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ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΤΟΥΚΥΚΚΟΥ 

Τοποθεσία 

Το Μοναστnρι τnς Παναγίας του Κύκ

κου βρίσκεται στο δυτικό τμnμα τnς ορο

σειρός του Τροόδους, σε υψόμετρο 1200 
περίπου μέτρων, ανόμεσα σε πλούσια 

βλόστnσn θόμνων και δένδρων.Το πλrlρες 

όνομα του είναι «Ιερό Βασιλικό και Σταυρο

πnγιακό μοναστnρι τnς Παναγίας του Κύκ

κου» και είναι γνωστό ανόμεσα στο λαό με 

τnν ονομασία «Βασιλομονόστnρο». Ονο

μόζεται Βασιλικό γιατί ιδρύθnκε με προ

σωπικn οικονομικn συμβολn του Βυζαντι

νού Αυτοκρότορα Αλεξίου Κομνnνού 

( 1080-1118 μ.Χ.). Καλείται ακόμn Σταυρο
πnγιακό γιατί στο θεμέλιο λίθο του τοπο

θετnθnκε Σταυρός, γεγονός που στn διοι

κnτικn γλώσσα τnς Εκκλnσίας τnς Κύπρου 

σnμαίνει ότι το μοναστnρι αυτοδιοικείται 

μέσα στα πλαίσια βέβαια του συνόλου τnς 

Εκκλnσίας τnς Κύπρου. Το όνομα Κύκκος 

δεν είναι γνωστό από πού προrlλθε. Σύμ

φωνα με τnν επικρατέστερn όποψn οφεί

λεται σε ένα αυτοφυόμενο στnν περιοχn 

θόμνο που bνομόζεται και κόκκος. Η πα
ρόδοσn σχετίζει τnν ονομασία Κύκκος με 

το λόλnλα ενός πουλιού «κικ-κό» που τρι

γυρ~ΟΟε κατό τα Βυζαντινό χρόνια στα 
βουνό τnς περιοχnς και προανόγγελλε 

τnν ίδρυσn του Μοναστnριού με τούς στί

χους: 

Κύκκου-Κύκκου το βουνί 

μοναστnρι θα γενεί 

μια χρυσn Κυρό θα μπει 

και ποτέ τnς δεν θα βγει. 

Η παράδοση για την ίδρυση της 

Μονής 

Στα παλαιότερα χρόνια τα δόσn του 

Κωστnς Κοκκινόφτας 

Τρόοδους nταν πολύ πιο πυκνό από ότι 

σnμερα και γεμότα με αγρινό και όγριο 

κυνnγι. Κόποτε λοιπόν, σύμφωνα με τnν 

παρόδοσn, στα 1100 μ.Χ. περίπου, ο Βυζα
ντινός διοικnτnς τnς Κύπρου όρχοντας 

Μανουrlλ Βουτομίτnς πnγαίνοντας για κυ

νnγι χόθnκε στnν περιοχn όπου σnμερα 

βρίσκεται το μοναστnρι του Κύκκου. Αφού 

περιπλανnθnκε αρκετό συνόντnσε ένα 

γέρο ερnμίτn, τον ΗσαΤα, προς τον οποίο 

συμπεριφέρθnκε πολύ όσχnμα. Αργότερα 

όμως όταν αρρώστnσε έστειλε τους υπn

ρέτες του και έφεραν τον ΗσαϊΌ από τον 

οποίο ζnτnσε συγνώμn και «ώ του θαύμα

. τος» έγινε καλό. Ο γέρος ερnμίτnς ζnτnσε 
τότε τn βοnθεια του Βουτομίτn ώστε να με

ταφερθεί στnν Κύπρο από το Αυτοκρατο

ρικό Παλότι τnς Κωνσταντινούπολnς όπου 

φυλασσόταν n θαυματουργn εικόνα τnς 
Παναγίας. Μαζί μετέβnσαν στnν 

«βασίλισσα των πόλεων» και αφού ο Ησαϊ:. 

ας προσευχnθnκε και θεραπεύτnκε n όp
ρωστn κόρn του βασιλιό πnραν τnν εικόνα 

και τnν μετέφεραν στnν Κύπρο. Ο βασι

λιός παρόλλnλα έδωσε και όσα χρnματα 

χρειόζονταν για να κτιστεί το μοναστnρι 

του Κύκκου και να τοποθετnθεί d αυτό n 
Αγία Εικόνα. 

Η Αγία Εικόνα 

Σύμφωνα με τnν παρόδοσn n θαυ
ματουργn εικόνα τnς Παναγίας του Κύκ

κου είναι μια από τις τρεις εικόνες τnς Θε

οτόκου που έχουν ζωγραφισθεί από τον 

Ευαγγελιστn Λουκό. Η εικόνα μετό από 

πολλές περιπέτειες ειχε καταλrlξει στnν 
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Κωνσταντινούπολn και από εκεί τελικό στο 

μοναστι'φι του Κύκκου που κτίστnκε για 

χόριν τnς. Η εικόνα επικαλύφθnκε με αρ

γυρn και επίχρυσn πλόκα το 1576, ενώ νέα 
επικόλυψn τnς έγινε το 1795. Είναι γνωστn 
και ως Παναγία Ελεούσα, αφού είναι πnγn 

ελέους, και χαίρει πανορθόδοξnς φnμnς. 

Αρκετές εικόνες όχι μόνο στnν Ελλόδα 

αλλό και σε όλλες ορθόδοξες χώρες 

όπως στn Ρωσία, στn Βουλγαρία, στn Γε

ωργία, στnν Αιθιοπία, στnν Αίγυπτο και 

αλλού είναι αφιερωμένες στnν Παναγία 

του Κύκκου. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται 

στn δυναμικn των σχέσεων που αναπτύσ

σονται μεταξύ των Ορθοδόξων λαών δείγ

μα και αυτό τnς καθολικότnτας τnς Ορθό

δοξnς Εκκλnσίας. Η εικόνα είναι 

καλυμμένn με σκέπn και το πρόσωπό τnς 

δεν αποκαλύπτεται ποτέ, είτε γιατί έτσt το 

θέλnσε ο Αυτοκρότορας Αλέξιος Κομνn

νός, είτε για να εμπνέει περισσότερο σε

βασμό. Σύμφωνα με τnν παρόδοσn, τnν 

οποία αναφέρει ο Ρώσος μοναχός Βασί

λειος Μπόρσi<υ, οι μοναχοί αποκόλυπταν 

το πρόσωπο τnς εικόνας μόνο στnν περί

πτωσn ανομβρίας και μετέφεραν τnν εικό

να στn γειτονικn κορφn που ονομόζεται 

«Θρονί» και τελεούσαν σχετικn παρόκλn

σn. Τnν Παναγία του Κύκκου τιμούσαν και 

τιμούν όχι μόνο οι Χριστιανοί τnς Κύπρου 

αλλό και οι Ορθόδοξοι πολλών όλλων πε

ριοχών που συνnθιζαν να συνδιόζουν το 

προσκύνnμα τους στους Αγίους Τόπους 

με μια επίσκεψn στο ξακουστό μοναστnρι. 

Η ιστορία της Μονής 

Το Μοναστnρι του Κύκκου γνώρισε 

στn μακραίωνn ιστορία του περιόδους 

πλούτου και μεγόλnς ακμnς αλλό και 

έζnσε εποχές πολύ δύσκολες. Πολύτιμες 

πλnροφορίες για τnν ιστορία τnς Μονnς 
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μας δίνουν διόφοροι περιnγnτές που τnν 

επισκέφθnκαν ειδικά κατό τnν περίοδο τnς 

Τουρκοκρατίας. Ο Paul Picaut το 1678 
αναφέρει ότι σ' αυτό ζούσαν 200 μοναχοί 
ενώ ο Ολλανδός Cornelis νan Bruyn το 

1683 δίνει τον υπερβολικό αριθμό 400. 
Έγας όλλος περιnγnτnς ο Richard 
Pococke αναφέρει ότι το 1738 στο μονα
στnρι ζούσαν 70 μοναχοί ενώ ο Aleχander 
Drummond το 1745 δίνει τον αριθμό 60. 
Σnμαντικές είναι οι πλnροφορίες που μας 

δίνει ο Άγγλος William Turner το 1815 που 
αναφέρει ότι στο κεντρικό μοναστnρι ζού

σαν 60 μοναχοί από τους 200 που είχε n 
αδελφότnτα. Οι υπόλοιποι υπnρετούσαν 

σε διόφορα μετόχια τόσο στnν Κύπρο όσο 

και μακριό από αυτn, όπως στον Αρχόγγε

λο στn Λακατόμια, στον Άγιο Προκόπιο 

στn Λευκωσία, στnν Αυλώνα, στο Ξnροπό

ταμο στnν Πεντόγια, στον Μπόρατζn στn 

Λευκωσία, στnν Τσακκίστρα, στnν Αγία 

Μονn, στον Σίντn, στο χωριό Πολέμι και 

αλλού. Από τα μετόχια που είχε το μονα

στnρι εκτός Κύπρου ιδιαίτερα σnμαντικό 

nσαν αυτό τnς Κωνσταντινουπόλεως, τnς 

Απόλειας, τnς Προύσσας, τnς Σμύρνnς 

και τnς Γεωργίας. 

Στο ίδιο οικοδόμnμα του μοναστn

ριού βρίσκεται αποτυπωμένn και n ιστορία 
του. Το Μοναστnρι όπως είναι σnμερα έχει 

ετερόκλnτn αρχιτεκτονικn που ολοκλnρώ

θnκε σύμφωνα με τις ανόγκες του αλλό 

και με τις εκόστοτε οικονομικές δυνατότn

τες. Κτισμένο χωρίς ενιαίο σχέδιο με πολλό 

από τα κτίρια του να ανάγονται σε διαφο

ρετικές εποχές, καταστρόφnκε τέσσερις 

φορές από πυρκαγιές το 1365,1541, 1751 
και 1813. Κέντρο βέβαια τnς Μονnς είναι ο 
ναός που είναι τρίκλnτος, ρυθμού βασιλι

κnς μετό τρούλλου. Τ ο κωδωνοστόσι κτί

στnκε το 1882 αφού κατά τnν περίοδο τnς 
Τουρκοκρατίας δεν επιιτρεπόταν n χρnσn 



καμπόνας στις Εκκλnσίες. Η μεγαλύτερn 

από τις 6 καμπόνες που έχει είναι Ρωσικnς 
κατασκευnς και ζυγίζει 1280 κιλό. Σύμφω
να δε με τις αφnγnσεις των παλαιοτέρων, 

χρειόστnκε ένας μnνας για να μεταφερθεί 

από τnν παραλία στn Μονn, λόγω του βό

ρους τnς αλλό και λόγω τnς ανυπαρξίας 

δρόμων και μεταφορικών μέσων. 

Το Μοναστnρι πανnγυρίζει τις μεγό

λες Θεομnτορικές γιορτές τnς Κοιμnσεως 

τnς Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου και τnς 
Γεννnσεως στις 8 Σεπτεμβρίου. Χιλιόδες 
προσκυνnτές προσέρχονται τότε στnν 

ιστορικn Μονn και συμμετέχουν στον με

γόλο εορτασμό. Πρέπει να σnμειωθεί ότι 

στnν περιοχn του Μοναστnριού τα τελευ

ταία χρόνια έχουν ανεγερθεί νέοι ξενώνες 

και όλλα κτίρια που κόνουν πιο όνετn τnν 

διαμονn των προσκυνnτών. Οι επισκέπτες 

μπορούν επίσnς να θαυμόσουν μερικό 

από τα κειμιlλια που υπόρχουν στn Μονn 

και τα οποία εκτίθενται σε μικρό μουσείο 

που λειτουργεί στο κεντρικό κτίριο. Τα πε

ρισσότερα, όπως Ευαγγέλια, Δισκοπότn

ρα, λειψανοθnκες, αρχιερατικό όμφια και 

μίτρες είναι μοναδικnς κυπριακnς και ρω

σικnς τέχνnς. 

Η Εθνική προσφορά του Μοναστη-

ρ ιού 

Το ιστορικό Μοναστnρι τnς Πανα

γίας του Κύκκου, το οποίο ας σnμειωθεf 

ακολουθεί το ιδιόρυθμο μοναστnριακό 

πρότυπο στα 900 τόσα χρόνια τnς ζωnς 
του, υπnρξε το πνευματικό κέντρο για τον 

Ελλnνισμό του νnσιού, ο προασπιστnς τnς 

Ορθοδοξnς του πfστnς και ο υπέρμαχος 

των εθνικών αγώνων. Η μεγόλn του εθνικr'ι 

δρόσn σε συνδυασμό με τnν κοινωνικn και 

εκπαιδευτικn του προσφορό συνετέλεσε 

ώστε να καταξιωθεί στn συνείδnσn του 

λαού ως το κατ' εξοχnν προπύργ ) των 
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αγώνων του. Τnν ίδια συμμετοχn είχαν και 

πολλοί Κυκκώτες μοναχοί που μετό από 

πολύχρονn παρουσία στο ιστορικό μονα

στ!'φι διεδραμότισαν σnμαντικό ρόλο 

στnν ιστορικn πορεία του Ελλnνισμού. 

Είναι χαρακτnριστικό το πολύπλευρο εθνι

κό και πνευματικό έργο του Αρχιεπισκό

που Αγκύρας Σεραφείμ Πισσιδίου, ο 

οποίος κατό τα μέσα του 18ου αιώνα με

τέφρασε στα Καραμανλίδικα και εξέδωσε 

στn Βενετία πολλό βιβλία θρnσκευτικού 

περιεχομένου προς στnριξn τnς εθνικnς 

συνείδnσnς των Τουρκοφώνων Ελλnνων 

τnς Καππαδοκίας. Τnν ίδια σnμαντικn συμ? 

μετοχn είχαν και ο Μnτροπολίτnς Λοκρί

δας Αγαθόγγελος Μυριανθούσnς ( 1780-
1852) που έλαβε μέρος στnν Ελλnνικn 

Επανόστασn του 1821, ο Μnτροπολίτnς 
Μεσnμβρίας Χαρίτων Ευκλείδnς ( 1836-
1906) που αγωνίστnκε για τn διόσωσn του 
Ελλnνισμού τnς Ανατολικnς Ρωμυλίας, ο 

μετέπειτα Μnτροπολίτnς Μαρεώτιδος Διο

νύσιος Κυκκώτnς (1887-1942) που υπnρξε 
ο σnμαιοφόρος τnς εξέγερσnς των Οκτω

βριανών το 1931 καθώς και πολλοί όλλοι. 
Αξιοσnμείωτn είναι επίσnς n θυσία του 
Εθνομόρτυρα nγουμένου τnς Μονnς 

Ιωσnφ που τον Ιούλιο του 1821 μαζί με τον 
Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και πολλούς όλ

λους κλnρικούς και λαϊκούς βρnκε μαρτυ

ρικό θόνατο. Εξίσου σnμαντικn nταν και n 
συμμετοχn 12 μοναχών τnς Μονnς στον 
ότυχο Ελλnνοτουρκικό πόλεμο του 1897 
όπως και όλλων 7 στους Βαλκανικούς πο
λέμους του 1912-13. Αξιόλογn nταν επί
σnς n δρόσn του Μοναστnριού κατό τnν 
περίοδο του Εθνικοαπελευθερωτικού 

αγώνα τnς Ε.Ο.Κ.Α. (1955-59). Υπnρξε από 
τους σnμαντικότερους χρnματοδότες του 

αγώνα και τροφοδοτούσε για μεγόλο χpο

νικό διόστnμα τόσο τους αγωνιστές όσο 

και τον ίδιο τον Γεώργιο Γρίβα Διγενn όταν 
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διέμεναν στnν περιοχn. Για το λόγο αυτό 

οι Άγγλοι έκλεισαν τn Μονn για το κοινό 

τον Ιούλιο του 1956 με τn δικαιολογία πως: 
« ... n κυβέρνnσις είναι πέραν πόσπς αμφι
βολίας πεπεισμένn ότι n Μονn nτο κύριος 
συνεπίκουρος τnς Ε.Ο.Κ.Α.». Παρόλλnλα 

συνέλαβαν για ανόκρισn αρκετούς πατέ

ρες, δύο δε από αυτούς τον Διονύσιο και 

τον Μακόριο τους ενέκλεισαν στις φυλα

κές. Το Μοναστι'φι παρέμεινε απρόσιτο 

για τους επισκέπτες μέχρι τον Μόρτιο του 

1959 και σε αυτό έδρευε μόνιμα όλο αυτό 
το διόστnμα Αγγλικός στρατός. Πρέπει 

ακόμn να αναφερθεί ότι από τnν αδελφό

τnτα τnς Μονnς προέρχεται ένας μεγόλος 

αριθμός Ιεραρχών που ανιlλθαν στον Αρ

χιεπισκοπικό και στους Μnτροπολιτικούς 

Θρόνους του νnσιού. Αναφέρονται ανόμε

σα σ' όλλους ο Αρχιεπίσκοπος Νικnφόρος 

(1641-74), οι Μnτροπολίτες Κερύνειας Χα
ρόλαμπος (1824-44), Κυπριανός 1948-73) 
και Γρnγόριος (1974-94ως σnμερα), ο Μn

τροπολίτnς Πόφου Επιφόνιος (1890-99) 
και οι δύο τελευταίοι Αρχιεπίσκοποι Κύ

πρου Μακόριος ο Γ' (1950-77) και Χρυσό
στομος ο Α' που n προσφορό τους προς 
τον τόπο καταδεικνύει και τον πολύ αξιό

λογο ρόλο του ιδίου του μοναστnριού στn 

ζωn τnς Κύπρου. 

Η πνευματική προσφορά της 

Μονής 

Η Ιερό Μονn Κύκκου έχει καταξιωθεί 

στn συνείδnσn του λαού ως ένα από τα 

σπουδαιότερα κέντρα Ελλnνικών Γραμ

μα'των του τόπου. Στnν ίδια τn Μονn λει

τούργnσε σχολείο απο τον 18ο αιώνα, το 

μοναδικό στnν περιοχn, σε μια περίοδο 

που ελόχιστα σχολεία λειτουργούσαν στο 

νnσί. Σ' αυτό μορφώνονταν κυρίως οι νεα

ροί δόκιμοι. του μοναστnριού, αλλό και 

όλλοι νέοι Που στn συνέχεια μετέβαιναν 
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στα χωριό τους και είτε ιερώνονταν είτε 

εξασκούσαν το επόγγελμα του δασκόλου. 

Η παρουσία μόλιστα στn Μονn και 

στn Σχολn για κόποιο διόστnμα του δασκό

λου του Γένους Εφραίμ του Αθnναίου 

υπnρξε καθοριστικn για τnν πνευματικn κί

νnσn που αναπτύχθnκε γύρω από αυτn. 

Πολύ αργότερα αρκετοί ιερόρχες που 

nταν συνδεδεμένοι με τn Μονn όπως ο 

Μnτροπολίτnς Πέτρας Μελέτιος Μαπέος 

( 1780-1867) από τους ιδρυτές στα 1855 
τnς περίφnμnς Θεολογικnς ΣχοΜς του 

Σταυρού, καθώς και ο Μnτροπολίτnς Κερύ

νειας Μελέτιος Μυριανθέας (1818-1889) 
από τους μεγόλους ευεργέτες των Εκπαι

δευτnρίων τnς Λευκωσίας πρόσφεραν 

πολλό στnν παιδεία του τόπου. Η Σχολn 

διέκοψε τn λειτουργία τnς στα 1821 λόγω 
των σφαγών που έγιναν τότε στο νnσί από 

τους Τούρκους κατακτnτές και λόγω των 

καταπιεστικών μέτρων που ακολούθnσαν. 

Επαναλειτούργnσε στα 1840 και αργότερα 
μετεξελίχθnκε σε τριτόξιο Ελλnνικό Σχολείο 

από το οποίο αποφοίτnσαν αρκετοί δόκι

μοι που σπούδασαν στn συνέχεια με χορn

γία τnς Μονnς σε Πανεπιστnμια τnς Ελλό

δας και του εξωτερικού και συνέβαλαν με 

το όλο έργο τους στn γενικότερn πνευματι

κn προσφορό τnς Μονnς προς τον τόπο. 

Πρέπει να σnμειωθεf ότι n ίδια n 
Μονn μερίμνnσε τόσο κατό τnν περίοδο 

τnς Τουρκοκρατίας όσο και κατό τnν Αγ

γλοκρατία στnν ίδρυσn σχολείων είτε χρn

ματοδοτώντας τnν ανέγερσn τους, είτε πα

ραχωρώντας γn και συνδρόμοντας 

οικονομικό τnν όλn προσπόθεια. Ακόμn, 

αρκετοί Κυκκώτες πατέρες fδρυσαν με 

δικό τους έξοδα σχολεία στις γενέτειρες 

τους όπως το 1833 ο μοναχός Σόββας στο 
Πολέμι, το 1917 ο ιερομόναχος Μακόριος 
(1856-1921) στnνΤσακκίστρα, το 1919 




