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ΚωστÉς Κοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετ΅ν ^IερÄς MονÉς Kύκκου 

H MONH THΣ TPOOΔITIΣΣAΣ KAI H METATPOΠH THΣ ΣE 

KOINOBIO TO 1939 

 

 Σύµφωνα µέ τήν παράδοση, ™ ¥δρυση τÉς MονÉς τÉς Παναγίας τÉς 

Tροοδίτισσας συνδέεται µέ τήν περίοδο τÉς E¨κονοµαχίας, ïπότε µεταφέρθηκε στήν 

Kύπρο àπό τή Mικρά Aσία ™ θαυµατουργός ε¨κόνα τÉς Παναγίας, πού θεωρεÖται 

àπό τόν λαό ½ς µία àπό τίς ëβδοµÉντα, τίς ïποÖες êγιογράφησε ï Eéαγγελιστής 

ΛουκÄς. ^H àρχαιότερη µαρτυρία, ¬µως, γιά τήν ≈παρξη τÉς MονÉς, πού öχουµε 

•πόψη µας, εrναι àρκετά µεταγενέστερη καί προέρχεται àπό àπόγραφο κώδικα τοÜ 

14ου α¨ώνα, τό ïποÖο χρονολογεÖται στό öτος 1541, ¬που àναφέρεται ¬τι ™ àγορά 

του öγινε στή Mονή τÉς Tροοδίτισσας àπό κάποιο µοναχό µέ τό ùνοµα Θεόδουλος1. 

 Δυστυχ΅ς, πολύ λίγες πληροφορίες öχουν διασωθεÖ γιά τήν îστορία της 

κατά τήν περίοδο τÉς Λατινοκρατίας (1191-1571), ¬πως καί γιά τούς πρώτους 

α¨΅νες τÉς Tουρκοκρατίας (1571-1878), ïπότε, ¬πως àναφέρει ï P΅σος µοναχός 

Bασίλειος Mπάρσκυ τό 1735, µετατράπηκε σέ Mετόχιο τÉς MονÉς τ΅ν ^Aγίων 

\Aναργύρων, ™ ïποία βρίσκεται κοντά στό χωριό Φοινί2. ^O Mπάρσκυ σηµείωσε στό 

ïδοιπορικό του, ¬τι οî πόροι της qταν πολύ περιορισµένοι καί πώς διέµεναν τότε σέ 

αéτήν ≤νας îεροµόναχος καί ≤νας λαϊκός •πηρέτης3. Στή συνέχεια, ¬µως, àνέκτησε 

                                                
1. Γιά τήν îστορία τÉς MονÉς τÉς Παναγίας τÉς Tροοδίτισσας βλ. \Iωάννη 

Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, Λευκωσία 1954· TοÜ ¨δίου, ^H 

^Iερά Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, âπιµέλεια ^Hγουµένου \Aθανασίου, Λευκωσία 1990· 

\Aνωνύµου, «Tροοδίτισσας Παναγίας µοναστήρι», Mεγάλη Kυπριακή 

\Eγκυκλοπαίδεια, τ. 13ος, Λευκωσία 1990, σ. 167. 

2. «^O ™γούµενος πού εrναι âκεÖ [στή Mονή τ΅ν ^Aγίων \Aναργύρων] διοικεÖ ùχι 

µόνο αéτό τό µοναστήρι, àλλά âπίσης τά δύο µικρότερα µοναστήρια πού 

âξαρτ΅νται àπό αéτό, δηλαδή τά προαναφερθέντα “Πέντε Λιθάρια” καί “^Aγία 

Παρθένος Tροοδίτισσα”· ¬λα •πάγονται στόν \Eπίσκοπο Πάφου». Bλ. ‰ Aντρου 

Παυλίδη, ^H Kύπρος àνά τούς α¨΅νες µέσα àπό τά κείµενα ξένων âπισκεπτ΅ν της, 

τ. B΄, Λευκωσία 1994, σ. 703. 

3. «Aéτό τό µοναστήρι εrναι πολύ µικρό, φτωχό καί στενάχωρο, ε•ρίσκεται ¬µως σέ 

µιά θαυµάσια καί ≥συχη τοποθεσία, σέ •γιεινό àέρα, κοντά σέ τρεχούµενα νερά, 

àνάµεσα σέ ψηλά βουνά, καλυµµένα µέ πυκνά δάση... Δέν •πάρχουν, ¬µως, 

µοναχοί âκεÖ, âκτός àπό ≤να îεροµόναχο καί ≤να λαϊκό àδελφό, πού συντηροÜνταν 

àπό τήν âργασία τ΅ν χερι΅ν τους». Bλ. ‰ A. Παυλίδη, ^H Kύπρος àνά τούς α¨΅νες, 

¬.π., σ. 704. 
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τή διοικητική της αéτοτέλεια καί γνώρισε καλύτερες ™µέρες, ¬πως κατά τή 

διάρκεια τοÜ 19ου α¨ώνα, ïπότε àπέκτησε τά Mετόχια τÉς Aéδήµου καί τοÜ ^Aγίου 

\Aµβροσίου καί τά ο¨κονοµικά της βελτιώθηκαν4. Tήν περίοδο αéτή δύο àπό τούς 

µοναχούς, οî ïποÖοι öζησαν γιά κάποιο διάστηµα τ΅ν νεανικ΅ν τους χρόνων στό 

φιλόξενο περιβάλλον της, οî Mακάριος A΄ καί Σωφρόνιος Γ΄, àνÉλθαν στόν 

àρχιεπισκοπικό θρόνο τοÜ νησιοÜ, τό 1854 ï πρ΅τος καί τό 1865 ï δεύτερος5.  

 Στίς àρχές τοÜ 20οÜ α¨ώνα, καί ε¨δικά στά χρόνια τοÜ Mεσοπολέµου, ™ Mονή 

γνώρισε πολύ δύσκολες ™µέρες, âξαιτίας τÉς γενικότερης ο¨κονοµικÉς κρίσης πού 

öπληξε τότε τήν Kύπρο. Παρά δέ τίς φιλότιµες προσπάθειες τοÜ ™γουµένου 

\Iακώβου (1921-1939) καί τούς âράνους πού διεξήγαγε, τόσο στήν Kύπρο, ¬σο καί 

στήν A€γυπτο, ïδηγεÖτο πρός κατάρρευση καί οî λιγοστοί µοναχοί της 

àδυνατοÜσαν νά παράσχουν οéσιαστική βοήθεια γιά τή σωτηρία της, àφοÜ τά 

πενιχρά ε¨σοδήµατά τους µόλις καί âπαρκοÜσαν γιά τήν καθηµερινή συντήρησή 

τους6. 

 Tό θέµα τÉς διάσωσης τÉς MονÉς τÉς Tροοδίτισσας àπασχολοÜσε öντονα καί 

τόν ôµεσα προϊστάµενό της, φιλοµόναχο Mητροπολίτη Πάφου Λεόντιο (1930-1947), 

àπό τά πρ΅τα χρόνια τÉς àνόδου του στόν µητροπολιτικό θρόνο. \Aνάµεσα στά 

µέτρα πού öλαβε qταν καί ™ προσωρινή àνάληψη τÉς διαχείρισής της àπό τή 

Mητρόπολη, τήν 1η \Iανουαρίου 1932, καί ™ âφαρµογή σειρÄς µέτρων γιά τήν 

àνάκαµψή της7. Γιά διάφορους λόγους, ¬µως, µόνο µερικά àπό αéτά âφαρµόστηκαν, 

™ δέ Mονή âξακολούθησε νά φθίνει. 

                                                
4. Oî πληροφορίες γιά τά περιουσιακά της στοιχεÖα τήν περίοδο αéτή προέρχονται 

àπό κώδικες πού σώζονται στό \AρχεÖο της. Bλ. \Iω. Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή 

τÉς Tροοδιτίσσης, ¬.π., σ. 53-54. 

5. Γιά τούς Mακάριο A΄ (1854-1865) καί Σωφρόνιο Γ΄ (1865-1900) βλ. \Aριστείδη 

Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 52005, σ. 237-238 

καί 419-420 àντίστοιχα. 

6. Γιά τήν περίοδο ™γουµενίας τοÜ \Iακώβου βλ. \Iω. Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά 

Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, ¬.π., σ. 62-68. \Aναφορά στίς δραµατικές προσπάθειές του 

γιά διάσωση τÉς MονÉς γίνεται σέ àρκετά δηµοσιεύµατα τοÜ κυπριακοÜ τύπου τÉς 

âποχÉς. \Eνδεικτικά βλ. \Iσότης, 14.1.1928· Nέον ‰ Eθνος, 25.2.1928· Πάφος, 2.6.1938. 

7. Σηµείωνε σχετικά àρθρογράφος âφηµερίδας τÉς âποχÉς τά àκόλουθα: 

«Πληροφορούµεθα ¬τι λόγω τ΅ν ο¨κονοµικ΅ν δυσχερει΅ν τÉς MονÉς Tροοδιτίσσης, 

αî ïποÖαι φαίνεται ¬τι öφθασαν ε¨ς λίαν àνησυχητικόν σηµεÖον διά τό µέλλον τοÜ 

îδρύµατος, ï Πανιερώτατος Mητροπολίτης Πάφου κ. Λεόντιος àπεφάσισεν νά 

àναδιοργανώσFη τελείως τήν διαχείρισιν τÉς MονÉς, ≥ν àναλαµβάνει àπό τÉς 1ης 

\Iανουαρίου 1932 ï θρόνος Πάφου. E¨ς τό Mοναστήριον θά διατηρηθFÉ µόνον ï νÜν 
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 Tό ζήτηµα τέθηκε ξανά µετά τόν θάνατο τοÜ ™γουµένου \Iακώβου, πού 

συνέβη στίς 7 \Iανουαρίου 19398, ïπότε ï Λεόντιος àποφάσισε νά àναθέσει τή 

διαχείρισή της στά âναποµείναντα τρία µέλη τÉς àδελφότητάς της καί διώρισε 

τοποτηρητή τόν τότε àρχιµανδρίτη καί µετέπειτα Mητροπολίτη Πάφου (1959-1973) 

Γεννάδιο9. ≠Oταν, ¬µως, διεπίστωσε âγγενεÖς àδυναµίες στή συνέχιση τÉς 

λειτουργίας της µέ τό •πάρχον καθεστώς àποφάσισε νά τή µετατρέψει àπό 

¨διόρρυθµη σέ κοινοβιακή καί νά τή στελεχώσει µέ πατέρες, πού θά εrχαν τή 

διάθεση νά àναλώσουν τή ζωή τους γιά τήν ο¨κονοµική καί πνευµατική της 

àναζωογόνηση10. \Aποτάθηκε τότε στόν γνωστό γιά τίς διοικητικές του îκανότητες, 

παλαιό συµµοναστή του στή Mονή τοÜ ^Aγίου Γεωργίου τοÜ \Aλαµάνου καί µαθητή 

του στό Παγκύπριο ^IεροδιδασκαλεÖο τÉς Λάρνακας, àρχιµανδρίτη Παγκράτιο 

(1887-1968), ï ïποÖος •πηρετοÜσε στό ΠατριαρχεÖο \Aλεξανδρείας, καί τοÜ ζήτησε 

νά âπιστρέψει στήν Kύπρο καί νά ™γηθεÖ τÉς προσπάθειας γιά τή σωτηρία της. 

≠Oµως, ï νεοεκλεγείς Πατριάρχης \Aλεξανδρείας Xριστοφόρος (1939-1967) δέν 

¦θελε νά στερηθεÖ τ΅ν •πηρεσι΅ν του καί γιά τόν λόγο αéτό δέν τοÜ âπέτρεψε νά 

âγκαταλείψει τήν A€γυπτο. ^O Kύπριος àρχιµανδρίτης ζήτησε τότε àπό τόν 

Mητροπολίτη Πάφου νά µεριµνήσει γιά τήν âγκαταβίωση στή Mονή τÉς 

Tροοδίτισσας Σταυροβουνιωτ΅ν µοναχ΅ν, µέχρι νά µπορέσει ï €διος νά âπιστρέψει 

                                                                                                                                                  
™γούµενος µεθ’ ëνός ο¨κονόµου, τ΅ν ôλλων πατέρων διοριζοµένων ε¨ς ôλλας 

•πηρεσίας âκκλησιαστικάς âκτός τÉς MονÉς. Tά •πάρχοντα δωµάτια θά 

âπιδιορθωθοÜν καί θά µετατραποÜν ε¨ς ξεν΅να, ¬στις θά âνοικιάζεται πρός 

παραθερισµόν, κατά τό •πόδειγµα τοÜ Mέσα ΠοταµοÜ». Bλ. \Eλευθερία, 26.8.1931. 

Γιά τό €διο ζήτηµα βλ. \Iω. Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, ¬.π., σ. 

65-66. Γιά τόν Λεόντιο βλ. \Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ¬.π., 

σ. 219-220, ¬που καί βιβλιογραφία. 

8. Bλ. Πάφος, 12.1.1939· \Eλευθερία, 10.1.1939· Φωνή τÉς Kύπρου, 14.1.1939. 

9. «Mετά τόν θάνατον τοÜ ™γουµένου τÉς ^IερÄς MονÉς Tροοδιτίσσης, àοιδίµου 

\Iακώβου, àνετέθη προσωριν΅ς ™ διαχείρισις τ΅ν τÉς MονÉς ε¨ς τόν ïσιώτατον 

Kύριλλον ο¨κονόµον, ½ς πρόεδρον, καί τούς îεροµονάχους Bασίλειον καί 

Παρθένιον. ^Ως τοποτηρητής διωρίσθη ï πανοσιολογιώτατος àρχιµανδρίτης τÉς 

Mητροπόλεως Πάφου κ. Γεννάδιος. ^O àποθανών ™γούµενος οéδεµίαν περιουσίαν 

κατέλιπε». Bλ. \Eλευθερία, 12.1.1939. \Eπίσης βλ. Πάφος, 12.1.1939. Γιά τόν 

Γεννάδιο βλ. \Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ¬.π., σ. 61-62. 

10. Γιά τήν προσπάθεια τοÜ Λεοντίου νά âπαναλειτουργήσει τή Mονή τÉς 

Tροοδίτισσας ½ς κοινόβιο ε€χαµε δηµοσιεύσει παλαιότερα σχετικό âκλαϊκευτικό 

κείµενο. Bλ. KωστÉ Kοκκινόφτα, «^H µετατροπή τÉς Tροοδίτισσας σέ κοινόβιο τό 

1939», Πολίτης, 3.2.2002 [= \Oρθόδοξη Mαρτυρία 70(2003)23-27]. 
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στήν Kύπρο καί νά βοηθήσει στήν ¬λη προσπάθεια11. ‰ Aς σηµειωθεÖ, ¬τι ™ Mονή 

Σταυροβουνίου qταν τό µόνο àπό τά κυπριακά µοναστήρια πού τήν περίοδο αéτή 

λειτουργοÜσε ½ς κοινόβιο, καθεστώς τό ïποÖο âφαρµόστηκε, κατά τά πρότυπα τ΅ν 

Mον΅ν τοÜ ^Aγίου ‰ Oρους, µετά τήν âπαναλειτουργία της àπό τόν Γέροντα 

Διονύσιο Xρηστίδη (1830-1902), τό 188912. 

 ^O Λεόντιος θεώρησε τήν •πόδειξη τοÜ Παγκρατίου ½ς τήν çρθότερη δυνατή 

λύση, àφοÜ qταν καί ï €διος καλός γνώστης τÉς µοναστικÉς ζωÉς στή Mονή 

Σταυροβουνίου, µέ τήν ïποία διατηροÜσε στενούς πνευµατικούς δεσµούς13. Zήτησε 

γιά τόν λόγο αéτό, τόν Aûγουστο τοÜ 1939, µέσω τοÜ àπεσταλµένου του 

àρχιµανδρίτη Γενναδίου, àπό τόν ™γούµενο Bαρνάβα (1864-1948) καί τό µέλος τοÜ 

^Hγουµενοσυµβουλίου îεροµόναχο Mακάριο (1878-1957) νά στείλουν ïµάδα 

µοναχ΅ν καί δοκίµων γιά νά âγκαταβιώσουν στήν Tροοδίτισσα14. ^H σχετική 

                                                
11. ^H σχετική πληροφορία προέρχεται àπό àνέκδοτο κείµενο τοÜ Παγκρατίου, πού 

àξιοποιήθηκε àπό τόν \Iωάννη Tσικνόπουλλο στό βιβλίο του γιά τό îστορικό τÉς 

MονÉς. Bλ. \Iω. Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, ¬.π., σ. 68. 

12. Γιά τήν âπαναλειτουργία τÉς MονÉς Σταυροβουνίου, τό 1889, καί τό καθεστώς 

λειτουργίας της βλ. KωστÉ Kοκκινόφτα, «^O Γέροντας Διονύσιος Xρηστίδης (1830 - 

1902)», στόν τόµο: Kέντρου Mελετ΅ν ^IερÄς MονÉς Kύκκου, \Aντιπελάργησις. 

Tόµος τιµητικός πρός τόν \Aρχιεπίσκοπον Kύπρου κ.κ. Xρυσόστοµον âπί τFÉ 

ε¨κοσιπενταετηρίδι τÉς àρχιερατικÉς αéτοÜ Διακονίας, Λευκωσία 1993, σ. 211-227, 

¬που δηµοσιεύεται σχετικό öγγραφο, πού •πογράφηκε µεταξύ τοÜ Διονυσίου καί 

âκπροσώπων τÉς Mητρόπολης Kιτίου, µέ τό ïποÖο ρυθµιζόταν τό καθεστώς 

λειτουργίας της. 

13. Βλ. KωστÉ Kοκκινόφτα, «Tά νεανικά χρόνια τοÜ \Aρχιεπισκόπου Kύπρου 

Λεοντίου», \Eπετηρίδα KυπριακÉς ^Eταιρείας ^Iστορικ΅ν Σπουδ΅ν 6(2003)238, ¬που 

γίνεται àναφορά στούς πνευµατικούς του δεσµούς µέ τή Mονή Σταυροβουνίου καί 

ε¨δικά µέ τόν îεροµόναχο Kυπριανό. 

14. Γιά τή µετάβαση τοÜ àρχιµανδρίτη Γενναδίου στή Mονή Σταυροβουνίου 

àναφέρεται ï ™γούµενος Bαρνάβας σέ âπιστολή του πρός τόν Mητροπολίτη Πάφου 

Λεόντιο, ™µεροµηνίας 19 Aéγούστου 1939, ™ ïποία φυλάσσεται στό \AρχεÖο τÉς 

\AρχιεπισκοπÉς Kύπρου. Bλ. Τά ‰ Eγγραφα 1. \Aπό τό €διο \AρχεÖο προέρχονται 

καί οî •πόλοιπες âπιστολές πού δηµοσιεύονται στή συνέχεια τÉς àνά χεÖρας 

âργασίας. EéχαριστοÜµε θερµά τόν \Aρχειοφύλακα τÉς \AρχιεπισκοπÉς κ. Kώστα 

Θεοδότου γιά τή βοήθειά του στή µελέτη τ΅ν âπιστολ΅ν αéτ΅ν. 
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ε€δηση δηµοσιοποιήθηκε µέ δηµοσιεύµατα στόν τύπο τÉς âποχÉς καί öγινε δεκτή 

µέ âνθαρρυντικά σχόλια γιά τή µελλοντική πορεία τÉς MονÉς15. 

 ^O Bαρνάβας àνταποκρίθηκε πράγµατι στό α€τηµα τοÜ Λεοντίου καί öστειλε, 

στίς 25 Aéγούστου 1939, στήν Tροοδίτισσα τούς αéτάδελφους µοναχούς 

Δαµασκηνό (1869-1942) καί Παΐσιο (1870-1950), γιούς τοÜ îερέα τÉς κοινότητας 

\Aραδίππου Mιχαήλ Xατζηδηµήτρη (1830-1916) καί τÉς πρεσβυτέρας ΛεονÉς (1842-

1932)16, τόν îεροµόναχο Mελέτιο, καθώς καί τρεÖς νεαρούς δοκίµους17. Πνευµατικός 

τÉς νεοσύστατης àδελφότητας àνέλαβε ï Σταυροβουνιώτης îεροµόναχος Kυπριανός 

(1878-1955), ï ïποÖος âξακολούθησε, ¬µως, νά διαµένει στή Mονή τÉς µετανοίας 

του18. Σέ âπιστολή του, ™µεροµηνίας 31 Aéγούστου 1939, πρός τήν àδελφότητα τÉς 

                                                
15. Bλ. \Eλευθερία, 19.8.1939. Σέ ôρθρο τοÜ περιοδικοÜ τÉς \Eκκλησίας τÉς Kύπρου 

«\Aπόστολος Bαρνάβας» àναφέρονται τά àκόλουθα: «^H A.Π. [ï Mητροπολίτης 

Πάφου κ. Λεόντιος] πάνυ çρθ΅ς σκεφθεÖσα καί àποφασίσασα, âνεπιστεύθη τήν 

διοίκησιν τÉς MονÉς καί τÉς περιουσίας αéτÉς ε¨ς πατέρας τÉς MονÉς 

Σταυροβουνίου, ο≈ς àπέσπασεν âξ αéτÉς, τFÉ συγκαταθέσει τοÜ ™γουµένου αéτÉς. 

Tούς Σταυροβουνιώτας χαρακτηρίζει πιστή συµµόρφωσις πρός τούς κανόνας τοÜ 

µοναχικοÜ  βίου, πλήρης àπόταξις àπό τοÜ κόσµου καί τ΅ν τοÜ κόσµου, τελεία 

àκτηµοσύνη καί καθοσίωσις ε¨ς τόν Θεόν καί τήν λατρείαν αéτοÜ. Oî προνοί÷α τοÜ 

^Aγίου Πάφου âν τFÉ MονFÉ Tροοδιτίσσης âγκατασταθέντες τέως àδελφοί τÉς MονÉς 

Σταυροβουνίου âτέθησαν •πό τήν διεύθυνσιν ëνός âξ αéτ΅ν, τοÜ µοναχοÜ 

ΔαµασκηνοÜ, àποτελέσαντες κοινόβιον àσκητικόν». Bλ. \Aνωνύµου, «^Iερά Mονή 

Tροοδιτίσσης», \Aπόστολος Bαρνάβας 1(1939-40)49-50. 

16. Γιά τήν ο¨κογένεια τοÜ παπÄ Mιχαήλ βλ. Γιάγκου Kωνσταντινίδη, 

TÉς\Eκκλησίας •πηρέται, \Aραδίππου 1988, σ. 11-14. Oî Δαµασκηνός καί Παΐσιος 

συγκαταλέγονταν àνάµεσα στούς πρώτους µοναχούς, οî ïποÖοι âγκαταβίωσαν στή 

Mονή Σταυροβουνίου âπί τ΅ν ™µερ΅ν τοÜ Γέροντος Διονυσίου Xρηστίδη, µετά τήν 

âπαναλειτουργία τÉς MονÉς, τό 1889. Bλ. \Aρχιµανδρίτη \Aθανασίου, ^Iερά Mονή 

Σταυροβουνίου, Kύπρος 1987, σ. 51· ^IερÄς MονÉς Σταυροβουνίου, ^H ^Iερά Mονή 

Σταυροβουνίου, Λευκωσία 1998, σ. 164. 

17. ^H àκριβής ™µέρα µετάβασης τÉς νεοσύστατης àδελφότητας στή Mονή τÉς 

Tροοδίτισσας καταγράφηκε σέ κώδικα τÉς MονÉς καί δηµοσιεύτηκε àπό τόν 

\Iωάννη Tσικνόπουλλο. Bλ. \Iω. Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, 

¬.π., σ. 68, ¬που àναφέρεται ½ς µέλος τÉς νεοσύστατης àδελφότητας καί ï µοναχός 

^Iλαρίων, ï ïποÖος ¬µως µετέβη àργότερα στή Mονή τÉς Tροοδίτισσας, στίς 25 

Mαΐου 1940. Bλ. ≠O.π., σ. 92. 

18. Mαρτυρία ^Hγουµένου τÉς MονÉς Σταυροβουνίου Γέροντος \Aθανασίου 

(\Aπρίλιος 1999). ^O çνοµαστός πνευµατικός παπÄ Kυπριανός καταγόταν àπό τό 
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MονÉς Σταυροβουνίου, ï Λεόντιος εéχαρίστησε τούς Bαρνάβα καί Mακάριο, πού 

âπέτρεψαν σέ µοναχούς τÉς MονÉς τους νά âπανδρώσουν τήν Tροοδίτισσα καί 

τόνισε, ¬τι βασική âπιθυµία του qταν ™ µοναχική ζωή τÉς νεοσύστατης  

àδελφότητας νά εrναι καθόλα €δια µέ αéτÉς τοÜ Σταυροβουνίου. Στήν €δια 

âπιστολή, ï Mητροπολίτης Πάφου, àνταποκρινόµενος σέ προγενέστερη παράκληση 

τοÜ Bαρνάβα, ζητοÜσε àπό τούς Σταυροβουνι΅τες µοναχούς νά συνεχίσουν νά 

παραµένουν προσηλωµένοι στή Mονή τους καί νά µήν àποτελεÖ ™ δηµιουργία τÉς 

νέας àδελφότητας λόγο περισπασµοÜ àπό τά µοναχικά τους καθήκοντα19.  

 Mερικές ™µέρες µετά τήν âγκατάσταση τ΅ν µοναχ΅ν, ï Λεόντιος öστειλε 

στή Mονή τÉς Tροοδίτισσας τόν âφηµέριο τοÜ ναοÜ τÉς Φανερωµένης ΠαÜλο 

Bρυέννιο, ï ïποÖος, τήν 1η Σεπτεµβρίου, àνεκήρυξε τή Mονή σέ κοινόβιο µέ 

προϊστάµενο τόν µοναχό Δαµασκηνό20. Φαίνεται ¬τι ï φιλοµόναχος Mητροπολίτης 

Πάφου δέν âνθρόνισε àµέσως τόν Δαµασκηνό στήν ™γουµενία, àναµένοντας πρ΅τα 

νά διαπιστώσει τήν πορεία τÉς νέας àδελφότητας καί µετά νά προβεÖ σέ τελική 

διευθέτηση τοÜ καθεστ΅τος λειτουργίας της21. 

 Στό µεταξύ, οî τρεÖς îεροµόναχοι, οî ïποÖοι àποτελοÜσαν τά µέλη τÉς 

àδελφότητάς της âπί ™γουµενίας \Iακώβου, âγκατέλειψαν τή Mονή, àφοÜ δέν 

                                                                                                                                                  
χωριό Δάλι καί εrχε âγκαταβιώσει στή Mονή Σταυροβουνίου τό 1905. Γιά τή ζωή 

του βλ. \Aρχιµ. \Aθανασίου, ^Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ¬.π., σ. 76-77. 

19. Bλ. Τά ‰ Eγγραφα 2. 

20. Βλ. \Iω. Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, ¬.π., σ. 68, ¬που 

γίνεται àναφορά σέ σχετική καταγραφή κώδικα τÉς MονÉς. 

21. Σχετικό µέ τίς προθέσεις τοÜ Λεοντίου εrναι καί τό àκόλουθο δηµοσίευµα 

àρθρογράφου âφηµερίδας τÉς âποχÉς: «Kατά διευθέτησιν γενοµένην •πό τοÜ 

Σεβασµιωτάτου Mητροπολίτου Πάφου, ™ διαχείρισις τÉς ^IερÄς MονÉς Tροοδιτίσσης 

àνετέθη δοκιµαστικ΅ς διά περίοδον ëνός öτους ε¨ς τούς îεροµονάχους Δαµασκηνόν, 

Παΐσιον καί Mελέτιον τÉς ^IερÄς MονÉς Σταυροβουνίου. \Eάν ™ •π’ αéτούς 

διαχείρισις τÉς MονÉς Tροοδιτίσσης àποδειχθFÉ âπιτυχής, ï ^Oσιώτατος Δαµασκηνός 

θά χειροτονηθFÉ ε¨ς ™γούµενον Tροοδιτίσσης καί θά συνεχισθFÉ τό παρόν σύστηµα 

διαχειρίσεώς της». Bλ. \Eλευθερία, 3.12.1939. Oî Δαµασκηνός, Παΐσιος καί Mελέτιος 

qταν στήν πραγµατικότητα µοναχοί καί ùχι îεροµόναχοι. Γιά δοκιµαστική περίοδο 

λειτουργίας τÉς MονÉς µέ τό νέο καθεστώς àναφέρεται καί àρθρογράφος τÉς 

âφηµερίδας «Πάφος»: «^H Mονή Tροοδιτίσσης ¦ρξατο λειτουργοÜσα ½ς Kοινόβιον 

µέ ≤ξ µοναχούς âκ Σταυροβουνίου, âξ zν τρεÖς µεγαλόσχηµοι καί τρεÖς 

µικρόσχηµοι. Kατά τό τρέχον öτος ™ λειτουργία της εrναι δοκιµαστική καί 

âλπίζεται, ¬τι κατ’ Aûγουστον τοÜ 1940, θά µονιµοποιηθFÉ τό καθεστώς της, 

âκλεγοµένου ™γουµένου». Bλ. Πάφος, 1.1.1940. 
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âπιθυµοÜσαν νά ζήσουν κοινοβιακ΅ς: οî µέν Kύριλλος καί Παρθένιος 

âγκαταστάθηκαν στά χωριά ≠Aγιος \Aµβρόσιος καί Tραχώνι àντίστοιχα, ï δέ 

Bασίλειος, µετά πού •πηρέτησε σέ διάφορες κοινότητες, προσελήφθη στήν 

•πηρεσία τοÜ Πατριαρχείου ^Iεροσολύµων καί àκολούθως âγκαταστάθηκε στή 

γενέτειρά του TρεÖς \Eλιές22. Στή Mονή παρέµεινε ï γέροντας Xατζηνικόλας (1854-

1941), παλαιός γνώριµος τ΅ν Παϊσίου καί ΔαµασκηνοÜ, àφοÜ εrχε διατελέσει, στίς 

àρχές τοÜ 20οÜ α¨ώνα, δόκιµος τÉς MονÉς Σταυροβουνίου καί εrχε σταλεÖ, τόν 

Δεκέµβριο τοÜ 1911, àπό τόν Mητροπολίτη Kιτίου Mελέτιο Mεταξάκη (1910-1918), 

µαζί µέ τόν îεροµόναχο Mακάριο καί τόν µοναχό Γεράσιµο γιά νά 

âπαναλειτουργήσουν τή Mονή τοÜ Tιµίου Προδρόµου στόν Mέσα Ποταµό. ≠Oταν δέ 

àπέτυχε ™ προσπάθεια âκείνη, οî µέν Mακάριος καί Γεράσιµος âπέστρεψαν στό 

Σταυροβούνι, ï δέ Xατζηνικόλας κατέφυγε στήν Tροοδίτισσα, ¬που •πηρέτησε 

µέχρι τό 1939 ½ς λαϊκός καί àκολούθως, µετά τήν âγκαταβίωση τ΅ν 

Σταυροβουνιωτ΅ν µοναχ΅ν σέ αéτήν, ½ς µεγαλόσχηµος µοναχός µέ τό ùνοµα 

Nικόδηµος, µέχρι τόν θάνατό του, πού συνέβη στίς 13 Mαΐου 194123. 

 Mέ τήν àνακήρυξη τÉς MονÉς σέ κοινόβιο, ™ àδελφότητα, πού àνέλαβε τό 

δύσκολο öργο τÉς àνασυγκρότησής της, àκολούθησε τό τυπικό πού εrχε υîοθετήσει 

àπό τό 1889 ™ Mονή Σταυροβουνίου µέ βάση τά πρότυπα çργάνωσης τ΅ν Mον΅ν 

                                                
22. \Iω. Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, ¬.π., σ. 68, 91· \Iω. 

Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, âπιµέλεια ^Hγουµένου 

\Aθανασίου, ¬.π., σ. 83 καί 119-120. Γιά τήν àπόφαση τ΅ν τρι΅ν µοναχ΅ν νά 

àποσυρθοÜν àπό τή Mονή àναφέρεται καί ï Mητροπολίτης Πάφου σέ âπιστολή του, 

™µεροµηνίας 22 \Iανουαρίου 1940, πρός τόν âξόριστο àπό τό 1931 Mητροπολίτη 

Kυρηνείας Mακάριο (1917-1947), µέ τήν ïποία τόν âνηµέρωνε γιά τίς âνέργειές του 

νά στελεχώσει τή Mονή τÉς Tροοδίτισσας µέ µοναχούς àπό τή Mονή 

Σταυροβουνίου. Bλ. Τά ‰ Eγγραφα 5. 

23. Γιά τήν προσπάθεια πού καταβλήθηκε στίς àρχές τÉς δεκαετίας τοÜ 1910 γιά 

âπαναλειτουργία τÉς MονÉς τοÜ Mέσα ΠοταµοÜ βλ. KωστÉ Kοκκινόφτα, «Tαπεινοί 

κληρικοί τ΅ν χρόνων τÉς \Aγγλοκρατίας», •πό δηµοσίευση στόν ≤βδοµο τόµο τÉς 

\Eπετηρίδας τÉς KυπριακÉς ^Eταιρείας ^Iστορικ΅ν Σπουδ΅ν, ¬που παρατίθεται  

βιογραφία τοÜ Σταυροβουνιώτη îεροµόναχου Mακαρίου µέ àναφορά στή συµµετοχή 

τοÜ Xατζηνικόλα στήν ïµάδα τ΅ν µοναχ΅ν, ™ ïποία âγκαταστάθηκε στόν Mέσα 

Ποταµό. Γιά τόν Xατζηνικόλα βλ. \Iω. Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή τÉς 

Tροοδιτίσσης, ¬.π., σ. 68· TοÜ ¨δίου, ^H ^Iερά Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, âπιµέλεια 

^Hγουµένου \Aθανασίου, ¬.π., σ. 83-85· Πρωτοσύγκελλου ΔαµασκηνοÜ, «Oî 

θεµελιωτές τÉς κοινοβιακÉς ζωÉς τÉς MονÉς µας», στόν τόµο: ^IερÄς MονÉς 

Tροοδιτίσσης, ^H οéσία τοÜ \Oρθόδοξου µοναχισµοÜ, Λεµεσός 1999, σ. 20-25. 
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τοÜ ^Aγίου ‰ Oρους. Στό µεταξύ, ï Λεόντιος µέ âπιστολή του πρός τόν προϊστάµενο 

Δαµασκηνό, ™µεροµηνίας 14 Σεπτεµβρίου 1939, τόν διαβεβαίωνε γιά τήν àµέριστη 

βοήθειά του καί συνέστηνε στούς àδελφούς τÉς MονÉς νά âξακολουθήσουν νά 

διαβιοÜν, ¬πως καί στό Σταυροβούνι. Στήν €δια âπιστολή, ï φιλοµόναχος 

\Aρχιερέας καθόριζε καί µερικούς àπό τούς βασικούς κανόνες πού âκαλοÜντο νά 

àκολουθήσουν οî µοναχοί, ¬πως νά µήν καταναλώνουν κρέας, νά µήν δεχθοÜν στή 

Mονή ½ς δοκίµους νέους àπό τά γύρω χωριά, τουλάχιστον στά πρ΅τα χρόνια 

λειτουργίας της, νά µήν φιλοξενοÜν πέραν τÉς µίας νύκτας τούς ôνδρες 

âπισκέπτες, âν΅ àπαγόρευε αéστηρά τή διανυκτέρευση γυναικ΅ν. \Aκόµη, τόνιζε 

¬τι ™ προσπάθεια γιά τήν àναβίωση τÉς MονÉς τÉς Tροοδίτισσας àποτελοÜσε 

«àπαρχήν àνακαινίσεως τοÜ µοναχικοÜ βίου âν Kύπρω», àφοÜ προσδοκοÜσε ¬τι θά 

àποτελοÜσε πρότυπο γιά τή δηµιουργία καί ôλλων Mον΅ν µέ παρόµοιο καθεστώς 

λειτουργίας24. 

 Στό µεταξύ, στούς τρεÖς Σταυροβουνι΅τες µοναχούς προστέθηκε, κατά τή 

διάρκεια τοÜ µηνός Σεπτεµβρίου, καί τέταρτος, ï µοναχός MατθαÖος, ¬πως 

µποροÜµε νά συµπεράνουµε àπό âπιστολή, ™µεροµηνίας 26 Σεπτεµβρίου 1939, τοÜ 

Λεοντίου πρός τόν ™γούµενο Bαρνάβα, ¬που τόν âνηµέρωνε γιά τήν παράδοση τ΅ν 

βιβλίων καί τ΅ν χρηµάτων τÉς MονÉς τÉς Tροοδίτισσας στούς Δαµασκηνό καί 

MατθαÖο. Tελικά, ¬µως, ï τελευταÖος παρέµεινε στήν Tροοδίτισσα µόνο γιά τρεÖς 

περίπου µÉνες καί στή συνέχεια âπέστρεψε στό Σταυροβούνι, àφοÜ οî συνθÉκες 

ζωÉς σέ αéτήν qταν âξαιρετικά δύσκολες, λόγω κυρίως τ΅ν δυσµεν΅ν καιρικ΅ν 

συνθηκ΅ν, πού âπικρατοÜσαν στήν περιοχή κατά τόν χειµ΅να25. Στήν €δια 

âπιστολή, ï Λεόντιος ζητοÜσε àπό τόν Bαρνάβα νά δεχθεÖ πίσω στό Σταυροβούνι 

≤ναν àπό τούς τρεÖς σταλέντες δοκίµους καί νά στείλει ôλλους δύο, öτσι œστε ™ 

àδελφότητα τÉς MονÉς τÉς Tροοδίτισσας νά àποτελεÖται àπό τέσσερις µοναχούς 

καί τέσσερις δοκίµους, ¬πως qταν καί ™ àρχική συµφωνία26.  

 Mετά τήν âπιστροφή τοÜ Mατθαίου στό Σταυροβούνι, ï Λεόντιος προσπάθησε 

γιά ôλλη µιά φορά νά αéξήσει τήν çλιγάριθµη àδελφότητα τÉς MονÉς τÉς 

Tροοδίτισσας καί µερίµνησε œστε νά προσέλθει σέ αéτήν ï Σταυροβουνιώτης 

                                                
24. Bλ. Τά ‰ Eγγραφα 3. 

25. ^O MατθαÖος καταγόταν àπό τό Πολιτικό. Mερικά χρόνια µετά τήν âπάνοδό του 

στή Mονή Σαυροβουνίου µετέβη στα ^Iεροσόλυµα, ¬που âντάχθηκε στήν êγιοταφική 

àδελφότητα, χειροτονήθηκε îεροµόναχος καί χειροθετήθηκε \Aρχιµανδρίτης. 

\Aπεβίωσε τό 1962. Bλ. \Iω. Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, ¬.π., 

σ. 91· \Aρχιµ. \Aθανασίου, ^Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ¬.π., σ. 79. 

26. Bλ. Τά ‰ Eγγραφα 4. 
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µοναχός ^Iλαρίων, στίς 25 Mαΐου 194027, καθώς καί οî âπίσης Σταυροβουνι΅τες 

µοναχοί NεÖλος καί Λεόντιος. Σώζεται öγγραφο, ™µεροµηνίας 27 Mαΐου τοÜ ¨δίου 

öτους, ¬που àναφέρονται τά διακονήµατά τους, ¬πως ïρίστηκαν µετά àπό âπίσκεψη 

τοÜ Mητροπολίτη Λεοντίου στή Mονή: Δαµασκηνός προϊστάµενος, Παΐσιος 

σύµβουλος καί ταµίας, ^Iλαρίων σύµβουλος καί âπιστάτης κήπων, Mελέτιος öφορος 

κτηµάτων καί ζωγράφος, Λεόντιος γραµµατέας καί λογιστής καί NεÖλος 

âκκλησιάρχης28. ^O Mητροπολίτης Λεόντιος παρέτεινε τήν παραµονή του στή Mονή 

γιά àκόµη µερικές ™µέρες καί, στίς 3 \Iουνίου 1940, χειροτόνησε τόν ^Iλαρίωνα 

îεροδιάκονο καί τέσσερις ™µέρες àργότερα, στίς 7 \Iουνίου τοÜ €διου öτους, τόν µέν 

^Iλαρίωνα îεροµόναχο, τόν δέ Λεόντιο îεροδιάκονο. 

 Στά πρ΅τα βήµατά της, ™ νεοσύστατη àδελφότητα àντιµετώπισε àρκετά, 

κυρίως διοικητικÉς φύσης, προβλήµατα, ïρισµένα àπό τά ïποÖα σχετίζονταν µέ τίς 

àντιλήψεις τοÜ νεαροÜ îεροδιάκονου Λεοντίου γιά τόν τρόπο λειτουργίας τÉς 

MονÉς. ≠Oπως πληροφορούµαστε àπό âπιστολή, ™µεροµηνίας 10 Σεπτεµβρίου 1940, 

πού öστειλε ï Mητροπολίτης Πάφου πρός τούς τέσσερις µοναχούς Δαµασκηνό, 

Παΐσιο, Mελέτιο καί ^Iλαρίωνα, ™ κατάσταση πού δηµιουργήθηκε µέ τόν νεαρό 

Λεόντιο περιέπλεξε τήν προσπάθειά του γιά τήν àναβίωση τÉς MονÉς καί τόν εrχε 

àπογοητεύσει. Γι’ αéτό καί àποφάσισε  νά τή θέσει κάτω àπό τήν ôµεση âποπτεία 

τÉς Mητρόπολης Πάφου, œστε νά τή βοηθήσει àποτελεσµατικότερα νά ξεπεράσει 

τίς δυσκολίες καί νά àνακάµψει29. Στό µεταξύ, τόν €διο µÉνα, οî NεÖλος καί 

Λεόντιος àπεχώρησαν àπό τή Mονή καί ï µέν πρ΅τος âπέστρεψε στό Σταυροβούνι, 

ï δέ δεύτερος, µετά àπό διάφορες περιπέτειες στήν Kύπρο καί στό âξωτερικό, 

                                                
27. Γιά τήν àκριβÉ ™µεροµηνία προσέλευσής του στή Mονή τÉς Tροοδίτισσας βλ. 

\Iω. Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, ¬.π., σ. 92. 

28. Bλ. ‰ Eγγραφο 6. Γιά τήν âπίσκεψη τοÜ Λεοντίου στή Mονή τÉς Tροοδίτισσας 

γίνεται àναφορά στό περιοδικό τÉς \Eκκλησίας τÉς Kύπρου «\Aπόστολος 

Bαρνάβας»: «^O ≠Aγιος Πάφου κ. Λεόντιος, φροντίζων περί τÉς îερÄς καί σεπτÉς 

MονÉς τÉς Tροοδιτίσσης µετέτρεψεν αéτήν ε¨ς κοινόβιον àσκητικόν. ‰ Aπαυστον 

δέ öχων τό περί αéτÉς âνδιαφέρον, ï Πανιερώτατος, παρά τάς ôλλας πολλάς αéτοÜ 

àσχολίας, µετέβη τήν 27ην τοÜ µηνός [Mαΐου 1940] ε¨ς αéτήν, âπί çργανώσει τ΅ν 

•πηρεσι΅ν αéτÉς. Διελθών âν αéτFÉ τήν ™µέραν, àντελήφθη âκ τοÜ σύνεγγυς τά 

πράγµατα καί âν συνεννοήσει µετά τοÜ προϊσταµένου καί τ΅ν πατέρων τÉς MονÉς 

διέταξεν τά δέοντα». \Aνωνύµου, «^O ≠Aγιος Πάφου âν τFÉ ^Iερ÷Ä MονFÉ 

Tροοδιτίσσης», \Aπόστολος Bαρνάβας 1(1939-40)230. 

29. Bλ. Τά ‰ Eγγραφα 7. 
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âγκαταβίωσε σέ κελλί πλησίον τÉς γυναικείας MονÉς τοÜ ^Aγίου MηνÄ, ¬που 

•πηρέτησε ½ς âφηµέριος  µέχρι τόν θάνατό του, πού συνέβη τό 200430.  

 Δυστυχ΅ς, δύο χρόνια µετά τή µετατροπή τÉς MονÉς τÉς Tροοδίτισσας, τό 

βαρύ κλÖµα τ΅ν βουν΅ν τοÜ Tροόδους κατέβαλε τόν προϊστάµενο Δαµασκηνό, πού 

προσεβλήθη àπό πνευµονία καί àπεβίωσε στίς 13 Φεβρουαρίου 194231.  ^O δέ 

αéτάδελφός του, Παΐσιος, •ποχρεώθηκε, µετά àπό κατηγορηµατική προτροπή 

θεράποντος γιατροÜ, νά âγκαταλείψει τήν περιοχή καί νά âπιστρέψει στή Mονή 

Σταυροβουνίου, ¬που τό κλίµα qταν äπιότερο32. ‰ Aς σηµειωθεÖ, ¬τι ≤να περίπου 

                                                
30. ^O NεÖλος καταγόταν àπό τό χωριό Aéγόρου. Mετά πού àπεχώρησε  àπό τή 

Mονή τÉς Tροοδίτισσας âπέστρεψε στό Σταυροβούνι, ¬που àπεβίωσε τό 1957. Bλ. 

\Aρχιµ. \Aθανασίου, ^Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ¬.π., σ. 83. ^O Λεόντιος καταγόταν 

àπό τό  χωριό Kαζάφανι. Γιά τήν παραµονή του στήν Tροοδίτισσα βλ. \Iω. 

Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, ¬.π., σ. 91· \Aρχιµανδρίτη 

Λεόντιου Xατζηκώστα, Διακονικά κηρύγµατα καί Kυριακοδρόµια τ΅ν 

εéαγγελικ΅ν καί àποστολικ΅ν περικοπ΅ν, Λάρνακα 2004, σ. 20-21. 

31. \Iω. Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, ¬.π., σ. 91. Γιά τόν 

Δαµασκηνό, ï ™γούµενος τÉς MονÉς Σταυροβουνίου \Aθανάσιος σηµειώνει τά 

àκόλουθα: «Δαµασκηνός: ^Yποδειγµατικός µοναχός. \Eπί σειρά âτ΅ν διετέλεσεν 

\Eπίτροπος τÉς MονÉς. Kατόπιν προσκλήσεως τοÜ τότε TοποτηρητÉ τοÜ 

àρχιεπισκοπικοÜ θρόνου Λεοντίου καί τFÉ εéλογί÷α τÉς MονÉς, ïµοÜ µετά τοÜ κατά 

σάρκα àδελφοÜ του Παϊσίου  µοναχοÜ καί τ΅ν Mελετίου îεροµονάχου, Mατθαίου 

µοναχοÜ καί ^Iλαρίωνος µοναχοÜ, µετέβη µετά τÉς âν λόγω συνοδείας (½ς 

προϊστάµενος αéτÉς) κατά τό öτος 1940 ε¨ς τήν ^Iεράν Mονήν Tροοδιτίσσης καί 

âγκαθίδρυσαν τό âκεÖ •ποδειγµατικόν κοινόβιον. Παρέδωσε τήν êγίαν του ψυχήν 

ε¨ς χεÖρας Kυρίου τήν 13ην Φεβρουαρίου 1942, ε¨ς ™λικίαν 73 âτ΅ν, ε•ρισκόµενος 

ε¨ς τό νοσοκοµεÖον Πλατρ΅ν καί âν΅ öψελνε τό “\Hσαΐα χόρευε...”». Bλ. \Aρχιµ. 

\Aθανασίου, ^Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ¬.π., σ. 81. Γιά τή ζωή του βλ. âπίσης 

Πρωτοσύγκελλου ΔαµασκηνοÜ, «Oî θεµελιωτές τÉς κοινοβιακÉς ζωÉς τÉς MονÉς 

µας», ¬.π., σ. 25-30. 

32. Πρωτοσύγκελλου ΔαµασκηνοÜ, «Oî θεµελιωτές τÉς κοινοβιακÉς ζωÉς τÉς 

MονÉς µας», ¬.π., σ. 25-30, ¬που καί καταγραφή τÉς ζωÉς του τήν περίοδο 

παραµονÉς του στήν Tροοδίτισσα. Γιά τόν Παΐσιο, ï ™γούµενος τÉς MονÉς 

Σταυροβουνίου \Aθανάσιος σηµειώνει τά àκόλουθα: «Παΐσιος: \Aδελφός κατά σάρκα 

ΔαµασκηνοÜ âκ τÉς \Aραδίππου. oHτο πολύ πρόθυµος ε¨ς τάς àκολουθίας, πρ΅τος 

ε¨ς τήν âκκλησίαν, πρ΅τος ε¨ς τάς àγρυπνίας. E¨ς τήν διακονίαν qτο àκούραστος 

ôνθρωπος καί βιαστής διά τήν Bασιλείαν τ΅ν Oéραν΅ν. ^Yπήκοος µέχρι θανάτου. 
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χρόνο àργότερα, τόν Mάιο τοÜ 1943, âπέστρεψε στό Σταυροβούνι καί ï îεροµόναχος 

Mελέτιος33, µέ àποτέλεσµα νά àποµείνει στήν Tροοδίτισσα àπό τούς 

Σταυροβουνι΅τες µοναχούς µόνο ï îεροµόναχος ^Iλαρίων, ï ïποÖος •πηρέτησε σέ 

αéτήν µέχρι τόν θάνατό του, τό 199034. 

 Στό µεταξύ, µετά τόν θάνατο τοÜ ΔαµασκηνοÜ, ï Mητροπολίτης Πάφου 

ζήτησε καί πάλιν àπό τόν Πατριάρχη \Aλεξανδρείας Xριστοφόρο νά âπιτρέψει στόν 

àρχιµανδρίτη Παγκράτιο νά àναλάβει τή διεύθυνση τÉς MονÉς35. Tή φορά αéτή, τό 

α€τηµά του öγινε àποδεκτό καί ï Kύπριος àρχιµανδρίτης âπέστρεψε στήν Kύπρο 

στά µέσα Δεκεµβρίου τοÜ 1942 καί στίς 20 τοÜ €διου µηνός âνθρονίστηκε àπό τόν 

Λεόντιο στήν ™γουµενία. ^O Mητροπολίτης Πάφου µερίµνησε καί γιά τά •πόλοιπα 

µέλη τÉς àδελφότητας πού συγκροτήθηκε γύρω àπό τόν Παγκράτιο καί, 

ταυτόχρονα µέ τήν âνθρόνισή του, χειροθέτησε πνευµατικό καί ο¨κονόµο τόν 

îεροµόναχο Mελέτιο,  πνευµατικό τόν îεροµόναχο ^Iλαρίωνα καί χειροτόνησε 

îεροδιάκονο τόν µετέπειτα ™γούµενο \Aθανάσιο36,  ï ïποÖος εrχε προσέλθει στή 

                                                                                                                                                  
\Aνεπαύθη âν Kυρίω τό 1950, âτ΅ν 80». Bλ. \Aρχιµ. \Aθανασίου, ^Iερά Mονή 

Σταυροβουνίου, ¬.π., σ. 81. 

33. ^O Mελέτιος καταγόταν àπό τό χωριό Aéγόρου καί προσÉλθε στή Mονή 

Σταυροβουνίου τό 1916. Mετά τήν âπάνοδό του àπό τήν Tροοδίτισσα, παρέµεινε στή 

Mονή µέχρι τό 1948, ïπότε προσχώρησε στό παλαιό ™µερολόγιο καί àπεχώρησε àπό 

αéτήν. \Aπεβίωσε τό 1978. Bλ. \Iω. Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή τÉς 

Tροοδιτίσσης, ¬.π., σ. 91· \Aρχιµ. \Aθανασίου, ^Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ¬.π., σ. 81. 

34. ^O ^Iλαρίων καταγόταν àπό τήν \Oρόκλινη καί προσÉλθε στή Mονή 

Σταυροβουνίου τό 1929. \Iω. Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, 

âπιµέλεια ^Hγουµένου \Aθανασίου,  ¬.π., σ. 121. 

35. \Iω. Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, ¬.π., σ. 68. 

36. «^O Πανιερώτατος àνελθών ε¨ς Tροοδίτισσαν τ΅ Σαββάτω, 19 Δεκεµβρίου 1942, 

προέβη, κατά σχετικόν ôρθρον τοÜ KαταστατικοÜ, ε¨ς διορισµόν τοÜ 

\Aρχιµανδρίτου Παγκρατίου ½ς ™γουµένου τÉς MονÉς. Mετά ταÜτα âχοροστάτησεν 

âν τ΅ ëσπεριν΅ καί âχειροθέτησε τόν îεροµόναχον αéτÉς Mελέτιον ε¨ς 

πνευµατικόν. TFÉ δέ âπαύριον, KυριακFÉ πρό τÉς XριστοÜ Γεννήσεως, 20 Δεκεµβρίου 

1942, συµφώνως τ΅ Tυπικ΅ τÉς êγιωτάτης ™µ΅ν \Eκκλησίας, âτέλεσε τήν 

προχείρισιν τοÜ ε¨ρηµένου Παγκρατίου ε¨ς ™γούµενον Tροοδιτίσσης καί àµέσως 

τήν âνθρόνισιν αéτοÜ. \Eπίσης, ï Πανιερώτατος âχειροθέτησε τόν µέν îεροµόναχον 

^Iλαρίωνα ε¨ς πνευµατικόν αéτÉς. Kατά δέ τήν âπακολουθήσασαν θείαν 

λειτουργίαν, ≥ν âτέλεσε ™ A.Π., âχειροτόνησε τόν δόκιµον \Aθανάσιον ε¨ς 

îεροδιάκονον». Bλ. \Aνωνύµου, «^Iερά Mονή Tροοδιτίσσης», \Aπόστολος Bαρνάβας 
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Mονή στίς 26 Mαΐου 1940, µερικούς µÉνες δηλαδή µετά τήν âγκαταβίωση σέ αéτήν 

τ΅ν ΔαµασκηνοÜ καί Παϊσίου37. 

 ^O Παγκράτιος γεννήθηκε τό 1887 στό χωριό ‰ Aσσια καί συνδέθηκε àπό 

νεαρÉς ™λικίας, àµέσως µετά τήν àποφοίτησή του àπό τό δηµοτικό σχολεÖο, µέ δύο 

êγιορεÖτες αéτάδελφους êγιογράφους àπό τό Kαϊµακλί, τούς Kύριλλο καί Nήφωνα, 

ο¨κογενειακούς φίλους τ΅ν γονι΅ν του, τούς ïποίους àκολούθησε στό ≠Aγιον 

‰ Oρος, ¬που παρακολούθησε γιά δύο χρόνια µαθήµατα êγιογραφίας στή Σχολή τ΅ν 

\Iωασαφαίων. \Aργότερα âπέστρεψε µαζί τους στήν Kύπρο, ¬που οî Kύριλλος καί 

Nήφων êγιογράφησαν τόν ναό τοÜ ^Aγίου Γεωργίου τÉς ‰ Aσσιας καί àκολούθως, 

τό 1903, µετέβηκαν στόν ≠Aγιο Γεώργιο τÉς Xαβούζας, ¬που âγκαταβίωσαν. Στήν 

çλιγάριθµη αéτή àδελφότητα προσετέθη, τό €διο öτος, καί ï µετέπειτα îεροµόναχος  

τÉς MονÉς τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα Xαρίτων καί στά τέλη τÉς δεκαετίας τοÜ 1900 

- àρχές τÉς δεκαετίας του 1910, τά δύο µικρότερα àδέλφια του, Στέφανος καί 

Bαρνάβας, âπίσης µετέπειτα îεροµόναχοι τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα, καθώς καί ï 

àδελφός τοÜ Παγκρατίου, \Aνδρέας, ï ïποÖος •πηρέτησε àργότερα ½ς îεροµόναχος 

στή Mονή τοÜ \Aρχαγγέλου Mιχαήλ στό Mονάγρι. Γιά διάφορους λόγους, ¬µως, ™ 

νεοσυσταθείσα àδελφότητα •ποχρεώθηκε, τό 1912, νά àλλάξει τόπο διαµονÉς καί 

νά âγκατασταθεÖ στόν ≠Aγιο Γεώργιο τόν \Aλαµάνο, ¬που ≤να χρόνο àργότερα, τό 

1913, κατέφυγε ôλλος ≤νας νεαρός µοναχός, ï µετέπειτα Mητροπολίτης Πάφου 

Λεόντιος38. 

 ^O Παγκράτιος παρέµεινε στή Mονή τοÜ ^Aγίου Γεωργίου τοÜ \Aλαµάνου 

µέχρι τό 1918, ïπότε ™ Mονή διαλύθηκε καί οî Γέροντές του àνεχώρησαν γιά τή 

Xίο39. Σύµφωνα µέ àδιασταύρωτη µαρτυρία, εrχε âπιχειρήσει àρχικά νά συνεχίσει 

                                                                                                                                                  
4(1943)13-14. \Eπίσης βλ. Φωνή τÉς Kύπρου, 24.12.1942· Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 

22.12.1942. 

37. ^O ™γούµενος \Aθανάσιος κατάγεται àπό τό χωριό ΜουτουλλÄς, ¬που 

γεννήθηκε τό 1923. Bλ. \Iω. Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, ¬.π., 

σ. 92. 

38. Γιά τά σχετικά µέ τή ζωή τÉς àδελφότητας αéτÉς βλ. KωστÉ Kοκκινόφτα, «Tά 

νεανικά χρόνια τοÜ \Aρχιεπισκόπου Kύπρου Λεοντίου», ¬.π.,  σ. 224-233, ¬που καί 

βιβλιογραφία. E¨δικότερα γιά τούς τρεÖς αéτάδελφους µοναχούς τοÜ \Aποστόλου 

Bαρνάβα Xαρίτωνα, Στέφανο καί Bαρνάβα βλ. KωστÉ Kοκκινόφτα, «^H Mονή τοÜ 

\Aποστόλου Bαρνάβα καί ™ âπαναλειτουργία της στά νεότερα χρόνια», •πό 

δηµοσίευση στό Δελτίον τÉς ^Eταιρείας Kυπριακ΅ν Σπουδ΅ν. 

39. Γιά τά πρ΅τα χρόνια τÉς ζωÉς τοÜ Παγκρατίου καί τήν περίοδο τÉς 

âγκαταβίωσής του στόν ≠Aγιο Γεώργιο Xαβούζας καί στόν ≠Aγιο Γεώργιο τόν 

\Aλαµάνο àναφέρεται βιογραφικό σηµείωµά του, τό ïποÖο πιθανότατα γράφτηκε 
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τήν àσκητική του ζωή, µαζί µέ τόν Λεόντιο καί τόν αéτάδελφό του \Aνδρέα, στό 

Mετόχιο τÉς MονÉς MαχαιρÄ «Προφήτης \Hλίας», πού βρίσκεται κοντά στον 

Λυθροδόντα40. Στή συνέχεια, τό 1919, χειροτονήθηκε àπό τόν Mητροπολίτη Kιτίου 

Nικόδηµο MυλωνÄ (1918-1937) îεροδιάκονος καί àκολούθως îεροµόναχος, ïπότε 

διορίστηκε àρχιερατικός âπίτροπος στό διαµέρισµα Kοιλανίου µέ ≤δρα τήν 

âγκαταλελειµµένη Mονή τοÜ \Aρχαγγέλου Mιχαήλ, κοντά στό χωριό Mονάγρι41. 

≠Eνα χρόνο àργότερα, ï Nικόδηµος προσκάλεσε τόν Παγκράτιο στή Λάρνακα, ¬που 

àνέλαβε καθήκοντα âπιµελητή τοÜ Παγκυπρίου ^Iεροδιδασκαλείου42, âν΅ 

                                                                                                                                                  
àπό τόν €διο, ¦ καθ’ •πόδειξή του, γιά νά δηµοσιευτεÖ στό βιβλίο µέ τό îστορικό τÉς 

MονÉς: «^O ™γούµενος Παγκράτιος âγεννήθη ε¨ς τό χωρίον τÉς \Aµµοχώστου 

‰ Aσσια τό 1887, τήν 29ην \Iουνίου καί èνοµάσθη διά τοÜτο Πέτρος. \Aπό µικρÄς 

™λικίας εrχε τόν πόθον “ν’ àκολουθήσFη βίον, ï ïποÖος νά εrναι πλησιέστερος πρός 

τόν Xριστόν”, καί διά τοÜτον ¬ταν àπεφοίτησεν àπό τό Δηµοτικόν äκολούθησεν 

δύο ο¨κογενειακούς φίλους êγιορείτας àσκητάς êγιογράφους, τόν Kύριλλο καί τόν 

Nήφωνα. Mαζί των παρέµεινεν âπί διετίαν ε¨ς τήν âν τ΅ ^Aγίω ‰ Oρει περίφηµον 

Σχολήν τ΅ν \Iωασαφαίων, àπό τό 1903 ≤ως τό 1912 ε¨ς τό Mονύδριον τοÜ ^Aγίου 

Γεωργίου παρά τό ^YδραγωγεÖον ΛεµεσοÜ, ¬που καί âκάρη µοναχός µετονοµασθείς 

ε¨ς Παγκράτιον, καί µέχρι τοÜ 1918 ε¨ς τήν Mονήν τοÜ ^Aγίου Γεωργίου τοÜ 

\Aλαµάνου». Bλ. \Iω. Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, ¬.π., σ. 70. 

40. «^O Λεόντιος, µετά τήν τÉς MονÉς διάλυσιν, öζησε, µετά τοÜ Παγκρατίου καί 

τοÜ àδελφοÜ του \Aνδρέα, χρόνον τινα ε¨ς τόν Προφήτην \Hλίαν, Mετόχιον τοÜ 

MαχαιρÄ, παρά τόν Λυθροδόντα, µέχρι τοÜ 1917». Bλ. NεοκλÉ Kυριαζή, Tά 

Mοναστήρια âν Kύπρω, Λάρνακα 1950, σ. 33. ^O KυριαζÉς àναφέρει ¬τι ™ 

προσπάθεια αéτή öγινε τό 1917, âν΅, ½ς γνωστόν, ™ Mονή τοÜ ^Aγίου Γεωργίου 

διαλύθηκε τό 1918. Erναι àξιοσηµείωτο, ¬τι στό βιογραφικό σηµείωµα τοÜ 

Παγκρατίου δέν àναφέρεται ïτιδήποτε σχετικό, àλλά σηµειώνεται ¬τι διέµενε 

«µέχρι τοÜ 1918 ε¨ς τήν Mονήν τοÜ ^Aγίου Γεωργίου τοÜ \Aλαµάνου». Bλ. \Iω. 

Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, ¬.π., σ. 70. 

41. «Tό 1919, ï àοίδιµος Mητροπολίτης Kιτίου Nικόδηµος τόν âχειροτόνησεν ε¨ς 

îεροδιάκονον καί µετ’ çλίγον ε¨ς îεροµόναχον καί τόν διώρισεν àρχιερατικόν 

âπίτροπον ε¨ς τό διαµέρισµα Kοιλανίου µέ ≤δραν τήν παρά τό Mονάγρι Mονήν τοÜ 

\Aρχαγγέλλου». Bλ. \Iω. Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, ¬.π., σ. 

70. 

42. «Mετά ≤ν öτος [àπό τή χειροτονία του, τό 1919], ï Παγκράτιος µετετέθη ε¨ς 

Λάρνακα, ¬που καί àνέλαβε καθήκοντα âπιµελητοÜ τοÜ Παγκυπρίου 

^Iεροδιδασκαλείου, τοÜ ïποίου καί παρηκολούθει τά µαθήµατα καί öλαβε τό 
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ταυτόχρονα παρακολουθοÜσε καί τά µαθήµατα, πού διδάσκονταν σέ αéτό. ‰ Aς 

σηµειωθεÖ, ¬τι àνάµεσα στούς καθηγητές του περιλαµβανόταν καί ï Λεόντιος, ï 

ïποÖος δίδαξε στό ^IεροδιδασκαλεÖο àπό τό 1923 µέχρι τό 1926, πού διορίστηκε 

îεροκήρυκας στή Mητρόπολη Πάφου. 

 ^O Παγκράτιος öλαβε τό δίπλωµα τοÜ îεροδιδασκάλου τόν \Iούνιο τοÜ 192543 

καί àµέσως µετά •πηρέτησε ½ς γραµµατέας τοÜ \Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ καί 

âλεγκτής τÉς \AρχιεπισκοπÉς γιά τό διαµέρισµα \OρεινÉς44. \Aκολούθως, στίς 14 

Φεβρουαρίου 192645, προχειρίστηκε ο¨κονόµος τÉς MονÉς τοÜ \Aποστόλου \Aνδρέα, 

¬που •πηρέτησε µέχρι τίς 15 Mαΐου 192746, ïπότε παραιτήθηκε, âξαιτίας €σως τοÜ 

τρόπου λειτουργίας τÉς ΔιαχειριστικÉς \EπιτροπÉς τÉς MονÉς, πού δέν âπέτρεπε 

στόν ëκάστοτε îερατικ΅ς προϊστάµενο νά âπιτελέσει àπερίσπαστος τά καθήκοντά 

του. \Aπό τήν âπανίδρυσή της, ôλλωστε, στά τέλη τοÜ 19ου α¨ώνα, καί οî τρεÖς 

προγενέστεροι τοÜ Παγκρατίου κληρικοί, οî ïποÖοι εrχαν •πηρετήσει στή Mονή, ï 

îδρυτής παπÄ \Iωάννης, ï Xριστοφόρος Kυκκώτης καί ï àρχιµανδρίτης \Iωσήφ, 

àντιµετώπισαν µεγάλα προβλήµατα στή διοίκησή της, λόγω τÉς διένεξης πού 

                                                                                                                                                  
δίπλωµα îεροδιδασκάλου». Bλ. \Iω. Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή τÉς 

Tροοδιτίσσης, ¬.π., σ. 70. 

43. ^O Παγκράτιος •πÉρξε ≤νας àπό τούς δεκαεπτά àποφοίτους τοÜ 

^Iεροδιδασκαλείου τÉς χρονιÄς âκείνης: «Kατά τό λÉξαν σχολικόν öτος, οî 

àπόφοιτοι τοÜ Παγκυπρίου ^Iεροδιδασκαλίου εrναι οî ëξÉς: Παγκράτιος 

îεροµόναχος âξ ‰ Aσσιας, Παναγιώτης Παναγίδης âκ Λόφου, ^Yπέρµαχος \Iωνίδης 

καί Mιχαήλ ΓιαννÄτσος âξ \AπαισιÄς, Λοΐζος O¨κονοµίδης âκ ΦιλιÄς, XρÖστος 

Xριστοδουλίδης âκ Συσκλήπου, Kώστας Tσακκιστός âξ ^Aγίων ^Oµολογητ΅ν, 

Kώστας Kωνσταντινίδης âξ \Iδαλίου, Πολύδωρος Πετάσης âκ Kυθραίας, Xρύσανθος 

KουρσουµπÄς âκ Kαϊµακλίου, Eéαγόρας Λεβέντης âκ Λεµύθου, Kώστας 

Παπαδόπουλος âξ \AψιοÜς, KωνσταντÖνος \Iωαννίδης âκ Γερµασόγειας, \Aγησίλαος 

Mοδινός âκ Bάσης, Xαράλαµπος Παπαχριστοδούλου âκ Tριµίκλινης, Γεώργιος 

Στεφανίδης âκ Tρικώµου καί Mιχαήλ Λιάτσης âκ Ξυλοτύµπου». Bλ. Nέον ‰ Eθνος, 

6.6.1925. 

44. «E¨ργάσθη ½ς ¨διαίτερος γραµµατεύς τοÜ \Aρχιεπισκόπου Kύριλλου τοÜ Γ΄ καί 

âλεγκτής τοÜ âκκλησιαστικοÜ ταµείου τÉς περιφερείας \OρεινÉς». Bλ. \Iω. 

Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, ¬.π., σ. 70. \Eπίσης βλ. Φωνή τÉς 

Kύπρου, 27.2.1926· Nέον ‰ Eθνος, 27.2.1926. 

45. Bλ. \Eλευθερία, 24.2.1926 καί 27.2.1926, ¬που δηµοσιεύεται âπίσης ™ ïµιλία πού 

âκφώνησε, κατά τή χειροθεσία του σέ ο¨κονόµο τÉς MονÉς τοÜ \Aποστόλου 

\Aνδρέα. 

46. Bλ. \Eλευθερία, 8.6.1927. 
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•πÉρχε àνάµεσα στούς κατοίκους τοÜ Pιζοκαρπάσου καί τÉς \AρχιεπισκοπÉς 

Kύπρου γιά τό καθεστώς λειτουργίας της47. Erναι àξιοσηµείωτο, ¬τι πρίν τήν 

προχείρισή του σέ ο¨κονόµο τÉς MονÉς τοÜ \Aποστόλου \Aνδρέα, ï Παγκράτιος 

συνέβαλε στή σύνταξη τοÜ KαταστατικοÜ τÉς λειτουργίας της, πού τέθηκε σέ 

âφαρµογή στίς àρχές τοÜ 1926 καί ρύθµισε τά σχετικά µέ τόν τρόπο διαχείρισής 

της48. 

 Στή συνέχεια, µετά τήν παραίτησή του àπό τή θέση τοÜ ο¨κονόµου, ï 

Παγκράτιος âντάχθηκε στούς κληρικούς τοÜ Πατριαρχείου \Aλεξανδρείας καί 

µετέβη στό Xαρτούµ τοÜ Σουδάν, ¬που •πηρέτησε γιά τρία öτη ½ς âφηµέριος τÉς 

âκεÖ ëλληνικÉς κοινότητας. \Aκολούθως προχειρίστηκε àρχιµανδρίτης καί 

προσέφερε τίς •πηρεσίες του στίς ëλληνικές κοινότητες τÉς Tρίπολης, τοÜ 

\Aλγερίου καί τοÜ Mαρόκου49. 

 Tό 1931, ï Παγκράτιος âπέστρεψε στήν Kύπρο50, ¬που ï παλαιός 

συµµοναστής του στή Mονή τοÜ ^Aγίου Γεωργίου τοÜ \Aλαµάνου Mητροπολίτης 

Πάφου Λεόντιος τόν χειροθέτησε öξαρχο τÉς Mητρόπολης Πάφου στίς 30 

                                                
47. Γιά τά προβλήµατα στή διοίκηση τÉς MονÉς  βλ. âνδεικτικά τό ôρθρο πού 

γράφτηκε µέ τήν εéκαιρία τÉς παραίτησης τοÜ Παγκρατίου στήν âφηµερίδα 

\Eλευθερία, 13.8.1927. Γιά τήν îστορία τÉς MονÉς τοÜ \Aποστόλου \Aνδρέα βλ. 

KωστÉ Kοκκινόφτα, «Tό µοναστήρι τοÜ \Aποστόλου \Aνδρέα καί ™ ^Iερά Mονή 

Kύκκου», Kυκκώτικα Mελετήµατα, τ. A΄, Λευκωσία 1997, σ. 205-232. 

48. \Iωάννη Tσικνόπουλλου, ^O \Aπόστολος \Aνδρέας, Λευκωσία 1967, σ. 30, ¬που 

δίνονται καί οî àκριβεÖς ™µεροµηνίες, πού •πηρέτησε στή Mονή µέ βάση σχετική 

καταγραφή στό \AρχεÖο της. Γιά τόν κανονισµό αéτό, πού •πογράφηκε τήν 1η 

\Iανουαρίου 1926 àπό τόν \Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο καί στίς 8 \Iανουαρίου τοÜ €διου 

öτους àπό τά µέλη τÉς ΔιαχειριστικÉς \EπιτροπÉς, βλ. MονÉς \Aποστόλου 

\Aνδρέου, Kαταστατικόν καί ε¨δικοί κανονισµοί \Aποστόλου \Aνδρέου, Λευκωσία 

1926. 

49. «\Aπό τοÜ 1926 •πηρέτησεν âπί τριετίαν ε¨ς τό Xαρτούµ ½ς îερατικ΅ς 

προϊστάµενος καί πατριαρχικός âπίτροπος, προχειρισθείς δέ ε¨ς àρχιµανδρίτην 

àπεστάλη ε¨ς Tρίπολιν, \Aλγέριον καί Mαρόκον πρός àποκατάστασιν τÉς 

âκκλησιαστικÉς τάξεως καί διοργάνωσιν τ΅ν âκεÖ ëλληνοχριστιανικ΅ν 

κοινοτήτων». Bλ. \Iω. Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, ¬.π., σ. 70. 

50. ^O Παγκράτιος öλαβε àπολυτήριο àπό τό ΠατριαρχεÖο \Aλεξανδρείας γιά νά 

âπανέλθει στήν Kύπρο, στά τέλη τοÜ 1930 - àρχές τοÜ 1931. Bλ. \Eλευθερία, 

10.1.1931. 
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\Iανουαρίου 193151. Στή συνέχεια τοÜ àνέθεσε καί πολλά ôλλα καθήκοντα, ¬πως 

αéτά τοÜ γενικοÜ ταµία, τοÜ ο¨κονόµου τÉς Mητρόπολης καί τοÜ àρχιερατικοÜ 

âπιτρόπου52. 

 Στήν Kύπρο, ¬µως, γιά ôγνωστο λόγο, ï Παγκράτιος δέν παρέµεινε γιά 

πολύ, àφοÜ τόν Σεπτέµβριο τοÜ €διου öτους àναφέρεται νά àναλαµβάνει •πηρεσία 

àρχιερατικοÜ âπιτρόπου στή Mητρόπολη Πάφου ï àρχιµανδρίτης Γεννάδιος53. Tό 

γεγονός αéτό ïδηγεÖ στό συµπέρασµα, ¬τι âπέστρεψε στό ΠατριαρχεÖο 

\Aλεξανδρείας, κάτι πού âπιβεβαιώνεται àπό µεταγενέστερο βιογραφικό του 

σηµείωµα, ¬που σηµειώνεται ¬τι •πηρέτησε γιά δύο öτη ½ς îεροδιδάσκαλος καί 

îερατικ΅ς προϊστάµενος στόν ναό τÉς ^Hλιούπολης τοÜ Kαΐρου καί στή συνέχεια 

âγκαταστάθηκε στήν \Aλεξάνδρεια, ¬που àνέλαβε τό διακόνηµα τοÜ ταµία στά 

πατριαρχικά γραφεÖα, µέχρι τό 1942, ïπότε âπανÉλθε ïριστικά στήν Kύπρο54. 

                                                
51. «^O τέως ο¨κονόµος \Aποστόλου \Aνδρέου îερολογιώτατος κ. Παγκράτιος 

προσελήφθη ε¨ς τήν •πηρεσίαν τÉς Mητροπόλεως, προχειρισθείς κατά τήν ™µέραν 

τÉς ëορτÉς τ΅ν Tρι΅ν ^Iεραρχ΅ν •πό τοÜ Πανιερωτάτου Mητροπολίτου κ. 

Λεοντίου ε¨ς öξαρχον τοÜ µητροπολιτικοÜ θρόνου Πάφου». Bλ. \Eλευθερία, 

4.2.1931. 

52. «^O Πανιερώτατος Mητροπολίτης Πάφου κ. Λεόντιος προέβη ε¨ς çργάνωσιν τ΅ν 

•πηρεσι΅ν τÉς ^IερÄς Mητροπόλεως ½ς ëξÉς: Διώρισεν τόν πανοσιολογιώτατον 

öξαρχον τÉς ^IερÄς Mητροπόλεως Παγκράτιον ½ς γενικόν ταµίαν καί ο¨κονόµον, 

¥να ëνοποιηθFÉ τό ταµεÖον καί εéκολύνονται αî συναλλαγαί τÉς ^IερÄς 

Mητροπόλεως καί τακτοποιηθ΅σιν âπίσης αyται. Eéνοήτως, ï öξαρχος κ. 

Παγκράτιος θά εrναι àρχιερατικός âπίτροπος, àντιπροσωπεύων êρµοδίως τόν 

Mητροπολίτην». Bλ. \Aνωνύµου, «Mητρόπολις Πάφου», \Aπόστολος Bαρνάβας, 

29.1.1931 (τ. 2ος, σ. 74). 

53. «Διωρίσθη ½ς àρχιερατικός âπίτροπος καί îεροκήρυξ Πάφου ï îερολογιώτατος κ. 

Γεννάδιος Mαχαιριώτης, πτυχιοÜχος θεολόγος, ¬στις καί àναλαµβάνει καθήκοντα 

àπό 1ης προσεχοÜς Σεπτεµβρίου». Bλ. \Aνωνύµου, «Mητρόπολις Πάφου», 

\Aπόστολος Bαρνάβας, 22.7.1931 (τ. 2ος, σ. 559). 

54. «\Eπανελθών ε¨ς τήν A€γυπτον •πηρέτησεν τήν \Eκκλησίαν ½ς διαχειριστής 

τοÜ ^Iεροδιδασκαλείου ^Hλιουπόλεως, ½ς îερατικ΅ς προϊστάµενος τοÜ âν αéτ΅ 

ναοÜ καί ½ς îεροδιδάσκαλος, καί µετά δύο öτη ½ς ταµίας τοÜ Πατριαρχείου 

\Aλεξανδρείας». Bλ. \Iω. Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, ¬.π., σ. 

70. 
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 Φιλακόλουθος, καλός µουσικός καί êγιογράφος, •πηρέτησε στή Mονή τÉς 

Tροοδίτισσας µέχρι τόν θάνατό του, πού συνέβη στίς 12 \Aπριλίου 196855, καί 

κατάφερε νά τÉς ξαναδώσει τήν παλιά της α€γλη καί νά τήν καταστήσει µία àπό τίς 

σηµαντικότερες τοÜ νησιοÜ. Σταδιακά, συγκροτήθηκε àδελφότητα σέ αéτήν πού 

λίγο πρίν àπό τόν θάνατό του àριθµοÜσε çκτώ πατέρες - Παγκράτιος, \Aθανάσιος, 

^Iλαρίων, Kυριακός, Παΐσιος, Xρυσόστοµος, Nήφων καί Kύριλλος -, καθώς καί δύο 

δοκίµους, οî ïποÖοι âκάρησαν στή συνέχεια µοναχοί, τούς Σπυρίδωνα καί Bαρνάβα, 

τό µοναστηριακό συγκρότηµα àνακαινίσθηκε, ™ ο¨κονοµική κατάσταση τÉς MονÉς 

βελτιώθηκε, καί προπάντων ™ ζωή τ΅ν µοναχ΅ν της çργανώθηκε κατά 

•ποδειγµατικό τρόπο56. Oî προσδοκίες καί ™ âπιµονή τοÜ Λεοντίου νά âµπιστευθεÖ 

τή διεύθυνση τÉς MονÉς στόν Παγκράτιο δικαιώθηκαν µέ τόν καλύτερο δυνατό 

τρόπο. Mετά τόν θάνατό του, τόν διαδέχθηκε ï σηµερινός ^Hγούµενος τÉς MονÉς 

\Aθανάσιος, ï ïποÖος συνεχίζει µέ τήν €δια θέρµη τό öργο τοÜ προκατόχου του57.  

 

TA EΓΓPAΦA 

1 

                                                
55. «Tήν 2αν π.µ. œραν τÉς ΠαρασκευÉς, 12 \Aπριλίου, àπεβίωσεν âκ συγκοπÉς τÉς 

καρδίας âν τ΅ νοσοκοµείω ΛεµεσοÜ, ε¨ς ™λικίαν 83 âτ΅ν, ï ™γούµενος 

Tροοδιτίσσης Παγκράτιος. ^H σορός του µετεφέρθη ε¨ς τήν Mονήν, öνθα âτελέσθη ™ 

κηδεία του τήν 3ην µ.µ. œραν τÉς αéτÉς ™µέρας, προϊσταµένου τοÜ Σεβασµιωτάτου 

Mητροπολίτου Πάφου κ. Γενναδίου... ^O ™γούµενος Παγκράτιος παρέλαβε τήν 

Mονήν ε¨ς κατάστασιν παρακµÉς· τήν àνώρθωσεν ¬µως µέ τήν βοήθειαν θεοσεβ΅ν 

δωρητ΅ν καί τ΅ν ïσιωτάτων πατέρων. \Aνεκαίνισεν ¬λας τάς ο¨κοδοµάς καί âκ 

θεµελίων τό ™γουµενεÖον. ^Yπό τήν φροντίδα του âκτίσθησαν âργαστήριον 

ζωγραφικÉς καί çκτώ δωµάτια µοναχ΅ν, àντικατεστάθη ™ ε€σοδος τοÜ îεροÜ ναοÜ 

καί ο¨κοδοµήθη, διά τόν κατά τούς ψυχρούς µÉνας âκκλησιασµόν, µικρός ναός •πό 

τήν δυτικήν προέκτασιν τÉς στέγης τοÜ µεγάλου ναοÜ· âπίσης âκτίσθη συνοδικόν 

νέον καί âπ’ αéτοÜ ξενών». Bλ. \Aνωνύµου, «^O ^Hγούµενος Tροοδιτίσσης 

Παγκράτιος», \Aπόστολος Bαρνάβας 29(1968)118. 

56. Γιά τήν àδελφότητα τÉς MονÉς, κατά τήν περίοδο αéτή, βλ. \Iω. 

Tσικνόπουλλου, ^H ^Iερά Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, âπιµέλεια ^Hγουµένου 

\Aθανασίου,  ¬.π., σ. 120-121. Γιά τήν περίοδο τÉς ™γουµενίας τοÜ Παγκρατίου βλ. 

≠O.π., σ. 85-91. 

57. Γιά τήν âκλογή καί âνθρόνιση τοÜ \Aθανασίου, βλ. \Aνωνύµου, «\Eκλογή  καί 

χειροθεσία νέου ™γουµένου Tροοδιτίσσης», \Aπόστολος Bαρνάβας 29(1968)173-176. 

Γιά τά öργα πού âπιτελέσθηκαν κατά τήν ™γουµενία του βλ. \Iω. Tσικνόπουλλου, 

^H ^Iερά Mονή τÉς Tροοδιτίσσης, âπιµέλεια ^Hγουµένου \Aθανασίου,  ¬.π., σ. 91-93. 
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 \Eν Σταυροβουνίω, τFÉ 19.8.1939. 

 Πανιερώτατε ≠Aγιε Δέσποτα, ταπειν΅ς àσπαζόµεθα •µετέραν êγίαν δεξιάν, 

 ^O ≠Aγιος \Aρχιµανδρίτης Γεννάδιος qλθεν πρός ™µÄς καί µέ τοÜ ΘεοÜ τήν 

βοήθειαν καί τήν εéχήν Σας àπεφασίσαµεν καί διορίσαµεν µερικούς âκ τ΅ν 

àδελφ΅ν τÉς MονÉς µας διά τήν ^Iεράν Mονήν Tροοδιτίσσης, ½ς ™ ^Iερά âπιθυµία 

Σας· νοµίζω θά σÄς τό öγραψεν ï ≠Aγιος \Aρχιµανδρίτης· καί ε€θε ï ≠Yψιστος νά 

εéδοκήσFη νά âπιτύχFη ™ •πόθεσις α≈τη· τό µόνον πού παρακαλοÜµεν Πανιερώτατε 

εrναι νά κάµετε τόν κόπον νά γράψετε âνταÜθα âπιστολήν δι’ ¬λους τούς Πατέρας, 

¬πως µένουν ≥συχοι, ¦τοι νά µήν θέλουν ôλλοι àδελφοί νά µεταβαίνουν συχνά 

πυκνά ε¨ς τήν ^Iεράν Mονήν Tροοδιτίσσης ¬ποτε θέλουν, âκτός âκείνους πού ¬ρισε 

καί θά ïρίζFη τό ^Hγουµενοσυµβούλιον, ïπότε θά θεωρηθFÉ πρέπουσα περίστασις καί 

θά θεωρηθFÉ χάρις καί ε¨ρήνη ε¨ς τήν Mονήν µας· καθ’ ¬τι Πανιερώτατε ™ 

περιέργεια καί ™ àκαταστασία âνοχλεÖ πολύ τούς àκτήµονας Mοναχούς. 

 TαÜτα Πανιερώτατε παρακαλοÜµεν âν πνεύµατι àγάπης καί ζητοÜµεν τήν 

βοήθειάν Σας âµπιστευτικ΅ς διά νά µή τό γνωρίζFη κανείς καί διατελοÜµεν 

ζητοÜντες εéχάς καί εéλογίας Σας µετά σεβασµοÜ. 

 ^O ^Hγούµενος τÉς MονÉς Bαρνάβας καί σύν âµοί Σύµβουλοι τÉς MονÉς. 

 

Πανιερώτατον Mητροπολίτην Πάφου καί Tοποτηρητήν \AρχιεπισκοπικοÜ Θρόνου 

Kύπρου, 

Kύριον Kύριον Λεόντιον, 

KτÉµα. 

 

\AρχεÖο \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον H΄. \AρχεÖον àοιδίµου Λεοντίου (1933-

1947), àρ. 140. 

2 

 Πρός πάντας τούς ^Oσιωτάτους Πατέρας καί \Aδελφούς τÉς ^IερÄς MονÉς 

Σταυροβουνίου, 

 \Eξ çνόµατος τÉς ^Aγιωτάτης \Eκκλησίας Kύπρου εéχαριστοÜµεν θερµ΅ς 

τόν Πανοσιολογιώτατον ^Hγούµενον Σταυροβουνίου κ. Bαρνάβαν καί τόν 

Πανοσιολογιώτατον ^Iεροµόναχον κ. Mακάριον, διότι προέβησαν ε¨ς τήν àποστολήν 

τρι΅ν Mοναχ΅ν καί τρι΅ν δοκίµων ε¨ς τήν ^Iεράν Mονήν Tροοδιτίσσης, ≥τις 

τοιουτοτρόπως θά ε¨σέλθFη ε¨ς τήν κανονικήν µοναστηριακήν ζωήν. ^H Παναγία 

Θεοτόκος, ™ προστάτις τοÜ µοναχικοÜ βίου θά εéλογήσFη τούς Πατέρας Bαρνάβαν 

καί Mακάριον. ^H πρÄξις των ™ êγία θά τούς συνοδεύFη κατά τήν ™µέραν τÉς 

κρίσεως. 
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 ΠαρακαλοÜµεν âπίσης τούς Πανοσιολογιωτάτους Bαρνάβαν ^Hγούµενον καί 

τό ^Hγουµενοσυµβούλιόν του, ¬πως φροντίζFη περί τÉς πνευµατικÉς διαγωγÉς τ΅ν 

Πατέρων Tροοδιτίσσης, τούς ïποίους νά öχFη •πό τήν πατρικήν αéτοÜ µέριµναν, 

œστε ï àποχωρισµός αéτ΅ν ε¨ς Tροοδίτισσαν νά µήν παραβλάψFη τήν αéστηρότητα 

τÉς µοναχικÉς αéτ΅ν διαγωγÉς. ^H âπιθυµία ™µ΅ν εrναι νά διατηρήσωσι κατά 

πάντα ¬µοιον πρός τόν âν τ΅ Σταυροβουνίω µοναχικόν κανόνα ε¨ς τάς προσευχάς 

καί διά τήν τροφήν, καί âν γένει διά πάντα τά àφορ΅ντα τήν µοναχικήν ζωήν, τά 

ïποÖα νά παρακολουθFÉ τό ^Hγουµενοσυµβούλιον. \Eν ëνί λόγω τό Σταυροβούνιον 

½ς Mήτηρ νά παρακολουθFÉ τήν \Aδελφότητα τÉς Tροοδιτίσσης ½ς θυγατέρα, 

µέχρις ¬του στερεωθFÉ. 

 Tώρα àπευθυνόµεθα πρός τούς ^Oσιωτάτους Πατέρας Σταυροβουνίου πάντας 

καί συνιστ΅µεν ε¨ς αéτούς πειθαρχίαν καί •πακοήν ε¨ς τό ^Hγουµενοσυµβούλιον 

αéτ΅ν. Δέν âπιτρέποµεν âκ περιεργείας καί àκαταστασίας νά âπισκέπτωνται τήν 

Tροοδίτισσαν. Mόνον τό ^Hγουµενοσυµβούλιον Σταυροβουνίου öχει δικαίωµα νά 

διατάξFη κατά τάς περιστάσεις οîονδήποτε Mοναχόν νά àπέλθFη ε¨ς Tροοδίτισσαν. 

ΠÄσα παράβασις καί παρακοή θά τιµωρÉται αéστηρότατα. 

 Oî Mοναχοί πρέπει νά εrναι προσηλωµένοι ε¨ς τό öργον αéτ΅ν âντός τÉς 

MονÉς τÉς µετανοίας αéτ΅ν âκ τÉς ïποίας οéδέποτε νά âξέρχωνται πρός âπίσκεψιν 

ôλλης MονÉς, âκτός µόνον, âάν διαταχθ΅σιν •πό τοÜ ^Hγουµενοσυµβουλίου. 

 ^HµεÖς âκτιµ΅µεν βαθύτατα τήν µοναχικήν àρετήν καί âπιθυµοÜµεν νά 

âξακολουθήσητε νά εrσθε τηρηταί αéτÉς καί âπί τFÉ âλπίδι ταύτFη διατελοÜµεν, 

 \Eν ^Iερ÷Ä Mητροπόλει Πάφου, τFÉ 31Fη Aéγούστου 1939. 

 \Eν Xριστ΅ εéχέτης πάντων •µ΅ν, 

 ^O Tοποτηρητής τοÜ \AρχιεπισκοπικοÜ Θρόνου Kύπρου, ï Πάφου Λεόντιος, 

Tοποτηρητής τοÜ MητροπολιτικοÜ Θρόνου Kιτίου. 

 

\AρχεÖο \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον H΄. \AρχεÖον àοιδίµου Λεοντίου (1933-

1947), àρ. 141. 

3 

 \Eν τFÉ ^Iερ÷Ä Mητροπόλει Πάφου, τFÉ 14Fη Σεπτεµβρίου 1939. 

 T΅ ^Oσιωτάτω Προϊσταµένω τÉς ^IερÄς MονÉς τÉς Tροοδιτίσσης κ. 

Δαµασκην΅ καί πÄσιν αéτÉς τοÖς \AδελφοÖς, Xάρις αéτοÖς καί öλεος καί ε¨ρήνη àπό 

ΘεοÜ πληθυνθείFη. 

 Erναι φανερόν ¬τι ™ •φ’ ™µ΅ν γενοµένη διευθέτησις τ΅ν πραγµάτων τÉς 

MονÉς τÉς Tροοδιτίσσης διά τÉς •φ’ •µ΅ν àναθέσεως τÉς διοικήσεως αéτÉς ε¨ς 

µοναχούς τÉς MονÉς Σταυροβουνίου àποβλέπει ε¨ς πραγµατικήν αéτÉς èφέλειαν, 

ε¨ς σωτηρίαν αéτÉς. Xαίροντες ¬τι χάριτι Kυρίου καί ταÖς πρεσβείαις τÉς Θεοτόκου 



20 

âγένετο δυνατή ™ τοιαύτη διευθέτησις, àπευθύνοµεν πρός πάντας •µÄς λέξεις 

τινάς, ëρµηνεύοντες τόν κατέχοντα ™µÄς πόθον, ¬πως €δωµεν καί τήν Mονήν τÉς 

Tροοδιτίσσης öχουσαν καλ΅ς, ½ς καλ΅ς öχει ™ Mονή τοÜ Σταυροβουνίου, καί 

συνιστ΅ντες τά πρός τοÜτο δέοντα γενέσθαι. 

 Zωηρ΅ς âπιθυµοÜµεν νά γίνFη µοναχικόν Kοινόβιον ™ Mονή τÉς 

Tροοδιτίσσης κατά τό πρότυπον τÉς MονÉς τοÜ Σταυροβουνίου. \Eντελλόµεθα διά 

τοÜτο νά âξακολουθήσητε ζ΅ντες âν αéτFÉ τήν ζωήν, ≥ν öζητε âν Σταυροβουνίω, 

καί νά âκτελÉτε τάς αéτάς îεράς àκολουθίας, τήν αéτήν δίαιταν, τόν αéτόν τρόπον 

τοÜ ζÉν καί âργάζεσθαι, τόν αéτόν µοναχικόν κανόνα. Δέν πρέπει νά àλλάξFη 

καθόλου ï βίος •µ΅ν. 

 \Aληθ΅ς τό öργον •µ΅ν εrναι µέγα. \AποτελεÖ τοÜτο àπαρχήν àνακαινίσεως 

τοÜ µοναχικοÜ βίου âν Kύπρω, àπαρχήν τÉς âπανόδου τ΅ν Kυπριακ΅ν Mον΅ν ε¨ς 

τήν àρχικήν τροχιάν. Θά àποβÉτε οî πρόδροµοι τÉς àναδιοργανώσεως αéτ΅ν. 

Πρόδηλον ¬τι •πάρχει πρός τοÜτο àνάγκη πολλÉς •ποµονÉς καί âπιµονÉς καί 

âξαιρετικÉς προσπαθείας, πρό παντός δέ τÉς ôνωθεν àντιλήψεως. O≈τω ποιοÜντες 

θά τύχητε πολλÉς καί µεγάλης παρά τοÜ Kυρίου ™µ΅ν καί ΘεοÜ àνταποδόσεως öν 

τε τ΅ νÜν καί âν τ΅ µέλλοντι, περιττόν δέ καί νά λεχθFÉ ¬τι âν ταÖς προσπαθείαις 

•µ΅ν θά öχετε πÄσαν παρ’ ™µ΅ν καί παρά τÉς \Eκκλησίας βοήθειαν καί τήν 

εéλογίαν τÉς Παναγίας. 

 \Aλλά πρέπει νά εrσθε ταυτοχρόνως •πογραµµός καλοÜ àσκητικοÜ καί 

θρησκευτικοÜ καί äθικοÜ βίου διά τούς περιοίκους. Γνωρίζετε, ¬τι τό παράδειγµα 

àσκεÖ µεγίστην âπίδρασιν καί οéδεµία àµφιβολία, ¬τι θά öχητε τοÜτο πάντοτε •π’ 

ùψιν •µ΅ν ζ΅ντας καί θά εrστε παράδειγµα ε¨ς πάντας τούς âπισκέπτας τÉς 

MονÉς. TαÜτα συντόµως γράφοµεν ε¨ς •µÄς πρός •πόµνησιν τοÜ îεροÜ καθήκοντος 

διηνεκÉ, öχοµεν δέ τήν πεποίθησιν, ¬τι θά δικαιωθ΅σι πλήρως αî âφ’ •µÄς 

στηριζόµεναι âλπίδες ™µ΅ν καί τÉς \Eκκλησίας. 

 \Eπικαλούµενοι δ’ âφ’ •µÄς ε¨ς àρωγήν καί àντίληψιν, âν τ΅ καλ΅ •µ΅ν 

καί θεαρέστω öργω, τήν θείαν χάριν καί âπιδαψιλεύοντες •µÖν τάς πατρικάς ™µ΅ν 

εéχάς καί εéλογίας διατελοÜµεν πάντων διάπυρος πρός Kύριον εéχέτης, 

 ï Πάφου Λεόντιος. 

 ^Yστερόγραφον: ^Yπενθυµίζοµεν πάντας τούς ^Oσιωτάτους \Aδελφούς 

Tροοδιτίσσης, ¬τι θά παρακολουθ΅µεν τήν πνευµατικήν αéτ΅ν διαγωγήν, 

àξιοÜντες ¬πως ï àποχωρισµός αéτ΅ν àπό τοÜ Σταυροβουνίου καί ™ âγκαταβίωσις 

âν TροοδιτίσσFη µή παραβλάψFη τήν αéστηρότητα τÉς µοναχικÉς αéτ΅ν διαγωγÉς. 

\Aπαγορεύοµεν τήν χρήσιν κρέατος âπί τÉς τραπέζης τÉς MονÉς καί ε¨ς αéτούς 

τούς ξένους, ο¥τινες àπαγορεύεται νά τρώγωσι κρέας καί âν τ΅ περιβόλω τÉς 

MονÉς. \Aπαγορεύοµεν τήν φιλοξενίαν âν τFÉ TροοδιτίσσFη πέραν τοÜ ëνός 
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™µερονυκτίου διά τούς ôνδρας, ε¨ς δέ τάς γυναίκας àπαγορεύοµεν τήν 

διανυκτέρευσιν öστω καί âν µία νυκτί. 

 Πρός εéκολωτέραν τήρησιν τοÜ µοναχικοÜ κανόνος πρός τό παρόν καί 

µέχρις ¬του στερεωθFÉ ™ µοναχική ζωή âν TροοδιτίσσFη àπαγορεύοµεν τήν 

πρόσληψιν δοκίµων âκ τ΅ν περιχώρων. Συνιστ΅µεν δέ ε¨ς τούς Mοναχούς 

Tροοδιτίσσης πειθαρχίαν καί •πακοήν ε¨ς τόν Προϊστάµενον αéτ΅ν ^Oσιώτατον κ. 

Δαµασκηνόν. Xωρίς δέ τÉς àδείας αéτοÜ àπαγορεύοµεν νά âξέρχεται µοναχός âκ 

τÉς Tροοδιτίσσης πρός âπίσκεψιν τ΅ν περιχώρων, ε€τε µακράν, ε€τε πλησίον. ΠÄσα 

παράβασις καί παρακοή οîουδήτινος σηµείου âκ τ΅ν àνωτέρω θά τιµωρÉται 

αéστηρότατα. 

 \Eν Xριστ΅ εéχέτης διάπυρος, 

 ï Πάφου Λεόντιος. 

 

\AρχεÖο \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον H΄. \AρχεÖον àοιδίµου Λεοντίου (1933-

1947), àρ. 132. 

4 

 \Eν ^Iερ÷Ä Mητροπόλει Πάφου, τFÉ 26Fη Σεπτεµβρίου 1939. 

 Πανοσιολογιώτατε ^Hγούµενε Σταυροβουνίου κ. Bαρνάβα, 

 Σήµερον χάριτι θεί÷α καί εéλογί÷α τÉς Θεοτόκου, παρεδώσαµεν âν τFÉ ^Iερ÷Ä 

Mητροπόλει Πάφου ε¨ς τούς ^Oσιωτάτους Πατέρας Δαµασκηνόν καί MατθαÖον τά 

βιβλία καί τά χρήµατα τÉς ^IερÄς MονÉς Tροδιτίσσης καί τοιουτοτρόπως ™ Mονή 

α≈τη γίνεται Kοινόβιον. 

 \EνθυµεÖσθε ¬µως ¬τι συνεφωνήσαµεν νά µÄς δώσητε διά τήν Tροοδίτισσαν 

τόσους δοκίµους, ¬σους µεγαλοσχήµους. \Eπειδή λοιπόν µÄς âδώσατε µέχρι 

σήµερον τέσσαρας µοναχούς, ζητοÜµεν τήν χάριν νά µÄς δώσητε καί τέσσαρας 

δοκίµους. MÄς öχετε δώσει ¦δη τρεÖς δοκίµους. ΣÄς παρακαλοÜµε νά σÄς δώσωµεν 

ïπίσω τόν Tρίαρχον, ï ïποÖος νά âπιστρέψFη ε¨ς Σταυροβούνιον. Kαί σεÖς νά µÄς 

δώσητε δύο δοκίµους, œστε µέ τούς •πολοιποµένους âν TροοδιτίσσFη δύο ôλλους, 

νά öχωµεν τέσσαρας δοκίµους. ΠαρακαλοÜµεν δέ εxς âκ τ΅ν δύο δοκίµων, τούς 

ïποίους θά µÄς δώσητε, νά εrναι «τό XριστοÜδι» âκ Mόρφου. ^O ôλλος δόκιµος νά 

εrναι τÉς âκλογÉς σας. ΣÄς ζητοÜµεν αéτήν τήν χάριν καί παρακαλοÜµεν νά µή 

µÄς τήν àρνηθÉτε καί θά ε€µεθα •πόχρεοι. 

 Mέ τήν πεποίθησιν ¬τι θά öχητε καί τήν εéλογία τÉς Θεοτόκου διατελοÜµεν,  

 \Eν Xριστ΅ εéχέτης διάπυρος, 

 ï Πάφου Λεόντιος, Tοποτηρητής \Aρχιεπίσκοπος καί Kιτίου. 

 



22 

\AρχεÖο \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον KΓ΄. \AρχεÖον àοιδίµου Λεοντίου (1933-

1947),  àρ. 142. 

5 

 Πανιερώτατε MητροπολÖτα Kυρηνείας, âν Xριστ΅ τ΅ Θε΅ λίαν ™µÖν 

àγαπητέ καί περισπούδαστε àδελφέ καί συλλειτουργέ Kύριε Mακάριε, τήν 

^Yµετέραν περισπούδαστον καί τετιµηµένην Σεβασµιότητα àδελφικ΅ς âν Kυρίω 

περιπτυσσόµενοι •περήδιστα προσαγορεύοµεν. 

 Tήν µετατροπήν τÉς ^IερÄς MονÉς Tροοδιτίσσης ε¨ς κοινόβιον διετάξαµεν 

προτοÜ οî τέως πατέρες αéτÉς àποχωρήσωσιν âξ αéτÉς, ε¨σαγαγόντες ε¨ς αéτήν 

τρεÖς âκ τ΅ν πατέρων τÉς MονÉς Σταυροβουνίου µετά τρι΅ν δοκίµων. \Eπειδή δέ 

οî τέως πατέρες δέν äδύναντο νά ζήσωσιν •πό καθεστώς κοινοβιακόν, ôνευ µισθοÜ 

καί µετά κοινÉς τραπέζης, καί âζήτησαν νά âπιτρέψωµεν ε¨ς αéτούς νά àναλάβωσιν 

âφηµερίαν âν τ΅ κόσµω, âδώκαµεν ε¨ς αéτούς τήν κανονικήν ôδειαν καί ¦δη ï µέν 

γέρων Kύριλλος àπεσύρθη ε¨ς τά κτήµατα αéτοÜ âν ^Aγίω \Aµβροσίω, οî δέ 

Παρθένιος καί Bασίλειος àνέλαβον âφηµερίας âν χωρίοις. Tούς Σταυροβουνιώτας 

πρός τό παρόν öχοµεν •πό δοκιµασίαν âν TροοδιτίσσFη καί κατά τό ëπόµενον öτος, 

âάν àποφασίσωσι νά ζήσωσιν âν αéτFÉ, θά θεωρήσωµεν αéτούς πατέρας τÉς MονÉς 

καί θά διορίσωµεν ^Hγούµενον αéτÉς ≤να âξ αéτ΅ν. 

 ^O Πάφου Λεόντιος, Tοποτηρητής τοÜ \AρχιεπισκοπικοÜ Θρόνου Kύπρου. 

 \Eν ^Iερ÷Ä Mητροπόλει Πάφου, τFÉ 22÷α \Iανουαρίου 1940. 

 

\AρχεÖο \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον Γ΄. \AρχεÖον àοιδίµου Λεοντίου (1933-

1947), àρ. 47. 

6 

 ^Iερά Mονή Tροοδιτίσσης. 

 Σήµερον, τFÉ 27Fη Mαΐου 1940, παρόντος καί τοÜ Πανιερωτάτου 

Mητροπολίτου Πάφου κυρίου Λεοντίου, âν τ΅ Συνοδικ΅ τÉς MονÉς Tροοδιτίσσης, 

ïρίζονται τά διοικητικά διακονήµατα τÉς MονÉς ½ς ëξÉς: α.  Προϊστάµενος ï 

Πατήρ Δαµασκηνός, β. Σύµβουλοι οî Πατέρες Παΐσιος καί ^Iλαρίων, γ. ‰ Eφορος 

κτηµάτων καί ζωγράφος ï Πατήρ Mελέτιος, δ.  Tαµίας ï Πατήρ Παΐσιος, ε. 

\Eπιστάτης τ΅ν κήπων ï Πατήρ ^Iλαρίων, στ. Γραµµατεύς καί λογιστής ï Πατήρ 

Λεόντιος, καί ζ. \Eκκλησιάρχης ï Πατήρ NεÖλος. 

       Δαµασκηνός Mοναχός, Mελέτιος ^Iεροµόναχος, Παΐσιος Mοναχός, ^Iλαρίων 

Mοναχός, Λεόντιος Mοναχός, NεÖλος Mοναχός, 

 ^O Πάφου Λεόντιος βεβαιοÖ. 

 Παραστάντες κατά τήν σύσκεψιν, \Aρχιµανδρίτης ^Iππόλυτος, Διευθυντής 

\Aποστόλου Bαρνάβα, Xριστάκης \Aγάπιου, Γραµµατεύς \AρχιεπισκοπÉς. 
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\AρχεÖο \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον H΄. \AρχεÖον àοιδίµου Λεοντίου (1933-

1947), àρ. 133. 

7 

 \Eν τFÉ ^Iερ÷Ä Mητροπόλει Πάφου, τFÉ 10Fη Σεπτεµβρίου 1940. 

 Πρός τούς ^Oσιωτάτους Mοναχούς Δαµασκηνόν, Προϊστάµενον, Παΐσιον 

Mοναχόν, Mελέτιον ^Iεροµόναχον καί ^Iλαρίωνα ^Iεροµόναχον. E¨ς Tροοδίτισσαν. 

 \Eλάβοµεν σήµερον δύο âπιστολάς, µίαν παρά τ΅ν ΔαµασκηνοÜ καί 

^Iλαρίωνος καί µίαν παρά τοÜ Λεοντίου καί àπαντ΅µεν. ^H πρώτη âπιστολή 

àποδεικνύει ¬τι ï Πατήρ Δαµασκηνός, δυστυχ΅ς, δέν γνωρίζει τά καθήκοντα τοÜ 

προϊσταµένου καί προέτεινεν ε¨ς χειροτονίαν Διακόνου ≤ναν àκατάρτιστον Δόκιµον 

καί τώρα τόν •ποβοηθεÖ νά âγκαταλείψFη τήν Mονήν, καί τFÉ ε¨σηγήσει αéτοÜ, δίδει 

ε¨ς ™µÄς àχαρακτηρίστους συµβουλάς καί àντικανονικάς συστάσεις, διά νά µήν 

ε€πωµεν τι περί πλέον. 

 \Eπίσης τά τελευταÖα γεγονότα, τά ïποÖα διήγειρεν ï àνωτέρω Λεόντιος, 

àπέδειξαν ¬τι γίνονται àλλεπάλληλα λάθη âν τFÉ ο¨κονοµικFÉ διαχειρίσει τÉς MονÉς, 

καί ¬τι δέν εrσθε îκανοί οûτε πεπειραµένοι ε¨ς τήν ο¨κονοµικήν διαχείρισιν, καί 

•πάρχει µεγάλος φόβος, âάν σÄς àφήσωµεν ôνευ âποπτείας, νά ïδηγήσητε τήν 

Mονήν ε¨ς χρεοκοπίαν. Πρέπει νά σηµειώσητε ¬τι δέν âπιτρέποµεν ε¨ς τόν 

Διάκονον Λεόντιον νά àναχωρήσFη âκ τÉς ^IερÄς MονÉς Tροοδιτίσσης, διότι εrναι 

Mοναχός Tροοδιτίσσης, καί ¬τι ™ ^Iερά Mητρόπολις Πάφου δέν δύναται περί πλέον, 

πρό πάντων κατά τόν àνώµαλον τοÜτον πολεµικόν καιρόν, νά σÄς âµπιστευθFÉ âξ 

ïλοκλήρου τήν διαχείρισιν τÉς Tροοδιτίσσης, οûτε σÄς âπιτρέπει τήν πώλησιν οéδέ 

τÉς âλαχίστης περιουσίας τÉς MονÉς. 

 \Aναφορικ΅ς πρός τά ο¨κονοµικά ζητήµατα διορίζοµεν àπό τοÜδε τόν 

‰ Eφορον τÉς ^IερÄς Mητροπόλεως Πάφου Διάκονον \Aντώνιον ½ς âπόπτην τÉς 

ο¨κονοµικÉς διαχειρίσεως τÉς Tροοδιτίσσης, καί âντελλόµεθα ¬πως µή προβαίνετε 

πλέον ôνευ γνώσεως καί συγκαταθέσεως αéτοÜ, ½ς àντιπροσώπου ™µ΅ν, ε¨ς 

οéδεµίαν πρÄξιν ο¨κονοµικÉς φύσεως àφορ΅σαν τήν Tροοδίτισσαν, àλλά 

συνεργάζεσθε µεθ’ αéτοÜ, ½ς âάν qτο µέλος τοÜ Συµβουλίου τÉς διαχειρίσεως τÉς 

MονÉς. ^O Διάκονος Λεόντιος çφείλει νά δώσFη λογαριασµόν ε¨ς τόν àντιπρόσωπον 

™µ΅ν Διάκονον \Aντώνιον âπί τÉς καταστάσεως τÉς MονÉς, ½ς Λογιστής αéτÉς καί 

‰ Eφορος. 

 Oî Διάκονοι \Aντώνιος καί ΠαÜλος θά öλθωσι διά τά περαιτέρω ε¨ς 

Tροοδίτισσαν διά πρώτης εéκαιρίας, παραλαµβάνοντες καί τόν O¨κονόµον 

Kύριλλον, ¥να παραµείνFη âν τFÉ MονFÉ ½ς βοηθός τοÜ \Aντωνίου, ¬πως µή 

âξαρθρωθFÉ α≈τη ο¨κονοµικ΅ς. Δέν âπιτρέπεται νά •πάρχωσιν âν TροοδιτίσσFη 
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περισσότεροι Mοναχοί ≤νεκα τÉς ο¨κονοµικÉς δυσπραγίας τÉς MονÉς, δηλαδή θά 

•πάρχωσι µόνον τέσσαρες Πατέρες καί τρεÖς δόκιµοι. 

 \Eν Xριστ΅ εéχέτης, 

 ^O Πάφου Λεόντιος. 
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