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Κωστής Κοκκινόφτας 

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 

OI ΣXEΣEIΣ TΩN IEPΩN MONΩN KYKKOY KAI ΣINA 

 

 Oι σχέσεις της Iεράς Mονής Kύκκου µε τα µεγάλα πνευµατικά κέντρα της 

Oρθόδοξης Eκκλησίας, που βρίσκονται στην περιοχή της Aνατολικής Mεσογείου, 

όπως τα τέσσερα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Iερά Mονή του Σινά, δεν έχουν 

αποτελέσει ιδιαίτερο αντικείµενο µελέτης για την κυπριακή ιστοριογραφία. Γι’ 

αυτό και οι όποιες προσπάθειες προσέγγισης του θέµατος προσκρούουν στην 

ελλιπή βιβλιογραφική ενηµέρωση, γεγονός που καθιστά δύσκολο το εγχείρηµα 

της παρακολούθησης της παράλληλης πορείας τους µέσα στον χρόνο σε 

διάφορους τοµείς, όπως της πνευµατικής δηµιουργίας και της εκκλησιαστικής 

τέχνης. 

 Oι δεσµοί της Kύπρου µε τη Mονή του Σινά έχουν τις απαρχές τους στους 

πρώτους αιώνες της λειτουργίας της Mονής (6ο - 7ο αι.), όταν η λεγόµενη περιοχή 

της «καθ’ ηµάς Aνατολής» αποτελούσε τµήµα της Bυζαντινής αυτοκρατορίας. 

Aναφέρονται αρκετοί Kύπριοι µοναχοί, όπως ο αββάς Στέφανος Kυπριώτης1 και ο 

Άγιος Aναστάσιος Σιναΐτης2, οι οποίοι έζησαν την περίοδο αυτή στη Mονή του 

Σινά. Oι αιώνες που ακολούθησαν (8ος - 12ος) υπήρξαν εξαιρετικά δύσκολοι, τόσο 

για τη Mονή του Σινά, όσο και για την Kύπρο. H  κυριαρχία των Aράβων στην 

Aίγυπτο και τη χερσόνησο του Σινά, και οι επιδροµές τους στην Kύπρο, καθώς και 

οι Σταυροφορίες, διέκοψαν τις µεταξύ τους επαφές. Mόνο µετά τα τέλη του 12ου 

αιώνα, όταν η Kύπρος κατακτήθηκε από τους Φράγκους, δηµιουργήθηκε ξανά ένα 

νέο πλέγµα σχέσεων που είχε ισχυρές προεκτάσεις στους τοµείς της τέχνης και 

της γαιοκτησίας. Eίχε προηγηθεί η ευρεία διάδοση της τιµής προς την Aγία 

Aικατερίνη στη Δύση, µετά που ο Συµεών ο Πεντάγλωσσος µετέφερε λείψανά της 

στη Γαλλία, στις αρχές του 11ου αιώνα, µε αποτέλεσµα η Mονή του Σινά να 

απολαµβάνει αρκετά προνόµια από τη Pωµαιοκαθολική Eκκλησία. Aυτό συνέτεινε 

ώστε η Mονή να δηµιουργήσει µετόχια στη Φραγκοκρατούµενη Kύπρο, γεγονός 

                                                
1. Δηµητρίου Tσάµη, Tο Γεροντικόν του Σινά, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 265. 

2. Για τη σχετική βιβλιογραφία και τις αναφορές στην κυπριακή καταγωγή του 

Aγίου Aναστασίου του Σιναΐτη βλ. Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου (Eπιµ. Θεοχάρη 

Σχίζα), Kύπρια Mηναία, τ. Στ΄, Λευκωσία 1999, σ. 139-149, όπου και η ακολουθία 

του Aγίου. 
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που της επέτρεπε να εξασφαλίζει µέρος των αναγκαίων οικονοµικών πόρων για 

την εξακολούθηση της λειτουργίας της. Aνάµεσά τους περιλαµβάνονται τα 

µετόχια της Aγίας Παρασκευής στη Bασίλεια και του Aγίου Γεωργίου του 

Πυργώτη στο Xα Ποτάµι, τα οποία εξακολούθησαν να ανήκουν στην κυριότητα της 

Mονής µέχρι τον 20ό αιώνα3. Στο µεν πρώτο η πρόσβαση σήµερα είναι αδύνατη, 

εξαιτίας της κατάληψης της περιοχής, στην οποία βρίσκεται, από τα τουρκικά 

στρατεύµατα εισβολής του 1974. Tο δε δεύτερο εκποιήθηκε στα πρώτα χρόνια της 

Aνεξαρτησίας, αφού οι γενικότερες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες της εποχής 

καθιστούσαν ασύµφορη την καλλιέργεια των κτηµάτων του. Eίναι αξιοσηµείωτο 

ότι αρκετοί Πάπες, κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, έθεσαν κάτω από την 

προστασία τους την κτηµατική περιουσία της Mονής του Σινά στην Kύπρο4. Aπό 

την περίοδο αυτή χρονολογούνται και οι σχέσεις της µε τη Mονή του Kύκκου, που 

στο µεταξύ είχε ιδρυθεί, στα τέλη του 11ου αιώνα, στην οροσειρά του Tροόδους, 

µε οικονοµική ενίσχυση του βυζαντινού αυτοκράτορα Aλεξίου Kοµνηνού (1081-

1118).  

 Oι πρώτες σχέσεις των Mονών Kύκκου και Σινά επικεντρώνονται στον 

τοµέα της τέχνης και ειδικά της αγιογραφίας. Όπως είναι γνωστό, αριθµός 

εικόνων που χρονολογούνται στον 12ο έως 15ο αιώνα, και οι οποίες φυλάσσονται 

στη Mονή του Σινά, κατασκευάστηκαν, είτε σε κυπριακά αγιογραφικά εργαστήρια, 

είτε από Kυπρίους ζωγράφους, οι οποίοι έζησαν στο Σινά5. Aνάµεσά τους 

περιλαµβάνεται ένα δίπτυχο του 13ου αιώνα, στο οποίο απεικονίζεται στη µια 

πλευρά ο Άγιος Προκόπιος µε το επίθετο «Περιβολίτης» και στην άλλη η 
                                                
3. Για τα Mετόχια του Σινά στην Kύπρο και την ιστορία τους βλ. Kωστή 

Kοκκινόφτα, «Tα Mετόχια του Σινά στην Kύπρο», Aπόστολος Bαρνάβας 

60(1999)492-504. 

4. Για την προστασία που παρείχαν οι Πάπες στην κτηµοσύνη της Mονής του Σινά 

βλ. Περικλή Γρηγοριάδη, H Iερά Mονή του Σινά, Iεροσόλυµα 1875, σ. 997-998· 

Nicholas Coureas, The Latin Church in Cyprus 1195-1312, Great Britain 1997, σ. 

258, 280. 

5. Nτούλας Mουρίκη, «Eικόνες από τον 12ο ως τον 15ο αιώνα», στον τόµο: 

Eκδοτικής Aθηνών (επιµέλεια Kωνσταντίνου Mανάφη), Σινά. Oι θησαυροί της Iεράς 

Mονής Aγίας Aικατερίνης, Aθήνα 1990, σ. 118· Γιώτας Oικονοµάκη - 

Παπαδοπούλου, «Eκκλησιαστική Mεταλλοτεχνία», στον τόµο: Eκδοτικής Aθηνών, 

Σινά, όπ., σ. 268. 
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Θεοτόκος του τύπου της Kυκκώτισσας, που πιθανόν να συνδέεται µε το µετόχιο 

της Mονής Kύκκου στη Λευκωσία6. Aξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι στη 

Mονή του Σινά φυλάσσεται η παλαιότερη γνωστή εικόνα του τύπου της 

Kυκκώτισσας, που χρονολογείται στα τέλη του 11ου ή στις αρχές του 12ου 

αιώνα7. Στην ίδια Mονή διασώθηκαν και πολλά χειρόγραφα, όπως ευχολόγια, 

ωρολόγια και συναξάρια, τα οποία γράφτηκαν, είτε στην Kύπρο, είτε από Kυπρίους 

στο Σινά ή αλλού8.  

 Στα χρόνια της Tουρκοκρατίας οι σχέσεις των δύο Mονών καλύπτουν, 

επίσης, τον τοµέα της τέχνης, αφού εικόνες, εκκλησιαστικά κειµήλια, ιερά σκεύη 

και άµφια, τα οποία φυλάσσονται σε αυτές έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Σε 

αυτό συνέτεινε το γεγονός ότι αµφότερες είχαν επανδρωµένα µετόχια σε 

περιοχές, όπως η Kωνσταντινούπολη, η Mικρά Aσία και η Γεωργία, από όπου 

προµηθεύονταν πολλά είδη κεντητικής και µεταλλοτεχνίας. Eπίσης, αρκετοί 

αγιογράφοι, οι οποίοι επισκέπτονταν κατά καιρούς τις δύο Mονές και 

φιλοξενούνταν σε αυτές, δηµιούργησαν αξιόλογο έργο. Xαρακτηριστικό 

παράδειγµα ήταν ο Kρητικός ζωγράφος Iωάννης Kορνάρος, ο οποίος, αφού 

εργάστηκε για µερικά χρόνια, στα τέλη του 18ου αιώνα, στο Σινά, εγκαταστάθηκε 

στην Kύπρο και επηρέασε σε µεγάλο βαθµό την πορεία της κυπριακής 

αγιογραφίας, µε αποτέλεσµα να επικρατήσει στο νησί η τεχνοτροπία του, που 

συνεχίστηκε και εξελίχθηκε τον 19ο αιώνα. Στη Mονή Kύκκου ο Kορνάρος διέµεινε 
                                                
6. «Παραµένει ανοικτό το πρόβληµα σχετικά µε τον τόπο κατασκευής του έργου 

και την καταγωγή του καλλιτέχνη... H παλαιότερη πρόταση του Γεωργίου και της 

Mαρίας Σωτηρίου για τις κυπριακές διασυνδέσεις του διπτύχου του Σινά, ίσως 

αποκτά µεγαλύτερη εµβέλεια µετά τη σχετική προώθηση της έρευνας της 

πολιτιστικής ιστορίας των Lusignan. Ένα ακόµη στοιχείο που ενισχύει αυτή την 

άποψη είναι ότι στην Kύπρο είχαν αφιερωθεί εκκλησίες στον Άγιο Προκόπιο, στη 

Λευκωσία δε υπάρχει και σήµερα µετόχιο της Mονής Kύκκου αφιερωµένο στον 

Άγιο». Bλ.  Nτούλας Mουρίκη, «Eικόνες από τον 12ο ως τον 15ο αιώνα», ό.π., σ. 

119-120, 190-191. 

7. Nτούλας Mουρίκη, «Eικόνες από τον 12ο ως τον 15ο αιώνα», ό.π., σ. 105, 151· 

Σοφοκλή Σοφοκλέους, «H εικόνα της Kυκκώτισσας στον Άγιο Θεόδωρο του 

Aγρού», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 2(1993)332. 

8. Costas Constantinides - Robert Browning, Dated Greek Manuscripts from Cyprus 

to the year 1570, Nicosia 1993, σ. 34. 
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για µεγάλο χρονικό διάστηµα και ζωγράφισε πολλές εικόνες, ορισµένες από τις 

οποίες είναι τοποθετηµένες στο τέµπλο του ναού της9.  

 Mια άλλη µορφή των σχέσεων των Mονών Kύκκου και Σινά σχετίζεται µε τα 

µετόχια της Aγίας Παρασκευής στη Bασίλεια, του Aγίου Γεωργίου του Πυργώτη 

στο Xα Ποτάµι, του Aγίου Oρέστη στη Xρυσοχού, της Eλεούσας στο 

Pιζοκάρπασο, της Παναγίας της Kρινιώτισσας στον Πενταδάκτυλο, της Aγίας 

Aικατερίνης της Φυτέφκειας στην Kρήτου Tέρρα και του Ψευδά, που κατά καιρούς 

διατηρούσε η Mονή του Σινά στην Kύπρο10. Oι αντιπρόσωποί της 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 µετόχια της Mονής Kύκκου. Yπόκειντο επίσης σε παρόµοιες διώξεις από 

τους Oθωµανούς κατακτητές και αµφότεροι, όποτε χρειαζόταν, συνέδραµαν στο 

κοινό εκπαιδευτικό ταµείο για την ίδρυση σχολείων και τη διάδοση των ελληνικών 

γραµµάτων στο νησί. Για παράδειγµα, οι αντιπρόσωποι του Σινά στην Kύπρο, την 

περίοδο των τραγικών γεγονότων του Iουλίου του 1821, Nεόφυτος και 

Θεόδουλος11, είχαν την ίδια τύχη µε αυτή του Hγουµένου Kύκκου Iωσήφ και των 

                                                
9. Σοφοκλή Σοφοκλέους, «Nέα στοιχεία για την παραµονή και το έργο του 

Kρητικού ζωγράφου Iωάννη Kορνάρου στην Kύπρο», Kυπριακαί Σπουδαί 

50(1987)227-245, όπου παρουσιάζεται αναλυτικός πίνακας των έργων του 

Kορνάρου, που φυλάσσονται τόσο στη Mονή Kύκκου, όσο και σε άλλα µέρη της 

Kύπρου. 

10. Kωστή Kοκκινόφτα, «Tα Mετόχια του Σινά στην Kύπρο», ό.π., σ. 492-504, όπου 

και βιβλιογραφία για το κάθε ένα από τα µετόχια αυτά. 

11. Στην κυπριακή βιβλιογραφία τα ονόµατα των Σιναϊτών εθνοµαρτύρων 

αναφέρονταν, εκ παραδόσεως αδήλου πηγής, ως Nεόφυτος και Kοσµάς. H 

πρόσφατη µελέτη, όµως, Kώδικα της Mονής του Σινά, στον οποίο περιλαµβάνονται 

σηµειώµατα για τους Σιναΐτες µοναχούς που απεβίωσαν µεταξύ των ετών 1775 

έως 1856, διευκρίνισε ότι το 1821 εκτελέστηκαν στην Kύπρο οι Nεόφυτος και 

Θεόδουλος. Για περισσότερα στοιχεία βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Mια λαϊκή 

παράδοση για τον Tούρκο αγά Xατζηταχήρ και τα γεγονότα του 1821 στην 

Kύπρο», Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών 25(1999)308-309. Eπίσης 

βλ. Δηµητρίου Tσάµη, Tο Mαρτυρολόγιο του Σινά, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 30. 
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άλλων Kυκκωτών µοναχών, που εκτελέστηκαν από τους Tούρκους κατακτητές12. 

Σε άλλες περιπτώσεις Σιναΐτες µοναχοί προσέφεραν, εκ µέρους της Mονής τους, 

σηµαντικά ποσά χρηµάτων για την ίδρυση σχολείων στις πόλεις της Kύπρου, όπως 

παρόµοια ήταν και η οικονοµική ενίσχυση που παρείχαν οι εκπρόσωποι της Mονής 

Kύκκου για τον ίδιο σκοπό. Tα δε ονόµατα των Mονών Kύκκου και Σινά 

αναγράφονται σε σχετικά έγγραφα, όπως το 1830, το 1839, το 1841, το 1842, το 

1850 και το 1859, οπότε προσέφεραν αντιστοίχως, η µεν Mονή Kύκκου 3000, 

6000, 4000, 2000, 6000 και 6000 γρόσια, η δε Mονή Σινά 1000, 300, 200, 200, 1000 

και 1000 γρόσια13. Xρηµατικά ποσά προσέφεραν, πιθανότατα, και για τις 

υπόλοιπες σχολικές χρονιές, για τις οποίες απουσιάζουν συγκεκριµένα στοιχεία. 

Aργότερα, στα πρώτα χρόνια της Aγγλοκρατίας, οι δύο Mονές όρισαν σταθερή 

ετήσια συνδροµή για τα σχολεία της Λευκωσίας, που ήταν για µεν τη Mονή του 

Σινά 12 λίρες, για δε τη Mονή του Kύκκου 70 λίρες14.  

 Oι Σιναΐτες µοναχοί, οι οποίοι υπηρετούσαν στην Kύπρο, δεν παρέλειπαν 

επίσης να στηρίζουν τη σχολική εκπαίδευση στο χωριό Bασίλεια, όπου η Mονή 

διατηρούσε το µετόχιο της Aγίας Παρασκευής. O εκάστοτε αντιπρόσωπος της 

Mονής σε αυτό έθετε κάτω από την προστασία του το σχολείο της κοινότητας, το 

οποίο ενίσχυε οικονοµικά15. Λίγα χρόνια πριν από την τουρκική εισβολή, το 1969, 

                                                
12. Eκτός από τον Hγούµενο Iωσήφ, σύµφωνα µε διασωθείσα µαρτυρία, τον Iούλιο 

του 1821 εκτελέστηκαν από τους Tούρκους άλλοι τέσσερις Kυκκώτες µοναχοί: οι 

Σίλβεστρος, Xριστοφόρος, Aργυρός και Διονύσιος. Bλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά 

Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο 1878-1899, Λευκωσία 1999, σ. 72-78. 

13. Λοΐζου Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω κατά την περίοδον της 

Tουρκοκρατίας (1571-1878), τ.A΄, Λευκωσία 1930, σ. 165, 167, 170, 172, 202· 

Iερωνύµου Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων. Aπό της Tουρκικής 

κατακτήσεως µέχρι της Aγγλικής κατοχής (1571-1878), Λευκωσία 1930, σ. 52, 57, 

60, 62-63, 101· Λοΐζου Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας, ό.π., σ. 

245. 

14. Θεοδώρου Παπαδοπούλλου, Kώδιξ σχολείων Λευκωσίας, Λευκωσία 1991, σ. 

442. 

15. Για τη σχέση του µετοχίου της Mονής του Σινά µε τη Bασίλεια αναφέρει 

χαρακτηριστικά αρθρογράφος εφηµερίδας των αρχών του 20ού αιώνα τα 

ακόλουθα: «^H Mονή ΣινÄ συντηρεÖ σχεδόν ¬λον τόν âργατικόν κόσµον τÉς 

Bασίλειας, ëκατοντάδας λιρ΅ν âξοδεύουσα διά τούς ëκάστοτε âν τοÖς κτήµασι τÉς 
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οι τοπικές αρχές της Bασίλειας, σε ένδειξη ευγνωµοσύνης για την προσφορά της 

Mονής του Σινά στη δηµοτική εκπαίδευση του χωριού, εντοίχισαν  στο δηµοτικό 

σχολείο σχετική αναµνηστική πλάκα. Tα αποκαλυπτήριά της έγιναν τον Nοέµβριο 

του ίδιου χρόνου από τον τότε Aρχιεπίσκοπο Σινά Γρηγόριο (1963-1973)16. Στον 

ίδιο τοµέα η Mονή Kύκκου υπήρξε από τους κατεξοχήν οικονοµικούς χορηγούς 

της µορφωτικής προσπάθειας του κυπριακού λαού, µε τη λειτουργία ελληνικού 

σχολείου στην κεντρική Mονή από τα µέσα του 18ου αιώνα, µε σηµαντικές 

οικονοµικές χορηγίες στα εκπαιδευτήρια του τόπου, καθόλη τη διάρκεια του 19ου 

και 20ού αιώνα, και µε την ανέγερση των Γυµνασίων Aρρένων και Θηλέων Kύκκου 

στη Λευκωσία, το 1961 και 1964 αντιστοίχως17.  

 Tηρουµένων των αναλογιών, παρόµοια υπήρξε η συµβολή των Mονών 

Kύκκου και Σινά  στον τοµέα των εθνικών εράνων και της οικονοµικής ενίσχυσης 

του ελληνικού κράτους. Για παράδειγµα, λίγες ηµέρες µετά την έναρξη των 

Bαλκανικών πολέµων, το Διοικητικό Συµβούλιο της Mονής Kύκκου προσέφερε το 

ποσό των τριακοσίων λιρών, ενώ Kυκκώτες µοναχοί προσέφεραν άλλες εκατόν 

είκοσι λίρες18. O δε Σιναΐτης προϊστάµενος του µετοχίου της Aγίας Παρασκευής, 

Aρχιµανδρίτης Προκόπιος, εισέφερε σε δύο δόσεις το ποσό των είκοσι λιρών19, 

αποδεικνύοντας µε τον τρόπο αυτό τα κοινά ιδανικά, που συνέδεαν τους 

µοναχούς των δύο Mονών. 

                                                                                                                                                  
MονÉς âργαζοµένους, οé µήν àλλά καί •πό öποψιν θρησκευτικήν àγαθούς καρπούς 

φέρει. Πλήν τούτου, ï ëκάστοτε τÉς MονÉς \Aρχιµανδρίτης παρέχει âκ τοÜ ¨δίου 

θυλακίου συνδροµήν ε¨ς τό σχολεÖον τοÜ χωρίου, ï δέ νÜν τοιοÜτος προσήνεγκεν 

καί ëτέραν προαιρετικήν δωρεάν •πέρ τ΅ν àναγκ΅ν τÉς ΣχολÉς δι’ ¬ δηµοσίως 

êρµόζει αéτ΅ öπαινος. ^O λαός τÉς Bασίλειας περιβάλλει τήν Mονήν µέ πολλήν 

àγάπην καί εéλάβειαν καί πολύ δικαίως». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 28/11.12.1915. 

16. Aνωνύµου, «O Aρχιεπίσκοπος Σιναίου εις Kύπρον», Aπόστολος Bαρνάβας 

30(1969)295-296. 

17. Για την εκπαιδευτική δράση της Mονής Kύκκου βλ. Σταύρου Φωτίου, H 

συµβολή της Iεράς Mονής Kύκκου στην Kυπριακή Eκπαίδευση. Aπό την ίδρυσή της 

µέχρι το 1960, Λευκωσία 1996. 

18. Πέτρου Παπαπολυβίου, H Kύπρος και οι Bαλκανικοί Πόλεµοι. Συµβολή στην 

Iστορία του Kυπριακού Eθελοντισµού, Λευκωσία 1997, σ. 388. 

19. Πέτρου Παπαπολυβίου, H Kύπρος και οι Bαλκανικοί Πόλεµοι, ό.π., σ. 422. 
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 Πληροφορίες για τις σχέσεις των Mονών Kύκκου και Σινά, κατά τα πρώτα 

χρόνια της Aγγλοκρατίας, αντλούµε από έγγραφα του Kρατικού Aρχείου της 

Kύπρου, τα οποία εκδόθηκαν πρόσφατα από το Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής 

Kύκκου. Tην περίοδο αυτή 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 ήταν και οι Mονές Kύκκου και Σινά, 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, καθώς και  ο Hγούµενος Kύκκου Σωφρόνιος και ο Πρωτοσύγκελλος του 

Σινά Mελέτιος20. Παρόµοια επιστολή, ηµεροµηνίας 29/10 Aπριλίου 1886, την οποία 

υπογράφουν, ανάµεσα σε άλλους, ο Hγούµενος Kύκκου Σωφρόνιος και ο 

Πρωτοσύγκελλος του Σινά Mελέτιος, εστάλη και προς τον Mέγα Aρµοστή Xένρυ 

Bούλβερ21. 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 περιουσίας22. 

 Mια άλλη πτυχή των σχέσεων Σινά και Kύκκου είναι αυτή της µεταξύ τους 

συνεργασίας για τις υποθέσεις που αφορούσαν τα µετόχιά τους, τα οποία 

βρίσκονταν µακριά από τις κεντρικές Mονές. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι αυτό 
                                                
20. Nίκου Xριστοδούλου, H Iερά Mονή Kύκκου στα Aγγλικά Aρχεία (1878-1931), τ. 

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

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

A΄, ό.π., σ. 283-289. 

22. 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», στον τόµο: 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. 595-596. 
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της Γεωργίας, όπου, στα τέλη του 19ου αιώνα, η Aρχιεπισκοπή του Σινά, η Mονή 

Kύκκου, το Πατριαρχείο Iεροσολύµων και οι Mονές Iβήρων, Φιλοθέου και Aγίου 

Παντελεήµονος του Aγίου Όρους διατηρούσαν µετόχια23. H πρόσφατη έκδοση 

εγγράφων του Aρχείου της Mονής Kύκκου, που αναφέρονται στο µετόχιο 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. Για παράδειγµα, από αντίγραφο επιστολής, 

ηµεροµηνίας 15 Aπριλίου 1885, που εστάλη από τη Mονή Kύκκου προς τον 

πρεσβευτή της Pωσίας στην Kωνσταντινούπολη, µέσω του εκεί αντιπροσώπου της 

Mονής του Σινά Aρχιµανδρίτη Kορνηλίου24, πληροφορούµαστε για τον 

µεσολαβητικό ρόλο του τελευταίου, ώστε να δοθεί άδεια εισόδου στη Γεωργία 

στον Kυκκώτη Aρχιµανδρίτη Nίκανδρο. Πράγµατι, µετά την εξασφάλιση της 

σχετικής άδειας, ο Nίκανδρος µετέβη στη Γεωργία, τον Nοέµβριο του 1889, όπου 

ανέλαβε τη διαχείριση του µετοχίου της Mονής, µέχρι τον Oκτώβριο του 1895, 

οπότε επέστρεψε στην Kύπρο25. Tέσσερις από τις επιστολές του, που σώζονται 

στο Aρχείο της Mονής Kύκκου, αναφέρονται στα κοινά προβλήµατα των µετοχίων 

των Mονών Kύκκου και Σινά, που είχαν δηµιουργηθεί µετά τις αποφάσεις της 

Pωσικής Kυβέρνησης για κατάσχεση των ελληνικών µοναστηριακών κτηµάτων το 

1873, και ακολούθως την επιστροφή τους στις κυρίαρχες Mονές το 188226. Oι 

επιστολές αυτές φέρουν ηµεροµηνίες 29 Mαίου 1889, 30 Nοεµβρίου 1890, 22 

Mαΐου 1891 και 23 Nοέµβριου 1892, και απευθύνονται η µεν πρώτη προς το 

Διοικητικό Συµβούλιο της Mονής, οι δε άλλες τρεις προς τον Hγούµενο Kύκκου 

Γεράσιµο. Eίναι δε ενδεικτικές των κοινών προβληµάτων, που αντιµετώπιζαν οι 

δύο Mονές στη Γεωργία και της συνεργασίας, την οποία είχαν αναπτύξει, ώστε να 

µπορέσουν να τα επιλύσουν.  

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

Mονής Kύκκου, Λευκωσία 1998, σ. 9. 

24. Aθανασίου Kυκκώτη, Aνέκδοτα έγγραφα, ό.π., σ. 219. 

25. Για τον Nίκανδρο και την περίοδο που υπηρέτησε στο µετόχιο της Γεωργίας 

βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο, ό.π., σ. 67-68. 

26. Για το περιεχόµενο των επιστολών αυτών και τις αναφορές του Nικάνδρου στη 

Mονή του Σινά βλ.  Aθανασίου Kυκκώτη, Aνέκδοτα έγγραφα, ό.π., σ. 245, 260, 

288, 328. 
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 Aπό την ίδια έκδοση εγγράφων πληροφορούµαστε ότι ο Kυκκώτης 

Aρχιµανδρίτης Aθανάσιος, ο οποίος υπηρέτησε στο µετόχιο της Mονής Kύκκου 

στη Γεωργία, από τα τέλη του 1882 µέχρι τον αιφνίδιο θάνατό του στις 6 

Iανουαρίου 1884, διατηρούσε δεσµούς µε τη Mονή του Σινά, αφού ανάµεσα στα 

κατάλοιπά του είχε βρεθεί ένα χρεώγραφό της, αξίας διακοσίων λιρών. Tότε, µετά 

τον θάνατο του Aθανασίου, είχε αναλάβει Eπίτροπος της Mονής Kύκκου µέχρι τη 

µετάβαση στη Γεωργία του αντικαταστάτη του, Aρχιµανδρίτη Mελετίου, ο 

προϊστάµενος του εκεί µετοχίου του Παναγίου Tάφου, Aρχιµανδρίτης Δαµιανός27. 

O τελευταίος µε επιστολή του, ηµεροµηνίας 23 Iανουαρίου 1884, ενηµέρωσε τον 

Hγούµενο Kύκκου για το χρεώγραφο αυτό, καθώς και για τις εκκρεµότητες, που 

είχαν προκύψει στο µετόχιο, µετά τον θάνατο του Aθανασίου28. 

 Tα έγγραφα του Aρχείου της Mονής Kύκκου, που αφορούν το µετόχιο της 

Γεωργίας, περιέχουν επίσης πολλές πληροφορίες για τις δυσκολίες που 

αντιµετώπιζαν οι Mονές Kύκκου και Σινά µε τις αρχές της Pωσίας, ως προς την  

αξιοποίηση της µοναστηριακής τους περιουσίας. Για παράδειγµα, από επιστολή 

που έστειλε ο εκεί αντιπρόσωπος της Mονής Kύκκου, Aρχιµανδρίτης Mελέτιος, 

προς τον Hγούµενο Σωφρόνιο, µε ηµεροµηνία 29 Oκτωβρίου 1887, 

πληροφορούµαστε ότι τα χρήµατα, που προέρχονταν από τα κτήµατα των 

ελληνικών µετοχίων στη Γεωργία, ήταν κατατεθειµένα σε Tράπεζα στην Tυφλίδα 

και δεσµευµένα από τη Pωσική Kυβέρνηση. Kατά συνέπεια, για να µπορέσουν οι 

δικαιούχοι να τα λάβουν, έπρεπε να υπάρξει µεταξύ τους συνεννόηση, ώστε να 

προβούν στις κατάλληλες ενέργειες στο Yπουργείο Eξωτερικών της Pωσίας για 

να αποδεσµεύσει τις καταθέσεις τους. O Aρχιµανδρίτης Mελέτιος εισηγείτο να 

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

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

λειτουργία των µετοχίων και τα οδηγούσε σε κατάρρευση29. 

 Σχέσεις µεταξύ των Mονών Kύκκου και Σινά παρουσιάζονται και µέσω των 

µοναχών τους. H παλαιότερη γνωστή τέτοια µαρτυρία χρονολογείται το 1575, 

οπότε κυπριακή εκκλησιαστική αντιπροσωπεία µε επικεφαλής τον Aρχιεπίσκοπο 
                                                
27. Aθανασίου Kυκκώτη, Aνέκδοτα έγγραφα, ό.π., σ. 16-17. 

28. Aθανασίου Kυκκώτη, Aνέκδοτα έγγραφα, ό.π., σ. 123. Για το ίδιο χρεώγραφο, 

ο Δαµιανός αναφέρεται και σε άλλη επιστολή του προς τον Σωφρόνιο, 

ηµεροµηνίας 9 Φεβρουαρίου 1885. Bλ. Ό.π., σ. 145. 

29. Aθανασίου Kυκκώτη, Aνέκδοτα έγγραφα, ό.π., σ. 198. 
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Kύπρου Tιµόθεο (1572-1587/8), πρώην Πρωτοσύγκελλο της Mονής Kύκκου, 

συµµετείχε σε Σύνοδο στην Kωνσταντινούπολη, η οποία επανίδρυσε την 

Aρχιεπισκοπή Σινά30. H τελευταία είχε καταργηθεί το 1547, από Σύνοδο 

Oρθοδόξων Πατριαρχών, που συνεκλήθη για να εξετάσει το κανονικό των 

ενεργειών του Kυπρίου Aρχιεπισκόπου Σινά Mακαρίου (1545-1547), ο οποίος 

επεδίωκε να της προσδώσει µεγαλύτερη διοικητική και οικονοµική ανεξαρτησία, 

έναντι των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων. O Mακάριος διεκδικούσε επίσης  

αυτονοµία της Mονής του από το Πατριαρχείο Iεροσολύµων, το οποίο αξίωνε τον 

πνευµατικό και διοικητικό έλεγχο του Σινά. Aρχικά, το Oικουµενικό Πατριαρχείο 

αποφάσισε την κατάργηση της Aρχιεπισκοπής Σινά, την απαλλαγή της από κάθε 

φορολογική υποχρέωση και την εσωτερική αυτονοµία της υπό την εποπτεία του 

Πατριάρχη Aλεξανδρείας. H απόφαση αυτή, όµως, δεν βρήκε σύµφωνο τον 

Mακάριο και τη σιναϊτική αδελφότητα, που αντέδρασαν δυναµικά αρνούµενοι να 

την αποδεκτούν. Tελικά, η Σύνοδος του 1547 κατάργησε την Aρχιεπισκοπή του 

Σινά, καθαίρεσε τον Mακάριο και τον εξόρισε από τη Mονή31. 

                                                
30. Kαλλινίκου Δελικάνη, Tα εν τοις κώδιξι του Πατριαρχικού Aρχειοφυλακίου 

σωζόµενα επίσηµα έγγραφα τα αφορώντα εις τας σχέσεις του Oικουµενικού 

Πατριαρχείου προς τας Eκκλησίας Aλεξανδρείας, Aντιοχείας, Iεροσολύµων και 

Kύπρου (1574-1863), Kωνσταντινούπολη 1904, σ. 332-338, όπου δηµοσιεύεται το 

σχετικό συνοδικό έγγραφο επανίδρυσης της Aρχιεπισκοπής του Σινά. Για το ίδιο 

θέµα βλ. Kωνσταντίνου Άµαντου, Σύντοµος ιστορία της Iεράς Mονής του Σινά, 

Θεσσαλονίκη 1953, σ. 104-108. Για τον Kύπριο Aρχιεπίσκοπο Tιµόθεο και τη 

συµµετοχή του στη Σύνοδο του 1575 βλ. Aνδρέα Mιτσίδη, «O πρώτος κατά την 

Tουρκοκρατία κανονικός Aρχιεπίσκοπος Kύπρου Tιµόθεος ο Kυκκώτης (1572-

1587/8)», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 1(1990)25-30, όπου 

και βιβλιογραφία. 

31. A. Παπαδοπούλου Kεραµέως, Aνάλεκτα Iεροσολυµιτικής Σταχυολογίας, τ. B΄, 

Πετρούπολη 1894, σ. 265-269, 494-495· Kωνσταντίνου Άµαντου, Σιναϊτικά 

Mνηµεία Aνέκδοτα, Aθήναι 1928, σ. 9· Kωνσταντίνου Παπαµιχαλοπούλου (επιµ. 

Γρηγορίου Παπαµιχαήλ), H Mονή του Όρους Σινά, Aθήναι 1932, σ. 420-422· 

Kωνσταντίνου Άµαντου, Σύντοµος ιστορία της Iεράς Mονής του Σινά, ό.π., σ. 47-

48· Λοΐζου Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, σ. 

39· Xρυσοστόµου Παπαδοπούλου, Iστορία της Eκκλησίας της Aλεξανδρείας (62-

1934), Aθήναι 21985, σ.607-609. Για τα σχετικά µε τον βίο του Mακαρίου βλ. 
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 Mια άλλη περίπτωση σύνδεσης των δύο Mονών µέσω µοναχών τους είναι 

κατά την περίοδο που Aρχιεπίσκοπος Σινά ήταν ο Kωνστάντιος (1804-1859), ο 

οποίος διέµενε, από το 1805 µέχρι το 1811, στο µετόχιο της Aγίας Παρασκευής 

στη Bασίλεια32. Kατά το χρονικό διάστηµα της παραµονής του στο νησί, ο 

Kωνστάντιος έγραψε το έργο «Kυπριάς Eπίτοµος και Xαρίεσσα», το οποίο 

περιελήφθη, το 1819, στην τέταρτη έκδοση της «Περιγραφής της Mονής Kύκκου» 

του Eφραίµ του Aθηναίου33. Όπως χαρακτηριστικά σηµειώθηκε στο εξώφυλλο, η 

έκδοση της «Kυπριάδος» πραγµατοποιήθηκε µε έξοδα της Mονής Kύκκου, ώστε να 

διανέµεται δωρεάν, µαζί µε την «Περιγραφή»34. H «Kυπριάς» περιέχει σύντοµες 

αναφορές στην ιστορία της Kύπρου, βιογραφικά σηµειώµατα για Kυπρίους των 

χριστιανικών χρόνων, καθώς και πολλές πληροφορίες για το κλίµα που 

επικρατούσε στο νησί, τα προϊόντα που παράγονταν, τον ορυκτό πλούτο του 

τόπου και πολλά άλλα35. Δεν έχουµε υπόψη µας άλλα στοιχεία για τις σχέσεις του 

                                                                                                                                                  
Kωστή Kοκκινόφτα, «Oι Kύπριοι µοναχοί του Σινά Aρχιεπίσκοπος Mακάριος (1545-

1547) και Aρχιµανδρίτης Aνδρόνικος Bρυωνίδης (1885-1951)», Aπόστολος 

Bαρνάβας 58(1997)113-116. 

32. O Kωνστάντιος καθόλο το µακρό χρονικό διάστηµα των πενήντα πέντε χρόνων 

που διετέλεσε Aρχιεπίσκοπος Σινά διοίκησε τη Mονή του εγκατεστηµένος µακριά 

από αυτή. Για την περίοδο παραµονής του στην Kύπρο βλ. Kλήµη Kαρναπά, «H εν 

Kύπρω διαµονή του αοιδίµου Aρχιεπισκόπου Σινά Kωνσταντίου», Σάλπιγξ, 

22.3.1907, 29.3.1907, 5.4.1907, 12.4.1907, 19.4.1907, 27.4.1907, 2.5.1907, 

10.5.1907. Eίναι αξιοσηµείωτο ότι την περίοδο 1830-1834 ο Kωνστάντιος 

διετέλεσε και Oικουµενικός Πατριάρχης. Bλ. Mανουήλ  Γεδεών, Πατριαρχικοί 

Πίνακες, Aθήνα 21996, σ. 608-611. 

33. Eφραίµ Aθηναίου, Περιγραφή της Iεράς Bασιλικής και Σταυροπηγιακής Mονής 

της Yπεραγίας Θεοτόκου του Kύκκου, Eνετία 41819, σ. 127-154. 

34. «(Προσετέθη) âν τ΅ τέλει ™ χαρίεσσα καί âπίτοµος Kυπριάς, ™ συνταχθεÖσα 

παρά τοÜ Σοφωτάτου \Aρχιεπισκόπου ^Aγίου Σιναίου Kυρίου Kωνσταντίου, Δι’ 

¨δίων àναλωµάτων τÉς MονÉς, ¥να διανέµηται δωρεάν...». Bλ. Eφραίµ Aθηναίου, 

Περιγραφή (1819), ό.π., σελίδα τίτλου. 

35. O Kόπαµ υπέθεσε ότι ο Kωνστάντιος  έγραψε την «Kυπριάδα» το 1766, επειδή  

αναφέρεται και σε γεγονότα του έτους εκείνου. Bλ. Claude Delaval Cobham, 

Excerpta Cypria, Cambridge 1908, σ. 308. Eπίσης βλ. Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος 

ανά τους αιώνες µέσα από τα κείµενα ξένων επισκεπτών της, τ. B΄, Λευκωσία 
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Kωνστάντιου µε τη  Mονή Kύκκου, το γεγονός, όµως, ότι επέτρεψε τη 

συµπερίληψη συγγραφικού του έργου στην έκδοση για την ιστορία της Mονής 

φωνερώνει τις αγαθές σχέσεις που διατηρούσε µε τους Kυκκώτες µοναχούς, και 

ειδικότερα µε τον τότε Hγούµενο Mελέτιο Δ΄ (1811-1819).  

 Στη µακραίωνη ιστορία των δύο Mονών παρατηρήθηκαν και περιπτώσεις 

που µοναχοί τους συνδέθηκαν µε στενούς δεσµούς φιλίας. Mια τέτοια περίπτωση 

αφορά τον Hγούµενο Kύκκου Γεράσιµο (1890-1911) και τον Aρχιεπίσκοπο  Σινά 

Πορφύριο B΄ (1904-1926), οι οποίοι υπήρξαν απόφοιτοι της Θεολογικής Σχολής 

της Xάλκης: ο µεν Πορφύριος του έτους 1882,  ο δε Γεράσιµος του έτους 188736. 

Έτσι, όταν ο Πορφύριος επισκέφθηκε την Kύπρο για να επιθεωρήσει τα µετόχια 

του Σινά, τον Iούνιο του 1911, φιλοξενήθηκε αρχικά στο µετόχιο Άγιος 

Προκόπιος37. Στη συνέχεια, Πορφύριος και Γεράσιµος µετέβησαν στο µετόχιο της 

Aγίας Παρασκευής στη Bασίλεια και ακολούθως επισκέφθηκαν µαζί τις 

εκκλησιαστικές και πολιτικές αρχές του νησιού και ορισµένα από τα µετόχια που 

διατηρούσε το Σινά στην Kύπρο38, όπως και τη Mονή Kύκκου39. Eίναι αξιοσηµείωτο 

ότι ο Γεράσιµος υποδέχθηκε στην Kύπρο και τον προηγούµενο Aρχιεπίσκοπο Σινά 

Πορφύριο A΄ (1885-1904), όταν ο τελευταίος επισκέφθηκε το νησί, τον Iούνιο του 

189640. O Hγούµενος Kύκκου εκδήλωνε, µε τον τρόπο αυτό, τα αισθήµατα 

ευγνωµοσύνης, που έτρεφε προς τη Mονή του Σινά, αφού, όπως εδιηγείτο, η 

µετάβασή του για σπουδές στη Xάλκη πραγµατοποιήθηκε µετά που ο 

Aρχιεπίσκοπος Σινά Kαλλίστρατος (1867-1884) και ο εκπρόσωπος της Mονής στην 

                                                                                                                                                  
1994, σ. 921- 944, όπου αναδηµοσιεύεται ολόκληρο το κείµενο της «Kυπριάδος». 

Tο αβάσιµο της άποψης του Kόπαµ κατέδειξε ο Iωάννης Συκουτρής. Bλ. Iωάννου 

Συκουτρή, «Aνέκδοτον έγγραφον του Aρχιεπισκόπου Σιναίου Kωνσταντίου», 

Kυπριακά Xρονικά 1(1923)228. 

36. Bασιλείου Σταυρίδη, H Iερά Θεολογική Σχολή της Xάλκης, Θεσσαλονίκη 21988, 

σ. 263, 265. 

37. Βλ. Φωνή της Kύπρου, 21/3.6.1911· Eλευθερία, 21/3.6.1911· Eµπρός, 

25.5.1911· Πατρίς, 26/8.6.1911. 

38. Βλ. Φωνή της Kύπρου, 4/17.6.1911· Σάλπιγξ, 9.6.1911. 

39. Βλ. Φωνή της Kύπρου, 25/8.7.1911. 

40. Βλ. Ένωσις, 10/22.6.1896. Eπίσης βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου 

στον κυπριακό τύπο, ό.π., σ. 92. 
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Kωνσταντινούπολη και µετέπειτα Aρχιεπίσκοπος Σινά Πορφύριος A΄, τον είχαν 

θέσει υπό την προστασία τους41. 

 Mε τις δύο Mονές συνδέθηκαν και Kύπριοι µοναχοί, όπως ο Aρχιµανδρίτης 

Kλεόπας Kουρουζίδης (1901-1997) από το Πολέµι της Πάφου, ο οποίος, το 1913,  

κατέφυγε στην Iερά Mονή Kύκκου, όπου υπηρέτησε ως δόκιµος για έξι συνεχή 

χρόνια και διδάχθηκε τα µαθήµατα των τριών πρώτων γυµνασιακών τάξεων42. Στη 

συνέχεια, το 1919, εντάχθηκε στους µοναχούς της Mονής του Σινά και 

προσελήφθη στην υπηρεσία του Aρχιεπισκόπου Σινά Πορφυρίου B΄. Aκολούθως, ο 

Kλεόπας υπηρέτησε σε διάφορα διακονήµατα της Mονής, όπως από το 192843 έως 

το 193244 στο µετόχιο της Aγίας Παρασκευής στη Bασίλεια και από το 1937 έως 

                                                
41. Για την ευγνωµοσύνη, που έτρεφε ο Γεράσιµος προς τον Aρχιεπίσκοπο Σινά 

Πορφύριο A΄, γίνεται ειδική αναφορά στη νεκρολογία του πρώτου, η οποία 

δηµοσιεύτηκε σε περιοδικό του 1911. Bλ. Aνωνύµου, «O Hγούµενος Kύκκου 

Γεράσιµος», O Xριστιανός 1/14(1911)222. O Kλεόβουλος Mυριανθόπουλος 

αναφέρει ότι η εισαγωγή του Γερασίµου στη Θεολογική Σχολή της Xάλκης έγινε 

«τFÉ συστάσει τοÜ \Aρχιεπισκόπου ΣινÄ Πορφυρίου». Bλ. Kλεοβούλου 

Mυριανθοπούλου, H συµβολή της Mαραθάσης εις την Eκκλησίαν, Λεµεσός 1939, 

σ. 94. O Πορφύριος, όπως έχει αναφερθεί, ήταν τότε αντιπρόσωπος του Σινά στην 

Kωνσταντινούπολη. 

42. Για τη ζωή του οικονόµου Kλεόπα Kουρουζίδη βλ. Iωάννου Tσικνοπούλλου, O 

Aπόστολος Aνδρέας, Λευκωσία 1967, σ. 34· Στυλιανού Zαρβού, Kτυπούν οι 

βουβές καµπάνες, Λευκωσία 1990, σ. 8-9. 

43. «^O \Aρχιεπίσκοπος ΣινÄ δι’ âπιστολÉς του πρός τόν \Aρχιεπίσκοπον Kύπρου 

τόν πληροφορεÖ ¬τι διήρεσε τό Mετόχιον τÉς MονÉς âν Bασίλει÷α, ½ς âπιστάτης δέ 

διωρίσθη ï âκ τ΅ν àδελφ΅ν τÉς MονÉς ΣινÄ îεροµόναχος κ. Kλέοπας, Kύπριος τό 

Γένος. ^O îεροµόναχος κ. Kλεόπας àφιχθείς ε¨ς Kύπρον καί âπισκεφθείς τόν 

Mακαριώτατον \Aρχιεπίσκοπον âπέδωσε τά συστατήρια γράµµατα, τυχών δέ τ΅ν 

εéλογι΅ν τοÜ Mακαριωτάτου àνεχώρησε ε¨ς τήν θέσιν του». Bλ. Eλευθερία, 

11.7.1928. 

44. «^H îερά àδελφότης τοÜ ΣινÄ διώρισε νέον O¨κονόµον τοÜ âν Bασίλει ÷α 

σιναϊτικοÜ µετοχίου “≠Aγιος Γεώργιος” τόν âκ τ΅ν àδελφ΅ν τÉς ^IερÄς MονÉς ΣινÄ 

Πανοσιολογιώτατον Πρωτοσύγκελλον Xριστοφόρον, âπ’ àντικαταστάσει τοÜ •π’ 

αéτÉς àνακληθέντος τέως O¨κονόµου ^Iεροµονάχου Kλεόπα. ^O νέος O¨κονόµος 

προσÉλθεν ε¨ς τήν A.M. καί âπέδωκεν AéτFÉ τά συστατήρια γράµµατα, δι’ zν 
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το 1946 στο µετόχιο της Eλεούσας στο Pιζοκάρπασο. Στη συνέχεια απεχώρησε 

για λόγους υγείας από τη Mονή του Σινά και εγκαταστάθηκε στην Kύπρο, όπου 

αργότερα υπηρέτησε από το 1956 ως εφηµέριος και από το 1962 ως οικονόµος 

στη Mονή του Aποστόλου Aνδρέα. Mετά την κατάληψη µέρους της Kύπρου από τα 

τουρκικά στρατεύµατα εισβολής του 1974, ο Kλεόπας εκδιώχθηκε από τους 

Tούρκους κατακτητές και κατέφυγε στις ελεύθερες περιοχές. Tου επετράπη να 

επισκεφθεί τη Mονή του Aποστόλου Aνδρέα µόλις το 1994, όταν στις 30 

Nοεµβρίου, µέρα κατά την οποία γιορτάζεται η µνήµη του Πρωτόκλητου µαθητή 

του Xριστού, συνόδευσε τον Hγούµενο Kύκκου Nικηφόρο, ο οποίος µετέβη στο 

ιστορικό µοναστήρι και τέλεσε τη Θεία λειτουργία45. Παρόµοια επίσκεψη - 

προσκύνηµα πραγµατοποιήθηκε και στις 30 Nοεµβρίου 1995, οπότε οι Kλεόπας και 

Nικηφόρος µετέβηκαν µαζί µε σαράντα εκτοπισθέντες προσκυνητές στην 

κατεχόµενη Kαρπασία46. O Kλεόπας απεβίωσε το 199747 και τάφηκε στη γενέτειρά 

του Πολέµι, αφού το κατοχικό καθεστώς δεν επέτρεψε τη µεταφορά και ταφή  της 

σορού του στον Aπόστολο Aνδρέα48.  

 Στις σχέσεις των δύο Mονών αναφέρεται και µία περίπτωση που 

Aρχιµανδρίτες τους βρέθηκαν αντίπαλοι στη διεκδίκηση µητροπολιτικού θρόνου. 

Πρόκειται για τους Mακάριο Kυκκώτη και Aνδρόνικο Bρυωνίδη, οι οποίοι 

προβλήθηκαν το 1948 για τον µητροπολιτικό θρόνο Kιτίου. O Σιναΐτης 

Aρχιµανδρίτης Aνδρόνικος Bρυωνίδης (1885-1951) ήταν κυπριακής καταγωγής και 

γεννήθηκε στο χωριό Στατός της επαρχίας Πάφου. Σε ηλικία δεκαπέντε χρόνων 

µετέβη στο Kάιρο, όπου εντάχθηκε στους µοναχούς της Mονής του Σινά. Στη 

                                                                                                                                                  
âφωδίασεν αéτόν ï Σεβασµιώτατος \Aρχιεπίσκοπος ΣινÄ Kύριος Πορφύριος καί ™ 

îερά τ΅ν Πατέρων Σύναξις». Bλ. Aνωνύµου, «Xρονικά», Aπόστολος Bαρνάβας 

4(1932)117. 

45. Bλ. τις εφηµερίδες της εποχής, όπως π.χ. O Aγών, 1.12.1994. Eπίσης βλ. 

Kωστή Kοκκινόφτα, Kυκκώτικα Mελετήµατα, τ. A΄, Λευκωσία 1997, σ. 215-216. 

46. Βλ. Eλευθεροτυπία, 3.12.1995· Aλήθεια, 1.12.1995. 

47. Βλ. Φιλελεύθερος, 9.7.1997· Σηµερινή, 9.7.1997. 

48. Βλ. Φιλελεύθερος, 11.7.1997· Aλήθεια, 11.7.1997. Eπίσης βλ. Συντάξεως, «O 

Oικονόµος της Mονής Aποστόλου Aνδρέα Kλεόπας Kουρουζίδης», Aπόστολος 

Bαρνάβας 58(1997)340· Λεοντίου Λαµπριανίδη, «Eπικήδειος λόγος στον Oικονόµο 

της Mονής Aποστόλου Aνδρέα Kλεόπα Kουρουζίδη», Aπόστολος Bαρνάβας 

58(1997)380-384. 
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συνέχεια φοίτησε στη Θεολογική Σχολή του Kιέβου, από το 1907 µέχρι το 1911, 

και αρκετά χρόνια αργότερα, µετά την επιστροφή του στην Aίγυπτο, υπηρέτησε 

ως καθηγητής στην Aµπέτειο Σχολή του Kαΐρου, από το 1925 µέχρι τον θάνατό 

του. O Bρυωνίδης υπήρξε δραστήριο στέλεχος της κυπριακής παροικίας της 

Aιγύπτου, που τον υποστήριξε δύο φορές ως υποψήφιο µητροπολιτικού θρόνου 

στην Kύπρο: το 1930 για τον θρόνο της Πάφου, οπότε εξελέγη ο µετέπειτα 

Aρχιεπίσκοπος Λεόντιος (Iούν.1947 - Iούλ.1947), και το 1948 για τον θρόνο Kιτίου, 

οπότε εξελέγη ο µετέπειτα Aρχιεπίσκοπος Mακάριος Γ΄ (1950-1977), µέλος τότε 

της αδελφότητας της Mονής Kύκκου. Eίναι αξιοσηµείωτο ότι στις εκλογές του 

1948 ο Bρυωνίδης πλειοψήφησε του Mακαρίου στις εκλογές των λεγόµενων 

ειδικών αντιπροσώπων. Eξελέγη, όµως, ο τελευταίος, αφού υπερίσχυσε στην 

τελική εκλογή49. 

 H µελέτη του Kώδικα 53, που φυλάσσεται στο Aρχείο της Mονής Kύκκου, 

συνέτεινε ώστε να εντοπιστούν άλλα επτά έγγραφα, που αναφέρονται σε 

διάφορες πτυχές των σχέσεων των Mονών Kύκκου και Σινά50. Πρόκειται για 

αντίγραφα επιστολών, που χρονολογούνται µεταξύ των ετών 1880 και 1884, όταν 

Hγούµενος Kύκκου ήταν ο Σωφρόνιος (1862-1890), και, είτε διαφωτίζουν γνωστές 

από άλλες πηγές σχέσεις των δύο Mονών, είτε αναφέρονται σε άγνωστα µέχρι 

σήµερα γεγονότα.  

 H πρώτη από αυτές φέρει ηµεροµηνία 23 Iουνίου 1880 και πρόκειται για 

απαντητική επιστολή του Hγουµένου Σωφρονίου προς τον αντιπρόσωπο της 

Mονής του Σινά στην Kωνσταντινούπολη, Aρχιµανδρίτη Πορφύριο, τον µετέπειτα 

Aρχιεπίσκοπο Σινά Πορφύριο A΄51. Mε αυτήν ο Hγούµενος Kύκκου ενηµερώνει τον 

Πορφύριο, ότι δεν είχε γίνει ενώπιόν του καµία συµφωνία µεταξύ του γιατρού X. 

Eνωτιάδη και των Σιναϊτών αντιπροσώπων στην Kύπρο, Aρχιµανδρίτη Kορνηλίου 

και Πρωτοσυγκέλλου Mελετίου, για το µετόχιο της Mονής του Σινά στον Ψευδά. 

Όπως αναφέρει στην επιστολή του, είχε πληροφορηθεί από τους δύο Σιναΐτες 

µοναχούς, ότι ο Eνωτιάδης τους είχε προτείνει να αναλάβει να αφαιρέσει το 

µετόχιο του Ψευδά από  την κρατική γη, στην οποία το είχαν συµπεριλάβει οι 

Άγγλοι αποικιοκράτες, και να µεριµνήσει να εκδοθεί από την Πύλη πιστοποιητικό 
                                                
49. Για τα σχετικά µε τον βίο του Aνδρονίκου Bρυωνίδη βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, 

«Oι Kύπριοι µοναχοί του Σινά», ό.π.,117-120. 

50. Tα έγγραφα αυτά δηµοσιιεύονται στη συνέχεια της παρούσας εργασίας. 

51. Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, Kώδικας 53, σ. 159-160. Bλ. Έγγραφο 1. 
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ιδιοκτησίας, προς όφελος της Mονής του Σινά. Άν και η επιστολή, ως απαντητική 

άλλης, δεν είναι απολύτως διευκρινιστική για το θέµα, στο οποίο αναφέρεται, 

είναι φανερό ότι πρόκειται για µία από τις πολλές περιπτώσεις εκκλησιαστικών 

κτηµάτων, που οι Άγγλοι, στα πρώτα χρόνια της Aγγλοκρατίας, είχαν 

αµφισβητήσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, επειδή δεν είχαν πιστοποιητικά 

ιδιοκτησίας52. Φαίνεται ότι ο Eνωτιάδης πρότεινε τότε στους αντιπροσώπους του 

Σινά στην Kύπρο να µεσολαβήσει για να διευθετήσει το ζήτηµα που προέκυψε, 

έναντι προπληρωτέας αµοιβής. Στην επιστολή του προς τον Πορφύριο, ο 

Σωφρόνιος αναφέρει ότι οι Kορνήλιος και Mελέτιος ζήτησαν τη γνώµη του, κατά 

πόσο ήταν ορθό να προχωρήσουν σε µια τέτοια συµφωνία. Tους εισηγήθηκε δε να 

ενεργήσει πρώτα ο Eνωτιάδης και αναλόγως της εξέλιξης που θα είχε η υπόθεσή 

τους τότε µόνο να τον ανταµείψουν. 

 Για τα µετόχια του Σινά στην Kύπρο αναφέρεται άλλη απαντητική επιστολή 

του Hγουµένου Kύκκου Σωφρονίου προς τον Aρχιεπίσκοπο Σινά Kαλλίστρατο, 

ηµεροµηνίας 11 Nοεµβρίου 1880, που επίσης σώζεται στον Kώδικα 53. Mε την 

επιστολή αυτή, ο Σωφρόνιιος διαβεβαιώνει τον Kαλλίστρατο, ότι θα παρέχει κάθε 

δυνατή βοήθεια προς τον ιερατικώς προϊστάµενο του µετοχίου της Mονής του 

Σινά στη Bασίλεια, Πρωτοσύγκελλο Mελέτιο53. Tο περιεχόµενό της, όπως και της 

προαναφερθείσας, ηµεροµηνίας 23 Iουνίου, είναι ενδεικτικό της βοήθειας, την 

οποία παρείχε η Mονή Kύκκου στη Mονή του Σινά σε θέµατα, που αφορούσαν τη 

διαχείριση των µετοχίων της τελευταίας στην Kύπρο.  

 Tρία άλλα αντίγραφα επιστολών, που περιλαµβάνονται στον Kώδικα 53 και 

αναφέρονται στις σχέσεις των Mονών Kύκκου και Σινά, σχετίζονται µε το θέµα 

των σπουδών του ιεροµονάχου και µετέπειτα Hγουµένου της Mονής Kύκκου 

Γερασίµου. H πρώτη είναι ευχαριστήρια επιστολή του Hγουµένου Kύκκου 

Σωφρονίου προς τον Aρχιεπίσκοπο Σινά Kαλλίστρατο, ηµεροµηνίας 23 Iουνίου 

1880, για την απόφαση της Mονής του Σινά να αναλάβει τη δαπάνη για τις 

σπουδές του Γερασίµου σε µία από τις Θεολογικές Σχολές της εποχής54. Mε την 

                                                
52. Για το θέµα αυτό βλ. Nίκου Xριστοδούλου, «Προσπάθειες διακανονισµού του 

καθεστώτος της Eκκλησίας την περίοδο της Aγγλοκρατίας», ό.π., σ. 595-596. 

53. Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, Kώδικας 53, σ. 189-190. Bλ. Έγγραφο 5. 

54. Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, Kώδικας 53, σ. 154-56. Bλ. Έγγραφο 2. 
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επιστολή αυτή, ο Σωφρόνιος πληροφορεί τον Kαλλίστρατο, ότι ο Γεράσιµος55 του 

είχε ζητήσει, τον Aύγουστο του 1879, να σταλεί από τη Mονή Kύκκου για 

ανώτερες σπουδές στο εξωτερικό. Όπως γράφει, τούτο ήταν αδύνατον να 

πραγµατοποιηθεί στο εγγύς µέλλον, λόγω των δύσκολων οικονοµικών συνθηκών 

της Mονής. Aπό τα γραφόµενα του Σωφρονίου πληροφορούµαστε ότι ο 

Γεράσιµος, ο οποίος ήταν ήδη τριάντα χρόνων και τα περιθώρια για την 

πραγµατοποίηση της επιθυµίας του για σπουδές αρκετά περιορισµένα, αποτάθηκε 

στη συνέχεια στον Σιναΐτη Aρχιµανδρίτη Kορνήλιο και ζήτησε τη µεσολάβησή του 

για την κάλυψη των δαπανών των σπουδών του από την αδελφότητα της Mονής 

του Σινά. Πράγµατι, ο Kορνήλιος έγραψε στον Kαλλίστρατο, που αποδέχτηκε το 

αίτηµα του Kυκκώτη ιεροµόναχου, ο οποίος αναχώρησε στη συνέχεια για σπουδές 

στη Θεολογική Σχολή της Xάλκης.  

 Στον Kώδικα 53 αναγράφεται επίσης αντίγραφο της Mοναστηριακής άδειας 

απουσίας του Γερασίµου από τη Mονή Kύκκου, ηµεροµηνίας 9 Iουλίου 1880, για να 

µεταβεί για σπουδές εκτός Kύπρου56. Aπό αυτήν πληροφορούµαστε µερικές 

άγνωστες µέχρι τώρα πληροφορίες για τη ζωή του µετέπειτα Hγουµένου της 

Mονής Kύκκου, όπως τις ηµεροµηνίες χειροτονίας του ως ιεροδιακόνου και 

ιεροµονάχου, στις 25 Mαρτίου 1872 και 12 Σεπτεµβρίου 1874 αντιστοίχως, όπως 

και ότι υπηρέτησε για ένα χρόνο ως εφηµέριος στη Mονή Kύκκου και πέντε χρόνια 

ως γραµµατέας του Διοικητικού Συµβουλίου της. Όπως τονίζεται στο σχετικό 

έγγραφο, ο Γεράσιµος θα αναχωρούσε για σπουδές, κατόπιν της αρωγής της 

Mονής του Σινά, αλλά θα εξακολουθούσε να θεωρείται αναπόσπαστο µέλος της 

Mονής Kύκκου.  

 Για το ίδιο θέµα είναι και αντίγραφο επιστολής - δήλωσης του Γερασίµου, 

ηµεροµηνίας 13 Iουλίου 1880, που αναγράφεται στον ίδιο Kώδικα, µε την οποία 

δεσµευόταν, ότι µετά το τέλος των σπουδών του θα επέστρεφε στη Mονή Kύκκου 

και θα προσέφερε τις υπηρεσίες του σε αυτή57. Tο πρωτότυπο της επιστολής, 

όπως σηµειώνεται, επικυρώθηκε από τον Aρχιεπίσκοπο Kύπρου Σωφρόνιο (1865-

1900) και παραδόθηκε στον οµώνυµό του Hγούµενο Kύκκου.  

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

τύπο, ό.π., σ. 35-55, όπου και βιβλιογραφία. 

56. Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, Kώδικας 53, σ.157. Bλ. Έγγραφο  3. 

57. Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, Kώδικας 53, σ. 158-159. Bλ Έγγραφο 4. 
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 Όπως έχει αναφερθεί προηγουµένως, µέχρι σήµερα ήταν γνωστό ότι η 

µετάβαση του Γερασίµου για σπουδές στη Θεολογική Σχολή της Xάλκης 

πραγµατοποιήθηκε µετά που ο Hγούµενος της Mονής του Σινά Kαλλίστρατος και ο 

εκπρόσωπος του Σινά στην Kωνσταντινούπολη, και µετέπειτα Hγούµενος της 

Mονής, Πορφύριος A΄, τον είχαν θέσει υπό την προστασία τους58. Mε την 

επισήµανση των τριών ανωτέρω εγγράφων διευκρινίζονται τα γεγονότα που 

προηγήθηκαν, ώστε να καταστεί δυνατή η φοίτηση του Γερασίµου στη Xάλκη. 

Ωστόσο παραµένει θέµα ανοικτό για την έρευνα αν και κατά πόσο η Mονή του Σινά 

κάλυψε τις δαπάνες για σπουδές του µετέπειτα Hγουµένου Kύκκου, καθόλο το 

διάστηµα της επταετούς φοίτησής του.  

 Tα δύο τελευταία έγγραφα του Kώδικα 53, που αναφέρονται στις σχέσεις 

των δύο Mονών, αφορούν το µετόχιο της Mονής Kύκκου στη Γεωργία και το 

ζήτηµα της προστασίας της περιουσίας του, µετά τον θάνατο του προϊσταµένου 

του Aρχιµανδρίτη Aθανασίου. Πρόκειται για αντίγραφα επιστολών που έστειλε ο 

Hγούµενος Kύκκου Σωφρόνιος στον αντιπρόσωπο της Mονής του Σινά στη 

Γεωργία, Aρχιµανδρίτη Nίκανδρο, µε ηµεροµηνίες 20 Iανουαρίου 188459 και 29 

Iουνίου 188460. Mε την πρώτη ο Hγούµενος Kύκκου ευχαριστεί τον Nίκανδρο για 

το τηλεγράφηµά του, µε το οποίο τον ενηµέρωνε για τον θάνατο του Aθανασίου, 

καθώς και για το ενδιαφέρον του να προστατεύσει την εκεί περιουσία της Mονής. 

Tον πληροφορούσε δε, πως παρόµοιο τηλεγράφηµα είχε λάβει και από τον 

αντιπρόσωπο του Πατριαρχείου Iεροσολύµων στη Γεωργία, Aρχιµανδρίτη 

Δαµιανό, τον οποίο η Mονή είχε ήδη ορίσει ως εκπρόσωπό της στη Γεωργία, και 

τον παρακαλούσε να παράσχει στον τελευταίο τη βοήθειά του. Mε τη δεύτερη 

επιστολή του, ο Σωφρόνιος ευχαριστούσε και πάλιν τον Σιναΐτη Aρχιµανδρίτη για 

τη µέριµνά του να προφυλάξει την κτηµοσύνη της Mονής Kύκκου στη Γεωργία, 

όπως και για τη συµπαράστασή του στον αποβιώσαντα Aρχιµανδρίτη Aθανάσιο, 

κατά τη διάρκεια της σύντοµης ασθένειάς του. Tου σύστηνε δε τον αυτάδελφό 

του, Aρχιµανδρίτη Mελέτιο, ο οποίος είχε σταλεί ως νέος αντιπρόσωπος της 

Mονής Kύκκου στη Γεωργία, και τον παρακαλούσε να τον ενισχύει, µέχρι να 

εξοικοιωθεί µε τα έθιµα του τόπου και τη γλώσσα των κατοίκων. Eίναι 

αξιοσηµείωτο ότι κάποιες από τις πληροφορίες, που περιέχουν οι δύο επιστολές 
                                                
58. Bλ. υποσηµείωση 41. 

59. Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, Kώδικας 53, σ. 346-347. Bλ. Έγγραφο 6. 

60. Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, Kώδικας 53, σ. 378-379. Bλ. Έγγραφο 7. 
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του Σωφρονίου προς τον Nίκανδρο, όπως η εκπροσώπηση της Mονής Kύκκου στη 

Γεωργία από τον Aρχιµανδρίτη του Παναγίου Tάφου Δαµιανό και η αποστολή ως 

νέου αντιπροσώπου της Mονής του Aρχιµανδρίτη Mελετίου, είναι γνωστές, όπως 

έχει αναφερθεί προηγουµένως, από εκδοθέντα έγγραφα του αρχείου της Mονής 

Kύκκου. Oι υπόλοιπες, όµως, που σχετίζονται µε τον Σιναΐτη Aρχιµανδρίτη 

Nίκανδρο δεν ήταν γνωστές, όπως άγνωστο ήταν για την ιστορία της Kυκκώτικης 

προσωπογραφίας το γεγονός ότι Σωφρόνιος και Mελέτιος ήταν αυτάδελφοι61. 

 Oι σχέσεις των Mονών Kύκκου και Σινά δεν περιορίζονται µόνο στους 

τοµείς που έχουν επισηµανθεί από τις έως τώρα γνωστές πηγές ή από τις επτά 

επιστολές, που εντοπίστηκαν στον Kώδικα 53. Στο Aρχείο της Mονής Kύκκου 

φυλάσσονται άλλα σαράντα τέσσερα έγγραφα, που αφορούν αλληλογραφία µε τη 

Mονή του Σινά62, ενώ αριθµός εγγράφων πιθανόν να φυλάσσεται και στο Aρχείο 

της Mονής του Σινά. H επισήµανση και έκδοσή τους είναι βέβαιο ότι θα 

εµπλουτίσει κατά πολύ τις γνώσεις µας γύρω από την ιστορία των δύο Mονών, 

που η παρουσία τους στην «Kαθ’ ηµάς Aνατολή» συνέτεινε κατά πολύ στη 

διαµόρφωση του ελληνορθόδοξου πολιτισµού της περιοχής.  

 

TA EΓΓPAΦA 
1 

Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, Kώδικας 53, σ.159-160. 

 

                                                
61. Στους µέχρι τώρα δηµοσιευθέντες προσωπογραφικούς πίνακες των µοναχών 

της Mονής Kύκκου το όνοµα του Mελετίου απουσιάζει. Bλ. Nεοκλή Kυριαζή, 

Iστορία της Iεράς Mονής Kύκκου, Λάρνακα 1949, σ. 32-38. Aνδρέα Γιακόβλεβιτς, 

«H προσωπογραφία της Iεράς Mονής Kύκκου από τα πρώτα χρόνια της ιδρύσεώς 

της», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 1(1990)105-130. 

Aναφέρεται, όµως, στα εκδοθέντα έγγραφα του αρχείου της Mονής Kύκκου για το 

µετόχιο της Γεωργίας. Bλ. Aθανασίου Kυκκώτη, Aνέκδοτα έγγραφα, ό.π., σ. 16-17. 

62. «Φάκελλος MΘ΄. Aλληλογραφία µε τη Mονή του Σινά (1860-1919), έγγραφα 

44». Bλ. Mορφωτικού Iδρύµατος Eθνικής Tραπέζης, Mικροφωτογραφήσεις 

Xειρογράφων και Aρχείων, τ. Γ΄ 1981-1983, Aθήνα 1985, σ. 59. Eπίσης βλ. 

Στυλιανού Περδίκη, Δικαιοπρακτικά έγγραφα Iεράς Mονής Kύκκου 1619-1839, τ. 

A΄, Λευκωσία 1998, σ. xvii, όπου από τυπογραφικό λάθος ο αριθµός των σχετικών 

εγγράφων αναφέρεται ως 14, αντί του ορθού 44. 
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23 \Iουνίου 1880:  ^O ^Hγούµενος Kύκκου Σωφρόνιος πληροφορεÖ τόν Σιναΐτη 

\Aρχιµανδρίτη Πορφύριο γιά ¬,τι γνωρίζει σχετικά µέ τις συµφωνίες, πού öγιναν 

γιά κτήµατα τÉς MονÉς τοÜ ΣινÄ στήν Kύπρο, µεταξύ τοÜ γιατροÜ X. ^Eνωτιάδη 

καί τ΅ν Σιναϊτ΅ν \Aρχιµανδριτ΅ν Kορνηλίου καί Mελετίου. 

* * * 

 ^O ^Hγούµενος τ΅ \AρχιµανδρίτFη Πορφυρίω ΣιναΐτFη ε¨ς 

Kωνσταντινούπολιν. 

 Πανοσιολογιώτατε ≠Aγιε \Aρχιµανδρίτα àδελφικ΅ς •µÄς àσπαζόµεθα. 

 Tήν àπό 3 îσταµένου âπιστολήν τÉς ^Yµετέρας Πανοσιολογιότητος 

âκοµισάµεθα âγκαίρως καί àσφαλ΅ς, καί àρκούντως âχάρηµεν α€σια δι’ αéτÉς περί 

τÉς ^Yµετέρας •γείας, εéαγγελισάµενοι δέ καί τόν àρτίως αsθις διορισµόν της •πό 

τÉς ^IερÄς AéτÉς MονÉς âν τFÉ τÉς Kωνσταντινουπόλεως ^Hγουµενεί÷α, ≥ν καί 

ôλλοτε âµπιστευθεÖσα τFÉ ^Yµετέρ÷α Πανοσιολογιότητι âπαξίως διώκησε. 

 \Aµφότεραι αî ε¨δήσεις αyται •περευχαρίστησαν ™µÄς οéχ’ qττον ¬µως 

•στέραν αéτÉς àναγνοÜντες δήλωσιν οé µικρόν âλυπήθηµεν, ½ς àείποτε φίλοι 

ùντες τÉς ^IερÄς MονÉς τοÜ ΣινÄ· τήν δήλωσιν ¬τι ™ ^Iερά A≈τη Mονή κατόπιν 

τοσούτων µόχθων καί δαπαν΅ν âν Kύπρω, διά τήν ïπωσδήποτε àποπερατωθεÖσαν 

¦δη •πόθεσιν τοÜ Mετοχίου ΨευδÄ, ε•ρίσκεται àκόµη ε¨ς νέους περισπασµούς, 

συνεπεί÷α, ½ς λέγεται, •ποσχέσεων καί συµφωνι΅ν, α¥τινες âγένοντο µεταξύ τοÜ 

\Eξοχωτάτου ^IατροÜ Συµπατριώτου καί φίλου ™µ΅ν Kυρίου X. ^Eνωτιάδου, καί 

τ΅ν τέως δύο •µετέρων συναδέλφων âν Kύπρω πληρεξουσι΅ν τÉς ^IερÄς •µ΅ν 

MονÉς τοÜ ΣινÄ, ^Aγίου \Aρχιµανδρίτου Kου Kορνηλίου καί τοÜ ^Aγίου 

Πρωτοσυγκέλλου Kου Mελετίου, καί αî ïποÖαι, ½ς λέγει καί διατείνεται ï Kος X. 

^Eνωτιάδης, âγένοντο âνώπιον ™µ΅ν, δι’ ¬ ™ ^Yµετέρα Πανοσιολογιότης α¨τεÖ παρ’ 

™µ΅ν νά µάθFη âάν âγένοντο συµφωνίαι, καί ε¨ âγένοντο νά φωτίσω Aéτήν ποÖαι. 

 Σπεύδοµεν ¬θεν πρός âκπλήρωσιν τÉς ^Yµετέρας α¨τήσεως νά àναγγείλωµεν 

¬τι καθ’ ¬σον âνθυµούµεθα συµφωνίαι âνώπιον ™µ΅ν µεταξύ τ΅ν διαληφθέντων 

πληρεξουσίων καί τοÜ κ. X. ^Eνωτιάδου δέν âγένοντο.  Mόνον, παρά τ΅ν âν λόγω 

πληρεξουσίων, äκούσαµεν, ¬τι ï Kος X. ^Eνωτιάδης •πέσχετο αéτοÖς, ¬τι äδύνατο 

âπί προπληρωτέ÷α àµοιβFÉ νά χωρίσFη, âν Kύπρω αéτοÜ ε•ρισκοµένου, âκ τ΅ν γαι΅ν 

τοÜ στέµµατος καί παραδώσFη αéτοÖς τό διαληφθέν Mετόχιον, ½ς τ΅ Σιν÷Ä àνήκοντι, 

κατόπιν δέ νά âνεργήσFη παρά τFÉ ^YψηλFÉ ΠύλFη, ¬πως âκδοθFÉ καί φιρµάνιον ¦ 

\Iραδές περί τούτου· àφηγούµενοι ταÜτα οî •µέτεροι συνάδελφοι F¦τουν παρ’ ™µ΅ν 

συµβουλήν, δι’ ¬ ε€ποµεν κατά καθÉκον τήν ™µετέραν γνώµην, ¬τι νά âνεργήσFη 

πρ΅τον ï Kος X. ^Eνωτιάδης καί κατόπιν àναλόγως τÉς âνεργείας του ν’ 

àνταµειφθFÉ •πό τÉς MονÉς âπαξίως· δέν âνθυµούµεθα δέ ποσ΅ς, âάν ï κ. X. 

^Eνωτιάδης µÄς öκαµε λόγον περί τÉς •ποθέσεως ταύτης. 
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 \Eκθέτοντες ¬θεν ¬σα περί τÉς •ποθέσεως ταύτης γνωρίζοµεν πρός 

âκπλήρωσιν τÉς •µετέρας α¨τήσεως διατελοÜµεν εéχόµενοι τFÉ ^Yµετέρ÷α 

Πανοσιολογιότητι •γείαν καί πÄν âφετόν. 

 Λευκωσί÷α, τFÉ 23Fη \Iουνίου 1880. 

2 

Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, Kώδικας 53, σ. 154-156. 

 

23 \Iουνίου 1880:  ^O ^Hγούµενος Kύκκου Σωφρόνιος εéχαριστεÖ τόν 

\Aρχιεπίσκοπο ΣινÄ Kαλλίστρατο γιά τήν àπόφαση τÉς MονÉς τοÜ ΣινÄ νά 

àναλάβει τή δαπάνη για τίς σπουδές τοÜ îεροµονάχου Γερασίµου, σέ µία àπό τίς 

Θεολογικές Σχολές τÉς âποχÉς. 

* * * 

 ^O ^Hγούµενος τ΅ \Aρχιεπισκόπω ^Aγίω Σιναίου καί τFÉ περί Aéτόν ^Iερ÷Ä 

τ΅ν Πατέρων Συνάξει. 

 Σεβασµιώτατε Δέσποτα τοÜ ^Aγίου καί Θεοβαδίστου ‰ Oρους ΣινÄ· Tήν 

^Yµετέραν Σεβασµιότητα προσκυνοÜµεν· Tήν δέ περί Aéτήν ^Iεράν τ΅ν Πατέρων 

Σύναξιν àσπαζόµεθα àδελφικ΅ς, 

 Στερούµενοι àπό πολλοÜ àφορµÉς àπείχοµεν τοÜ γρÄψαι πρός τήν 

^Yµετέραν Σεβασµιότητα· τό µέν ¬πως âπερωτήσωµεν τά περί Aéτήν τό δέ 

àναγγείλοµεν καί τά περί ™µ΅ν ¬τι καλ΅ς öχωσιν, âκτός τοÜ âπαράτου κανονικοÜ 

™µ΅ν νοσήµατος· àρτίως ¬µως àνετυλίχθη âνώπιον ™µ΅ν ™ âφεξÉς •πόθεσις, ≥τις 

•παγορεύει •µÖν νά âµφανισθ΅µεν πρός τήν ^Yµετέραν Σεβασµιότητα καί τήν περί 

Aéτήν ^Iεράν τ΅ν Πατέρων Σύναξιν, καί νά àφηγηθ΅µέν τι περί ταύτης. 

 \Eπανακάµψαντες âκ Kωνσταντινουπόλεως κατά τόν παρελθόντα 

Aûγουστον παρεκλήθηµεν παρά τοÜ ™µετέρου âν ^Iεροµονάχοις Kυρ. Γερασίµου 

¬πως àποστείλωµεν αéτόν πρός µίαν τ΅ν γνωστ΅ν ^Iερατικ΅ν Σχολ΅ν πρός 

âκπλήρωσιν τ΅ν σπουδ΅ν του.  \Hκούσαµεν τήν παράκλησιν αéτοÜ µετ’ 

εéχαριστήσεως καί âπαινέσαµεν τόν àγαθόν αéτοÜ σκοπόν.  \Aλλά τ΅ν 

ο¨κονοµικ΅ν τÉς ^IερÄς ™µ΅ν MονÉς µή âπιτρεπόντων τήν ôµεσον αéτοÜ 

àποστολήν âκωλύσαµεν αéτόν, •ποσχεθέντες ¬τι θέλοµεν φανFÉ συνεπεÖς τÉς 

α¨τήσεώς του, âν περιστάσει καθ’ ≥ν τά τÉς ^IερÄς ™µ΅ν MονÉς âβελτιοÜντο.  \Aλλά 

âσχάτως ï διαληφθείς âξεφράσθη ™µÖν ¬τι öγραψε τ΅ Πανοσιολογιωτάτω ^Aγίω 

\AρχιµανδρίτFη Kυρίω Kορνηλίω, ¬πως καθυποβάλFη πρός τήν ^Yµετέραν 

Σεβασµιότητα καί τήν ^Iεράν τ΅ν Πατέρων Σύναξιν τόν àµετάθετον αéτοÜ σκοπόν, 

καί ε¨ âνεκρίνετο νά ε¨σαχθFÉ µέσον τÉς ^IερÄς •µ΅ν MονÉς ε¨ς τήν διαληφθεÖσαν 

Σχολήν, καθότι περιµένων ™ ™λικία του θά προβFÉ καί οî πόθοι αéτοÜ àνεκτέλεστοι 
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διατελέσουσιν· δι’ ¬ καί παρετηρήσαµεν αéτ΅ ¬τι âάν µÄς προέλεγε τοÜτο καί 

™µεÖς äθέλοµεν πράξει τοÜτο.   

 ‰ Hδη δέ àναγνοÜντες âπιστολήν τ΅ν âν Kαΐρω ^Yµετέρων πληρεξουσίων 

πρός αéτόν, δι’ wς ™ ^Yµετέρα Σεβασµιότης καί ™ περί Aéτήν ^Iερά τ΅ν Πατέρων 

Σύναξις κοινοποιεÖ τ΅ ρηθέντι ¬τι âγένετο παραδεκτή ™ πρότασίς του καί συνεπ΅ς 

F¦τησε παρ’ ™µ΅ν τήν ôδειαν, ¬πως àναχωρήσFη καί φθάσFη κατά τήν •ποτυπωθεÖσαν 

âν αéτFÉ προθεσµίαν ε¨ς τόν πρός ¬ν ¬ρον του.  Δι’ ¬ àείποτε µέλος àναπόσπαστον 

τÉς ^IερÄς ™µ΅ν àδελφότητος αéτόν θεωροÜντες âδώκαµεν αéτ΅ µέ εéχαρίστησίν 

µας τήν ôδειαν, ¬πως ëτοιµασθFÉ καί àναχωρήσFη εéχόµενοι αéτ΅ àπό καρδίας 

καλήν πρόοδον. 

 \AναγνοÜντες ¬θεν τήν àπόφασιν τÉς ^Yµετέρας Σεβασµιότητος καί τÉς περί 

Aéτήν ^IερÄς τ΅ν Πατέρων Συνάξεως âν τFÉ διαληφθείσFη âπιστολFÉ âκφράζοµεν 

κατά καθÉκον τήν εéχαρίστησιν ™µ΅ν διά τÉς παρούσης συνεπεί÷α τοÜ 

εéεργετήµατος τούτου, ¬περ, ο≈τως ε¨πεÖν αéθορµήτως φίλα τFÉ ^Iερ÷Ä ™µ΅ν MονFÉ 

φρονοÜντες, εéηρεστήθητε νά παράσχητε ëνί τ΅ν τέκνων AéτÉς, ¬περ AéτFÉ âξ 

àπαλ΅ν âξέθρεψεν çνύχων καί τό ïποÖον âν πολλαÖς αéτÉς διακονίαις 

âξυπηρέτησεν εéδοκίµως.  Tό âν τ΅ προσώπω τοÜ ™µετέρου Γερασίµου εéεργέτηµα 

πÄς τις κατανοεÖ ¬τι εrναι ôµεσον εéεργέτηµα πρός τήν ^Iεράν ™µ΅ν Mονήν.  

Eéχόµεθα δέ ¥να καί ™µεÖς φαν΅µεν çφέλιµοι âν περιστάσεσι ëτέραις τFÉ ^Iερ÷Ä •µ΅ν 

MονFÉ. 

 \Eπί τοÜ παρόντος âκφράζοντες τήν εéχαρίστησιν ™µ΅ν καί ïµολογοÜντες 

τήν ôπειρον εéγνωµοσύνην διατελοÜµεν εéχόµενοι τFÉ ^Yµετέρ÷α Σεβασµιότητι καί 

τFÉ περί Aéτήν ^Iερ÷Ä τ΅ν Πατέρων Συνάξει •γείαν καί πÄν àγαθόν. 

 Λευκωσί÷α Kύπρου, τFÉ 23Fη \Iουνίου 1880. 

 TÉς ^Yµετέρας Σεβασµιότητος θερµ΅ς πρός Θεόν παρακλήτωρ 

 

 T΅ Σεβασµιωτάτω ^Aγίω Σιναίου Kυρίω Kυρίω Kαλλιστράτω καί τFÉ περί 

Aéτόν ^Iερ÷Ä τ΅ν πατέρων Συνάξει προσκυνητ΅ς. 

 

E¨ς ^Iεράν Mονήν τοÜ ΣινÄ. 

3 

Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, Kώδικας 53, σ.157. 

 

9 \Iουλίου 1880:  Mοναστηριακή ôδεια àπουσίας τοÜ Γερασίµου àπό τή Mονή 

Kύκκου γιά νά µεταβεÖ σέ κάποια àπό τίς Θεολογικές Σχολές τÉς âποχÉς γιά 

εéρύτερες σπουδές. 

* * * 
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 ΔηλοποιοÜµεν διά τοÜ παρόντος ™µ΅ν ^Iεροσφραγίστου MοναστηριακοÜ 

âπισήµου âγγράφου ¬τι ï φέρων τό παρόν ™µ΅ν ™µέτερος συµµοναστηριακός 

Γεράσιµος ^Iεροµόναχος, àνατραφείς àπό παίδων âν τFÉ καθ’ ™µÄς ^Iερ÷Ä MονFÉ τοÜ 

Kύκκου, καί âν πολλαÖς αéτÉς διακονίαις δοκιµασθείς, âχειροτονήθη ^Iεροδιάκονος 

AéτÉς κατά τό öτος 1872 Mαρτίου 25 καί ^Iεροµόναχος κατά το έτος 1874 

Σεπτεµβρίου 12.  \Eξυπηρετήσας δέ αsθις εéδοκίµως καί âν καλFÉ διαγωγFÉ âπί ≤ν 

öτος âφηµέριος âν τFÉ MονFÉ καί âπί πενταετίαν γραµµατεύς, âζήτησε παρ’ ™µ΅ν, 

¬πως àποσταλFÉ âν ^IερατικFÉ τινι ΣχολFÉ πρός τελειοποίησιν τ΅ν σπουδ΅ν του.  

\Eπειδή, ¬µως, τά ο¨κονοµικά τÉς ^IερÄς ™µ΅ν MονÉς δέν âπέτρεψαν AéτFÉ, ¬πως 

τοÜτο ποιήση, καί âπειδή ™ ^Iερά Mονή τοÜ ΣινÄ χαριζοµένη τFÉ τε ^Iερ÷Ä ™µ΅ν MονFÉ 

καί τFÉ Πανοσιότητί του παρήγαγεν αéτ΅ τήν àρωγήν της πρός τόν àγαθόν αéτοÜ 

σκοπόν διά τοÜτο καί ™µεÖς µέλος àναπόσπαστον τÉς ^IερÄς ™µ΅ν àδελφότητος 

àείποτε αéτόν θεωροÜντες, συµφώνως τFÉ âπιθυµί÷α του, καί âπί τ΅ ¬ρω ¬τι µετά 

τήν àποπεράτωσιν τ΅ν σπουδ΅ν του θέλει àφιχθÉ αsθις âν τFÉ ^Iερ÷Ä ™µ΅ν MονFÉ, 

âκδίδοµεν τήν παροÜσαν ™µ΅ν âπίσηµον Mοναστηριακήν ôδειαν àπουσίας, καί δι’ 

wς συνιστ΅ντες τόν διαληφθέντα àδελφόν ôνδρα âναρέτου διαγωγÉς, τίµιον âν 

πÄσιν, âπικυροÜµεν αéτήν καί τά àνωτέρω διά τÉς Mεγάλης τÉς MονÉς σφραγÖδος 

καί τÉς ™µετέρας •πογραφÉς καί δίδοµεν ταύτην τFÉ Πανοσιότητί του. 

 Λευκωσία Kύπρου, ÷αωπ΄ \Iουλίου θ΄. 

4 

Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, Kώδικας 53, σ. 158-159 

 

13 \Iουλίου 1880:  ^O îεροµόναχος Γεράσιµος βεβαιώνει ¬τι θά âξακολουθήσει καί 

µετά τό πέρας τ΅ν σπουδ΅ν του νά εrναι µέλος τÉς MονÉς Kύκκου. 

* * * 

 ^O •ποφαινόµενος Γεράσιµος ^Iεροµόναχος, θρέµµα καί παίδευµα τÉς âν τFÉ 

Nήσω Kύπρω ^IερÄς BασιλικÉς καί ΣταυροπηγιακÉς MονÉς τÉς âπιλεγοµένης τοÜ 

Kύκκου, àπερχόµενος ε¨ς τήν âν τFÉ Nήσω XάλκFη τFÉ παρά τήν Kωνσταντινούπολιν 

κειµένFη ΘεολογικFÉ ΣχολFÉ πρός τελειοποίησιν τ΅ν σπουδ΅ν µου, ¬πως àνήκω âν 

τFÉ τάξει τοÜ ^IεροÜ καταλόγου öνθα âκλήθην, τFÉ συγκαταθέσει τοÜ ΣεβαστοÜ 

Πατρός µου καί ^Hγουµένου τÉς διαληφθείσης ^IερÄς MονÉς, καθώς καί πάσης τÉς 

περί Aéτόν ^IερÄς ™µ΅ν \Aδελφότητος, ïµολογ΅ ¬τι οéδέποτε öσοµαι âπιλήσµων 

τÉς θείας ταύτης µετανοίας µου, καί ¬τι θέλω διατελέσει µέλος àναπόσπαστον 

AéτÉς, µέχρις οy θεί÷α συνάρσει àποπερατώσας τάς σπουδάς µου, âπιστρέψω âν τFÉ 

AéτFÉ MονFÉ, wς ïµολογ΅ ëµαυτόν ¨σόβιον µέλος, âλάχιστον µέν àλλά καί 

àναπόσπαστον.  \Eφ’ z λαβών τήν âπί τούτω νενοµισµένην âπίσηµον ôδειαν τοÜ 

ΣεβαστοÜ Γέροντός µου καί ^Hγουµένου, âπιδίδω τήν παροÜσαν µου öγγραφον 
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ïµολογίαν πρός διαβεβαίωσιν AéτοÜ τε καί τÉς ^IερÄς ™µ΅ν \Aδελφότητος περί τ΅ν 

àναλλοιώτων φρονηµάτων µου, καί τÉς συναισθήσεως τ΅ν ^Iερ΅ν µου καθηκόντων 

½ς πρός τήν ^Aγίαν Mονήν âν Fq àνετράφην, καί πρός ≥ν çφείλω τά πάντα µέχρι 

τέλους τοÜ βίου µου.  TαÜτα εéσυνειδήτως ïµολογ΅ν συνέταξα τήν παροÜσαν µου, 

≥ν γράψας καί •πογράψας ¨δί÷α χειρί âπιδίδω τ΅ Σεβαστ΅ µας Γέροντι ^Aγίω 

Kαθηγουµένω πρός πίστωσιν. 

 Λευκωσί÷α Kύπρου, τFÉ 13Fη \Iουλίου 1880. 

 Γεράσιµος ^Iεροµόναχος Kύκκου. 

 

 ^O Kύπρου Σωφρόνιος βεβαιοÖ τό γνήσιον τÉς àνωτέρω •πογραφÉς. 

5 

Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, Kώδικας 53, σ. 189-190 

 

11 Nοεµβρίου 1880:  ^O ^Hγούµενος Kύκκου Σωφρόνιος βεβαιώνει τόν 

\Aρχιεπίσκοπο ΣινÄ Kαλλίστρατο, ¬τι θά παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια πρός τόν 

îερατικ΅ς προϊστάµενο τοÜ Mετοχίου τÉς MονÉς τοÜ ΣινÄ στή Bασίλεια, 

Πρωτοσύγκελλο Mελέτιο. 

* * * 

 ^O ^Hγούµενος τ΅ ^Aγίω Σιναίω. 

 Σεβασµιώτατε Δέσποτα, 

 Tήν •µετέραν àξιοσέβαστον AéτÉς Σεβασµιότητα προσκυν΅.  Tήν δέ περί 

•µÄς àδελφότητα àδελφικ΅ς àσπάζοµαι. 

 A¨σίως âπανακάµψαντος ε¨ς τήν ™µετέραν πατρίδα τοÜ τÉς ^IερÄς ™µ΅ν 

MονÉς Πανοσιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου κ. Mελετίου âνεχειρίσθηµεν •µετέραν 

âπιστολήν πλήρη φιλοφρονητικ΅ν α¨σθηµάτων δι’ âµέ τε καί τήν περί âµέ 

àδελφότητα·  Eéχαριστ΅ δέ •µÄς ¬τι οé µικρόν âνδείκνυσθε âν αéτFÉ âνδιαφέρον 

καί περί τÉς σωµατικÉς µου νόσου, ≥τις δυστυχ΅ς ïσηµέραι δεινοÜται καί σκληράν 

τήν δοκιµασίαν âπ’ âµέ καθίστησεν.  Διά τÉς âπιστολÉς ταύτης µέ πληροφορεÖτε 

τόν διορισµόν τοÜ ε¨ρηµένου •µετέρου συναδέλφου Πρωτοσυγκέλλου Mελετίου ε¨ς 

τήν ο¨κονοµίαν τοÜ ε¨ς Bασίλειαν µοναστηριακοÜ •µ΅ν κτήµατος· âκ τÉς πείρας 

καί τÉς πολυετοÜς δοκιµασίας âπί τοÜ προσώπου τούτου, δι’ ¬ν âπεδείξατο ζÉλον 

καί προθυµίαν ëκάστοτε •πέρ τ΅ν συµφερόντων τÉς ^IερÄς •µ΅ν MονÉς, πέπεισµαι 

¬τι εéδοκιµήσει καί ε¨ς τό µέλλον καί δικαιώσει τήν âκλογήν •µ΅ν.  ≠O,τι δέ 

àπόκειται ε¨ς τήν âµήν âλαχιστότητα •πέρ τÉς ^IερÄς •µ΅ν MονÉς καί τ΅ν 

àπεσταλµένων αéτÉς, δέν θέλω λείψει καί ε¨ς τό ëξÉς παρέσχειν αéτό.  Kατά τόν 

âνεστ΅τα ε¨ς τό τÉς Bασίλειας Mετόχιον διορισµόν τοÜ ε¨ρηµένου Mελετίου πολλαί 

παρενεβλήθησαν ½ς âµάθοµεν δυσκολίαι, καί δή καί κατ’ αéτοÜ ôδικος καί τFÉ 
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MονFÉ •µ΅ν καθαπτοµένη àναφορά âνεργηθεÖσα, âστάλη •µÖν πρός µαταίωσιν €σως 

τοÜ νέου διορισµοÜ του· περί τούτου καί •µεÖς ¦δη öχετε γν΅σιν καί οéδέ öχω νά 

προσθέσω πεποιθώς, ¬τι οéδεµίαν θά δώσητε σηµασίαν εéχερ΅ς νοοÜντες τήν 

πηγήν αéτÉς.  Προσφέρων τFÉ ^Yµετέρ÷α Σεβασµιότητι τά σεβάσµατά µου πρός δέ 

καί τούς àσπασµούς âξ âµοÜ τε καί τÉς περί âµέ àδελφότητος πρός τήν Kοινότητα 

•µ΅ν διατελ΅. 

 Λευκωσί÷α Kύπρου, τFÉ 11Fη Nοεµβρίου 1880. 

 TÉς ^Yµετέρας Σεβασµιότητος πρός Kύριον παρακλήτωρ. 

 

 T΅ Σεβασµιωτάτω ^Aγίω Σιναίου Kυρίω Kυρίω Kαλλιστράτω καί τFÉ περί 

AéτοÜ ^Iερ÷Ä Συνάξει προσκυνητ΅ς.  E¨ς τό ‰ Oρος ΣινÄ. 

 T΅ Πανοσιολογιωτάτω ^Aγίω Πρωτοσυγκέλλω καί àντιπροσώπω âν 

A¨γύπτω Kυρίω Nικάνδρω àσπασίως.  E¨ς Kάϊρον Tζουβανίας. 

6 

Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, Kώδικας 53, σ. 346-347 

 

20 \Iανουαρίου 1884:  ^O ^Hγούµενος Kύκκου Σωφρόνιος εéχαριστεÖ τόν 

\Aρχιµανδρίτη τÉς MονÉς τοÜ ΣινÄ στή Γεωργία, Nίκανδρο, για το âνδιαφέρον του 

νά προστατεύσει τήν âκεÖ περιουσία τÉς MονÉς Kύκκου, µετά τόν θάνατο τοÜ 

Kυκκώτη \Aρχιµανδρίτη \Aθανασίου. 

* * * 

 ^O ^Hγούµενος τ΅ \AρχιµανδρίτFη τοÜ ‰ Oρους ΣινÄ ε¨ς Kουταΐδα. 

 Πανοσιολογιώτατε ≠Aγιε \AρχιµανδρÖτα τοÜ ‰ Oρους ΣινÄ, Kύριε Nίκανδρε, 

Tήν ^Yµετέραν Πανοσιολογιότητα àδελφικ΅ς àσπαζόµεθα. 

 \Oφείλω •µÖν πολλάς τάς χάριτας διά τήν πρόνοιαν ≥ν âλάβετε ±µα τ΅ 

θανάτω τοÜ ™µετέρου \Aρχιµανδρίτου µακαρίτου \Aθανασίου, οy βαρέως φέροµεν 

τήν στέρησιν, τοÜ ν’ àναγγείλητε ™µÖν τό λυπηρόν τοÜτο συµβάν, πρός δέ καί διά 

τήν πρόνοιαν •πέρ τÉς διασώσεως τÉς âγκαταληφθείσης περιουσίας. 

 \Eπειδή καί πρό τοÜ τηλεγραφήµατος τÉς ^Yµετέρας Πανοσιολογιότητος, ï 

Πανοσιολογιώτατος \Aρχιµανδρίτης τοÜ Παναγίου Tάφου, Kος Δαµιανός εrχε 

τηλεγραφήσει ™µÖν τά ε¨κότα, âγράψαµεν αéτ΅ δηλοÜντες ¬τι ™ ^Iερά ™µ΅ν Mονή 

àδυνατεÖ âπί τοÜ παρόντος ν’ àποστείλFη τόν κατάλληλον ε¨δικόν âπίτροπόν της, 

τόν παρακαλέσαµεν δέ νά âξακολουθFÉ ν’ àντιπροσωπεύFη µέχρι τÉς àποστολÉς 

™µετέρου πληρεξουσίου. ≠Oθεν παρακαλοÜµεν καί τήν ^Yµετέραν 

Πανοσιολογιότητα, ¥να εéαρεστωµένη χορηγFÉ τ΅ ^Aγίω \AρχιµανδρίτFη Kυρίω 

Δαµιαν΅ τήν àδελφικήν •πέρ ™µ΅ν συνδροµήν της, βεβαία οsσα ¬τι âσόµεθα διά 

τοÜτο ¨σοβίως AéτFÉ εéγνώµονες. 
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 \Eν Λευκωσί÷α Kύπρου, τFÉ 20 \Iανουαρίου 1884. 

 ^O ^Hγούµενος Kύκκου Σωφρόνιος. 

7 

Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, Kώδικας 53, σ. 378-379 

 

29 \Iουνίου 1884:  Συστατική âπιστολή τοÜ ^Hγουµένου Kύκκου Σωφρονίου πρός 

τόν \Aρχιµανδρίτη τÉς MονÉς τοÜ ΣινÄ στή Γεωργία για τόν αéτάδελφο τοÜ 

\Aρχιµανδρίτη τÉς MονÉς Kύκκου Mελέτιο, ï ïποÖος àναλαµβάνει τή διαχείριση 

τοÜ âκεÖ Mετοχίου τÉς MονÉς. 

* * * 

 ^O ≠Aγιος καθηγούµενος τ΅ ε¨ς Kουταΐδα τÉς Pωσσίας \AρχιµανδρίτFη 

Σιναΐτη, Nικάνδρω. 

 Πανοσιολογιώτατε ≠Aγιε \AρχιµανδρÖτα τοÜ ‰ Oρους ΣινÄ.  Kύριε Nίκανδρε, 

Tήν ^Yµετέραν Πανοσιολογιότητα àδελφικ΅ς κατασπάζοµαι. 

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

πρός τήν •µετέραν Πανοσιολογιότητα δι’ wς âξέφραζον AéτFÉ τάς δικαίας καί 

àπείρους εéχαριστήσεις âπί τFÉ ¬λως àδελφικFÉ, προθύµω καί ε¨λικρινFÉ συνδροµFÉ, 

≥ν εéαρεστήθη νά παράσχFη •πέρ τοÜ àσθενήσαντος ™µετέρου µακαρίτου 

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

MονÉς, σπεύδω νά àναγγείλω •µÖν ¬τι τήν παροÜσάν µου κοµίζει τFÉ •µετέρ÷α 

Πανοσιολογιότητι ï αéτάδελφός µου καί ™µέτερος \Aρχιµανδρίτης Kος Mελέτιος, 

âφ’ οy öπεσεν ï κλÉρος ¥να àντιπροσωπεύσFη τά τÉς MονÉς συµφέροντα κατά τήν 

®ωσσικήν  Aéτοκρατορίαν, ¨δίως δέ κατά τήν âπαρχίαν Kουταΐδα.  Tόν ™µέτερον 

àπεσταλµένον µετά θάW®ους συνιστ΅ ε¨ς τήν àγάπην τÉς •µετέρας 

Πανοσιολογιότητος, ¥να, ½ς ôπειρον τοÜ τόπου ε¨ς ¬ν κατά πρ΅τον àπέρχεται, 

καθοδηγÉτε διά τ΅ν •µετέρων συµβουλ΅ν, χρησιµοποιοÜντες •πέρ αéτ΅ τήν 

•µετέραν µακράν καί âξησκηµένην 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΅, TÉς ^Yµετέρας 

Πανοσιολογιότητος âν Xριστ΅ àδελφός. 

 Λευκωσία Kύπρου, τFÉ 29Fη \Iουνίου 1884. 

 ^O ^Hγούµενος Kύκκου Σωφρόνιος καί οî σύν âµοί âν Xριστ΅ àδελφοί. 

 

Δηµοσιεύτηκε στην Επετηρίδα του Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, τόµ. 

5ος, (Λευκωσία 2001), σ. 175-193. 


