρίναντες µετά τÉς 

περί ™µÄς êγίας καί ^IερÄς Συνόδου, öχοντες ±µα âν τούτω σύµφωνον καί τόν 

âνταÜθα παρεπιδηµοÜντα ^Oσιολογιώτατον \Aρχιµανδρίτην Γεννάδιον, τήν 

•µετέραν àγαπητήν âντιµότητα µετά τ΅ν âντιµοτάτων κ.κ........., πατρικ΅ς αéτήν, 

καθώς καί âκείνους δ’ ¨δίας âπιστολÉς, παρακαλοÜµεν, ¬πως εéαρεστουµένη, âν τFÉ 

εéγνωµοσύνFη αéτÉς πρός τόν Πανάγιον Tάφον εéλαβεί÷α συµµετοχFÉ τοÜ θεοφιλοÜς 

τούτου öργου παρά τήν πληθώραν τ΅ν κυκλουσ΅ν αéτήν àσχολι΅ν, ≥ν 

àναγνωρίζοµεν, ¥να πλουσιωτέρων διά τοÜτο âφελκύσηται âφ’ ëαυτήν καί τόν 
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εéαγÉ αéτÉς οrκον τήν âκ Σιών εéλογίαν θερµοτέραν δ’ âπισπάσηται τάς πατρικάς 

™µ΅ν εéχαριστίας, ±ς àπό τοÜ νÜν ¦δη αéτFÉ âκφράζοντες καί âπικαλούµενοι âπ’ 

αéτήν τε καί τόν φιλόθεον αéτÉς οrκον τήν εéλογίαν τοÜ Παναγίου καί ZωοποιοÜ 

Tάφου διατελοÜµεν. 

4.10.1908. 

 

\AρχεÖο Πατριαρχείου ^Iεροσολύµων, TµÉµα \Aλληλογραφίας VIII. B. Kώδικες 

âξερχοµένων âπιστολ΅ν. 64. K΅διξ àλληλογραφίας àπό \Iουλίου 1907 ≤ως 

Δεκεµβρίου 1908, σ. 428-429. 
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\AρχιµανδρίτFη Γερασίµω ™γουµένω τÉς ^IερÄς MονÉς Kύκκου, Λευκωσίαν. 

 \Eπειδή ™ τοÜ îεροÜ µονυδρίου τοÜ ^Aγίου Γεωργίου τ΅ν Pηγάδων •φ’ ±ς 

•φίσταται συνθήκας διατήρησις οé συνάδει τFÉ îερότητι αéτÉς, ™ δέ παρ’ ™µ΅ν 

âξασφάλισις αéτ΅ χρήσεως συµφώνου πρός τήν ¨διότητα αéτοÜ δυσχερής 

àποβαίνει, öγνωµεν µετά τÉς περί ^HµÄς êγίας καί îερÄς Συνόδου προτεÖναι τήν 

âκχώρησιν αéτοÜ τFÉ, •πό τÉς ^Yµετέρας àγαπητÉς Πανοσιολογιότητος 

™γουµενευοµένης, îερ÷Ä MονFÉ τοÜ Kύκκου âπ’ àνταλλαγFÉ κτηµατικFÉ ε€τε καί 

àποζηµιώσει χρηµατικFÉ, καθ’ ¬σον âπιθυµοÜµεν îερόν κτÉµα îερ΅ καταστήµατι 

âκδοθÉναι καί καθ’ ¬σον ™ îερά καί σεβασµία Mονή Kύκκου καί ôλλων τοιούτων 

πλουτοÜσα µονυδρίων εéκόλως ôν προσδέξαντο τFÉ ¨διοκτησί÷α αéτÉς καί τοÜτο. 

 EéελπιστοÜντες δ’ ¬τι ™ ^Yµετέρα àγαπητή Πανοσιολογιότης 

εéαρεστηθήσεται λαβεÖν •π’ ùψει τήν διατυπουµένην αéτFÉ πρότασιν καί âν τοιαύτFη 

περιπτώσει συνιστάντες αéτFÉ πρός συνεννόησιν διά τά περαιτέρω τόν âν τFÉ νήσω 

‰ Eξαρχον τοÜ Παναγίου Tάφου ^Oσιώτατον \Aρχιµανδίτην κ. Γεννάδιον 

âπιδαψιλεύοµεν αéτFÉ καί αsθις τάς Πατρικάς ^Hµ΅ν εéχάς καί εéλογίας καί 

διατελοÜµεν. 

 6.10.1908. 

 

\AρχεÖο Πατριαρχείου ^Iεροσολύµων, TµÉµα \Aλληλογραφίας VIII. B. Kώδικες 

âξερχοµένων âπιστολ΅ν. 64. K΅διξ àλληλογραφίας àπό \Iανουαρίου 1904 ≤ως 31 

Δεκεµβρίου 1908, σ. 429. 
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T΅ \AρχιµανδρίτFη Kλεόπ÷α, ™γουµένω τÉς îερÄς MονÉς τοÜ Kύκκου, Λευκωσίαν. 

 Tήν âκ λιρ΅ν α¨γυπτιακ΅ν ε€κοσι τεσσάρων καί γροσίων δέκα καί τρι΅ν 

(àριθµ. λ. A¨γ. 24 καί γρ. 13) προσφοράν τÉς σεβασµίας MονÉς τοÜ Kύκκου •πέρ 

τοÜ Παναγίου Tάφου, τήν πρό πολλοÜ µέν, ½ς πεπληροφορήµεθα, àποσταλεÖσαν 

™µÖν •πό τÉς ^Yµετέρας περισπουδάστου ™µÖν Πανοσιολογιότητος, πάνυ µέντοι 
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βραδέως âν τ΅ âνταÜθα •ποκαταστήµατι τÉς \Aγγλοπαλαιστινείου Tραπέζης 

παραληφθεÖσαν διά τήν •πάρχουσαν µεταξύ Kύπρου καί ^Iεροσολύµων δυσχέρειαν 

âν τFÉ συναλλαγFÉ, προφρόνως τε âδεξάµεθα καί εéγνωµόνως âπί ταύτFη διετέθειµεν. 

Tάς θερµάς δέ τÉς γεραρÄς τ΅ν ^Aγιοταφιτ΅ν \Aδελφότητος ëρµηνεύοντες 

εéχαριστίας τFÉ τε ^Yµετέρ÷α àγαπητFÉ ™µÖν Πανοσιολογιότητι καί τFÉ περί αéτήν 

îερ÷Ä τ΅ν Πατέρων Xορεί÷α, âπί τFÉ âµπράκτως âκδηλωθείσFη •πέρ τ΅ν Παναγίων 

Προσκυνηµάτων καί τ΅ν âν αéτοÖς νυχθηµερόν τόν àγ΅να βασταζόντων στοργ FÉ 

καί εéσεβόφρονι διαθέσει, πλούσια α¨τούµεθα τFÉ πεπιστευµένFη αéτFÉ îερ÷Ä MονFÉ τά 

âλέη τοÜ Πρυτάνεως τ΅ν àγαθ΅ν ΘεοÜ, παρακαλοÜντες δέ τήν τε •µετέραν 

Πανοσιολογιότητα καί τήν τ΅ν Πατέρων îεράν Σύναξιν τήν αéτήν àεί 

âπιδείκνυσθαι àγάπην καί εéλάβειαν πρός τά âν Σιών Πάνσεπτα τοÜ Kυρίου 

Σκηνώµατα καί αsθις αéτFÉ τε καί âκείνοις τόν âν Xριστ΅ àπονέµοµεν àδελφικόν 

àσπασµόν καί διατελοÜµεν àδελφοί âν Kυρίω πρόθυµοι. 

 13.10.1918. 

 

\AρχεÖο Πατριαρχείου ^Iεροσολύµων, TµÉµα \Aλληλογραφίας VIII. B. Kώδικες 

âξερχοµένων âπιστολ΅ν. 68. K΅διξ àλληλογραφίας àπό Aéγούστου 1914 ≤ως 

\Iουλίου 1918, σ. 524. 
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T΅ îεροδιακόνω Δαµασκην΅, \Eξάρχω âν Kύπρω, Λευκωσίαν. 

 \AδελφικFÉ àγάπFη âκοµισάµεθα âν καιρ΅ καί µετά τοÜ ΔιοικητικοÜ 

Συµβουλίου τοÜ ^IεροÜ ™µ΅ν KοινοÜ âν χαρ÷Ä àνέγνωµεν τήν àπό κη΄ παρελθόντος 

µηνός \Aπριλίου âπιστολήν τÉς ^Yµετέρας λίαν ™µÖν àγαπητÉς ^Iερολογιότητος, διά 

συνδροµήν µέντοι ζητηµάτων πολλ΅ν καί ôλλων àσχολι΅ν πλÉθος καί διά τήν 

ôχρι τοÜδε καθυστέρησιν τοÜ àποσταλέντος •π’ αéτÉς ποσοÜ τ΅ν ëκατόν λ. 

\Aγγλίας (àριθµ. 100), δεÜρο àνεβάλοµεν τήν ε¨ς αéτήν àπάντησιν. \Eπί ταύτην οsν 

σήµερον προαγόµενοι θερµάς µέν âκφράζοµεν τFÉ •µετέρ÷α àγάπFη εéχαριστίας âφ’ 

οxς àδελφικ΅ς ηûξατο καί συνεχάρει ™µÖν âπί τFÉ Zωηφόρω âκ νεκρ΅ν \Aναστάσει 

τοÜ ΣωτÉρος ™µ΅ν XριστοÜ, δηλοÜµεν δ’ ±µα αéτFÉ, ¬τι âν τFÉ θεί÷α καί îερ÷Ä 

λειτουργί÷α τFÉ τελεσθείσFη, ½ς öθος, περί µέσης νυκτός âπ’ αéτοÜ τοÜ Θεοδέγµονος 

Mνήµατος κατά τήν µεγάλην καί êγίαν τÉς \Aναστάσεως ëορτήν, âµνηµονεύσαµεν 

µεθ’ êπάσης τÉς ^IερÄς ™µ΅ν \Aδελφότητος καί τήν •µετέραν àγάπην. Kαί νÜν δ’ 

¬λη καρδί÷α δεόµεθα τοÜ ΣωτÉρος καί ΛυτρωτοÜ καταξιοÜν αéτήν âπί πλείστας 

âνιαυτ΅ν περιόδους γηθοσύνως πανηγυρίζειν Πάσχα τό θεÖον καί îερώτατον, 

•γείας τε καί παντός θυµήρους καταπολαύουσαν καί λυσιτελ΅ς καί εéδοκίµως τFÉ 

^Iερ÷Ä ™µ΅ν Mετανοί÷α àεί διακονοÜσαν. Προσαγγέλλοντες δέ τFÉ •µετέρ÷α àγαπητFÉ 

Πανοσιολογιότητι, ¬τι πάνυ βραδέως παρελάβοµεν âκ τοÜ âνταÜθα 
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•ποκαταστήµατος τÉς \OθωµανικÉς Tραπέζης ποσόν γροσίων A¨γυπτιακ΅ν 

πεντήκοντα ëπτά χιλιάδων τριακοσίων τρι΅ν καί ™µίσεως (àριθµ. 57.303,5) 

àντιπροσωπεÜον τήν âµβιβασθεÖσαν ™µÖν •πό τÉς A. Γερασµιωτάτης Mακαριότητος 

τοÜ \Aρχιεπισκόπου Kύπρου κυρίου Kυρίλλου îεράν λογίαν τ΅ν âν Kύπρω 

εéσεβ΅ν Xριστιαν΅ν •πέρ τ΅ν àναγκ΅ν τÉς îερÄς ™µ΅ν \Aδελφότητος, ½ς καί τό 

ποσόν γροσίων A¨γυπτιακ΅ν δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα καί τρι΅ν (àριθµ. 

2.413) âκ τοÜ âνταÜθα •ποκαταστήµατος τÉς \Aγγλοπαλαιστινείου Tραπέζης 

προερχόµενον âκ προσφορÄς τÉς îερÄς καί σεβασµίας MονÉς τοÜ Kύκκου, 

γνωρίζοµεν αéτFÉ ¬τι, âπιστέλλοµεν τ΅ τε Mακαριωτάτω \Aρχιεπισκόπω Kύπρου 

καί τ΅ Πανοσιολογιωτάτω ^Hγουµένω τÉς ε¨ρηµένης îερÄς MονÉς τάς εéχαριστίας 

καί τήν εéγνωµοσύνην ™µ΅ν âπί τFÉ παραλαβFÉ τ΅ν σταλέντων ™µÖν ποσ΅ν. 

 ΠληροφοροÜντες âπί τούτοις τFÉ •µετέρ÷α àγάπFη, ¬τι ôχρι τÉς σήµερον 

âξακολουθεÖ καθυστεροÜν τό âκ τοÜ Tαµείου τÉς âµπεπιστευµένης αéτFÉ \Eξαρχίας 

àποσταλέν ™µÖν ποσόν τ΅ν ëκατόν λιρ΅ν \Aγγλίας (àριθµ. 100), âφ’ z θερµ΅ς αéτFÉ 

εéχαριστοÜµεν, καί αsθις αéτήν àδελφικ΅ς περιπτυσσόµεθα. 

 13.10.1918. 

 

\AρχεÖο Πατριαρχείου ^Iεροσολύµων, TµÉµα \Aλληλογραφίας VIII. B. Kώδικες 

âξερχοµένων âπιστολ΅ν. 68. K΅διξ àλληλογραφίας àπό Aéγούστου 1914 ≤ως 

\Iουλίου 1918, σ. 524. 

 

Δηµοσιεύτηκε στην Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, τόµ. 6 

(Λευκωσία 2004), σ. 349-380. 

 


