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Πανιερώτατε, Μητροπολίτα Κύκκου καὶ Σηλλυρίας,
εβασμιώτατοι Μητροπολῖτες Σαμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς καὶ Μεσαορίας
Ἅγιοι πατέρες τῆς ἀειθαλοῦς μονῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Κύκκου,
Κυρίες καὶ Κύριοι,

Μ

ὲ ἰδιαίτερη χαρὰ ἀποδέχτηκα τὴν τιμὴ νὰ συμπράξω στὴν
παρουσίαση τοῦ λαμπροῦ τόμου: Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου: Εἰκὼν

ἀνεσπέρου φωτός, *Εἰκὼν 1:Ἐξώφυλλο θήκης] ὁ ὁποῖος ἀπεικονίζει τὴν ἱστορία
καὶ παράδοση, τὴν ἐθνικὴ συμβολὴ καὶ τὴ σημερινὴ ἀναγέννηση τῆς
ἀειθαλοῦς μονῆς Κύκκου, ἡ ὁποία ἐπὶ δέκα σχεδὸν αἰῶνες κοσμεῖ τὴν
ὀρθοδοξία καὶ στηρίζει τὸν ἑλληνισμὸ τῆς Κύπρου σὲ καιροὺς χαλεπούς,
ποιμαίνει τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς νήσου στὴν πάτριο θρησκεία καὶ
ἐξυψώνει τὸ ἐθνικὸ φρόνημα, στηρίζοντας τὴν ἑλληνικὴ παιδεία.
Ἡ μακρὰ ἱστορία τῆς γεραρᾶς βασιλικῆς καὶ σταυροπηγιακῆς
μονῆς Κύκκου

χάνεται μέσα στὸν χρόνο καὶ τὴ λήθη τὴν ὁποία οἱ

δυσκολίες τῶν καιρῶν ἐδημιούργησαν στὴ μεγαλόνησο, ἡ ὁποία, ὡς
προκεχωρημένο φυλάκιο τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς ὀρθοδοξίας στὴν
ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ἀπετέλεσε κατὰ τοὺς μετὰ Φριστὸν αἰῶνες καὶ μέχρι
τὴν σήμερον στόχο τῆς ἰσλαμικῆς καὶ δυτικῆς βουλιμίας. Ἔτσι, ἡ ἵδρυση
τῆς μονῆς μὲ τὴ χορηγία τοῦ αὐτοκράτορος Ἀλεξίου Α΄ Κομνηνοῦ στὰ
τέλη τοῦ 11ου αἰ. καὶ οἱ πρῶτοι αἰῶνες τῆς ὕπαρξής της στηρίζονται σὲ
μεταγενέστερες ἢ περιστασιακὲς πηγές, καθὼς καὶ στὴ ζῶσα παράδοση.
Ἡ ἱστορία αὐτὴ ἀποδίδεται ἐν συντομία ὡς ἀκολούθως: Ὁ
βυζαντινὸς διοικητὴς τῆς νήσου Μανουὴλ Βουτουμίτης, ὁ ὁποῖος
κατέστειλε τὴν ἐπανάσταση τοῦ Ραψομάτη στὴν Κύπρο περὶ τὸ 1092,
μετεχειρίσθη σκαιῶς τὸν ἀναχωρητὴ Ἠσαΐα καὶ περιέπεσε σὲ σοβαρὴ
ἀσθένεια ἀπὸ τὴν ὁποία τὸν ἐθεραπευσε ὁ μοναχός. Ὡς ἀντάλλαγμα ὁ
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Βουτουμίτης ἀνέλαβε νὰ ἱκανοποιήσει τὸ αἴτημα τοῦ ὁσίου γιὰ μεταφορὰ
στὴ νῆσο ἀπὸ τὴν βασιλίδα τῶν πόλεων τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου
Ἐλεούσης, μιᾶς ἐκ τῶν τριῶν αἱ ὁποῖαι ἀπεδίδοντο στὸν εὐαγγελιστὴ
Λουκᾶ. *Εἰκὼν 2: Αἴτηση τῆς εἰκόνος+ Σοῦτο θὰ ἐπιτευχθεῖ μετὰ καὶ τὴν
ἀποθεραπεία τῆς θυγατέρας τοῦ αὐτοκράτορος ἀπὸ τὸν μοναχὸ Ἠσαΐα, ὁ
ὁποῖος μετέβη στην Κωνσταντινούπολη γιὰ τὴ μεταφορὰ τῆς εἰκόνος. Ἡ
εἰκὼν θὰ ἀποσταλεῖ ἀπὸ τὸν Ἀλέξιο Κομνηνὸ μαζὶ μὲ τὰ ἀναγκαῖα
χρήματα γιὰ τὴν οἰκοδόμηση τῆς βασιλικῆς μονῆς τῆς Θεοτόκου εἰς τὸ
ὄρος τοῦ Κύκκου. [Εἰκὼν 3: Ἄφιξη εἰκόνος+ Ἡ πυρκαγιά, ὅμως, τοῦ 1365, ἡ
ὁποία ἀπετέφρωσε τὴ μονὴ, σωζομένης τῆς θαυματουργῆς εἰκόνος,
ἐξήλειψε καὶ τὸ χρυσόβουλλο, τὸ τυπικὸ καὶ τὸ ἀρχεῖο τῆς μονῆς. Ἔτσι τὴ
Διήγησι τῆς μεταφορᾶς τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος καὶ τῆς ἱδρύσεως τῆς
μονῆς κατέγραψε ἀνώνυμος ὀλιγογράμματος μοναχὸς σύμφωνα μὲ ταὴν
ἀπὸ μνήμης ἀφήγηση τοῦ γέροντος Γρηγορίου τὸ ἔτος 1421/22.1 Σὸ
περιεχόμενο αὐτὸ τῆς Διηγήσεως περιέλαβε στὸ κείμενο τοῦ Χρονικοῦ του
ὁ Λεόντιος Μαχαιρᾶς μία γενεὰ ἀργότερα.2
Αὐτὴ

ἡ

χειρόγραφη

Διήγησις, ἡ

ὁποία

σώζεται

σὲ πέντε

τουλάχιστον χειρόγραφα, ἀπετέλεσε τὸν πυρήνα τῆς ἱστορίας τὴν ὁποία
ἀφηγοῦντο στοὺς προσκυνητὲς τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος οἱ πατέρες τῆς
μονῆς μέχρι τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰῶνος.3 [Εἰκὼν 4: Διήγησι Vat. Gr. 2313] Σότε
κατέφθασε στὴν Κύπρο ὁ μεγάλος λόγιος, Ἐφραὶμ ὁ Ἀθηναῖος, ὁ ὁποῖος
συνέδεσε τὸ ὄνομά του μὲ τὴν πνευματικὴ ἀναβάθμιση τῆς νήσου καὶ τῆς
μονῆς Κύκκου, στὴ νεοσυσταθεῖσα σχολὴ τῆς ὁποίας ἐδίδαξε καὶ ἀνέδειξε
ἄξιους μαθητές.4 Ὁ Ἐφραίμ, μετὰ ἀπὸ παράκληση τῶν πατέρων, θὰ
ἀποσκυβαλίσει τὴ μυθολογία τῆς Διηγήσεως καὶ θὰ ἑτοιμάσει τὴν πρώτη
ἔντυπη Περιγραφὴ τῆς μονῆς καὶ τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τοῦ Κύκκου,
ἡ ὁποία θὰ τυπωθεῖ στὴ Βενετία ὑπὸ μορφὴ Προσκυνηταρίου τὸ 1751.5 [Εἰκ.
5: Ἐξώφυλλο Περιγραφῆς Ἐφραὶμ 1751]
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Ἡ μονὴ θὰ ἐπανεκδώσει ἄλλες τρεῖς φορὲς (1782, 1817 καὶ 1819) μὲ
συμπληρώσεις τὴν Περιγραφὴ τοῦ Ἐφραίμ, ἡ ὁποία θα μεταγλωττισθεῖ
καὶ στὰ καραμανλίδικα πρὸς χάριν τῶν τουρκοφώνων χριστιανῶν τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας.6 *Εἰκ. 6: Ἡ Περιγραφὴ στὰ Καραμανλίδικα, Βενετία 1816+ Θὰ
προχωρήσει ἀκόμη καὶ σὲ ἐκτυπώσεις σὲ χάρτινες εἰκόνες τόσο τῆς ἴδιας
τῆς μονῆς [Εἰκ. 7: Ἐπιζωγραφισμένη Φάρτινη εἰκόνα τῆς μονῆς Κύκκου, ἔργο τοῦ
Μιχαὴλ Ἀποστόλη, Βενετία, 1778]

ὅσο κυρίως τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς

Θεοτόκου,7 *Εἰκ. 8: Ἐπιζωγραφισμένη Φάλκογραφία τῆς Θεοτόκου Ἐλεούσης τοῦ
Κύκκου, ἔργο Ἰ. Γ. Πλατύ, Ἀθήνα, 1851]

ποὺ θὰ προσφέρονται ὡς εὐλογία στοὺς

πολυπληθεῖς προσκυνητές, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ μεταφέρουν στὰ πέρατα τοῦ
κόσμου, μέχρι τὴ Μολδοβλαχία καὶ τὴ μακρινὴ Ρωσία, τὴ φήμη τῆς
θαυματουργοῦ εἰκόνος καὶ τοῦ τύπου τῆς Κυκκώτισσας.8 *Εἰκ. 9: Ρωσικὴ
εἰκόνα τῆς Κυκκώτισσας, ἔτους 1668, ἔργο τοῦ Pimin Feodorof (=Simon Ushakov), Μόσχα,
Κρατικὴ Πινακοθήκη Σρετιάκοφ ]

Ἡ φήμη αὐτὴ θὰ διευκολύνει τὴν ἵδρυση μετοχίων τῆς Θεοτόκου
Κυκκωτίσσης σὲ πολλὲς χῶρες, τὰ ὁποῖα θὰ συνεισφέρουν μὲ τὴ σειρά
τους στὴν εὐημερία τῆς τροφοῦ μονῆς καὶ τὴν ἐξύψωση τοῦ κύρους της σὲ
ὁλόκληρο τὸν ὀρθόδοξο κόσμο.9
Πολλοὶ περιηγητὲς θὰ τὴν ἐπισκεφθοῦν καὶ θὰ μᾶς ἀφήσουν
σχέδια

καὶ

ἀναφορὲς

γιὰ

τὴ

μονὴ

στὰ

δύσκολα

χρόνια

τῆς

Σουρκοκρατίας.10
Οἱ πολιτικο-κοινωνικὲς συνθῆκες θὰ βελτιωθοῦν μὲ τὴν ἄφιξη τῶν
Ἄγγλων στὴν Κύπρο τὸ 1878 *Εἰκ. 10: Ὕψωση τῆς Ἀγγλικῆς σημαίας στὸ Μετόχι τοῦ
Ἁγίου Προκοπίου+

καὶ θὰ ἀλλάξουν ἄρδην μετὰ τὸ πέρας τοῦ μεγάλου

πολέμου.11 Σότε οἱ πατέρες τοῦ Κύκκου, ὑπὸ τὸν πεφωτισμένο καὶ
διορατικὸ ἡγούμενο Φρυσόστομο, *Εἰκ. 11: Ὁ ἡγ. Φρυσόστομος συλλαμβάνεται ὑπὸ
τῶν Ἄγγλων+

θὰ ἐπιδιώξουν νὰ δώσουν μία νέα ἱστορία τῆς μονῆς, ἡ ὁποία

θὰ ἀνταποκρινόταν στὸ νέο πνεῦμα καὶ τὶς κοινωνικὲς καὶ ἄλλες
δραστηριότητές της στὸ ἀστικὸ περιβάλλον τῆς Λευκωσίας καὶ τοῦ
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Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Προκοπίου, τὸ ὁποῖο σταδιακὰ μετετράπη στὸ
διοικητικό της κέντρο. *Εἰκ. 12: Σὸ Μετόχι Ἁγίου Προκοπίου] Κύπριοι ἐρευνητὲς
ἀνέλαβαν νὰ ἐκδώσουν καὶ νὰ σχολιάσουν τὴν ἀρχαία Διήγησι τῆς
θαυματουργοῦ εἰκόνος,12 ἐνῶ ἡ γενναιόδωρη μονὴ προέβαινε στὴν
οἰκοδόμηση καὶ συντήρηση ἱερατικῆς σχολῆς πρὸς ἐπιμόρφωση τοῦ
κατωτέρου κλήρου καὶ ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνακήρυξη τῆς Κυπριακῆς
Δημοκρατίας τὸ 1960 στὴν οἰκοδόμηση δύο σχολείων μέσης ἐκπαιδεύσεως
στὸν εὐρύτερο ἰδιόκτητο χῶρο τοῦ Μετοχίου τῆς Λευκωσίας.13
Μετὰ ἀπὸ δύο αἰῶνες ἐπέστη ὁ χρόνος τῆς ἀντικαταστάσεως τῆς
σπουδαίας Περιγραφῆς τοῦ Ἐφραὶμ μὲ ἕνα νέο Προσκυνητάριο, ὅπου
ἔμελλε νὰ ἀποτυπωθοῦν ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἡγούμενο Φρυσόστομο τόσο ἡ
μακρὰ ἱστορία τῆς μονῆς καὶ τῆς ἁγίας εἰκόνος, *Εἰκ. 13: Ὁ τίτλος τοῦ 1969+ ὅσο
καἰ οἱ νέες δράσεις τῆς μονῆς στὴ νεοσύστατη Κυπριακὴ πολιτεία, τὰ ἡνία
τῆς ὁποίας ἀνέλαβε ὁ προλογίζων τὸ ἔργο Κυκκώτης Ἀρχιεπίσκοπος καὶ
ἐθνάρχης Μακάριος.14 *Εἰκ. 14: Ὁ Ἐθνάρχης Μακάριος+
Ἡ Σουρκικὴ εἰσβολὴ

τοῦ 1974 καὶ ἡ στρατιωτικὴ κατοχὴ τῆς

βόρειας Κύπρου ἀπὸ λαὸ ἀλλότριο ἐπέβαλε νέους ρόλους καὶ εὐθύνες γιὰ
τὴ γεραρὰ μονὴ Κύκκου, ἡ ὁποία μετὰ τὴν ἐξισορρόπηση τῶν δεινῶν τῆς
κατοχῆς καὶ τῆς ἐπανόδου στὴ νῆσο μιᾶς ἀνεκτῆς οἰκονομικῆς εὐημερίας,
ὑπὸ τὴν καθοδήγηση ἑνὸς ἐκ τῶν πλέον πεφωτισμένων προηγουμένων
εἰς τὴν λαύρα τῆς Θεομήτορος τῆς Κυκκωτίσσης, τοῦ Νικηφόρου Β΄ ‒ὁ
ὁποῖος ἀπὸ τὸ 2004 ἀνεδείχθη καὶ σὲ ποιμένα Κύκκου καὶ Σηλλυρίας‒, *Εἰκ.
15: Νικηφόρος Β΄ Κύκκου καὶ Σηλλυρίας+

ἐστράφη σὲ νέες πνευματικὲς κατὰ τὸ

πλεῖστον δράσεις. Ἔτσι, τὸ 1986 ἱδρύθηκε σὲ ἀναπαλαιωμένα κτήρια τῆς
μονῆς Ἀρχαγγέλου τὸ Κέντρο Μελετῶν τῆς ἱερᾶς μονῆς Κύκκου, ὅπου
ἀπασχολοῦνται μία πλειάδα ἐρευνητῶν. τὸν χῶρο ἱδρύθηκε μεγάλη
ἐξειδικευμένη βιβλιοθήκη, καὶ ἀκολούθως τὸ Πολιτιστικὸ Ἵδρυμα
Ἀρχάγγελος, στὸ ὁποῖο καὶ ἐνσωματώθηκαν τὰ ἐργαστήρια συντηρήσεως
εἰκόνων, μετάλλου καὶ χάρτου καὶ οἰκοδομήθηκε νέα λαμπρὴ αἴθουσα
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τελετῶν γιὰ τὴ φιλοξενία ἐπιστημονικῶν υνεδρίων καὶ ἄλλων
ἐκδηλώσεων. Ἡ ἴδια ἡ γεραρὰ μονὴ ὑπέστη μία ριζικὴ ἀνακαίνιση καὶ
ἀναπαλαίωση,

τὸ

καθολικὸ

καὶ

οἱ

λοιποὶ

χῶροι

ὑπεδέχθησαν

τοιχογραφίες καὶ λαμπρὰ ψηφιδωτά, *Εἰκ. 16: Ἡ ἀδελφότητα Κύκκου τὸ 1988+
ἐνῶ στὸν χῶρο τῆς μονῆς οἰκοδομήθηκε τὸ λαμπρὸ μουσεῖο, ὅπου ὁ
ἐπισκέπτης προσκυνητὴς παρακολουθεῖ μέσα ἀπὸ τὰ ἐκθέματα τὴ μακρὰ
πορεία καὶ ἱστορία τῆς μονῆς.
Αὐτὴ τὴ νέα πραγματικότητα καὶ τὶς πνευματικὲς δραστηριότητες
τῆς ἡγέτιδος ἐπὶ αἰῶνες μονῆς τῆς νήσου, ἡ ὁποία διαφυλάττει ὡς κόρην
ὀφθαλμοῦ τὴν θαυματουργὸ καὶ πολυτελῶς κεκαλυμμένην καὶ ἀθέατον
εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἐλεούσης, [Εἰκ. 17: Ἡ θαυματουργὸς εἰκόνα] φιλοδοξεῖ νὰ
καλύψει τὸ νέο πολυτελὲς Προσκυνητάριο τῆς ἱερᾶς μονῆς Κύκκου,15 τὸ
ἱστορικὸ καὶ φιλολογικὸ

τμῆμα τοῦ ὁποίου θὰ σᾶς παρουσιάσω

ἐπιτροχάδην στὰ ἑπόμενα λίγα λεπτά.
τὴ λαμπρὴ καὶ πολυτελῆ αὐτὴ ἔκδοση συμμετέχουν μὲ κείμενά
τους 17 ἐρευνητὲς καὶ συνεργάτες τοῦ Κέντρου Μελετῶν τῆς μονῆς
Κύκκου, οἱ ὁποῖοι ἀπευθύνονται στὸ εὐρὺ μορφωμένο κοινό.
Σὸ κεφάλαιο: «Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της ἕως τὸ τέλος
τῆς Λατινοκρατίας (τέλη 11ου αἰ. -1571)», (σσ. 17-23) πραγματεύεται ὁ Δρ
Μιχάλης Ν. Μιχαήλ, ὁ ὁποῖος δίδει μία σύντομη ἀναφορὰ στὴν ἵδρυση τῆς
μονῆς ἀπὸ τὸν Ἀλέξιο Α΄ Κομνηνὸ στὰ τέλη τοῦ 11ου αἰ. καὶ τὴ μεταφορὰ
στὴ νῆσο τῆς ἀποδιδόμενης στὸν εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ θαυματουργοῦ
εἰκόνος τῆς βρεφοκρατούσης Θεοτόκου Ἐλεούσης, καθὼς καὶ τῆς ἱστορίας
τῆς μονῆς κατὰ τὰ χρόνια τῆς Λατινοκρατίας (1191-1571).
Σὴν ἱστορία τῆς ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου ἐπὶ Σουρκοκρατίας ἐξετάζει
μὲ γοργό, ἔγκυρο καὶ πλήρως ἐνημερωμένο τρόπο ὁ Δρ Ἀνδρέας Ν.
Μιτσίδης (σσ. 25-31).
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ύντομη, γοργὴ καὶ ἐνημερωμένη εἶναι ἡ μελέτη τῆς ἱερᾶς Μονῆς
Κύκκου κατὰ τὴν Ἀγγλοκρατία (1878-1960) τοῦ Δρος Θεοχάρη ταυρίδη,
(σσ. 33-41) ἡ ὁποία συνοδεύεται ἀπὸ φωτογραφικὸ ὑλικὸ τῆς ἐποχῆς.
υνοπτικὸ καὶ μὲ χρήσιμες πληροφορίες γιὰ πολλὰ ἀπὸ τὰ ἑκατὸν
καὶ πλέον χειρόγραφα τῆς μονῆς ‒τῆς πλουσιότερης μοναστηριακῆς
συλλογῆς τῆς νήσου‒ [Εἰκ. 18: Φειρόγραφο εἰλητάριο τοῦ 14ου αἰ.] εἶναι τὸ
κείμενο τοῦ κ. Ἀνδρέα Γιακόβλεβιτς, (σσ. 161-169) ὁ ὁποῖος ἐξετάζει τοὺς
χειρόγραφους κώδικες τῆς μονῆς.
Σὰ Ἑλληνικὰ Ἔγγραφα τοῦ Ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου
παρουσιάζει μὲ γνώση καὶ εὐρύτητα ὁ κ. τυλιανὸς Περδίκης (σσ. 171-185).
[Εἰκ. 19: Ἔγγραφο τοῦ 1713, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Ἰακώβου, μὲ τὸ ὁποῖο πωλεῖ τὴ
Μονὴ Ἀρχαγγέλου στὴν Μονὴ Κύκκου ]

Σὸ πολύτιμο αὐτὸ ὑλικὸ διασώθηκε σὲ

μεγάλο βαθμὸ καὶ παρὰ τὶς τέσσερεις καταστροφικὲς πυρκαγιὲς οἱ ὁποῖες
κατέκαυσαν τὴ μονή, καὶ ἡ συνεχιζόμενη ἔκδοσή του προσφέρει
σημαντικὰ στοιχεῖα ὄχι μόνο γιὰ τὴν τοπικὴ ἱστορία, τὶς οἰκονομικὲς καὶ
ἄλλες δραστηριότητες τῆς μονῆς, ἀλλὰ καταδεικνύει τὸν σημαίνοντα
ρόλο τῆς μονῆς Κύκκου σὲ ὁλόκληρο τὸν ὀρθόδοξο κόσμο στὰ δίσεκτα
χρόνια τῆς Σουρκοκρατίας.16 Σὸ ὑλικὸ διανθίζεται ἀπὸ προσεγμένες
φωτογραφίες ἀπὸ τὸ ἀρχαιότερο σωζόμενο ἔγγραφο τοῦ 1619, μέχρι τὴν
ἐπιστολὴ τοῦ ἐθνομάρτυρος Κυπριανοῦ πρὸς τοὺς πατέρες τῆς μονῆς τοῦ
1812. *Εἰκ. 20: Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ+
Ὁ ἐξειδικευμένος στὴν Ὀθωμανικὴ Παλαιογραφία καθηγητής, κ.
Ἰωάννης Θεοχαρίδης, παρουσιάζει μὲ γοργὸ καὶ καταληπτὸ τρόπο τὰ 1464
Ὀθωμανικὰ ἔγγραφα τῆς μονῆς, (σσ. 187-195) *Εἰκ. 21: Ἔγγραφο τοῦ διοικητῆ
Κύπρου Μεχμὲτ Πασᾶ τοῦ 1572 γιὰ νὰ ἀποδοθοῦν στὴν Μονὴ Κύκκου τὰ ἁρπαγέντα
κτήματα ποὺ τῆς ἀνῆκαν]

φερμάνια,

τὰ ὁποῖα περιλαμβάνουν πολύτιμα ὀθωμανικὰ

προκληθέντα

ἀπὸ

παρεμβάσεις

τῶν

Οἰκουμενικῶν

Πατριαρχῶν ὕστερα ἀπὸ αἰτήματα τῶν πατέρων τῆς σταυροπηγιακῆς
μονῆς Κύκκου, καθὼς καὶ ἄλλα ποικίλου περιεχομένου, τὰ ὁποῖα καὶ
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ἐξέδωσε ὁ ἴδιος σὲ ἑπτὰ ὀγκώδεις τόμους.17 Σὰ Ὀθωμανικὰ αὐτὰ ἔγγραφα
ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸ 1572 ἕως τὸ 1912, «ἀποτελοῦν σημαντικὴ
πρωτογενῆ ἱστορικὴ πηγή, τεκμηριώνουν ἀνεξερεύνητες πτυχὲς τῆς
οἰκονομικῆς πρωτίστως ζωῆς καὶ προσφέρουν πλούσιες καὶ ἄγνωστες …
πληροφορίες ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Μονῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἱστορία
τῆς Κύπρου γενικότερα».18
Ὁ κ. Φαράλαμπος τρόππος, Διευθυντὴς τῆς Βιβλιθήκης τοῦ
Κέντρου

Μελετῶν

τῆς

Ἱερᾶς

Μονῆς

Κύκκου,

παρουσιάζει

τὴν

ἐξειδικευμένη καὶ διαρκῶς ἐμπλουτιζόμενη βιβλιοθήκη τοῦ Κέντρου, (σσ.
197-203) ἡ ὁποία ἔχει ὑπερβεῖ τοὺς 40.000 τόμους, περιλαμβανομένων καὶ

παλαιῶν καὶ σπάνιων ἐκδόσεων, [Εἰκ. 22: Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς] ὅπως ἡ
βίβλος Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς τοῦ Θεοφίλου Κορυδαλλέως, νῦν τὸ
πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα, σπουδῇ μὲν καὶ δαπάνῃ τοῦ Πανιερωτάτου
μητροπολίτου

Πάφου

Παναρέτου,

ἐπιστασίᾳ

δὲ

Κυπριανοῦ

Ἀρχιμανδρίτου Κυπρίου, Βενετία 1780.
Ἡ Βιβλιοθήκη εἶναι ἠλεκτρονικὰ συνδεδεμένη μὲ τὴν πλούσια
βιβλιοθήκη τῆς ἱερᾶς μονῆς Κύκκου, ἡ ὁποία διαθέτει πέραν τῶν 20,000
τόμων, περιλαμβανομένων καὶ 3,500 περίπου δειγμάτων τῆς ἑλληνικῆς
τυπογραφίας, 120 ἑλληνικῶν χειρογράφων καὶ πέραν τῶν 2,500 λυτῶν
ἐγγράφων στὴν ἑλληνικὴ καὶ τουρκική.
Σέλος, τὸ Κέντρον Θησαυροῦ τῆς Κυπριακῆς Ἑλληνικῆς, τὸ ὁποῖο
στέγάζεται σὲ περίβλεπτον ξυλίνην οἰκίαν [Εἰκ. 23: Κέντρο Θησαυροῦ τῆς
Κυπριακῆς ἑλληνικῆς γλώσσης]

στὸν χῶρο τοῦ Ἀρχαγγέλου, παρουσιάζει ὁ

χαλκέντερος γλωσσολόγος, κ. Μενέλαος Ν. Φριστοδούλου, (σσ. 255-257) ὁ
ὁποῖος ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν συγκεντρώνει ἠλεκτρονικὰ ὅλο τὸ ἀναγκαῖο
ὑλικὸ, τὸ ὁποῖο καὶ ἀναμένεται νὰ ἀποδώσει τὸ Ἱστορικό, Τοπωνυμικὸ καὶ
Ὀνομαστικὸ Λεξικὸ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας τῆς Κύπρου.
Ἀκόμη καὶ ἐάν τις μωμοσκόπος –πόρρω γέ μοι‒ ἐπεθύμει τὀ ἔργον
εἰς τὸ πολυτονικὸν σύστημα, εἴ τις ἕτερος ἕνα εἰδικὸν κεφάλαιον διὰ τὴν
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θαυματουργὸν εἰκόνα καὶ τὰς Διηγήσεις της, τὸ συνολικὸν ἀποτέλεσμα
εἶναι λαμπρὸν καὶ ὁ ἔπαινος ἀποδοθείτω στοὺς συντελεστὲς τοῦ μεγάλου
ἐγχειρήματος. Πρωτίστως, ὅμως, στοὺς πατέρες τῆς μονῆς καὶ τὸν
Πανιερώτατον μητροπολίτην Κύκκου καὶ Σηλλυρίας, οἱ ὁποῖοι συντηροῦν
τὴ μεγάλη πνευματικὴ παράδοση τῆς ἀειθαλοῦς μονῆς καὶ τὸ ἀνέσπερον
φῶς τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Θεοτόκου Κυκκωτίσης.
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