ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. κ. Νικηφόρε,
σεβαστοί Πατέρες,
ἀγαπητοί συνάδελφοι,
κυρίες καί κύριοι.
Ὁ σημερινός προσκυνητής ἀλλά καί ὁ ἐρευνητής τῆς ὀνομαστότερης Μονῆς καί
τοῦ διασημότερου προσκυνήματος τῆς Κύπρου βρίσκεται μπροστά σ’ ἕνα φαινομενικό
παράδοξο: Μπορεῖ κανείς νά μήν ἀμφισβήτησε ποτέ σοβαρά τήν παράδοση γιά τήν
ἵδρυσή της ἐπί αὐτοκράτορος Ἀλεξίου Α΄ Κομνηνοῦ, γύρω στίς ἀρχές τοῦ 12ου
αἰώνα· ὅμως, ἄν ἐξαιρέσουμε πώς γνωρίζουμε, κατά προσέγγιση ἔστω, τή μορφή τοῦ
σεπτοῦ παλλαδίου τῆς Μονῆς, τίποτε ἄλλο δέν μᾶς εἶναι μέ βεβαιότητα γνωστό γιά τό
βυζαντινό μοναστήρι καί γιά τά ἀρχικά του ἱερά κειμήλια! Ὁ Χρόνος-Κρόνος ἔπαιξε
καταλυτικό ρόλο μέ τρεῖς ἀλλεπάλληλες καταστροφές ἀπό πυρκαγιά (1365, 1541,
1751), οἱ γραπτές πηγές εἶναι πολύ φειδωλές. Μέ ἄλλα λόγια, ὁ εὐλαβής προσκυνητής
ἀλλά καί ὁ ἐπιστήμονας χρειάζεται νά προσφύγουν στή φαντασία τους, γιά νά
συμπληρώσουν τή βυζαντινή εἰκόνα τοῦ περίπυστου κυπριακοῦ προσκυνήματος στήν
Ἀνατολική Μεσόγειο. Κατά τά ἄλλα, πρέπει ν’ ἀρκεσθοῦν σέ μεταγενέστερα
κτίσματα καί ἱερά κειμήλια, κυρίως τῆς ἐποχῆς τῆς Τουρκοκρατίας. Ὅμως ἄς μή
παραξενευόμαστε: Αὐτή εἶναι ἡ εἰκόνα καί ἀρκετῶν ἄλλων σεπτῶν βυζαντινῶν
μονῶν τοῦ νησιοῦ, ὅπως τῶν Σταυροβουνίου, Μαχαιρᾶ, Ἁγίου Σπυρίδωνος,
Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Ἁγίου Νικολάου Γάτων, Ἁγίας Μονῆς ἤ Ἱερέων κλπ., καί αὐτή
ἡ τρικυμισμένη ἱστορία τους δείχνει μέ ἐνάργεια τόν Γολγοθᾶ αὐτοῦ τοῦ τόπου μέσα
ἀπό αἰῶνες ἀτέλειωτης σκλαβιᾶς. Αὐτό ἀναδύεται καί ἀπό τίς σελίδες τοῦ
ἐπιβλητικοῦ, καλαίσθητου τόμου, πού παρουσιάζεται ἀπόψε ἐνώπιον τοῦ
φιλομόναχου καί φιλότεχνου κοινοῦ ἀλλά καί τῶν εἰδημόνων.

Ἀκολουθώντας τή σειρά τῶν κειμένων γιά τά ἀρχαιολογικά τοῦ μοναστηριοῦ, πού
μοῦ ἔγινε ἡ τιμή νά μοῦ ἀνατεθεῖ ἡ παρουσίασή τους, ἀρχίζουμε μέ τό εὐσύνοπτο
κεφάλαιο γιά τήν ἀρχιτεκτονική του, γραμμένο ἀπό τή Δρα Νάσω Χρυσοχοῦ, ἡ ὁποία
ἐπί σειρά ἐτῶν ἀσχολεῖται εὐδόκιμα μέ τήν οἰκοδομική ἱστορία τῆς Μονῆς καί τῶν
μετοχίων της. Ἀπό ἐδῶ προκύπτει πώς εἶναι μάταιο νά εἰκοτολογοῦμε γιά τήν ἀρχική
μορφή τοῦ Καθολικοῦ καί τῶν λοιπῶν κτισμάτων συνοδείας, ἀφοῦ οἱ πηγές σιωποῦν·
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τό μόνο πού θά μπορούσαμε εὔλογα νά ὑποστηρίξουμε, εἶναι ὅτι τό Καθολικό,
ἀκολουθώντας τή γενική ροπή τῶν ἐκκλησιαστικῶν κτισμάτων τοῦ Τροόδους, ἴσως
ἀπέκτησε νωρίς ἐπικλινή ξυλοστέγη, γιά τήν καταγωγή τῆς ὁποίας, παρά τίς
συσσωρευόμενες ἐργασίες καί ὑποθέσεις, φαίνεται ὅτι ἡ τελευταία λέξη δέν ἔχει
εἰπωθεῖ ἀκόμη. Τό σκοτάδι ἐξακολουθεῖ νά καλύπτει τή μορφή τῆς βυζαντινῆς φάσης
τῆς μονῆς.
Μιλήσαμε ἤδη γιά τήν τρίτη, καταστροφική πυρκαγιά τοῦ 1751, πού ἐξαφάνισε τό
τότε ὑπάρχον Καθολικό. Τύχη ἀγαθή ὡστόσο μᾶς ἐπιτρέπει νά ἔχουμε μιάν ἀμυδρή
ἰδέα γιά τοῦτο, καί αὐτό τό ὀφείλουμε στόν ἀκαταπόνητο Ρῶσο ἱερομόναχο Βασίλειο
Γρηγόροβιτς Μπάρσκυ, πού μεταξύ τῶν ἐτῶν 1726-1736 ταξίδεψε τέσσερεις φορές
στό Νησί καί μᾶς ἄφησε ἕνα πολύτιμο, ἀναλυτικό ἡμερολόγιο μέ ἐξαίρετης ποιότητας
σχέδια, συχνά ἀναντικατάστατη πηγή γιά ἐξαφανισμένα ἤ βαρέως ἀλλοιωμένα
μνημεῖα. Ἀπό τή σχετική περιγραφή του λοιπόν, πού ἀφορᾶ τό μοναστήρι ὅπως ἦταν
πρίν τήν τελειωτική πυρκαγιά ἀλλά μετά τή δεύτερη πυρκαγιά τοῦ 1541, προκύπτει ὅτι
τό Καθολικό ἦταν τότε μιά θολοσκεπής τρουλλαία βασιλική, καλυμμένη μέ ξυλοστέγη
πού ἔκανε ἀθέατο τόν τροῦλλο ἀπέξω, ὅπως τό βλέπουμε λ.χ. μέχρι σήμερα στήν
Παναγία τοῦ Ἄρακα ἤ στόν Ἅγιο Νικόλαο τῆς Στέγης. Ἐπιπλέον, τό ἐσωτερικό ἦταν
κατάγραφο μέ τοιχογραφίες, ἄγνωστο ὅμως ποίου ζωγράφου καί σέ τί ὕφος. Ὁ
Μπάρσκυ δέν ἀφήνει ἀσχολίαστο τό γεγονός, πώς τό Καθολικό δέν βρισκόταν στό
κέντρο τοῦ περιβόλου, ὅπως εἶναι ὁ κανόνας στίς καθαρά βυζαντινοῦ τύπου μονές
(λ.χ. τοῦ Ἁγίου Ὄρους), ἀλλά κατελάμβανε καί τότε τή βόρεια πλευρά του, ὅπως
συμβαίνει σέ μονές τοῦ δυτικοῦ τυπικοῦ, πράγμα ὄχι ἀσύνηθες καί σέ Ὀρθόδοξες
στήν Λατινοκρατούμενη Ἀνατολή. Τέλος, ὁ φιλόκαλος ἱερομόναχος ἐγκωμιάζει τήν
εὐρρυθμία καί τόν πλοῦτο τοῦ καθολικοῦ, τήν ἔξοχη τοποθεσία, τό ἀπαράμιλλο νερό,
τήν ἐγκάρδια φιλοξενία καί, διόλου ἔσχατο βεβαίως, τό αὐστηρό ἦθος τῶν
μοναζόντων.
Τό σημερινό Καθολικό, ὅπως τό περιγράφει ἀναλυτικά καί ἡ φίλη Δρ. Χρυσοχοῦ,
εἶναι μία τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική, ἀκολουθεῖ δηλαδή τόν τύπο πού κυριαρχεῖ
στόν ἑλληνορθόδοξο χῶρο κατά τόν 17ο/18ο αἰώνα, ἐποχή ἀκμῆς καί ἀνόδου ἔναντι
τοῦ Ὀθωμανοῦ κατακτητῆ. Τήν τωρινή ἀνακαίνιση, μέ εὐρεία ἀνάπλαση καί
ἀναχρησιμοποίηση παλαιῶν χώρων καί τήν ἀνειμένῃ χειρί χρήση εὐάρεστου
βυζαντινίζοντος ζωγραφικοῦ καί γλυπτικοῦ διακόσμου, ἀποκαλυπτικά εὔγλωττη γιά
τήν εὐημερία τῆς Μονῆς, τήν ὀφείλουμε στήν πεφωτισμένη ἡγουμενία τοῦ σημερινοῦ
της Ποιμενάρχη.

Ἄς μποῦμε τώρα στό ἐσωτερικό τοῦ Καθολικοῦ καί ἄς συνεχίσουμε μέ τό
ἐντυπωσιακό, ξυλόγλυπτο τέμπλο καί τόν στολισμό του μέ ἱερές εἰκόνες. Ὁ φίλος Δρ.
Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου μᾶς πληροφορεῖ μετά ἀπό ἐπισταμένη ἔρευνα, πώς
πρόκειται βασικά γιά ἔργο τοῦ 1755, μέ ἐπισκευές τό 1822 (προφανῶς ὑπέστη
βανδαλισμούς ἀπό τούς Τούρκους μετά τήν ἡρωική ἐξέγερση τοῦ 1821). Ὡστόσο –
καί ἐπιτρέψατέ μου νά συμμερισθῶ τά αἰσθήματά του – καταγράφει μέ δυσφορία τήν
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ὁλική ἐπιχρύσωση τοῦ 1995, πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα ὄχι πάντα εὐτυχεῖς μετατροπές,
ἐάν ὄχι καί πιθανή ἀπώλεια μερικῶν στοιχείων.
Δέν μᾶς διασώθηκε τό ὄνομα τοῦ τεχνίτη πού κατασκεύασε τόν 18ο αἰώνα τό
πλούσιο αὐτό τέμπλο, ὅμως τό χέρι του ἀναγνωρίζεται καί σέ ἄλλα εἰκονοστάσια, λ.χ.
τῆς Φανερωμένης στή Λευκωσία καί τῆς Μονῆς Χρυσορρογιάτισσας, ὅπως
ἐπεσήμανε ἤδη ἡ φίλη Δρ. Μαρίνα Κυριακίδου στήν πρόσφατη διατριβή της γιά τά
κυπριακά τέμπλα τῆς Τουρκοκρατίας. Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι στά θωράκια
ἐναλλάσονται ἡ γλυπτική μέ τή ζωγραφική καί εὔχομαι γρήγορα νά γίνουν
ἀντικείμενο ἀναλυτικῆς ἐξέτασης καί ἑρμηνείας.

Ἡ φίλη συνάδελφος Ἀρχαιολόγος στή Σχολή Ἀρχιτεκτόνων στό Μετσόβιο
Πολυτεχνεῖο κ. Μαρία Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη ἀφιερώνει μακροσκελές καί ἐμβριθές
κεφάλαιο στίς εἰκόνες τοῦ τέμπλου, πού σήμερα παρουσιάζονται ὡς μωσαϊκό ποικίλων
ἐποχῶν καί τεχνοτροπικῶν τάσεων. Ἐκθέτει πρῶτα μέ ἐπάρκεια καί πειστικότητα τά
τῆς θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Κυκκώτισσας· ἐδῶ δράττομαι τῆς
εὐκαιρίας νά συνομολογήσω, ὅτι χάρις στόν πολυετή κόπο τοῦ ἐκ Κύπρου φίλου καί
συναδέλφου Καθηγητῆ Κώστα Κωνσταντινίδη κατέχουμε πλέον σήμερα, μέσῳ τῆς
πολύτιμης καί πολυσέλιδης ἔκδοσής του γιά τή Διήγηση τῆς θαυματουργῆς εἰκόνας,
στέρεο ἔδαφος γιά κάθε μελλοντική ἔρευνα. Ἀντιστοίχως στήν ἐπιβλητική σύνοψη τῆς
τέχνης τῆς Κύπρου κατά τή βυζαντινή ἐποχή, πού ὀφείλουμε στόν μόχθο τοῦ φίλου
συν. Δρος Χαράλαμπου Χοτζάκογλου, χρωστᾶμε τήν πληρέστερη σύνοψη τοῦ
σημερινοῦ status τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας γιά τήν περιώνυμη εἰκόνα.
Ἄν προχωρήσουμε στίς ὑπόλοιπες εἰκόνες, ἀσφαλῶς ἀνήκει στήν κα ἈσπρᾶΒαρδαβάκη πρόσθετος ἔπαινος, διότι γιά πρώτη φορά, ἄν δέν κάνω λάθος, κατέταξε
ρητά τή σειρά τῶν Ἀποστολικῶν, μαζί μέ ὁρισμένες ἀπό τίς δεσποτικές, στά προϊόντα
τῆς κυπροαναγεννησιακῆς ζωγραφικῆς τοῦ 16ου αἰώνα, πού μᾶς χάρισε πολύ
μεγαλύτερο μεγάλο ἀριθμό τοιχογραφιῶν καί εἰκόνων σέ ὅλο τό Νησί ἀπ’ ὅσο
νομίζαμε μέχρι πρό ὀλίγου· αὐτό τουλάχιστον ἀποδεικνύεται ἀπό τήν πρόσφατη
διατριβή τοῦ φίλου Δρος Ἰωάννη Ἠλιάδη, Διευθυντῆ τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου τοῦ
Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄. Παραμένει βέβαια ἀνοιχτό τό ἐρώτημα, ἄν
αὐτές οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου ἀνῆκαν ἀρχικά ἐδῶ ἤ ἦλθαν ἀπό ἀλλοῦ. Ἡ ἐρευνήτρια
σημειώνει ὅτι οἱ ἀμέσως ἑπόμενες εἰκόνες εἶναι μεταγενέστερες κατά δύο αἰῶνες,
ὅταν ἔγινε τό σημερινό τέμπλο μετά τήν τρομερή πυρκαγιά τοῦ 1751. Ὀνόματα
ζωγράφων σεβαστῶν στήν ἐποχή τους κοσμοῦν πολλές ἀπό αὐτές, ἀντιγράφοντας
συχνά δυτικά χαρακτικά, φαινόμενο συνηθέστατο καθ’ ὅλη τήν Τουρκοκρατία στόν
Ὀρθόδοξο κόσμο, μέ ἀποτέλεσμα νά εἰσάγονται διά τῆς ἁγιογραφίας ἰδέες ξένες πρός
τήν Παράδοση. Ἡ σειρά ντόπιων καί ἄλλων Ἑλλήνων ζωγράφων καταλήγει στά ἔργα
τοῦ ὀνομαστοῦ γιά τό ἰδιόρρυθμο ὕφος του Κρητικοῦ Ἰωάννου Κορνάρου, πού
φρονοῦμε ὅτι ἐκπροσωπεῖ στό Νησί τήν ἔκφανση τοῦ καθ’ ἡμᾶς Διαφωτισμοῦ, ὅπως
μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία ν’ ἀναλύσουμε στήν ἐπί θύραις Ἱστορία τῆς Κύπρου ἐπί
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Τουρκοκρατίας τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄. Ἄς ὑπενθυμίσω ὅτι στόν
ἴδιο παραγωγικότατο ζωγράφο χρωστᾶμε τίς λίγες ἀλλά σημαντικές ἀπό πλευρᾶς
σημαινομένων τοιχογραφίες στό Ἱερό Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς μας, ὅπως
ἐξέθεσε ἀλλοῦ ἀναλυτικά ἡ ἴδια ἐρευνήτρια (καί θά ἦταν χρήσιμο νά εἶχε
συμπεριληφθεῖ περιληπτικά ἡ συμβολή της αὐτή, ὥστε νά ἔχομε πληρέστερη εἰκόνα
τοῦ διακόσμου τοῦ κυρίως ναοῦ τῆς Μονῆς). Τά ὑπόλοιπα ἁγιογραφικά ἔργα, ὅσα
σώζονται σήμερα στό ναό, ἀναμένουν τόν συστηματικό μελετητή τους. Γεγονός
παραμένει, ὅτι καί στήν Κύπρο τά μεγάλα θρησκευτικά κέντρα ἑλκύουν ὡς μαγνήτης
τούς ταλαντούχους καλλιτέχνες.

Τό ἐκτενές, ἐπιμελῶς τεκμηριωμένο κεφάλαιο γιά τά χρυσοκέντητα ἄμφια τῆς
Μονῆς ἀπό τή φίλη Δρα Μαρία Πέτσα-Σταύρου, Διευθύντρια τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ
Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, εἶναι ὁ κρίκος πού συνδέει τό περιεχόμενο
τοῦ Καθολικοῦ μέ τούς θησαυρούς τοῦ Μουσείου τῆς Μονῆς. Τό εὐπαθές ὑλικό
ὑπέκυπτε εὐκολώτερα στίς πυρκαγιές, τήν ὑγρασία, τή φθαρτική δράση τοῦ σκώρου,
ὥστε νά μήν ἔχουν διασωθεῖ ἱερά ἄμφια παλαιότερα τοῦ 18ου αἰῶνος. Ὁ προσεκτικός
ἐπισκέπτης θά διακρίνει τήν ἀκτινοβολία τῆς Μονῆς σέ παμβαλκανικό (μέχρι τή
Ρωσία) καί μεσανατολικό ἐπίπεδο, ἀφοῦ θά συναντήσουμε ἔργα τῶν περιφημοτέρων
κεντητριῶν τῆς ἐποχῆς τους, ὅπως τῆς Δεσποινέττας τόν 18ο καί τῆς Κοκκώνας καί
τῆς Γρηγορίας τόν 19ο αἰώνα ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, ἀλλά καί τήν παλαιότερη
σωζόμενη σκέπη γιά τήν Κυκκώτισσα, ἀφιέρωμα τοῦ ἡγεμόνα τῆς Γεωργίας. Μέ τήν
ἔρευνα καί ἀνάλυση τῆς Δρος Πέτσα τίθενται οἱ βάσεις γιά τήν ἀνίχνευση
ἐργαστηρίων ἐκκλησιαστικῆς κεντητικῆς στό ἴδιο τό Νησί, ἄν ὄχι στήν ἴδια τή Μονή,
ὅπως γνωρίζουμε ἀπό ἀντίστοιχα παραδείγματα σέ μεγάλα μοναστικά κέντρα στήν
Ἑλλάδα.

Τό λιγότερο ἐκτενές κεφάλαιο γιά τούς χειρόγραφους κώδικες τῆς Μονῆς ἀπό τόν
φίλο Δρα Ἀνδρέα Γιακόβλεβιτς ἀφορᾶ ὡς πρός τή διακόσμησή τους τόν ἱστορικό τῆς
τέχνης / ἀρχαιολόγο. Ὡστόσο, ὅπως γνωρίζουμε, λείπουν μελέτες ὑποδομῆς εἰδικῶν
γιά τή διακόσμηση τῶν χειρογράφων στό Νησί κατά τήν Τουρκοκρατία, εὐχόμαστε δέ
σύντομα ν’ ἀρχίσει μία τέτοια ἔρευνα.

Τή μερίδα του λέοντος, τουλάχιστον ἀπό πλευρᾶς παράθεσης ὑλικοῦ, διεκδικεῖ τό
πλούσιο Μουσεῖο τῆς Μονῆς, πού τά ἐκθέματά του παρουσιάζει ὁ συνεκδότης τοῦ
τόμου, ὁ φίλος Διευθυντής του Στέλιος Περδίκης. Καταρχήν, ἐκθέτει τό σκεπτικό πού
κυριάρχησε γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυτελοῦς Μουσείου, ὥστε τοῦτο νά ὑποβοηθεῖ
σέ νοητή ἀνάπλαση τῆς μεγαλοπρέπειας μιᾶς βασιλικῆς στά μεγάλα ἀστικά κέντρα
τῆς ἀχανοῦς ἔκτασης τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας στήν ἐποχή τοῦ ἀδιαίρετου
ἀκόμη Χριστιανισμοῦ – ὄχι μόνο τοῦ Ἑλληνισμοῦ, θά μοῦ ἐπιτραπεῖ νά
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ὑπογραμμίσω, διότι κάτι τέτοιο θά συρρίκνωνε ἀνορθόδοξα τήν οἰκουμενικότητα τῆς
Ὀρθοδοξίας! Ὑπενθυμίζονται τά λόγια δύο μεγάλων, ὀρθοδόξων ἐρευνητῶν τοῦ
Βυζαντίου, τοῦ Ἀριστείδου Παπαδάκη καί τοῦ ἀοιδίμου πατρός Ἰωάννου Meyendorff:
Ἡ Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν ἔγινε ποτέ “ἐθνική” Ἐκκλησία, ὅπως
συνέβη μέ πολλές ἄλλες τοπικές χριστιανικές κοινότητες στήν Ἀνατολή. Παρατίθεται
σημαντικό μέρος τοῦ ἐκθεσιακοῦ ὑλικοῦ, πού προέρχεται εἴτε ἀπό τήν ἴδια τή Μονή
καί τά πολυάριθμα μετόχια της εἴτε ἀπό ἄλλα κυπριακά μνημεῖα (ὅπως λ.χ. οἱ
σημαντικότατες, ἀποσπασματικά σωζόμενες τοιχογραφίες ἀπό τόν Ἅγιο Ἀντώνιο
Κελλιῶν Λάρνακας ἤ οἱ πολύτιμες βυζαντινές εἰκόνες ἀπό τόν Μουτουλλᾶ), εἴτε
τέλος, χάρις στή γενναιοδωρία τοῦ σεπτοῦ Ἱεράρχου της κ. Νικηφόρου, ἀπό τήν
ἐλεύθερη νόμιμη ἀγορά, μέ προτεραιότητα σέ ἔργα κυπριακῆς καταγωγῆς. Τό
συνοδευτικό κείμενο κατατοπίζει σέ γενικές γραμμές τόν ἀναγνώστη γιά τίς ἐπιμέρους
ἑνότητες, ὥστε νά εὔχεται κανείς νά κρατήσουμε τό ταχύτερο δυνατόν στά χέρια μας
τόν ἀναλυτικό-ἐπιστημονικό κατάλογο τῶν ἐκθεμάτων! Ἀπό τόν μεγάλο ὄγκο τοῦ
ὑλικοῦ αὐτοῦ θά ἤθελα ἰδιαίτερα νά ἐξάρω τήν πλούσια σειρά ἔργων μικρογλυπτικῆς
καί ἀργυροχρυσοχοΐας, πού μᾶς διασώζει καί πολύτιμες πληροφορίες γιά τήν ἱστορία
τοῦ τόπου σέ αἰῶνες δίσεκτους. Ὅσο γιά τίς εἰκόνες, ἐκτενές πεδίο ἀνοίγεται στούς
ἐπιστήμονες· ἀπό πλευρᾶς μου θά ἐπισημάνω τοῦτο μόνο, πώς ἐξακολουθεῖ νά μέ
γοητεύει καί νά μοῦ ἐξάπτει τό ἐνδιαφέρον, μεταξύ πολλῶν ἄλλων, ἡ παρακολούθηση
τῶν νέων ἀντιλήψεων πού διαχέονται στό κυπριακό περιβάλλον ἀπό ἔργα πού δέν
ἐγγράφονται στόν κύκλο τῆς βυζαντινῆς παράδοσης, ὅπως ἡ σειρά ἀπεικόνισης τῶν
ἐκκλησιαστικῶν μυστηρίων.
*****
Σεβασμιώτατε Ἅγιε Κύκκου, σεβαστοί Πατέρες, κυρίες καί κύριοι,
ἐδῶ τελειώνει καί ἡ δική μου πλοήγηση στόν θαυμαστό κόσμο τοῦ Κύκκου καί
στήν ἀνά χεῖρας ἔκδοση πού ἐπιθυμεῖ νά εἶναι μία ἀντανάκλασή του. Καί τό
καταφέρνει σέ μεγάλο βαθμό (δέν ἔχουμε παρά νά τήν συγκρίνουμε μέ τήν ἀνάλογη
πρίν σαράντα ἕνα χρόνια ἐπί τοῦ μακαριστοῦ ἡγουμένου Χρυσοστόμου), ἀφοῦ
μάλιστα πρόκειται γιά ἔργο πού βγῆκε ὑπό τήν ἐγγύηση ἀρτιότητας τῶν εὐφήμως
γνωστῶν γιά τήν ποιότητά τους ἐκδόσεων “Μίλητος”. Αὐτό δέν μᾶς ἐμποδίζει βέβαια
νά εὐχόμαστε νά ἰσχύσει καί ἐδῶ ἡ σωστή ρήση, πώς τό καλύτερο εἶναι ὁ ἐχθρός τοῦ
καλοῦ! Ἄν δηλαδή εὐοδωθεῖ ὁ πλοῦς αὐτοῦ τοῦ πρόσβαρου, ἐργώδους καί
πολυδάπανου τόμου, μποροῦμε νά ἐλπίζουμε σέ ἐπανέκδοση ἐπηυξημένη καί
βελτιωμένη: Μέ ἀναλυτικά κείμενα γιά ὅλες τίς ἑνότητες, μέ ἐκτενή παράθεση τῶν
πηγῶν (ἐξυπακούεται σέ πολυτονική γραφή!), μέ ἐπαυξημένη φιλολογική ἐπιμέλεια
καί ἀναλυτικά εὑρετήρια, ἐνσωματώνοντας καί ἀφομοιώνοντας κριτικά ὅλη τή
σχετική βιβλιογραφία καί τό νέο ὑλικό πού ἔρχεται καθημερινά στό φῶς, ὅπως αὐτό
ἀπό τόν πολύτιμο κώδικα τῆς Μονῆς στήν πρόσφατη, ἀξιομνημόνευτη ἔκδοση τοῦ
σεβαστοῦ Δρος Θεοδώρου Παπαδοπούλλου.
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Τό εὔχομαι ἀπό καρδίας καί εἴθε ἡ Χάρις τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου νά μᾶς
ἀξιώσει νά τό χαροῦμε σύντομα! Σᾶς εὐχαριστῶ!

Γενέσιον τῆς Θεοτόκου 2010 – Λευκωσία
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