
Kωστής Kοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

H ZΩH KAI TO EPΓO TOY ΛOΓIOY APXIMANΔPITH ΛEONTIOY XATZHKΩΣTA 

(1918-2004) 

 O Λοΐζος Kκολής, όπως ήταν το λαϊκό όνοµα του π. Λεόντιου Xατζηκώστα, γεννήθηκε 

το 1918 στο κατεχόµενο από τα τουρκικά στρατεύµατα εισβολής του 1974 χωριό της 

επαρχίας Kερύνειας Kαζάφανι. Oι οικονοµικοί πόροι της οικογένειάς του ήταν πολύ 

περιορισµένοι και ο µετέπειτα λόγιος Aρχιµανδρίτης έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του 

µέσα σε συνθήκες φτώχειας και ανέχειας. Ωστόσο, κατάφερε να αποφοιτήσει από το δηµοτικό 

σχολείο της γενέτειράς του και να εγγραφεί, το 1930, στο Γυµνάσιο της Kερύνειας. Δύο 

χρόνια αργότερα, όµως, εξαιτίας οικονοµικών δυσκολιών υποχρεώθηκε να διακόψει τις 

σπουδές του. Ωστόσο, ο διορισµός στο Kαζάφανι του δάσκαλου και λογοτέχνη Kώστα 

Mοιράνθη και η γνωριµία του στην Kερύνεια µε τον λόγιο δικηγόρο Σάββα Xρίστη, άλλαξε 

τον ρου της ζωής του. Aµφότεροι, διαπιστώνοντας την έφεσή του για µάθηση, έθεσαν στη 

διάθεσή του τη βιβλιοθήκη τους, γεγονός που του έδωσε τη δυνατότητα να διευρύνει τους 

πνευµατικούς του ορίζοντες. 

 Mερικά χρόνια αργότερα, ο νεαρός Λοΐζος αναζήτησε εργασία στα µεταλλεία, που 

τότε απασχολούσαν µεγάλο τµήµα του κυπριακού εργατικού δυναµικού, κάτω από σχεδόν 

απάνθρωπες συνθήκες εργασίας. Οι εµπειρίες του από  το Mαυροβούνι, τη Σκουριώτισσα και 

την Kαλαβασσό, όπου εργάστηκε διαδοχικά, αποτυπώθηκαν στα διηγήµατα, που δηµοσίευσε 

στην εφηµερίδα «Eλευθερία», το 1937, και εξέδωσε, µαζί µε άλλα, σε βιβλίο ένα χρόνο 

αργότερα, µε το ψευδώνυµο «Πάρις Λαγκάδης».   

 Στο µεταξύ, οι πνευµατικές του αναζητήσεις τον οδήγησαν, στα τέλη του 1938 - αρχές 

του 1939, στη φηµισµένη για τους ασκητικούς µοναχούς της Mονή Σταυροβουνίου, όπου 

εντάχθηκε στους δοκίµους της. Aπό τη Mονή αυτή εστάλη, τον Mάιο του 1940, για να 

συµβάλει στη στήριξη της λειτουργίας της σχεδόν ερειπωµένης Mονής της Tροοδίτισσας, 

όπου ήδη βρίσκονταν και µερικοί άλλοι Σταυροβουνιώτες µοναχοί. Tότε χειροτονήθηκε 

Iεροδιάκονος για τις ανάγκες της Μονής, οπότε µετονοµάστηκε σε Λεόντιο. Σύντοµα, όµως, 



διαπίστωσε ότι το νέο περιβάλλον δεν ταίριαζε µε την ιδιοσυγκρασία του, γι’ αυτό και στα 

µέσα Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους  απεχώρησε. 

 Ένα περίπου µήνα αργότερα, η Eλλάδα εισήλθε στον Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, 

παρά το πλευρό των Συµµάχων. Tο γεγονός αυτό προκάλεσε ενθουσιασµό στην Kύπρο και 

πολλοί νέοι έσπευσαν να καταταγούν στο Kυπριακό Σύνταγµα, που δηµιουργήθηκε από τους 

Bρετανούς. Ανάµεσά τους περιλαµβανόταν και ο π. Λεόντιος, ο οποίος κατετάγη τον 

Nοέµβριο του 1940 και εστάλη στη Bόρεια Aφρική, από όπου προωθήθηκε τον Mάρτιο του 

επόµενου έτους στην Eλλάδα. Δεν πρόλαβε, όµως, να εµπλακεί σε πολεµικές αναµετρήσεις, 

γιατί πραγµατοποιήθηκε η γερµανική επίθεση και η κατάρρευση του µετώπου. Γι’ αυτό και 

µεταφέρθηκε στην Kρήτη, η οποία, τον Mάιο του 1941, επίσης κατελήφθη από τους 

Γερµανούς. O π. Λεόντιος βρήκε τότε καταφύγιο σε µία φιλόξενη οικογένεια των χωριών του 

νησιού, στο σπίτι της οποίας συνελήφθη, τον Φεβρουάριο του 1942. Aκολούθως, οδηγήθηκε 

στην ηπειρωτική Ελλάδα και επιβιβάστηκε σε τραίνο µε τελικό προορισµό τη Γερµανία. 

Kατάφερε, όµως, να δραπετεύσει στα Σκόπια, αλλά οι Aλβανοί, που συνάντησε, τον 

παρέδωσαν στους Bουλγάρους, οι οποίοι τους έστειλαν για εγκλεισµό σε στρατόπεδο στην 

Eλλάδα. 

 Kατά τη µεταφορά του, κατάφερε και πάλι να δραπετεύσει και να περιπλανηθεί στον 

θεσσαλικό κάµπο, όπου συνελήφθη από Iταλούς στρατιώτες, που τον οδήγησαν σε 

στρατόπεδο αιχµαλώτων στη Bόρεια Iταλία. Eκεί παρέµεινε έγκλειστος, µέχρι τον Mάιο του 

1943, οπότε δραπέτευσε και πάλι, για να βρει αυτή τη φορά καταφύγιο στον µύλο ενός 

καλοκάγαθου Iταλού, ο οποίος τον έκρυψε µέχρι το τέλος του πολέµου. Πρόκειται, ίσως, για 

µοναδική περίπτωση στρατιώτη των συµµαχικών δυνάµεων, που κατάφερε να δραπετεύσει, 

µετά τη σύλληψή του, και από τις τρεις δυνάµεις της ξένης κατοχής στην Eλλάδα, Γερµανία, 

Bουλγαρία και Iταλία. 

 Πρακτικός και φιλοµαθής άνθρωπος, ο π. Λεόντιος εκµεταλλεύτηκε την παραµονή του 

στην Iταλία για να µάθει τη γλώσσα της χώρας, καρπός της οποίας υπήρξε η µελέτη µε τίτλο 

«Φραγκολατινικά κατάλοιπα στην κυπριακή διάλεκτο», που δηµοσιεύτηκε το 1985 στο 

περιοδικό «Λαογραφική Kύπρος». Eπίσης, τις ώρες της ανάπαυσής του έγραψε τρία 

διηγήµατα µε κεντρικό θέµα τον πόλεµο, στα οποία προβάλλεται η σκληρότητα της εποχής. 

Tα διηγήµατα αυτά πρωτοδηµοσίευσε το 1951-52, στο περιοδικό «Kυπριακά Γράµµατα», και 
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τα περιέλαβε αργότερα στον τόµο «Tο κλάµα του µωρού και άλλα διηγήµατα», που εξέδωσε 

στη Θεσσαλονίκη, το 1961. 

 O π. Λεόντιος επέστρεψε στην Kύπρο στα τέλη του 1946 και εγκαταστάθηκε αρχικά 

στο Kαζάφανι, όπου ζούσε «ως κοσµοκαλόγερος». Tην περίοδο αυτή στράφηκε στην ποίηση 

και δηµοσίευσε µερικά ποιήµατα στο περιοδικό «Kυπριακά Γράµµατα». Στο µεταξύ, µέσα 

του αναβίωσε και πάλι η αγάπη για τον µοναχικό βίο και στα τέλη του 1948 µετέβη στη Mονή 

της Γαλακτοτροφούσας, όπου εγκαταβίωναν µερικοί Σταυροβουνιώτες µοναχοί, υποστηρικτές 

του παλαιού Hµερολογίου. Kοντά τους παρέµεινε για ένα περίπου χρόνο, δεν «αναπαύτηκε», 

όµως, πνευµατικά. Γι’ αυτό και κατέφυγε ξανά στο Σταυροβούνι, όπου επανασυνδέθηκε µε 

τον πράο και διακριτικό Iεροµόναχο Mακάριο. 

 O τελευταίος, γνωρίζοντας την επιθυµία του να µορφωθεί, τον οδήγησε στον τότε 

Mητροπολίτη Kιτίου και µετέπειτα Aρχιεπίσκοπο Kύπρου Mακάριο Γ΄, που είδε µε 

συγκατάβαση το ζήτηµά του και από απόψεως εκκλησιαστικής τάξεως, γι’ αυτό και ευλόγησε 

την επανένταξή του στις τάξεις των Iεροδιακόνων. Eπίσης, του επέτρεψε να εγκατασταθεί στη 

Λευκωσία και να υπηρετήσει στον ναό της Παναγίας της Χρυσελεούσας στον Στρόβολο, για 

να µπορέσει να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Παγκύπριο Γυµνάσιο. 

 Mετά την εξέλιξη αυτή, τον Σεπτέµβριο του 1950, ο π. Λεόντιος, σε ηλικία 32 χρόνων, 

γράφτηκε στην τρίτη τάξη του Παγκυπρίου Γυµνασίου, από το οποίο αποφοίτησε το 

καλοκαίρι του 1954. Στα χρόνια των γυµνασιακών του σπουδών ξεκίνησε να δηµοσιεύει 

συστηµατικά κείµενά του, όπως τα «Kυριακάτικα Kηρύγµατα» στην εφηµερίδα «Eλευθερία», 

και ποιήµατα, διηγήµατα και µελέτες στο περιοδικό του Παγκυπρίου Γυµνασίου «Mαθητική 

Eστία». Aπό τα τελευταία ξεχωρίζουν τα διηγήµατα, όπου περιγράφει τη ζωή του Kύπριου 

χωρικού της εποχής. Tα περιέλαβε αργότερα στο βιβλίο «Tο Mνηµόσυνο της Aδελφής µου», 

που εξέδωσε στη Θεσσαλονίκη, το 1962. 

 Mετά την ολοκλήρωση των γυµνασιακών του σπουδών, ο π. Λεόντιος απετάθη στον 

Aρχιεπίσκοπο Mακάριο, που του χορήγησε υποτροφία, για να σπουδάσει στη Θεολογική 

Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Tο σχεδόν απλησίαστο όνειρο της µόρφωσης και 

της επιστηµονικής θεολογικής κατάρτισης επιτέλους είχε αρχίσει να υλοποιείται. Στη Σχολή 

γράφτηκε τον Σεπτέµβριο του 1954, ενώ ταυτόχρονα υπηρετούσε και ως Ιεροδιάκονος στο 

ναό του Aγίου Φανουρίου. Tον Iούνιο του 1955 επέστρεψε στην Kύπρο και χειροτονήθηκε 
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Πρεσβύτερος από τον Mακάριο. Στη συνέχεια επανέκαµψε στη Θεσσαλονίκη, όπου ο 

Mητροπολίτης Παντελεήµων τον διόρισε εφηµέριο στο ναό του Aγίου Iωάννη του 

Προδρόµου στο Παπάφειο Oρφανοτροφείο. 

 O π. Λεόντιος ολοκλήρωσε τις σπουδές του το καλοκαίρι του 1958 και γράφτηκε στο 

δεύτερο έτος της Φιλοσοφικής Σχολής. Ένα χρόνο αργότερα, όµως, µε προτροπή του 

Mακαρίου ανέλαβε προϊστάµενος του ναού των Aγίων Πάντων στο Λονδίνο, όπου 

εκκλησιαζόταν η κυπριακή παροικία. Στην αγγλική πρωτεύουσα του δόθηκε επίσης η 

ευκαιρία να πραγµατοποιήσει µεταπτυχιακές σπουδές στη θρησκειολογία. Tο πολύβουο 

Λονδίνο, όµως, δεν ταίριαζε µε την ιδιοσυγκρασία του, γι’ αυτό και στα τέλη του 1960 

αποδέχθηκε πρόταση για να υπηρετήσει ως εφηµέριος της ελληνικής κοινότητας στο 

Tζιµπουτί της Γαλλικής Σοµαλίας. 

 Tο χρονικό διάστηµα της παραµονής του στην Aφρική χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο 

ως η σηµαντικότερη περίοδος της ζωής. Οι λιγοστές µέριµνες τού επέτρεψαν να αφιερώσει 

αρκετές ώρες για µελέτη και συγγραφή και να επικεντρωθεί στην ποίηση, λογοτεχνικό είδος 

που αποτελούσε τη µεγάλη του αγάπη. Aφιέρωσε ακόµη µέρος του δηµιουργικού του χρόνου 

στην απόδοση στη νεοελληνική γλώσσα του λυρικού στοιχείου της Παλαιάς Διαθήκης και 

εξέδωσε, κατά τη δεκαετία του 1960, έξι σχετικά έργα. Σε αυτά προέταξε εκτενή πρόλογο και 

ενσωµάτωσε πολλές επεξηγήσεις και σχόλια, ώστε να µπορεί ο αναγνώστης να κατανοήσει το 

ιστορικό και πνευµατικό τους πλαίσιο. 

 Ωστόσο, το υγρό κλίµα της περιοχής του προκάλεσε αρκετά προβλήµατα υγείας, µε 

αποτέλεσµα οι γιατροί να του συστήσουν να εγκαταλείψει την Aφρική. Γι’ αυτό και αρχικά 

αναζήτησε κάποιο Hσυχαστήριο στο Άγιον Όρος, για να εγκαταβιώσει. Aπογοητεύτηκε, όµως, 

από τις εκδηλώσεις φανατισµού πολλών µοναχών, που εκφράζονταν ενάντια στο Nέο 

Hµερολόγιο και στον διάλογο µε τη Pωµαιοκαθολική Eκκλησία. Γι’ αυτό και  εγκατέλειψε 

τον Άθωνα και το 1969, σε ηλικία 51 ετών, επέστρεψε στην Kύπρο, για µόνιµη εγκατάσταση, 

οπότε ανέλαβε τα καθήκοντα του εφηµέριου στη γυναικεία Mονή του Aγίου Mηνά και 

εγκαταστάθηκε σε µικρό ταπεινό κελλί, όπου έζησε µέχρι τον θάνατό του, µέσα στο πλήθος 

των βιβλίων του, µελετώντας και γράφοντας. 

 Tην περίοδο αυτή,  καταπιάστηκε µε το σονέττο, είδος λόγου που απαιτεί εργασία 

συστηµατική και πολύµοχθη και εξέδωσε δώδεκα ολιγοσέλιδες ποιητικές συλλογές, που 
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αναφέρονται στους αντίστοιχους µήνες του χρόνου και παρουσιάζουν τον εορταζόµενο Άγιο 

της ηµέρας ή ένα σηµαντικό εκκλησιαστικό γεγονός. Aργότερα οι συλλογές αυτές εκδόθηκαν 

από τον Όµιλο Πνευµατικής Aνανεώσεως σε συλλογικό τόµο µε τίτλο «Eόρτια Σονέττα». 

Άλλες τριάντα, επίσης ολιγοσέλιδες, ποιητικές συλλογές της ίδιας περιόδου αντλούν την 

έµπνευσή τους από την Aγία Γραφή και την ελληνική ιστορία και παράδοση. Στις τελευταίες 

ο λόγος του είναι αιχµηρός, ιδίως όταν καυτηριάζει την έκπτωση των ηθικών αξιών και την 

αποστασιοποίηση της κυπριακής κοινωνίας από τη διδασκαλία του Eυαγγελίου.  

 Tο µεγαλύτερο µέρος του συγγραφικού του έργου της περιόδου αυτής αφορά την 

έµµετρη απόδοση στη νεοελληνική γλώσσα κειµένων της Aγίας Γραφής, κυρίως της Παλαιάς 

Διαθήκης. Aπό την εγκαταβίωσή του στη Mονή του Aγίου Mηνά, µέχρι τον θάνατό του, 

εξέδωσε είκοσι ένα σχετικά βιβλία. Eπτά από αυτά αφορούν επιµέρους στίχους του 

Ψαλτηρίου, που τους απέδωσε στη νεοελληνική γλώσσα µε ποιητική δεινότητα και πλούτο 

νοηµάτων, επιτελώντας ένα πραγµατικά δύσκολο έργο, το οποίο απαιτούσε λεπτότητα στους 

ορισµούς και πιστότητα στο αρχικό κείµενο. Eµπλούτισε δε την έκδοση µε σχόλια και 

επεξηγηµατικές αναφορές, που την καθιστούν προσιτή στον ενδιαφερόµενο αναγνώστη. 

Aργότερα, οι επτά αυτές ποιητικές συλλογές εκδόθηκαν από τον Όµιλο Πνευµατικής 

Aνανεώσεως σε ένα συλλογικό τόµο. O Όµιλος εξέδωσε επίσης τα βιβλία του «Έµµετρα 

Παλαιοδιαθηκικά κείµενα» και «O Mεγάλος Kανόνας του Aνδρέα Kρήτης». 

 Tην ίδια περίοδο, έγραψε τη νουβέλλα «Zητείται Iερεύς», όπου προσπάθησε «να 

δώσει τον τύπο του ιδανικού ιερέα µέσα στη σύγχρονη ανήσυχη εποχή µας», όπως αναφέρει ο 

ίδιος, ενώ είδε και τις τρεις συλλογές των προαναφερθέντων διηγηµάτων του να 

επανεκδίδονται από τον Όµιλο Πνευµατικής Aνανεώσεως σε ένα συλλογικό τόµο. Eπίσης, 

εξέδωσε τις µελέτες «Oι Eθνικές µας Προσηγορίες: Έλληνες, Γραικοί, Pωµιοί» και «H 

Συµβολή του Πρωτευαγγελίου του Iακώβου του Aδελφοθέου στην Oρθόδοξη Λατρεία». 

Aκόµη, δηµοσίευσε κείµενά του σε διάφορα κυπριακά έντυπα, όπως για παράδειγµα στη 

«Λαογραφική Kύπρο», όπου εντοπίζονται είκοσι έξι µελέτες του, οι περισσότερες από τις 

οποίες αφορούν έθιµα και ιστορικά σηµειώµατα για τη γενέτειρά του, Kαζάφανι. Ας 

σηµειωθεί, ότι άφησε επίσης αρκετό έργο ανέκδοτο, ανάµεσα στο οποίο ξεχωρίζουν οι 

αναµνήσεις του από την περίοδο της συµµετοχής του στον Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, 

κάποια διηγήµατα και µερικά αγιολογικά εγκώµια.  
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 O π. Λεόντιος απεβίωσε σε ηλικία 87 χρόνων, τον Δεκέµβριο του 2004, και κηδεύτηκε 

στη Mονή του Aγίου Mηνά. Άφησε φήµη ενάρετου και ασκητικού ιερωµένου, που υπηρέτησε 

µε ανιδιοτέλεια την Oρθόδοξη Eκκλησία και τα ελληνικά γράµµατα. Για το ήθος και την 

προσωπικότητά του σηµειώνει ο φιλόλογος Γεώργιος Xατζηκωστής, στον αυτοβιογραφικό 

τόµο «Ταξίδι στη µνήµη»: «O Λεόντιος Xατζηκώστας ήταν στοχαστικός, πράος, σεµνός, 

αθόρυβος. Zούσε σαν ερηµίτης στο µικρό κελλί του στο µοναστήρι του Aγίου Mηνά, 

τριγυρισµένος από αµέτρητα βιβλία... Ήταν ακόµη µια καθαρή, γνήσια ψυχή, που υπέφερε 

βαθιά από την έκπτωση των αξιών στην εποχή µας. Tον βαθύ καηµό του τον µετέφερε στις 

ποιητικές συλλογές του, πολλές από τις οποίες είχαν χαρακτήρα σατιρικό, σαρκαστικό και 

επιτιµητικό των όσων έβλεπε γύρω του». 

 [Σηµείωση: Περισσότερα για τη ζωή του π. Λεόντιου Χατζηκώστα βλ. στη 

µονογραφία του Κωστή Κοκκινόφτα, Η ζωή και το έργο του λόγιου Αρχιµανδρίτη Λεόντιου 

Χατζηκώστα (1918-2004), Ιερά Μονή Αγίου Μηνά, Λάρνακα 2010]. 

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό: Δήµος Κερύνειας, τχ 15 (Λευκωσία 2011), σ. 50-51. 
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