
ρομόvαχος Μοκόριος_(1856-1921) στnν 

Τοοκκίmpα rο--4-94-ετ ο ιερομόναχος Φιλό

θεος (+1936) στn Γαλότα το 1923 ο nγου
μένος Κλεόπας (1878-1951) και πόλι στο 
Πολέμι, το 1931 ο ιερομόναχος Επιφόνιος 

στο Μnλικούρι και πολλοί όλλοι. Αρκετό 

γνωστn είναι επίσnς n ανέγερσn σε γn τnς 
Μονnς .και με δικό τnς χρnματα του Γυ

μνασίου Αρρένων Κύκκου το 1961 και του 

Γυμνασίου θnλέων Κύκκου το 1964. Πα
ρόλλnλα, το Μοναστnρι συμβόλλει συνε

χώς μέχρι τις μέρες μας στn βελτίωσn τnς 

παιδείας στnν Κύπρο, είτε προσφέροντας 

βιβλία και nλεκτρονικούς υπολογιστές σε 

διόφορα σχολεία, είτε επιχορnγώντας με 

υποτροφίες τις σπουδές αρκετών νέων. 

Ακόμn στο κεντρικό μοναστnρι λειτουργεί 

μεγόλn βιβλιοθnκn πόνω σε επιστnμονικn 

βόσn υπnρετώντας και από τον τομέα 

αυτό τnν παιδεία του τόπου. Αξιοσnμεfωτn 
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είναι επίσnς n ίδρυσn από τn Μονn στα 
1950 τnς μοναδικnς Ιερατικnς ΣχοΜς που 
υπόρχει μέχρι σnμερα στnν Κύπρο και που 

έχει στόχο τnς τnν επιμόρφωσn του κλn-

ρου. 

Η δραστnριότnτα του Μοναστnριού 

από το 1896 που ιδρύθnκε το Κέντρο Με
λετών τnς Ιερός Μονnς Κύκκου έχει επε

κταθεί και στον επιστnμονικό τομέα. Το Κέ

ντρο Μελετών που έδωσε μέχρι σnμερα 

στn δnμοσιοτnτα αρκετές εκδόσεις επιστn

μονικού ενδιαφέροντος, έχει κύριο σκοπό 

του τnν έρευνα στο χώρο τnς Εκκλnσιαστι

κnς ιστορίας και τnς μοναστnριολογίας. Το 

επιστέγασμα του συνολικού αυτού έργου 

nταν n βρόβευσn τnς Μονnς από τnν Ακα
δnμία Αθnνών με το χρυσό μετόλλιο για 

τnν προσφορό τnς στπ διόδοσn των Ελλn

νικών Γραμμότων στnν Κύπρο. 

Φυλακτό από χώμα 

Tn μέρα που σε άφnσα 
για τ' άγνωστα και μακρινό τα ξένα 

πατρίς μου πολυαγαπnμένn 

n μόνα μου εκρέμασε στα παιδικό τα στnθια 
κάτι από εσένα, 

ένα φυλακτό 

φυλαχτό από λίγο χώμα 

χώμα του χωριού μας, χώμα κυπριακό, 

για να με θυμίζει τn δικn μου ρίζα 

για να με φυλόπει από κάθε αρρώστεια 

μοναξιά καιπόνο, κάθε η κακό. 

Χώμα αγιασμένο, χώμα τιμnμένο 

χώμα που φυλάπει λείψανα, αγιασμένα 

λείψανα προγόνων 

χώμα βαπτισμένο με παιδιών σου αίμα 
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χώμαπου μου δίνει θάρρος περnφόνια 

και πολΜ χαρά. 

Χώμα που γεννάει με ουράνια χόρn, 

χώμαποu ποτfζει n βροχn τ' Απρfλn, 
χώμα που δροσfζει τnς νυκτιός αγέρι, 

χώμα που aνθίζει με δροσιές του Μόn, 

χώμα που του nλιου τα θερμό φιλιά 

δίνουν τn ζεστασιά 

στο γλυκό σταφύλι, 

το ξανθό σιτάρι, 

του βουνού τn δόφνn 

στnν πικρn ελιά. 

Χώμα που μου δίνει θάρρος περnφάνεια 

μn με ξεπλανnσεις ξενnτιός τα κόλλn 

και τα ξένα χείλn. 

Όπου κι αν γυρίσω, όπου κι αν σταθώ 

σ' έχω φυλαχτό, στnν καρδιά μου απάνω 

όπου με θυμίζεις και μου δίνεις ελπίδα 

ότι θα γυρίσω το στερνό φιλί μου 

να σου το χαρίσω 

πριν στο ξένο χώμα τn ζωn μου αφnσω. 

Μ' αν δικn μου μοfρα, έρnμn και μαύρn 

το' γραψε να σ' αφnσω για να μn γυρίσω 

το στερνό συχώριο εισ σε θα βρω, 

και στερνό φιλί μου, εις εσέ θα δώσω 

απάνω στο φυλακτό, 

και το ξένο χώμα θάναι πιο γλυκό 

σαν θόσαι μαζί μου, στnν καρδιά μου απάνω 

χώμα του χωριού μου, 

χώμα κυπριακό, χώμα ελλnνικό! 

ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 




