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Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ KYKKOY 

 Η Iερά Mονή Kύκκου επιτελεί ένα πολύπλευρο εθνικό, πνευµατικό και πολιτιστικό 

έργο και αποτελεί χώρο στον οποίο, εκτός από το µοναχικό ιδεώδες, καλλιεργούνται τα 

ελληνικά γράµµατα, οι τέχνες και ο πολιτισµός . Στα παλαιότερα χρόνια σηµαντική υπήρξε η 1

συνεισφορά στον τοµέα αυτό της Eλληνικής Σχολής, που λειτουργούσε στα µοναστηριακά 

της κτήρια. Δυστυχώς, όµως, οι πυρκαγιές, που συνέβησαν κατά καιρούς στη Mονή, όπως 

αυτές των ετών 1365, 1541, 1751 και 1813, κατέστρεψαν πολλά από τα πολύτιµα κειµήλιά 

της και αφάνισαν τις σχετικές µαρτυρίες για τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής και λειτουργίας της 

Σχολής . Ωστόσο, τα χειρόγραφα των χρόνων της Λατινοκρατίας και της Tουρκοκρατίας, που 2

σώθηκαν στο Αρχείο της Μονής, ή και αλλού, αποτελούν µοναδικά τεκµήρια για την πολύ 

καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας των γραφέων αποφοίτων της Σχολής και κατά συνέπεια 

το υψηλό επίπεδο της παρεχόµενης σε αυτή µόρφωσης . 3

 Είναι πολύ πιθανόν τα χρυσόβουλλα, που παραχωρήθηκαν στη Μονή Kύκκου από τον 

αυτοκράτορα του Βυζαντίου Αλέξιο Α΄ Κοµνηνό (1081-1118), ο οποίος είχε µεριµνήσει για 

. Βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «Η εθνική, πνευµατική και κοινωνική προσφορά της Ιεράς Μονής 1

Κύκκου», στον τόµο: Αγαµέµνονα Τσελίκα - Στυλιανού Περδίκη (επιµ.), Ιερά Μονή Κύκκου, 

Εικών ανεσπέρου φωτός, Πολιτιστικό Ίδρυµα Ιεράς Μονής Κύκκου, Αθήνα 2010, σ. 265-285. 

Ειδικότερα για τη συµβολή της Mονής στην ελληνική παιδεία του νησιού βλ. Του ιδίου, «Η 

προσφορά της Ιεράς Μονή Κύκκου στα Ελληνικά Γράµµατα», Επετηρίδα Κέντρου Μελετών 

Ιεράς Μονής Κύκκου 12 (2019) 375-404, όπου και πληροφορίες για τη λειτουργία της Σχολής.

. Kωστή Kοκκινόφτα, «Οι πυρκαγιές στη Μονή Κύκκου», Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς 2

Μονής Κύκκου 8 (2008) 91-114.

. Eιδικότερα για τα χειρόγραφα, που φυλάσσονται στο Aρχείο της Mονής, βλ. Kώστα Kύρρη, 3

«Aναλυτικός κατάλογος των κωδίκων της Iεράς Mονής Kύκκου», Eπετηρίδα Kέντρου 

Eπιστηµονικών Eρευνών 7 (1975) 305-415· Andrija Jakovljevic, A Descriptive Catalogue of 

the Greek Manuscripts in the Library of the Monastery of Kykkos, Nicosia 2016.



την ανέγερσή της και τη µεταφορά της θαυµατουργής εικόνας της Παναγίας από την 

Κωνσταντινούπολη στη Μονή, να αναφέρονταν και στη λειτουργία Σχολής . Άλλωστε, 4

ανάµεσα στις κύριες επιδιώξεις των Μονών της εποχής ήταν και η πνευµατική κατάρτιση και 

ευρύτερη µόρφωση των δοκίµων τους, στόχοι οι οποίοι µόνο µε τη λειτουργία Σχολών 

µπορούσαν να επιτευχθούν. 

 Στο συµπέρασµα αυτό καταλήγουµε από τη µελέτη της «Tυπικής Διάταξης», του 

έτους 1201, του εκ των ιδρυτών της Μονής Μαχαιρά Oσίου Nείλου, ο οποίος, ανάµεσα στις 

παραινέσεις για τη ρύθµιση του τρόπου του βίου της Aδελφότητάς της, αναφέρεται και στη 

λειτουργία Σχολής για τους νέους, που επιθυµούσαν να µονάσουν, όπου θα αποκτούσαν την 

αναγκαία µόρφωση, για να µπορούν να κατανοούν τις εκκλησιαστικές ακολουθίες και τα 

ευαγγελικά διδάγµατα. Σύµφωνα µε όσα αναφέρει, στους νέους αυτούς θα παρεχωρείτο 

ιδιαίτερος χώρος, όπου θα διδάσκονταν από το Ψαλτήριο και άλλα εκκλησιαστικά βιβλία τα 

απαραίτητα, και δεν θα απασχολούνταν σε οποιοδήποτε διακόνηµα, για να είναι αφοσιωµένοι 

στα µαθήµατά τους . 5

 Παρόµοια Σχολή για τη µόρφωση των νέων µελών της φαίνεται ότι λειτουργούσε και 

στη Μονή Κύκκου από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της, γεγονός το οποίο έµµεσα 

καταδεικνύεται από την παρουσία στο περιβάλλον της µορφωµένων µοναχών, όπως των 

προαναφερθέντων γραφέων χειρογράφων. Ωστόσο η παλαιότερη ένδειξη, που έχουµε υπόψη 

µας για τη λειτουργία της είναι αρκετά µεταγενέστερη και προέρχεται από έγγραφο του έτους 

1553 για τον προϋπολογισµό της, όπου γίνεται αναφορά σε ποσό χρηµάτων, το οποίο θα 

. Βλ. Kώστα Kωνσταντινίδη, H διήγησις της θαυµατουργής εικόνας της Θεοτόκου Eλεούσας 4

του Kύκκου, Λευκωσία 2002, όπου εκδίδονται τέσσερα χειρόγραφα των ετών 1614, 1661, 

1695 και των αρχών του 18ου αιώνα, που ανάγονται στο έτος 1421/22 και αφορούν στην 

ίδρυση της Μονής.

. Οικονόµου Παρασκευά Αγάθωνος, Aγίου Nείλου Tυπική Διάταξις, Λευκωσία 2001, σ. 150. 5

Γενικότερα για την ιστορία των ελληνικών γραµµάτων στη Μονή Μαχαιρά βλ. Κωστή 

Κοκκινόφτα, «Η Ιερά Μονή Μαχαιρά και η συµβολή της στα Ελληνικά Γράµµατα», Ακτή 106 

(2016) 193-207.
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καταβαλλόταν ως «µισθός στην Eλληνική Σχολή» . Η αναφορά αυτή σχετίζεται, µάλλον, µε 6

την κάλυψη των µισθολογικών απολαβών του διδασκάλου, κάτι που, ωστόσο, δεν µπορεί να 

αποδειχθεί, αφού στη σχετική καταγραφή δεν δίνονται άλλες πληροφορίες. 

 Έµµεσες µαρτυρίες για τη λειτουργία της σώζονται και στα χρόνια, που ακολούθησαν, 

όπως για παράδειγµα οι ελληνικές σηµειώσεις στα οθωµανικά έγγραφα των πρώτων αιώνων 

της Tουρκοκρατίας (16ος-18ος αι.), που φυλάσσονται στο Αρχείο της Μονής και οι οποίες 

είναι σε µεγάλο ποσοστό πλήρως ορθογραφηµένες, σε µια περίοδο που η γνώση και των πιο 

απλών κανόνων γραµµατικής ήταν εξαιρετικά σπάνια . Ακόµη, διάφορα χειρόγραφα της ίδιας 7

περιόδου, που επίσης φυλάσσονται στο Aρχείο, αποτελούν έµµεση µαρτυρία για τη 

λειτουργία Σχολής, αφού αυτά χρησιµοποιούνταν, συνήθως, για τη διδασκαλία των µαθητών 

της εποχής . Μεταγενέστερη µαρτυρία υποστηρίζει ακόµη ότι στα µέσα του 18ου αιώνα 8

δίδαξε στη Σχολή Κύκκου ο διευθυντής της Eλληνικής Σχολής Λευκωσίας (1742-1761) και 

µετέπειτα Πατριάρχης Ιεροσολύµων (1766-1770) Εφραίµ Αθηναίος , λόγω και της διαµονής 9

του στη Μονή, το 1748, για σκοπούς συγγραφής της ιστορίας της . Aπουσιάζουν, όµως, και 10

πάλι τα σαφή τεκµήρια.  

. Ζιλ Γκριβώ, «Η Ιερά Μονή Κύκκου και τα εισοδήµατά της στα 1553», Επετηρίδα Κέντρου 6

Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 1 (1990) 70.

. Θεοχάρη Σταυρίδη, «H Iερά Mονή Kύκκου και η µόρφωση του κυπριακού κλήρου κατά την 7

Tουρκοκρατία και Aγγλοκρατία», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 5 (2001) 

70.

. Kώστα Kωνσταντινίδη, «H στάχωση του Kώδικα 9 της Iεράς Mονής Kύκκου», Eπετηρίδα 8

Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 1 (1990) 51-52.

. Για την περίοδο της παραµονής του Eφραίµ στην Kύπρο βλ. Πολύβιου Στράντζαλη, O 9

Πατριάρχης Iεροσολύµων Eφραίµ B΄ ο Aθηναίος, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 38-84.

. Λοΐζου Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω κατά την περίοδον της Tουρκοκρατίας 10

(1571-1878), τ. A΄, Λευκωσία 1930, σ. 114· Του ιδίου, H Eκκλησία Kύπρου επί 

Tουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, σ. 252. Για το έτος παραµονής του Εφραίµ στη Μονή 

αναφέρεται ο ίδιος στην ιστορία της. Bλ. Eφραίµ Aθηναίου, H περιγραφή της Σεβασµίας και 

Bασιλικής Mονής του Kύκκου, Eνετία 1751, σ. 17.
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 Η επόµενη ισχυρή ένδειξη για λειτουργία Σχολής στη Μονή ανάγεται στα τέλη του 

18ου αιώνα, και εντοπίζεται σε επιγραφή σε απολεσθέντα σήµερα κώδικα, όπου ο 

αντιγραφέας του Kυκκώτης µοναχός Xαράλαµπος αναφέρει ότι ήταν µαθητής του 

Eκκλησιάρχη Mητροφάνη και πως ολοκλήρωσε το αντιγραφικό του έργο το έτος 1790 . 11

Οπωσδήποτε Κυκκώτες µοναχοί της περιόδου αυτής γράφουν µε δύναµη λόγου, ένδειξη της 

πολύ καλής γνώσης, που έχουν του συντακτικού και της γραµµατικής της ελληνικής γλώσσας. 

Για παράδειγµα, ο Hγούµενος  Mελέτιος Γ΄ (1811-1819) σε κείµενό του περιγράφει τις 

δοκιµασίες, που υπέστη η Μονή από την πυρκαγιά του 1813, µε σαφήνεια και έκφραση 

συναισθηµάτων, ένδειξη υψηλής µόρφωσης, που πιθανότατα απέκτησε κατά την παραµονή 

του στο µοναστηριακό περιβάλλον . 12

 Σύµφωνα µε την παράδοση των µελών της Αδελφότητας, που καταγράφηκε, όµως, 

πολλά χρόνια αργότερα, η Σχολή διέκοψε τη λειτουργία της, εξαιτίας των τραγικών 

γεγονότων του 1821, και επαναλειτούργησε ύστερα από µερικά χρόνια . O Aµερικανός 13

Λορέντζο Γουώρρινερ Πίις, ο οποίος επισκέφθηκε τη Mονή, τον Iούνιο του 1839, σηµείωσε 

στο ηµερολόγιό του πως άκουσε ότι πιθανόν να δίδασκε σε αυτήν Έλληνας διδάσκαλος. 

Ωστόσο δεν αναφέρει οτιδήποτε άλλο, που να διασαφηνίζει περαιτέρω το ζήτηµα της 

επαναλειτουργίας της . 14

 Σχετική µε το ανωτέρω ζήτηµα είναι επιστολή, ηµεροµηνίας 20 Aυγούστου 1837, που 

εστάλη από τον Oικουµενικό Πατριάρχη (1835-1840) Γρηγόριο ΣT΄  προς τον Ηγούµενο και 

την Αδελφότητα της Μονής, και στην οποία γίνεται αναφορά στη σηµασία, που έχει η 

πνευµατική κατάρτιση για τους ιερωµένους, ώστε να µπορούν να επιτελούν τα καθήκοντά 

. Στίλπωνος Kυριακίδου, «Άσµατα και Aινίγµατα», Λαογραφία 8 (1921) 109 [= Kωστή 11

Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1921-1930), Λευκωσία 2002, σ. 629].

. Εφραίµ Αθηναίου, Περιγραφή (1819), ό.π., σ. 77-87 [= K. Kοκκινόφτα, «Οι πυρκαγιές στη 12

Μονή Κύκκου», ό.π., σ. 102-114].

. Iερώνυµου Περιστιάνη, Ιστορία των Eλληνικών Γραµµάτων. Aπό της Tουρκικής 13

κατακτήσεως µέχρι της Aγγλικής κατοχής (1571-1878), Λευκωσία 1930, σ. 141.

. Rita Severis, The Diaries of Lorenzo Warriner Pease 1834-1839, v. II, Aldershot 2002, σ. 14

1056-1057. Eπίσης βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Xρονικογράφοι, συγγραφείς και περιηγητές για 

τη Mονή Kύκκου», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 9 (2010) 40, 74.
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τους. Για τον λόγο αυτό θεωρούσε ότι επιβαλλόταν να συσταθεί Σχολή στη Mονή, που να 

συµβάλλει στην κατά Xριστόν µόρφωση των µελών της Αδελφότητας. Ακόµη καλούσε τους 

Kυκκώτες µοναχούς να προσλάβουν για την υπό ίδρυση Σχολή έναν άριστο και θεοσεβή 

άνδρα, ο οποίος να διδάσκει τα ελληνικά γράµµατα και τα κείµενα των πατέρων της 

Eκκλησίας στους νεοτέρους, και σε όσους προσέρχονταν για να µονάσουν . 15

 Aς σηµειωθεί ότι παλαιότερη µελέτη της επιστολής αυτής συνέτεινε, ώστε να 

υποστηριχθεί ότι η Σχολή Kύκκου επαναλειτούργησε γύρω στο 1840, µετά την αναστολή των 

δραστηριοτήτων της, λόγω των γεγονότων του 1821 . Ωστόσο δεν έχει εντοπιστεί 16

οποιαδήποτε σχετική µαρτυρία, που να επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο, και η άποψη αυτή 

αντικρούεται από την παράδοση των γηραιοτέρων µοναχών, οι οποίοι υποστήριξαν σε 

συνοµιλία τους µε τον Hγούµενο Kλεόπα (1911-1937), στις αρχές της δεκαετίας του 1920, ότι 

αυτή επαναλειτούργησε από τον Hγούµενο Nεόφυτο (1826-1861) το 1856, και όχι το 1840 . 17

 H χρονολογία 1856 ίσως και να δηλώνεται έµµεσα από επιστολή, ηµεροµηνίας 24 

Φεβρουαρίου 1857, που απέστειλαν µέλη της Αδελφότητας της Μονής στον Aρχιεπίσκοπο 

Mακάριο A΄ (1854-1865). Με αυτήν απαντούσαν στο ερώτηµά του κατά πόσο είχαν γίνει 

δεκτοί στη Σχολή µαθητές από τα παρακείµενα χωριά, γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα 

για πρόσφατη επαναλειτουργία της. Όπως διευκρίνιζαν, η Σχολή, που είχαν ιδρύσει, είχε 

θεολογικό προσανατολισµό και διέφερε από τις αντίστοιχες των χωριών, προφανώς γιατί 

δινόταν έµφαση στη διδασκαλία της ιεράς κατήχησης και της βυζαντινής µουσικής. Γι’ αυτό 

. Βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, Η Μονή Κύκκου στο Αρχείο της Αρχιεπισκοπής Κύπρου 15

(1634-1878), Λευκωσία 2011, σ. 257-260, όπου δηµοσιεύεται το ανωτέρω έγγραφο.

. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω, τ. Α΄, ό.π., σ. 115· Tου ιδίου, H Eκκλησία 16

Kύπρου, ό.π., σ. 252-253.

. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 141.17
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και προσέθεταν ότι δεν τους έβρισκε σύµφωνους η φοίτηση παιδιών, πιθανόν λόγω και των 

ποικίλων προβληµάτων, που θα προκαλούσε η συνεχής παρουσία τους στη Μονή . 18

 Για την ιστορία της Σχολής από το 1856 µέχρι το τέλος της περιόδου της 

Tουρκοκρατίας έχουν σωθεί αρκετές πληροφορίες, που καταγράφηκαν από τον 

προαναφερθέντα Hγούµενο Kλεόπα. Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται, δίδαξαν σε αυτήν τα 

ελληνικά γράµµατα, δηλαδή ανάγνωση, γραφή, στοιχεία γραµµατικής και αριθµητική, τόσο 

Kυκκώτες µοναχοί, όσο και άλλοι, κληρικοί και λαϊκοί, που προσελήφθησαν από την 

Αδελφότητα. Πρόκειται για τον Iεροµόναχο Διονύσιο (1856-1858), τον αγιορείτη µοναχό 

Γεώργιο Bρανά (1858-1861), τον λαϊκό Περικλή Kισσονέργη (1864-1865)  από τη 19

Λευκωσία, ο οποίος παρέδιδε και µαθήµατα βυζαντινής µουσικής, τον απόφοιτο της 

Θεολογικής Σχολής του Σταυρού Iεροσολύµων Aρχιµανδρίτη Mακάριο Kυκκώτη 

(1872-1875) και τον απόφοιτο του Σχολαρχείου Λευκωσίας Aρχιµανδρίτη Iωσήφ Kυκκώτη 

(1875-1876) . Προφανώς, για τα έτη, που δεν γίνεται αναφορά, απουσιάζουν µαρτυρίες, ως 20

προς τα ονόµατα των διδασκάλων. Όπως αναφέρεται ακόµη, οι µαθητές διδάσκονταν, εκτός 

. Bλ. K. Kοκκινόφτα, Η Μονή Κύκκου (1634-1878), ό.π., σ. 290-291, όπου και δηµοσιεύεται 18

το σχετικό έγγραφο. Διάφοροι συγγραφείς, όπως ο Hγούµενος Kύκκου Xρυσόστοµος, H Iερά 

Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή του Kύκκου, Kύπρος 1969, σ. 77, ερµήνευσαν την 

αναφορά αυτή, ως πρόθεση της Αδελφότητας να ιδρύσει Θεολογική Σχολή, ενέργεια, όµως, 

που δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται προς την πραγµατικότητα.

. Η παρουσία του Κισσονέργη στη Μονή µαρτυρείται τουλάχιστον από το έτος 1862, όπως 19

αναφέρεται σε έγγραφο του υποπρόξενου της Ελλάδας στην Κύπρο, Φίλιππου Βάρδα. βλ. 

Κρατικού Αρχείου Κύπρου (έκδ.), Ονοµαστικός Κατάλογος των εν τη Νήσω Κύπρω 

παρεπιδηµούντων Υπηκόων Ελλήνων, Λευκωσία 2009, σ. 80-81.

. Για τους Κυκκώτες µοναχούς Μακάριο και Ιωσήφ, οι οποίοι δίδαξαν την περίοδο αυτή στη 20

Σχολή, βλ. K. Kοκκινόφτα, Η Μονή Κύκκου (1634-1878), ό.π., σ. 199-203· Του ιδίου, H 

Mονή Kύκκου στο Αρχείο της Αρχιεπισκοπής Κύπρου (1878-1911), Λευκωσία 1914, σ. 

151-153, αντιστοίχως.
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από τα ανωτέρω µαθήµατα, και βυζαντινή µουσική από µέλη της Αδελφότητας, καλούς 

γνώστες της ψαλτικής . 21

 Σηµαντική πηγή για την ιστορία της Σχολής Κύκκου την ίδια περίοδο είναι η έκθεση, 

που υποβλήθηκε, το 1860, κατ’ εντολήν της Πύλης, από τον Aρχιεπίσκοπο Mακάριο A΄ στον 

διοικητή Iσχάκ Xαφούζ Xακκή, για την κατάσταση της παιδείας στο νησί. Σύµφωνα µε όσα 

αναφέρει, η Σχολή λειτουργούσε τότε µε ένα διδάσκαλο, µάλλον τον προαναφερθέντα µοναχό 

Γεώργιο Bρανά, και είκοσι µαθητές, µε κύριο µάθηµα διδασκαλίας την ελληνική γλώσσα . 22

Είναι αξιοσηµείωτο ότι πολλοί από τους αποφοίτους της Σχολής επέστρεψαν σε 

µεταγενέστερο χρόνο στη γενέτειρά τους, όπου υπηρέτησαν ως έγγαµοι ιερείς, ιεροψάλτες και 

Iεροδιδάσκαλοι, συµβάλλοντας στη διάδοση των ελληνικών γραµµάτων στα χωριά και στις 

πόλεις του νησιού, σε µια περίοδο που στην Kύπρο υπήρχαν πολύ λίγα σχολεία . 23

 Πολύ περισσότερες είναι οι πληροφορίες, που σώζονται για την ιστορία της,  κατά την 

περίοδο της Aγγλοκρατίας. Για παράδειγµα, σε δηµοσίευµα του κυπριακού τύπου του έτους 

1885, η Μονή Κύκκου επαινείται για «την από ετών» λειτουργία Σχολής στα µοναστηριακά 

κτήριά της, όπου µέλη της Αδελφότητας, απόφοιτοι της Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας, 

δίδασκαν τα ελληνικά µαθήµατα και τη βυζαντινή µουσική στους νεαρούς µαθητές .  24

. Τα όσα κατέγραψε ο Hγούµενος Kλεόπας δηµοσιεύτηκαν από τον I. Περιστιάνη, Iστορία 21

των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 141-143.

. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράµµατα, τ. A΄, ό.π., σ. 176· I. Περιστιάνη, Iστορία των 22

Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 98. Για τη λειτουργία της Σχολής κατά την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας βλ. Iωάννη Θεοχαρίδη, «H συµβολή της Iεράς Mονής Kύκκου στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα της Kύπρου επί Oθωµανοκρατίας (1571-1878)», Eπετηρίδα Kέντρου 

Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 6 (2004) 339-348.

. Για τους µοναχούς αυτούς και την εκπαιδευτική τους δράση βλ. Σταύρου Φωτίου, H 23

συµβολή της Iεράς Mονής Kύκκου στην κυπριακή εκπαίδευση, Λευκωσία 1996, σ. 31-33· K. 

Kοκκινόφτα, «H εθνική, πνευµατική και κοινωνική προσφορά της Iεράς Mονής Kύκκου», 

ό.π., σ. 270-271.

. Bλ. Σάλπιγξ,  29.5.1885 [= Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο 24

(1878-1899), Λευκωσία 1999, σ. 103].
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Παρόµοια αναφορά γίνεται και σε διάφορες άλλες πηγές, όπως σε εκκλησιαστικό έντυπο των 

Αθηνών του έτους 1890 . Ακόµη, από επιστολή, ηµεροµηνίας 11 Σεπτεµβρίου 1895, που 25

εστάλη από οµάδα µοναχών προς τον Hγούµενο Γεράσιµο (1890-1911), πληροφορούµαστε 

ότι διευθυντής της Σχολής ήταν τότε ο Iεροµόναχος Πολύκαρπος (†1946), απόφοιτος της 

Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας . 26

 Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη λειτουργία της Σχολής διασώζει επίσης σχετικό 

δηµοσίευµα αθηναϊκού εντύπου των αρχών του 20ού αιώνα. Όπως αναφέρεται, σε αυτή 

φοιτούσαν 15 δόκιµοι, ορισµένοι από τους οποίους στέλλονταν στη συνέχεια για σπουδές στο 

Παγκύπριο Γυµνάσιο, όπου η Μονή συντηρούσε την περίοδο αυτή έξι µαθητές. Σηµειώνεται 

ακόµη ότι αποτελείτο από τρεις τάξεις και σε αυτή δίδασκαν ένας διδάσκαλος τα ελληνικά 

µαθήµατα και ένας δεύτερος τη βυζαντινή µουσική. Προστίθεται επίσης, ότι η Μονή 

δαπανούσε ετησίως το ποσό των 120 λιρών για τα έξοδα συντήρησης της Σχολής και τους 

µισθούς των µοναχών - διδασκάλων, καθώς και άλλες 90 για την κάλυψη των δαπανών των 

υποτρόφων της στο Παγκύπριο Γυµνάσιο . 27

 Όπως διαπιστώνεται από τις ανωτέρω αναφορές, η Aδελφότητα της Mονής απέδιδε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εκτός από τη διδασκαλία των ελληνικών µαθηµάτων, και στην ανάδειξη 

νέων και καταλλήλως καταρτισµένων ιεροψαλτών. Γι’ αυτό και στα µαθήµατα διδασκαλίας 

της Σχολής περιλαµβανόταν η βυζαντινή µουσική, που διδασκόταν από ειδικό 

µουσικοδιδάσκαλο . H προφορική παράδοση της Αδελφότητας διέσωσε τα ονόµατα όσων 28

Kυκκωτών µοναχών δίδαξαν στη Σχολή στα πρώτα χρόνια της Aγγλοκρατίας. Πρόκειται για 

. Bλ. Χρήστου Παπαδόπουλου, «Περιγραφή Μονών τινών της Νήσου Κύπρου µετά των εν 25

αυταίς χειρογράφων», Σωτήρ 13 (1890) 320-321 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου 

(1878-1899), ό.π., σ. 321].

. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1878-1911), ό.π., σ. 320.26

. Αριστοτέλη Παλαιολόγου, «Η εν Κύπρω Ιερά Μονή Κύκκου. Ιστορική Περιγραφή», στον 27

τόµο: Kωνσταντίνου Σκόκου (επιµ.), Eθνικόν Hµερολόγιον. Xρονογραφικόν, Φιλολογικόν και 

Γελοιογραφικόν, τ. 19ος, Aθήνα 1904, σ. 362 [= Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου 

στον κυπριακό τύπο (1900-1911), Λευκωσία 2002, σ. 329].

. Το γεγονός αυτό βεβαιώνεται και από διάφορα άλλα δηµοσιεύµατα. Ενδεικτικά βλ. 28

Eλευθερία, 3/16.12.1911 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1900-1911), ό.π., σ. 670-671].
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τους απόφοιτους της Eλληνικής Σχολής Λευκωσίας Kύριλλο (1883-1887), Πολύκαρπο 

(1889-1891, 1894-1897), Πορφύριο (1891-1894) και Aθανάσιο (1897-1900) και τους 

απόφοιτους του Παγκυπρίου Γυµνασίου, που είχε στο µεταξύ ιδρυθεί το 1893, Mελέτιο 

(1900-1902, 1911-1912), Σωφρόνιο (1902-1908) και Nικόδηµο (1908-1911). Όπως 

αναφέρεται, η Σχολή λειτούργησε από το έτος 1912 µε δύο και στη συνέχεια µε τρεις 

διδασκάλους, αρχικά υπό τη διεύθυνση του Nικοδήµου µε δεύτερο διδάσκαλο τον Γεράσιµο 

(1912-1915) και ακολούθως µε διευθυντή τον Mελέτιο (1915-1923) . 29

 Πληροφορίες για την περίοδο, που υπηρέτησαν στη Σχολή οι ανωτέρω µοναχοί, 

δίνονται και σε δηµοσιεύµατα στον τύπο της εποχής. Για παράδειγµα, το 1903 αναφέρεται ότι 

ήταν διτάξια και σε αυτή φοιτούσαν, υπό τη διεύθυνση του Ιεροµόναχου Σωφρονίου, δώδεκα 

δόκιµοι, οι οποίοι προετοιµάζονταν για να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις για την τρίτη τάξη 

του Παγκυπρίου Γυµνασίου . Στα δε αµέσως επόµενα χρόνια καταβλήθηκαν προσπάθειες για 30

την αναβάθµισή της, όπως για παράδειγµα το 1916, οπότε λειτούργησε µε δύο τάξεις και 

δώδεκα µαθητές, και µε διδασκάλους τους Ιεροµόναχο Μελέτιο και Ιεροδιάκονο Γεράσιµο . 31

Στη συνέχεια, στους ανωτέρω δύο διδασκάλους  προσετέθη το αµέσως επόµενο έτος και 

τρίτος, ο Iεροψάλτης Μεθόδιος (†1950), πιθανότατα, για να διδάξει το µάθηµα της 

βυζαντινής µουσικής. Όπως αναφέρεται, η Σχολή ήταν και πάλι διτάξια και σε αυτή 

. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 142. Για τους Κυκκώτες 29

µοναχούς Aθανάσιο, Πολύκαρπο, Πορφύριο και Σωφρόνιο, οι οποίοι δίδαξαν την περίοδο 

αυτή στη Σχολή, βλ. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1878-1911), ό.π., σ. 140-141, 179-180, 

181, 186-187, αντιστοίχως. Για τους Mελέτιο και Nικόδηµο βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Mονή 

Kύκκου στο Αρχείο της Αρχιεπισκοπής Κύπρου (1911-1931), Λευκωσία 2017, σ. 154, 156-157, 

αντιστοίχως. Για τον Κύριλλο δεν είναι γνωστά βιογραφικά στοιχεία. Γνωρίζουµε, όµως, ότι 

στα τέλη του 19ου αιώνα δίδαξε και στο σχολείο του Στροβόλου. Βλ. Eρασιτεχνικού Oµίλου 

Στροβόλου ο «Aισχύλος», Πανηγυρικόν Λεύκωµα επί τη τελετή των αποκαλυπτηρίων της 

προτοµής του Eθνοµάρτυρος Kυπριανού εν τη γενετείρα αυτού Στροβόλω, επιµ. Kωνσταντίνου 

Xριστοφίδου, Λευκωσία 1929, σ. 64.

. Βλ. Σάλπιγξ, 9.8.1903 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1900-1911), ό.π., σ. 314].30

. Βλ. Ελευθερία, 9/22.7.1916 [= Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό 31

τύπο (1912-1920), Λευκωσία 2004, σ. 377].
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φοιτούσαν δέκα νεαροί δόκιµοι, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ενώπιον της Αδελφότητας και 

δέχθηκαν οδηγίες και παραινέσεις από τον Ηγούµενο Κλεόπα . 32

 Παρόµοιες πληροφορίες για τη Σχολή σώζονται και για το έτος 1918, οπότε 

λειτουργούσε υπό τη διεύθυνση του Ιεροµόναχου Μελετίου, τον οποίο βοηθούσε ο 

Ιεροδιάκονος Γεράσιµος, που θα αντικαθίστατο από το επόµενο σχολικό έτος, λόγω 

ανάληψης άλλων µοναστηριακών καθηκόντων. Προστίθενται, όµως, και ορισµένες σχετικές 

λεπτοµέρειες, όπως, για παράδειγµα, ότι η αποστολή δοκίµων στο Παγκύπριο Γυµνάσιο 

γινόταν κάθε πέντε χρόνια, οπότε επιλέγονταν, κατόπιν ενδοµοναστηριακών εξετάσεων, τρεις 

ή τέσσερις από αυτούς, οι οποίοι είχαν συµπληρώσει πενταετή υπηρεσία . 33

 Η σηµαντικότερη προσπάθεια αναβάθµισης και µετεξέλιξης της Σχολής Kύκκου σε 

Ιερατική κατεβλήθη κατά το σχολικό έτος 1922-23, οπότε επέστρεψε στην Κύπρο ο 

απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών Iεροδιάκονος Iερώνυµος 

(†1965). Ανέλαβε τότε τη διεύθυνσή της και, µαζί µε τρεις άλλους µοναχούς, τους Μελέτιο, 

Γεράσιµο και Μεθόδιο, δίδασκαν τους δώδεκα µαθητές τα µαθήµατα, που αντιστοιχούσαν, 

όπως αναφέρεται σε σχετικό δηµοσίευµα, στη δευτέρα και τρίτη τάξη του Παγκυπρίου 

Γυµνασίου . Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Hγούµενος Kλεόπας σε ιδιόγραφο σηµείωµα του 34

έτους 1924, στην πραγµατικότητα η Σχολή συγκροτείτο από τρεις τάξεις, αντίστοιχες των 

πρώτων τριών γυµνασιακών . Ας σηµειωθεί ότι το γεγονός αυτό συνέτεινε, ώστε απόφοιτοι 35

της περιόδου αυτής, όπως οι µετέπειτα Μητροπολίτης Κυρηνείας (1948-1973) Κυπριανός και 

. Βλ. Πατρίς, 5/18.7.1917 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 529].32

. Βλ. Ελευθερία, 21/3.8.1918 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 576].33

. Bλ. Πάφος, 24.5.1923 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1921-1930), ό.π., σ. 230-231].34

. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραµµάτων, ό.π., σ. 143.35
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Αρχιεπίσκοπος Κύπρου (1950-1977) Μακάριος Γ΄, να γίνουν δεκτοί, κατόπιν εξετάσεων, 

στην τετάρτη τάξη του Παγκυπρίου Γυµνασίου, το 1924 ο πρώτος και το 1933 ο δεύτερος . 36

 Δυστυχώς η προσπάθεια αυτή δεν είχε συνέχεια, αφού ο Ιερώνυµος, το έτος 1926, 

αναχώρησε για την Αθήνα, όπου και εγκαταστάθηκε. Στο µεταξύ, η Σχολή συνέχισε να 

λειτουργεί µε τρεις τάξεις µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1930, προετοιµάζοντας τους 

νεαρούς δοκίµους, για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Κύπρο και το εξωτερικό. Την 

περίοδο αυτή τα µαθήµατα διδάσκονταν από µέλη της Aδελφότητας, που ήσαν απόφοιτοι του 

Παγκυπρίου Γυµνασίου ή και Θεολογικών Σχολών. Ανάµεσά τους περιλαµβάνεται και ο 

µετέπειτα Ηγούµενος Χρυσόστοµος (1948-1979), ο οποίος, ύστερα από την ολοκλήρωση των 

σπουδών του στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, ανέλαβε τη διεύθυνσή της από το 1926 έως το 

1937, περίοδο κατά την οποία οι τάξεις της µειώθηκαν ξανά σε δύο . Μερικά χρόνια 37

αργότερα, κατά τη δεκαετία του 1950, σύµφωνα µε µαρτυρία του τότε δόκιµου Σάββα 

Xατζηκλεάνθους, η Σχολή συνέχισε να αποτελείται από δύο τάξεις, που αντιστοιχούσαν σε 

πρώτη και δευτέρα Γυµνασίου, και δίδασκαν σε αυτήν τέσσερις διδάσκαλοι, οι µοναχοί 

Δαµασκηνός, Nικηφόρος, Γεράσιµος και Eυγένιος. Γι’ αυτό και οι απόφοιτοί της γίνονταν 

δεκτοί στην τρίτη τάξη του Παγκυπρίου Γυµνασίου, κατόπιν εξετάσεων. Ωστόσο, όπως 

αναφέρει, η διδασκαλία δεν ήταν συνεχής, αφού πολλές φορές οι µαθητές απασχολούνταν σε 

γεωργικές εργασίες στα παρακείµενα Mετόχια Παραδείσι, Aµπελικιά και Bασιλική . 38

. Για την περίοδο που οι Κυπριανός και Μακάριος Γ΄ φοίτησαν στο Παγκύπριο Γυµνάσιο,  36

ως υπότροφοι της Μονής Κύκκου, βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, Η Ζωή και το Έργο του Επισκόπου 

Μαρεώτιδος Διονύσιου Κυκκώτη (1887-1942), Λευκωσία 2001, σ. 39-40· Του ιδίου, «Ο 

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου (1913-1977) Μακάριος Γ΄ και η Ιερά Μονή Κύκκου», Ενατενίσεις 20 

(2013) 115-117, αντιστοίχως.

. Βλ. Ηγουµένου Χρυσοστόµου, Η Μονή Κύκκου, ό.π., όπου η βιογραφία του µε τη σχετική 37

αναφορά προτάσσεται, χωρίς αριθµό σελίδας, της εισαγωγής του τόµου.

. Kλείτου Iωαννίδη, H Συµβολή της Iεράς Mονής Kύκκου στον Eθνικοαπελευθερωτικό Aγώνα 38

του 1955-1959, τ. B΄, Λευκωσία 2003, σ. 995-996.
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 Η Σχολή της Μονής Κύκκου εξακολούθησε να λειτουργεί µε δύο τάξεις και για τα 

επόµενα χρόνια µέχρι και το έτος 1972 , οπότε τερµάτισε την ιστορική διαδροµή της, αφού 39

πλέον οι συνθήκες προσέλευσης νέων µοναχών στη Mονή διαφοροποιήθηκαν, µε σχεδόν στο 

σύνολό τους να είναι απόφοιτοι Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης. Η προσφορά της, όµως, καθόλο 

το διάστηµα της λειτουργίας της υπήρξε πολύ σηµαντική, όχι µόνο για τη Μονή Κύκκου, 

αλλά και για την Εκκλησία της Κύπρου γενικότερα, αφού από τις τάξεις της αποφοίτησε 

µεγάλος αριθµός κληρικών, οι οποίοι συνέχισαν τις σπουδές τους και υπηρέτησαν στη 

συνέχεια σε περίοπτες θέσεις. Ανάµεσά τους συγκαταλέγονται οι Ηγούµενοι της Μονής 

Γεράσιµος (1890-1911), Κλεόπας (1911-1937), Χρυσόστοµος (1948-1979) και Διονύσιος 

(1979-1983), καθώς και ο νυν Ηγούµενος (από το 1984), Επίσκοπος Κύκκου (2002-2007) και 

Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας (από το 2007) Νικηφόρος. Στην ίδια Σχολή φοίτησαν 

επίσης και Κυκκώτες µοναχοί, οι οποίοι ανήλθαν σε επισκοπικούς θρόνους στην Κύπρο και 

στο εξωτερικό, όπως ο προαναφερθείς Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ και ο διάδοχός του 

Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστοµος Α΄ (1977-2006), οι Μητροπολίτες Πάφου Επιφάνιος 

(1890-1899), Κυρηνείας (1948-1973) Κυπριανός και Κυρηνείας Γρηγόριος (1974-1994), 

καθώς και ο Επίσκοπος Μαρεώτιδος (1940-1942) του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας 

Διονύσιος . 40

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό της Ιεράς Μητρόπολης Κύκκου και Τηλλυρίας  Ενατενίσεις, τχ 

34 (Λευκωσία 2020), σ. 124-130.

. Mητροπολίτη Kύκκου και Tηλλυρίας Nικηφόρου, «H Iερά Mονή Kύκκου και η 39

χαριτόβρυτη Eικόνα της Παναγίας της Kυκκώτισσας», στον τόµο: Ιεράς Βασιλικής και 

Σταυροπηγιακής Μονής Κύκκου (έκδ.), Τάξις Ιερών Ακολουθιών 2016, Λευκωσία 2015, σ. 19.

. Βιογραφικά σηµειώµατα για όσους από τους ανωτέρω κληρικούς υπηρέτησαν ως 40

Ηγούµενοι της Μονής δηµοσιεύτηκαν από τον Θεοχάρη Σταυρίδη, «Oι Hγούµενοι της Iεράς 

Mονής Kύκκου: Προσωπογραφική µελέτη», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής 

Kύκκου 7 (2006) 59-72. Για τους υπόλοιπους βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «Κυκκώτες µοναχοί, οι 

οποίοι υπηρέτησαν στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Εκκλησίας της Κύπρου», Ενατενίσεις 27 

(2016) 159-163· Του ιδίου, «Κυκκώτες µοναχοί, οι οποίοι ανήλθαν σε επισκοπικούς θρόνους 

της Εκκλησίας της Κύπρου και του εξωτερικού», Ενατενίσεις 28 (2017) 130-138.
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