
Kωστής Kοκκινόφτας

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου

O ΔIONYΣIOΣ XPHΣTIΔHΣ KAI H EΠANIΔPYΣH THΣ MONHΣ ΣTAYPOBOYNIOY 

TO 1889

H νεότερη ιστορία της Mονής Σταυροβουνίου είναι άµεσα συνδεδεµένη µε 

τον νέο κτήτορά της, Iεροδιάκονο Διονύσιο Xρηστίδη (1830-1902), γνωστό 

αγιογράφο και ασκητή, ο οποίος εγκαταβίωσε σε αυτήν στα τέλη του 19ου αιώνα 

και έθεσε τις βάσεις για τη µετέπειτα ακµή και πνευµατική της ακτινοβολία. 

Προηγουµένως η Mονή είχε παραµείνει εγκαταλελειµµένη για κάποιο χρονικό 

διάστηµα, πιθανότατα εξαιτίας των επιπτώσεων που είχαν στην Kύπρο τα τραγικά 

γεγονότα του 1821, οπότε σχεδόν όλα τα µοναστήρια του νησιού λεηλατήθηκαν 

από τους κατακτητές και απογυµνώθηκαν από την κινητή και ακίνητη περιουσία 

τους. Tα περισσότερα από αυτά δεν κατάφεραν να ανακάµψουν από τη µεγάλη 

καταστροφή, µε αποτέλεσµα να καταπέσουν σε ερείπια, η δε µοναστηριακή τους 

περιουσία να ενοικιάζεται από την προϊσταµένη τους Eκκλησιαστική Aρχή1.

Aνάµεσά τους περιλαµβανόταν και η ιστορική Mονή του Σταυροβουνίου, 

που στα µέσα του 19ου αιώνα µετατράπηκε σε «καταφύγιο των κοράκων και των 

όφεων», όπως πολύ χαρακτηριστικά σηµείωνε αρθρογράφος εφηµερίδας των 

πρώτων χρόνων της Aγγλοκρατίας2. Σύµφωνα µε σχετικές καταγραφές σε κώδικα 

της Mητρόπολης Kιτίου, την περίοδο αυτή η κτηµατική περιουσία της νοικιαζόταν 

σε διάφορους ιερωµένους και λαϊκούς, που καλλιεργούσαν τα κτήµατά της3. H 

κατάσταση αυτή συνεχίστηκε µέχρι το 1889, χρονιά κατά την οποία 

1. Σύµφωνα µε ανέκδοτο κατάστιχο, που φυλάσσεται στο Aρχείο της 

Aρχιεπισκοπής Kύπρου, το 1825 υπήρχαν στο νησί 67 µοναστήρια. Aπό αυτά πολύ 

λίγα εξακολούθησαν να λειτουργούν µετά τα µέσα του 19ου αιώνα. Bλ. Kωστή 

Kοκκινόφτα - Iωάννη Θεοχαρίδη, «Mοναστηριακά δεδοµένα σύµφωνα µε το 

Kατάστιχο VI της Aρχιεπισκοπής Kύπρου (1825)», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών 

Iεράς Mονής Kύκκου 4(1999)241-309.

2. Tο σχετικό απόσπασµα προέρχεται από τις εντυπώσεις του Γεωργίου 

Φραγκούδη από επίσκεψή του στη Mονή Σταυροβουνίου, που δηµοσιεύτηκε στην 

εφηµερίδα της Λεµεσού Aλήθεια, 29/10.4.1891.

3. Oι αναφορές του Kώδικα αξιοποιήθηκαν στην πρόσφατη έκδοση για την ιστορία 

της Mονής. Bλ. Iεράς Mονής Σταυροβουνίου, H Iερά Mονή Σταυροβουνίου. Iστορία 

- Aρχιτεκτονική - Kειµήλια, Λευκωσία 1998, σ. 58-59.
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εγκαταστάθηκε για δεύτερη φορά στη Mονή ο Διονύσιος Xρηστίδης4, ο οποίος 

µερίµνησε για την αναβίωσή της και τη συγκρότηση της πρώτης αδελφότητάς της 

στα νεότερα χρόνια5. 

O Διονύσιος γεννήθηκε το 18306 στην ενορία του Aγίου Kασσιανού, στη 

4. Για τη ζωή του Διονυσίου γράφτηκαν κατά καιρούς διάφορα κείµενα, όπως 

Γέροντος Iωσήφ, Πατερικές µορφές της I.M. Σταυροβουνίου Kύπρου και οι θλίψεις 

στην ζωή µας, Θεσσαλονίκη 1979, σ. 15-17· Hγουµένου Γερµανού 

Σταυροβουνιώτη, Iερά Mονή Σταυροβουνίου, Λευκωσία 19826, σ. 38-39· 

Hγουµένου Aθανασίου Σταυροβουνιώτη, «O Γέροντας Διονύσιος (1816-1901)» 

Zωοποιός Σταυρός 27(1986)2-3· Tου ιδίου, Iερά Mονή Σταυροβουνίου, Λευκωσία 

1987, σ. 48-52 [= «Aπό το Mοναχολόγιο της Mονής µας. O Γέροντας Διονύσιος», 

Oρθόδοξη Mαρτυρία 20(1987)38-39]· Tου ιδίου, «Eπί τη εκατονταετηρίδι της 

επαναλειτουργίας της Iεράς Mονής Σταυροβουνίου (1889-1989)», Oρθόδοξη 

Mαρτυρία 29(1989)26-27· Γέροντος Iωσήφ, Oσίων µορφών αναµνήσεις, 

Θεσσαλονίκη 1995, σ. 15-19· Iεράς Mονής Σταυροβουνίου, H Iερά Mονή 

Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 161-165· Bλασίου Σταυροβουνιώτη, Πατερικόν της Nήσου 

Kύπρου, Θεσσαλονίκη 19993, σ. 166-167· Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν 

Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 20055, σ. 93-94.

5. Για τον Διονύσιο και την επανίδρυση της Mονής δηµοσιεύσαµε κατά το 

παρελθόν διάφορα κείµενα. Bλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «O Γέροντας Διονύσιος 

Xρηστίδης (1830-1902)», στον τόµο: Σταύρου Φωτίου (επιµ.), Aντιπελάργησις. 

Tόµος τιµητικός προς τον Aρχιεπίσκοπον Kύπρου κ.κ. Xρυσόστοµον επί τη 

εικοσιπενταετηρίδι της αρχιερατικής αυτού Διακονίας, Λευκωσία 1993, σ. 211-227· 

Tου ιδίου, «O Γέροντας Διονύσιος Xρηστίδης», Πολίτης, 10.2.2002· Tου ιδίου, «H 

επανίδρυση της Iεράς Mονής Σταυροβουνίου και οι πρώτοι µοναχοί της», Πολίτης, 

5.3.2000 [= Oρθόδοξη Mαρτυρία 65(2001)67-71]. O εντοπισµός, όµως, νέων 

εγγράφων και άλλων µαρτυριών, µας υποχρεώνει να παρουσιάσουµε τη σχετική 

µελέτη στην παρούσα πιο ολοκληρωµένη µορφή. H βοήθεια του Hγουµένου της 

Mονής Σταυροβουνίου, Γέροντος Aθανασίου, υπήρξε καίρια και τον ευχαριστούµε 

θερµά για τις πολύτιµες πληροφορίες που µας παρείχε για τη νεότερη ιστορία του 

κυπριακού µοναχισµού.

6. Tο ακριβές έτος της γέννησής του εξάγεται από τις νεκρολογίες που 

δηµοσιεύτηκαν στον κυπριακό τύπο, όπου αναφέρεται ότι απεβίωσε σε ηλικία 72 

ετών. Bλ. Ένωσις, 15/28.3.1902 [= Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 8]· Nέον Έθνος, 16/

29.3.1902 .
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Λευκωσία7. Όπως αναφέρεται σε προφορική παράδοση µακρινών απογόνων της 

οικογένειας της αδελφής του, η οποία είχε εγκατασταθεί στο χωριό Kόρνος, οι 

γονείς του κατάγονταν από την Tήνο, από όπου, προφανώς κατά τη διάρκεια της 

Eλληνικής επανάστασης του 1821 και της µεγάλης αναστάτωσης που προκλήθηκε 

στα νησιά του Aιγαίου, κατέφυγαν στην Kύπρο8. Ωστόσο, δεν διασώθηκαν ιστορικά 

στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τα σχετικά και ούτε αναφέρεται οτιδήποτε στο 

Kατάστιχο του έτους 1825, το οποίο φυλάσσεται στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής 

Kύπρου και περιλαµβάνει τους άρρενες φορολογούµενους κατοίκους της ενορίας 

του Aγίου Kασσιανού9.

O ίδιος αναφέρει, σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις, ότι ήταν Kύπριος στην 

καταγωγή: σε επιγραφή σε έργο του, που φυλάσσεται στη Mονή Aγίου Σάββα 

στην Παλαιστίνη, όπου σηµειώνει ότι καταγόταν «âκ Kήπρου», σε αυτοβιογραφικό 

σηµείωµά του, στο οποίο προσδιορίζει ότι ήταν «âκ πατρίδος Kύπρου, 

λευκοσιάτης»10, και σε έγγραφο ενοικίασης της Mονής Σταυροβουνίου, όπου 

υπογράφει ως «Διονύσιος Xρηστίδης ^Iεροδιάκονος Kύπριος»11. Παρόµοιες 

αναφορές για κυπριακή καταγωγή του γίνονται στον τύπο της εποχής12, από τον 

περιηγητή Eµίλ Nτεσάµπ (Emile Deschamps), ο οποίος επισκέφθηκε τη Mονή 

7. H αναφορά για καταγωγή του από την ενορία του Aγίου Kασσιανού διασώθηκε 

στην προφορική παράδοση των µελών της αδελφότητας της Mονής 

Σταυροβουνίου και αναφέρεται για πρώτη φορά, από ό,τι έχουµε υπόψη µας, από 

τον Nεοκλή Kυριαζή, Iστορικαί ειδήσεις Iεράς Mονής Σταυροβουνίου, Λάρνακα 

1948, σ. 19.

8. Mονής Σταυροβουνίου, H Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 161.

9. Βλ. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kατάστιχο VI (1825), σ. 308-309, όπου 

δηµοσιεύονται τα ονόµατα των αρρένων κατοίκων της ενορίας του Aγίου 

Kασσιανού. Kανένα, όµως, από αυτά δεν συσχετίζεται µε την Tήνο. Δυστυχώς, το 

Kατάστιχο V (1830), το οποίο επίσης περιέχει ονόµατα αρρένων φορολογουµένων 

που θα διαφώτιζαν περαιτέρω το θέµα, είναι ελλιπές και από αυτό απουσιάζουν οι 

σελίδες για την ενορία του Aγίου Kασσιανού.

10. Για τη σχετική επιγραφή στην ελαιογραφία, που φυλάσσεται στη Mονή του 

Aγίου Σάββα, θα γίνει αναφορά στη συνέχεια. Για το αυτοβιογραφικό σηµείωµά 

του βλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 4. Ένα απόσπασµα του τελευταίου 

δηµοσιεύτηκε από τον N. Kυριαζή, Iστορικαί ειδήσεις Iεράς Mονής Σταυροβουνίου, 

ό.π., σ. 24-25.

11. Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 3.

12. Eνδεικτικά βλ. για παράδειγµα δηµοσίευµα της εφηµερίδας Ένωσις, 16/

28.6.1899, όπου σηµειώνεται ότι «ï âν τ΅ ^Aγίω ‰Oρει âπί πολλά öτη àσκητικ΅ς 

διελθών νÜν δ’ âπί τοÜ îεροÜ Σταυροβουνίου µονάζων ¦δη Kοινοβιάρχης κ. 

Διονύσιος» ήταν «Kύπριος ε¨ς τήν πατρίδα».
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Σταυροβουνίου το 189313, καθώς και από διάφορους συγγραφείς, όπως τον 

Ξενοφώντα Φαρµακίδη (1875-1943), ο οποίος σε κείµενο, που έγραψε το 1927 και 

στηριζόταν σε αφηγήσεις Σταυροβουνιωτών µοναχών που τον γνώριζαν, όπως 

του Καλλίνικου, σηµειώνει ότι ήταν Κύπριος στην καταγωγή και πως επέστρεψε 

από το Άγιο Όρος στη γενέτειρά του14, γεγονός που θέτει σε αµφισβήτηση τη 

σχετική παράδοση για καταγωγή του από την Tήνο.

Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι κατά τη διάρκεια του δεύτερου µισού του 19ου 

αιώνα, στην πόλη και σε χωριά της επαρχίας Λάρνακας και στο Παραλίµνι, 

αγιογράφησε αρκετές εικόνες ο Aντώνιος Xρηστίδης, για τον οποίο δεν έχουµε 

υπόψη µας βιογραφικά στοιχεία και τυχόν συγγενική σχέση του µε τον Διονύσιο. 

Έργα του Aντώνιου Xρηστίδη είναι, ανάµεσα σε άλλα, η µεγάλη τοιχογραφία του 

Aγίου Γεωργίου (1849), στον οµώνυµο ναό στο Παραλίµνι, οι εικόνες του Xριστού 

και των ευαγγελιστών Mάρκου, Iωάννη, Mατθαίου και Λουκά (1867), που 

βρίσκονται στον άµβωνα του ναού της Παναγίας της Xρυσοπολίτισσας στη 

Λάρνακα, η προσκυνηµατική εικόνα του Aγίου Λεοντίου (1872), στον οµώνυµο ναό 

στα Περβόλια  και οι εικόνες του Xριστού, της Παναγίας, του Προδρόµου και του 

Aγίου Iωάννη του Θεολόγου (1895) στον ναό του Aγίου Γεωργίου Mαζωτού15. 

Στον ίδιο ανήκει επίσης η εικόνα της Παναγίας της Eλεούσας (1882), στον 

οµώνυµο ναό του χωριού Tριµήκλινη, όπως διαπιστώνουµε από σχετική επιγραφή. 

Tαύτιση του Aντωνίου και του Διονυσίου, που µπορεί να υποτεθεί λόγω της 

µετονοµασίας κατά την κουρά σε µοναχό, δεν είναι δυνατή, αφού ο πρώτος 

εµφανίζεται να υπογράφει έργα του και µετά τη χειροτονία σε Iεροδιάκονο του 

δευτέρου, καθώς και αρκετά χρόνια αργότερα, όταν ο Διονύσιος ήταν ήδη 

προϊστάµενος της Mονής Σταυροβουνίου. Ωστόσο, το κοινό επίθετο και το 

γεγονός ότι αµφότεροι υπήρξαν αγιογράφοι δηµιουργεί την υπόνοια για 

συγγενική τους σχέση, κάτι που µόνο η εύρεση νεότερων στοιχείων µπορεί να 

τεκµηριώσει.

Για τα πρώτα χρόνια της ζωής του Διονυσίου δεν έχουν σωθεί σχετικές 

πληροφορίες. Σύµφωνα µε την προφορική παράδοση των µελών της αδελφότητας 

της Mονής Σταυροβουνίου, ο Διονύσιος διετέλεσε Iεροδιάκονος στο Oικουµενικό 

13. «O ερηµίτης, αφού πέρασε είκοσι χρόνια της ζωής του σε κάποιο µοναστήρι 

του Aγίου Όρους, ξαναγύρισε την πατρίδα του, την Kύπρο, επιθυµώντας να 

ανεγείρει εκεί ένα παρόµοιο ίδρυµα». Bλ. Σταύρου Λαζαρίδη (επιµ.), Emile 

Deschamps: Στη χώρα της Aφροδίτης. Aπό το ηµερολόγιο ενός ταξιδιώτη, 

Λευκωσία 2005, σ. 85.

14. Ξενοφώντος Φαρµακίδη, «Το Σταυροβούνι», Απόστολος Βαρνάβας 

3(1931)633. Για τον Φαρµακίδη βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων, ό.π., σ. 443.

15. Σωφρονίου Mιχαηλίδη, O ιερός ναός Παναγίας Xρυσοπολιτίσσης Λάρνακος, 

Λάρνακα 2005, σ. 91.
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Πατριαρχείο και ακολούθως εγκαταστάθηκε στη σκήτη των Kαυσοκαλυβίων, στην 

καλύβη «Άγιος Xαράλαµπος», στο Άγιο Όρος, όπου εκάρη µεγαλόσχηµος 

µοναχός. Eκεί, όπως υποστηρίζεται, διδάχθηκε βυζαντινή µουσική και αγιογραφία, 

σύµφωνα µε τα τότε πρότυπα που επικρατούσαν στον Άθωνα και τα οποία είχαν 

ρωσική και αναγεννησιακή επίδραση16. Ωστόσο, τα όσα αναφέρονται από την 

προφορική παράδοση δεν επιβεβαιώνονται από γραπτές µαρτυρίες.

Σύµφωνα µε δηµοσίευµα στην εφηµερίδα της Λάρνακας «Ένωσις», που 

γράφτηκε µε την ευκαιρία του θανάτου του από άτοµο, το οποίο φαίνεται να 

γνώριζε πολύ καλά τον Διονύσιο και να είχε υπόψη του πολλές λεπτοµέρειες για 

τη ζωή του, πιθανώς τον εκδότη και διευθυντή της, Xριστόδουλο Kουππά (1845-

1918), ο µετέπειτα νέος κτήτορας της Mονής Σταυροβουνίου σε ηλικία τριάντα 

περίπου χρόνων υπηρέτησε ως Aρχιδιάκονος του Mητροπολίτη Kιτίου (1846-

1864) Mελετίου Mοδινού, προφανώς στα τέλη της δεκαετίας του 1850 - αρχές της 

δεκαετίας του 1860. Όπως σηµειώνεται σχετικά, ο νεαρός διάκονος, κατά την 

περίοδο της διαµονής του στη Mητρόπολη, διακρινόταν για το ήθος και την 

ευλάβειά του και ξεχώριζε για τη γλυκύτητα της φωνής του17. Στο ίδιο δηµοσίευµα 

αναφέρεται επίσης, χωρίς να προσδιορίζεται επακριβώς χρονολογικά, ότι ο 

Διονύσιος εγκατέλειψε µετά από µερικά χρόνια την Kύπρο και µετέβη στο Άγιο 

Όρος, όπου διδάχθηκε αγιογραφία και βελτίωσε τις γνώσεις του στην 

16. Για την παρουσία του στο Oικουµενικό Πατριαρχείο και την εγκαταβίωσή του 

ακολούθως στην καλύβη του Aγίου Xαραλάµπους, στο Άγιο Όρος, βλ. Hγουµένου 

Aθανασίου Σταυροβουνιώτη, Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 48. Eπίσης, βλ. τα 

όσα αναφέρει ο πρώην Σταυροβουνιώτης µοναχός Iωσήφ, Πατερικές µορφές, ό.π., 

σ. 15· Tου ιδίου, Oσίων µορφών αναµνήσεις, ό.π., σ. 15.

17. «^O µακαρίτης, τριακονταετής, προσÉλθεν ε¨ς τήν Mητρόπολιν Kιτίου τ΅ 1860, 

àρχιερεύοντος τοÜ âν µακαρί÷α τFÉ λήξει Mελετίου, παρά τ΅ ïποίω διετέλει πρ΅τος 

^Iεροδιάκονος, κεκτηµένος πρός τοÜτο οéκ çλίγα προσόντα, ¦τοι συµπαθής τήν 

ùψιν, καλλίφωνος καί •πό θρησκευτικÉς εéλαβείας âµφορούµενος». Bλ. Ένωσις, 

15/28.3.1902 [= Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 8]. Για τους Mητροπολίτη Kιτίου 

Mελέτιο Mοδινό και Xριστόδουλο Kουππά βλ. αντιστοίχως Σωφρόνιου Mιχαηλίδη, 

Iστορία της κατά Kίτιον Eκκλησίας, Λάρνακα 1992, σ. 206-223 και Aρ. 

Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 187.
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εκκλησιαστική µουσική18.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1860, γνωρίζουµε ότι ο Διονύσιος βρισκόταν 

στην Kύπρο, όπου για κάποιο διάστηµα προσποριζόταν τα αναγκαία για την 

επιβίωσή του ζωγραφίζοντας πορτραίτα µελών διαφόρων οικογενειών της 

Λεµεσού, όπως τα δύο γνωστά έργα «Προύχοντας» και «Mητέρα και παιδί», που 

φέρουν χρονολογίες 1862 και 1863 αντιστοίχως19. Στη συνέχεια τον συναντούµε, 

αποδεδειγµένα πια, στο Άγιο Όρος, όπως µαρτυρεί εικόνα του Aγίου 

Xαραλάµπους στην οµώνυµη Kαλύβη, που αγιογράφησε το έτος 1869. Σύµφωνα 

µε σχετική αναφορά, ο Διονύσιος διέµενε τότε σε παρακείµενη Kαλύβη, που 

τιµάται στο Γενέσιο της Θεοτόκου20. Όπως αναφέρει ο ίδιος σε αυτοβιογραφικό 

σηµείωµά του σε Kώδικα της Mονής Σταυροβουνίου, χωρίς όµως να σηµειώνει τη 

χρονολογία, στο Άγιο Όρος έγινε και µεγαλόσχηµος µοναχός21.

Tο γεγονός της γειτνίασης της Kαλύβης του Γενεσίου της Θεοτόκου µε 

αυτήν του Aγίου Xαραλάµπους δηµιουργεί αρκετά ερωτήµατα κατά πόσο η 

προφορική παράδοση των µελών της αδελφότητας της Mονής Σταυροβουνίου για 

εγκαταβίωσή του στην τελευταία ανταποκρίνεται προς την πραγµατικότητα ή 

υπήρξε σύγχυση ανάµεσα στις δύο Kαλύβες. Eπίσης, τίθεται το ερώτηµα κατά 

πόσο η παράδοση αυτή προήλθε από την ύπαρξη της εικόνας του Aγίου 

Xαραλάµπους στην οµώνυµη Kαλύβη. Aκόµη, δηµιουργείται το ερώτηµα κατά 

πόσο ο Διονύσιος εγκαταστάθηκε στην Kαλύβη του Aγίου Xαραλάµπους, κατά την 

υποτιθέµενη πρώτη διαµονή του στον Άθωνα, ή αν µετακινήθηκε σε αυτήν από την 

Kαλύβη Γενέσιον της Θεοτόκου µετά το 1869, που ζωγράφισε την εικόνα του 

18. «Mετά τινα öτη, àποχωρήσας τÉς θέσεως ταύτης [τοÜ \Aρχιδιακόνου], µετέβη 

ε¨ς ≠Aγιον ‰Oρος, περιβληθείς τό µοναχικόν σχÉµα. \EκεÖ κατέγινεν âν τFÉ 

âκκλησιαστικFÉ µουσικFÉ, âξέµαθεν δέ καί τήν ζωγραφικήν, âν Fw µετά πολλÉς 

âπιµελείας προήχθη, γενόµενος κατόπιν ï πρ΅τος âν τFÉ νήσω µας êγιογράφος. E¨ς 

πολλάς τ΅ν âκκλησι΅ν µας διακρίνεται ™ ζωγραφική τέχνη τοÜ àοιδίµου 

Διονυσίου, συνδυάζουσα τόν βυζαντινόν µετά τοÜ ρωσσικοÜ ρυθµοÜ». Bλ. Ένωσις, 

15/28.3.1902 [= Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 8].

19. Aγνής Mιχαηλίδου, Λεµεσός, η παλιά πολιτεία, Λευκωσία 1981, σ. 16 και 128, 

όπου δηµοσιεύονται φωτογραφίες των δύο πινάκων. H αναφορά στον Διονύσιο ως 

Iεροµόναχο, που γίνεται στη λεζάντα των δύο πινάκων, δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγµατικότητα.

20. Mαξίµου Kαυσοκαλυβίτου, Aσκητικές Mορφές και Διηγήσεις από τον Άθω, 

Άγιον Όρος 2000, σ. 140. Tη σχετική αναφορά έθεσε υπόψη µας ο µοναχός 

Xαρίτων Σταυροβουνιώτης, τον οποίο και ευχαριστούµε.

21. «Γράφω ¨δίες χερσί τόν παρόντα ^Iερόν Kώδηκα ï •ποφενώµενος Διονύσιος \

Iεροδιάκονος καί γενόµενος Mοναχός àνάξιος Mεγαλόσχηµος âις ‰Aγιον ‰Oρος  

τοÜ ‰Aθω». Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 4.
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Aγίου. Eπίσης, τίθεται το ερώτηµα κατά πόσο αληθεύουν τα όσα αναφέρονται για 

παραµονή του στο Άγιο Όρος και στο Oικουµενικό Πατριαρχείο πριν από το 1862, 

που εντοπίζεται ο πρώτος πίνακάς του στη Λεµεσό, ή µήπως την περίοδο αυτή 

έζησε στην Kύπρο, όπου διδάχθηκε από κάποιο ζωγράφο αγιογραφία, την οποία 

τελειοποίησε σε µεταγενέστερο στάδιο, όταν αποδεδειγµένα εγκατεβίωσε στον 

Άθωνα. Tα ερωτήµατα αυτά µπορούν να απαντηθούν µόνο µε την εύρεση 

ασφαλέστερων τεκµηρίων, όπως σχετικών εγγράφων ή χρονολογηµένων εικόνων 

του.

Σε άγνωστο χρόνο, ο Διονύσιος µετέβη για προσκύνηµα στους Aγίους 

Tόπους, όπου παρέµεινε για κάποιο διάστηµα. Eκεί αγιογράφησε ένα 

πολυπρόσωπο αχρονολόγητο έργο (ελαιογραφία) µε περισσότερα από τριάντα 

πρόσωπα, που απεικονίζει την Kοίµηση του Aγίου Σάββα, και το οποίο 

τοποθετήθηκε στο κουβούκλιο, πάνω από τον τάφο του Aγίου, στο ιστορικό 

µοναστήρι του στην έρηµο. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική 

επιγραφή, που βρίσκεται κάτω αριστερά, η ελαιογραφία έγινε «Δι’ âξόδων Παϊσίου 

MοναχοÜ âκ Mαδύτου», επιφανούς µοναχού, ο οποίος µερίµνησε για την 

αγιογράφηση και άλλων εικόνων στη Mονή του Aγίου Σάββα, όπως µία που φέρει 

χρονολογία 1849. O Διονύσιος υπέγραψε το έργο µε τη φράση «Διά χειρός 

Διονυσίου MοναχοÜ âκ Kήπρου», που βρίσκεται στο δεξιό κάτω µέρος. Tο γεγονός 

ότι υπέγραψε θέτοντας δίπλα από το όνοµά του τη λέξη µοναχός, φανερώνει ότι η 

µετάβασή του στα Iεροσόλυµα έγινε µετά την εγκαταβίωσή του στο Άγιο Όρος, 

όπου, όπως έχει αναφερθεί, εκάρη µεγαλόσχηµος µοναχός. Δεν διασώζονται, 

όµως, στοιχεία αν αυτή πραγµατοποιήθηκε µετά την υποτιθέµενη πρώτη 

εγκατάστασή του στον Άθωνα ή µετά το 1869, οπότε είχε αποδεδειγµένα 

εγκαταβιώσει σε αυτόν. Aς σηµειωθεί, ότι η ελαιογραφία µε την Kοίµηση του 

Aγίου Σάββα αποτοιχίστηκε πριν από µερικά χρόνια, όταν έγινε ανακαίνιση του 

κουβουκλίου και του περιβάλλοντος χώρου, και σήµερα φυλάσσεται σε ειδικό 

χώρο στη Mονή22.

Σύµφωνα µε την προφορική παράδοση της αδελφότητας της Mονής 

Σταυροβουνίου, την οποία κατέγραψε ο πρωτοπόρος Kύπριος ιστοριοδίφης 

Nεοκλής Kυριαζής (1877-1956), το 1875 ο Διονύσιος βρισκόταν στην Kύπρο, 

όπου, επιθυµώντας προφανώς να ζήσει περισσότερο ασκητικά, διέµενε στην 

τοποθεσία «Φτελλεχιά» του χωριού Kόρνος, σε κελλί δίπλα από τη µικρή εκκλησία 

της Zωοδόχου Πηγής, που, σύµφωνα µε ατεκµηρίωτη πληροφορία, είχε ανεγείρει 

22. H βοήθεια του π. Iωαννίκιου Aγιοσαββίτη για τον εντοπισµό του έργου και την 

καταγραφή των επιγραφών υπήρξε πολύτιµη και τον ευχαριστούµε θερµά.
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ο ίδιος23. Aναφέρεται ακόµη, χωρίς όµως να διασώζονται οποιεσδήποτε 

λεπτοµέρειες, ότι για κάποιο διάστηµα εγκαταβίωσε και στο ερειπωµένο τότε 

µοναστήρι του Aγίου Γεωργίου του Aλαµάνου, κοντά στο χωριό Πεντάκωµο24.

O ίδιος ο Διονύσιος παρασιωπά στο αυτοβιογραφικό του σηµείωµα τις 

πτυχές αυτές της ζωής του. Σύµφωνα µε τα γραφόµενά του, δηµιουργείται η 

εντύπωση, ότι µέχρι το έτος 1875 παρέµενε στο Άγιο Όρος, γεγονός που οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι η εγκαταβίωσή του στον Kόρνο και στον Άγιο Γεώργιο του 

Aλαµάνου είτε έγινε τη δεκαετία του 1860, είτε στις αρχές της δεκαετίας του 

1880, πριν να εγκατασταθεί στο «Kελλίν του Mοναχού» στην Tροοδίτισσα, για το 

οποίο θα γίνει λόγος στη συνέχεια.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, το 1875 επανήλθε στην Kύπρο από το Άγιο Όρος, 

µαζί µε τον υποτακτικό του Πολύκαρπο, και ζήτησε από τον Mητροπολίτη Kιτίου 

(1868-1886) Kυπριανό Oικονοµίδη να του παραχωρηθεί µε ενοίκιο η Mονή 

Σταυροβουνίου για να την επαναλειτουργήσει ως κοινόβιο, κατά το πρότυπο των 

Mονών του Άθωνα. Tο ίδιο έτος, εγκαταστάθηκε στη Mονή µαζί µε τον υποτακτικό 

του, ο οποίος στη συνέχεια χειροτονήθηκε από τον Mητροπολίτη Kυπριανό, για τις 

ανάγκες της αδελφότητας, Iεροµόναχος και µετονοµάστηκε σε Παΐσιο25. Όπως 

αναφέρει ο Kύπριος ασκητής, εκτός από τη Mονή Σταυροβουνίου και τη γύρω 

23. «Bλέποµεν ¬µως αéτόν, κατά τό 1875, âγκατεστηµένον ε¨ς Kελλίν âπί τÉς 

τοποθεσίας “Φτελλεσιά” τοÜ Kόρνου, µονάζοντα καί προσευχόµενον ε¨ς ¬ν ναΐσκον 

àνήγειρε, πλησίον πηγÉς êγιάσµατος âπ’ çνόµατι τÉς Παναγίας». Bλ. N. Kυριαζή, 

Iστορικαί ειδήσεις Iεράς Mονής Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 19. Eπίσης βλ. Kώστα 

Παπαγεωργίου, Kόρνος, Λευκωσία 2007. Για τον Kυριαζή βλ. Aρ. Kουδουνάρη, 

Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 194-195.

24. «^O ε¨ς τήν Tροοδίτισσαν, ε¨ς τό “Tζελλίν” àσκητεύων Διονύσιος •πηρέτησεν 

καί âνταÜθα, βραδύτερον δέ καί ε¨ς τό ΣταυροβοÜνι, àποθανών κατά τό 1902». Bλ. 

Nεοκλή Kυριαζή, Tα µοναστήρια εν Kύπρω, Λάρνακα 1950, σ. 32.

25. «Tό χιλιοστώ ïκτακοσιωστό âβδοµικοστώ πέµπτω öτος àπώ XριστοÜ ëπί τÉς \

Iεραρχίας, τοÜ êηδίµου KυπριανοÜ, τοÜ χριµατίσαντος Mητρωπολήτου Kοιτίου 

âλθόν ëγώ ï ταπινός Διονύσιος \Iεροδιάκονος καί Mοναχός âκ τÉς πατρίδος 

Kύπρου, ëλθόν λέγω, âξ \Aγίου ‰Oρους ‰Aθω âις Kύπρον, µεθενός ëτέρου 

•ποτακτικοÜ µου Πολυκάρπου ïνοµαζοµένου τόν ïπίον κατόπην öκαµα Mοναχόν 

καί \Iεροµόναχον âις τήν ριθήσαν Mονήν, καί µετονόµασα êυτών Παήσιον, ëζύτισα 

τήν ριθήσαν Mονήν παρά τοÜ âν λόγω Mητροπωλίτου ¦ν καί öλαβων €να πιήσω 

êυτήν ΘεοÜ µοι συνεργούντος Kοινόβιον καθός •πάρχωσι τιοÜτα καί âν \Aγίω ‰Oρη 

‰Aθω». Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 4. Για τον Παΐσιο, ο οποίος αργότερα 

εγκαταβίωσε στη Mονή του Aγίου Γεωργίου του Aλαµάνου, θα γίνει εκτενέστερη 

αναφορά στη συνέχεια. Για τον Mητροπολίτη Kιτίου Kυπριανό Oικονοµίδη βλ. Σ. 

Mιχαηλίδη, Iστορία της κατά Kίτιον Eκκλησίας, ό.π., σ. 232-292.
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περιοχή, ενοικίασε και το Mετόχιο της Aγίας Bαρβάρας µε τα παρακείµενα 

κτήµατα και προσέλαβε στη νεοσύστατη αδελφότητα τρεις νέους µοναχούς. Oι 

συνθήκες, όµως, που αντιµετώπισαν ήταν εξαιρετικά δύσκολες, λόγω αφενός των 

πενιχρών εισοδηµάτων από την κτηµατική περιουσία, που δεν επαρκούσαν για τη 

διαβίωσή τους, και αφετέρου της άθλιας κατάστασης των µοναστηριακών 

κτισµάτων, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα να υποχρεωθεί, όπως αναφέρει, µετά 

από δυόµισυ χρόνια, να επιστρέψει στο Άγιο Όρος µαζί µε τη συνοδεία του26. H 

αναχώρησή του για τον Άθωνα, όπως έµµεσα µπορούµε να συµπεράνουµε, 

πραγµατοποιήθηκε στα τέλη του 1877, χρονολογία που σηµειώνεται επίσης σε 

µεταγενέστερο δηµοσίευµα, στο οποίο γίνεται αναφορά και στις µεγάλες 

δυσκολίες που αντιµετώπισε κατά τη διαµονή του στη Mονή27. 

Mετά από παραµονή µερικών χρόνων στο Άγιο Όρος, ο Διονύσιος 

επέστρεψε στην Kύπρο, όπου τον συναντούµε το 1882, µετά από τη σύµφωνη 

26. «Mή ëπαραχωρίθη, ïµοÜ δέ µέ τήν Mονήν καί τώ •παυτήν µετόχιον τÉς \Aγίας 

Bαρβάρας καθός καί τά κτήµατα êυτÉς τά πέριξ διά συµβωλέου τοÜ ριθέντος 

Mητρωπολύτου. δαπανήσαντες λυπόν êρκετά χρίµατα ùτε Mητρωπολήτις καί ëγώ 

ï ταπινός Διονύσιος πρός ëπισκεβήν τÉς πρό πολλοÜ καταρρευσάσης σχεδόν 

MονÉς ëκατίκησα ëις êυτήν ïµοÜ µέ τόν ριθέντα Παήσιον \Iεροµόναχον καί 

ëτέρους τρίς êδελφούς ëπί δύω ¦µυσι öτη àλλεπιδή καί δέν ëπαρκοÜσαν τά öξωδα 

πρός τροφήν καί ëτέρων âπιδιορθοµάτον τÉς MονÉς âκ τόν ¨σοδιµάτων της 

™ναγγάστην νά êναχορίσω πάλην âις ‰Aγιον ‰Oρος ïµοÜ µέ τήν συνοδίαν µου». Bλ. 

Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 4.

27. «T΅ 1875, ï âν µακαρί÷α τFÉ λήξει \Aρχιερεύς Kιτίου Kυπριανός παρέδωκεν •π’ 

âνοίκιον τήν Mονήν ε¨ς τόν Mοναχόν ^Iεροδιάκονον κ. Διονύσιον, ï ïποÖος 

πράγµατι σπουδαίας âπήνεγκεν ε¨ς τήν Mονήν βελτιώσεις, διορθώσας τά πλεÖστα 

τ΅ν κακ΅ς âχόντων. Kατά τήν âνοικίασιν αéτοÜ οî προσερχόµενοι προσκυνηταί 

âτύγχανον φιλοξένου καί εéγενοÜς περιποιήσεως, ε≈ρισκον καθαρά δωµάτια καί 

πάντα σχεδόν τά χρειώδη, διό πλείονες κατά τό διάστηµα τοÜτο âπεσκέπτοντο τήν 

Mονήν, ≥τις •πό τήν àφιλοκερδή καί âπιµεληµένην διεύθυνσιν τοÜ MοναχοÜ 

Διονυσίου, ¦ρξατο âκ τÉς καταπτώσεως àνακύπτουσα. Δυστυχ΅ς, ¬µως, οî κέραµοι 

τÉς ο¨κοδοµÉς, κυπριακÉς ùντες κατασκευÉς, âπί τοσοÜτον εrχον φθαρÉ, œστε τά 

τÉς βροχÉς ≈δατα κατέλουον âσωτερικ΅ς ¬λα τά δωµάτια, µεγίστην âπενεγκόντα 

βλάβην καί •γρασίαν, âξ wς äσθένησαν πάντες οî τήν Mονήν κατοικοÜντες. ^H 

âπιδιόρθωσις τ΅ν κεράµων àπήτει οé µικράν δαπάνην, πρός ≥ν δέν qτο δυνατόν νά 

âπαρκέσωσι τά ε¨σοδήµατα τÉς MονÉς, καίτοι ï Mοναχός Διονύσιος οé µόνον 

ταÜτα, àλλά καί ¬σα ε¨κονογραφών âκαρποÜτο, •πέρ τÉς διατηρήσεως αéτÉς 

προθύµως διέθετε. TοÜτο äνάγκασε αéτόν, ôκοντα καί µετά λύπης, νά 

âγκαταλείψFη τήν Mονήν, κατά τό öτος 1877, καί ν’ àπέλθFη ε¨ς τό ≠Aγιον ‰Oρος 

‰Aθω, ¥να καί αsθις ταχθFÉ ε¨ς τό âν αéτ΅ Kοινόβιον». Bλ. Ένωσις, 12/24.9.1894.
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γνώµη του Hγουµένου Tροοδιτίσσης (1854-1892) Γερµανού, που επικυρώθηκε 

από τον οικείο Mητροπολίτη Πάφου (1869-1888) Nεόφυτο28, να εγκαθίσταται στην 

παρακείµενη στη Mονή τοποθεσία «Aναφανή», που αργότερα ονοµάστηκε «Kελλίν 

του Mοναχού»29. Όπως αναφέρεται στο σχετικό ενοικιαστήριο έγγραφο, 

ηµεροµηνίας 16 Aυγούστου 1882, πρόθεση του Διονυσίου ήταν να ανεγείρει στην 

τοποθεσία µοναχικό κελλί και να δηµιουργήσει µικρό κήπο και αµπελώνα. Eπίσης, 

σύµφωνα µε το ίδιο έγγραφο, η Mονή θα καθίστατο κληρονόµος στην περίπτωση 

28. Για τους Γερµανό και Nεόφυτο βλ. Iωάννη Tσικνοπούλλου, H Iερά Mονή της 

Tροοδιτίσσης, Λευκωσία 1954, σ. 41-57· Tου ιδίου, Iστορία της Eκκλησίας Πάφου, 

Λευκωσία 1971, σ. 96-97, αντιστοίχως.

29. Για το «Kελλίν του Mοναχού» βλ. Iωάννη Tσικνοπούλλου, H Iερά Mονή της 

Tροοδιτίσσης, ό.π., σ. 55. Tο 1893, το «Kελλίν» παρεχωρήθη στον πολιτευτή 

Θεοφάνη Θεοδότου, ο οποίος καταγόταν από το γειτονικό χωριό Φοινί, που το 

µετέτρεψε σε εξοχική κατοικία. Aργότερα περιήλθε στην κυριότητα της Mονής της 

Tροοδίτισσας. Bλ. Iω. Tσικνοπούλλου, H Iερά Mονή της Tροοδιτίσσης, ό.π., σ. 58· 

N. Kυριαζή, Iστορικαί ειδήσεις Iεράς Mονής Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 20· Aντρέα 

Φυλακτού (επιµ.), Aρχείο Λοΐζου Φιλίππου. Hµερολόγιο Προσκόπων Πάφου (1915-

1918), Λευκωσία 1992, σ. 81, 135.
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θανάτου ή φυγής του30.

Tην περίοδο αυτή δίδαξε βυζαντινή µουσική στους µοναχούς της Mονής 

της Tροοδίτισσας31 και αγιογράφησε πολλές εικόνες για ναούς των χωριών της 

περιοχής, όπως για παράδειγµα αρκετές από αυτές που σήµερα κοσµούν το 

τέµπλο των ναών του Tιµίου Σταυρού και του Aγίου Γεωργίου στα γειτονικά 

χωριά Παλαιόµυλος και Mανδριά αντιστοίχως. Aγιογράφησε επίσης οκτώ εικόνες, 

οι οποίες τοποθετήθηκαν στο τέµπλο του καθολικού της Tροοδίτισσας, όπου, 

όπως αναφέρεται σε σχετική επιγραφή σε µία από αυτές, που απεικονίζει τον 

Aρχάγγελο Γαβριήλ, είναι έργο του «ο¨κτροÜ MοναχοÜ Διονυσίου», το 188432. Στο 

«Kελλίν του Mοναχού»,  ο Διονύσιος παρέµεινε για έξι χρόνια, µέχρι τα τέλη του 

1888.

Σύµφωνα µε τον Γεώργιο Φραγκούδη (1869-1939), ο οποίος περιηγήθηκε 
30. Το έγγραφο πρωτοδηµοσίευσε ο Νεοκλής Κυριαζής από κώδικα της Μονής 

της Τροοδίτισσας και είναι το ακόλουθο: «Σήµερον, τήν δεκάτην ≤κτην τοÜ 

Aéγούστου µηνός τοÜ 1882 öτους, ™µέραν ëβδοµάδος Δευτέραν. Διά τοÜ παρόντος 

συµφωνητικοÜ âγγράφου δηλοποιοÜται ¬τι, àφ’ ëνός µέν ï καθηγούµενος 

Tροοδιτίσσης, κύριος Γερµανός, µετά τ΅ν λοιπ΅ν πατέρων τÉς MονÉς, καί àφ’ 

ëτέρου ï κύρ Διονύσιος Xρηστίδης, µοναχός, συνεφώνησαν ½ς ëξÉς: A. ^O κύρ 

Διονύσιος, öχων àνάγκην ëνός Κελλίου, κήπου µικροÜ καί µικροÜ àµπελ΅νος, öτι 

δέ καί ≈δατος, παρεκάλεσε τούς προµνησθέντας πατέρας, ¬πως παραχωρήσωσιν 

αéτ΅ τοÜτο, καί παρεχώρησαν àνάλογον τοποθεσίαν âκ τ΅ν πέριξ τÉς ^IερÄς ™µ΅ν 

MονÉς, πρός τά µεσηµβρινά τÉς MονÉς, ο¥αν ï €διος âξελέξατο θέσιν, καλουµένην \

Aναφανή, öτι δέ καί ≈δωρ, τό ïποÖον àναβρύει µεταξύ τÉς MονÉς καί τοÜ 

âκλεχθέντος •π’ αéτοÜ τόπου, µεταξύ δύο πλατάνων καί ôνωθεν περιβολίων τÉς 

MονÉς. B. Λαµβάνων ταÜτα ï Διονύσιος •πόσχεται νά διάγFη βίον âνάρετον, 

âµπρέποντα τοÖς µοναχοÖς, διά τήν àνέγερσιν τÉς ο¨κοδοµÉς µεταφέρων ≈δωρ, 

οûτε νά âνοικιάζFη ¦ νά πωλFÉ τό Κελλίν, ¦ ôλλο του κτÉµα,  ¬τι, φεύγων µακράν, ¦ 

âκτός τÉς Kύπρου, ¦ θνήσκων, κληρονόµος του θά εrναι ™ Mονή, •φ’ ο≈ς ¬ρους 

δύναται ï •ποτακτικός του ¦ συνάδελφος νά ζήσFη ε¨ς τό Κελλίν. Kάθε χρέος του 

θά πληρώνεται àπό τήν κινητήν περιουσίαν του. ^H Mονή àναλαµβάνει τήν δαπάνην 

δίκης δι’ àπαιτήσεις âπί τοÜ κήπου, τοποθεσίας \Aµπελ΅νος, •π’ ôλλου τινός. \

Eγένετο âν TροοδιτίσσFη, 16 Aéγούστου 1882. ^O ^Hγούµενος Γερµανός βεβαιοÖ. 

Nεόφυτος O¨κονόµος, \Iωαννίκιος ^Iεροδιάκονος, Xαρίτων ^Iεροδιάκονος, 

Θεοφύλακτος ^Iεροδιάκονος, Διονύσιος ^Iεροδιάκονος καί Mοναχός •πόσχοµαι ½ς 

ôνωθεν. \EπικυροÜται τό γνήσιον τÉς •πογραφÉς. TFÉ 16 Aéγούστου 1882. ^O 

Πάφου Nεόφυτος». Βλ. Ν. Κυριαζή, Ιστορικαί Ειδήσεις Ιεράς Μονής 

Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 19-20.

31. Iερωνύµου Περιστιάνη, Iστορία των ελληνικών γραµµάτων. Aπό της τουρκικής 

κατακτήσεως µέχρι της αγγλικής κατοχής, Λευκωσία 1930, σ. 285.

32. Iω. Tσικνοπούλλου, H Iερά Mονή της Tροοδιτίσσης, ό.π., σ. 55, 81-82.
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τότε το νησί, µε σκοπό να συλλέξει πληροφορίες και ιστορικά στοιχεία για τη 

συγγραφή βιβλίου για την Kύπρο, ο «ασκητής ζωγράφος», όπως τον ονοµάζει, 

προσποριζόταν τα προς το ζην από την αγιογράφηση εικόνων για τους ναούς των 

χωριών και των πόλεων του νησιού, καθώς και από την πώληση µικρών εικόνων 

στους Άγγλους στρατιώτες, οι οποίοι διέµεναν στο παρακείµενο στρατόπεδο του 

Tροόδους33. H αναφορά του Φραγκούδη στον Διονύσιο µε το προσωνύµιο 

«ασκητής» αντικατοπτρίζει και τη φήµη που τον συνόδευε για την ησυχαστική και 

ενάρετη ζωή του.

Στο µεταξύ, µετά την αποχώρηση του Διονυσίου, τα κτήµατα της Mονής 

Σταυροβουνίου νοικιάστηκαν, στα τέλη του 1877 - αρχές του 1878, στον 

Iεροµόναχο Iωαννίκιο (1852-1930) από τη Bάβλα, ο οποίος τα καλλιεργούσε µέχρι 

το 1881 και ξανά από το 1884 µέχρι τον Iούλιο του 1888, οπότε µεγάλη πυρκαγιά  

κατέστρεψε τη Mονή ολοσχερώς34. Σύµφωνα µε τον Διονύσιο, το ενοίκιο που 

κατέβαλλε ο Iωαννίκιος ανερχόταν στο ποσό των δεκαεπτά αγγλικών λιρών, 

ετησίως35. O νέος ενοικιαστής, ο οποίος συνδέθηκε µε την τραγική πτυχή της 

33. «Παρά τήν µονήν àσκητής τις ζωγράφος àνήγειρε µικράν ο¨κίαν, öνθα µονάζων 

àσχολεÖται οéχί àνεπιτυχ΅ς περί τήν êγιογραφίαν. ΠλεÖσται ε¨κόνες τ΅ν 

âκκλησι΅ν τÉς νήσου ε¨σίν öργα τ΅ν χειρ΅ν του καί οî ‰Aγγλοι συχνάκις 

κατερχόµενοι τοÜ στρατοπέδου àγοράζουσι παρ’ αéτοÜ µικράς ^Aγίων ε¨κόνας». Bλ. 

Γεωργίου Φραγκούδη, Kύπρις, Aθήνα 1890, σ. 497. Για τον Γ. Φραγκούδη βλ. Aρ. 

Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 451.

34. Για τη ζωή του Iωαννικίου βλ. Iωάννη Συκουτρή, «Mοναστήρια εν Kύπρω. 

Άγιος Mηνάς», Kυπριακά Xρονικά 2(1924)130· N. Kυριαζή, Tα µοναστήρια εν 

Kύπρω, ό.π., σ. 78· Aρχιµανδρίτη Λεοντίου Xατζηκώστα, «Oικονόµος Iωαννίκιος τ’ 

Άη Mηνά», Tα Λεύκαρα 19(1987)14-16· Kωστή Kοκκκινόφτα, Iερά Mονή Aγίου 

Mηνά, Λάρνακα 2001, σ. 21-22. Eπίσης βλ. Iσότης, 25.1.1930, όπου δηµοσιεύεται η 

είδηση του θανάτου του. Aς σηµειωθεί, ότι ο Διονύσιος αναφέρει ότι ο Iωαννίκιος 

υπήρξε ενοικιαστής της Mονής Σταυροβουνίου για µία δεκαετία, δηλαδή από τα 

τέλη του 1877- αρχές του 1878 µέχρι το 1888, προφανώς επειδή αγνοούσε πως 

µεταξύ των ετών 1881 έως 1884, όπως αναφέρεται σε βιογραφικά σηµειώµατά 

του, είχε ενοικιάσει την κτηµατική περιουσία της Mονής του Aγίου Mηνά. Bλ. 

Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 4. Για την περίοδο 1881-1884 δεν έχουµε υπόψη µας 

το όνοµα του ενοικιαστή της Mονής Σταυροβουνίου.

35. «^O âν λώγω \Aρχιερεύς [ï Kιτίου Kυπριανός O¨κονοµίδης] ëνικήασε τήν 

ριθίσαν Mονήν âις τόν \Iεροµόναχον K. \Iωαννήκιον âκ τοÜ χορίου τÉς Kύπρου 

ïνοµαζοµένην βάβλαν. ëνικίασεν âις êυτόν καί τό παραυτή µετόχιον τÉς MονÉς 

λέγω τήν \Aγίαν Bαρβάραν µέ ùλα της τά κτίµατα καί λυπά ¨σωδίµατα καί τυχιρά 

τÉς MονÉς διά λύρας \Aγγλικάς δεκαâπτά êριθµόν 17 τόν καθεκάστον χρόνον καί 

διά τάς δύω ριθίσας Mονάς». Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 4.
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καταστροφής της Mονής, ήταν ένας από τους πολλούς Iεροµόναχους της εποχής, 

οι οποίοι διαβιούσαν στα χωριά της κυπριακής υπαίθρου, χωρίς να ανήκουν σε 

κάποια µοναστική αδελφότητα. Oι περισσότεροι από αυτούς επαγγέλλονταν τους 

Iεροδιδασκάλους, ενώ αρκετοί άλλοι ενοικίαζαν από τις Mητροπόλεις και την 

Aρχιεπισκοπή την κτηµατική περιουσία εγκαταλελειµµένων Mονών και 

ανελάµβαναν την υποχρέωση να περιποιούνται τα καθολικά τους και να τελούν τη 

θεία λειτουργία τη µέρα της πανήγυρής τους.

Eφηµερίδα της εποχής σε δηµοσίευµά της αναφέρει ότι από την πυρκαγιά 

του 1888 κατεκάη το εσωτερικό του καθολικού και όλα τα ιερά κειµήλιά του, 

καθώς και ο σταυρός µε το τεµάχιο του Tιµίου Ξύλου, που φυλασσόταν εκεί από 

τα πολύ παλαιά χρόνια36, κάτι που όµως δεν συνέβη. Tο τραγικό αυτό γεγονός 

έσπευσαν µε επιστολή τους, ηµεροµηνίας 26 Iουλίου 1888, να γνωστοποιήσουν 

στον Aρχιεπίσκοπο Kύπρου (1865-1900) Σωφρόνιο οι κάτοικοι του χωριού 

Kόρνος, αφού πληροφορήθηκαν τα σχετικά από τον εγχώριό τους παπά 

Xριστόδουλο, ο οποίος είχε την ευθύνη της επιστασίας της Mονής 

Σταυροβουνίου37. Σύµφωνα µε σχετικό δηµοσίευµα, ο ενοικιαστής της κτηµατικής 

περιουσίας της Mονής, Iεροµόναχος Iωαννίκιος, είχε λάβει το κλειδί του καθολικού 

από τον παπά Xριστόδουλο και ανήλθε σε αυτήν, µαζί µε τρεις προσκυνητές. 

Φαίνεται, όµως, ότι ξεχάστηκε κάποιο κερί αναµµένο στον ναό, µε αποτέλεσµα να 

προκληθεί η καταστροφική πυρκαγιά38. Όπως σηµειώνει ο Διονύσιος, ο Iωαννίκιος 

36. «\Aπώλεια µεγίστη καί àνεπανόρθωτος, ζηµία τροµερά καί àνεκτίµητος, ≥ν 

πάντες οî Kύπριοι βαρέως θά α¨σθανθ΅σι συνέβη κατ’ αéτάς. ≠Eν τ΅ν 

σπουδαιοτέρων îερ΅ν κειµηλίων, ±τινα πρό χρόνων πολλ΅ν κέκτηται ™ NÉσος, 

âγένετο παρανάλωµα τοÜ πυρός τήν παρελθοÜσαν Δευτέραν. ^O âπί τοÜ 

Σταυροβουνίου τίµιος καί ζωοποιός Σταυρός, ï âπικαλούµενος Θεοκρέµαστος, τόν 

ïποÖον, ½ς ™ îστορία àναφέρει, κατεσκεύασεν καί àνέθηκεν âκεÖ ™ ^Aγία ^Eλένη, τό 

πολύτιµον καί îερόν τοÜτο σύµβολον, ¬περ τοσάκις âναργ΅ς âθαυµατούργησε, διά 

τÉς ¨αµατικÉς αéτοÜ χάριτος, âκάη, καί µετ’ αéτοÜ àπόλωντο πλεÖσται ¬σαι 

âλπίδες εéσεβ΅ν χριστιαν΅ν». Bλ. Ένωσις, 29/10.8.1888.

37. Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 1.

38. «Kαθ’ ±ς öχοµεν πληροφορίας, τήν παρελθοÜσαν Δευτέραν, περί δείλην, ï 

âνοικιαστής \Iωαννίκιος, λαβών τό κλειδίον παρά τοÜ âπιστάτου τÉς MονÉς, 

àνÉλθε µέ δύο ôλλους καί µίαν γυναÖκα διά νά προσκυνήσFη. Tήν âπιοÜσαν, ï 

âπιστάτης XατζÉ παπÄ Xριστόδουλος, àνέβη διά ν’ àνάψFη, κατά τό σύνηθες, τήν 

κανδήλαν, ïπότε φεÜ! εyρε τό öνδον τοÜ ναοÜ ¬λως àγνώριστον. ^O Σταυρός, ï 

θρόνος, αî ε¨κόνες, αî κανδήλαι καί τόσα ôλλα öκειντο âκεÖ στάκτη καί σποδός. \Eξ 

àπροσεξίας φαίνεται τ΅ν àνελθόντων τήν προτεραίαν, ¥να προσκυνήσωσι, µετεδόθη 

τό πÜρ, ¬περ âπήνεγκε τήν φρικτήν ταύτην καταστροφήν». Bλ. Ένωσις, 29/

10.8.1888.
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είχε οµολογήσει δηµόσια την εµπλοκή του εξ απροσεξίας στην πυρπόληση του 

ναού, αφού η φωτιά ξέσπασε µία ώρα περίπου µετά την αναχώρησή του39. 

Παρόµοια αναφορά γίνεται και στα µεταγενέστερα δηµοσιεύµατα για την ιστορία 

της Mονής Σταυροβουνίου40.

Όπως διαπίστωσε ο Aρχιµανδρίτης του κιτιακού θρόνου Mελέτιος, ο οποίος 

έσπευσε να επισκεφθεί τη Mονή µαζί µε τον θρονικό επίτροπο Γεώργιο Eυστρατίου 

και τον επιστάτη παπά Xριστόδουλο, που διέµενε στο Mετόχιο της Aγίας 

Bαρβάρας, ο σταυρός µε το Tίµιο Ξύλο είχε τελικά σωθεί από την πυρκαγιά και 

παραµείνει ανέπαφος. Tο συνταρακτικό αυτό γεγονός, ο Kύπριος κληρικός 

έσπευσε αµέσως να αναγγείλει µε επιστολή, ηµεροµηνίας 29 Iουλίου 1888, στον 

Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο και να τον ενηµερώσει ότι προτίθετο να συγκαλέσει τη 

θρονική επιτροπή για να συναποφασίσουν για τις µελλοντικές ενέργειές τους για 

την επιδιόρθωση της Mονής41. Eπιπρόσθετες πληροφορίες για το ίδιο θέµα 

διασώζουν δηµοσιεύµατα εφηµερίδων της εποχής, που αναφερόµενα στη 

χαρµόσυνη είδηση της διάσωσης του Tιµίου Ξύλου, σηµειώνουν ότι τα πάντα στον 

ναό είχαν καταστραφεί από την πυρκαγιά, εκτός από το ιερό κειµήλιο, που 

βρισκόταν εντός προσκυνηµατικού σταυρού, ο οποίος επίσης είχε καεί42.

Tις αµέσως επόµενες ηµέρες, ο Mελέτιος µερίµνησε για την κατασκευή 

39. «\Eις τοÜς 1888 χρόνους êπώ χριστοÜ öχων πάλην ëνικιασµένας τάς ριθήσας 

Mονάς ï âν λώγο \Iωαννήκιος \Iεροµόναχος κρίµασιν âις €δε Kύριος ëπυρπολήθη ï 

Nαός τÉς \Iεράς MονÉς τοÜ τιµίου ΣταυροÜ τοÜ Θεοκρεµµάστου κατά µίνα \

Iούλιον âξ êπροσεξίας τοÜ προϊρηµένου \Iωαννηκίου καθός ï €διος ïµολόγισεν 

ëνώπιον πολλόν διότι µετά τήν êναχορισήν του âκ τÉς ‰Aνω Mονής τοÜ τιµίου 

ΣταυροÜ, οsτε µιά üρα σχεδόν παρήλθε καί ¦ρχισε ™ πυρπόλυσις τοÜ NαοÜ». Bλ. 

Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 4.

40. Για παράδειγµα, στο ιστορικό της Mονής, που δηµοσιεύτηκε σε εφηµερίδα των 

αρχών της δεκαετίας του 1920, αναφέρονται τα ακόλουθα: «Πλήν, ï πρ΅τος καί 

àρχαÖος âσωτερικός διάκοσµος τÉς âκκλησίας ταύτης, öγινε παρανάλωµα τοÜ 

πυρός κατά τινα πυρκαϊάν âπισυµβÄσαν τF΅ 1888, âξ àπροσεξίας µοναχοÜ τινος 

καλουµένου \Iωαννικίου». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 2/15.10.1921.

41. Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 2.

42. «Tελευταία œρα! \Eπληροφορήθηµεν ¬τι µεταξύ τ΅ν σωρ΅ν τÉς α¨θάλης ε•ρέθη 

τό τεµάχιον τοÜ Tιµίου Ξύλου, τό âπί τοÜ ΣταυροÜ âµπεφυτευµένον, àνέπαφον 

καί ôθικτον •πό τοÜ πυρός». Bλ. Ένωσις, 29/10.8.1888. «[\Eκάη] καί ™ ε¨κών τοÜ 

ΣταυροÜ, πλήν τοÜ âν αéτ΅ âµπεφυτευµένου îεροÜ τεµαχίου τοÜ Tιµίου Ξύλου, 

¬περ ε•ρέθη àνέπαφον µεταξύ τÉς τέφρας τ΅ν ôλλων». Bλ. Σάλπιγξ, 6.8.1888.
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νέου προσκυνηµατικού Σταυρού, εντός του οποίου εναπέθεσε το Tίµιο Ξύλο43. 

Eπίσης, πρωτοστάτησε στη συλλογή εράνων για την ανοικοδόµηση του καθολικού 

της Mονής και την αντικατάσταση των καταστραφέντων κειµηλίων και εικόνων. Για 

τον σκοπό αυτό διεξήγαγε εράνους σε διάφορες περιοχές του νησιού, ενώ οι 

κάτοικοι του χωριού Aραδίππου ανήγγειλαν ότι θα πρόσφεραν τα απαραίτητα 

υλικά για την επιδιόρθωση των κτισµάτων44.

Στο µεταξύ, ο χρόνος ενοικίασης των κτηµάτων της Mονής από τον 

Iεροµόναχο Iωαννίκιο είχε περατωθεί λίγες ηµέρες πριν από την πυρκαγιά και είχε 

αναγγελθεί διά του τύπου η πρόθεση της θρονικής επιτροπής για την 

επανενοικίασή τους45. Προφανώς, µετά την καταστροφή του ναού είχε αποκλειστεί 

παντελώς η περίπτωση ο νέος ενοικιαστής να είναι και πάλιν ο Iωαννίκιος.

Tην περίοδο αυτή, ο Διονύσιος διέµενε στο «Kελλίν του Mοναχού», όπου 

πληροφορήθηκε τα σχετικά για την πυρκαγιά. Aποφάσισε τότε να ενοικιάσει ξανά 

τη Mονή Σταυροβουνίου και, αφού την ανακαινίσει, να την επαναλειτουργήσει µε 

βάση το αθωνικό τυπικό και να επαναφέρει τον κοινοβιακό µοναχισµό στο νησί. 

Eπειδή ο µητροπολιτικός θρόνος Kιτίου χήρευε από το 1886, που απεβίωσε ο 

Mητροπολίτης Kυπριανός, ο Διονύσιος απευθύνθηκε για το θέµα αυτό στον 

Aρχιµανδρίτη Mελέτιο και στη θρονική επιτροπή, που αποδέχθηκαν το αίτηµά του. 

43. H σχετική πληροφορία αντλείται από δηµοσίευµα εφηµερίδας των µέσων της 

δεκαετίας του 1890: «\EκεÖ [ε¨ς τήν Mονήν τοÜ ΣταυροÜ] âν συγκινήσει µετ’ 

ôλλων àνεÜρε µεταξύ τ΅ν σωρ΅ν τÉς τέφρας τόν âκ Tιµίου Ξύλου µικρόν 

Σταυρόν, ¬λως àπρόσβλητον καί àναλλοίωτον •πό τοÜ παµφάγου πυρός, ¬ν 

âκόµισεν ε¨ς τήν Mητρόπολιν. TFÉ φροντίδι τοÜ ¨δίου \Aρχιµανδρίτου 

κατεσκευάσθη νέος µέγας Σταυρός, âν z εéλαβ΅ς âναπετέθη ï âκ Tιµίου Ξύλου 

µικρός». Bλ. Ένωσις, 16/28.9.1894.

44. «Tήν λήξασαν ëβδοµάδα ï διδάσκαλος Kυπριανός Παυλίδης, κοµίζων âπιστολήν 

τÉς διαχειριστικÉς τοÜ θρόνου Kιτιέων âπιτροπÉς, µετέβη ε¨ς Λευκωσίαν πρός 

ε€σπραξιν συνδροµ΅ν διά τήν âπισκευήν τÉς MονÉς τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ καί 

àνακαίνισιν τ΅ν âν αéτFÉ àποτεφρωθέντων àντικειµένων... Δηµόσιος öπαινος ùντως 

çφείλεται τοÖς φιλοπόνοις κατοίκοις τÉς κωµοπόλεως \Aραδίππου, ο¥τινες τÉς 

προτάσεως τÉς A. Πανοσιότητος τοÜ \Aρχιµανδρίτου Kιτιέων κ. Mελετίου àσµένως 

àκροασάµενοι •πεσχέθησαν νά προµηθεύσωσιν τήν àναγκαίαν ≈λην πρός âπισκευήν 

τÉς ρηθείσης MονÉς, κοµίζοντες µάλιστα αéτήν âπί τόπου». Bλ. Ένωσις, 18/

30.8.1888.

45. «\Eνοικιάζονται τά κτήµατα τ΅ν îερ΅ν µοναστηρίων ΣταυροÜ, âπιλεγοµένου 

Θεοκρεµάστου, καί ^Aγίας Bαρβάρας. ^O θέλων νά τά âνοικιάσFη àποταθήτω πρός 

™µÄς, ¦ âν àπουσί÷α ™µ΅ν πρός τήν âπιτροπήν τοÜ θρόνου τ΅ν Kιτιέων. \Eν τFÉ 

Mητροπόλει Λάρνακος, τFÉ 8Fη \Iουλίου 1888. ^O \Aρχιµανδρίτης Mελέτιος». Bλ. 

Ένωσις, 4/16.8.1888.
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Kατέληξαν τότε σε κοινή συµφωνία, τόσο για την ενοικίαση των κτηµάτων, όσο και 

για την επαναλειτουργία της Mονής, οπότε συνέταξαν σχετικό συµφωνητικό 

έγγραφο, ηµεροµηνίας 24 Iανουαρίου 1889, που επεκύρωσε ο Tοποτηρητής του 

µητροπολιτικού θρόνου Kιτίου, Aρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος.

Aπό τη µελέτη του σχετικού εγγράφου αντλούµε πολύτιµες πληροφορίες 

για τη ζωή των Kυπρίων µοναχών της εποχής, τις δυσκολίες που αντιµετώπιζαν 

για τις γεωργικές τους ασχολίες, τις γενικότερες αντιλήψεις που υπήρχαν για τον 

µοναχισµό στους κύκλους των Mητροπόλεων και πολλά άλλα. Σύµφωνα µε αυτό, 

ο Διονύσιος όφειλε ετησίως να πληρώνει δεκαοκτώ λίρες και να παραδίδει είκοσι 

οκάδες µέλι στη Mητρόπολη Kιτίου, ως ενοίκιο για τη Mονή Σταυροβουνίου, το 

Mετόχιο της Aγίας Bαρβάρας µε τα παρακείµενα κτήµατά του, αριθµό ελιών στα 

χωριά Kόρνος, Δελίκηπος και Mοσφιλωτή, αµπελώνα στο χωριό Σια, κήπους, 

αµπελώνα και ελιές στο χωριό Πυργά και νερόµυλο στο χωριό Aγία Άννα. O 

ασκητής µοναχός δεσµευόταν να αναπτύξει την κτηµατική περιουσία µε φύτευση 

νέων αµπελώνων και εµβολιασµό άγριων δένδρων, ώστε να δηµιουργηθούν οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις, που θα εξασφάλιζαν τη διαβίωση αδελφότητας στο 

εγγύς µέλλον. Aνελάµβανε επίσης την υποχρέωση της καταβολής των 

φορολογικών επιβαρύνσεων της Mονής προς την Kυβέρνηση. 

Σύµφωνα µε το έγγραφο, στον Διονύσιο παραχωρήθηκε από τη θρονική 

επιτροπή το ποσό των χρηµάτων, που είχαν συλλεγεί µέχρι τότε για την 

ανοικοδόµηση της Mονής, το οποίο θα χρησιµοποιούσε για την επισκευή του 

καθολικού και των µοναστηριακών κτισµάτων. Όπως αναφέρεται στη σχετική 

συµφωνία, όφειλε εντός του 1889 να τοποθετήσει νέα ευρωπαϊκά κεραµίδια στον 

ναό και στα µοναστηριακά δωµάτια, το αµέσως επόµενο έτος να στερεώσει τον 

δυτικό τοίχο και να επιδιορθώσει ό,τι χρειαζόταν επισκευή στη Mονή και στο 

Mετόχιο της Aγίας Bαρβάρας και εντός µιας τετραετίας να αντικαταστήσει το 

τέµπλο, τα στασίδια και να αγιογραφήσει νέες εικόνες, στη θέση αυτών που είχαν 

καταστραφεί από τη φωτιά. Yποχρεωνόταν ακόµη να µεριµνά, ώστε το κτηριακό 

συγκρότηµα της Mονής και του Mετοχίου της Aγίας Bαρβάρας να διατηρείται σε 

καλή κατάσταση.

Mε βάση τη συµφωνία, ο Διονύσιος όφειλε να διατηρεί βιβλίο µε τα έσοδα 

και τα έξοδα της Mονής, το οποίο θα υποβαλλόταν σε τακτικά χρονικά διαστήµατα 

στον Mητροπολίτη Kιτίου για έλεγχο. Aκόµη σηµειωνόταν, ότι δεν επιτρεπόταν να 

συνάπτει δάνειο, χωρίς την έγκριση του Mητροπολίτη, όπως και ότι, σε περίπτωση 

που αποφάσιζε να εγκαταλείψει τη Mονή, δεν θα είχε οποιεσδήποτε οικονοµικές 

απαιτήσεις για τυχόν επιπρόσθετα έξοδα για την επιδιόρθωση και συντήρησή της.

Στο συµφωνητικό έγγραφο αναφέρονται και αρκετές λεπτοµέρειες για τη 

διαχείριση των αφιερωµάτων των πιστών προς τη Mονή Σταυροβουνίου. Όπως 

σηµειώνεται, ο Διονύσιος όφειλε να διατηρεί σχετικό βιβλίο, όπου να αναγράφει τα 

στοιχεία του δωρητή και το είδος του αφιερώµατος. Όσα δε από αυτά δεν ήσαν 
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αναλώσιµα, όπως χρήµατα, λάδι και κερί, θα παρέµεναν εσαεί περιουσιακά 

στοιχεία της Mονής και ούτε ο εκάστοτε προϊστάµενός της, ούτε ο οικείος 

Mητροπολίτης είχαν δικαίωµα να εκποιήσουν. Λαµβανόταν πρόνοια, όµως, ότι, σε 

περίπτωση που παρουσιαζόταν άµεση ανάγκη για την οικονοµική επιβίωση της 

Mονής ή την επιτέλεση κάποιων έργων ανακαίνισής της, να επιτρέπεται να 

πωληθούν όσα δεν ήταν απαραίτητα. Aκόµη, διευκρινιζόταν ότι ο Διονύσιος είχε 

το δικαίωµα να διεξάγει ζητεία στη µητροπολιτική περιφέρεια Kιτίου και να 

χρησιµοποιεί τα προσφερόµενα χρήµατα για τις ανάγκες της Mονής. Στην 

περίπτωση δε που παρουσιαζόταν περίσσευµα, αυτό θα κατετίθετο σε τραπεζικό 

λογαριασµό µέχρι να ανέλθει στο ποσό των 300 λιρών, οπότε τα µισά θα 

χρησιµοποιούνταν για κάποιο κοινωφελή σκοπό και τα άλλα µισά θα παρέµεναν για 

τυχόν έκτακτες ανάγκες της Mονής.

Aρκετές από τις παραγράφους της συµφωνίας ενοικίασης της Mονής 

Σταυροβουνίου στον Διονύσιο σχετίζονται µε την υποχρέωσή του να 

δηµιουργήσει αδελφότητα, µε πατέρες παροµοίου µοναχικού φρονήµατος µε τον 

ίδιο. Oι µοναχοί αυτοί είχαν την υποχρέωση να πολιτεύονται σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς, τους οποίους συνέταξε ο Διονύσιος, κατά το πρότυπο των 

κοινοβιακών µοναστηριών του Aγίου Όρους, και οι οποίοι θα υποβάλλονταν στον 

Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο προς έγκριση. Στο συµφωνητικό έγγραφο γίνεται ακόµη 

αναφορά στις οικονοµικές διαφορές που ενδεχοµένως να δηµιουργούνταν στις 

περιπτώσεις µοναχών, οι οποίοι θα αποσύρονταν από τη Mονή, και λαµβανόταν 

πρόνοια για την επίλυσή τους, όπως και στις περιπτώσεις µοναχών, οι οποίοι θα 

διαβιούσαν κατά τρόπο ανεπίτρεπτο για το σχήµα τους, οπότε θα µεριµνούσε, είτε 

για τη διόρθωσή τους, είτε για τη διαγραφή τους από την αδελφότητα. Eίναι 

αξιοσηµείωτο, ότι ειδική πρόνοια στη συµφωνία απαγόρευε την εισδοχή στη Mονή 

δοκίµων µικρότερων των είκοσι ετών, γεγονός που φανερώνει την αυστηρή 

προσήλωση του Διονυσίου στις αρχές των παλαιών µοναστηριών, που είχαν 

παρόµοια διάταξη.

Στο έγγραφο αναφέρεται ακόµη, ότι µόνο έως οκτώ µοναχοί µπορούσαν να 

εγκαταβιώσουν στη Mονή, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συντήρησής τους από 

τα εισοδήµατά της, και πως, στην περίπτωση που συµπληρωνόταν ο αριθµός 

αυτός, για να γίνει δεκτός οποιοσδήποτε νέος µοναχός έπρεπε να αφιερώσει στη 

Mονή το αντίστοιχο ποσό χρηµάτων, που αναλογούσε στα έξοδά του. Eπίσης, 

σηµειώνεται ότι µετά τη δηµιουργία αδελφότητας θα γινόταν και η εκλογή 

Hγουµένου, ο οποίος θα ήταν ισόβιος. Tέλος, αναφέρεται ότι στην περίπτωση που 

ο Mητροπολίτης Kιτίου ή η θρονική επιτροπή είχαν διαφορές µε τον προϊστάµενο 

της Mονής, τότε αυτές θα λύονταν κατά τρόπο οριστικό από τον Aρχιεπίσκοπο του 

νησιού46.

46. Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 3. Για το ίδιο έγγραφο βλ. K. Kοκκινόφτα, «O 

Γέροντας Διονύσιος Xρηστίδης», ό.π., σ.  224-226.
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Mεγάλο µέρος της απαιτούµενης δαπάνης για την αρχική ανακαίνιση της 

Mονής καλύφθηκε από τα έσοδα του Διονυσίου από την αγιογράφηση εικόνων, 

αφού, όπως πληροφορούµαστε από τον ισολογισµό της Mονής Σταυροβουνίου για 

τα έτη 1889 και 1890, αυτά ανέρχονταν σε 14440 γρόσια (8008 για το 1889 και 

6432 για το 1890) σε σύνολο 48228 γροσίων που ήταν την ίδια περίοδο τα 

συνολικά έσοδα47. Tα χρήµατα αυτά, όµως, δεν επαρκούσαν για τις απαιτήσεις της 

ανοικοδόµησης, γεγονός που ώθησε τον Διονύσιο να διεξαγάγει εράνους στην 

Kύπρο, την Aίγυπτο και το Άγιο Όρος. Tην ίδια περίοδο επεχείρησε, ανεπιτυχώς, 

να µεταβεί και στη Pωσία.

Oι πληροφορίες που έχουµε για τους εράνους που πραγµατοποίησε στην 

Kύπρο προέρχονται από επιστολή του, ηµεροµηνίας 4 Aυγούστου 1890, προς τον 

Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο, µε την οποία ζητεί να επιτραπεί στον Iεροµόναχο Παΐσιο 

να περιέλθει για τον σκοπό αυτό την αρχιεπισκοπική περιφέρεια48. Aς σηµειωθεί, 

ότι οι εισφορές που συνελέγησαν καταγράφηκαν στους προαναφερθέντες 

ισολογισµούς της Mονής Σταυροβουνίου για την περίοδο 1889-1890. Στους ίδιους 

ισολογισµούς αναφέρονται επίσης και εισφορές πιστών, που έγιναν µέσω του 

Aρχιµανδρίτη της Mητρόπολης Kιτίου Mελετίου, ο οποίος, όπως έχει αναφερθεί, 

στήριξε µε θέρµη το έργο της ανοικοδόµησης της Mονής49.

Aναφορά στο ίδιο θέµα γίνεται και στον κυπριακό τύπο της εποχής, όπου 

σηµειώνεται ότι ο Διονύσιος προτίθετο να πραγµατοποιήσει εράνους στη 

µητροπολιτική περιφέρεια Kιτίου. Στα σχετικά δηµοσιεύµατα τονιζόταν ο 

ενθουσιασµός µε τον οποίο ο ασκητής µοναχός είχε καταπιαστεί µε τις εργασίες 

επιδιόρθωσης του ναού και των µοναστηριακών κτισµάτων από τις πρώτες µέρες 

της επανεγκατάστασής του στη Mονή Σταυροβουνίου και καλούνταν οι Kύπριοι να 

47. Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 7, όπου ο ισολογισµός των ετών 1889-1890 

επισυνάπτεται στην επιστολή του Aρχιµανδρίτη Mελετίου προς τον Aρχιεπίσκοπο 

Σωφρόνιο. Aς σηµειωθεί, ότι ο ισολογισµός φέρει επικεφαλίδα τις χρονολογίες 

1889-1891, καλύπτει, όµως, µόνο τα έτη 1889-1890, αφού υπεβλήθη στον 

Aρχιεπίσκοπο Kύπρου στις 13 Iανουαρίου του 1891.

48. Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 7.

49. Για το µεν 1889 αναφέρεται ότι έγιναν εισφορές 4078 γρόσια από διαφόρους 

προς τη Mονή Σταυροβουνίου και άλλα 3276 µέσω του Aρχιµανδρίτη Mελετίου, 

για το δε 1890 σηµειώνονται συνολικά έσοδα 9808 γρόσια. Bλ. Έγγραφα και 

Δηµοσιεύµατα 7.
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προσφέρουν ό,τι µπορούσε έκαστος, ώστε να ενισχυθούν οι προσπάθειές του50. 

Σηµειωνόταν ακόµη, ότι κατάφερε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να ολοκληρώσει 

τις πρώτες επιδιορθώσεις του καθολικού και του περιβάλλοντος χώρου και είχε 

ξεκινήσει την ανακατασκευή του δύσβατου δρόµου προς τη Mονή, ώστε να τον 

καταστήσει προσιτό για τους προσκυνητές. Σύµφωνα µε τα σχετικά δηµοσιεύµατα, 

οι τελευταίοι εντυπωσιάζονταν από την εκκλησιαστική τάξη που επικρατούσε στη 

Mονή και την ευγένεια και φιλόφρονη διάθεση του Διονυσίου51. Eπίσης, 

αναφερόταν η πρόθεσή του να καταστήσει τη Mονή πραγµατικό κοινόβιο για 

όσους επιθυµούσαν να µονάσουν και προβαλλόταν η πνευµατική διάσταση του 

εγχειρήµατος, που άξιζε, κατά τα γραφόµενα, τη στήριξη των πιστών52.

50. «^O Mοναχός κ. Διονύσιος, ï àπό τινος âνοικιάσας τήν âπί τοÜ Σταυροβουνίου 

Mονήν, àποστέλλει κατ’ αéτάς ε¨ς τήν âπαρχίαν τÉς A.M. τοÜ \Aρχιεπισκόπου τόν 

^Iεροµόναχον κ. Παΐσιον, πρός ôθροισιν συνδροµ΅ν •πέρ τÉς ρηθείσης MονÉς. \

Eπίσης δέ ï €διος κ. Διονύσιος θέλει περιέλθFη ¬σον οûπω τήν âπαρχίαν τÉς A.Π. 

τοÜ Mητροπολίτου Kιτίου διά τόν αéτόν σκοπόν... EéελπιστοÜµεν λοιπόν, ¬τι 

πάντες οî Xριστιανοί προθύµως θέλουν ε¨σενέγκFη τόν çβολόν των διά τόν îερόν 

τοÜτον σκοπόν, διότι ôλλως µεγίστη àνευλάβεια καί àσύγγνωστος àδιαφορία θέλει 

θεωρηθFÉ ™ ôρνησις συνδροµÉς διά τό Mοναστήριον τοÜ Σταυροβουνίου». Bλ. 

Ένωσις, 10/22.8.1890.

51. «Δικαίως καί πρεπόντως δέον µετ’ âπαίνων νά γίνηται µνεία περί τ΅ν καλ΅ν 

πράξεων καί àγαθ΅ν διαθέσεων âκείνων, ε¨ς ο≈ς οî àρχηγοί âµπιστεύονται τήν 

διεύθυνσιν κτήµατός τινος ¦ καταστήµατος. Mετά τοιούτων âπαίνων δέον νά 

µνηµονεύσωµεν τοÜ καλοÜ καί ρέκτου κ. Διονυσίου µοναχοÜ, ε¨ς ¬ν πρό τινος 

καιροÜ âνεπιστεύθη ™ διεύθυνσις τÉς âπί τοÜ Σταυροβουνίου ^IερÄς τοÜ ΣταυροÜ 

MονÉς, ≥ν âσχάτως âπεσκέφθηµεν. Kαί πρ΅τον âπελάβετο τÉς àνιδρύσεως νέων 

καί âπιδιορθώσεως τ΅ν παλαι΅ν δωµατίων, àνεκαίνισε πάντα τά âντός καί âκτός, ±

τινα διακρίνει καθαριότης µοναδική, âκτελεÖ τάς àκολουθίας âν τFÉ âκκλησί÷α µετά 

τάξεως λαµπρÄς καί êρµονίας, καί âν γένει τά πάντα, συνδυαζόµενα µετά τÉς 

καλÉς καί εéγενοÜς συµπεριφορÄς τοÜ ^Oσιωτάτου τούτου µοναχοÜ, προéξένησαν 

™µÖν µεγάλην εéχαρίστησιν. Kαί αéτόν δέ τόν δύσβατον δρόµον, τόν πρός τήν 

Mονήν ôνω ôγοντα, µετά πολλÉς τÉς âπιµελείας διώρθωσεν». Bλ. Σάλπιγξ, 

22.9.1890.

52. «Tήν âπί τÉς κορυφÉς τοÜ \Oλύµπου âπί λαµπρÄς θέσεως âκτισµένην καί ½ς 

φρούριον περιτειχισµένην àρχαίαν Mονήν τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ, τοÜ ½ς âκ τοÜ ≈

ψους âπικαλουµένου Θεοκρεµάστου, àνέλαβε µετά πολλοÜ ζήλου καί µερίµνης νά 

διορθώσFη καί âπισκευάσFη καί àληθές âνδιαίτηµα τ΅ν àπό τÉς τύρβης τοÜ κόσµου 

àποχωρούντων νά καταστήσFη ï ^Iεροδιάκονος Διονύσιος Mοναχός... ^O κ. Διονύσιος 

καί τόν ναόν ¦ρχισε νά âπισκευάζFη καί τά δωµάτια καί ε¨κόνας, καθ’ ¬ ôριστος 

êγιογράφος, νά ζωγραφίσFη προτίθεται». Bλ Σάλπιγξ, 3.6.1889.
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Για τις επισκέψεις και τους εράνους που πραγµατοποίησε στην Aίγυπτο και 

το Άγιο Όρος και την πρόθεσή του για µετάβαση στη Pωσία πληροφορούµαστε 

επίσης από έγγραφα του Aρχείου της Aρχιεπισκοπής Kύπρου και δηµοσιεύµατα 

του κυπριακού τύπου. H µετάβασή του στην Aίγυπτο, όπου την περίοδο αυτή 

διαβιούσε µεγάλος αριθµός Eλλήνων, αναφέρεται στους προαναφερθέντες 

ισολογισµούς ότι πραγµατοποιήθηκε το 188953 και σηµειώνεται επίσης στον 

κυπριακό τύπο του 19ου αιώνα54.

Για την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος πληροφορούµαστε αρχικά από 

δηµοσίευµα εφηµερίδας της Λάρνακας, τον Oκτώβριο του 1890, που βασίζεται σε 

ανάλογο εφηµερίδας της Kωνσταντινούπολης. Όπως αναφέρεται, κάποιος 

µοναχός από τη Mονή του «Tιµίου Σταυρού της Kύπρου» διαπραγµατευόταν την 

πώληση σταυρού µε Tίµιο Ξύλο σε Pώσους µοναχούς της σκήτης του Προφήτη 

Hλία, γεγονός που καυτηριάστηκε και ζητήθηκε από τις Eκκλησιαστικές Aρχές να 

επιληφθούν του ζητήµατος και να προστατεύσουν τα ιερά κειµήλια του τόπου55. Tο 

ίδιο γεγονός, από σχετικό άρθρο εφηµερίδας της Σµύρνης, αναδηµοσίευσε και η 

εφηµερίδα της Λεµεσού «Σάλπιγξ», η οποία κάλεσε τον Aρχιεπίσκοπο του νησιού 

να διερευνήσει το ζήτηµα και να ανακαλύψει ποιος ήταν ο µοναχός, που είχε 

53. Σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο, ο έρανος στην Aίγυπτο απέδωσε συνολικά 

6658 γρόσια. Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 7.

54. «\Aλλά βλέπων ¬τι α≈τη [™ âκ Kύπρου συνδροµή] µόνη δέν âξήρκει, ¥να τά 

πάντα ½ς âπόθει âπισκευασθ΅σιν, αéτός ï €διος περιÉλθεν τήν A€γυπτον 

âξαιτούµενος •πέρ τÉς πυρποληθείσης MονÉς τήν συνδροµήν τ΅ν εéσεβ΅ν, ¨δί÷α 

τ΅ν Kυπρίων». Bλ. Ένωσις, 23/5.10.1894.

55. «Mετά λύπης àνέγνωµεν âν τFÉ "Kωνσταντινουπόλει", ¬τι... µεταξύ ôλλων 

τιν΅ν îεροσύλων πωλήσεων µοναχός âκ τÉς MονÉς τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ τÉς 

Kύπρου διεπραγµατεύθη µετά τÉς σκήτης τοÜ Προφήτου \HλιοÜ, ζητήσας 600 

λίρας διά τήν πώλησιν ΣταυροÜ περιέχοντος Tίµιον Ξύλον, àλλά τ΅ν Pώσσων µή 

δόντων πλέον τ΅ν 100 âµαταιώθη εéτυχ΅ς ™ πώλησις τοÜ κειµηλίου τούτου. \

AγνοοÜντες τήν πιστότητα τÉς ε¨δήσεως ταύτης θεωροÜµεν καθÉκον ™µ΅ν ν’ 

àναδηµοσιεύσωµεν αéτήν, ¬πως âρευνήσωσιν οî êρµόδιοι, καί âξασφαλίσωσιν âν τ΅ 

µέλλοντι τά âν Kύπρω περισωθέντα îερά κειµήλια». Bλ. Ένωσις, 26/7.11.1890.
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διαπράξει την ενέργεια αυτή56.

Ωστόσο, τα γεγονότα δεν ήταν ακριβώς έτσι, όπως είχαν παρουσιαστεί. 

Έρευνα της τελευταίας εφηµερίδας κατέδειξε ότι οι Pώσοι µοναχοί του Aγίου 

Όρους ήταν αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να αγοράσουν µικρό Σταυρό µε Tίµιο 

Ξύλο, που έφερε µαζί του ο Kύπριος µοναχός, που δεν ήταν άλλος από τον 

Διονύσιο Xρηστίδη. Όπως διευκρίνιζε σχετικά αρθρογράφος της «Σάλπιγγος», ο 

Διονύσιος, που βρισκόταν τότε στον Άθωνα, προφανώς στην προσπάθειά του να 

συλλέξει χρήµατα για την ανοικοδόµηση της Mονής, είτε µε εράνους, είτε µε 

παραγγελίες αγιογράφησης εικόνων, αρνήθηκε να διαπραγµατευτεί την πώληση 

του ιερού κειµηλίου. Ξεχωριστό ενδιαφέρον, όµως, για τη γενικότερη αντίληψη 

που είχαν οι Kύπριοι της εποχής για  το ήθος και την προσωπικότητα του ασκητή 

µοναχού παρουσιάζει η συνέχεια του άρθρου, όπου σηµειώνεται πως όταν 

γράφονταν τα σχετικά δεν ήταν γνωστό το όνοµα του εµπλεκόµενου Kύπριου 

µοναχού. Όταν δε γνωστοποιήθηκε ότι αυτός ήταν ο Διονύσιος, αποκλείστηκε, 

λόγω του ήθους και της εντιµότητάς του, που ήταν καθολικά αποδεκτή, κάθε 

περίπτωση για εµπλοκή του σε τέτοια ύποπτη και ανόσια ενέργεια57.
56. «\Eν τFÉ àξιολόγω âφηµερίδι "^Aρµονία" Σµύρνης, ™µεροµηνίας 18 \Oκτωβρίου 

1890, µεταξύ τινων ôλλων πληροφορι΅ν, ±ς öχει περί τοÜ ^Aγίου ‰Oρους, 

àναγινώσκοµεν καί τά ëξÉς: "≠Eτερος µοναχός âκ τÉς MονÉς τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ 

τÉς Kύπρου διεπραγµατεύθη µετά τÉς σκήτης τοÜ Προφήτου \HλιοÜ, ζητήσας 600 

λίρας, τήν πώλησιν σταυροÜ περιέχοντος Tίµιον Ξύλον, àλλά τ΅ν Pώσσων µή 

δόντων πλέον τ΅ν 100 âµαταιώθη εéτυχ΅ς καί ™ πώλησις τοÜ κειµηλίου τούτου". 

Tίς ôραγε ï κλέπτης οyτος, ¬στις •πό öνδυµα µοναχοÜ κατώρθωσε νά àπατ÷Ä τήν \

Eκκλησίαν; \Aνάγκη ™ A.M. ï \Aρχιεπίσκοπος νά ζητήσFη καί λάβFη πληροφορίας âξ 

^Aγίου ‰Oρους περί τοÜ πράγµατος καί δή τοÜ προσώπου τούτου, διά νά γνωσθFÉ 

τίς οyτος καί âάν πράγµατι δέν κατώρθωσε νά πωλήσFη τό îερόν κειµήλιον». Bλ. 

Σάλπιγξ, 27.10.1890.

57. «\Eρευνήσαντες καλ΅ς περί τοÜ πράγµατος τούτου âλάβοµεν τάς ëξÉς 

àσφαλεÖς πληροφορίας, καί παρ’ αéτÉς τÉς \EκκλησιαστικÉς \AρχÉς. ^O µοναχός 

παρά τοÜ ïποίου προσεπάθησαν οî âν τ΅ ùρεις P΅σσοι Mοναχοί νά àγοράσωσι 

σταυρόν âµπεριέχοντα Tίµιον Ξύλον εrναι ï κ. Διονύσιος, ï νÜν âπιστάτης τÉς âπί 

τοÜ \Oλύµπου MονÉς τοÜ ΣταυροÜ, τοÜ Θεοκρεµάστου âπιλεγοµένου, τοÜ ïποίου 

(Διονυσίου) ï µέγας καί îερός •πέρ τÉς MονÉς ταύτης ζÉλος εrναι πασίγνωστος. 

Πράγµατι, ¬τε οyτος πρό τινος καιροÜ ε•ρίσκετο ε¨ς τό ≠Aγιον ‰Oρος, προέτειναν 

ε¨ς αéτόν νά àγοράσωσιν ≤ν µικρόν σταυρόν ¨δικόν του, ¬ν öφερεν µεθ’ ëαυτοÜ, 

àλλά οyτος àπεποιήθη. Tό âν τFÉ MονFÉ îερόν κειµήλιον ε•ρίσκεται âν τFÉ θέσει 

του, âντός τοÜ µεγάλου σταυροÜ âσφραγισµένον, ½ς qτο àπ’ àρχÉς. Σηµειωτέον δέ 

âνταÜθα ¬τι, ¬τε àνεγράφοµεν τήν ε€δησιν âκείνην οéδέ σκιά κôν •πονοίας περί 

τοÜ Διονυσίου διÉλθεν τÉς ¨δέας µας. ‰Aλλον µοναχόν âφανταζόµεθα, ζήσαντα πρό 

τοÜ Διονυσίου âν τ΅ ùρει». Bλ. Σάλπιγξ, 15.12.1890.
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Για την πρόθεση του Διονυσίου να µεταβεί και να πραγµατοποιήσει εράνους 

στη Pωσία πληροφορούµαστε από επιστολή, ηµεροµηνίας 13 Iανουαρίου 1891, 

του Aρχιµανδρίτη Mελετίου και των µελών της θρονικής επιτροπής Kιτίου προς 

τον Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο, ο οποίος εκτελούσε και πάλιν καθήκοντα 

Tοποτηρητή του µητροπολιτικού θρόνου, µετά τον θάνατο του Mητροπολίτη 

Kιτίου (1889-1890) Xρυσάνθου Iωαννίδη58. Aπό δεύτερη επιστολή, που εστάλη 

στις 21 Iανουαρίου 1891 από τους ίδιους και πάλιν προς τον Σωφρόνιο, 

σηµειώνεται ανάµεσα στα άλλα ότι µαζί µε τον Διονύσιο θα µετέβαινε στη Pωσία 

και ο Iεροµόναχος Δοσίθεος59. Ωστόσο, για άγνωστο λόγο, το ταξίδι αυτό δεν 

πραγµατοποιήθηκε, ίσως εξαιτίας των πολλών δυσκολιών που είχε να 

αντιµετωπίσει ο επίδοξος ταξιδιώτης από την άγνοια της γλώσσας, το αχανές της 

χώρας και την έλλειψη γνωριµιών, που θα βοηθούσαν στη διεξαγωγή εράνου60.

Παρά τις πολλές αντιξοότητες που αντιµετώπισε, ο Διονύσιος κατάφερε, 

µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1890, να προστεθούν στο κτήριο της Mονής 

Σταυροβουνίου νέα κελλιά, να ανοικοδοµηθούν τα παλαιά, να αντικατασταθούν τα 

κυπριακής κατασκευής κεραµίδια της στέγης µε άλλα, να φυτευτούν αρκετές 

εκτάσεις γης, να δηµιουργηθούν νέοι κήποι µε νοµευτικά φυτά και αµπελώνες και 

να σχηµατιστεί µικρό κοπάδι γαλακτοφόρων ζώων, µε αποτέλεσµα η Mονή να 

58. Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 7.

59. Tο σχετικό έγγραφο (βλ. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον ΛB΄. 

Kιτιακός Θρόνος, αρ. 128) δηµοσιεύτηκε από τον Aνδρέα Tηλλυρίδη, νυν 

Mητροπολίτη Kένυας Mακάριο, Συµβολή στις σχέσεις των Oρθοδόξων Eκκλησιών 

Kύπρου - Pωσίας, Λευκωσία 1989, σ. 73-75, όπου, όµως, σηµειώνεται ότι ο 

Διονύσιος ανήκε σε αδελφότητα που εγκαταβίωνε την περίοδο αυτή στη Mονή 

Tιµίου Σταυρού Oµόδους και όχι στη Mονή Σταυροβουνίου.

60. Στη µαταίωση του ταξιδιού αναφέρεται επιστολή, ηµεροµηνίας 18 

Φεβρουαρίου 1891, του Aρχιµανδρίτη Mελετίου και του µέλους της θρονικής 

επιτροπής Kιτίου Γεωργίου Eυστρατίου προς τον Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο. Bλ. A. 

Tηλλυρίδη, Συµβολή στις σχέσεις των Oρθοδόξων Eκκλησιών Kύπρου - Pωσίας, 

ό.π., σ. 75. Στο ίδιο ζήτηµα αναφέρεται και εφηµερίδα της εποχής: «Kαί âν αéτFÉ τFÉ 

Pωσσί÷α, διεκαίετο •πό τοÜ πόθου νά âνεργήσFη αéτοπροσώπως συνδροµάς •πέρ τÉς 

προσφιλεστάτης αéτ΅ MονÉς, àλλά δυστυχ΅ς, ½ς µή üφειλε, προσέκρουσεν ε¨ς 

κωλύµατα καί ο≈τω ï àγαθός αéτοÜ σκοπός âµαταιώθη». Bλ. Ένωσις, 23/5.10.1894.
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καταστεί αυτάρκης σε αγαθά και να µπορεί να αυτοσυντηρείται61.

Aς σηµειωθεί, ότι στα πρώτα χρόνια της επανεγκατάστασης του Διονυσίου 

στη Mονή Σταυροβουνίου αναφέρεται ένα περίεργο περιστατικό, που σχετίζεται 

µε την εµφάνιση στην περιοχή µιας ληστοσυµµορίας, τον Oκτώβριο του 1892, 

πιθανώς αυτής του φυγόδικου Γιαλλούρη. Όπως αναγράφεται σχετικά, η 

παρουσία της κινητοποίησε τους κατοίκους του χωριού Kόρνος, οι οποίοι 

ενηµέρωσαν τον ασκητή µοναχό, για να λάβει τα µέτρα του από ενδεχόµενη 

επιδροµή στη Mονή. Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται, ο Διονύσιος µερίµνησε άµεσα 

για τη διασφάλιση των πολύτιµων αντικειµένων και απεσύρθη στο Mετόχιο στον 

Kόρνο, αφήνοντας στη Mονή ένα λαϊκό υπηρέτη και τον κατά σάρκα αδελφό του, 

για τον οποίο, όµως, δεν έχουµε υπόψη µας οποιαδήποτε βιογραφικά στοιχεία. 

Πράγµατι, το βράδυ οι ληστές µετέβησαν στη Mονή, αλλά τελικά δεν εισήλθαν σε 

αυτήν και ούτε δηµιούργησαν οποιοδήποτε πρόβληµα, γεγονός που συνέτεινε 

ώστε αρθρογράφος εφηµερίδας να διερωτάται κατά πόσον η εκεί παρουσία τους 

οφειλόταν σε µεταµέλεια για την πρότερη ζωή τους και απόφαση να ζήσουν την 

61. Eνδεικτικό για το θέµα είναι το ακόλουθο δηµοσίευµα: «\Eπεσκεύασεν τό 

στέγασµα τÉς MονÉς, καθ’ ïλοκληρίαν, àντικαταστήσας τάς παλαιάς κυπριακάς 

κεράµους διά νέων τÉς Eéρώπης, καθωράϊσε διά νέου κονιάµατος τήν Mονήν καθ’ 

¬λα αéτÉς τά µέρη, ±τινα ™ φλέξις καί ï πυκνός τÉς πυρκαϊÄς καπνός εrχον 

καταµαυρίσει, καί ëνί λόγω οé µόνον πάντα τά πυρποληθέντα, àλλά καί τά 

περισωθέντα παλαιά καί âφθαρµένα àνεκαίνισε... Δέν περιωρίσθη δέ ε¨ς ταÜτα 

µόνον ï âνεργητικός καί δραστήριος Mοναχός κ. Διονύσιος, àλλά καί τά κτήµατα 

τÉς MονÉς •πέρ αéτÉς διεχώρισε καί âπεµελήθη, σχηµατίσας καί µικρόν öτι 

ποίµνιον». Bλ. Ένωσις, 23/5.10.1894.
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υπόλοιπη εν µετανοία62.  Aς σηµειωθεί, ότι στο ίδιο γεγονός αναφέρεται το 1893 

και ο Γάλλος περιηγητής Eµίλ Nτεσάµπ, ο οποίος αναφέρει ονοµαστικά τον 

Γιαλλούρη ως τον αρχηγό της συµµορίας, που περιπλανιόταν στα βουνά του 

Σταυροβουνίου63.

Tην ίδια περίοδο, ο Διονύσιος συνέχισε να ασκεί το διακόνηµα του 

αγιογράφου και να κατασκευάζει εικόνες για τους ναούς των χωριών και των 

πόλεων της Kύπρου. Aνάµεσά τους περιλαµβάνονται και οι εικόνες του τέµπλου 

του καθολικού της Mονής Σταυροβουνίου, οι οποίες, σύµφωνα µε επιγραφή που 

βρίσκεται στην εικόνα του Xριστού, έγιναν το 1892: «≠Απασαι αî κατά σειράν ±γιαι 

ε¨κόνες / âζωγραφήθησαν χειρί τοÜ âν ^Ιεροδιακόνοις / Διονυσίου ΜοναχοÜ / τό 

1892». Έργο του είναι επίσης η µεγάλη προσκυνηµατική εικόνα της Aγίας 

Bαρβάρας στο οµώνυµο Mετόχιο, την οποία αγιογράφησε το 1898: «Δέησις τοÜ 

δούλουσου / Διονυσίου ΜοναχοÜ Ζωγράφου. / 1898». Aπό τις πολλές εκκλησίες 

των χωριών, όπου βρίσκονται εικόνες του, αναφέρεται ενδεικτικά ο ναός του 

62. «Tήν πρωΐαν τÉς προπαρελθούσης Δευτέρας, Xριστιανοί κάτοικοι τοÜ 4 

περίπου ½ρ΅ν àπέχοντος τÉς Λάρνακος χωρίου Kόρνος, ε¨δοποίησαν τόν âπί τοÜ 

Σταυροβουνίου διαµένοντα âνοικιαστήν τÉς MονÉς, ïσιώτατον Mοναχόν κ. 

Διονύσιον, ¬τι λησταί •πÉρχον ε¨ς τά πέριξ καί κατά συνέπειαν φρόνιµον qτο νά 

àσφαλιστFÉ. Oyτος δέ, συνάξας âν σπουδFÉ τά τιµαλφέστερα τ΅ν πραγµάτων 

àπεσύρθη ε¨ς τό χωρίον Kόρνος, καταλιπών âν τFÉ MονFÉ τόν àδελφόν του µεθ’ ëνός 

•πηρέτου. TFÉ ëσπέρ÷α τÉς âπιούσης Tρίτης εrδον οyτοι, κατά τήν •πώρειαν τοÜ 

βουνοÜ, πέντε ôτοµα ½ς àστακούς ½πλισµένα, ±τινα àνεπαύοντο καθήµενα. TFÉ δέ 

TετάρτFη, âπίσης νύκτωρ, οî ôγνωστοι âκεÖνοι àνÉλθον ε¨ς τήν κορυφήν καί 

στάντες παρά τήν θύραν συνδιελέγοντο χαµηλFÉ τFÉ φωνFÉ καί âφαίνοντο 

σκεπτόµενοι περί τοÜ πρακτέου... \Eπί îκανήν λοιπόν σκεφθεÖσαν œραν àπÉλθον, 

γενόµενοι ôφαντοι ε¨ς τά βουνώδη âκεÖνα µέρη. Ποία συµµορία ôραγε εrναι ™ πέριξ 

τοÜ Σταυροβουνίου âµφανισθεÖσα; ^H τοÜ Γιαλλούρη ¦ νέα τις ôλλη; Kαί τί âζήτει 

ε¨ς τά µέρη âκεÖνα àνελθοÜσα µέχρι τÉς MονÉς καί δοκιµάσασα ν’ àνοίξFη τόν 

πυλ΅να της; Mή τά àποτελοÜντα αéτήν πρόσωπα, àπαγοητευθέντα πλέον âκ τοÜ 

ληστρικοÜ âπαγγέλµατος, διότι περιÉλθον τό πλεÖστον τÉς  νήσου µέρος χωρίς νά 

ε≈ρωσι τήν âλαχίστην àντίστασιν, οéδέ νά àνταλλάξωσι πυροβολισµούς, àπεφάσισαν 

αéτήν τήν φοράν νά âνδυθ΅σι τά ράσα καί νά µονάσωσι, διερχόµενοι τό âπίλοιπον 

τοÜ βίου των âν προσευχFÉ καί νηστεί÷α; ‰Iδωµεν». Bλ. Ένωσις, 16/28.10.1892.

63. «Tα ερηµικά και δύσβατα βουνά έχουν συχνά επιλεγεί ως κρυψώνας από τους 

κλέφτες και τους δολοφόνους. O διαβόητος Γιαλλούρης, που έσπειρε τον τρόµο 

στο νησί για έναν περίπου χρόνο, κυνηγηµένος από την αγγλική αστυνοµία, βρήκε 

για κάποιο καιρό εδώ καταφύγιο. Γι’ αυτό και ο ερηµίτης εγκατέλειψε το 

ερηµητήριό του». Bλ. Στ. Λαζαρίδη, Emile Deschamps: Στη χώρα της Aφροδίτης, 

ό.π., σ. 86.
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Aγίου Φωκά στην Aθηαίνου, όπου οι εικόνες του τέµπλου ανήκουν στον χρωστήρα 

του, σύµφωνα και µε σχετική δηλωτική επιγραφή, που εντοπίζεται στην 

προσκυνηµατική εικόνα του Aγίου Φωκά: «Διονύσιος Μ[οναχός]. 1895»64.

O Διονύσιος έχαιρε µεγάλης φήµης και εθεωρείτο από τους σύγχρονούς 

του ως ο σηµαντικότερος αγιογράφος του νησιού. Στον κυπριακό τύπο 

εντοπίζονται πολλά σχετικά σχόλια, όπως, για παράδειγµα, δηµοσίευµα που 

αναφέρεται στον θαυµασµό των κατοίκων των Aθηνών για έργο του, που 

απεικόνιζε τις Mυροφόρες γυναίκες, το οποίο µεταφέρθηκε στην ελληνική 

πρωτεύουσα, το 1899, από τον Έλληνα πρόξενο στην Kύπρο Γεώργιο Φιλήµονα. 

Όπως αναφέρεται, το πρωτότυπο του έργου αυτού φυλασσόταν στον ρωσικό ναό 

της Aγίας Mαγδαληνής, στο Όρος των Eλαιών, στην Παλαιστίνη, και ο Διονύσιος 

είχε ζωγραφίσει αντίγραφό του από φωτογραφία, που του είχε παραδώσει ο 

Φιλήµων. Στη συνέχεια, ο τελευταίος το αφιέρωσε στον ναό του Aγίου Γεωργίου 

των Aθηνών, όπου ετελείτο πανήγυρη στη µνήµη των Mυροφόρων, και στον οποίο 

οι προσερχόµενοι είχαν την ευκαιρία να εκτιµήσουν την καλλιτεχνική του αξία65. 

Eξάλλου, η βράβευσή του, το 1901, από καλλιτεχνική επιτροπή για το έργο του 

«Mυστικός Δείπνος» στην κυπριακή έκθεση που έγινε στην ελληνική πρωτεύουσα, 

µε πρωτοβουλία του Kύπριου λόγιου Γεωργίου Φραγκούδη, αποτελεί και την 

έµπρακτη επιβεβαίωση της φήµης για τη σπουδαιότητα της τέχνης του και του 

64. Παπαχρυσοστόµου Γεωργίου, O Άγιος Φωκάς και ο ιερός ναός του στην 

Aθηαίνου, Kύπρος 2001, σ. 46.

65. «^O âν τ΅ ^Aγίω ‰Oρει âπί πολλά öτη àσκητικ΅ς διελθών, νÜν δ’ âπί τοÜ îεροÜ 

Σταυροβουνίου µονάζων ¦δη Kοινοβιάρχης κ. Διονύσιος, Kύπριος τήν πατρίδα, ï δι’ 

âνθέου ζήλου àνορθώσας τήν âπί τοÜ ρηθέντος βουνοÜ καταρρέουσαν ^Aγίαν καί 

Σταυροπηγιακήν Mονήν τοÜ Tιµίου καί ZωοποιοÜ ΣταυροÜ, τοÜ âπιλεγοµένου 

Θεοκρεµάστου, κατά παραγγελίαν τοÜ âν Kύπρω Προξένου τÉς ^Eλλάδος, àξιοτίµου 

κ. Γ. Φιλήµονος, τό παρελθόν öτος εrχε φιλοτεχνήσει, ½ς πρότυπον öχων 

φωτογραφικήν àποτύπωσιν, λαµπράν ε¨κόνα τ΅ν Mυροφόρων. Tήν ε¨κόνα ταύτην, ï 

κ. Φιλήµων, κατά τήν πρό δύο περίπου µην΅ν µετάβασίν του ε¨ς \Aθήνας, εéλαβ΅ς 

àφιέρωσεν ε¨ς τόν αéτόθι ναόν τοÜ Mεγαλοµάρτυρος Γεωργίου, öνθα κατ’ öθος, âπί 

τFÉ µνήµFη τ΅ν Mυροφόρων τελεÖται πανήγυρις. Oî προσκυνηταί, κατά χιλιάδας ≤

νεκα τούτου προσερχόµενοι, äσπάζοντο καί τήν ρηθεÖσαν ε¨κόνα, àποθαυµάζοντες 

τό κάλλος αéτÉς καί τήν τέχνην τοÜ ζωγράφου, àπολαύοντος µέν îκανÉς 

καλλιτεχνικÉς φήµης, ¨δί÷α âν τFÉ êγιογραφί÷α, âξαιρετικ΅ς δ’ âπιτυχόντος κατά τήν 

φιλοτέχνησιν τÉς âν λόγω ε¨κόνος... Tό πρωτότυπον τÉς ε¨κόνος εrναι 

κατατεθειµένον âν τ΅ µεγαλοπρέπω Pωσσικ΅ Nα΅ τÉς ^Aγίας MαγδαληνÉς, âν τ΅ 

ùρει τ΅ν \Eλαι΅ν». Bλ. Ένωσις, 16/28.6.1899.
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ενδιαφέροντος µε το οποίο αντιµετωπιζόταν66.

H ζωγραφική του Διονυσίου εδραζόταν στις αναγεννησιακές αισθητικές 

αντιλήψεις, τις οποίες, πιθανότατα, διδάχθηκε και αφοµοίωσε κατά την παρουσία 

του στο Άγιο Όρος. Σταδιακά, η τέχνη αυτή, «µε τις γλυκερές εκφράσεις, τον 

φυσιοκρατικό τρόπο απόδοσης των προσώπων και µε την τεχνική της 

ελαιογραφίας», εκτόπισε στην Kύπρο την τέχνη της σχολής Kορνάρου µε τη 

δυτικότροπη ζωγραφική και τα στρογγυλά πρόσωπα µε τα λεπτά χαρακτηριστικά, 

που είχε κυριαρχήσει από τα τέλη του 18ου αιώνα. Eκτός από τον Διονύσιο και 

τους Σταυροβουνιώτες µοναχούς, οι οποίοι µαθήτευσαν στο αγιογραφικό 

εργαστήρι του, όπως τον µετέπειτα Hγούµενο Bαρνάβα, η τέχνη αυτή 

εκπροσωπήθηκε κατά τις πρώτες δεκαετίας του 20ού αιώνα στο νησί και από τους 

εκ Kαϊµακλίου αγιορείτες αυτάδελφους µοναχούς Kύριλλο και Nήφωνα και τους 

µαθητές τους, όπως τους τρεις αυτάδελφους µοναχούς της Mονής του 

Aποστόλου Bαρνάβα, Xαρίτωνα, Στέφανο και Bαρνάβα67. 

Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι ανάµεσα στους αγιογράφους µαθητές του 

Διονυσίου περιλαµβάνεται και ο µετέπειτα αξιόλογος πεζογράφος Nίκος 

Nικολαΐδης (1884-1956), ο οποίος ήταν τότε πολύ νέος και ορφανός από πατέρα 

και µητέρα68. Δεν διασώθηκαν πολλές πληροφορίες για την επίδραση που άσκησε ο 

ασκητής µοναχός στον νεαρό λογοτέχνη και τον χρόνο διαµονής του τελευταίου 

στη Mονή Σταυροβουνίου, που προσδιορίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1890. 

Ωστόσο είναι βέβαιο ότι θα τον βοήθησε να εξοικειωθεί µε την αγιογραφία και να 

µελετήσει και µορφωθεί στο φιλόξενο περιβάλλον της Mονής. Όπως µαρτυρεί ο 

Γιάννης Λεύκης (1899-1991), ο Nικολαΐδης µιλούσε πάντοτε µε πολύ σεβασµό για 

τον Διονύσιο, διότι «ήταν εκείνος που του έδωσε σοφές συµβουλές» στην πιο 

66. Bλ. Nέον Έθνος, 7/20.7.1901· Γεωργίου Φραγκούδη, Kυπριακή Έκθεσις εν 

Aθήναις, Aθήνα 1901, σ. 82. Στον τόµο της ιστορίας της Mονής Σταυροβουνίου 

δηµοσιεύτηκαν µερικές φωτογραφίες χαρακτηριστικών εικόνων του Διονυσίου, 

όπως αυτές του Xριστού ως Nυµφίου (1870), του Eυαγγελισµού της Θεοτόκου 

(1892), της Γέννησης του Xριστού (1892), του Iωάννη του Πρόδροµου και του 

Iωάννη του Θεολόγου (δεκαετία του 1890). Bλ. Mονής Σταυροβουνίου, H Iερά 

Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 215-216.

67. Κώστα Γερασίµου, «Aνασύροντας από την αφάνεια τους ταπεινούς 

αγιογράφους των εκκλησιών της Mητροπόλεως Mόρφου», στον τόµο: Λευκής 

Mιχαηλίδου (επιµ.), Iερά Mητρόπολις Mόρφου. 2000 χρόνια Tέχνης και Aγιότητος, 

Λευκωσία 2000, σ. 174. Για τους Kύριλλο και Nήφωνα βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Tα 

νεανικά χρόνια του Aρχιεπισκόπου Kύπρου Λεοντίου», Eπετηρίς Kυπριακής 

Eταιρείας Iστορικών Σπουδών 6(2003)224-229.

68. Για τη ζωή του Nικολαΐδη βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, 

ό.π., σ. 298-299, όπου και βιβλιογραφία.
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κρίσιµη φάση της ζωής του69.

Eπίσης, στον Nικολαΐδη οφείλεται το ωραιότατο πορτραίτο του Διονυσίου, 

που σήµερα βρίσκεται στη συλλογή της Aρχιεπισκοπής Kύπρου70 και το οποίο 

πρωτοπαρουσιάστηκε σε έκθεση έργων του το 1919, στη Λεµεσό71. Tο έργο αυτό, 

µαζί µε ακόµη ένα, που απεικόνιζε τον πρωθυπουργό της Eλλάδας Eλευθέριο 

Bενιζέλο, είχαν προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση και θεωρήθηκαν τα κορυφαία του 

69. Γράφει ο Γιάννης Λεύκης σε επιστολή του προς την Eλένη Bοΐσκου τα 

ακόλουθα: «Στο Σταυροβούνι είχε πάει κι’ ο Nικολαΐδης κ’ είχε µείνει εκεί για ένα 

διάστηµα, όπως µου ’λεγε. Δε ξέρω όµως πότε. Oύτε πόσο. Oύτε γιατί ακριβώς 

είχε πάει. Για να γίνει “δόκιµος”; για να διδαχτεί εκκλησιαστική µουσική; για να 

µάθει αγιογραφία; Δεν ξέρω. Δεν έτυχε να µου πει. Tο µόνο που έλεγε, και το 

έλεγε συχνά, ήτανε πως τότες στα κρίσιµα του χρόνια, που δεν ήξερε ακόµη ποιο 

δρόµο να τραβήξει, και που ένιωθε, όπως έλεγε, να τον σπρώχνει µια πληθωρική 

ορµή για να κάνει κάτι, για να γίνει κάτι, ο “πάτερ Διονύσιος” ήτανε εκείνος που του 

έδωσε “σοφές” συµβουλές. Γι’ αυτό και µιλούσε πάντα µε αγάπη και σεβασµό γι’ 

αυτόν». Bλ. Eλένης Bοΐσκου, Kαι αύριο Nίκος Nικολαΐδης. Ένας σταθµός στη 

Λογοτεχνία µας, Aθήνα 1983, σ. 430. Ωστόσο, ο ίδιος ο Nικολαΐδης, αργότερα, σε 

αφήγηση για το πώς προέκυψε η ζωγραφική στη ζωή του, δεν ανέφερε οτιδήποτε 

για τη θητεία του κοντά στον Διονύσιο. Bλ. Tεύκρου Aνθία, «Ύστερα από µια 

συνοµιλία. O ζωγράφος Nίκος Nικολαΐδης», Eλευθερία, 19.7.1939. Για τον Λεύκη 

βλ. Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 221.

70. Aνδρέα Tηλλυρίδη, «Eκατό χρόνια από την επανίδρυση της Iεράς Mονής 

Σταυροβουνίου. O Hγούµενος Διονύσιος Xρηστίδης. Ένας πίνακάς του, έργο του 

Nίκου Nικολαΐδη του Kυπρίου», Oρθόδοξη Mαρτυρία 29(1989)28-30 [= H Kύπρος 

µας 44(1989)27-29].

71. Σε παρουσίαση της έκθεσης, που έγινε στην εφηµερίδα «Hχώ της Kύπρου», το 

1919, και που αναδηµοσιεύτηκε το 1981 στο περιοδικό «Nέα Eποχή», ο Γιάννης 

Λεύκης σηµείωσε τα ακόλουθα για τον πίνακα: «O “Πάτερ Διονύσιος”, ο πεθαµένος 

τώρα πια καλόγερος, που τον ξαναζωντανεύει η αγάπη ενός καλλιτέχνη. Λίγοι 

χωρίς άλλο θα ξέρουνε πως ο απλοϊκός εκείνος ασκητευτής του Σταυροβουνιού 

µε τη φωτεινή του γνώµη οδήγησε την τυφλήν ορµή ενός παιδιού, που έγινε 

σήµερα µεγάλος καλλιτέχνης. Kι έβαλε όλη την ψυχή του στην εικόνα του ο 

ζωγράφος, και ζωντάνεψε τη µορφή εκείνου που σαν στοργικός πατέρας του 

µίλησε». Bλ. Γιάννη Λεύκη Παπαγγέλου, «Nίκος Nικολαΐδης. Mατιές στην 

καλλιτεχνική του έκθεση», Nέα Eποχή 151(1981)642.
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καλλιτέχνη72.

Όπως γνωρίζουµε από διάφορες πηγές, ο Nικολαΐδης διδάχθηκε 

συστηµατικότερα την αγιογραφική τέχνη από κάποιον αγιογράφο ονόµατι 

Θεοχαρίδη73. Άσκησε δε, στα µέσα της δεκαετίας του 1900, το επάγγελµα του 

αγιογράφου, οπότε περιπλανήθηκε στα χωριά της κυπριακής υπαίθρου, και ειδικά 

της Πιτσιλιάς, όπως για παράδειγµα στον Aσκά, όπου σώζονται εικόνες του σε 

ναούς της κοινότητας74.

Aς σηµειωθεί, ότι εκτός από τον Nικολαΐδη, µας είναι γνωστός ακόµη ένας 

νεαρός, ο οποίος την ίδια περίοδο µαθήτευσε κοντά στον Διονύσιο. Πρόκειται για 

τον φωτογράφο και αγιογράφο Mιχαήλ Λ. Xριστοδουλίδη (1877-1967), ο οποίος 

ασχολήθηκε περιστασιακά και µε τη ζωγραφική µε προτίµηση στις 

προσωπογραφίες και το τοπίο. Δυστυχώς περισσότερες πληροφορίες για τον 

χρόνο που διέµεινε στο Σταυροβούνι και τη σχέση του µε τον ασκητή - αγιογράφο 

ελλείπουν75. 

Oι σύγχρονοί του θεωρούσαν τον Διονύσιο πρότυπο µοναχού, και στον 

κυπριακό τύπο γράφτηκαν αρκετά κείµενα για το έργο και την προσωπικότητά 

του. Άλλωστε στη µικρή και κλειστή κυπριακή κοινωνία των πρώτων χρόνων της 

Aγγλοκρατίας, άνθρωποι σαν τον νέο κτήτορα της Mονής Σταυροβουνίου, 

ενάρετοι, ασκητικοί και µε µεγάλη αγάπη για την τέχνη, προσήλκυαν αµέσως το 

ενδιαφέρον όσων ασχολούνταν µε τα γράµµατα. Aνάµεσά τους περιλαµβάνεται 

και ο ευπαίδευτος λογιστής Eυριπίδης Iερωνυµίδης, ο οποίος αφιέρωσε στη µνήµη 

του βιβλίο, όπου τον αποκαλεί «Kαλλιτέχνη - Kαλόγηρο - Pήγα», δηλαδή φορέα 

72. Eνδεικτικό είναι το ακόλουθο δηµοσίευµα εφηµερίδας της εποχής: «Tήν 

περασµένη Kυριακή ε¨ς τόν Σύλλογον τ΅ν Φιλελευθέρων öγινε καλιτεχνική 

öκθεσις τ΅ν öργων τοÜ κ. Nίκου Nικολαΐδη, ζωγράφου καί διηγηµατογράφου. ≠Oλα 

τά öργα τÉς ζωγραφικÉς τοÜ καλοÜ ζωγράφου ¦ρεσαν καί πολλά âξ αéτ΅ν 

âπωλήθησαν ε¨ς καλήν τιµήν. Tέλεια δέ qσαν ≤νας καλόγηρος τοÜ Σταυροβουνίου 

καί µία µεγάλη ε¨κόνα τοÜ κ. Bενιζέλου». Βλ. Ένωσις, 24/6.11.1919.

73. Eλένης Nικήτα, «Aναφορά στον εικαστικό Nίκο Nικολαΐδη», στον τόµο: 

Λευτέρη Παπαλεοντίου (επιµ.), Nίκος Nικολαΐδης ο Kύπριος (1884-1956). Mία 

επανεκτίµηση του έργου του, Aθήνα 2007, σ. 364-365.

74. Eλ. Nικήτα, «Aναφορά στον εικαστικό Nίκο Nικολαΐδη», ό.π., σ. 368. 

Φωτογραφίες των τεσσάρων εικόνων του, που σώζονται στις εκκλησίες του Aσκά, 

όπου φαίνεται η επίδραση του Διονυσίου στο έργο του, δηµοσιεύτηκαν πρόσφατα 

από τον π. Aνδρέα Δηµοσθένους, O Aσκάς και οι εκκλησίες του, Λευκωσία 2008, σ. 

78, 93, 100.

75. Eλένης Nικήτα, H εικαστική κίνηση στην Kύπρο. Aπό τις αρχές του αιώνα µας 

ως την Aνεξαρτησία, Λευκωσία 1997, σ. 12.
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µιας πρωτόγνωρης για τους Kυπρίους της εποχής αρχοντιάς76. H ασκητική 

φυσιογνωµία και η βιβλική γενειάδα του προκαλούσαν δέος και σεβασµό στους 

επισκέπτες της Mονής, που δεν παρέλειπαν να αναφέρουν τα σχετικά στις 

εντυπώσεις τους από τη µετάβασή τους στο ιστορικό µοναστήρι77.

Aνάµεσα στους επισκέπτες της Mονής, οι οποίοι γνώρισαν και διέσωσαν σε 

κείµενό τους περιγραφή της προσωπικότητας του Διονυσίου και της αγάπης του 

προς την αγιογραφία, περιλαµβάνεται και ο Γάλλος Eµίλ Nτεσάµπ, ο οποίος 

φιλοξενήθηκε για τρεις ηµέρες στο Σταυροβούνι, το 1893. Όπως αναφέρει, όταν 

έφθασε στη Mονή, ο Διονύσιος τον υποδέχθηκε θερµά και τον οδήγησε στο 

αρχονταρίκι, το οποίο του προκάλεσε κατάπληξη από την ευπρέπεια και τις 

ωραιότατες ελαιογραφίες και χρωµολιθογραφίες που στόλιζαν τους τοίχους του. 

Στη συνέχεια, του δόθηκε η ευκαιρία να συνοµιλήσει µε τον ασκητή µοναχό και να 

διαπιστώσει την αγάπη του για την τέχνη και να καταγράψει στο κείµενό του τις 

αισθητικές του αντιλήψεις, που εκφράζονταν στη γενικότερη διαρρύθµιση των 

διαφόρων χώρων της Mονής78.

O Διονύσιος έζησε, καθόλο το διάστηµα της παραµονής του στη Mονή 
76. Eυριπίδη Iερωνυµίδη, Παγκύπριοι, Πανελλήνιοι και Παγκόσµιοι Oρίζοντες, 

Λευκωσία 1919, σ. 17-18. Mεγάλο τµήµα του βιβλίου πρωτοδηµοσιεύτηκε σε 

συνέχειες στην εφηµερίδα Eλευθερία, 1/14.9.1918, 8/21.9.1918, 15/28.9.1918.

77. «^H ε€σοδος âν τFÉ MονFÉ, ½ς νÜν öχει, εéαρέστους προξενεÖ âντυπώσεις, διότι 

µετά τήν µακράν âκείνην πορείαν [ï âπισκέπτης] βλέπει ¦δη α€θουσαν καλ΅ς 

âπιπλωµένην καί διάφορα δωµάτια âν οxς βασιλεύει ™ καθαριότης καί ™ φιλοκαλία. 

^H σεβασµία µορφή τοÜ ^Iεροδιακόνου µοναχοÜ Διονυσίου προβάλλει τότε 

συγχρόνως, •πενθυµίζουσα τ΅ âπισκέπτει τόν âν ^Aγίω ‰Oρει (‰Aθω) µοναχικόν 

βίον. Tόν ναόν καί ¬λα τά δωµάτια στεγάζουσι θόλοι προσφάτως κεκονιαµένοι, 

πανταχοÜ δέ τÉς MονÉς βλέπει τις τρανά τεκµήρια âπιµελείας καί τάξεως». Bλ. 

Ένωσις, 30/11.9.1894.

78. «Mπαίνουµε µέσα στο κτήριο από γεφυράκι κτισµένο πρόσφατα, που είναι πριν 

την πύλη και την αυλή. O ερηµίτης µας υποδέχεται και µας προσκαλεί στο 

αρχονταρίκι, ένα πραγµατικό σαλόνι καλά επιπλωµένο, σύµφωνα µε τις συνήθειες 

του τόπου, πολύ καθαρό µε πολλές ελαιογραφίες και χρωµολιθογραφίες. Mε την 

προκατάληψη που είχαµε στη Γαλλία για τους ερηµίτες και τα ερηµητήρια, έµεινα 

κατάπληκτος αντικρίζοντας έναν χώρο αστικού ύφους της Aνατολής. Aλλά οι 

εκπλήξεις µου δεν τελείωσαν εδώ. Tον Διονύσιο ενδιαφέρει και η ζωγραφική. 

Ψηλά σε έναν από τους τοίχους, σε καλά ορατό σηµείο, είναι ζωγραφισµένη µια 

µορφή του Xριστού, αντίγραφο δεν ξέρω από πού, εικόνα πολύ ωραία για έναν 

Kύπριο αναχωρητή, ο οποίος κοκκινίζοντας από περηφάνια και χαµογελώντας µε 

άνεση, µας αποκαλύπτει τον δηµιουργό του, αφού ζήτησε προηγουµένως τη 

γνώµη µας για την καλλιτεχνική του αξία». Bλ. Στ. Λαζαρίδη, Emile Deschamps: 

Στη χώρα της Aφροδίτης, ό.π., σ. 83-84.
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Σταυροβουνίου,  βίο αναχωρητικό σε µικρό κελλί στα νότια της Mονής, όπου 

ασκούσε το διακόνηµα του αγιογράφου. Στη Mονή ανερχόταν µόνο τα 

Σαββατοκυρίακα, οπότε µεριµνούσε για την πνευµατική καθοδήγηση της 

αδελφότητας και την επίλυση των διαφόρων διοικητικών ζητηµάτων79. Δικαίως 

έφερε λοιπόν από τους συγχρόνους του το επίθετο του «ησυχαστή»80, όπως 

σηµειώνεται σε Kώδικα της Mονής, δηλαδή του ανθρώπου του Θεού, ο οποίος 

ζούσε συνεχώς και αδιαλείπτως προσευχόµενος. Aξίζει, όµως, να σηµειωθεί, ότι, 

παρά την αποµόνωσή του, εξακολούθησε µέχρι τον θάνατό του να ενδιαφέρεται 

για τον αγιασµό των πιστών, που αδυνατούσαν να µεταβούν για προσκύνηµα στο 

ιστορικό µοναστήρι. Γι’ αυτό και κατά καιρούς µετέφερε σε διάφορα µέρη της 

Kύπρου, όπως στη Λάρνακα, τον Nοέµβριο του 1897, τον Σταυρό µε το Tίµιο Ξύλο 

και τα ιερά λείψανα της Aγίας Bαρβάρας, η οποία εθεωρείτο προστάτιδα από την 

επιδηµία της ευλογιάς81.

Tους τελευταίους µήνες της ζωής του, ο Διονύσιος ταλαιπωρήθηκε από την 

ασθένεια της δυσουρίας82, που τον υποχρέωσε να µετακινηθεί για κάποιο διάστηµα 

στο Mετόχιο της Mονής στο χωριό Kόρνος83, όπου διέµενε η οικογένεια της 

79. Hγουµένου Aθανασίου Σταυροβουνιώτη, Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 

51-52.

80. Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 5.

81. «Mεθαύριον Παρασκευήν, καθ’ ≥ν ëορτάζοµεν τά E¨σόδια τÉς Θεοτόκου, ï 

ïσιώτατος Διονύσιος Mοναχός, Διευθυντής τÉς ^IερÄς MονÉς Σταυροβουνίου, 

κατελθών âπί τούτω θά περιφέρFη δι’ êγιασµοÜ τά Σεπτά κειµήλια τοÜ Tιµίου 

ΣταυροÜ καί λείψανα τÉς ^Aγίας Bαρβάρας, ≥τις εrναι ï ¨ατρός τÉς παρ’ ™µÖν 

âπιπολαζούσης ε¨δεχθοÜς âπιδηµίας τÉς εéλογιÄς». Bλ. Ένωσις, 19/1.12.1897. Για 

την Aγία Bαρβάρα και τις λαϊκές δοξασίες, που τη συνδέουν µε τη δηµώδη ιατρική 

της Kύπρου βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Η τιµή προς την Αγία Βαρβάρα στην Κύπρο», 

Αγία Βαρβάρα 47(2006)1-10.

82. Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 5.

83. H Mονή Σταυροβουνίου ενοικίαζε το Mετόχιο του Kόρνου σε χωρικούς των 

παρακείµενων χωριών, όπως διαπιστώνεται από σχετική αγγελία που 

δηµοσιεύτηκε στον τύπο της εποχής: «\Eνοικιάζεται τό âν τ΅ χωρίω Kόρνω ο€κηµα 

τÉς MονÉς τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ τοÜ âπιλεγοµένου Θεοκρεµάστου. Διά πλειοτέρας 

πληροφορίας àπευθυνθήτωσαν οî βουλόµενοι ε¨ς τό γραφεÖον τÉς ^Eνώσεως». Bλ. 

Ένωσις, 10/23.7.1900.
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αδελφής του, Σταυρούλας Aντωνιάδου84, η οποία µερίµνησε για την ιατρική 

περίθαλψή του. Eκεί απεβίωσε στις 24 Φεβρουαρίου του 1902, σε ηλικία 72 ετών85. 

H σορός του µεταφέρθηκε στην αγαπηµένη του Mονή Σταυροβουνίου, όπου και 

ετάφη86. Mε διαθήκη, την οποία συνέταξε στις 15 Iανουαρίου 1900, άφησε τη 

νεοσύστατη αδελφότητα της Mονής του κληρονόµο των λιγοστών περιουσιακών 

του στοιχείων. Aυτά αποτελούνταν από τα σύνεργα της ζωγραφικής του τέχνης 

και διάφορα εκκλησιαστικά αντικείµενα, όπως εικόνες, σταυρούς, βιβλία 

84. «Πάσχουσα πρό πολλοÜ âξ ôσθµατος, àπεβίωσε τήν παρελθοÜσαν Kυριακήν âν 

Kόρνω ™ âνάρετος δέσποινα ΣταυροÜλα Eéαγ. \Aντωνιάδου, àδελφή τοÜ 

àειµνήστου Kοινοβιάρχου τοÜ Σταυροβουνίου Διονυσίου. ^H µακαρÖτις •πÉρξε 

σύζυγος âνάρετος καί µήτηρ φιλόστοργος, qγε τό 55ον öτος τÉς ™λικίας της, 

καταλείπει δ’ ≤ναν υîόν καί δύο θυγατέρας». Bλ. Ένωσις, 20/3.5.1912. Eπίσης βλ. 

Φωνή της Kύπρου, 21/5.5.1912. Aπό την αναφορά στην ηλικία της Σταυρούλας 

Aντωνιάδου εξάγεται ότι γεννήθηκε το 1857, ήταν δηλαδή, αν ανταποκρίνονται 

προς την πραγµατικότητα τα όσα αναφέρει ο αρθρογράφος της εφηµερίδας, κατά 

27 χρόνια µικρότερη σε ηλικία από τον αδελφό της, Διονύσιο!

85. H ακριβής ηµεροµηνία θανάτου του Διονυσίου διασώθηκε στην προφορική 

παράδοση της αδελφότητας της Mονής Σταυροβουνίου και καταγράφηκε από τον 

µετέπειτα Hγούµενο Γερµανό Σταυροβουνιώτη, Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 

38. Ωστόσο, στα «Aποµνηµονεύµατα της Mονής Σταυροβουνίου», που γράφτηκαν 

το 1910, αναφέρεται ότι απεβίωσε στις 28 Φεβρουρίου του 1901 (βλ. Έγγραφα και 

Δηµοσιεύµατα 5), ενώ από δηµοσιεύµατα του κυπριακού τύπου γνωρίζουµε ότι ο 

θάνατός του συνέβη τον Φεβρουάριο του 1902, χωρίς να προσδιορίζεται 

επακριβώς η ηµεροµηνία (βλ. Ένωσις, 15/28.3.1902 [= Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 

8]· Nέον Έθνος, 16/29.3.1902). Στην τελευταία έκδοση του ιστορικού της Mονής 

έγινε δεκτή η ηµεροµηνία θανάτου που αναφέρεται στα «Aποµνηµονεύµατα» και η 

χρονολογία που καταγράφεται στον κυπριακό τύπο, δηλαδή η 28η Φεβρουαρίου 

1902 (βλ. Mονής Σταυροβουνίου, H Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 164). Aς 

σηµειωθεί, ότι µία µέρα πριν από τον θάνατο του Διονυσίου καταγράφηκαν τα 

περιουσιακά στοιχεία της Mονής και συντάχθηκε σχετικό έγγραφο, που 

επεκύρωσε ο αρχιδιάκονος της Mητρόπολης Kιτίου Aγάπιος (Bλ. N. Kυριαζή, 

Iστορικαί ειδήσεις Iεράς Mονής Σταυροβουνίου, ό.π, σ. 26-27).

86. Για την ταφή του αναφέρονται τα ακόλουθα στα «Aποµνηµονεύµατα» της 

Mονής Σταυροβουνίου, που γράφτηκαν το 1910: «Mετηνέχθη τό σ΅µα αéτοÜ âκ 

Kόρνου ε¨ς ΣταυροβοÜνι, ¬που κατετέθη âν τ΅ •π’ αéτοÜ κατασκευασθέντι 

κοιµητηρίω πρός τόν N. τοÜ βουνοÜ, öνθα καί ™συχαστικόν δωµάτιον εrχε κτίσει, 

âν z καί ε¨ργάζετο ½ς ™συχαστής. Tά δ’ çστÄ του µετά τριετίαν, κατά τά κρατοÜντα 

âν ‰Aθω, µετηνέχθησαν ε¨ς τό •πόγειον τοÜ ™συχαστηρίου, τεθείσης ο≈τω àρχÉς 

κοιµητηρίου». Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 5.
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θεολογικού και µουσικού περιεχοµένου, καθώς και µερικά λείψανα Aγίων. 

Eκτελεστή της διαθήκης όρισε τον Nικόλαο Tουρµούση από τη Λάρνακα, ο οποίος 

µετέβη, στις 6 Aπριλίου 1903, στη Mονή και προέβη στις σχετικές διευθετήσεις 

των διαφόρων διατάξεών της87. 

Στον κυπριακό τύπο έχουν εντοπιστεί δύο κείµενα, που αναφέρονται στον 

θάνατό του, από τα οποία αντλήθηκαν πολύτιµες πληροφορίες. Eιδικά το πρώτο 

από αυτά, που δηµοσιεύτηκε, όπως έχει αναφερθεί, στην εφηµερίδα της Λάρνακας 

«Ένωσις» από άνθρωπο, ο οποίος γνώριζε αρκετά καλά τον Διονύσιο και 

παρακολούθησε από κοντά τις σκληρές προσπάθειές του για την ανασύσταση της 

Mονής Σταυροβουνίου αποτελεί µοναδική ψηφίδα για την ανασύνθεση των 

διαφόρων πτυχών της ζωής του. Σύµφωνα µε όσα αναφέρει, µετά την 

επανεγκατάστασή του στη Mονή, ο Διονύσιος εργάστηκε αρχικά για να στερεώσει 

την τοιχοποιία του ναού και να επισκευάσει τον θόλο, καθώς και για να 

επιδιορθώσει τα µοναστηριακά κτήρια. Eπίσης, µερίµνησε για την κτηµατική 

περιουσία της Mονής και τις δενδροκαλλιέργειές της, ώστε η νεοσύστατη 

αδελφότητα να εξασφαλίζει τα προς το ζην.

Tο ίδιο κείµενο διασώζει επίσης πολύτιµες πληροφορίες για τον χαρακτήρα 

και την ασκητικότητα του Διονυσίου, που, όπως αναφέρει, ήταν «τύπος και 

υπογραµµός» για τους δέκα περίπου µοναχούς, που εγκαταβίωναν στο ιστορικό 

µοναστήρι. Σηµειώνει ακόµη, ότι ήταν άνθρωπος σεµνοπρεπής και κάτοχος 

πολλών θεολογικών θεµάτων, τα οποία γνώριζε «εξ αντιλήψεως και πείρας», 

φράση που υπονοεί ότι ήταν άνθρωπος προσευχής και άσκησης. Όπως άλλωστε 

έχει αναφερθεί, ο Διονύσιος διατηρούσε µικρή προσωπική βιβλιοθήκη, η οποία 

περιελάµβανε βιβλία θεολογικού περιεχοµένου και εκκλησιαστικής µουσικής. 

Φαίνεται, όµως, από το αυτοβιογραφικό σηµείωµά του, ότι δεν έτυχε 

συστηµατικής παιδείας και ούτε είχε φοιτήσει σε κάποιο από τα λιγοστά 

σχολαρχεία που λειτουργούσαν την περίοδο αυτή στο νησί. Tα πολλά 

ορθογραφικά λάθη που κάνει φανερώνουν άνθρωπο αυτοδίδακτο, που έµαθε 

πιθανότατα µόνος του να γράφει και να διαβάζει. Mπορούσε, ωστόσο, να 

εκφράζεται σε γλώσσα ρέουσα και πλήρως κατανοητή, χωρίς λάθη και 

παραλείψεις88.

Στο κείµενο προστίθεται επίσης, ότι ο ασκητής µοναχός διακρινόταν για τη 

φιλοξενία και τη φιλική του διάθεση προς τους επισκέπτες, γεγονός που συνέτεινε 

ώστε αρκετοί προσκυνητές να προσέρχονται στη Mονή για να προσκυνήσουν και 

87. Tο έγγραφο της διαθήκης και η πράξη παράδοσης των περιουσιακών στοιχείων 

του Διονυσίου στους πατέρες της Mονής Σταυροβουνίου καταγράφηκαν σε 

Kώδικα της Mονής, από όπου δηµοσιεύτηκαν από τον N. Kυριαζή, Iστορικαί 

ειδήσεις Iεράς Mονής Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 25-26.

88. Όπως έχει αναφερθεί, το αυτοβιογραφικό σηµείωµά του δηµοσιεύεται στη 

συνέχεια της ανά χείρας εργασίας. Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 4.
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να συνοµιλήσουν µαζί του89. Aς σηµειωθεί ωστόσο, ότι οι κανονισµοί που συνέταξε, 

κατά τα πρότυπα των Mονών του Aγίου Όρους, δεν επέτρεπαν τη διαµονή τους 

στη Mονή για περισσότερο από ένα βράδυ ή σε µερικές περιπτώσεις επισκεπτών, 

οι οποίοι προέρχονταν από µακρινές κοινοτητες, και για ένα δεύτερο, αφού ήθελε 

να προστατεύεται η αδελφότητα από τους πολλούς περισπασµούς, που ήταν 

δυνατό να δηµιουργήσει η παρατεταµένη παραµονή φιλοξενουµένων90.

Σύµφωνα µε τη µοναστηριακή παράδοση, τα τέλη του νέου κτήτορα της 

Mονής Σταυροβουνίου ήταν οσιακά, τα δε οστά του βρέθηκαν κατά την εκταφή 

τους, τρία χρόνια αργότερα, «να αποπνέουν λεπτήν ευωδίαν»91.

H πρώτη αδελφότητα

Σταδιακά, µετά την επαναλειτουργία της Mονής Σταυροβουνίου, 

σχηµατίστηκε γύρω από τον Διονύσιο η πρώτη αδελφότητα στη νεότερη ιστορία 

της, η οποία περιελάµβανε µερικούς από τους πιο ονοµαστούς για την 

ασκητικότητα του βίου τους Kύπριους µοναχούς του 20ού αιώνα. Tότε εισήχθη 

στην Kύπρο, για πρώτη φορά µετά την Tουρκοκρατία, ο θεσµός της µοναχικής 

κουράς, αφού προηγουµένως η ένταξη του υποψήφιου µοναχού στην αδελφότητα 

89. Bλ. Ένωσις, 15/28.3.1902 [= Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 8]. Στο δεύτερο 

κείµενο, που δηµοσιεύτηκε στον τύπο της εποχής και αναφέρεται στον θάνατό 

του, σηµειώνονται τα ακόλουθα: «\Aπεβίωσεν πρό τινος âν Kόρνω, âν ™λικί÷α 72 

âτ΅ν, ï Mοναχός Διονύσιος, àνήρ εéσεβής καί φιλόχριστος, àπολαύων γενικÉς 

àγάπης καί σεβασµοÜ. \Aναλαβών àπό âτ΅ν τήν διαχείρισιν τÉς ^IερÄς MονÉς τοÜ 

Σταυροβουνίου οûτε κόπων, οûτε θυσι΅ν âφείσθη, ¬πως βελτιώση σπουδαίως τά 

κατ’ αéτήν καί àνακαινίση ¬σα öπαθεν •πό τÉς πρό αéτοÜ âκραγείσης πυρκαϊÄς. TFÉ 

âνεργεί÷α δ’ αéτοÜ συνεστήθη αéτόθι κοινόβιον âκ δεκάδος περίπου µοναχ΅ν. ^O 

µακαρίτης qτο πολύ καλός γνώστης τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς καί κάλλιστος 

êγιογράφος, κοσµήσας διά τοÜ χρωστÉρος του πλείστους ναούς τÉς νήσου». Bλ. 

Nέον Έθνος, 16/29.3.1902.

90. «Nόµος τÉς MονÉς περί ξένων, âπί Διονυσίου κατά τά âν ‰Aθω τεθείς, qνε 

¬πως οî ξένοι παραµένωσι (âν) τFÉ MονFÉ 2 ™µέρας καί 1 νύκτα ¦ τό πολύ 2 

νύκτας». Bλ. Aρχείο Iεράς Mονής Σταυροβουνίου, Kώδιξ Δ΄, σ. 8β. Παρόµοια 

αναφορά γίνεται και στο ακόλουθο δηµοσίευµα εφηµερίδας του έτους 1927: 

«Παρεκλήθηµεν •πό τ΅ν φίλων πατέρων τÉς MονÉς Σταυροβουνίου νά φέρωµεν 

ε¨ς γν΅σιν τ΅ν εéσεβ΅ν προσκυνητ΅ν ¬τι, συµφώνως πρός τούς κανονισµούς τÉς ^

IερÄς MονÉς των, ™ διαµονή âν τFÉ MονFÉ δέν πρέπει νά •περβαίνFη τάς 24 œρας διά 

τούς âκ τ΅ν πλησίον χωρίων καί πόλεων καί τάς 48 διά τούς προερχοµένους àπό 

àποµεµακρυσµένας πόλεις καί χωρία». Βλ. Eλευθερία, 27.8.1927. Eπίσης βλ. Nέον 

Έθνος, 3.9.1927.

91. Mονής Σταυροβουνίου, H Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 165.
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κάποιου µοναστηριού γινόταν µε τη χειροτονία του σε διάκονο, µετά από 

δοκιµασία περίπου έξι χρόνων. Όπως αναφέρεται στον τύπο της εποχής, στα τέλη 

του 1891, τρία δηλαδή χρόνια µετά την επανίδρυσή της, η αδελφότητα 

αποτελείτο από έξι µοναχούς92.  Tο 1893, όµως, σύµφωνα µε τον Γάλλο περιηγητή 

Nτεσάµπ, διέµενε στη Mονή µόνο ο Διονύσιος µε δύο δοκίµους και έναν λαϊκό 

υπηρέτη93. Ένα χρόνο αργότερα, επισκέπτης σηµείωνε σε άρθρο του, ότι στη Mονή 

εγκαταβίωναν πέντε συνολικά άτοµα, δύο ιερωµένοι και τρεις δόκιµοι, οι οποίοι 

ζούσαν βίο ασκητικό, κατά τα πρότυπα των Mονών του Aγίου Όρους, και 

διδάσκονταν αγιογραφία και εκκλησιαστική µουσική από τον προϊστάµενο 

Διονύσιο94. Στη δε νεκρολογία του τελευταίου, στα 1902, αναφέρεται ότι η 

νεοσύστατη αδελφότητα περιελάµβανε δέκα µοναχούς95.

Oι αριθµοί αυτοί που αναφέρονται για τους µοναχούς της Mονής 

Σταυροβουνίου είναι πιθανόν να µην ανταποκρίνονται για πολλούς λόγους στην 

αλήθεια, αφού µπορεί να µην καταγράφηκαν κάποιοι που απουσίαζαν σε δουλειές 

στα Mετόχια της Mονής, ή ακόµη και να θεωρήθηκαν επισκέπτες ιερωµένοι ως 

µέλη της αδελφότητας. Tο βέβαιο είναι ότι, από τα προαναφερθέντα έγγραφα και 

συγκεκριµένες αναφορές σε δηµοσιεύµατα του κυπριακού τύπου της εποχής, στα 

πρώτα χρόνια της εγκαταβίωσης του Διονυσίου διέµεναν σε αυτήν δύο 

Iεροµόναχοι: οι Παΐσιος και Δοσίθεος.

O Iεροµόναχος Παΐσιος

 O Παΐσιος είναι γνωστός από την πρώτη εγκατάσταση του Διονυσίου 

Xρηστίδη στο Σταυροβούνι το 1875, αφού, όπως αναφέρθηκε, είχε επιστρέψει µαζί 

του στην Kύπρο από το Άγιο Όρος και χειροτονήθηκε Iεροµόναχος. Στη συνέχεια, 

92. «Πρό τρι΅ν ¬µως âτ΅ν àνέλαβε τήν διεύθυνσιν αéτÉς ï µοναχός Διονύσιος, 

¬στις, πολλά χρήµατα âξοδεύσας, âπεδιόρθωσε âσωτερικ΅ς καί âξωτερικ΅ς τόσον 

καλά τήν ôλλοτε âγκαταλελειµµένην ταύτην µονήν... öχει δέ ≤ξι περίπου 

µοναχούς». Bλ. Aλήθεια, 29/10.4.1891.

93. «[O Διονύσιος] έχει έναν υπηρέτη και δύο δοκίµους». Bλ. Στ. Λαζαρίδη (επιµ), 

Emile Deschamps: Στη χώρα της Aφροδίτης, ό.π., σ. 86.

94. «Tήν Mονήν ¦δη ο¨κοÜσι πέντε ôτοµα, zν δύο îερωµένοι, τά δ’ ≤τερα δόκιµοι, 

διάγοντα βίον àσκητικόν κατά τε τήν âκκλησιαστικήν àκολουθίαν, τήν δίαιταν τÉς 

τραπέζης καί πÄσαν τήν διαγωγήν, ¬µοιον πρός τόν τοÜ Kοινοβίου τοÜ ^Aγίου 

‰Oρους ‰Aθω, διδασκόµενα δέ •πό τοÜ προϊσταµένου µοναχοÜ τήν ζωγραφικήν καί 

τήν âκκλησιαστικήν µουσικήν, ≥ν âπίσης καλ΅ς âπίσταται ï κ. Διονύσιος». Bλ. 

Ένωσις, 23/5.10.1894.

95. «TFÉ âνεργεί÷α αéτοÜ [τοÜ Διονυσίου] συνέστησεν κοινόβιον âκ δεκάδος περίπου 

µοναχ΅ν, µεθ’ zν συνέζη âν àδελφότητι, καί οxς οyτος âγένετο âν τFÉ προσευχFÉ 

καί τFÉ νηστεί÷α τύπος καί •πογραµµός». Bλ. Ένωσις, 15/28.3.1902.
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όµως, µετέβη και πάλιν στο Άγιο Όρος, στα τέλη του 1877, όταν ο Διονύσιος 

υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει, λόγω των ανυπέρβλητων δυσκολιών, την 

προσπάθεια ανοικοδόµησης της Mονής. Eκεί παρέµεινε για κάποιο χρονικό 

διάστηµα και στη συνέχεια επέστρεψε στην Kύπρο για να εγκαταβιώσει ξανά στο 

Σταυροβούνι, όπου τον συναντούµε τον Aύγουστο του 1890, να συµµετέχει στη 

διεξαγωγή εράνων για την ανοικοδόµησή του96. Yπήρξε, κατά πάσα πιθανότητα, ο 

πρώτος µοναχός, που ανέλαβε καθήκοντα εφηµερίου, καλύπτοντας έτσι τις 

λειτουργικές ανάγκες της νεοσύστατης αδελφότητας. Mετά από σύντοµο χρονικό 

διάστηµα, όµως, για άγνωστο λόγο, εγκατέλειψε τη Mονή Σταυροβουνίου και 

κατέφυγε στην εγκαταλελειµµένη τότε Mονή του Aγίου Γεωργίου του Aλαµάνου, 

την οποία και ανακαίνισε. Tον Aπρίλιο του 1895, είχε ήδη προσθέσει νέα κελλιά 

στο µοναστηριακό συγκρότηµα και σκόπευε να ανεγείρει µεγαλύτερο ναό από τον 

τότε υπάρχοντα97. Σε µεταγενέστερο χρόνο εγκατέλειψε τη Mονή του Aγίου 

Γεωργίου και µετέβη ξανά στο Άγιο Όρος, από όπου επανέκαµψε αργότερα στην 

Kύπρο. Aπεβίωσε το 1931 στο χωριό Mοναγρούλλι, όπου φιλοξενείτο από τον 

ιερέα της κοινότητας και ενοικιαστή της Mονής του Aγίου Γεωργίου, παπά 

Δηµήτρη98.

Σύµφωνα µε µελετητή της ιστορίας της Mονής του Aγίου Γεωργίου του 

Aλαµάνου, ο Παΐσιος καταγόταν από το χωριό Άρσος Λεµεσού και είχε διατελέσει 

δάσκαλος στο Mοναγρούλλι γύρω στο 1880, προφανώς µετά την επιστροφή του 

από τον Άθωνα, όπου, όπως έχει αναφερθεί, είχε µεταβεί µαζί µε τον Διονύσιο, το 

1877. O ίδιος µελετητής αναφέρει επίσης, ότι ο Kύπριος Iεροµόναχος, µετά την 

εγκατάλειψη της Mονής του Aγίου Γεωργίου, κατέφυγε στα 1910 στη Mονή του 

Aγίου Παύλου στο Άγιο Όρος, από όπου επανέκαµψε στη συνέχεια στην Kύπρο99.

96. Bλ. τα όσα αναφέρονται προηγουµένως στις υποσηµειώσεις 25-26.

97. «^O διευθυντής καί âπιστάτης τÉς MονÉς ^Aγίου Γεωργίου τοÜ \Aλαµάνου, 

κειµένης πλησίον τοÜ χωρίου Mοναγρουλλίου καί συντηρουµένης âξ αéτοÜ, ^

Oσιώτατος Παΐσιος ^Iεροµόναχος, ¬στις öκτισεν âξ ¨δίων του τά τÉς MονÉς δωµάτια 

καί âκόσµησεν αéτήν µέ διάφορα δένδρα, προτίθεται νÜν νά καταρρίψFη τήν 

•πάρχουσαν âκκλησίαν, ½ς µικράν, καί νά κτίσFη ôλλην µεγαλυτέραν». Bλ. Σάλπιγξ, 

29.4.1895.

98. «\Aπεβίωσεν âν τ΅ χωρίω Mοναγρούλλι ï ^Iεροµόναχος Παΐσιος, âν ™λικί÷α 100 

âτ΅ν. \Eνωρίς äσπάσθη τό µοναχικόν σχÉµα... Kατά τά τελευταÖα του öτη 

âφιλοξενεÖτο ε¨ς τήν ο¨κίαν τοÜ σεβαστοÜ îερέως τοÜ χωρίου παπÄ Δηµήτρη». Bλ. 

Aλήθεια, 24.4.1931.

99. Aντώνη Παπαευαγόρου, Iστορία της Iεράς Mονής Aγίου Γεωργίου του 

Aλαµάνου, Λεµεσός 1964, σ. 11-23, όπου όµως δεν γίνεται καµία αναφορά για τη 

σχέση του µε τον Διονύσιο και την εγκαταβίωσή του στη Mονή Σταυροβουνίου.
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O Iεροµόναχος Δοσίθεος

O Δοσίθεος υπήρξε ο αµέσως επόµενος ιεροµόναχος, ο οποίος υπηρέτησε 

στη Mονή Σταυροβουνίου. Tο όνοµά του αναγράφεται στην προαναφερθείσα 

επιστολή, ηµεροµηνίας 21 Iανουαρίου 1891, του Aρχιµανδρίτη Mελετίου και των 

µελών της θρονικής επιτροπής Kιτίου προς τον Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο, µε την 

οποία τον ενηµέρωναν για την πρόθεση του Διονυσίου Xρηστίδη να µεταβεί στη 

Pωσία για διεξαγωγή εράνων100. Στη συνέχεια, όµως, για άγνωστο λόγο, ο 

Δοσίθεος εγκατέλειψε τη Mονή και, στα τέλη του 1891 ή στις αρχές του 1892, 

ανέλαβε καθήκοντα εφηµερίου στο εκκλησάκι του Aγίου Iακώβου του Πέρση, στη 

Λευκωσία. Στα µεταγενέστερα χρόνια διαδραµάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο για την 

αναζωπύρωση του γυναικείου µοναχισµού στο νησί, αφού το εκκλησάκι αυτό 

αποτέλεσε καταφύγιο όσων γυναικών επιθυµούσαν να µονάσουν101.

Πολύτιµες πληροφορίες για τη σχέση του µε τη Mονή Σταυροβουνίου σε 

αυτά τα πρώτα χρόνια της επανίδρυσής της, αντλούµε από έγγραφα, που 

σχετίζονται µε τη διένεξη ανάµεσα στον Δοσίθεο και την Iερά Σύνοδο, που 

ξέσπασε το 1917-1918, εξαιτίας της άρνησής του να αποχωρήσει από το 

εκκλησάκι του Aγίου Iακώβου, όταν η Σύνοδος αποφάσισε να ιδρύσει 

Eκθετοτροφείο στα δωµάτια που το περιέβαλλαν. Kλήθηκε τότε να απολογηθεί 

για τη στάση του στη συνεδρία της Συνόδου, στις 2 Mαρτίου 1917, οπότε στην 

απολογία του ανέφερε ότι, για να αποχωρήσει, διεκδικούσε δικαιώµατα από 

εργασία συνολικά τριάντα χρόνων στο εκκλησάκι και στους κήπους του. Όπως 

εξήγησε, καταγόταν από την Kυθρέα και είχε διατελέσει δόκιµος για τέσσερα 

χρόνια, κοντά στον Iεροµόναχο Kαλλίστρατο από την Kωνσταντινούπολη, ο 

οποίος διέµενε στον Άγιο Iάκωβο. Στη συνέχεια, µε τη συναίνεση του τελευταίου, 

εγκαταβίωσε στο Σταυροβούνι, όπου µετά από πάροδο δύο έως τριών µηνών 

χειροτονήθηκε Iεροµόναχος από τον Aρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο, µετά από αίτηση 

του Διονυσίου Xρηστίδη. Όµως, όπως ανέφερε, η υγεία του είχε στο µεταξύ 

κλονισθεί, µε αποτέλεσµα, µετά από άλλους τέσσερις µήνες, να επανακάµψει στον 

100. Bλ. τα όσα αναφέρονται σχετικά στην υποσηµείωση 59.

101. Για τον Δοσίθεο βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «O γυναικείος µοναχισµός στην 

Kύπρο», Πολιτιστική Kύπρος 2(1997)55-57· Tου ιδίου, «O Iεροµόναχος 

Kαλλίστρατος του Tράχωνα (1862-1934)», Eκκλησιαστικός Kήρυκας 8(2002)90-

91.
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Άγιο Iάκωβο102.

Tελικά, η άρνηση του Δοσιθέου να εγκαταλείψει το εκκλησάκι υποχρέωσε 

τη Σύνοδο να τον καθαιρέσει και να τον καλέσει να επανεγκατασταθεί στη Mονή 

Σταυροβουνίου, που ήταν η πρώτη µετάνοιά του, διαφορετικά θα του αφαιρούσε 

και αυτό το σχήµα του µοναχού103. O Δοσίθεος υπάκουσε και δύο χρόνια αργότερα, 

τον Φεβρουάριο του 1920, ζήτησε µε επιστολή του επιείκεια, εκφράζοντας 

µεταµέλεια για την πρότερη στάση του104. Tελικά, ο Kύπριος Iεροµόναχος 

αποκαταστάθηκε στο ιερατικό του λειτούργηµα, τον Mάιο του 1921, µετά από 

εισήγηση του Aρχιεπισκόπου Kύπρου (1916-1933) Kυρίλλου Γ΄, οπότε και 

102. «Erµαι ^Iεροµόναχος καί çνοµάζοµαι Δοσίθεος. Kατάγοµαι âκ Kυθραίας· ™ 

πρώτη µου µετάνοια •πÉρξεν ï ≠Aγιος \Iάκωβος. \Aπό τό χωρίον  µου qλθον ε¨ς 

Λευκωσίαν καί ε¨ργαζόµην ½ς τεχνίτης. \Eγνωρίσθην µετά τοÜ τότε âν ^Aγίω \

Iακώβω κατοικοÜντος Kαλλιστράτου, παρ’ z âπί τετραετίαν διετέλεσα δόκιµος. TFÉ 

συναινέσει τοÜ Kαλλιστράτου µετέβην ε¨ς ΣταυροβοÜνι, ¥να δοκιµασθ΅, ôν θά  

εrναι καλλίτερον âκεÖ· ε¨ς ΣταυροβοÜνι öκαµα 2-3 µÉνας καί εrτα âχειροτονήθην ^

Iεροµόναχος, •πό τοÜ Σωφρονίου τFÉ α¨τήσει τοÜ τότε ^Hγουµένου Διονυσίου. 

‰Eµεινα ε¨ς ΣταυροβοÜνι àκόµη 4 µÉνας καί öπειτα, âπειδή âκλονίσθη ™ •γεία µου, 

τFÉ συστάσει τοÜ ¨ατροÜ  καί τFÉ προσκλήσει τοÜ Kαλλιστράτου, âπανέκαµψα ε¨ς ≠

Aγιον \Iάκωβον... ^O Kαλλίστρατος κατήγετο âκ Kωνσταντινουπόλεως· qτο 

µοναχός». Bλ. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kώδιξ B΄ 1916-1917. 

Πρακτικά Iεράς Συνόδου.  Mάρτιος 1916 - 25 Nοεµβρίου 1917, σ. 271-280.

103. «Kατόπιν âπανειληµµένων àπειθει΅ν πρός τήν àνωτάτην \Eκκλησιαστικήν \

Aρχήν καθηρέθη τοÜ βαθµοÜ τÉς îερωσύνης ï παπÄ Δοσίθεος, τέως âφηµέριος τοÜ 

παρεκκλησίου ^Aγίου \Iακώβου. ^H ^Iερά Σύνοδος •πεβίβασε τοÜτον ε¨ς τήν θέσιν 

êπλοÜ µοναχοÜ καί διατάσσει, ¬πως µεταβFÉ ε¨ς τό µοναστήριον δι’ ¬ âκάρη 

µοναχός, ¦τοι ε¨ς τήν Mονήν Σταυροβουνίου, âν Fw δέ περιπτώσει καί πάλιν 

àπειθήσFη, θά àφαιρεθFÉ αéτ΅ καί τό σχÉµα». Βλ. Eλευθερία, 24/6.4.1918. Eπίσης 

βλ. Iεράς Συνόδου Εκκλησίας της Kύπρου, «Kαθαίρεσις Iεροµονάχου», 

Eκκλησιαστικός Kήρυξ 8(1918)109-112, όπου παρατίθεται το έγγραφο µε την 

απόφαση της Συνόδου για την καθαίρεση του Δοσιθέου.

104. «^O ^Iεροµόναχος Δοσίθεος, ¬στις καθό âπανειληµµένως àπειθήσας ε¨ς τήν \

Eκκλησιαστικήν \Aρχήν εrχε καταδικασθÉ •πό τÉς ^IερÄς Συνόδου ε¨ς καθαίρεσιν, 

àπέστειλεν âκ τÉς MονÉς Σταυροβουνίου, ¬που νÜν µετέβη, öγγραφον δήλωσιν διά 

τÉς ïποίας, καταδικάζων αéτός τήν προτέραν àντιπειθαρχικήν πρός τήν \

Eκκλησίαν συµπεριφοράν του, âκφράζει µεταµέλειαν καί âξαιτεÖται τήν âπιείκειαν 

τÉς ^IερÄς Συνόδου». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 15/28.2.1920. Επίσης βλ. Eλευθερία, 

29/13.3.1920.
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επέστρεψε στη Λευκωσία105.

Oι αυτάδελφοι Bαρνάβας, Kαλλίνικος και Γρηγόριος

O νέος κτήτορας της Mονής Σταυροβουνίου, Διονύσιος Xρηστίδης, στο 

αυτοβιογραφικό σηµείωµα, που έγραψε λίγο πριν από τον θάνατό του, δεν 

αναφέρει οτιδήποτε για τους Παΐσιο και Δοσίθεο. Ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι 

κατέγραψε µόνο τα ονόµατα όσων µοναχών εγκαταβίωναν στη Mονή στις αρχές 

του 20ού αιώνα, που ήσαν οι αυτάδελφοι Bαρνάβας (1864-1948), Kαλλίνικος 

(†1943) και Iεροµόναχος Γρηγόριος (1869-1932) από το Kαϊµακλί, οι επίσης 

αυτάδελφοι Δαµασκηνός (1869-1942) και Παΐσιος (1870-1950) από την 

Aραδίππου, ο µετέπειτα Iεροµόναχος Mακάριος (1879-1957) από την Aσγάτα, 

καθώς και τρεις νεαροί δόκιµοι, των οποίων δεν σηµειώνει τα ονόµατα106.

Oι τρεις πρώτοι συνδέθηκαν άµεσα µε την ιστορία της Mονής, στην οποία 

υπηρέτησαν µέχρι τον θάνατό τους: ο Bαρνάβας ως Eπιστάτης (1902-1911) και 

στη συνέχεια ως Hγούµενος (1911-1948), και οι Kαλλίνικος και Γρηγόριος από 

διάφορα άλλα διακονήµατα. Σύµφωνα µε τον Διονύσιο, οι τρεις τους είχαν καρεί 

µοναχοί στο Άγιο Όρος, όπου διέµεναν σε διάφορες µονές και σκήτες για µία 

περίπου δεκαετία. Στη συνέχεια, όµως, σε χρόνο που δεν διευκρινίζει, 

εγκαταβίωσαν, µετά από πρόσκλησή του, στη Mονή Σταυροβουνίου, όπου, το 

1898, ο Γρηγόριος χειροτονήθηκε Iεροµόναχος από τον Mητροπολίτη Kιτίου 

(1895-1919) και µετέπειτα Aρχιεπίσκοπο Kύπρου (1909-1916) Kύριλλο107.

Σύµφωνα µε την προφορική παράδοση της αδελφότητας, οι τρεις µοναχοί 

επέστρεψαν στην Kύπρο το 1890 από το Άγιο Όρος, όπου είχαν παραµείνει για 

105. «Kατ’ ε¨σήγησιν τοÜ \Aρχιεπισκόπου ™ Σύνοδος àπεκατέστησεν ε¨ς τά 

îερατικά του καθήκοντα τόν καθαιρεθέντα ^Iεροµόναχον Δοσίθεον, δείξαντα 

ε¨λικρινÉ µεταµέλειαν». Bλ. Eλευθερία, 8/21.5.1921. Επίσης βλ. Φωνή της 

Kύπρου, 8/21.5.1921.

106. Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 4.

107. «\Eκατήκισα êυτήν καί êπώ Mοναχούς ëυαγώγους, κυπρίους καί êυτούς ëκ 

τοÜ χορίου καηµακλή ùν τά ïνόµατα ëισή ταÜτα Γριγόριος \Iεροµόναχος τόν ïπίον 

ëχιρωτόνισα διά τήν ριθίσαν Mονήν âπί τÉς \Iεραρχίας τοÜ Πανιεροτάτου 

Mιτροπολίτου κιτιέων K. Kυρίλλου κατά τώ öτος 1898. πρός τοÜτης δέ καί δύω 

êυταδέλφους τοÜ ριθέντος \Iεροµονάχου, Bαρνάβαν καί καλλίνικον τούς 

Mοναχούς, ™ ïπίη ëχριµατίσαν περίπου τόν δέκα ëτών âις Mονάς καί σκύτας τοÜ ^

Aγίου ‰Oρους ‰Aθω καί γυνόµενη ëκίσε Mεγαλόσχιµη». Bλ. Έγγραφα και 

Δηµοσιεύµατα 4.
38



δέκα περίπου χρόνια108. H αναφορά για παραµονή τους για δέκα χρόνια στον 

Άθωνα επιβεβαιώνεται από το προαναφερθέν αυτοβιογραφικό σηµείωµα του 

Διονυσίου, όχι όµως και η χρονολογία 1890. Kαι αυτό γιατί σε µια τέτοια 

περίπτωση εξάγεται ότι η αναχώρησή τους για το Άγιο Όρος πραγµατοποιήθηκε 

το 1880, έτος κατά το οποίο ο µεγαλύτερος των αδελφών Bαρνάβας ήταν δεκαέξι 

χρόνων, ο δεύτερος Kαλλίνικος, για τον οποίο δεν έχουµε ακριβή χρονολογία 

γεννήσεως, γύρω στα δεκατέσσερα και ο Γρηγόριος έντεκα, γεγονός που, 

προφανώς, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό109. Oρθότερη, µάλλον, φαίνεται η 

χρονολογία 1888 για την αναχώρηση και 1897 για την επάνοδό τους, που δίνεται 

σε δηµοσιεύσεις για τον βίο του Iεροµόναχου Γρηγορίου, στις οποίες θα γίνει 

αναφορά στη συνέχεια.

Στον κυπριακό τύπο του 1890 αναφέρεται µετάβαση νεαρών από το 

Kαϊµακλί στο Άγιο Όρος, ενδεικτικό του φιλοµοναχικού κλίµατος που υπήρχε 

108. «Θέλοντας ï Γέροντας Διονύσιος νά àναδείξFη τή Mονή του πρότυπο κοινόβιο 

öπεισε καί τούς τρεÖς àδελφούς νά âγκαταλείψουν γύρω στό 1890, µετά àπό 

δεκαετÉ ôσκηση, τόν γηραιό ‰Aθωνα καί νά àνασυστήσουν µαζί του τή Mονή τοÜ 

Σταυροβουνίου». Bλ. Iεράς Mονής Σταυροβουνίου, H Iερά Mονή Σταυροβουνίου, 

ό.π., σ. 165. Aπό ό,τι έχουµε υπόψη µας, πρώτη φορά γίνεται αναφορά σε επάνοδό 

τους στην Kύπρο το έτος 1890 από τον µετέπειτα Hγούµενο Γερµανό 

Σταυροβουνιώτη, Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 41.

109. Tα έτη γεννήσεως των Bαρνάβα και Γρηγορίου είναι γνωστά από διάφορες 

πηγές, στις οποίες θα γίνει αναφορά στη συνέχεια. Ότι µεγαλύτερος των τριών 

αδελφών ήταν ο Bαρνάβας και ακολουθούσαν οι Kαλλίνικος και Γρηγόριος µας 

είναι γνωστό από αφήγηση του νυν Hγουµένου της Mονής Σταυροβουνίου 

Γέροντος Aθανασίου.
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στην κοινότητα110. Δεν έχουµε, όµως, υπόψη µας αν το σχετικό δηµοσίευµα 

σχετίζεται µε τους τρεις αυτάδελφους, που, όπως έχει αναφερθεί, αναχώρησαν 

για τον Άθωνα µάλλον το 1888, ή αν πρόκειται για τους επίσης αυτάδελφους 

Kύριλλο και Nήφωνα, γνωστούς αγιογράφους από την ίδια κοινότητα111, που την 

περίοδο αυτή µετέβηκαν στο Άγιο Όρος, ή ακόµη για άλλη οµάδα νεαρών 

κατοίκων, για τους οποίους δεν γνωρίζουµε πολλές λεπτοµέρειες. Aνάµεσα στους 

τελευταίους περιλαµβάνεται και ο πρώτος εξάδελφος των µετέπειτα 

Σταυροβουνιωτών µοναχών, Πέτρος, που ακολούθησε τον Bαρνάβα στη Mονή 

Kαρακάλλου, όπου και περέµεινε µέχρι τον θάνατό του. Eκεί τον συνάντησε, στα 

τέλη της δεκαετίας του 1930, ο µετέπειτα Mητροπολίτης Πάφου (1959-1973) 

Γεννάδιος, ο οποίος αναφέρει ότι ήταν τότε αντιπρόσωπος της Mονής 

Kαρακάλλου στην Iερά Σύναξη του Aγίου Όρους112.

O Hγούµενος Bαρνάβας

O Bαρνάβας  γεννήθηκε το 1864 στο προάστιο της Λευκωσίας Kαϊµακλί113 

και, όπως έχει αναφερθεί, για µία δεκαετία περίπου, από το 1888 µέχρι το 1897, 

διέµενε µαζί µε τα αδέλφια του, Kαλλίνικο και Γρηγόριο, στο Άγιο Όρος. Σύµφωνα 

110. «\Eάν àληθÉ εrπον ™µÖν, ôλκιµοι τινες νεανίαι καί ξυνωρίς νεανίδων µή 

êψαµένων öτι τÉς ≥βης, âκ τοÜ χωρίου Kαϊµακλίου, âγκαταλείψαντες τούς τε 

γονεÖς καί πατρίδα των àνεχώρησαν ε¨ς ≠Aγιον ‰Oρος, ¥να •ποβληθ΅σιν ε¨ς τάς 

κακουχίας τοÜ àσκητικοÜ βίου. ‰Aγνωστοι οî λόγοι οî èθήσαντες τά ùντα ταÜτα 

ε¨ς τοιοÜτο διάβηµα. TοÜτο µόνον γνωρίζοµεν, ¬τι καί ôλλοτε τινές τ΅ν κατοίκων 

τοÜ αéτοÜ χωρίου äθέλησαν ν' êγιάσωσιν, àλλ’ äµποδίσθησαν •πό τ΅ν συγγεν΅ν 

των. ΦρονοÜµεν ¬τι ο¥ τε γονεÖς καί ™ \Eκκλησιαστική \Aρχή öχουσι καθÉκον νά 

âµποδίζωσι διά παντός µέσου τάς τοιαύτας µεταναστεύσεις, âάν µάλιστα àληθεύFη 

τό ÷àδόµενον ¬τι ï προξενητής τοÜ µοναχικοÜ ράσου καί τÉς δερµατίνης ζώνης εrνε 

κληρικός τις». Bλ. Φωνή της Kύπρου, 30/11.4.1890. Oι νεάνιδες, που αναφέρονται 

στο ανωτέρω δηµοσίευµα, είναι προφανώς οι εκ Kαϊµακλίου υποψήφιες µοναχές, 

οι οποίες µετέβηκαν τότε στη Xίο, όπου εγκαταβίωσαν. Στις αρχές του 20ού 

αιώνα, όµως, επέστρεψαν στην Kύπρο και αρχικά σύχναζαν στο µονύδριο του 

Aγίου Iακώβου του Πέρση, κοντά στον προαναφερθέντα Iεροµόναχο Δοσίθεο, ενώ 

στη συνέχεια ίδρυσαν το γυναικείο µοναστήρι της Mεταµόρφωσης στη γενέτειρά 

τους. Bλ. K. Kοκκινόφτα, «O γυναικείος µοναχισµός στην Kύπρο», ό.π., σ. 55-68.

111. Για τους Kύριλλο και Nήφωνα βλ. τα όσα έχουν αναφερθεί προηγουµένως 

στην υποσηµείωση 67.

112. Γενναδίου Mαχαιριώτη, «Eντυπώσεις εκ του Aγίου Όρους», Aπόστολος 

Bαρνάβας 2(1930)44.

113. Ηγουµένου Γερµανού Σταυροβουνιώτη, Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 
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µε την προφορική παράδοση της αδελφότητας της Mονής Σταυροβουνίου, ο κατά 

κόσµον Σταύρος Xαραλαµπίδης, το γένος Xατζηχαραλάµπους Kουρσουµπά, 

έµαθε τα πρώτα του γράµµατα στο Kαϊµακλί, όπου και άσκησε το επάγγελµα του 

οικοδόµου. Στη συνέχεια, όµως, µαζί µε τα αδέλφια του και κρυφά από τους γονείς 

τους, εγκατέλειψαν την Kύπρο και κατέφυγαν στο Άγιο Όρος114.

O µετέπειτα Hγούµενος Σταυροβουνίου εγκαταβίωσε στη Mονή 

Kαρακάλλου, όπου έγινε µεγαλόσχηµος µοναχός και έλαβε το όνοµα του ιδρυτή 

και προστάτη της Eκκλησίας της Kύπρου, ενώ οι Kαλλίνικος και Γρηγόριος 

κοινοβίασαν στη Σκήτη της Aγίας Άννας, στην Kαλύβη του Aγίου Γεωργίου. Στη 

Mονή Kαρακάλλου δέσποζε τότε η φυσιογνωµία του µετέπειτα Hγουµένου της, 

γνωστού Γέροντα Kοδράτου (1859-1940), µε τον οποίο ο νεαρός Kαϊµακλιώτης 

µοναχός συνδέθηκε πνευµατικά. Στο δε Aρχείο της Mονής Σταυροβουνίου 

σώζεται επιστολή του Kοδράτου, µε την οποία εκφράζει τη χαρά και αγαλλίασή 

του, που ένα πνευµατικό του παιδί αγωνιζόταν, για να καταστήσει τη Mονή της 

µετάνοιάς του σύµφωνη µε τα πρότυπα των Mονών του Aγίου Όρους115.

Tο 1897, ο Bαρνάβας επέστρεψε στην Kύπρο και, όπως έχει αναφερθεί, 

εγκαταβίωσε στη Mονή Σταυροβουνίου, όπου, το 1902, µετά τον θάνατο του 

Διονυσίου Xρηστίδη και κατ’ εντολήν του, ανέλαβε τη διεύθυνσή της116, διακόνηµα 

στο οποίο υπηρέτησε µέχρι τον θάνατό του. Ωστόσο, η ενθρόνισή του στη θέση 

του Hγουµένου έγινε µόλις στα 1911, από τον νέο Mητροπολίτη Kιτίου (1910-

1918) Mελέτιο Mεταξάκη, παρόντος και του Mητροπολίτη Πάφου (1910-1929) 

Iακώβου Aντζουλάτου117, προφανώς επειδή ο µέχρι τότε Mητροπολίτης Kύριλλος 

θεωρούσε ότι τα µέλη της αδελφότητας δεν ήταν αρκετά για να αποκτήσουν 

114. Hγουµένου Aθανασίου Σταυροβουνιώτη, Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 

52 [= Zωοποιός Σταυρός 28(1986)6-7]· Iεράς Mονής Σταυροβουνίου, H Iερά Mονή 

Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 165.

115. Hγουµένου Aθανασίου Σταυροβουνιώτη, Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 

53. Για τον Hγούµενο Kοδράτο βλ. Aρχιµ. Xερουβείµ, Kοδράτος Kαρακαλληνός, 

Aθήνα 1986.

116. «Mετά τόν θάνατον τοÜ µακαρίτου Διονυσίου àνέλαβον τήν διεύθυνσιν τÉς 

µονÉς, διά ψήφου τ΅ν Πατέρων καί κατ’ âντολήν τοÜ µακαρίτου, ï âλάχιστος âν 

µοναχοÖς Bαρνάβας, περί οy âµνήσθη Διονύσιος âν τ΅ ο¨κείω τόπω». Bλ. Έγγραφα  

και Δηµοσιεύµατα 5.

117. «^O Mητροπολίτης Kιτίου προεχειρίσατο αéτόν âν âπισήµω τελετFÉ ε¨ς ^

Hγούµενον âν τFÉ ^Iερ÷Ä MονFÉ, âνώπιον πάντων τ΅ν àδελφ΅ν καί âπί παρουσί÷α τοÜ 

Πανιερωτάτου Mητροπολίτου Πάφου, τFÉ 24Fη τοÜ µηνός [Φεβρουαρίου]». Βλ. 

Aνωνύµου, «Προχείρησις Hγουµένου», Eκκλησιαστικός Kήρυξ 1(1911)121. 

Eπίσης βλ. Aνωνύµου, «Εκκλησιαστικά Χρονικά», Ο Χριστιανός 1(1911)48· Nέον 

Έθνος, 26/11.3.1911· Φωνή της Kύπρου, 5/18.3.1911· Πατρίς, 10/23.3.1911.
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Hγούµενο αντί για προϊστάµενο. Aς σηµειωθεί, ότι επί των ηµερών του Bαρνάβα 

έγιναν και τα εγκαίνια του ναού της Mονής από τον διάδοχο του Mεταξάκη, νέο 

Mητροπολίτη Kιτίου (1918-1937) Nικόδηµο Mυλωνά, τον Oκτώβριο του 1925118.

O Bαρνάβας εργάστηκε σκληρά καθόλη τη διάρκεια του βίου του για την 

προαγωγή της Mονής, που επί των ηµερών του γνώρισε αξιοσηµείωτη πνευµατική 

ακµή. Διακρινόταν για την αυστηρή τήρηση των πνευµατικών του καθηκόντων και 

ξεχώριζε για την απλότητα, την ακτηµοσύνη και πραότητά του, αρετές που 

µετέδιδε στους υπόλοιπους µοναχούς, διά του παραδείγµατός του. Ήταν 

βαθύτατα ταπεινός, αφιερωµένος στην προσευχή και την άσκηση και απέφευγε 

κάθε τιµή και επίδειξη, εµπνέοντας µε τον βίο και τον λόγο του. Παρά το γεγονός 

ότι, όταν θα αναλάµβανε την ηγουµενία, πιέστηκε να χειροτονηθεί Iεροµόναχος, 

εντούτοις προτίµησε, για λόγους ταπείνωσης, να παραµείνει απλός µοναχός. 

Όπως διασώθηκε στην προφορική παράδοση µελών της αδελφότητας, ήταν τέτοια 

η καταδεκτικότητά του, που όταν ο µάγειρας άλεσε όσπρια σε χειρόµυλο, που δεν 

είχε προσέξει ότι περιείχε τρίµµατα από λιβάνι, µε αποτέλεσµα το φαγητό να γίνει 

πικρό και κανείς από τους πατέρες να µη φάει, αυτός δεν είπε τίποτα, αλλά στο 

τέλος της τράπεζας συνέστησε να είναι όλοι πιο προσεκτικοί. Στα τελευταία 

χρόνια της ζωής του υπέφερε από κήλη, αλλά ουδέποτε παραµέλησε τον ατοµικό 

του «κανόνα» και τις γονυκλισίες, όπως και τις διάφορες χειρωνακτικές εργασίες, 

που συνέχισε να επιτελεί µε θέρµη119.

Aµέσως µετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Bαρνάβας συνέχισε µε 

ζήλο το έργο του προκατόχου του και µερίµνησε για την ολοκλήρωση της 

ανοικοδόµησης των µοναστηριακών κτισµάτων και την προσθήκη νέων. Tο 1909 

ανήγειρε εκ βάθρων τη δυτική πτέρυγα της Mονής, που περιελάµβανε οκτώ νέα 

118. «\Eπειδή •πÉρχον âνδείξεις, ¬τι ï επί τοÜ ùρους Σταυροβουνίου ναός τÉς ^

IερÄς MονÉς Σταυροβουνίου δέν εrχε ποτέ âγκαινιασθÉ, âτελέσθησαν τήν νύκτα 

τοÜ παρελθόντος Σαββάτου τά âγκαίνια αéτοÜ, •πό τÉς A.Π. τοÜ Mητροπολίτου 

Kιτίου». Βλ. Eλευθερία, 21.10.1925.

119. Tο περιστατικό µε το λιβάνι αναφέρεται από τον πρώην Σταυροβουνιώτη 

µοναχό Iωσήφ, Πατερικές µορφές, ό.π., σ. 8-9· Tου ιδίου, Oσίων µορφών 

αναµνήσεις, ό.π., σ. 23-24. Για µια λεπτοµερή περιγραφή των αρετών του βλ. 

Hγουµένου Aθανασίου Σταυροβουνιώτη, Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 52-54 

[= Zωοποιός Σταυρός 28(1986)6-7]· Iεράς Mονής Σταυροβουνίου, H Iερά Mονή 

Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 165-168. Eπίσης βλ. Bενεδίκτου Eγγλεζάκη, «H Eκκλησία 

της Kύπρου από το 1878 µέχρι το 1955», στον τόµο: Δήµου Λευκωσίας, Kυπριακά 

1878-1955, Λευκωσία 1986, σ. 53.
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δωµάτια για τις ανάγκες της αδελφότητας και τη φιλοξενία επισκεπτών120. Για να 

καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου, ο Bαρνάβας χρειάστηκε να επισκεφθεί 

διάφορες περιοχές του νησιού και να ζητήσει τη συνδροµή των πιστών, που 

φαίνεται ότι ανταποκρίθηκαν σε µεγάλο βαθµό121. Tη δεκαετία του 1920, ανήγειρε 

επίσης νέα δωµάτια στο Mετόχιο της Aγίας Bαρβάρας122.

Aκόµη, µερίµνησε για τη διαπλάτυνση του στενού δροµίσκου, που ένωνε το 

Mετόχιο της Aγίας Bαρβάρας µε τη Mονή Σταυροβουνίου, αφού πέτυχε την 

έγκριση της κάλυψης του ενός τρίτου της δαπάνης από την τοπική Kυβέρνηση123. 

Oι εργασίες ξεκίνησαν το 1914124 και ολοκληρώθηκαν τέσσερα χρόνια αργότερα, 

γεγονός που επέτρεψε, για πρώτη φορά, την επίσκεψη προσκυνητών στη Mονή µε 

χρήση άµαξας125. Έργα διαπλάτυνσης του δρόµου έγιναν βέβαια και αργότερα, 

120. «Kατά τό 1909 προσετέθησαν ε¨ς τό δυτικόν µέρος τÉς MονÉς νέα δωµάτια». 

Βλ. Κήρυξ, 15.9.1917 [= Πέτρου Ολυµπίου, Κυπριακαί Σελίδες, Αλεξάνδρεια 1923, 

σ. 23]. «Oî Mοναχοί τÉς ^IερÄς MονÉς Σταυροβουνίου καταγίνονται ε¨ς àνέγερσιν 

çκτώ νέων δωµατίων πρός ôνετον φιλοξενίαν τ΅ν προσκυνητ΅ν. Tό öργον των, 

¬µως, δέεται τÉς àρωγÉς τ΅ν \Oρθοδόξων καί âλπίζοµεν ¬τι θά παρασχεθFÉ α≈τη 

âκθύµως». Βλ. Nέον Έθνος, 11/24.10.1908.

121. «Kατ’ αéτάς ε•ρίσκεται âνταÜθα πρός συλλογήν âράνων, •πέρ ο¨κοδοµικ΅ν 

τινων συµπληρώσεων âν τFÉ περιφήµω καί îστορικFÉ MονFÉ Σταυροβουνίου, ï ^

Oσιώτατος διευθύνων Mοναχός κ. Bαρνάβας. Προτρέποµεν πάντας τούς εéσεβεÖς, 

¬πως âπιτελέσωσι τό καθÉκον των». Βλ. Σάλπιγξ, 30.10.1908. Επίσης βλ. Aλήθεια, 

30.10.1908.

122. Bλ. Eλευθερία, 4.6.1927.

123. «Δηµόσιος öπαινος çφείλεται ε¨ς τόν ^Oσιώτατον Mοναχόν κ. Bαρνάβαν, ^

Hγούµενον τÉς âν Σταυροβουνίω àδελφότητος, ¬στις δι’ àόκνων âνεργει΅ν 

âπέτυχε τήν συνδροµήν τÉς Kυβερνήσεως κατά τό ≤ν τρίτον τÉς àπαιτουµένης 

δαπάνης, πρός κατασκευήν êµαξιτÉς ïδοÜ». Βλ. Ένωσις, 3/16.4.1914.

124. «TFÉ πρωτοβουλί÷α καί τ΅ µεγάλω ζήλω τ΅ν µοναχ΅ν τοÜ Σταυροβουνίου •πέρ 

τÉς προαγωγÉς τÉς MονÉς των διενεργεÖται, ½ς πληροφορούµεθα, ™ κατασκευή 

êµαξιτοÜ δρόµου πρός εéκολίαν τ΅ν προσκυνητ΅ν àπό Mετοχίου ^Aγίας Bαρβάρας 

µέχρι τοποθεσίας Σταυροπεύκου». Βλ. Kήρυξ, 23.5.1914. Eπίσης βλ. Φωνή της 

Kύπρου, 30/12.9.1914· Ένωσις, 29/11.9.1914.

125. «Eéχαρίστως πληροφορούµεθα, ¬τι àπεπερατώθη ™ àπό ^Aγίας Bαρβάρας 

µέχρι τÉς ^IερÄς MονÉς Σταυροβουνίου êµαξιτός, διευκολύνουσα ¦δη πλήρως τήν 

δι’ êµάξης µετάβασιν προσκυνητ΅ν». Βλ. Nέον Έθνος, 21/3.5.1916. Επίσης βλ. 

Eλευθερία, 11/24.8.1918· Φωνή της Kύπρου, 11/24.8.1918.
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όπως στα 1924126.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1920 η Mονή Σταυροβουνίου αντιµετώπισε 

οξύτατα οικονοµικά προβλήµατα, λόγω και της γενικότερης ένδειας, η οποία 

µάστιζε την Kύπρο, γεγονός που έθεσε σε κίνδυνο τη λειτουργία της. O Bαρνάβας 

µετέβη τότε στην Aίγυπτο, όπου παρέµεινε από τον Nοέµβριο του 1920127 έως τον 

Φεβρουάριο του 1921128, και, όπως είχε πράξει παλαιότερα ο Διονύσιος Xρηστίδης, 

διεξήγαγε εράνους ανάµεσα στους Έλληνες της Aιγύπτου. Tα προβλήµατα, όµως, 

ήταν τόσα πολλά, που, για να σωθεί η Mονή από την καταστροφή, χρειάστηκε  να 

µεταβεί, το 1923, ο Iεροµόναχος Mακάριος στην Aµερική, όπου παρέµεινε για µία 

τριετία και διενήργησε, όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια, εράνους ανάµεσα στους 

εκεί οµογενείς.

Tην περίοδο αυτή, η οικονοµία της Mονής Σταυροβουνίου, εκτός από τα 

έσοδα από την αγιογραφία, στηριζόταν στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και, σε 

µικρότερο βαθµό, στη µελισσοκοµία. Στον κυπριακό τύπο της δεκαετίας του 1920 

δηµοσιεύονται αρκετά κείµενα, που διασώζουν σηµαντικές πληροφορίες για τις 

ενέργειες του Bαρνάβα να αυξήσει τα εισοδήµατά της και να την καταστήσει 

οικονοµικά αυτοδύναµη. Όπως αναφέρεται σχετικά, η κτηµοσύνη της Mονής 

αποτελείτο από κτήµατα στις παρακείµενες περιοχές του Mετοχίου της Aγίας 

Bαρβάρας, στα Πυργά και στον Kόρνο, ενώ υπήρχε στα 1924 κοπάδι µε 400 

κατσίκες, που απέφεραν συνολικά οκτακόσιες λίρες129. Στα κτήµατα, οι µοναχοί 

καλλιεργούσαν τα αναγκαία τρόφιµα για τη διατροφή τους, όπως σιτάρι, πατάτες, 

126. «Xάρις ε¨ς τήν àξιέπαινον µέριµναν τοÜ ^Hγουµένου καί τ΅ν Πατέρων τοÜ 

Σταυροβουνίου ηéρύνθη τελευταίως καί àπεπερατώθη ¬λη ™ ïδός, ™ ôγουσα àπό 

τÉς ^Aγίας Bαρβάρας». Βλ. Kυπριακός Φύλαξ, 21.5.1924.

127. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 7/20.11.1920, όπου αναγγέλεται η αναχώρησή του.

128. Βλ. Ελευθερία, 13/26.2.1921· Nέον Έθνος, 18/3.3.1921· Φωνή της Kύπρου, 

30/5.3.1921, όπου δηµοσιεύεται ευχαριστήρια επιστολή του προς όσους τον 

βοήθησαν κατά την παραµονή του στην Aίγυπτο.

129. «^H κτηµοσύνη τÉς MονÉς καθόλου àποτελεÖται àπό τό ε¨ς τάς •πωρείας τοÜ 

ùρους κείµενον Mετόχιον τÉς ^Aγίας Bαρβάρας, ½ς âπίσης àπό τά ε¨ς Πυρκά 

κτήµατα καί àπό τινα ôλλα âν Kόρνω καί àλλαχοÜ περί τήν περιοχήν τÉς MονÉς. 

TαÜτα πάντα καλλιεργοÜσι µέ πολύν ζÉλον οî φιλόπονοι Mοναχοί. Tό ¬λον âτήσιον 

ε¨σόδηµα τÉς MονÉς öκ τε τ΅ν κτηµάτων, τ΅ν α¨γ΅ν (400 περίπου) καί λοιπ΅ν 

àνέρχεται ε¨ς çκτακοσίας περίπου λίρας». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 9.8.1924.
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λαχανικά, κρεµµύδια, φρούτα και πολλά άλλα130.

Aνάµεσα στα προϊόντα που καλλιεργήθηκαν στα κτήµατα της Mονής 

περιλαµβάνεται και η σουλτανίνα σε αµπελώνες, που πρώτοι οι Σταυροβουνιώτες 

µοναχοί φύτευσαν στην περιοχή131. Ήδη το 1923, είχαν παράξει ικανοποιητική 

ποσότητα, που επωλείτο σε εµπόρους132, την οποία σταδιακά  επαύξησαν στα 

µεταγενέστερα χρόνια133. Tο 1932 καλλιεργούνταν 15 στρέµµατα σουλτανίνας, 20 

στρέµµατα µε αµπέλια διαφόρων ποικιλιών, 600 στρέµµατα µε σιτηρά και 

κηπευτικά, υπήρχε κοπάδι µε 500 ζώα και αξιόλογος µελισσώνας, που επέτρεπε 

στη Mονή να είναι οικονοµικά βιώσιµη134.

O Bαρνάβας µερίµνησε επίσης για την ανοικοδόµηση της εκκλησίας του 

εγκαταλελειµµένου από τα χρόνια της Tουρκοκρατίας Mετοχίου της Παναγίας της 

Στάζουσας, το οποίο βρίσκεται µεταξύ των παρακείµενων στη Mονή χωριών 

Πυργά και Kλαυδιά. Oι σχετικές εργασίες ολοκληρώθηκαν τους πρώτους µήνες 

του 1907, όποτε τελέστηκε θεία λειτουργία µετά από πολλά χρόνια, ενώ την 

Παρασκευή της Διακαινησίµου, στις 27 Aπριλίου του ίδιου έτους, 

προγραµµατίστηκε πανήγυρη για τον εορτασµό της εορτής της Zωοδόχου 

130. «Παράγουν ¬λα των τά χρειαζόµενα. \Aπό τοÜ σιταριοÜ, τÉς πατάτας, τ΅ν 

κρεµµυδι΅ν, µέχρι τ΅ν λαχανικ΅ν καί τ΅ν φρούτων... Kατώρθωσαν νά 

δηµιουργήσουν 30 σκάλες περιβόλια καί öχουν σκοπόν νά δηµιουργήσουν àκόµη 

περισσότερα καί νά προβοÜν ε¨ς τήν καλλιέργειαν νέων ε¨δ΅ν». Βλ. Iσότης, 

18.12.1926.

131. «Erναι οî µοναχοί Σταυροβουνίου οî πρ΅τοι πού âπεδόθησαν ε¨ς τήν 

καλλιέργειαν τÉς σουλτανίνης, καί οî κόποι των âστέφθησαν •πό πλήρους 

âπιτυχίας». Βλ. Eλευθερία, 13.8.1927.

132. «^H ^Iερά Mονή Σταυροβουνίου καθιστÄ γνωστόν, ¬τι öχει πρός πώλησιν 

ποσότητά τινα Σουλτανίνας àπό τάς àµπέλους της». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 14/

27.10.1923. Παρόµοια αγγελία δηµοσιεύτηκε και ένα χρόνο αργότερα στην 

εφηµερίδα Nέον Έθνος, 16.2.1924.

133. Για παράδειγµα, η παραγωγή το 1925 είχε φτάσει τις 600-700 χιλιάδες 

οκάδες, το 1927 τις 800, το αµέσως επόµενο έτος έπεσε στις 700, ενώ το 1930 

ήταν πολύ πιο µεγάλη. Bλ. Eλευθερία, 19.8.1925, Eλευθερία, 4.6.1927, Eλευθερία, 

24.3.1928 και Kυπριακός Φύλαξ, 1.10.1930, αντιστοίχως.

134. «[^H Mονή Σταυροβουνίου] öχει ε¨ς τήν ¨διοκτησίαν της 600 στρέµµατα 

καλλιεργησίµου γÉς, 20 στρέµµατα àµπελι΅ν καί 15 στρέµµατα σουλτανίνας, 500 

πρόβατα καί 250 κυβέρτια µελισσ΅ν µέ 10 κυψέλας». Βλ. Eλευθερία, 27.8.1932.
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Πηγής135.

O Σταυροβουνιώτης Hγούµενος ασχολήθηκε επίσης µε την αγιογραφία, την 

οποία διδάχθηκε κατά την περίοδο της παραµονής του στο Άγιο Όρος και 

βελτίωσε κοντά στον προκάτοχό του, ο οποίος τον µύησε και στην ψαλτική τέχνη. 

Σε αρκετά δηµοσιεύµατα εφηµερίδων της εποχής γίνεται συχνή αναφορά στη 

λειτουργία αγιογραφικού εργαστηρίου στη Mονή, όπως στα 1902, που εκθειάζεται 

η αισθητική αξία των έργων του136, και στα 1904, που τονίζεται ότι η τέχνη του 

Bαρνάβα ήταν αντάξια του διδασκάλου του, ησυχαστή Διονυσίου137.  Παρόµοια 

σχόλια για την υψηλή αισθητική του εργαστηρίου της Mονής γίνονται και σε άλλα 

δηµοσιεύµατα, όπως στα 1905 που αναφέρεται ότι απασχολούνταν σε αυτό τρεις 

µοναχοί138 και το 1907, όπου τονίζεται επίσης η ευγένεια του προϊσταµένου 

135. «TFÉ ΠαρασκευFÉ τÉς Διακαινησίµου, 27 \Aπριλίου, τελεσθήσεται διά πρώτην 

φοράν πανήγυρις âν τFÉ âκκλησί÷α τÉς Παναγίας, ≥τις âπικαλεÖται Στάζουσα, 

κειµένη παρά τόν ïµώνυµο χείµαρρον καί µεταξύ τ΅ν χωρίων KλαυδιÄς καί 

Πυργ΅ν. Tήν πανήγυριν διοργανοÜσιν οî Mοναχοί τÉς ^IερÄς MονÉς τοÜ 

Σταυροβουνίου, ο¥τινες καί âφρόντισαν περί âπισκευÉς τÉς âκκλησίας, ≥τις, 

κτÖσµα τÉς µεσαιωνικÉς âποχÉς καί âγκαταλελειµµένη, εrχε κατερειπωθÉ κατά τό 

πλεÖστον, àλλά ¦δη παρουσιάζει εéάρεστον ùψιν. \Eπ’ âσχάτων µάλιστα, τFÉ 

φροντίδι τ΅ν Mοναχ΅ν τούτων, âτελέσθη, µετά διακοπÉς µακροτάτων χρόνων, θεία 

λειτουργία, καθ’ ≥ν προσÉλθον πολλοί âκ τ΅ν πέριξ χωρίων». Βλ. Nέον Έθνος, 14/

27.4.1907. Για την ιστορία του Mετοχίου αυτού βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Tο 

µετόχι της Iεράς Mονής του Tιµίου Σταυρού Παναγία η Στάζουσα», Oρθόδοξη 

Mαρτυρία 39(1993)55-56 [= Zωοποιός Σταυρός 81-83(1993)252-255]· Iεράς 

Mονής Σταυροβουνίου, H Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 193-195.

136. «Oî ε¨ρηµένοι Mοναχοί [Bαρνάβας και Mακάριος], διδαχθέντες παρ’ αéτοÜ 

[τοÜ Διονυσίου] τήν ε¨κονογραφίαν, δέχονται παραγγελίας ε¨κόνων ^Aγίων, 

âλπίζουσι δέ ¬τι καί µετά µίαν µόνον δοκιµήν θά âκτιµηθFÉ δεόντως ™ τέχνη των, 

διότι κατώρθωσαν ¦δη νά παρουσιάσωσιν ε¨κόνας àνταξίας τοÜ χρωστÉρος τοÜ 

διαπρεποÜς διδασκάλου των». Βλ. Nέον Έθνος, 14/27.4.1902.

137. «Συνιστ΅µεν τόν ïσιώτατον Mοναχόν Bαρνάβαν, Διευθυντήν τÉς ^IερÄς 

MονÉς Σταυροβουνίου, ½ς κάλλιστον êγιογράφον. ^O âν λόγω Mοναχός, 

µαθητεύσας âπί îκανά öτη παρά τ΅ µακαρίτFη Διονυσίω τÉς αéτÉς MονÉς, 

àπέκτησεν µεγάλην îκανότητα ε¨ς τήν τέχνην ταύτην». Βλ. Nέον Έθνος, 6/

19.11.1904.

138. «^O προϊστάµενος Bαρνάβας, δεξιός τυγχάνων êγιογράφος, âνασχολεÖται µετά 

δύο ëτέρων ε¨ς ζωγραφικήν καί êγιογραφίαν». Bλ. Σάλπιγξ, 10.9.1905.
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Bαρνάβα139. Σταδιακά, το αγιογραφικό εργαστήρι της Mονής Σταυροβουνίου έγινε 

ευρύτατα γνωστό και πολλοί κάτοικοι χωριών της Kύπρου140, αλλά και Έλληνες 

της Aιγύπτου141, παράγγελλαν εικόνες, µε αποτέλεσµα η αγιογραφία να 

αποτελέσει σηµαντική πηγή εσόδων για τη Mονή, που επέτρεπε τη συνέχιση των 

έργων ανακαίνισης. Σύµφωνα µε αρθρογράφο εφηµερίδας του έτους 1911, οι 

Σταυροβουνιώτες µοναχοί εθεωρούντο από τους καλύτερους αγιογράφους στο 

νησί142.

Ωστόσο, φαίνεται ότι υπήρχαν δυνατότητες βελτίωσης, γι’ αυτό το 1912 ο 

Mητροπολίτης Kιτίου Mελέτιος Mεταξάκης εισηγήθηκε να διδάξει τους 

αγιογράφους της Mονής τα µυστικά της ζωγραφικής τέχνης ο καθηγητής του 

Iεροδιδασκαλείου της Λάρνακας Θ. Kόντης, απόφοιτος του τµήµατος Καλών 

Τεχνών του Πολυτεχνείου Αθηνών µε µεταπτυχιακές σπουδές στην Ιταλία143. Δεν 

έχουµε υπόψη µας την τελική κατάληξη της εισήγησης αυτής, γνωρίζουµε, όµως, 

πολύ περισσότερα για την παρουσία ενός άλλου διδασκάλου της ζωγραφικής στη 

Mονή, του Θεοδώρου Δάλτα από την Kορυτσά, ο οποίος επισκέφθηκε την Kύπρο 

το 1927144. O Δάλτας αποδέχθηκε τότε πρόσκληση των µοναχών, για να τους 

139. «^O κάλλιστος οyτος Mοναχός [Bαρνάβας], ¬στις δεξι΅ς àσχολεÖται καί περί 

τήν θείαν τοÜ \AπελλοÜ τέχνην, τήν ζωγραφικήν, εrναι τοÖς πÄσι µειλίχιος, 

κατακτ΅ν âφ’ ¬σον µηκύνεται ™ συνδιάλεξις ïλονέν εéρύ öδαφος àγάπης âν τFÉ 

ψυχFÉ τ΅ν µετ’ αéτοÜ àναστρεφοµένων». Βλ. Nέον Έθνος, 14/27.7.1907.

140. Eνδεικτικό είναι το ακόλουθο δηµοσίευµα: «Aî ε¨κόνες, öργα τ΅ν µοναχ΅ν 

τοÜ Σταυροβουνίου, öχουσιν εéρυτάτην κυκλοφορίαν. ≠Oλα σχεδόν τά χωρία 

δίδουσι παραγγελίας διαφόρων ^Aγίων». Βλ. Eφηµερίς του Λαού, 21/4.10.1912.

141. «\Eν τFÉ MονFÉ ταύτFη καλλιεργεÖται µία τ΅ν ½ραίων τεχν΅ν, ™ ζωγραφική, ε¨ς 

≥ν κέκτηνται µεγάλην âπίδοσιν τινες âξ αéτ΅ν... Δεκάδα ε¨κόνων διαφόρων ^Aγίων 

àποστέλλουσιν âντός çλίγου ε¨ς A€γυπτον, ¬θεν παρηγγέλθησαν». Βλ. Nέον 

Έθνος, 17/30.10.1909.

142. «Οî πλεÖστοι âξ αéτ΅ν καταγίνονται ε¨ς τήν ζωγραφικήν, ùντες âκ τ΅ν 

καλυτέρων âν Κύπρω êγιογράφων». Βλ. Ιωάννη Κασουλίδη, «Η Ιερά Μονή 

Σταυροβουνίου», στον τόµο: Γεωργίου Σταυρίδη, Παγκύπριον Ηµερολόγιον Ραγιά 

του έτους 1911, Κερύνεια 1911, σ. 92.

143. Ανωνύµου, «Χρονικά», Εκκλησιαστικός Κήρυξ 2(1912)415.

144. «^O âκ KορυτσÄς ôριστος êγιογράφος Θεόδωρος N. Δάλτας, àπό παιδικÉς 

™λικίας àνατραφείς ε¨ς τό ≠Aγιον ‰Oρος καί βαπτισθείς µέσα ε¨ς τά νάµατα τÉς 

êγιογραφίας τÉς àληθινÉς βυζαντινÉς τέχνης, âπείσθη νά διατρίψFη παρ’ ™µÖν âπ’ 

çλίγον καί νά âργασθFÉ τήν ½ραίαν του τέχνην». Βλ. Nέον Έθνος, 19.11.1927.
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διδάξει θεωρία και πράξη της ζωγραφικής τέχνης145, την οποία γνώριζαν εµπειρικά 

είτε οι παλαιότεροι από τον Διονύσιο Xρηστίδη, είτε οι νεότεροι από αλλού, όπως 

από τη µαθητεία των Kυπριανού και Kυρίλλου στον διδάσκαλο Xρυσόστοµο, στις 

Kαρυές του Aγίου Όρους, για την οποία θα γίνει αναφορά στη συνέχεια. Mαρτυρία 

της παραµονής του Δάλτα στη Mονή αποτελούν µερικά έργα του, δυτικού τύπου, 

τα οποία φυλάσσονται σε αυτήν µέχρι τις µέρες µας, όπως «H πάλη µεταξύ 

Aρχαγγέλου Mιχαήλ και δράκοντα» (1927), «H Θυσία του Aβραάµ» (1929) και «O 

ενταφιασµός του Kυρίου» (δεκαετία 1920)146.

Oι πολλοί ενάρετοι και ασκητικότατοι µοναχοί, οι οποίοι εγκαταβίωναν στη 

Mονή Σταυροβουνίου την περίοδο της ηγουµενίας του Bαρνάβα, συνέτειναν, ώστε 

να καταφεύγουν στο ιστορικό µοναστήρι πολλοί νέοι, οι οποίοι είχαν πνευµατικές 

αναζητήσεις και επεδίωκαν να ζήσουν µοναχικό βίο. Tο 1945, µερικά χρόνια 

δηλαδή πριν από τον θάνατο του Bαρνάβα, σύµφωνα µε επισκέπτη της Mονής, οι 

µοναχοί αυτοί είχαν αυξηθεί στους πενήντα147, ενώ, όπως διασώζεται από την 

προφορική παράδοση της αδελφότητας, υπήρξε περίοδος, που, µαζί µε τους 

δοκίµους, ο αριθµός τους είχε ανέλθει στους εξήντα τρεις148. Όπως αναφέρεται 

χαρακτηριστικά, κατά τις πρώτες δεκαετίας του 20ού αιώνα, «στο Σταυροβούνι 

έλαµψε το γνησιότερο χριστιανικό φώς» και πολλοί µοναχοί «απλοί άνθρωποι του 

λαού έφτασαν εκεί σε ύψη αρετής της αρχαίας Eκκλησίας»149.

Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι ανάµεσα στους µοναχούς αυτούς περιλαµβάνονται 

και οι αυτάδελφοι Φιλούµενος (1913-1979) και Eλπίδιος (1913-1983), οι οποίοι 

εγκαταβίωσαν στη Mονή για µία εξαετία, στα τέλη της δεκαετίας του 1920 - αρχές 

της δεκαετίας του 1930. Στη συνέχεια, αµφότεροι µετέβηκαν στο Πατριαρχείο 

Iεροσολύµων και υπηρέτησαν σε διάφορα διακονήµατα, όπου ο  Φιλούµενος βρήκε 

µαρτυρικό θάνατο, στις 29 Nοεµβρίου 1979, στο Φρέαρ του Iακώβ, από φανατικό 

145. «Kαίτοι •πάρχει âν τFÉ MονFÉ των ï πυρήν τÉς ζωγραφικÉς ε¨ς πρωτότυπα καί 

πρότυπα, ε¨ς πίνακας καί àντίτυπα καί ε¨δικόν "στύλ" àπό τοÜ àειµνήστου 

βυζαντινοÜ êγιορείτου ζωγράφου Διονυσίου, âν τούτοις δέν âφείσθησαν 

τελευταίως îκανÉς δαπάνης οî ζωγράφοι τοÜ Σταυροβουνίου, προσλαβόντες 

öµµισθον καθηγητήν των âν τFÉ MονFÉ, τόν ôριστον êγιογράφον κ. Θ. Δάλταν, 

KορυτσαÖον, ¬στις âξήσκησεν αéτούς îκαν΅ς θεωρί÷α τε καί πράξει ε¨ς τήν àνάλυσιν 

καί µεÖξιν τ΅ν χρωστικ΅ν •λ΅ν, καί τήν àναλογικήν παράστασιν τ΅ν δυσκόλων 

"προφίλ" τÉς τεχνοτρόπου êγιογραφίας». Βλ. Eλευθερία, 24.7.1929.

146. Iεράς Mονής Σταυροβουνίου, H Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 218-219.

147. «Σήµερον µονάζουν âκεÖ πεντήκοντα µοναχοί». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 

22.12.1945.

148. Iεράς Mονής Σταυροβουνίου, H Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 165.

149. Bενεδίκτου Eγγλεζάκη, «H Eκκλησία της Kύπρου από το 1878 µέχρι το 

1955», ό.π., σ. 53.
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Eβραίο που επεδίωκε τη µετατροπή του σε Iουδαϊκό προσκύνηµα. O Eλπίδιος είχε 

διαφορετική πορεία από αυτήν του αδελφού του, αφού εγκατέλειψε νωρίς την 

Παλαιστίνη και υπηρέτησε διαδοχικά στην ελληνική κοινότητα της Mοζαµβίκης, 

στην Aθήνα, στο Λονδίνο, στην Oδησσό ως Έξαρχος του Πατριαρχείου 

Aλεξανδρείας, στην Kύπρο ως ιεροκήρυκας της Mητρόπολης Πάφου και 

Hγούµενος Mαχαιρά, και πάλιν στην Aθήνα, για να εγκαταβιώσει τελικά στο Άγιο 

Όρος, όπου απεβίωσε το 1983150.

H πνευµατική ακτινοβολία της Mονής υπήρξε αιτία, ώστε οι µοναχές που 

επεδίωκαν να ιδρύσουν το πρώτο γυναικείο µοναστήρι στην Kύπρο στα χρόνια της 

Aγγλοκρατίας, στη γενέτειρα του Hγουµένου Bαρνάβα, Kαϊµακλί, να 

αναζητήσουν στήριξη από τη Mονή Σταυροβουνίου. Όπως θα αναφερθεί στη 

συνέχεια, στα βιογραφικά σηµειώµατα για τους Iεροµόναχους Mακάριο και 

Kυπριανό, ο Bαρνάβας έθεσε τον νεοσύστατο γυναικείο µοναχισµό κάτω από την 

πνευµατική του φροντίδα και οι Σταυροβουνιώτες Iεροµόναχοι ανέλαβαν την 

πνευµατική καθοδήγηση, τόσο των µοναζουσών στη Mονή της Mεταµόρφωσης 

στο Kαϊµακλί, όσο και αυτών που ίδρυσαν τη δεκαετία του 1930 τη Mονή του 

Aγίου Aντωνίου στη Δερύνεια. Aξίζει να σηµειωθεί, ότι στα νεότερα χρόνια, µε 

βάση τις δύο αυτές Mονές, ο γυναικείος µοναχισµός µεταλαµπαδεύτηκε και σε 

πολλές άλλες151.

Aπό επισκέπτες της Mονής πληροφορούµαστε επίσης, ότι στα τέλη του 

1904 διέµεναν σε αυτήν δεκατρείς µοναχοί, περιλαµβανοµένων και των δοκίµων152, 

οι οποίοι ζούσαν κοινοβιακό και ασκητικό βίο και διακρίνονταν για την αρετή153 και 

την εργατικότητά τους154. Σύµφωνα µε τον Mητροπολίτη Kιτίου Mελέτιο 

150. Για τη ζωή των Φιλουµένου και Eλπιδίου βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, 

«Nεοµάρτυρας Φιλούµενος ο Kύπριος (1913-1979)», Oρθόδοξη Mαρτυρία 

41(1993)34-37· Iεράς Mονής Aγίου Nικολάου Oρούντας, O Άγιος Iεροµάρτυς 

Φιλούµενος ο Kύπριος, Oρούντα 2003.

151. Για την ιστορία του γυναικείου µοναχισµού στην Kύπρο βλ. K. Kοκκινόφτα, 

«O γυναικείος µοναχισµός στην Kύπρο», ό.π., σ. 55-68.

152. «\Eν αéτFÉ âργάζονται 13 µοναχοί •πό διευθυντήν καί προϊστάµενον τόν ^

Oσιώτατον Bαρνάβαν». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 11/24.12.1904.

153. «\Eν τFÉ MονFÉ âνδιαιτ΅νται 13-14 µοναχοί καί δόκιµοι •πό προϊστάµενον τόν 

âκ Kαϊµακλίου ^Oσιώτατον κ. Bαρνάβαν, ο¥τινες διακρίνονται âπ’ àρετFÉ καί 

φιλοξενί÷α.... Oî àσκούµενοι àγνοοÜσι τό κρέας, àρκούµενοι ε¨ς τά ψαρικά καί τά 

ùσπρια, καί κατά αéτό δέ τό Πάσχα τυρός καί èά παρατίθενται τFÉ τραπέζFη». Βλ. 

Σάλπιγξ, 10.9.1905.

154. «Φιλεργία, τάξις, κοσµιότης καί ™ µετά χάριτος φιλοξενία εrναι τά 

πραγµατικά γνωρίσµατα τÉς MονÉς ταύτης, πολύ δέ προσφυ΅ς •πό πάντων α≈τη 

χαρακτηρίζεται ½ς µελιτοφόρος κυψέλη». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 21/3.8.1907.
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Mεταξάκη, ο αριθµός αυτών που εγκαταστάθηκαν στη Mονή αυξήθηκε στους 

έντεκα µοναχούς και έξι δοκίµους το 1911 και στους δεκαπέντε µοναχούς και 

τρεις δοκίµους το αµέσως επόµενο έτος. Όπως σηµειώνει, όλοι τους ήταν 

ακτήµονες και τα εισοδήµατά τους κατατίθονταν σε κοινό ταµείο, από το οποίο 

λάµβαναν τα απαραίτητα για τις ανάγκες τους. Προσθέτει επίσης, ότι έξι από 

αυτούς ασχολούνταν µε την αγιογραφία, τρεις µε την ξυλουργία, τη ραπτική και 

την υποδηµατοποιία και οι υπόλοιποι µε τη γεωργία155. Παρόµοια σχόλια γίνονται 

και από διάφορους επισκέπτες, όπως τον Aντώνιο Oικονόµου το 1913, που 

αναφέρει ότι διέµεναν τότε στη Μονή δεκαεπτά µοναχοί µετά των δοκίµων, οι 

οποίοι ασχολούνταν µε την αγιογραφία, την κτηνοτροφία, τη µελισσοκοµία, την 

κηπουρική και τη δενδροκοµία και χρησιµοποιούσαν το Μετόχιο της Αγίας 

Βαρβάρας για τη φύλαξη των γεννηµάτων και για τη διαµονή τους κατά την 

εκτέλεση των γεωργικών τους ασχολιών156.

Σε αρκετά κείµενα, που έχουν εντοπιστεί στον κυπριακό τύπο της δεκαετίας 

του 1910, οι µοναχοί της Mονής Σταυροβουνίου προβάλλονται ως πρότυπα 

«αληθινών στρατιωτών Xριστού», που αγωνίζονταν µε ζήλο και οµόνοια για την 

πνευµατική τους προκοπή και την πρόοδο της Mονής τους. Γι’ αυτό και, όπως 

σηµειώνεται, είχαν κερδίσει τον σεβασµό της κυπριακής κοινωνίας της εποχής157. 

Στα κείµενα αυτά τονίζεται επίσης, ότι η ζωή τους κωδικοποιείτο στο τρίπτυχο 

νηστεία, εργασία και προσευχή158 και εγκωµιάζεται η αδελφική αγάπη µε την οποία 

περιέβαλλαν τους επισκέπτες159.

Σύµφωνα µε έναν από τους τελευταίους, το 1915 η διοίκηση της Mονής 

155. Ανωνύµου, «Εκδροµή εις Σταυροβούνιον», Εκκλησιαστικός Κήρυξ 

1(1911)120· Aνωνύµου, «H Mητρόπολις Kιτίου εις αριθµούς», Εκκλησιαστικός 

Κήρυξ 2(1912)193.

156. Αντωνίου Οικονόµου, Κιτιακόν Ηµερολόγιον του έτους 1913, τ. Α΄, Λάρνακα 

1913, σ. 31.

157. «Mακράν àπό τήν κοσµικήν τύρβην καί τήν âγκόσµιαν µέριµναν âπί τÉς 

îστορικÉς κορυφÉς τοÜ Σταυροβουνίου, àληθεÖς στρατι΅ται τÉς πίστεως τοÜ 

XριστοÜ, οî µοναχοί Σταυροβουνίου àποτελοÜσι µίαν φιλοπρόοδον ïµονοοÜσαν 

ïµάδα.... ^H κυπριακή κοινωνία περιβάλλει τήν ^Iεράν ταύτην Mονήν µέ àληθÉ 

âκτίµησιν καί σεβασµόν». Βλ. Eφηµερίς του Λαού, 13/26.6.1914.

158. «Oî ôνθρωποι αéτοί καθ’ ¬λον τό öτος νηστεύουν, προσεύχονται καί 

âργάζονται. Erναι οî àληθινοί ≥ρωες τÉς àσκητικÉς ζωÉς, οî ïποÖοι äρνήθησαν τόν 

κόσµον µέ τίς χαρές του». Βλ. Eλευθερία, 28/10.4.1915.

159. «^H πρός τούς âπισκέπτας τοÜ Σταυροβουνίου περιποίησις τυγχάνει πλήρης 

καί àδελφική, ½ς πάντες οyτοι ïµολογοÜσι, τινές τ΅ν ïποίων µάλιστα 

παρεκάλεσαν ™µÄς νά âκφράσωµεν περί τούτου δηµοσίως τάς εéχαριστίας των». 

Βλ. Ένωσις, 22/4.9.1914.
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Σταυροβουνίου ασκείτο από τριµελές Συµβούλιο µε πρόεδρο τον Hγούµενο 

Bαρνάβα, που επόπτευε τις διάφορες ασχολίες των είκοσι µε είκοσι πέντε 

µοναχών της160. Όσοι δε από τους δοκίµους δεν ήσαν εγγράµµατοι φοιτούσαν σε 

σχολείο µε διδασκάλους µορφωµένους µοναχούς, πιθανώς κατά τις 

απογευµατινές ή βραδινές ώρες, που δεν είχαν εργασία161.

Tο 1921 ο αριθµός των µοναχών ανερχόταν στους είκοσι, οι οποίοι 

συνέχιζαν να ασχολούνται µε τις ίδιες εργασίες, όπως και στα προηγούµενα 

χρόνια, και να θεωρούνται πρότυπα βίου για τους κατοίκους των χωριών και των 

πόλεων της Kύπρου162. Σύµφωνα µε επισκέπτη της Mονής, το 1924 διέµεναν σε 

αυτήν είκοσι τρεις µοναχοί: ο Hγούµενος και τέσσερις ιερείς, δύο διάκονοι, 

δώδεκα µοναχοί, όλοι µεγαλόσχηµοι, και τέσσερις δόκιµοι. Eπίσης, όπως 

σηµειώνει, η εσωτερική ζωή και διοίκησή της γινόταν µε βάση τα ανάλογα των 

Mονών του Aγίου Όρους και διεπόταν από κανονισµούς, που συνέταξε ο 

Hγούµενος Bαρνάβας µε τη βοήθεια του Mητροπολίτη Kιτίου Nικοδήµου Mυλωνά 

και του Aρχιµανδρίτη Iουβεναλίου Eλευθεριάδη163. Oι κρίσεις των διαφόρων 

επισκεπτών στα τέλη της δεκαετίας του 1920 είναι, όπως και προηγουµένως, 

εγκωµιαστικές του βίου που διήγαν οι ασκούµενοι µοναχοί, που, όπως τονίζεται, 

160. «Tό Σταυροβούνιον κατοικεÖται àπό τινων χρόνων •πό µοναχ΅ν καί δοκίµων 

πάντων Kυπρίων, περίπου 20-25, καί διοικεÖται •πό τριµελοÜς συµβουλίου µέ 

πρόεδρον τόν ^Hγούµενον. \Eργάζονται πάντες ½ς µία ο¨κογένεια ε¨ς διάφορα 

âπαγγέλµατα καί ¨δίως ε¨ς τήν ζωγραφικήν, ε¨ς ≥ν εéδοκιµοÜσιν, ε¨ς τήν 

γεωργίαν, κτηνοτροφίαν, κηπουρικήν κτλ». Βλ. Kυπριακός Φύλαξ, 1.9.1915.

161. Π. Ολυµπίου, Κυπριακαί Σελίδες, ό.π., σ. 25.

162. «^O êγνός καί àσκητικός βίος, τόν ïποÖον διάγουσι οî αéτόθι µονάζοντες 

σήµερον 20 µοναχοί, εrνε κοινοβιακός. Bλέπων αéτούς, àντιλαµβάνεσαι ïποία 

àντίθεσις βίου •πάρχει πρός ™µÄς τούς àστούς... \Eκ τ΅ν âργασι΅ν ε¨ς ±ς àπό 

πρωΐας µέχρι νυκτός àσχολοÜνται οî µοναχοί εrναι ™ προσευχή καί ™ êγιογραφία, 

öργα τÉς ïποίας παρίστανται πρό τ΅ν çφθαλµ΅ν τοÜ âπισκέπτου ôριστα. \Eπίσης ™ 

δενδροφυτεία, ™ µελισσοκοµία καί ™ àµπελουργία âξασκοÜνται καλ΅ς καί 

àποτελεσµατικ΅ς». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 2/15.10.1921.

163. «^H Mονή περιλαµβάνει µετά τοÜ ^Hγουµένου 23 âν ¬λω µέλη, âξ zν 5 µετά 

τοÜ ^Hγουµένου µεγαλόσχηµοι îερεÖς, 2 µεγαλόσχηµοι îεροδιάκονοι, 12 

µεγαλόσχηµοι µοναχοί καί 4 δόκιµοι... Tήν Mονήν διέπουσι καθόλου Kανονισµοί, 

ο¥τινες συνετάχθησαν καί συνεπληρώθησαν προνοί÷α τοÜ νÜν ^Hγουµένου καί 

βοηθεί÷α καί συνεργασί÷α τοÜ Σεβασµιωτάτου Mητροπολίτου Kιτίου κ. Nικοδήµου 

καί τοÜ Πανοσιολογιωτάτου \Aρχιµανδρίτου κ. \Iουβεναλίου, âπί τFÉ βάσει τ΅ν 

Kανονισµ΅ν τ΅ν διεπόντων τάς âν ^Aγίω ‰Oρει Mονάς». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 

9.8.1924.
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εργάζονταν πάντοτε εν οµονοία και µε ζήλο στις διάφορες εργασίες τους164, χωρίς 

να παραλείπουν να υποδέχονται µε αγάπη και σεβασµό τους πολυπληθείς 

προσκυνητές165. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, οι µοναχοί αυξήθηκαν στους 

είκοσι οκτώ166, για να φθάσουν τους πενήντα, όπως έχει αναφερθεί, στα 1945.

Πρέπει να σηµειωθεί, ότι η αντίληψη για τα µοναστήρια, που είχαν οι 

Kύπριοι της εποχής ήταν άµεσα συνδεδεµένη µε τον προσκυνηµατικό τους 

χαρακτήρα, γεγονός που συνέτεινε ώστε να προσέρχονται σε αυτά οικογενειακώς, 

κατά τις περιόδους που πανηγύριζαν, για να λειτουργηθούν και να διασκεδάσουν. 

Γι’ αυτό και µε τις ενέργειές τους ξέφευγαν µερικές φορές από τα όρια που είχαν 

τεθεί από τους πατέρες της Mονής, οι οποίοι συνέδεαν τη µοναστική τους ζωή µε 

τις πολύωρες αγρυπνίες κατά τις µεγάλες εορτές και την αποχή από το κρέας. Γι’ 

αυτό και τον Mάιο του 1939, µε επιστολή του στον τύπο, ο Bαρνάβας, αφού 

αναφερόταν στη λαϊκή ευσέβεια και τον σεβασµό που επεδείκνυαν οι 

προσκυνητές, υπεδείκνυε ότι ανέκαθεν οι Mονές ήταν τόποι αγιασµού και 

πνευµατικής ενίσχυσης. Kαλούσε δε τους επισκέπτες να έχουν υπόψη τους, ότι 

στη Mονή Σταυροβουνίου δεν γινόταν κατάλυση κρέατος και ότι έπρεπε να 

προσέρχονται σεµνοπρεπώς ενδεδυµένοι και χωρίς τη συνοδεία µουσικών 

οργάνων, η χρήση των οποίων δεν επιτρεπόταν, όπως ούτε και οι χοροί και οι 

164. «E¨ς τό µοναστÉρι αéτό ζοÜν ¬λοι βίον κοινοβιακόν. Tό ταµεÖον εrναι ≤να καί 

τό τραπέζι âπίσης. \Aτοµικήν περιουσίαν δέν öχει κανένας. Γι’ αéτό, ¬µως, καί 

προοδεύει τό µοναστÉρι. Oî µοναχοί του εrναι ¬λοι µέλισσαι». Βλ. Λαϊκή, 

9.11.1928. «Προαγοµένη συνεχ΅ς ™ Mονή α≈τη κτηµατικ΅ς, λόγω τÉς 

âργατικότητος τ΅ν âν αéτFÉ àσκουµένων καί τÉς καλÉς διαχειρίσεως, προσελκύει 

τήν âκτίµησιν τοÜ κοινοÜ, µέ τό àσκανδάλιστον µάλιστα τοÜ βίου τ΅ν µοναχ΅ν 

της». Βλ. Φωνή της Kύπρου, 4.8.1928.

165. «≠Aπαντες, àπό τοÜ Πανοσιωτάτου ^Hγουµένου κ. Bαρνάβα καί τοÜ àξίου ^

Iεροµονάχου κ. Mακαρίου, µέχρι τοÜ τελευταίου δοκίµου, εrναι φιλοφρονέστατοι 

ε¨ς τούς âπισκεπτοµένους τήν Mονήν των». Βλ. Nέον Έθνος, 25.2.1928.

166. «E€κοσι çκτώ µοναχοί âργάζονται ½ς âργατικαί µέλισσαι. \Eργάζονται µετά 

ζήλου καί àφοσιώσεως •πέρ τÉς MονÉς των, àποτελοÜντες παράδειγµα διά 

πολλούς µοναχούς καί Mονάς âν Kύπρω». Βλ. Eλευθερία, 27.8.1932.
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διασκεδάσεις167. 

Προς το τέλος της ζωής του, ο Bαρνάβας έµελλε να δοκιµασθεί από την 

κρίση που ξέσπασε στη Mονή Σταυροβουνίου µε θέµα το Παλαιό Hµερολόγιο, 

όταν µία οµάδα µοναχών αποστάτησε και έπαψε να συµµετέχει στην κοινή 

εκκλησιαστική ζωή. H όξυνση των σχέσων των µοναχών αυτών µε τον Hγούµενο 

της Mονής και τον µόνο εναποµείναντα Iεράρχη στην Kύπρο, Mητροπολίτη Πάφου 

Λεόντιο, µετά την εξορία των άλλων Aρχιερέων και τον θάνατο του 

Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄, κορυφώθηκε στα 1945, έτος κατά το οποίο διεφάνη 

ότι δεν υπήρχε πλέον περίπτωση συµβιβασµού168. Tελικά, στις 8 Mαΐου 1946, η 

Kυπριακή Eκκλησία, µε επίσηµη ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε, ότι ο 

Σταυροβουνιώτης Iεροµόναχος Mελέτιος καθίστατο αργός. Eπίσης, την ίδια µέρα 

η Μονή Σταυροβουνίου πληροφορούσε, ότι ο Μελέτιος, καθώς και οι µοναχοί 

Χρυσόστοµος και Κασσιανός (ή Κλήµης), καθώς και οι δόκιµοι Σάββας Καλλίδης, 

Αδαµάντιος Ιωάννου, Παντελής Ερµογένους, Γεώργιος Χρίστου, Κωνσταντίνος (ή 

Κύριλλος) Ιωάννου, Πανάγος Τσιαούσης, Γεώργιος Αντωνίου και Παναγής 

Στυλιανού απεκόπησαν από την αδελφότητα και δεν αποτελούσαν πλέον µέλη 

της169. Δύο χρόνια αργότερα, στις 15 Οκτωβρίου 1948, ο µοναδικός ιερωµένος της 

οµάδας των παλιοηµερολογιτών µοναχών της Mονής, Iεροµόναχος Mελέτιος, 

καθαιρέθηκε µε απόφαση της Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, σε µία από τις 

πρώτες ενέργειες µετά την ανασυγκρότησή της170. Στο µεταξύ, εξαιτίας της 

γενικότερης κατάσταση που επικράτησε, εκτός από τους παλαιοηµερολογίτες 

µοναχούς, εγκατέλειψαν τη Mονή Σταυροβουνίου και µερικοί άλλοι, οι οποίοι 

κατέφυγαν στους Aγίους Tόπους και στο Άγιο Όρος, µε αποτέλεσµα να υποστεί 

167. «Erναι àληθές, ¬τι τό χριστεπώνυµον πλήρωµα περιβάλλει µέ σεβασµόν τήν 

îστορικήν µας Mονήν, καί δέν öχοµεν λόγους διά νά τό εéχαριστήσωµεν. Θά µÄς 

âπέτρεπεν ¬µως τό εéσεβές κοινόν νά •ποµνήσωµεν ε¨ς αéτό τά àκόλουθα µέ 

πολλήν àγάπην καί âκτίµησιν: A΄. ≠Oταν öρχωνται ε¨ς τήν Mονήν µας νά µή öχωσι 

τήν àπαίτησιν, ¬πως τούς παρέχεται φαγητόν µέ κρέας. B΄. Nά µή παραλαµβάνωσι 

µεθ’ ëαυτ΅ν µουσικά ùργανα καί νά µή âπιδίδωνται ε¨ς χορούς καί ôσµατα. Γ΄. Nά 

προσέρχωνται ε¨ς τήν Mονήν µέ σεµνοπρεπÉ âνδυµασίαν καί δή οî γυναÖκες. Aî 

îεραί Mοναί àνέκαθεν âχρησίµευον ½ς κέντρα πνευµατικά καί, âάν λείψωσι τά 

àνωτέρω, τότε καί µόνον αî ^Ιεραί Mοναί γίνονται διά τούς âπισκέπτας τόπος 

êγιασµοÜ καί ψυχικÉς παρηγορίας. TαÜτα µέ πολλήν παράκλησιν καί âκτίµησιν. ^O 

^Hγούµενος τÉς MονÉς Bαρνάβας». Βλ. Eλευθερία, 10.5.1939.

168. Ανωνύµου, «Παλιοηµερολογιακόν Ζήτηµα», Αγάπη 2(1945)300.

169. Ανωνύµου, «Παλιοηµερολογιτικόν Ζήτηµα», Απόστολος Βαρνάβας 

7(1946)83.

170. Ανωνύµου, «Ζήτηµα Παλιοηµερολογιτών», Απόστολος Βαρνάβας 

9(1948)261-265, όπου δηµοσιεύεται η σχετική απόφαση.
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ισχυρό πλήγµα, ως προς το ανθρώπινο δυναµικό της.

O Bαρνάβας απεβίωσε σε ηλικία 84 χρόνων, στις 17 Φεβρουαρίου 1948, στο 

Nοσοκοµείο Λευκωσίας, όπου είχε µεταφερθεί στις 30 Iανουαρίου. H κηδεία του 

τελέστηκε την επόµενη µέρα στη Mονή Σταυροβουνίου, χοροστατούντων των 

Mητροπολιτών του Oικουµενικού Πατριαρχείου Σάρδεων Mαξίµου και Περγάµου 

Aδαµαντίου, οι οποίοι βρίσκονταν τότε στο νησί για τον καταρτισµό Kανονικής 

Συνόδου και την εκλογή νέου Aρχιεπισκόπου, και παρόντος του Eξάρχου της 

Aρχιεπισκοπής Iερωνύµου, ως αντιπροσώπου του Aρχιεπισκόπου Kύπρου (1947-

1950) Mακαρίου B΄, και πλήθους πιστών, που συνέρρευσαν από κάθε γωνιά της 

Kύπρου. O θάνατός του αγγέλθηκε µε δηµοσιεύµατα στον τύπο της εποχής και 

θερµά σχόλια για τον ασκητικό του βίο, την ενάρετη ζωή και τον ταπεινό 

χαρακτήρα του171.

O µοναχός Kαλλίνικος

O Kαλλίνικος, σύµφωνα µε τη διασωθείσα παράδοση της αδελφότητας της 

Mονής Σταυροβουνίου, υπήρξε «πράος, ειρηνικός, εργατικός και ακτήµων». Tο 

κύριο διακόνηµά του ήταν αυτό του ξυλουργού και της ετοιµασίας του 

κατάλληλου ξύλου για την αγιογράφηση των εικόνων. Bέβαια, ασχολείτο και µε 

άλλες εργασίες, οι οποίες ήταν απαραίτητες για τη λειτουργία της Mονής, όπως 

µε τη γεωργία, που ήταν η κυριότερη ενασχόληση των παλαιότερων µοναχών. 

Όπως έχει αναφερθεί, στο Σταυροβούνι εγκαταστάθηκε το 1897, µετά την 

επιστροφή του στην Kύπρο µαζί µε τους αδελφούς του από το Άγιο Όρος, όπου 

διέµεινε για µία δεκαετία στη Σκήτη της Aγίας Άννας, στην καλύβη του Aγίου 

171. «E¨ς ôκρον φιλόπονος καί âν αéτFÉ àκόµη τFÉ πρεσβυτικFÉ του ™λικί÷α καί 

àσκητικόν πάντοτε διάγων βίον âπρωτοστάτη καί περί τήν àνάπτυξιν τ΅ν πόρων 

τÉς MονÉς âν τFÉ γεωργί÷α, δενδροκοµί÷α καί µελισσοκοµί÷α. \Aλλά µετά τούτων 

πάντων, ¬,τι ¨διαιτέρως πρέπει νά âξαρθFÉ εrναι ¬τι καί διά τούς àδελφούς του 

Mοναχούς καί διά τόν πολυπληθÉ εéσεβόφρονα κόσµον, τόν âπισκεπτόµενον τήν 

Mονήν, •πÉρξεν ï διά τοÜ παραδείγµατος καί τοÜ âναρέτου του βίου àγαθός 

Διδάσκαλος καί Παιδαγωγός περί τήν Xριστιανικήν εéσέβειαν καί àρετήν». Bλ. 

Φωνή της Kύπρου, 21.2.1948. Eπίσης βλ. Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 18.2.1948· 

Eλευθερία, 18.2.1948· Πάφος, 19.2.1948· Έθνος, 20.2.1948· Eφηµερίς, 21.2.1948· 

Xριστιανική Aναγέννησις, 1.3.1948 (τ. 4ος, αρ. τεύχους 65)· Aνωνύµου, 

«Bαρνάβας Hγούµενος Σταυροβουνίου», Aπόστολος Bαρνάβας 9(1948)125. Aς 

σηµειωθεί, ότι σε κάποια από τα δηµοσιεύµατα αναφέρεται πως ήταν 83 χρόνων 

και σε άλλα 86, αντί του ορθού 84.
54



Γεωργίου, στην οποία εκάρη µοναχός. Aπεβίωσε το 1943172.

O Iεροµόναχος Γρηγόριος

O Γρηγόριος υπήρξε ο τρίτος Iεροµόναχος, ο οποίος υπηρέτησε στη Mονή 

Σταυροβουνίου, µετά τους Παΐσιο και Δοσίθεο. Σύµφωνα µε την προφορική 

παράδοση της αδελφότητας, ο Γρηγόριος εγκαταβίωσε σε νεαρή ηλικία, µαζί µε 

τον αυτάδελφό του Kαλλίνικο, όπως έχει αναφερθεί, στη Σκήτη της Aγίας Άννας, 

στην Kαλύβη του Aγίου Γεωργίου, όπου εγκαταστάθηκε αργότερα η αδελφότητα 

των Kαρτσωναίων. Ήταν άριστος γνώστης της εκκλησιαστικής µουσικής και 

εξαιρετικά καλλίφωνος173.

Πολύτιµες πληροφορίες για τη ζωή του αντλούµε από νεκρολογίες που 

δηµοσιεύτηκαν το 1932, µε την ευκαιρία του θανάτου του, από άτοµα που 

φαίνεται να γνώριζαν αρκετές πτυχές της ζωής του. Σύµφωνα µε αυτές, ο κατά 

κόσµον Γεώργιος γεννήθηκε στο Kαϊµακλί το 1869 και το 1888, σε ηλικία µόλις 

δεκαεννέα χρόνων, µετέβη, µαζί µε τους Bαρνάβα και Kαλλίνικο, στο Άγιο Όρος, 

όπου εκάρη µοναχός και µετονοµάσθη Γρηγόριος. Στην Kύπρο επανέκαµψε το 

1897, και εντάχθηκε στη νεοσύστατη αδελφότητα της Mονής Σταυροβουνίου, 

µετά από πρόσκληση του νέου κτήτορά της, Διονυσίου Xρηστίδη. Όπως 

σηµειώνεται, υπήρξε ελεήµων και φιλάνθρωπος και διετέλεσε επίσης πνευµατικός 

της Mονής, ενώ ασχολείτο και µε τη γεωργία. Aπεβίωσε στις 4 Mαΐου του 1932, 

172. «\Aδελφός κατά σάρκα Bαρνάβα καί Γρηγορίου. oHτο ôνθρωπος πρÄος, 

ε¨ρηνικός, âργατικός, àκτήµων. Erχε τό διακόνηµα τοÜ ξυλουργοÜ καί ™τοίµαζε 

τάς σανίδας διά τήν êγιογραφίαν τ΅ν ε¨κόνων. Kατεγίνετο καί µέ ôλλας •πηρεσίας 

τÉς MονÉς, τύπος καί παράδειγµα γενόµενος τ΅ν Mοναχ΅ν, οî ïποÖοι πολύ τόν 

εéλαβοÜντο καί τόν äγάπουν καί τόν âκαλοÜσαν µέ τό ùνοµα “ï παπποÜς”. \

Aνεπαύθη âν Kυρίω τ΅ 1943». Bλ. Hγουµένου Aθανασίου Σταυροβουνιώτη, Iερά 

Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 81.

173. «Aéτάδελφος τοÜ ^Hγουµένου Bαρνάβα. \Eµόνασε κατ’ àρχάς µετά τοÜ âπίσης 

αéταδέλφου των Kαλλινίκου µοναχοÜ ε¨ς τήν Σκήτην τÉς ^Aγίας ‰Aννης, âν ^

Aγίω ‰Oρει (καλύβη ^Aγίου Γεωργίου, νÜν àδελφότης Kαρτσωναίων). \Aπό τοÜ 

1890 âκοινοβίασε µετά τ΅ν àδελφ΅ν του ε¨ς τήν Mονήν µας. Tό 1898 âχειροτονήθη 

îερεύς •πό τοÜ Kιτίου Kυρίλλου. oHτο καλλίφωνος καί ôριστος γνώστης τÉς 

âκκλησιαστικÉς µουσικÉς. \Eκοιµήθη κατά τάς ™µέρας τοÜ Πάσχα περί τό 1933». 

Bλ. Hγουµένου Aθανασίου Σταυροβουνιώτη, Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 

76.
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µετά από ολιγοήµερη ασθένεια174.

Aς σηµειωθεί ότι το έτος της χειροτονίας του είναι γνωστό και από τη 

βιογραφία του Iεροµόναχου Mακαρίου, για τον οποίο θα γίνει αναφορά στη 

συνέχεια. Όπως αναφέρεται, ο Γρηγόριος µετέβη τότε για τον λόγο αυτό στη 

γενέτειρα του Mακαρίου Aσγάτα, συνοδευόµενος από τον κατά σάρκα αδελφό του 

Bαρνάβα, και κατέλυσαν σε σπίτι θείου του µετέπειτα Σταυροβουνιώτη 

Iεροµόναχου. Στο µεταξύ, στο χωριό αφίχθη και ο Mητροπολίτης Kιτίου Kύριλλος 

στα πλαίσια περιοδείας του στην περιοχή, ο οποίος χειροτόνησε την εποµένη τον 

Γρηγόριο. H γνωριµία του δεκαεννιάχρονου τότε Mακαρίου µε τους δύο µοναχούς 

υπήρξε καθοριστική για τη ζωή του, αφού εντυπωσιάστηκε από την απλότητα και 

την ταπείνωσή τους και θέλησε να ακολουθήσει το παράδειγµά τους, όπως και 

174. «Tήν 4ην τοÜ τρέχοντος Mαΐου, µετά νόσον çλιγοήµερον, àνεπαύθη âν Kυρίω, 

âν ™λικί÷α 63 âτ΅ν, ï âκ τ΅ν àδελφ΅ν τÉς ^IερÄς MονÉς τοÜ Σταυροβουνίου ^

Iεροµόναχος καί Πνευµατικός Γρηγόριος... Kαταγόµενος ï µακαρίτης âκ 

Kαϊµακλίου καί κατά κόσµον Γεώργιος καλούµενος, µετέβη, τό 19ον öτος τÉς 

™λικίας ôγων, ¦τοι τό 1888, ïµοÜ µετά τ΅ν δύο αéταδέλφων αéτοÜ, τοÜ νÜν ^

Hγουµένου τÉς ^IερÄς MονÉς τοÜ Σταυροβουνίου Bαρνάβα καί τοÜ âκ τ΅ν 

àδελφ΅ν τÉς αéτÉς MονÉς µοναχοÜ Kαλλινίκου, ε¨ς ≠Aγιον ‰Oρος, ¬που καί âκάρη 

µοναχός, µετονοµασθείς Γρηγόριος. Tό 1897, κατά πρόσκλησιν τοÜ τότε ^

Hγουµένου τÉς ^IερÄς MονÉς Σταυροβουνίου Διονυσίου, âπανÉλθεν ε¨ς Kύπρον 

µετά τ΅ν δύο àδελφ΅ν αéτοÜ καί συγκατηριθµήθη µετ’ αéτ΅ν âν τοÖς µέλεσιν τÉς 

^IερÄς MονÉς τοÜ Σταυροβουνίου. Tό δέ âπιόν öτος προυβιβάσθη ε¨ς ^Iεροµόναχον 

καί Πνευµατικόν τÉς MονÉς, διά χειρός τοÜ àοιδίµου Mητροπολίτου Kιτίου 

Kυρίλλου». Bλ. Aνωνύµου, «†Iεροµόναχος και Πνευµατικός Γρηγόριος», 

Aπόστολος Bαρνάβας 4(1932)150-151. Eπίσης βλ. Eλευθερία, 11.5.1932· Φωνή 

της Kύπρου, 14.5.1932· Nέα Iσότης, 21.5.1932· Κυπριακός Φύλαξ, 18.5.1932, όπου 

παρέχεται επίσης η πληροφορία για ενασχόλησή του µε τον εντοπισµό 

µεταλλευµάτων στη γύρω περιοχή του Σταυροβουνίου και την εκµετάλλευσή 

τους προς όφελος της Mονής.
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πράγµατι έγινε µετά από σύντοµο χρονικό διάστηµα175.

Oι αυτάδελφοι Δαµασκηνός και Παΐσιος

Σύµφωνα µε το χειρόγραφο των αναµνήσεων του Διονυσίου, γύρω στο 

1899 εγκαταβίωσαν στη Mονή Σταυροβουνίου οι αυτάδελφοι Δαµασκηνός και 

Παΐσιος, γιοι του ιερέα της κοινότητας Aραδίππου Mιχαήλ176. Aµφότεροι 

υπηρέτησαν σε διάφορα διακονήµατα στη Mονή και άφησαν φήµη ενάρετων και 

καλών µοναχών, που τηρούσαν µε σχολαστική ακρίβεια τα καθήκοντά τους. Tο 

1939, υπακούοντας σε σχετική προτροπή του τότε Tοποτηρητή του 

αρχιεπισκοπικού θρόνου Mητροπολίτη Πάφου (1930-1947) και µετέπειτα 

Aρχιεπισκόπου Kύπρου (Iούν.-Iούλ. 1947) Λεοντίου, µετέβησαν µαζί µε άλλους 

Σταυροβουνιώτες µοναχούς στη Mονή της Tροοδίτισσας, την οποία µετέτρεψαν 

σε κοινόβιο µε βάση το αγιορείτικο τυπικό και προϊστάµενο τον Δαµασκηνό177. 

Δυστυχώς, δύο χρόνια αργότερα, το βαρύ κλίµα των βουνών του Tροόδους 

κατέβαλε τον Δαµασκηνό, που προσεβλήθη από πνευµονία και απεβίωσε στις 13 

175. «Kάποτε ï νÜν ^Hγούµενος Σταυροβουνίου Bαρνάβας καί ï àδελφός του παπÄ 

Γρηγόρης - ≤νας τύπος öχων ¬λα τά χαρακτηριστικά ëνός Tολστόη - εrχαν πάει 

στήν \Aσγάτα, ¬που âλειτούργη ï Mητροπολίτης Kιτίου Kύριλλος, διά νά 

χειροτονηθFÉ ï Γρηγόρης ε¨ς λειτουργόν. ^O Kύριλλος öµεινε στό σπίτι τοÜ πατρός 

Mακαρίου καί οî µοναχοί ε¨ς τοÜ θείου του. E¨ς τόν Mακάριον àπό τότε âµπÉκεν ™ 

µανία νά γίνFη µοναχός». Bλ. Wideson, «O Πάτερ Mακάριος ο Ξεχρεωτής», 

Eλευθερία, 3.4.1926. Tο κείµενο του Wideson είχαµε αναδηµοσιεύσει σε 

παλαιότερη εργασία µας. Bλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Ταπεινοί κληρικοί των χρόνων 

της Αγγλοκρατίας», Επετηρίδα Εταιρείας Κυπριακών Ιστορικών Σπουδών 

7(2005)198-202.

176. «Πρός τοÜτης ëκατίκισαν καί öτερι δύω êυτάδελφι ëκ τοÜ χορίου ^Aραδίππου 

τέκνα τοÜ Παπά Mηχαήλ τοÜς ïπίους ëπίησα µικροσχίµους τώ 1900 µαρτίου 10, 

δίδους αéτής τόν êρραβόνα τοÜ Mεγάλου σχίµατος, ™ ïποίη θέλουν γυνί καί 

µεγαλόσχιµη µετά τήν πρέπουσαν δωκιµασίαν τόν ïπίον τά ïνόµατα ™σί ταÜτα τοÜ 

µέν µεγαλιτέρου Δαµασκινού, τοÜ δέ µικροτέρου Παησίου». Bλ. Έγγραφα και 

Δηµοσιεύµατα 4. Για την οικογένεια του πατέρα τους, παπά Mιχαήλ, βλ. Γιάγκου 

Kωνσταντινίδη, Tης Eκκλησίας υπηρέται, Aραδίππου 1988, σ. 11-14.

177. Για τη µετατροπή της Mονής Tροοδίτισσας σε κοινόβιο και τον ρόλο, που 

διαδραµάτισαν οι Δαµασκηνός και Παΐσιος βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «H Μονή της 

Tροοδίτισσας και η µετατροπή της σε κοινόβιο το 1939», Επετηρίδα Κέντρου 

Επιστηµονικών Ερευνών 31(2005)415-437.
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Φεβρουαρίου 1942178.  O δε αυτάδελφός του, Παΐσιος, υποχρεώθηκε, µετά από 

κατηγορηµατική προτροπή θεράποντος γιατρού, να εγκαταλείψει την περιοχή και 

να επιστρέψει στη Mονή Σταυροβουνίου, όπου το κλίµα ήταν ηπιότερο. Aπεβίωσε 

το 1950179.

O Iεροµόναχος Mακάριος

O Διονύσιος Xρηστίδης σηµειώνει επίσης, ότι µετά την εγκαταβίωση των 

Δαµασκηνού και Παϊσίου στη Mονή Σταυροβουνίου προσήλθε σε αυτήν ακόµη 

ένας υποψήφιος µοναχός, τον οποίο, µετά από δοκιµασία ενός έτος, έκειρε µοναχό 

και µετονόµασε σε Mακάριο180. O τελευταίος γεννήθηκε το 1879 στο χωριό Aσγάτα 

και, όπως έχει αναφερθεί, συνδέθηκε για πρώτη φορά µε τους υπόλοιπους 

Σταυροβουνιώτες πατέρες το 1898, κατά τη χειροτονία του Iεροµόναχου 

Γρηγορίου. Tο ίδιο έτος εγκατέλειψε τη γενέτειρά του και εντάχθηκε στη 

178. Iω. Tσικνοπούλλου, H Iερά Mονή της Tροοδιτίσσης, ό.π., σ. 91. Για τον 

Δαµασκηνό, ο Hγούµενος της Mονής Σταυροβουνίου Aθανάσιος σηµειώνει τα 

ακόλουθα: «^Yποδειγµατικός µοναχός. \Eπί σειρά âτ΅ν διετέλεσεν \Eπίτροπος τÉς 

MονÉς. Kατόπιν προσκλήσεως τοÜ τότε TοποτηρητÉ τοÜ àρχιεπισκοπικοÜ θρόνου 

Λεοντίου καί τFÉ εéλογί÷α τÉς MονÉς, ïµοÜ µετά τοÜ κατά σάρκα àδελφοÜ του 

Παϊσίου µοναχοÜ καί τ΅ν Mελετίου îεροµονάχου, Mατθαίου µοναχοÜ καί ^

Iλαρίωνος µοναχοÜ, µετέβη µετά τÉς âν λόγω συνοδείας (½ς προϊστάµενος αéτÉς) 

κατά τό öτος 1940 ε¨ς τήν ^Iεράν Mονήν Tροοδιτίσσης καί âγκαθίδρυσαν τό âκεÖ 

•ποδειγµατικόν κοινόβιον. Παρέδωσε τήν êγίαν του ψυχήν ε¨ς χεÖρας Kυρίου τήν 

13ην Φεβρουαρίου 1942, ε¨ς ™λικίαν 73 âτ΅ν, ε•ρισκόµενος ε¨ς τό νοσοκοµεÖον 

Πλατρ΅ν καί âν΅ öψελνε τό “\Hσαΐα χόρευε”». Bλ. Hγουµένου Aθανασίου 

Σταυροβουνιώτη, Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 81. Για τη ζωή του βλ. επίσης 

Πρωτοσυγκέλλου Δαµασκηνού, «Oι θεµελιωτές της κοινοβιακής ζωής της Mονής 

µας», στον τόµο: Iεράς Mονής Tροοδιτίσσης, H ουσία του Oρθοδόξου µοναχισµού, 

Λεµεσός 1999, σ. 25-30.

179. «\Aδελφός κατά σάρκα ΔαµασκηνοÜ âκ τÉς \Aραδίππου. oHτο πολύ πρόθυµος 

ε¨ς τάς àκολουθίας, πρ΅τος ε¨ς τήν âκκλησίαν, πρ΅τος ε¨ς τάς àγρυπνίας. E¨ς τήν 

διακονίαν qτο àκούραστος ôνθρωπος καί βιαστής διά τήν Bασιλείαν τ΅ν Oéραν΅ν. ^

Yπήκοος µέχρι θανάτου. \Aνεπαύθη âν Kυρίω τό 1950, âτ΅ν 80». Bλ. Hγουµένου 

Aθανασίου Σταυροβουνιώτη, Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 81. Για τη ζωή του 

βλ. επίσης Πρωτοσυγκέλλου Δαµασκηνού, «Oι θεµελιωτές της κοινοβιακής ζωής 

της Mονής µας», ό.π., σ. 25-30.

180. «^Eκινοβίασεν πρός τοÜτης καί öτερος ëκ τοÜ χορίου êσγάταν, •ιός 

Xριστοδούλου πιτταρί, τόν ïπίον δοκιµάσας περίπου ëνός öτους ¬ς καί τοÜς 

πρωρριθέντας δύω êδελφοÜς, ëπίησα καί êυτόν ¬ς καί τούς êνωτέρω µικρόσχιµον 

(qτι ρασοευχήν) ïνοµάσας êυτών Mακάριον». Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 4.
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συνοδεία του προαναφερθέντος Iεροµόναχου Παϊσίου, ο οποίος, µετά την 

αποχώρησή του από τη Mονή Σταυροβουνίου, διέµενε στη Mονή του Aγίου 

Γεωργίου του Aλαµάνου. Φαίνεται, όµως, ότι ο Mακάριος δεν βρήκε στον Άγιο 

Γεώργιο την πνευµατικότητα που αναζητούσε και έντεκα µήνες αργότερα 

κατέφυγε στη Mονή Σταυροβουνίου, όπου το 1900, όπως έµµεσα συµπεραίνεται, 

έλαβε το µικρό σχήµα του µοναχού. Δύο χρόνια αργότερα εκάρη µεγαλόσχηµος 

και στη συνέχεια χειροτονήθηκε το 1905 Iεροδιάκονος και το 1908 Iεροµόναχος181. 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται από τον Hγούµενο Bαρνάβα, η χειροτονία του 

Mακαρίου πραγµατοποιήθηκε, όταν ο Mητροπολίτης Kιτίου Kύριλλος ζήτησε από 

την αδελφότητα να αναλάβει να τελεί τη θεία λειτουργία στις κοινότητες Aγία 

Άννα και Πυργά, που φαίνεται ότι στερούνταν εφηµερίου182.

Aς σηµειωθεί ότι στα 1906 προσήλθε στο Σταυροβούνι και ο µικρότερος 

αδελφός του Mακαρίου, Θεοδόσιος (1890-1960), ο οποίος σε µεταγενέστερο 

χρόνο χειροτονήθηκε ιερέας και υπηρέτησε σε διάφορα διακονήµατα, όπως αυτά 

του εφηµερίου, του ιερορράπτη και του ιεροψάλτη183. O Θεοδόσιος συνδέθηκε µε 

µία σηµαντική πτυχή της ιστορίας της Mονής, που σχετίζεται µε τη στάση της στο 

θέµα του Hµερολογίου, αφού το 1924, αµέσως µετά την απόφαση της Eκκλησίας 

της Kύπρου να ακολουθήσει το Nέο Hµερολόγιο, εστάλη από την αδελφότητα στα 

Πατριαρχεία Aλεξανδρείας και Iεροσολύµων για διαβουλεύσεις. Oι εκπρόσωποι 

των τελευταίων, µέσω του Θεοδοσίου, προέτρεψαν τότε την αδελφότητα να 

πειθαρχήσει στις αποφάσεις της Iεράς Συνόδου της Eκκλησίας της Kύπρου, ώστε 

να αποφευχθεί η δηµιουργία σχίσµατος184. H Mονή εξέδωσε τότε στον τύπο 

σχετική ανακοίνωση, µε την οποία γνωστοποιούσε στο κοινό, ότι οι γιορτές του 

καλοκαιριού του 1924 και η πανήγυρη του Tιµίου Σταυρού θα γιορτάζονταν 

181. Για τα βιογραφικά στοιχεία του Mακαρίου βλ. K. Kοκκινόφτα, «Ταπεινοί 

κληρικοί των χρόνων της Αγγλοκρατίας», ό.π., σ. 172-180, 198-202.

182. «≠Eτερον îερέα âποιησάµεθα, τοÜ Πανιερ. Kιτίου àναγκάσαντος ¬πως 

λειτουργ΅µεν âν Πυρκ÷Ä καί ^Aγ. ‰AννFη, τόν Mακάριον, ¬ν καί µεγαλόσχηµον 

öκαµα». Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 5.

183. «Aéτάδελφος τοÜ îεροµονάχου Mακαρίου. ΠροσÉλθεν ε¨ς τήν Mονήν τό 1906. 

^Yποδειγµατικός îερεύς καί καλλίφωνος ψάλτης, âσαγήνευε τούς προσκυνητάς 

κατά τάς œρας τÉς θείας λατρείας. Φιλόξενος ε¨ς τό öπακρον καί ταχύς ε¨ς 

διακονίαν, âξυπηρέτησε τήν Mονήν µέχρι τοÜ θανάτου του, àφήσας µνήµην êγίου 

àνδρός. \Eκοιµήθη τήν παραµονήν τοÜ EéαγγελισµοÜ (24 Mαρτίου) τοÜ öτους 

1960». Bλ. Hγουµένου Aθανασίου Σταυροβουνιώτη, Iερά Mονή Σταυροβουνίου, 

ό.π., σ. 79.

184. Γέροντος Iωσήφ, Πατερικές µορφές, ό.π., σ. 21· Tου ιδίου, Oσίων µορφών 

αναµνήσεις, ό.π., σ. 48-49.
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σύµφωνα µε το Nέο Hµερολόγιο185.

O Mακάριος υπήρξε ανάµεσα στους πλέον εξέχοντες µοναχούς της Mονής 

Σταυροβουνίου και για τον λόγο αυτό εστάλη τον Δεκέµβριο του 1911, µαζί µε 

άλλους δύο συµµοναστές του, τους Iλαρίων και Γεράσιµο, καθώς και τρεις 

δοκίµους, από τον τότε Mητροπολίτη Kιτίου Mελέτιο Mεταξάκη, για να 

επαναλειτουργήσει το ερειπωµένο µοναστήρι του Tιµίου Προδρόµου στον Mέσα 

Ποταµό. H προσπάθεια αυτή, όµως, απέτυχε, µε αποτέλεσµα, το 1916 να 

επιστρέψει στη Mονή της µετανοίας του, όπου και συνέχισε να υπηρετεί σε 

διάφορα διακονήµατα. Mερικά χρόνια αργότερα, ο Σταυροβουνιώτης Iεροµόναχος 

κλήθηκε να βοηθήσει να ξεπεραστούν τα σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα, που 

αντιµετώπιζε η Mονή, λόγω και της γενικότερης ένδειας, η οποία µάστιζε την 

Kύπρο, και που έθεταν σε κίνδυνο τη λειτουργία της. Για τον λόγο αυτό εστάλη το 

1923 στην Aµερική, όπου παρέµεινε για µία τριετία και διενήργησε εράνους 

ανάµεσα στους εκεί οµογενείς, σώζοντας έτσι τη Mονή από την καταστροφή186.

Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι ο διακρινόµενος για την απλότητα και την 

αγαθότητά του Σταυροβουνιώτης Iεροµόναχος συνδέθηκε ιδιαίτερα µε τον 

γυναικείο µοναχισµό, που άρχισε να αποκτά οργανωµένη µορφή στις πρώτες 

δεκαετίες του 20ού αιώνα. Yπήρξε πνευµατικός της αδελφότητας που 

δηµιουργήθηκε στη Mονή της Mεταµόρφωσης στο Kαϊµακλί στις αρχές του 20ού 

αιώνα, καθώς και της αδελφότητας του Aγίου Γεωργίου του Aλαµάνου, που ήταν 

το πρώτο γυναικείο µοναστήρι, το οποίο αναγνωρίστηκε επίσηµα από την 

Eκκλησία της Kύπρου, το 1949187.

Eκτός από το διακόνηµα του πνευµατικού, ο Mακάριος υπηρέτησε επίσης 

ως ψάλτης, γραµµατικός της Mονής και υπεύθυνος των εξωτερικών υποθέσεών 

της και πολλές φορές περιήρχετο τα χωριά του νησιού, για να λάβει παραγγελίες 

για εικόνες ή για να επιληφθεί διαφόρων ζητηµάτων. Προς το τέλος της ζωής του 

δοκιµάστηκε από παρατεταµένη ασθένεια, την οποία υπέµεινε καρτερικά. Όταν δε 

προαισθάνθηκε το τέλος να πλησιάζει, µετέβη, περί τα τέλη Aυγούστου του 1957, 

κοντά στις πνευµατικές του θυγατέρες, στον Άγιο Γεώργιο τον Aλαµάνο, όπου 
185. «Aî ëορταί, ½ς καί ™ πανήγυρις τÉς 14ης Σεπτεµβρίου, θά ëορτασθ΅σι âν τFÉ 

MονFÉ [Σταυροβουνίου] κατά τό Nέον ^Hµερολόγιον». Bλ. Nέον Έθνος, 12.7.1924.

186. Για την προσπάθεια επαναλειτουργίας της Mονής του Mέσα Ποταµού και για 

τη µετάβαση του Mακαρίου στην Aµερική βλ. K. Kοκκινόφτα, «Ταπεινοί κληρικοί 

των χρόνων της Αγγλοκρατίας», ό.π., σ. 176-179.

187. Για τη συµβολή του Mακαρίου στην ανάπτυξη του γυναικείου µοναχισµού βλ. 

Πέτρου Στυλιανού, Tο Mοναστήρι της Mεταµόρφωσης στο Kαϊµακλί, Λευκωσία 

1985, σ. 7, 11· Hγουµένου Aθανασίου Σταυροβουνιώτη, Iερά Mονή 

Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 77· K. Kοκκινόφτα, «O γυναικείος µοναχισµός στην 

Kύπρο», ό.π., σ. 52-60· Tου ιδίου, «Ταπεινοί κληρικοί των χρόνων της 

Αγγλοκρατίας», ό.π., σ. 176-177.
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είχε ζήσει ως δόκιµος µοναχός στα τέλη του 19ου αιώνα. Eκεί απεβίωσε µετά από 

δεκαπέντε ηµέρες, στις 10 Σεπτεµβρίου 1957. Eτάφη την ίδια µέρα στο 

Σταυροβούνι188.

Άλλοι µοναχοί

Στο αυτοβιογραφικό του σηµείωµα ο Διονύσιος αναφέρει ότι, εκτός από 

τους προαναφερθέντες µοναχούς, διαβιούσαν στη Mονή Σταυροβουνίου, από το 

1900 περίπου, και τρεις νεαροί δόκιµοι, τους οποίους θα έκειρε µοναχούς, µετά 

την πρέπουσα δοκιµασία189. Σύµφωνα µε τον διάδοχό του Bαρνάβα, ο Διονύσιος 

έκειρε και τους τρεις µικρόσχηµους µοναχούς, λίγο πριν από τον θάνατό του. Στη 

συνέχεια, όπως αναφέρει, ο ίδιος τους έκειρε µεγαλόσχηµους. Σηµειώνει ακόµη τα 

ονόµατα δύο από αυτούς: των Kυρίλλου και Xρυσάνθου, ο οποίος στο µεταξύ είχε 

χειροτονηθεί Iεροδιάκονος. Όµως, όπως αναφέρει, στη συνέχεια και οι τρεις 

αποσχηµατίστηκαν και επανήλθαν στις τάξεις των λαϊκών190.

188. «Mικρόν τι µετά τό µεσονύκτιον τÉς παρελθούσης Tρίτης, àπεβίωσεν ε¨ς 

™λικίαν 79 âτ΅ν âν τFÉ ^Iερ÷Ä MονFÉ ^Aγίου Γεωργίου \Aλαµάνου, öνθα πρό 

ëξηκονταετίας εrχεν àσπασθÉ τόν µοναχικόν βίον, âπίλεκτον µέλος τÉς \

Aδελφότητος τÉς ^IερÄς MονÉς Σταυροβουνίου, ï ^Iεροµόναχος Mακάριος. ^H 

•γεία τοÜ ^Iεροµονάχου Mακαρίου εrχε προσφάτως âπιδεινωθÉ καί µετεφέρθη 

οyτος πρό δεκαπενθηµέρου, κατόπιν âπιθυµίας του, ε¨ς τήν ^Iεράν Mονήν 

Kαλογραι΅ν ^Aγίου Γεωργίου \Aλαµάνου, ¬που αî µοναχαί παρέσχον ε¨ς αéτόν, 

µέχρι τοÜ θανάτου του, àδελφικήν περίθαλψιν καί παρηγορίαν, ε¨ς öνδειξιν τÉς 

βαθείας âκτιµήσεως καί εéγνωµοσύνης των διά τάς πολλαπλÄς •πηρεσίας, τάς 

ïποίας προσέφερεν τόσον διά τήν ¥δρυσιν, ¬σον καί διά τήν âν γένει πρόοδον καί 

εéηµερίαν τÉς MονÉς των. ^H σορός τοÜ àειµνήστου Σταυροβουνιώτου µοναχοÜ 

µετεφέρθη αéθηµερόν ε¨ς τήν ^Iεράν Mονήν Σταυροβουνίου, ¬που µέσω 

âκδηλώσεων πένθους, âκ µέρους τ΅ν µελ΅ν τÉς \Aδελφότητος καί τ΅ν συγγεν΅ν, 

âτελέσθη ™ κηδεία του, προϊσταµένου τοÜ Σεβασµιωτάτου Mητροπολίτου Kιτίου κ. 

\Aνθίµου». Bλ. Eλευθερία, 12.9.1957.

189. «‰Eχω πρός τοÜτης καί ëτέρους τρίς δοκίµους κινοβιάτας πρό δύω περίπου 

öτι δοκιµάζοντας âις τήν êυτήν Mονήν τοÜς ïπίους θέλω πιήσι καί α•τούς 

µοναχούς, ùταν δοκιµασθόσιν καλός». Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 4.

190. «Tούς τρεÖς τούτους µοναχούς δέν προέφθασε νά κάµFη µεγαλοσχήµους ï 

™γούµενος ™µ΅ν Διονύσιος, διότι τόν προέλαβεν ï θάνατος... O≈τως δ’ âγώ âποίησα 

µεγαλοσχήµους ο≈ς ï µακαρίτης εrχε ποιήσει ρασοφόρους τ΅ 1902, àφείς αéτοÖς 

τά €δια çνόµατα, âν εxς Kύριλλος. Oyτοι δέ πάντες ¦δη âλλείπουσι τÉς MονÉς τ΅ν 

δύο àποσυρθέντων καί τοÜ γ΄ γενοµένου καί îεροδιακόνου Xρυσάνθου 

½νοµαζοµένου, ¦δη δέ νεκροÜ àποστάντος πρό çλίγου τÉς MονÉς». Bλ. Έγγραφα 

και Δηµοσιεύµατα 4.
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Φαίνεται ότι ο µη κατονοµαζόµενος µοναχός είχε εγκαταλείψει τη Mονή 

πριν από το 1903, γιατί σε έγγραφο µε τα ονόµατα του συνόλου των µελών της 

αδελφότητας, που συντάχθηκε στις 6 Aπριλίου του έτους εκείνου από τον 

εκτελεστή της διαθήκης του Διονυσίου, Nικόλαο Tουρµούση, το όνοµά του 

απουσιάζει. Όπως αναγράφεται σε αυτό, η αδελφότητα αποτελείτο από οκτώ 

πατέρες: τους προαναφερθέντες Bαρνάβα, Γρηγόριο, Kαλλίνικο, Δαµασκηνό, 

Παΐσιο και Mακάριο, καθώς και τους Kύριλλο και Iεροδιάκονο Xρύσανθο, οι οποίοι, 

όπως έχει αναφερθεί, εγκατέλειψαν αργότερα τη Mονή191. Eίναι πολύ πιθανόν 

βέβαια να διέµεναν στη Mονή και ορισµένοι δόκιµοι, οι οποίοι, όµως, δεν 

θεωρούνταν µέλη της αδελφότητας, γι’ αυτό και δεν υπέγραψαν το σχετικό 

έγγραφο.

Στα «Aποµνηµονεύµατα Iεράς Mονής Σταυροβουνίου», ο µετέπειτα 

Hγούµενος Bαρνάβας αναφέρει τα ονόµατα των πρώτων τεσσάρων µοναχών, οι 

οποίοι εγκαταβίωσαν στη Mονή, αφού ανέλαβε ο ίδιος την επιστασία της. 

Πρόκειται για τους Iλαρίωνα, Διονύσιο, Kυπριανό και Kλήµεντα, οι οποίοι 

προσήλθαν στη Mονή µεταξύ των ετών 1905-1906. Όπως αναφέρει, µετά από την 

κατάλληλη δοκιµασία ρασοφόρεσαν και έγιναν µικρόσχηµοι, και ακολούθως ο µεν 

Kυπριανός εκάρη µεγαλόσχηµος και το 1907 χειροτονήθηκε Iεροµόναχος, ο δε 

Kλήµης χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος, το αµέσως επόµενο έτος, 1908192. Aς 

σηµειωθεί, ότι την ίδια περίοδο εντάχθηκαν στις τάξεις των δοκίµων της Mονής 

Σταυροβουνίου και µερικοί άλλοι νέοι, οι οποίοι σε µεταγενέστερο χρόνο κάρηκαν 

µοναχοί και αποτέλεσαν µέλη της αδελφότητάς της. Aνάµεσά τους 

περιλαµβάνεται και ο µοναχός Γεννάδιος από το χωριό Bώνη, ο οποίος, σύµφωνα 

µε την προφορική παράδοση των µελών της αδελφότητας, προσήλθε στη Mονή το 

1903 και υπηρέτησε σε διάφορα διακονήµατα, όπως αυτά του ιερορράπτη, του 

191. Tο έγγραφο φέρει τις κάτωθι υπογραφές: «N.I. Tουρµούσης, Bαρνάβας 

µοναχός, Δαµασκηνός µοναχός, Παΐσιος µοναχός, Γρηγόριος îεροµόναχος, 

Kαλλίνικος µοναχός, Mακάριος µοναχός, Xρύσανθος µοναχός, Kύριλλος µοναχός». 

Bλ. N. Kυριαζή, Iστορικαί ειδήσεις Iεράς Mονής Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 25-26.

192. «ΠροσÉλθον δ’ âπί τÉς ™γουµενίας µου νεήλεις 1905 καί 1906, ο≈ς µετά 

δοκιµασίαν âποίησα ρασοφόρους, τούς δέ ^Iλαρίωνα, Διονύσιον, Kυπριανόν, 

γενόµενον εrτα µεγαλόσχηµον καί îερέα τ΅ 1907, ïµοίως Kλήµεντα γενόµενον τ΅ 

1908 διάκονον». Bλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 4.
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υποδηµατοποιού, του δενδροκόµου και του αµπελουργού. Aπεβίωσε το 1968193. 

O µοναχός Iλαρίων

Για τον µοναχό Iλαρίωνα είναι γνωστό ότι, µετά από παράκληση του 

Mητροπολίτη Kιτίου Mελετίου Mεταξάκη, µετέβη, όπως έχει αναφερθεί, τον 

Δεκέµβριο του 1911, µαζί µε τον Iεροµόναχο Mακάριο, τον µοναχό Γεράσιµο και 

τρεις δοκίµους, στη µέχρι τότε εγκαταλελειµµένη Mονή του Mέσα Ποταµού µε 

σκοπό να την επαναλειτουργήσουν194. Σύµφωνα µε την προφορική παράδοση των 

µελών της αδελφότητας της Mονής Σταυροβουνίου, ο Iλαρίων εγκαταβίωσε σε 

µεταγενέστερο χρόνο στο Άγιο Όρος, όπου και απεβίωσε. Άλλες πληροφορίες για 

τη ζωή του απουσιάζουν195.

O Hγούµενος Διονύσιος B΄

O Διονύσιος γεννήθηκε στο χωριό Γαλάτα το 1884196, όπου και έµαθε τα 

πρώτα του γράµµατα. Σύµφωνα µε την προφορική παράδοση της αδελφότητας, το 

1900, ή κατά µία δεύτερη εκδοχή το 1902, ο Διονύσιος εγκατέλειψε τις σπουδές 

του στο Παγκύπριο Διδασκαλείο, που αποτελούσε τµήµα του Παγκυπρίου 

Γυµνασίου, και ζήτησε να ενταχθεί στην αδελφότητα της Mονής Σταυροβουνίου. 

O προϊστάµενος Διονύσιος Xρηστίδης τον δέχθηκε στις τάξεις των δοκίµων, τον 

193. «\Eγεννήθη ε¨ς τό χωρίον Bώνη, προσÉλθεν ε¨ς τήν Mονήν ½ς δόκιµος τό 

1903, âτ΅ν 22. Γενόµενος Mοναχός äργάζετο τήν ραπτικήν καί qτο καί 

•ποδηµατοποιός. \Hργάσθη καί àρκετά χρόνια ½ς δενδροκόµος καί àµπελουργός. 

oHτο πολύ âπιµελής καί τυπικός ε¨ς ¬λας τάς •πηρεσίας τÉς MονÉς καί 

εéσυνείδητος. \Aπεβίωσε τήν 14ην τοÜ Mαρτίου µηνός τό 1968, âτ΅ν 87». Bλ. 

Hγουµένου Aθανασίου Σταυροβουνιώτη, Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 81-82.

194. «TρεÖς φιλόπονοι καί φιλότιµοι Mοναχοί Mακάριος, ^Iλαρίων καί Γεράσιµος 

τÉς κοινοβιακÉς \Aδελφότητος τοÜ Σταυροβουνίου, âγκαταστάντες âν τοÖς 

âρειπίοις τÉς MονÉς, àγωνίζονται •πό τήν χειραγωγίαν τοÜ Mητροπολίτου πρός 

àνοικοδόµησιν αéτÉς, τFÉ συνδροµFÉ τ΅ν εéσεβ΅ν Xριστιαν΅ν». Bλ. Aνωνύµου, 

«Xρονικά», Eκκλησιαστικός Kήρυξ 2(1912)413. Για τα σχετικά µε τον χρόνο 

µετάβασης και διαµονής τους στη Mονή βλ. τα όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως 

στα περί του Iεροµόναχου Mακαρίου.

195. Mαρτυρία Γέροντος Aθανασίου, Hγουµένου Iεράς Mονής Σταυροβουνίου 

(Nοέµβριος 2007).

196. Tο ακριβές έτος της γέννησής του δίνεται σε δηµοσίευµα, που γράφτηκε µε 

την ευκαιρία του θανάτου του, για το οποίο θα γίνει αναφορά στη συνέχεια.
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έστειλε, όµως, ρασοφόρο να ολοκληρώσει τις σπουδές του197. Tελικά, όπως έχει 

αναφερθεί, επανεγκαταβίωσε στη Mονή µεταξύ των ετών 1905-1906, και στη 

συνέχεια εκάρη µεγαλόσχηµος µοναχός, µετά την πρέπουσα δοκιµασία.

O Διονύσιος υπήρξε πρότυπο ενάρετου και ευλαβέστατου µοναχού και 

καλού αγιογράφου. Yπήρξε άνθρωπος προσευχής, ταπεινός και ακολουθούσε για 

λόγους άσκησης ένα ιδιαίτερα σκληρό πρόγραµµα νηστείας, όπου το αρτύσιµο 

φαγητό ήταν µόνο το λαδερό, γι’ αυτό και απείχε, όχι µόνο από το κρέας, αλλά και 

από πολλά άλλα είδη, όπως γαλακτοµικά προϊόντα, αυγά και ψάρια198. Mαζί µε τον 

αδελφό του, Iεροµόναχο Στέφανο (1896-1978), ο οποίος προσήλθε στη Mονή το 

1910 και εκάρη µοναχός µερικά χρόνια αργότερα, αγιογράφησαν εικόνες για 

πολλούς ναούς της Kύπρου, καθώς και τις τοιχογραφίες του ναού της γενέτειράς 

τους, Παναγίας Oδηγήτριας, που κτίστηκε το 1930199. Aς σηµειωθεί, ότι ο Στέφανος 

χειροτονήθηκε Ιεροµόναχος το 1931200 και υπήρξε επίσης υπόδειγµα καλού και 

ενάρετου µοναχού. Eργάστηκε µε ευσυνειδησία στα διάφορα διακονήµατα που 

κατά καιρούς του ανετίθεντο, όπως αυτά της κατασκευής κεριών και θυµιάµατος 

197. «\Eγεννήθη ε¨ς Γαλάταν καί öτυχεν îκανÉς µορφώσεως διά τήν âποχήν του, 

φοιτήσας ε¨ς τό τότε λειτουργοÜν ^IεροδιδασκαλεÖον Λευκωσίας. ΠροσÉλθεν ε¨ς 

τήν Mονήν Σταυροβουνίου τό 1900, προτοÜ àκόµη τελειώσFη τό ^IεροδιδασκαλεÖον, 

διά νά µονάσFη. \Aλλ’ ï Γέροντας Διονύσιος ï A΄, τόν öστειλε ρασοφόρον καί 

âτελείωσεν τάς σπουδάς του». Bλ. Hγουµένου Aθανασίου Σταυροβουνιώτη, Iερά 

Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 54. Eπίσης βλ. Γέροντος Iωσήφ, Πατερικές µορφές, 

ό.π., σ. 20· Tου ιδίου, Oσίων µορφών αναµνήσεις, ό.π., σ. 31. Δεν έχουµε, 

δυστυχώς, υπόψη µας το λαϊκό του όνοµα, ώστε να αναζητήσουµε από τους 

καταλόγους των αποφοίτων του Παγκυπρίου Γυµνασίου και Διδασκαλείου το 

ακριβές έτος της αποφοίτησής του.

198. Eκτός από τις προαναφερθείσες αναφορές, για τη ζωή του Διονυσίου βλ. 

επίσης Hγουµένου Γερµανού Σταυροβουνιώτη, Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 

41· Hγουµένου Aθανασίου Σταυροβουνιώτη, «O Hγούµενος Διονύσιος ο B΄ (1948-

1952)», O Zωοποιός Σταυρός 29(1986)3 [= Oρθόδοξη Mαρτυρία 23(1987)51]· 

Iεράς Mονής Σταυροβουνίου, H Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 168-169.

199. Παπά Aνδρέα Kουλέντη, Oι βυζαντινοί ναοί της Γαλάτας, Λευκωσία 1966, σ. 

24, 43.

200. Ανωνύµου, «Χρονικά», Απόστολος Βαρνάβας 3(1931)173.
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και της προετοιµασίας των προσφόρων για την τέλεση της θείας λειτουργίας201.

Mετά τον θάνατο του Hγουµένου Bαρνάβα, ο Διονύσιος ανέλαβε την 

ηγουµενία, διακόνηµα στο οποίο προχειρίστηκε, στις 7 Oκτωβρίου 1948, από τον 

τότε Mητροπολίτη Kιτίου (1948-1950) και µετέπειτα Aρχιεπίσκοπο Kύπρου (1950-

1977) Mακάριο Γ΄202. Δεν θέλησε, όµως, λόγω ταπείνωσης, όπως και ο προκάτοχός 

του Bαρνάβας, να λάβει ιερατικό σχήµα, αλλά αρκέστηκε στο µέγα και αγγελικό 

σχήµα του µοναχού. Aπεβίωσε την 1η Iουνίου 1952 και ετάφη χοροστατούντος 

του Mητροπολίτη Kιτίου (1951-1973) Aνθίµου και παρόντος του Hγουµένου 

Mαχαιρά Eλπιδίου, παλαιού Σταυροβουνώτη µοναχού203.

O Iεροµόναχος Kυπριανός

Ο Κυπριανός, σύµφωνα µε το προαναφερθέν έγγραφο του µετέπειτα 

Hγουµένου Bαρνάβα, προσήλθε στη Mονή Σταυροβουνίου το 1905 και στη 

συνέχεια, µετά την πρέπουσα δοκιµασία, εκάρη µοναχός. Aκολούθως, το 1907, 

χειροτονήθηκε Ιεροµόναχος και αργότερα χειροθετήθηκε πνευµατικός. Όπως 

διασώθηκε στην προφορική παράδοση των µελών της αδελφότητας και στις 

αφηγήσεις των πνευµατικών του τέκνων, υπήρξε πρότυπο ασκητικότατου 

µοναχού και είχε φήµη άριστου εξοµολόγου, γεγονός που συνέτεινε, ώστε 

µεγάλος αριθµός πιστών να προσέρχεται στη Mονή για στήριξη και πνευµατική 

201. «Aéτάδελφος τοÜ ^Hγουµένου Διονυσίου B΄, προσÉλθεν âκ νεαρÄς ™λικίας 

ε¨ς τήν Mονήν τό 1910. \Eξέµαθε τήν êγιογραφίαν καί ï •περβολικός του ζÉλος διά 

τήν µετάνοιάν του τόν κατέστησε “ζωήν τοÜ µοναστηριοÜ”. oHτο àεικίνητος καί 

âγένετο θυσία διά τό καλόν τÉς MονÉς. \Eκοιµήθη τFÉ 14Fη Δεκεµβρίου τοÜ öτους 

1978 ε¨ς ™λικίαν 82 âτ΅ν». Bλ. Hγουµένου Aθανασίου Σταυροβουνιώτη, Iερά Mονή 

Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 79.

202. «Σήµερον ï Σεβασµιώτατος Mητροπολίτης Kιτίου θά χειροτονήσFη ε¨ς τήν ^

Ιεράν Mονήν Σταυροβουνίου τόν νέον της ^Ηγούµενον, κ. Διονύσιον». Bλ. Πάφος, 

7.10.1948.

203. «\Aφωσιωµένος λειτουργός τοÜ ^Yψίστου, ï ^Hγούµενος τÉς ^IερÄς MονÉς 

Σταυροβουνίου Διονύσιος, àπεβίωσεν τήν 04.30µ.µ. œραν τÉς παρελθούσης 

KυριακÉς, âν ™λικί÷÷α 68 âτ΅ν. ^H κηδεία τοÜ âκλιπόντος ^Hγουµένου âγένετο τήν 

âπαύριον âν τ΅ îερ΅ να΅ ^Aγίας Bαρβάρας Σταυροβουνίου, προϊσταµένου  τοÜ 

Mητροπολίτου Kιτίου κ. \Aνθίµου, συµπαραστατουµένου •πό τοÜ ^Hγουµένου 

MαχαιρÄ κ. E¨ρηναίου. Tήν κηδείαν παρηκολούθησεν πολύς κόσµος âκ τ΅ν πέριξ 

χωρίων. ^O µεταστάς κατήγετο âκ Γαλάτας Σολέας, εrχε δέ µεταβεÖ ε¨ς τήν Mονήν 

Σταυροβουνίου, διά νά àφιερωθFÉ ε¨ς τό •ψηλόν λειτούργηµά του âν ™λικί÷α 19 

âτ΅ν, üν τελειόφοιτος τοÜ Παγκυπρίου Γυµνασίου. Tήν διεύθυνσιν τÉς MονÉς 

àνέλαβε, τό 1948, διαδεχθείς τόν àείµνηστον Bαρνάβαν». Bλ. Eλευθερία, 4.6.1952.
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ενίσχυση204.

Ο Σταυροβουνιώτης Ιεροµόναχος γεννήθηκε στο χωριό Δάλι το 1878 και το 

λαϊκό του όνοµα ήταν Κυριάκος Γεωργαλλή ή Xατζηγεωργαλλή205.  Aρχικά 

φοίτησε στο Δηµοτικό Σχολείο της γενέτειράς του, όπου και φανερώθηκαν τα 

πολλά φυσικά του χαρίσµατα,  αφού από πολύ µικρός µπορούσε να διαβάζει και να 

ερµηνεύει µε άνεση θεολογικά συγγράµµατα, όπως το γνωστό βιβλίο 

«Aµαρτωλών Σωτηρία» του Mοναχού Aγαπίου του Kρητός. Στη συνέχεια φοίτησε 

στο Σχολαρχείο της Λευκωσίας, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1892. Ήταν 

δηλαδή αρκετά µορφωµένος για την εποχή, αφού ελάχιστα παιδιά που 

κατάγονταν από χωριά της κυπριακής υπαίθρου, κατάφερναν να αποφοιτήσουν 

από τα λιγοστά Σχολαρχεία του νησιού. Aκολούθως επέστρεψε στο Δάλι, όπου 

ασχολήθηκε µε γεωργικές εργασίες, µέχρι που εγκαταβίωσε στη Μονή 

Σταυροβουνίου, για να εξελιχθεί στη συνέχεια σε έναν από τους σηµαντικότερους 

εκπροσώπους του κυπριακού µοναχισµού του 20ού αιώνα.

O Kυπριανός εφάρµοζε αυστηρότατο πρόγραµµα, που περιλάµβανε 

τέσσερις ώρες καθηµερινό ύπνο και όλες τις υπόλοιπες αφιερωµένες στην 

εργασία, µελέτη και συνεχή προσευχή. Tο γεγονός αυτό συνέτεινε ώστε να 

αποκτήσει πολλά πνευµατικά χαρίσµατα και να µπορεί να ανατέµνει τον εσωτερικό 

κόσµο όσων κατέφευγαν κοντά του για εξοµολόγηση. Πολλοί από αυτούς 

υποστήριζαν ότι είχε αποκτήσει το προορατικό χάρισµα, αφού µε σχετική ευκολία 

εξερευνούσε «µε τους σπινθηροβόλους διορατικούς οφθαλµούς του» τα µύχια 

των σκέψεών τους και τους οδηγούσε «σε δρόµους µετανοίας και σωτηρίας». Γι’ 

αυτόν, όπως και τον Hγούµενο Διονύσιο B΄, το αρτύσιµο φαγητό ήταν µόνο το 

λαδερό, ενώ η ακτηµοσύνη του υπήρξε παροιµιώδης, αφού ουδέποτε επεδίωξε να 

αποκτήσει οτιδήποτε, που θα διευκόλυνε τη ζωή του, και κυκλοφορούσε πάντοτε 

204. Για τη ζωή του Kυπριανού βλ. Hγουµένου Aθανασίου Σταυροβουνιώτη, 

«Iεροµόναχος Kυπριανός Σταυροβουνιώτης (1878-1955)», Zωοποιός Σταυρός 91-

94(1995-1999)382-387, όπου και διεξοδική αναφορά των πολλών πνευµατικών 

χαρισµάτων του. Aς σηµειωθεί, ότι το ακριβές έτος 1905 της προσέλευσής του 

στη Mονή Σταυροβουνίου αναφέρεται από τον Hγούµενο Aθανάσιο, ο οποίος 

διασώζει την προφορική παράδοση της αδελφότητας, ενώ, όπως έχει αναφερθεί, ο 

Hγούµενος Bαρνάβας αναφέρεται γενικά στα έτη 1905-1906 για την εγκαταβίωση 

του Kυπριανού  και των άλλων τριών µοναχών στη Mονή.

205. Το έτος της γέννησής του εξάγεται έµµεσα από αγγελτήριο του θανάτου του 

σε εφηµερίδα της εποχής, όπου σηµειώνεται ότι απεβίωσε σε ηλικία 77 χρόνων. 

Βλ.  Kύπρος, 7.2.1955. Επίσης, προσδιορίζεται από επιστολή, ηµεροµηνίας 6 

Σεπτεµβρίου 1946, που απέστειλε ο Μητροπολίτης Πάφου Λεόντιος στον Πρόξενο 

της Ελλάδας στην Κύπρο Α. Κουντουριώτη, όπου αναφέρεται ότι ήταν τότε 68 

χρόνων. Στην ίδια επιστολή παρατίθεται και το λαϊκό όνοµα και επίθετό του, 

Kυριάκος Γεωργαλλή. Βλ. Έγγραφα και Δηµοσιεύµατα 10.
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µε ένα τριµµένο ράσο και παντόφλες, αντί για παπούτσια. Eπίσης, λειτουργούσε 

καθηµερινά µε πολλή ευλάβεια και κατάνυξη και ζούσε ασκητικότατα και µε 

αυταπάρνηση. Στις δε µακρές µοναστηριακές ακολουθίες παρευρισκόταν πάντοτε 

όρθιος και ουδέποτε καθόταν, παρά τη σωµατική καταπόνησή του στις διάφορες 

γεωργικές ασχολίες. Aκόµη, ήταν βαθύς γνώστης της λεγόµενης νοεράς 

προσευχής και πολλές φορές αποσυρόταν στο παρακείµενο δάσος της Aγίας 

Bαρβάρας, όπου προσευχόταν µε θέρµη. Αναφέρεται επίσης, πως είχε βαθειά 

γνώση των θεολογικών συγγραµµάτων και των πατερικών κειµένων, που 

αποτελούσαν οδοδείκτη της ταπεινής και ενάρετης ζωής του206. 

Όπως πληροφορούµαστε από σχετικό δηµοσίευµα στον τύπο, ο Κυπριανός 

εστάλη, το 1921, από τον Ηγούµενο Βαρνάβα, µαζί µε τον επίσης 

Σταυροβουνιώτη µοναχό Κύριλλο από τον Άγιο Ιωάννη του Αγρού, στις Καρυές 

του Αγίου Όρους, όπου διδάχθηκαν αγιογραφία από τον Γέροντα Χρυσόστοµο. 

Δύο χρόνια αργότερα, στα τέλη Σεπτεµβρίου - αρχές Οκτωβρίου 1923, αµφότεροι 

επέστρεψαν στην Kύπρο οπότε και προβλήθηκαν από αρθρογράφο εφηµερίδας 

της εποχής ως πολύ καλοί αγιογράφοι207. Στη συνέχεια, όµως, ο Kύριλλος 

επέστρεψε στο Άγιο Όρος και εγκαταβίωσε στην Καλύβη του Αγίου Ιωάννη του 

Θεολόγου, στα Κατουνάκια, όπου και έζησε µέχρι το τέλος της ζωής του208. Aς 

σηµειωθεί, ότι ο Kυπριανός είχε λάβει τα πρώτα µαθήµατα αγιογραφίας από τον 

206. «\Εχειροτονήθη ^Ιεροµόναχος, καθ’ ëκάστην ™µέραν îερουργ΅ν τήν 

àναίµακτον θυσίαν, µετά πολλÉς εéλαβείας καί κατανύξεως. Εrχε µεγάλην 

αéταπάρνησιν ε¨ς τόν ëαυτόν του, qτο àγωνιστής καί ôριστος πνευµατικός, çξύς 

ε¨ς τόν νοÜν, πολύπειρος, πολυµαθής, γνώστης τ΅ν γραφ΅ν, κατεÖχε πÄσαν γν΅σιν 

τ΅ν ^Ιερ΅ν Κανόνων τ΅ν ^Αγίων Συνόδων καί τούς λόγους καί συγγράµµατα τ΅ν ^

Αγίων Πατέρων. oΗτο âπιστήµων πεπειραµένος καί πεφωτισµένος, πάσFη àρετFÉ καί 

σοφί÷α âστολισµένος». Βλ. Hγουµένου Γερµανού Σταυροβουνιώτη, Iερά Mονή 

Σταυροβουνίου, σ. 40. Eπίσης βλ. Hγουµένου Aθανασίου Σταυροβουνιώτη, 

«Iεροµόναχος Kυπριανός Σταυροβουνιώτης», ό.π., σ. 382-387.

207. «Δύο ^Ιεροµόναχοι τÉς ^ΙερÄς MονÉς Σταυροβουνίου, οî ^Οσιολογιώτατοι 

Kυπριανός καί Kύριλλος, àφίχθησαν âξ ^Αγίου ‰Ορους, ¬που µετέβησαν πρό δύο 

âτ΅ν διά νά περατώσωσι τάς σπουδάς των âν τFÉ êγιογραφί÷α. \Εδιδάχθησαν οyτοι 

•πό τοÜ Γέροντος µοναχοÜ Xρυσοστόµου τήν êγιογραφίαν ε¨ς τάς Kαρυάς. 

Συνιστ΅µεν αéτούς θερµ΅ς ε¨ς τάς âκκλησιαστικάς âπιτροπάς τÉς Νήσου». Βλ. 

Eλευθερία, 6.10.1923. Ας σηµειωθεί, ότι ο Κύριλλος δεν ήταν Ιεροµόναχος, αλλά 

απλός µοναχός.

208. Για τον Κύριλλο βλ. Hγουµένου Γερµανού Σταυροβουνιώτη, Iερά Mονή 

Σταυροβουνίου, σ. 41· Γέροντος Iωσήφ, Oσίων µορφών αναµνήσεις, ό.π., σ. 67-69, 

όπου όµως αναφέρεται ότι παρέµεινε στο Άγιο Όρος και δεν επέστρεψε µε τον 

Kυπριανό στην Kύπρο.
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Hγούµενο Bαρνάβα, οπότε για κάποιο διάστηµα διακόνησε στο αγιογραφικό 

εργαστήρι της Mονής και ζωγράφισε µερικές εικόνες, όπως αυτές του Aγίου 

Λαζάρου (1914) και της Σύναξης των Aγίων (1915)209. 

Σύµφωνα µε την προφορική παράδοση της αδελφότητας, εκτός από τη 

µαθητεία τους στον Γέροντα Xρυσόστοµο, ο µεν Κυπριανός διέµεινε για κάποιο 

διάστηµα στη Μονή της Σίµωνος Πέτρας, ο δε Κύριλλος κατέφυγε στην Καλύβη 

του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στα Κατουνάκια, όπου, όπως έχει αναφερθεί, 

έζησε αργότερα µέχρι το τέλος της ζωής του. Στο αγιορείτικο µοναστήρι, 

ανατέθηκαν στον Σταυροβουνιώτη Iεροµόναχο τα διακονήµατα του εφηµερίου και 

του υπεύθυνου του ευπρεπισµού του καθολικού και των παρεκκλησίων, τα οποία 

του επέτρεψαν να διαθέτει ελεύθερο χρόνο, που αξιοποίησε µε συστηµατική 

µελέτη θεολογικών συγγραµµάτων. Aνάµεσα στα άλλα, την περίοδο αυτή 

µελέτησε και τα Πρακτικά των Oικουµενικών Συνόδων, τα οποία κατάφερε να 

αποστηθίσει και να θυµάται µε λεπτοµέρεια. Ένα χρόνο αργότερα εγκατέλειψε τη 

Σιµωνόπετρα και κατέφυγε στην Καλύβη του Αγίου Γερασίµου, στα Κατουνάκια, 

κοντά στον φηµισµένο Γέροντα ησυχαστή Καλλίνικο (1853-1930)210, όπου 

παρέµεινε για έξι µήνες. Όπως αναφέρεται σχετικά, όταν επέστη ο καιρός για 

επιστροφή τους στην Kύπρο, ο Κυπριανός, επειδή αµφιταλαντευόταν αν έπρεπε να 

παραµείνει στον Άθωνα, όπου τον έλκυε η πνευµατικότητά του, εµπιστεύτηκε τη 

Θεία Πρόνοια και έγραψε τις δύο επιλογές του σε χαρτάκια, τα οποία έθεσε πίσω 

από την εικόνα της Θεοτόκου. Μετά δε από θερµή προσευχή, πήρε το ένα, που, 

όπως διαπίστωσε, έγραφε το όνοµα της Μονής Σταυροβουνίου, οπότε και 

επανήλθε στην Κύπρο. Aς σηµειωθεί, ότι, όπως διηγήθηκε σε νεότερους µοναχούς, 

καθοδόν επισκέφθηκε την Aίγινα και προσκύνησε τον νεοφανέντα Άγιο Nεκτάριο, 

το λείψανο του οποίου είχε βρεθεί άφθαρτο και ευωδιάζον211.

Στα χρόνια, που ακολούθησαν, ο Κυπριανός µε το πρακτικό του πνεύµα 

βοήθησε σε µεγάλο βαθµό τη Μονή να ξεπεράσει τη σωρεία των οικονοµικών 

προβληµάτων που αντιµετώπιζε, εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών της εποχής. Σε 

συνεργασία µε τον Hγούµενο Bαρνάβα, µερίµνησε αρχικά για τη συστηµατική 

λειτουργία αγιογραφικού εργαστηρίου στη Μονή, γεγονός που επέτρεπε στην 

209. Φωτογραφίες των εικόνων αυτών είναι δηµοσιευµένες στον τόµο Iεράς 

Mονής Σταυροβουνίου, H Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 217.

210. Για τον Γέροντα Καλλίνικο βλ. Αρχιµανδρίτη Χερουβείµ, Καλλίνικος 

Ησυχαστής, Αθήνα 1993.

211. Για τα σχετικά περί της διαµονής του στο Άγιο Όρος βλ. Hγουµένου 

Aθανασίου Σταυροβουνιώτη, «Iεροµόναχος Kυπριανός Σταυροβουνιώτης», ό.π., σ. 

383. Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι ο εντοπισµός του προαναφερθέντος δηµοσιεύµατος 

διορθώνει την εκ παραδόσεως αναφορά για µετάβασή των Kυπριανού και 

Kυρίλλου στο Άγιο Όρος το 1924 και επιστροφή στην Kύπρο µόνο του Kυπριανού, 

το 1926.
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ύπαρξη ενός σταθερού εισοδήµατος. Στη συνέχεια, στήριξε την προσπάθεια 

δηµιουργίας νέων κήπων, όπου παράγονταν τα αναγκαία προϊόντα για τη 

συντήρηση των πατέρων, και συνέβαλαν στην οικονοµική αυτάρκειά της.

Οι ενέργειές του αυτές συνέτειναν στη διατήρηση της ησυχαστικής 

παράδοσης στη Μονή, που ετίθετο σε κίνδυνο, εξαιτίας των πολλών περισπασµών 

που δηµιουργούσε στην πνευµατική ζωή της αδελφότητας η ενασχόληση µε 

εξωτερικές εργασίες. Το τελευταίο συνέβαινε λόγω των οικονοµικών συνθηκών 

των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα, που υποχρέωναν πολλούς από τους 

πατέρες να καταφεύγουν στα χωριά και στις πόλεις του νησιού, για να πωλήσουν 

γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα, να αγιογραφήσουν τοιχογραφίες σε ναούς, και 

πολλά άλλα. Tελικά, µε την ίδρυση αγιογραφικού εργαστηρίου και τη δηµιουργία 

κήπων, όπως ήταν η εισήγηση του Σταυροβουνιώτη Ιεροµόναχου, η αδελφότητα 

κατάφερε να δηµιουργήσει την απαραίτητη υποδοµή για την κάλυψη των 

οικονοµικών αναγκών της και να αποφεύγει τα προβλήµατα από τη συχνή επαφή 

της µε «τον κόσµο»212.

Οι πολλές γνώσεις του Κυπριανού σε θέµατα γύρω από τη γεωπονία, τη 

δενδροκοµία, την κτηνοτροφία και τη µελισσοκοµία βοήθησαν τα µέγιστα στη 

βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, και συνέβαλαν στην αύξηση της γεωργικής 

παραγωγής, µε προφανή τα οφέλη για τη Μονή. Ο ίδιος εργαζόταν σκληρά στην 

καλλιέργεια της γης και στη συγκοµιδή των καρπών, προσφέροντας έµπρακτο 

παράδειγµα στους νεότερους µοναχούς. Όπως διασώθηκε στη µνήµη αυτών που 

τον γνώριζαν, κατά τη διάρκεια της καθηµερινής εργασίας του προσευχόταν 

αδιαλείπτως  και φύλαγε µε πολλή προσοχή τον λόγο και τις αισθήσεις του. 

Απέφευγε να συµµετέχει σε συνοµιλίες και συζητήσεις, εκτός αν ήταν για κάτι 

πνευµατικό και αυτό µόνο στις περιπτώσεις, που ερωτάτο.

Η πολλή προσοχή που επέβαλλε στον εαυτό του σε ζητήµατα αισθήσεων 

αποτυπώνεται στο ακόλουθο περιστατικό, όπως διασώθηκε στη µνήµη µελών της 

αδελφότητας της Μονής: Για µια µεγάλη χρονική περίοδο ο Kυπριανός εργαζόταν 

στα µοναστηριακά κτήµατα στους πρόποδες του Σταυροβουνίου, όπου 

απασχολούνταν επίσης και λαϊκοί εργάτες, οι οποίοι διέµεναν σε παρακείµενες 

καλύβες ή πηγαινοέρχονταν στα χωριά τους. Ένας από αυτούς είχε µαζί και τη 

σύζυγό του, η οποία µεριµνούσε για την ετοιµασία του µεσηµεριανού φαγητού 

των εργαζοµένων, ανάµεσα στους οποίους περιλαµβανόταν και ο Κυπριανός. 

Αργότερα, όταν ο τελευταίος επέστρεψε στο Σταυροβούνι µετά το 1944, που 

απεσύρθη από τις αγροτικές εργασίες, η γυναίκα προσήλθε για εξοµολόγηση, 

οπότε διαπίστωσε ότι ο Κυπριανός δεν την είχε αναγνωρίσει, αφού ποτέ δεν είχε 

επιτρέψει στον εαυτό του να περιεργαστεί τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, 

212. Hγουµένου Aθανασίου Σταυροβουνιώτη, «Iεροµόναχος Kυπριανός 

Σταυροβουνιώτης», ό.π., σ. 383. Eπίσης βλ. Γέροντος Iωσήφ, Πατερικές µορφές, 

ό.π., σ. 29-30· Tου ιδίου, Oσίων µορφών αναµνήσεις, ό.π., σ. 59-60.
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παρά το γεγονός ότι κινούνταν στον ίδιο χώρο για περισσότερο από πέντε 

τουλάχιστον χρόνια213.

Eίναι αξιοσηµείωτο, ότι ο Μητροπολίτης Πάφου και µετέπειτα 

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Λεόντιος, ο οποίος σύχναζε κατά καιρούς στο 

Σταυροβούνι214, σεβόταν σε µεγάλο βαθµό τον Κυπριανό και τον είχε πνευµατικό 

του. Σύµφωνα µε αφήγησή του σε πατέρες της Mονής, είχε αξιωθεί να τον δει κατά 

τη θεία λειτουργία «νά λειτουργFÉ µέσα ε¨ς τό ôκτιστον φ΅ς καί νά α¨ωρεÖται µίαν 

σπιθαµήν ôνωθεν τοÜ âδάφους». Tους παρακάλεσε, όµως, να µην αναφέρουν 

οτιδήποτε για να µην τον σκανδαλίσουν. H αγάπη του αυτή φαίνεται και από 

αφιέρωση σε βιβλίο που του προσέφερε και το οποίο φυλάσσεται σήµερα στη 

βιβλιοθήκη της Mονής: «Δ΅ρον ε¨ς τόν φίλον µου ≠Aγιον ^Iεροµόναχον Kυπριανόν 

τοÜ Σταυροβουνίου / †^O Πάφου Λεόντιος, 1944 / àνθ’ zν εéεργετήθην •πό τ΅ν 

εéχ΅ν τÉς AéτοÜ ^Aγιότητος»215.

Ο Κυπριανός επέδειξε επίσης, όπως και ο συνασκητής του Μακάριος, 

ιδιαίτερη αγάπη για τον γυναικείο µοναχισµό, που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται, 

κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα216. Σώζεται επιστολή, ηµεροµηνίας 14 

Φεβρουαρίου 1941, του Mητροπολίτη Πάφου Λεοντίου προς τον Hγούµενο 

Bαρνάβα και τους πατέρες της Mονής Σταυροβουνίου, µε την οποία του ανέθεσε 

και επισήµως τα καθήκοντα του πνευµατικού, τόσο των µοναζουσών της Mονής 

της Mεταµόρφωσης Kαϊµακλίου, όσο και αυτών, οι οποίες είχαν συγκεντρωθεί, στα 

µέσα της δεκαετίας του 1930, στη Μονή του Αγίου Αντωνίου στη Δερύνεια. Στην 

ίδια επιστολή ο Λεόντιος ζητούσε από την αδελφότητα της Mονής να απαλλάξει 

τον Kυπριανό από τα άλλα διακονήµατά του, ώστε απερίσπαστος να αφοσιωθεί 

επίσης στην καθοδήγηση των µοναχών του Σταυροβουνίου και της Tροοδίτισσας, 

που, όπως αναφέρθηκε, είχε στελεχωθεί από το 1939 από Σταυροβουνιώτες 

213. Hγουµένου Aθανασίου Σταυροβουνιώτη, «Iεροµόναχος Kυπριανός 

Σταυροβουνιώτης», ό.π., σ. 385.

214. H µεγάλη αγάπη του για τη Mονή Σταυροβουνίου φαίνεται ήδη από την 

εποχή της εκλογής του στον µητροπολιτικό θρόνο Πάφου, το 1930, οπότε, µόλις 

αφίχθη από την Aµερική και πριν την ενθρόνισή του, µετέβη στη Mονή για να 

ησυχάσει και να προσευχηθεί. Βλ. Kυπριακός Φύλαξ, 6.8.1930. Για τις επισκέψεις 

του στο Σταυροβούνι πληροφορούµαστε επίσης από σκόρπια δηµοσιεύµατα στον 

κυπριακό τύπο, όπως για παράδειγµα το 1933, που προέστη ολονύκτιας 

αγρυπνίας. Bλ. Ανωνύµου, «Χρονικά», Απόστολος Βαρνάβας 5(1933)107.

215. Hγουµένου Aθανασίου Σταυροβουνιώτη, «Iεροµόναχος Kυπριανός 

Σταυροβουνιώτης», ό.π., σ. 387.

216. Λ.Ν., «Ο Γέρων Κυπριανός Σταυροβουνιώτης, ο θεοφόρος πνευµατικός», 

Ορθόδοξη Μαρτυρία 9(1983)35-39, όπου δηµοσιεύεται επίσης αφήγηση 

πνευµατικής θυγατέρας του, µοναχής τότε στον Άγιο Αντώνιο.
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µοναχούς217.

Aς σηµειωθεί, ότι ο Kυπριανός αντιµετώπισε µε πολλή επιφύλαξη την 

εισαγωγή του Nέου Hµερολογίου, και παρά το γεγονός ότι πειθάρχησε στην 

απόφαση της Iεράς Συνόδου της Eκκλησίας της Kύπρου για την αποδοχή του, 

εντούτοις κατά καιρούς εκφραζόταν µε  θετικά σχόλια για το Παλαιό. Eιδικότερα, 

στα µέσα της δεκαετίας του 1930, φαίνεται ότι συµµετείχε σε σχετικές συζητήσεις 

που διεξάγονταν για το θέµα και τοποθετείτο υπέρ του Παλαιού Hµερολογίου, µε 

αποτέλεσµα ο Λεόντιος, παρά τον σεβασµό που του έτρεφε, να τον καλέσει µε 

επιστολή, ηµεροµηνίας 15 Oκτωβρίου 1935, να είναι πιο προσεκτικός218.

Eπίσης, από άλλη επιστολή, ηµεροµηνίας 9 Νοεµβρίου 1935, που έστειλε ο 

Aρχιµανδρίτης της Mητρόπολης Kιτίου Μακάριος Μαχαιριώτης (1885-1941) προς 

τον Λεόντιο, πληροφορούµαστε ότι ο Kυπριανός επηρέαζε µε τη στάση του στο 

Hµερολόγιο αρκετούς µοναχούς και προσκυνητές. Στην ίδια επιστολή, ο Mακάριος 

σηµείωνε ακόµη, ότι ο Σταυροβουνιώτης Iεροµόναχος νήστευε τόσο µε το Παλαιό, 

όσο και µε το Nέο Hµερολόγιο219. O Kύπριος Iεράρχης κάλεσε τότε µε επιστολή, 

ηµεροµηνίας 19 Νοεµβρίου 1935, τον Mακάριο να µεταβεί στο Σταυροβούνι και να 

διερευνήσει το ζήτηµα220. Φαίνεται τελικά, ότι ο Kυπριανός πειθάρχησε στις 

217. Βλ. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον H΄. Aρχείον αοιδίµου 

Λεοντίου (1933-1947). Mονή Σταυροβουνίου, αρ. 147 [= Έγγραφα και 

Δηµοσιεύµατα 9].

218. «Erναι λυπηρόν, ¬τι àσκητής, τόσον âνάρετος, θέλει νά βλάψFη τήν êγιωσύνην 

ëαυτοÜ, σκανδαλίζων τούς µικρούς âπί βλάβFη τÉς µοναστηριακÉς τάξεως. 

Λυπούµεθα ε¨δοποιοÜντες •µÄς, ¬τι θά ε•ρεθ΅µεν ε¨ς τήν àδήριτον àνάγκην νά 

âφαρµόσωµεν τούς κανόνας περί µοναχικÉς •πακοÉς âν τFÉ •µετέρ÷α MονFÉ καί 

θλιβόµεθα, ¬τι θά àναγκασθ΅µεν νά âγκρίνωµεν τιµωρίαν âναντίον τÉς •µετέρας 

Πανοσιότητος, ≥ν γνωρίζετε σαφ΅ς, ïπόσον τιµ΅µεν». Βλ. Aρχείο Iεράς 

Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον H΄. Aρχείον αοιδίµου Λεοντίου (1933-1947). 

Mονή Σταυροβουνίου, αρ. 137. Tο έγγραφο αυτό, όπως και τα υπόλοιπα, στα 

οποία θα γίνει αναφορά στη συνέχεια, δεν περιέχουν άλλα σηµαντικά στοιχεία, γι’ 

αυτό και δεν δηµοσιεύονται στο σύνολό τους.

219. «Kατά τούς ε¨πόντας ε¨ς ™µÄς τήν •πόθεσιν θά προκληθοÜν µέ τόν Kυπριανόν 

σκάνδαλα. ‰Aλλως τε, εrναι γνωστόν ¬τι αéτός καί ôλλοι νηστεύουν καί κατά τό 

Παλαιόν ^Hµερολόγιον τάς ™µέρας τ΅ν νηστει΅ν». Βλ. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής 

Kύπρου, Bιβλίον Z΄. Aρχείον αοιδίµου Λεοντίου (1933-1947). Mητρόπολις Kιτίου, 

αρ. 60.

220. «Nοµίζοµεν δέ ¬τι ™ ^Yµετέρα Πανοσιολογιότης δέον νά àναλάβFη τόν κόπον 

νά àνέλθFη ε¨ς Σταυροβούνιον, ¥να âπιτοπίως πράξFη τά δέοντα καί µετά ταÜτα 

συνεννοηθ΅µεν, âάν εrναι àνάγκη». Βλ. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, 

Bιβλίον Z΄. Aρχείον αοιδίµου Λεοντίου (1933-1947). Mητρόπολις Kιτίου, αρ. 61.
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υποδείξεις του Λεοντίου, ωστόσο, όταν ξέσπασε η διένεξη στη Mονή µε τους 

µοναχούς, οι οποίοι τοποθετήθηκαν ανοικτά υπέρ του Παλαιού Hµερολογίου, ο 

ίδιος αποφάσισε να αποχωρήσει και να εγκατασταθεί στο Άγιο Όρος. Γι’ αυτό και 

ζήτησε τη βοήθεια του Λεοντίου, ώστε να εξασφαλίσει την είσοδό του στην 

Aθωνική πολιτεία, µε αποτέλεσµα ο τελευταίος να στείλει επιστολή, ηµεροµηνίας 

16 Iουλίου 1946, στον Έλληνα Πρόξενο στην Kύπρο, A. Kουντουριώτη, 

ενηµερώνοντάς τον ότι ενέκρινε την εκεί µετάβασή του221. Tελικά, όµως, ο 

Kυπριανός δεν πραγµατοποίησε το ταξίδι αυτό και εξακολούθησε να διαµένει στη 

Mονή Σταυροβουνίου µέχρι τον θάνατό του, παραµένοντας πιστό τέκνο της Mονής 

του και της Kυπριακής Eκκλησίας.

Προς το τέλος της ζωής του, ο Σταυροβουνιώτης Iεροµόναχος δοκιµάσθηκε 

από την ασθένεια του καρκίνου, που του προκάλεσε αρκετά προβλήµατα και 

ταλαιπωρίες, τις οποίες υπέµενε καρτερικά και χωρίς διαµαρτυρία. Απεβίωσε την 

1η Φεβρουαρίου 1955222, αφήνοντας µνήµη ασκητικότατου και χαρισµατικού 

Γέροντα, που έζησε «εν προσευχή και µετανοία», στηρίζοντας µε πολλή αγάπη 

όσους κατέφευγαν κοντά του. Ειδικότερα, η µνήµη αυτή διατηρήθηκε έντονα 

ανάµεσα στους κατοίκους της γενέτειράς του, Δαλιού, που έδωσαν το όνοµά του 

σε δρόµο της κωµόπολης και διοργάνωσαν τριήµερο εκδηλώσεων, από τις 27 έως 

τις 29 Μαΐου 2005, µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης πενήντα χρόνων από τον 

θάνατό του223. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών, ο ιερός ναός της Παναγίας 

Eυαγγελίστριας Iδαλίου αφιέρωσε στον µακαριστό Γέροντα το ηµερολόγιο του 

έτους 2006, που εξέδωσε224.

O Iεροµόναχος Kλήµης Παπαϊωάννου

O Kλήµης Παπαϊωάννου (1885-1940) καταγόταν από τις Aγγλισίδες και, 

όπως έχει αναφερθεί, προσήλθε στη Mονή Σταυροβουνίου µεταξύ των ετών 1905-

1906. Στη συνέχεια εκάρη µοναχός και το 1908 χειροτονήθηκε Iεροδιάκονος. 

Mετά την έναρξη της λειτουργίας, το 1910, του Παγκύπριου Iεροδιδασκαλείου 

στη Λάρνακα, ο Hγούµενος Bαρνάβας, πιθανώς µε υπόδειξη του Mητροπολίτη 

Kιτίου Mελετίου Mεταξάκη, τον έστειλε, για να φοιτήσει σε αυτό. Σύντοµα, όµως, 

221. Βλ. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Bιβλίον H΄. Aρχείον αοιδίµου 

Λεοντίου (1933-1947). Mονή Σταυροβουνίου, αρ. 150 [= Έγγραφα και 

Δηµοσιεύµατα 10].

222. Ο θάνατός του αναφέρεται σε εφηµερίδα της εποχής: «Πένθη: E¨ς 

ΣταυροβοÜνι [àπεβίωσε] ï ^Ιεροµόναχος Kυπριανός ε¨ς ™λικίαν 77 âτ΅ν». Βλ. 

Kύπρος, 7.2.1955.

223. Βλ. Πολίτης, 12.6.2005.

224. Iερού ναού Παναγίας Eυαγγελίστριας Iδαλίου, Hµερολόγιο 2006. Aφιέρωµα 

στον Γέροντα Kυπριανό Σταυροβουνιώτη, εξ Iδαλίου της Kύπρου.
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ο Σταυροβουνιώτης Iεροδιάκονος προτίµησε να εγγραφεί στη Pιζάρειο Iερατική 

Σχολή Aθηνών, όπου µετέβη το 1913225. Oλοκλήρωσε τις σπουδές του µε την 

οικονοµική υποστήριξη της Mητρόπολης Kιτίου, το 1918226, και ακολούθως, µε τη 

βοήθεια και πάλιν της Mητρόπολης Kιτίου και του νέου Mητροπολίτη Nικοδήµου 

Mυλωνά, γράφτηκε στη Θεολογική Σχολή Aθηνών, από όπου αποφοίτησε το 

1923227. Tο ίδιο έτος επέστρεψε στην Kύπρο και υπηρέτησε σε διάφορα 

διακονήµατα στη Mητρόπολη Kιτίου και στη συνέχεια, από το 1927, ως 

αρχιερατικός επίτροπος και ιεροκήρυκας της Mητρόπολης Kερύνειας, µε έδρα τη 

Mόρφου. Aπεβίωσε το 1940228.

O παπά Kαλλίστρατος

Tέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι µε τη Mονή Σταυροβουνίου συνδεόταν 

πνευµατικά και φιλοξενείτο σε αυτήν για κάποια χρονικά διαστήµατα, κατά την 

περίοδο που εξετάζουµε, ο ονοµαστός Iεροµόναχος του Tράχωνα Kαλλίστρατος 

(1862-1934), ο οποίος καταγόταν από την ενορία του Aγίου Λουκά της Λευκωσίας. 

Aρχικά υπήρχε η εντύπωση ότι και ο Kαλλίστρατος περιλαµβανόταν ανάµεσα 

στους µοναχούς, που είχαν συγκροτήσει την πρώτη αδελφότητά της229. Nεότερες 

έρευνες, όµως, έδειξαν ότι από το 1880 µέχρι το 1896 διέµενε σε κελλί στο 

προαύλιο του ναού του Aγίου Iακώβου του Πέρση στη Λευκωσία ως υποτακτικός 

ενός οµώνυµού του Iεροµόναχου από την Kωνσταντινούπολη, για τον οποίο έχει 

γίνει αναφορά στο βιογραφικό σηµείωµα του Iεροµόναχου Δοσιθέου. Mετά τον 

θάνατο του Γέροντά του ο Kαλλίστρατος ασκήτευσε για µικρό χρονικό διάστηµα 

225. «\AπÉλθεν ε¨ς \Aθήνας πρός àνωτέραν θεολογικήν µόρφωσιν âν τFÉ Pιζαρείω 

ΣχολFÉ ï âξ \Aγγλισίδων îερολογιώτατος îεροδιάκονος κ. Kλήµης Παπαϊωάννου, 

τρόφιµος àπό âννεαετίας τÉς MονÉς Σταυροβουνίου καί µέλος τÉς αéτόθι 

KοινοβιακÉς \Aδελφότητος, τέως δέ σπουδαστής âν τ΅ ^Iεροδιδασκαλείω 

Λάρνακος». Bλ. Eλευθερία, 14/27.9.1913. Επίσης βλ. Φωνή της Kύπρου, 14/

27.9.1913.

226. Xρυσοστόµου Παπαδοπούλου, Iστορία της Pιζαρείου Eκκλησιαστικής 

Σχολής, Aθήνα 1919, σ. 237.

227. «Διά τÉς τελευταίας εéκαιρίας τοÜ συµβατικοÜ, àφίκετο âξ \Aθην΅ν ï 

îερολογιώτατος κ. Kλήµης Παπαϊωάννου, πτυχιοÜχος τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς τοÜ 

Πανεπιστηµίου \Aθην΅ν καί •πότροφος τÉς Mητροπόλεως Kιτίου». Bλ. Hµερήσιος 

Kήρυξ, 8.7.1923.

228. Για τη ζωή του βλ. τα κείµενα που δηµοσιεύτηκαν µε την ευκαιρία του 

θανάτου του στο περιοδικό Aπόστολος Bαρνάβας 1(1940)331-332 και στις 

εφηµερίδες Eλευθερία, 11.8.1940 και Φωνή της Kύπρου, 17.8.1940.

229. Hγουµένου Aθανασίου Σταυροβουνιώτη, Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 

47.
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στην Aγία Παρασκευή Λευκωσίας, στον Άγιο Γεώργιο Aθαλάσσας και στον Άγιο 

Γεώργιο τον Kοντό στη Λάρνακα. Tελικά, το 1905, χειροτονήθηκε Iεροµόναχος και 

εγκαταστάθηκε στον Tράχωνα, όπου διέµενε µέχρι τον θάνατό του, που συνέβη το 

1934, σε µικρό δωµάτιο στην αυλή της εκκλησίας της Παναγίας230.

EΓΓPAΦA KAI ΔHMOΣIEYMATA

1

\Eν Kόρνω, τFÉ 26Fη \Iουλίου \88.

Mακαριώτατε, \Eδαφιαίως σέ προσκυνοÜµεν.

E¨ς Λευκωσίαν.

^HµεÖς οî κάτοικοι Kόρνου, µαθόντες ταύτην τήν στιγµήν παρά τοÜ 

âγχωρίου µας παπÄ Xριστοδούλου, âπιστατοÜντος âν τFÉ MονFÉ Σταυροβουνίου, ¬τι 

τά âν τ΅ ôνω να΅ ε•ρισκόµενα öπιπλα, θρόνοι, κανδÉλαι, τίµιον ξύλον καί ε¨κόνες 

âγένοντο κατανάλωµα τοÜ πυρός, µέ çλίγας λέξεις δέν öµεινε τίποτε âντός τοÜ 

NαοÜ, σπεύδωµεν ¬πως àναγγείλωµεν τFÉ ^Yµ. Mακαριότητι τό θλιβερόν τοÜτο 

âπεισόδιον. \AγνοοÜµεν µέχρι τοÜδε τίνι τρόπω διεδόθη τό πÜρ âντός τοÜ NαοÜ 

καί πρός γν΅σιν σας.

Oî κάτοικοι Kόρνου âδαφιαίως σέ προσκυνοÜµεν.

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον KΔ΄. Mοναστηριακά. Mονή 

Kύκκου 1861-1913, Mονή MαχαιρÄ, Mονή Xρυσοροϊατίσσης, Mονή Tροοδιτίσσης, 

Mονή ^Aγίου Παντελεήµονος, Mονή Σταυροβουνίου, Mονή ΣταυροÜ ^Oµόδους, 

Mονή \Aποστόλου \Aνδρέου, Mονή Xρυσοστόµου, àρ. 195.

2

Mακαριώτατε καί Σεβασµιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Tήν ^Yµετέραν Σεβαστήν Mακαριότητα εéλαβ΅ς προσκυν΅.

Mεταβάς µετά τοÜ κου Γ. Eéστρατίου ε¨ς τήν âν Σταυροβουνίω îεράν µονήν 

τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ, ε€δοµεν µετά λύπης ¬τι πάντα τά âν τFÉ îερ÷Ä αéτFÉ µονFÉ 

öγιναν παρανάλωµα τοÜ πυρός, âκτός τοÜ Tιµίου ξύλου, τÉς πλατάνης τοÜ 

ΣταυροÜ καί τ΅ν παρ’ αéτ΅ κειµένων àργυρ΅ν àµφίων, ±περ ½ς âκ θαύµατος 

διεσώθησαν. Tό κτίριον τοÜ îεροÜ ναοÜ οéδεµίαν βλάβην •πέστη ε¨µή µόνον 

àπεσπάσθη àπ’ αéτοÜ, ½ς âκ τÉς µεγάλης καί πολυώρου πυρκαϊÄς τό πλεÖστον 

µέρος τοÜ χυλώµατος τ΅ν θόλων, α¥τινες κατεµαύρισαν καί εrναι àνάγκη νοµίζω 

πρό τÉς 14ης 7βρίου νά χυλωθ΅σιν âκ νέου. \Aλλά ποÜ τά µέσα; Tέλος πάντων, 

µετά τήν âκ Σταυροβουνίου ε¨ς ^Aγίαν Bαρβάραν âπιστροφήν µας, ποιήσαντες τάς 

δεούσας âρεύνας καί παρατηρήσεις πρός τε τόν âν τFÉ îερ÷Ä µονFÉ ^Aγίας Bαρβάρας 

διαµένοντα îερέα καί τόν âνοικιαστήν τÉς ρηθείσης MονÉς \Iωαννίκιον ^

Iεροµόναχον, âµάθοµεν ¬τι ï τελευταÖος εrχε µεταβÉ τήν παρελθοÜσαν Δευτέραν, 

230. Για τη ζωή του Kαλλιστράτου βλ. K. Kοκκινόφτα, «O Iεροµόναχος 

Kαλλίστρατος του Tράχωνα», ό.π., σ. 85-107.
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ïπότε âγένετο ™ πυρκαϊά, ε¨ς τόν Σταυρόν, µετά δύο συγγεν΅ν του, ο¥τινες 

φαίνεται âλησµόνησαν κηρόν àναµµένον âπί τινος παρά ταÖς ε¨κόναις ξυλίνου 

τραπεζίου, âξ οy διεδόθη τό πÜρ ε¨ς τό τέµπλον, στασίδια κλπ.

\Eπειδή àπό \Aραδίππου θά κατέλθω ε¨ς Λάρνακα, διά νά προσκαλέσω ε¨ς 

τήν Mητρόπολιν τήν âπιτροπήν τοÜ θρόνου καί συσκεφθ΅µεν τί δέον γενέσθαι 

περί τοÜ δυστυχήµατος τούτου παρακαλ΅ νά öχω καί τάς ïδηγίας Σας.

TÉς ^Yµετέρας ΣεβαστÉς Mακαριότητος εéπειθέστατος θεράπων,

\Aρχιµανδρίτης Mελέτιος.

\Eν \Aραδίππου, τFÉ 29Fη \Iουλίου 1888.

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον KΔ΄. Mοναστηριακά. Mονή 

Kύκκου 1861-1913, Mονή MαχαιρÄ, Mονή Xρυσοροϊατίσσης, Mονή Tροοδιτίσσης, 

Mονή ^Aγίου Παντελεήµονος, Mονή Σταυροβουνίου, Mονή ΣταυροÜ ^Oµόδους, 

Mονή \Aποστόλου \Aνδρέου, Mονή Xρυσοστόµου, àρ. 196.

3

\Aκριβές àντίγραφον.

^O Kύπρου Σωφρόνιος âπιβεβαιοÖ.

Συµφωνητικόν ‰Eγγραφον.

Διά τοÜ παρόντος συµφωνητικοÜ âγγράφου γίνεται δÉλον ¬τι àφ’ ëνός µέν 

οî âπίτροποι τοÜ θρόνου τ΅ν Kιτιέων, àφ’ ëτέρου δέ ï âν µοναχοÖς κ. Διονύσιος ^

Iεροδιάκονος Xρηστίδης συνεφώνησαν τά ëπόµενα:

Oî âπίτροποι τοÜ Θρόνου âν τFÉ ¨διότητί των âνοικιάζουσι τ΅ ε¨ρηµένω 

µοναχ΅ τήν ^Iεράν Mονήν τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ, τοÜ âπιλεγοµένου Θεοκρεµάστου, 

καί τό παρ’ αéτήν µετόχιον ^Aγίας Bαρβάρας σύν τοÖς πέριξ αéτ΅ν κτήµασι, ¦τοι 

γαίας, âλαιοχαρουπόδενδρα καί µελισσ΅νας, âνοικιάζουσι προσέτι αéτ΅ τάς ε¨ς 

Kόρνον, Δελίκηπον καί Mοσφιλωτήν âλαίας, τό ε¨ς Σιάν àµπέλιν, καθώς καί τά ε¨ς 

χωρίον Πυρκά χωράφια, àµπέλια καί âλαίας καί τόν ε¨ς χωρίον ^Aγίαν ‰Aνναν 

νερόµυλον. \Eπίσης ™ âνεργηθεÖσα συνδροµή •πό τÉς âπιτροπÉς τοÜ θρόνου παρά 

τ΅ν Xριστιαν΅ν παραχωρεÖται ε¨ς τόν κ. Διονύσιον, ≥ν •ποχρεοÜται νά δαπανήσFη 

διά τάς âπισκευάς τÉς ^IερÄς MονÉς.

^O κ. Διονύσιος Xρηστίδης, δεχόµενος τά ôνω âνοικιασθέντα, •ποχρεοÜται 

νά πληρώνFη âτησίως πρός τήν ^Iεράν Mητρόπολιν λίρας àγγλικάς δέκα çκτώ καί 

20 (ε€κοσι) çκκάδας µέλιτος, ½ς καί τάς κατ’ öτος δεκατίας τακτικ΅ς πρός τήν 

Kυβέρνησιν. ^O κ. Διονύσιος, δεχόµενος τάς ôνω παραχωρήσεις, •ποχρεοÜται, οé 

µόνον νά âγκαταβιώσFη âν τFÉ ®ηθείσFη ^Iερ÷Ä MονFÉ, àλλά καί ôλλους µέ καλήν 

διαγωγήν πατέρας νά περισυνάξFη πρός διηνεκÉ κατοίκησιν αéτÉς. Δέν âπιτρέπεται 

δέ ε¨ς αéτόν καί ε¨ς τούς περί αéτόν πατέρας, ½ς καί ε¨ς τούς διαδόχους αéτοÜ, νά 

δέχωνται ε¨ς τήν ^Iεράν Mονήν ½ς δοκίµους νέους àγενείους καί ™λικίας 

µικροτέρας τ΅ν 20 âτ΅ν.

^O κ. Xρηστίδης •ποχρεοÜται κατά τό τρέχον öτος νά κεραµιδώσFη âκ 
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κεράµων τÉς Eéρώπης ±πασαν τήν ^Iεράν Mονήν, ¦τοι âκκλησίαν καί δωµάτια 

αéτÉς, âπίσης δέ καί διαρραγέντα τοÖχον πρός τό δυτικόν µέρος νά διορθώσFη καί 

στερεώσFη πάντα δι’ âξόδων τÉς MονÉς κατά τό ëπόµενον öτος, ½ς àπαιτεÖται, καί 

âν τ΅ µέλλοντι νά âπισκευάζFη ¬,τι àνάγκη ¦θελε γίνει ε€ς τε τήν ^Iεράν Mονήν 

καί τό Mετόχιον ^Aγίας Bαρβάρας. Tά δέ âντός τοÜ ναοÜ πυρποληθέντα, τέµπλος, ^

Aγίαι E¨κόναι, στασίδια καί λοιπά •ποχρεοÜται δι’ âξόδων τÉς MονÉς νά τά κάµFη 

âν διαστήµατι τεσσάρων âτ΅ν.

^O κ. Διονύσιος καί οî •π’ αéτόν πατέρες •ποχρεοÜνται νά καλλιεργήσωσι 

τάς παραχωρηθείσας γαίας, νά φυτεύσωσιν àµπέλους, νά καθαρίσωσι καί 

âµβολιάσωσι τά âν ταÖς γαίαις τ΅ν âν λόγω Mον΅ν ôγρια δένδρα, νά περιποιοÜνται, 

καλλιεργοÜσι καί διατηροÜσιν âν καλFÉ καταστάσει τά ¦δη ε•ρισκόµενα δένδρα ε¨ς 

τά χωρία Πυρκά, Kόρνος καί Περιφέρειαν τοÜ Mοναστηρίου καί τÉς ^Aγίας 

Bαρβάρας âκ τ΅ν ε¨σοδηµάτων τÉς MονÉς, ± θέλουσιν ε¨σπράττει, καί νά 

âπισκευάζωσι τόν νερόµυλον ^Aγίας ‰Aννης, zν οî καρποί καί τό ε¨σόδηµα µύλου 

καί µελισσ΅νος θά •πάγωνται ε¨ς τό ταµεÖον τÉς MονÉς. ≠Oσα δέ δένδρα ¦θελον 

καθαρίσει καί âµβολιάσει, âκτός τ΅ν •παρχόντων, καί φυτεύσωσιν àµπέλους âντός 

τ΅ν γαι΅ν, ταÜτα θέλουσιν εrσθαι κτÉµα τÉς ^IερÄς MονÉς àδιαφιλονικήτως παρά 

τ΅ν πατέρων καί τ΅ν κληρονόµων αéτ΅ν. ≠Oσα χρήµατα, κτήµατα, àφιερώµατα καί 

κληροδοτήµατα καί ¬,τι ôλλο ¦θελον àποκτήσει κατά τό διάστηµα τÉς διαµονÉς 

των âν τFÉ MονFÉ, καθώς καί ¬,τι ¦θελον κερδίσει âξ ¨διαιτέρας των âργασίας, ταÜτα 

πάντα θά àνήκωσι τFÉ MονFÉ àδιαφιλονικήτως, ≥τις καί µετά θάνατόν των θά εrναι ï 

ôµεσος κληρονόµος αéτ΅ν.

‰Aν τις τ΅ν πατέρων ¦θελε λιποτακτήσFη, àφίνων τήν µετάνοιάν του, αéτός 

δέν θά δικαιοÜται νά öχFη àπαιτήσεις öκ τε τÉς MονÉς καί τÉς Mητροπόλεως 

Kιτιέων, •πό τÉς ïποίας τήν κυριαρχίαν ™ ®ηθεÖσα Mονή •πάγεται. ‰Aν τις τ΅ν 

πατέρων πταίσFη, δέον ï προϊστάµενος νά κανονίζFη καί διορθώνFη αéτόν, κατά τόν 

κανονισµόν τÉς MονÉς, ¬ν συνέταξεν ï κ. Διονύσιος, καί ï ïποÖος θά τεθFÉ •πό τήν 

öγκρισιν καί âπικύρωσιν τÉς A.M. τοÜ \Aρχιεπισκόπου πάσης Kύπρου, καί κατά τό 

σύστηµα τ΅ν κοινοβιοτικ΅ν τ΅ν Mοναστηρίων τοÜ ^Aγίου ‰Oρους (‰Aθω). \Eν 

περιπτώσει δέ, καθ’ ≥ν ï πταίων, àφοÜ τοÜ δοθ΅σιν αî àπαιτούµεναι νουθεσίαι, δέν 

διορθοÜται, θά öχωσι τό δικαίωµα ï κατά καιρόν Mητροπολίτης, µετά τοÜ 

προϊσταµένου τÉς MονÉς, νά àποβάλλωσιν αéτόν, δίδοντές του καί ¬,τι µεθ’ ëαυτοÜ 

öφερεν, ¬τε qλθεν ε¨ς τήν Mονήν. ‰Aν τις τ΅ν πατέρων àφιερώσFη ε¨ς τήν Mονήν 

χρήµατα ¦ ôλλο τι, δέν δικαιοÜται ε¨ς πÄσαν οîανδήποτε περίστασιν νά λαµβάνFη 

αéτά çπίσω, âκτός ôν οyτος ¦θελεν àφήσει τοιαÜτα ½ς παρακαταθήκην ε¨ς τόν 

κατά καιρόν ^Hγούµενον τÉς MονÉς.

^O κ. Διονύσιος καί οî διάδοχοι αéτοÜ δέον νά κρατ΅σιν τακτικά βιβλία τ΅ν 

ε¨σοδηµάτων τÉς MονÉς, οxον κηροÜ, χρηµάτων καί ζητείας, ε¨σπραχθησοµένων 

àπό µελισσ΅νος, χαρουπόδενδρα, âλαιόδενδρα, àµπέλους καί âνοίκιον µύλου, ½ς 

καί τ΅ν διαφόρων âξόδων τÉς συντηρήσεως τ΅ν πατέρων, καί τ΅ν âπισκευ΅ν τ΅ν 
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ο¨κοδοµ΅ν, •ποχρεουµένων αéτοÜ τε καί τ΅ν διαδόχων του νά παρουσιάζωσι 

τακτικούς λογαριασµούς πρός âξέλεγξιν παρά τοÜ Mητροπολίτου ¦, µή 

•πάρχοντος τοιούτου, παρά τÉς διαχειριστικÉς âπιτροπÉς. ^O κατά καιρόν 

προϊστάµενος τÉς MονÉς θά âκλέγηται âκ τÉς χορείας τ΅ν âν αéτFÉ πατέρων, 

χαίρων τά αéτά δικαιώµατα, οxα καί ï προκάτοχός του. Πρός τούτοις θέλει εrσθαι 

καί ¨σόβιος, âκτός ôν οyτος δέν διάγFη, ½ς àπαιτεÖ ™ θέσις του, τότε οî πατέρες 

•ποχρεοÜνται νά àναφέρωνται ε¨ς τόν Mητροπολίτην, λέγοντες τούς λόγους των, 

καί, ôν tσιν εûλογοι, θέλει τούς δίδει τήν ôδειαν νά âκλέγωσιν ôλλον διά 

µυστικÉς ψηφοφορίας, δέον ¬µως ï τοιοÜτος νά öχFη καί τά àπαιτούµενα προσόντα 

τÉς διοικήσεως.

^O κ. Διονύσιος ε¨ς οîανδήποτε περίστασιν θελήσει νά àποσυρθFÉ, ½ς καί οî 

µετ’ αéτοÜ πατέρες, διαλύοντες τήν κοινότητα, δέν öχουσι τό δικαίωµα νά 

παρουσιάζωσι λογαριασµούς πρός τόν κατά καιρόν Mητροπολίτην λόγω ¬τι 

âδαπάνησε χρήµατα περισσότερα τ΅ν âσόδων, νά µή öχουσι τό δικαίωµα νά 

àπαιτοÜν, ¥να πληρωθ΅σιν, οûτε àπό τήν Mονήν, οûτε àπό τήν Mητρόπολιν. Δέν 

âπιτρέπεται ε¨ς τόν κ. Διονύσιον, ½ς καί ε¨ς  τούς µετ’ αéτόν διαδόχους του, νά 

συνάπτωσιν οîονδήποτε δάνειον καί δι’ οîονδήποτε λόγον, χρεώνοντες τήν Mονήν, 

καί, ôν τοÜτο ¦θελον πράξει, θά θεωρÉται παράνοµον καί ôκυρον. Tότε µόνον 

δικαιοÜνται νά συνάπτωσι δάνειον, ¬ταν παρουσιασθFÉ âπείγουσα àνάγκη, καί τοÜτο, 

àφοÜ γνωστοποιηθFÉ καί δικαιολογηθFÉ ε¨ς τόν κατά καιρόν Mητροπολίτην. \Eπίσης 

δέν âπιτρέπεται ε¨ς τόν κατά καιρόν ^Hγούµενον καί ε¨ς τούς •π’ αéτόν πατέρας 

τÉς MονÉς νά συνάπτωσι δάνεια àτοµικά των, καί, ôν τοιαÜτα παρουσιασθ΅σι, 

χρονολογηµένα πρό τÉς âγκαταβιώσεώς των âν τFÉ MονFÉ ¦ µετά, ™ Mονή θέλει 

θεωρεÖσθαι àνεύθυνος πάντοτε.

\Eκτός τÉς σηµερινÉς àνάγκης πρός âπισκευήν âντός καί âκτός τÉς ^IερÄς 

MονÉς, ≥ν εéθύνεται νά κάµFη âγκαίρως ±πασαν ï κ. Διονύσιος, àλλά καί âν τ΅ 

µέλλοντι çφείλει νά âπισκευάζFη καί διατηρFÉ στερεάν τήν ^Iεράν Mονήν âντός καί 

âκτός, καθώς καί τό παρ’ αéτFÉ µετόχιον ^Aγίας Bαρβάρας, âκ τ΅ν ε¨σοδηµάτων τÉς 

αéτÉς MονÉς. \Eάν ï κατά καιρόν Mητροπολίτης τ΅ν Kιτιέων ¦ ™ διαχειριστική 

âπιτροπή αéτοÜ τοÜ θρόνου καί ï κατά καιρόν προϊστάµενος τÉς MονÉς öχωσι 

διαφοράς µεταξύ των, θά λύεται ™ διαφορά των •πό τÉς A.M. τοÜ \Aρχιεπισκόπου 

πάσης Kύπρου. Tά âκτός χρηµάτων, âλαίου καί κηροÜ δωρήµατα καί 

κληροδοτήµατα θά µένουν âσαεί ε¨ς τήν ^Iεράν Mονήν, χωρίς νά öχFη τό δικαίωµα ï 

κατά καιρόν Mητροπολίτης ¦ ™ διαχειριστική âπιτροπή τοÜ θρόνου νά 

ο¨κειοποιÉται αéτά, οûτε οî âνοικοÜντες âν τFÉ MονFÉ πατέρες νά πωλ΅σι καί 

σφετερίζωνται αéτά. Tότε µόνον δύνανται νά πράξουν τοÜτο, ¬ταν παρουσιασθFÉ 

àπόλυτος àνάγκη πρός âπισκευήν τÉς MονÉς καί διά àπορίαν χρηµάτων νά 

âκποιοÜνται ¬σα εrναι περιττά àπό τήν χρÉσιν τÉς âκκλησίας καί τÉς MονÉς.

≠Oσα àφιερώµατα âκκλησιαστικά öγιναν àπό παρελθόντα öτη καί ε•ρίσκονται 

σήµερον ε¨ς τήν ^Iεράν Mητρόπολιν θά παραδοθ΅σιν ε¨ς τόν κ. Διονύσιον, ¬στις 
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θέλει εrσθαι •πεύθυνος δι’ αéτά, αéτός τε καί οî µετ’ αéτόν διάδοχοι, καί âν 

περιπτώσει, καθ\ ≥ν ¦θελε διαλυθFÉ ™ κοινότης α≈τη τ΅ν πατέρων, çφείλουν νά τά 

παραδώσωσιν ε¨ς τόν Mητροπολίτην àκέραια ¬σα παραλάβωσι κατά τήν àπογραφήν, 

καθώς καί âν τ΅ µέλλοντι ¦θελον àφιερωθFÉ, ¬σα δέ εrναι ε¨ς •ποδήµατα, γυναικεÖα 

φορέµατα καί ¬,τι ôλλο ôχρηστον διά τήν Mονήν κινητόν, âκεÖνα θά âκποι΅νται, 

καί τά χρήµατα θά µένωσιν ε¨ς τό ταµεÖον τÉς MονÉς. \Oφείλει δέ ï προϊστάµενος 

νά κρατFÉ βιβλίον ¬λων τούτων τ΅ν àφιερωµάτων, σηµει΅ν τήν âποχήν, ùνοµα, 

âπώνυµον καί κατοικίαν τοÜ àφιερωτοÜ καί τό εrδος τοÜ àφιερώµατος, οîασδήποτε 

àξίας ¦θελεν εrσθαι, ε€τε µεγάλης, ε€τε µικρÉς.

Παρεχωρήθη τό δικαίωµα ε¨ς τόν κύριον Διονύσιον καί διαδόχους του νά 

κάµνωσι ζητείαν ε¨ς τήν âπαρχίαν τοÜ θρόνου Kιτιέων. ^O κατά καιρόν 

Mητροπολίτης καί ï κατά καιρόν προϊστάµενος τÉς MονÉς δέν δικαιοÜνται νά 

ο¨κειοποιοÜνται τά χρήµατα ¦ περισσεύµατα τÉς MονÉς, àλλά κατ’ öτος ταÜτα νά 

καταθέτωνται ε¨ς µίαν τ΅ν τραπεζ΅ν, ±περ βραδύτερον νά χρησιµοποι΅νται δι’ 

àνάγκας τÉς MονÉς, âάν τοιαÜται παρουσιασθ΅σιν, ôλλως θά µένωσιν öντοκα, 

µέχρις οy γίνωσι λ. 300, καί τότε τά ≥µιση θά âξοδεύωνται διά κοινωφελÉ τινα 

σκοπόν, τά δέ ôλλα ≥µιση θά µένωσι κεφάλαιον δι’ àπροόπτους àνάγκας τÉς 

MονÉς. ^O ®ηθείς Διονύσιος καί οî µετ’ αéτόν διάδοχοι θά öχωσι τό δικαίωµα νά 

κοινοβιάζωσιν ε¨ς τήν Mονήν ο≈ς ¦θελον âγκρίνει îκανούς αéτός µετά τοÜ 

συµβουλίου του διά τόν κοινοβιακόν βίον, οéχί ¬µως καί àνώτερον àριθµόν τ΅ν 

çκτώ, ¦τοι ¬σους δύναται νά διατηρήσFη ™ Mονή âκ τ΅ν ε¨σοδηµάτων της. Mετά 

τήν συµπλήρωσιν τοÜ àπαιτουµένου àριθµοÜ τ΅ν πατέρων, âάν παρουσιασθFÉ ôλλος 

τις διά τόν κοινοβιακόν βίον, τότε µόνον δύνανται νά τόν δεχθ΅σιν, ¬ταν àφιερώσFη 

ε¨ς τήν Mονήν περιουσίαν, àνταποκρινοµένην ε¨ς τά öξοδά του.

Mετά τήν àναγκαίαν âπισκευήν καί καλλωπισµόν καί µέ τήν àπάρτησιν τ΅ν 

¬σων πατέρων χρFήζει κατά τούς κοινοβιακούς κανόνας, συνάµα καί µετά τήν 

àπόδειξιν τÉς καλÉς καί κοινοβιοτικÉς àγωγÉς, δέον νά öχωσι καί τακτικόν 

καθηγούµενον ½ς καί αî λοιπαί Mοναί, •παγόµενον πάντοτε •πό τήν δικαιοδοσίαν 

τοÜ Mητροπολίτου Kιτίου. ^O κατά καιρόν Mητροπολίτης ¦ ™ διαχειριστική 

âπιτροπή τοÜ θρόνου Kιτιέων δέν öχουσι τό δικαίωµα νά παύσωσιν ¦ àποβάλωσιν 

τόν ^Hγούµενον ¦ ≤να τ΅ν πατέρων âκ τÉς MονÉς αéθαιρέτως καί παρανόµως, 

âκτός ôν ï καταδιωκόµενος àποδειχθFÉ παραβάτης τ΅ν ¬ρων τοÜ παρόντος 

συµβολαίου, τ΅ν âκκλησιαστικ΅ν κανόνων καί τοÜ κανονισµοÜ τÉς MονÉς, καί 

âπιµένει âν τούτοις.

^O ®ηθείς Διονύσιος δικαιοÜται νά κάµνFη νέας ο¨κοδοµάς âντός τÉς MονÉς, 

ïσάκις παρουσιασθFÉ àνάγκη καί εéπορεÖ τό ταµεÖον τÉς MονÉς, πάντοτε ¬µως τFÉ 

συγκαταθέσει τοÜ Mητροπολίτου. \Eπί δέ τούτοις âγένοντο δύο ¬µοια öγγραφα, ¥να 

öχFη ≤καστον τ΅ν συµβαλλοµένων µερ΅ν àνά ≤ν πρός àποφυγήν προφάσεως ¦ 

àναλογίας âν παντί κριτηρίω.

TFÉ 24 \Iανουαρίου τοÜ σωτηρίου öτους 1889.
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Aî •πογραφαί

Διονύσιος ^Iεροδιάκονος Xρηστίδης Kύπριος, \Aρχιµανδρίτης Mελέτιος âξ ^

Oµόδους, Γεώργιος Eéστρατίου, Δηµήτριος \I. Δηµητρίου, \I. \A. Zυµπουλάκης, 

Θεόδωρος Πιερίδης.

\AρχεÖο ^IερÄς Mητροπολεως Kιτίου, Kώδικας E΄, σ. 84 - 88.

4

^Iερός Kώδηξ τÉς MονÉς τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ τοÜ Θεοκρεµµάστου κατά τό 

χιλιοστόν çκτακοσιωστόν çγδοηκοστόν öννατον àρχίζων τήν âποχήν τοÜ Δυονισίου 

MοναχοÜ ε¨ς τήν νέαν µεταρήθµησιν τÉς MονÉς κατά τήν τάξιν καί κανονισµούς 

τ΅ν âν τ΅ ^Aγίω ‰Oρει ‰Aθω ^Iερ΅ν καί Σεβασµίων Mον΅ν.

1889 \Iαννουαρίου 30.

ï παρόν \Iερός Kώδηξ τÉς \Iεράς καί σεβασµίας MονÉς τοÜ τιµίου καί 

ζωοπιοÜ ΣταυροÜ τοÜ âπιλεγωµένου Θεοκρεµµάστου τÉς àρχεοτάτης παρά πάσας 

τάς âν Kύπρο \Iεράς Mονάς, ¬ς ™ παράδωσης ™ κοινή λέγη καί καθός àναφέρουσι 

καί δύω πλάκες •πάρχουσε €δη âν τή ρηθήσι Mονή, ™ µία λυθήνι καί χαραγµένη 

βαθέος ¦της êνεκαλήφθη ε¨ς τήν πυρπόλησιν τοÜ \IεροÜ ναοÜ, ùταν ëπυρπολήθη 

τό χιλιοστό ½κτακοσιοστώ ïγδοηκοστώ ïγδόω öτος àπώ XριστοÜ ™ çπία àναφέρι 

ριτός ùτι ä âν λώγο \Iερά Mονή τοÜ τιµίου ΣταυροÜ âκτήσθη •πώ τοÜ Mεγάλου 

Kωνσταντίνου συνεργία καί πρωτροπή τÉς Mακαρίας \Eλένης τÉς µητρός êυτοÜ, 

¦της καί êφιέρωσεν τό €δη •πάρχον âν τή ριθήση Mονή τίµιον Ξύλον, µεγέθους ¬ς 

öγγυστα µιÄς σπιθαµÉς, ïπώτε âπέστρεφεν âκ τÉς \Iερουσαλήµ ε¨ς 

KωνσταντινοÜπολην φέρουσα µεθεαυτÉς καί ùλων τό ûµησι µέρος τοÜ ùλου τιµίου 

ΣταυροÜ âις ùν ëκρεµµάστη ï Θεάνθροπος Kυριόσµας \IησοÜς Xριστός καθός καί 

τοÜς τέσσαρας ‰Hλους καί τόν êκάνθινον Στέφανον ¬ς ä âκλησιαστηκή ¨στορία 

λέγη ™ δέ ëτέρα πλάξ •πάρχη âκ κεράµου καί êυτή öχουσα κεχαραγµένα βαθέος τά 

ïνόµατα τόν πρό ëννεακοσίων ëννενίκοντα ëτ΅ν ïσίον πατέρον τόν τ΅τε 

•παρχόντων âν τή ριθήσι \Iερά Mονή τοÜ τε Kαθηγουµένου Φιλοθέου καί ëτέρον 

τεσσάρον Mοναχόν ¦της καί qνε κτησµένη âις τόν πρός βορράν τήχον τοÜ ^

HλιακοÜ τÉς MονÉς. \I δέ λυθήνι πλάξ ¦νε καί êυτή πεφυλαγµένη âις τό 

σκεβωφυλάκιον τÉς ριθήσις MονÉς ïς \Iερόν καί àρχαίων Kυµήλιον τÉς 

Mονήσµας. öνεκα λυπόν τοÜ πανδαµάτορος χρόνου καί τόν διαφόρον δυν΅ν 

περιστατικόν ùν •πέστη ™ πατρίσµας Kύπρος καθός καί πάσε â \IεραÖ Mονέ êυτÉς 

¬ς καί ™ âν λόγω Mονή τοÜ τιµίου ΣταυροÜ τοÜ Θεοκρεµµάστου ™φανίσθισαν τά 

χρισόβουλλα καί ™ κώδικες σχεδών ùλον τόν âν λόγω \Iερόν καί σεβασµίων Mονών 

τÉς Kύπρου καθός καί τά τÉς \IερÄς MονÉσµας (¦τοι τοÜ τιµίου ΣταυροÜ) Kώδικες 

λέγω καί χρισόβουλλα βασειληκά καί ¬ς âκ τοÜτου γράφω ¨δίες χερσί τόν παρόντα 

^Iερόν Kώδηκα ï •ποφενώµενος Διονύσιος \Iεροδιάκονος καί γενόµενος Mοναχός 

àνάξιος Mεγαλόσχηµος âις ‰Aγιον ‰Oρος  τοÜ ‰Aθω âκ δέ πατρίδος Kύπριος, 

λευκοσιάτης τό 1889 σωτιρίω öτος êπώ χριστοÜ. \Iαννουαρίου 27.
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‰Aρχετε ï Kώδηξ τÉς \IερÄς MονÉς τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ τοÜ 

Θεοκρεµµάστου, λέγην τά προ δεκαπέντε âτόν συµβάντα âν êυτή êπώ τούς χιλίους 

½κτακοσίους ëβδοµήκοντα πέντε χρόνους καί οsτω καθεξής. 1875. 

τό χιλιοστώ ïκτακοσιωστό âβδοµικοστώ πέµπτω öτος àπώ XριστοÜ ëπί τÉς \

Iεραρχίας, τοÜ êηδίµου KυπριανοÜ, τοÜ χριµατίσαντος Mητρωπολήτου Kοιτίου, 

âλθόν ëγώ ï ταπινός Διονύσιος \Iεροδιάκονος καί Mοναχός âκ τÉς πατρίδος 

Kύπρου, ëλθόν λέγω, âξ \Aγίου ‰Oρους ‰Aθω âις Kύπρον, µεθενός ëτέρου 

•ποτακτικοÜ µου Πολυκάρπου ïνοµαζοµένου τόν ïπίον κατόπην öκαµα Mοναχόν 

καί \Iεροµόναχον âις τήν ριθήσαν Mονήν, καί µετονόµασα êυτών Παήσιον, ëζύτισα 

τήν ριθήσαν Mονήν παρά τοÜ âν λόγω Mητροπωλίτου ¦ν καί öλαβων €να πιήσω 

êυτήν ΘεοÜ µοι συνεργούντος Kοινόβιον καθός •πάρχωσι τιοÜτα καί âν \Aγίω ‰Oρη 

‰Aθω καί καθός  µή ëπαραχωρίθη, ïµοÜ δέ µέ τήν Mονήν καί τώ •παυτήν µετόχιον 

τÉς \Aγίας Bαρβάρας καθός καί τά κτήµατα êυτÉς τά πέριξ διά συµβωλέου τοÜ 

ριθέντος Mητρωπολύτου. δαπανήσαντες λυπόν êρκετά χρίµατα ùτε Mητρωπολήτις 

καί ëγώ ï ταπινός Διονύσιος πρός ëπισκεβήν τÉς πρό πολλοÜ καταρρευσάσης 

σχεδόν MονÉς ëκατίκησα ëις êυτήν ïµοÜ µέ τόν ριθέντα Παήσιον \Iεροµόναχον καί 

ëτέρους τρίς êδελφούς ëπί δύω ¦µυσι öτη àλλεπιδή καί δέν ëπαρκοÜσαν τά öξωδα 

πρός τροφήν καί ëτέρων âπιδιορθοµάτον τÉς MονÉς âκ τόν ¨σοδιµάτων της 

™ναγγάστην νά êναχορίσω πάλην âις ‰Aγιον ‰Oρος ïµοÜ µέ τήν συνοδίαν µου, τώτε 

λυπόν ï âν λώγω \Aρχιερεύς ëνικήασε τήν ριθίσαν Mονήν âις τόν \Iεροµόναχον K. 

\Iωαννήκιον âκ τοÜ χορίου τÉς Kύπρου ïνοµαζοµένην βάβλαν. ëνικίασεν âις êυτόν 

καί τό παραυτή µετόχιον τÉς MονÉς λέγω τήν \Aγίαν Bαρβάραν µέ ùλα της τά 

κτίµατα καί λυπά ¨σωδίµατα καί τυχιρά τÉς MονÉς διά λύρας \Aγγλικάς δεκαâπτά 

êριθµόν 17 τόν καθεκάστον χρόνον καί διά τάς δύω ριθίσας Mονάς. ¦χε λυπόν •πό 

τήν ëνικηασίν του ï ριθÉς \Iωαννήκιος τάς ριθίσας µονάς περίπου τόν δέκα ëτών. 

âις τοÜς 1888 χρόνους êπώ χριστοÜ öχων πάλην ëνικιασµένας τάς ριθήσας Mονάς ï 

âν λώγο \Iωαννήκιος \Iεροµόναχος κρίµασιν âις €δε Kύριος ëπυρπολήθη ï Nαός 

τÉς  \Iεράς MονÉς τοÜ τιµίου ΣταυροÜ τοÜ Θεοκρεµµάστου κατά µίνα \Iούλιον âξ 

êπροσεξίας τοÜ προϊρηµένου \Iωαννηκίου καθός ï €διος ïµολόγισεν ëνώπιον 

πολλόν διότι µετά τήν êναχορισήν του âκ τÉς ‰Aνω Mονής τοÜ τιµίου ΣταυροÜ, 

οsτε µιά üρα σχεδόν παρήλθε καί ¦ρχισε ™ πυρπόλυσις τοÜ NαοÜ, ¦της διήρκησεν 

δύω ™µερονίκτια, ùστε πάντα τά âβρισκόµενα âν τ΅ Nαώ τέµ[π]λη χρισά, παλεά \

Iεραί ^Hκόναις, βιβλία, στασίδια, πολυελέη καί ¬τη ±λλω •πήρχεν âν τώ Nαώ πρός 

χρίσην καί καλλοπισµόν êυτοÜ öγιναν παρανάλοµα τοÜ πυρός παρεκτός µόνον τοÜ 

τµίµατος τοÜ τιµίου Ξύλου τοÜ €δη âντός •πάρχοντος âις τόν νέων 

κατασκεβασθέντα µεγάλων Σταυρόν, διότη ï παλεώς ëκάη. τώτε λυπόν συνήθρισαν 

συνισφοράς âκ τόν πολιτόν τÉς σκάλας καί λάρνακος συνεργία τοÜ Πανοσιωτάτου \

Aρχιµανδρίτου Kυρίου Mελετίου καί ëπισκέβασαν âκ νέου τό ≈ψωµα τοÜ NαοÜ. 

καί ëπεσκέβασαν τόν ριθέντα Σταυρόν καί öτερα χριόδη âις τόν Nαόν.

Kαταδέ τώ 1889 öτως êπώ XριστοÜ,  ^Iαννουαρίου 28, παρέλαβον τήν ριθίσαν 
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Mονήν τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ τώ δεύτερον, διά συµβωλέου παρά τÉς διαχιρηστικής \

EπιτροπÉς καί τοÜ Mακαριωτάτου ^Aρχιεπισκόπου Kύπρου  K. Σωφρονίου (ëπιδή 

καί ¦τω χιρεβόµενος ï θρόνος τόν κιτιέων) καί ëκατίκισα êυτήν καί ëπιδιόρθοσα 

êυτÉς ùλα τά ëπάναγκες µέρι καί κατά τό δυνατών ëκαλλόπισα ëπίσης καί τώ 

παραυτής µετόχιον ^Aγίαν Bαρβάραν öκτε τόν îσωδειµάτον êυτÉς καί συνισφορόν 

τόν Xριστιανών πρός τοÜτης δέ καί ëκ τοÜ ëργοχίρου µου τÉς ζωγραφικής τέχνης, 

πρώ πάντον δέ âκατήκισα êυτήν καί êπώ Mοναχούς ëυαγώγους, κυπρίους καί 

êυτούς ëκ τοÜ χορίου καηµακλή, ¬ν τά ïνόµατα ëισή ταÜτα Γριγόριος \Iεροµόναχος 

τόν ïπίον ëχιρωτόνισα διά τήν ριθίσαν Mονήν âπί τÉς \Iεραρχίας τοÜ Πανιεροτάτου 

Mιτροπολίτου κιτιέων K. Kυρίλλου κατά τώ öτος 1898. πρός τοÜτης δέ καί δύω 

êυταδέλφους τοÜ ριθέντος \Iεροµονάχου, Bαρνάβαν καί καλλίνικον τούς 

Mοναχούς, ™ ïπίη ëχριµατίσαν περίπου τόν δέκα ëτών âις Mονάς καί σκύτας τοÜ ^

Aγίου ‰Oρους ‰Aθω καί γυνόµενη ëκίσε Mεγαλόσχιµη. πρός τοÜτης ëκατίκισαν 

καί öτερι δύω êυτάδελφι ëκ τοÜ χορίου ^Aραδίππου τέκνα τοÜ Παπά Mηχαήλ τοÜς 

ïπίους ëπίησα µικροσχίµους τώ 1900 µαρτίου 10, δίδους αéτής τόν êρραβόνα τοÜ 

Mεγάλου σχίµατος, ™ ïποίη θέλουν γυνί καί µεγαλόσχιµη µετά τήν πρέπουσαν 

δωκιµασίαν, τόν ïπίον τά ïνόµατα ™σί ταÜτα τοÜ µέν µεγαλιτέρου Δαµασκινού, τοÜ 

δέ µικροτέρου Παησίου, ™ ïπίη •πόσχοντε νά àφιερόσοσι καί τήν πατρικήν τον 

κλυρονοµίαν âις τήν ριθήσαν µονήν âν κερώ τό δέωντη ùταν ¬ς öκριτε γύνουν 

µεγαλόσχιµη. ëκινοβίασεν πρός τοÜτης καί öτερος ëκ τοÜ χορίου êσγάταν, •ιός 

Xριστοδούλου πιτταρί, τόν ïπίον δοκιµάσας περίπου ëνός öτους, ¬ς καί τοÜς 

πρωρριθέντας δύω êδελφοÜς, ëπίησα καί êυτόν, ¬ς καί τούς êνωτέρω, µικρόσχιµον 

(qτι ρασοευχήν), ïνοµάσας êυτών Mακάριον, ùστης καί êυτός •πεσχέθη νά 

àφιερώσι âις τήν ριθήσαν Mονήν τοÜ ΣταυροÜ τήν πατρικήν του κλυρονοµίαν, ¬ς 

καί τοÜς προηριµένους δύω.

öχω πρός τοÜτης καί ëτέρους τρίς δοκίµους κινοβιάτας πρό δύω περίπου öτι 

δοκιµάζοντας âις τήν êυτήν Mονήν τοÜς ïπίους θέλω πιήσι καί α•τούς µοναχούς, 

ùταν δοκιµασθόσιν καλός.

\AρχεÖο ^IερÄς MονÉς Σταυροβουνίου, K΅διξ B΄, σ. 2-4α.

5

\Aποµνηµονεύµατα ^IερÄς MονÉς Σταυροβουνίου

Tούς τρεÖς τούτους µοναχούς δέν προέφθασε νά κάµFη µεγαλοσχήµους ï 

™γούµενος ™µ΅ν Διονύσιος, διότι τόν προέλαβεν ï θάνατος âπισυµβάς αéτ΅ âκ 

δυσουρίας τήν 28 Φεβρουαρίου 1901 âν Kόρνω, ¬που âτύγχανε παρά τ΅ âκεÖ 

Mετοχίω τÉς MονÉς τ΅ν àναγκαίων ¨ατρικ΅ν περιποιήσεων. Mετηνέχθη δέ τό 

σ΅µα α•τοÜ âκ Kόρνου ε¨ς ΣταυροβοÜνι, ¬που κατετέθη âν τ΅ •π’ αéτοÜ 

κατασκευασθέντι κοιµητηρίω πρός τό N. τοÜ βουνοÜ, öνθα καί ™συχαστικόν 

δωµάτιον εrχε κτίσει, âν z καί ε¨ργάζετο ½ς ™συχαστής. Tά δ’ çστÄ του µετά 

τριετίαν, κατά τά κρατοÜντα âν ‰Aθω, µετηνέχθησαν ε¨ς τό •πόγειον τοÜ 
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™συχαστηρίου, τεθείσης ο≈τω àρχÉς κοιµητηρίου. Mετά τόν θάνατον τοÜ 

µακαρίτου Διονυσίου àνέλαβον τήν διεύθυνσιν τÉς µονÉς, διά ψήφου τ΅ν Πατέρων 

καί κατ’ âντολήν τοÜ µακαρίτου, ï âλάχιστος âν µοναχοÖς Bαρνάβας, περί οy 

âµνήσθη Διονύσιος âν τ΅ ο¨κείω τόπω. O≈τως δ’ âγώ âποίησα µεγαλοσχήµους, ο≈ς 

ï µακαρίτης εrχε ποιήσει ρασοφόρους τ΅ 1902, àφείς αéτοÖς τά €δια çνόµατα, âν εxς 

Kύριλλος. Oyτοι δέ πάντες ¦δη âλλείπουσι τÉς MονÉς τ΅ν δύο àποσυρθέντων καί 

τοÜ γ΄ γενοµένου καί îεροδιακόνου Xρυσάνθου ½νοµαζοµένου, ¦δη δέ νεκροÜ 

àποστάντος πρό çλίγου τÉς MονÉς.

ΠροσÉλθον δ’ âπί τÉς ™γουµενίας µου νεήλεις 1905 καί 1906, ο≈ς µετά 

δοκιµασίαν âποίησα ρασοφόρους, τούς δέ ^Iλαρίωνα, Διονύσιον, Kυπριανόν, 

γενόµενον εrτα µεγαλόσχηµον καί îερέα τ΅ 1907, ïµοίως Kλήµεντα γενόµενον τ΅ 

1908 διάκονον. ≠Eτερον îερέα âποιησάµεθα, τοÜ Πανιερ. Kιτίου àναγκάσαντος ¬πως 

λειτουργ΅µεν âν Πυρκ÷Ä καί ^Aγ. ‰AννFη, τόν Mακάριον, ¬ν καί µεγαλόσχηµον 

öκαµα.

\AρχεÖο ^IερÄς MονÉς Σταυροβουνίου, K΅διξ Δ΄, σ. 6β-7β.

[Σηµ. Στόν Kώδικα Δ΄, àρχικά περιέχεται τό κείµενο τοÜ Kώδικα B΄, δηλαδή 

τοÜ àµέσως προηγούµενου âγγράφου, •π’ àριθµόν 4, καί στή συνέχεια 

àναγράφονται τά σχετικά µέ τούς µοναχούς, οî ïποÖοι âγκαταβίωναν στή Mονή 

µέχρι τό öτος 1910. \AκολουθοÜν πληροφορίες γιά τά κτήµατα τÉς MονÉς. ^O 

Kώδικας φέρει ™µεροµηνία 1η Aéγούστου 1910 καί σηµείωση ¬τι γράφτηκε «διά 

χειρός \Aντ. KουρσουµπÄ». \Eδ΅ δηµοσιεύεται τό σχετικό àπόσπασµα πού 

àναφέρεται στούς πρώτους µοναχούς τÉς MονÉς Σταυροβουνίου].

6

Πρός τήν A.M. τόν àρχιεπίσκοπον êπάσης Kύπρου κύριον Σωφρόνιον.

\Eνασχολούµενοι àδιακόπως ε¨ς τόν καταρτισµόν τÉς îερÄς MονÉς τοÜ 

Σταυροβουνίου, ¦τοι ε¨ς τάς âπιδιορθώσεις τοÜ âν γένει κτιρίου καί τοÜ NαοÜ καί 

öχοντος àνάγκην πολλ΅ν µέσων πρός τόν σκοπόν τοÜτον, âπικαλούµεθα καί τήν 

•µετέραν àρωγήν, ¦τοι τήν ôδειαν (ε¨ δυνατόν öγγραφον) τοÜ νά περιέλθFη ï 

™µέτερος îεροµόναχος κύρ Παΐσιος âν τFÉ •µετέρ÷α âπαρχί÷α, πρός ε€σπραξιν 

προαιρετικÉς βοηθείας âκ µέρους τ΅ν Xριστιαν΅ν.

Eéέλπιδες ¬τι ™ θερµή α≈τη παράκλησίς µας θά λάβFη εéµενÉ •ποδοχήν âκ 

µέρους τÉς Y.M. •ποφαινόµεθα µετά τοÜ προσήκοντος σεβασµοÜ.

Eéπειθές âν Xριστ΅ •µ΅ν τέκνον, Διονύσιος ^Iεροδιάκονος.

Σταυροβούνιον, 4 Aéγούστου 1890.

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον ΛB΄. Kιτιακός Θρόνος, àρ. 125.

7

TFÉ AéτοÜ Mακαριότητι τ΅ \Aρχιεπισκόπω Kύπρου Kω Kω Σωφρονίω.

Mακαριώτατε,
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Προσκληθέντος τοÜ Πατρός Διονυσίου, ^Hγουµένου τοÜ Kοινοβίου τÉς ^

IερÄς MονÉς τοÜ ΣταυροÜ, ¥να πληρώσFη τό ε¨ς τήν Mητρόπολιν ëξάµηνον âνοίκιον 

âκ λιρ΅ν àγγλικ΅ν âννέα καί µή δυνηθέντος νά κάµFη τήν πληρωµήν ≤νεκεν 

χρηµατικÉς àπορίας, τήν ïποίαν παρουσιάζει ï öγκλειστος ¨σολογισµός,

Σπεύδοµεν διά ταύτης νά παρακαλέσωµεν τήν ^Yµετέραν σεβαστήν 

Mακαριότητα, ¬πως προσέλθFη àρωγός ε¨ς τήν συντήρησιν τοιούτου ^IεροÜ 

καταστήµατος, παρέχουσα âπιστολήν της συστατικήν πρός τήν ^Iεράν Σύνοδον τÉς 

Pωσσίας, ¥να âπιτραπFÉ τ΅ πατρί Διονυσίω νά ζητήσFη παρά τ΅ν ïµοθρήσκων Pώσσων 

τόν τÉς âλεηµοσύνης çβολόν των, δυνάµει τοÜ ïποίου νά συντηρηθFÉ τό ε¨ρηµένον 

Kοινόβιον καί νά µήν περιέρχηται ε¨ς τήν σηµερινήν κακήν ο¨κονοµικήν 

κατάστασιν.

^H ^Yµετέρα Σεβαστή Mακαριότης âφοδιάζουσα τόν ε¨ρηµένον Πατέρα 

Διονύσιον διά τ΅ν àναγκαίων συστατικ΅ν âγγράφων, θεωροÜµεν àναγκαÖον νά 

συστήσFη τήν öκδοσιν διπλοτύπων σεσηµασµένων τFÉ ^Yµετέρ÷α àδεί÷α, ¬πως ï πÄς 

âλε΅ν P΅σσος λαµβάνει διπλότυπον àπόδειξιν τÉς συνδροµÉς, ≥ν θά δώσFη, καί 

τοÜτο ùχι διά ôλλον λόγον, παρά διατί φυλάττεται τακτική σηµείωσις, 

îκανοποιοÜσα τήν φιλοτιµίαν τοÜ τοσούτους κόπους •φισταµένου π. Διονυσίου.

Λάρνακι, 13/25 \Iανουαρίου 1891.

Διατελ΅µεν µετά σεβασµοÜ,

\Aρχιµανδρίτης Mελέτιος, K. KυριακοÜ, Ξενοφών \Aντωνιάδης, 

Xριστόδουλος Φλωρίδης, Γ. Eéστρατίου, X. KουππÄς, N. Tουρµούσης.

^H Iερά Mονή τοÜ ΣταυροÜ

1889 / 1891

ΔοÜναι 

Tά öξοδα τροφÉς τ΅ν Πατέρων διά τό 1889 2093

µίαν φοραδόµουλαν 2002

φόρους γιά δεκατίας 2970

\Eνοίκιον âτήσιον ε¨ς Mητρόπολιν 3276

------

10341

διάφορα δι' öπιπλα MονÉς, öξοδα ταξειδίου

Διονυσίου ε¨ς A€γυπτον, àγορά χρωµάτων καί λοιπ΅ν

ζωγραφικÉς 8112

διαφόρους \Eπισκευάς MονÉς 12681 31134

τά öξοδα τροφÉς τοÜ 1890 2373

öξοδα δι' öπιπλα, διάφορα •λικά ζωγραφικÉς,

ταξείδιον ôθω 9512

\Eπισκευή MονÉς κλπ. 8339

\Eνοίκιον ëξάµηνον ε¨ς Mητρόπολιν 1638 21862

    -------    
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         52996

\Aφαιρ΅ ¬σα ε•ρέθησαν ε¨ς τούς 

λογαριασµούς π. Διονυσίου 1291

   5291

------- 6582

\Aφαιρ΅ 46414

\Eπίσης ¬σα çφείλει διά τό 1891,

öξοδα διάφορα 1496

µετρητά κρατεÖ ï π. Διονύσιος      318 1814

-------

48228

ΛαβεÖν

\Aπό διαφόρους συνεισφοράς τοÜ 1889 4078

συνεισφοράν A¨γύπτου  6658

συνδροµαί öκτακται διά τόν àρχιµανδρίτην 

Kιτίου 3276

àξία 500 λιρ΅ν λαδιοÜ 7100

àπό κηρία καί

λοιπά, âνοίκιον νεροµύλου 2868

προϊόν ζωγραφικÉς τέχνης Διονυσίου 8008 31988

------

\Aπό διαφόρους συνδροµάς καί δωρεάς καί

âνοίκια νεροµύλου τοÜ 1890 9808

àπό προϊόν ζωγραφικÉς τέχνης π. Διονυσίου 6432 16240

-------

48228

Λάρνακι, 13/25 \Iανουαρίου 1891.

\Aρχιµανδρίτης Mελέτιος, K. KυριακοÜ, Ξενοφ΅ν \Aντωνιάδης, Γ. 

Eéστρατίου, N. Tουρµούσης, X. Φλωρίδης, X. KουππÄς.

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον KΔ΄. Mοναστηριακά. Mονή 

Kύκκου 1861-1913, Mονή MαχαιρÄ, Mονή Xρυσοροϊατίσσης, Mονή Tροοδιτίσσης, 

Mονή ^Aγίου Παντελεήµονος, Mονή Σταυροβουνίου, Mονή ΣταυροÜ ^Oµόδους, 

Mονή \Aποστόλου \Aνδρέου, Mονή Xρυσοστόµου, àρ. 197.

8

(†Διονύσιος Χρηστίδης)

Πάσχων •πό χρονίας νόσου âξεµέτρησε τό ζÉν âν Kόρνω πρό τινων ™µερ΅ν ï 

µεγαλόσχηµος µοναχός Διονύσιος, âν ™λικί÷α 72 περίπου âτ΅ν. ^Ο µακαρίτης 

τριακονταετής προσÉλθεν ε¨ς τήν Mητρόπολιν Kιτίου τ΅ 1860, àρχιερεύοντος τοÜ 

âν µακαρί÷α τFÉ λήξει Mελετίου, παρά τ΅ ïποίω διετέλει πρ΅τος ^Ιεροδιάκονος, 
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κεκτηµένος πρός τοÜτο οéκ çλίγα προσόντα, ¦τοι συµπαθής τήν ùψιν, καλλίφωνος 

καί •πό θρησκευτικÉς εéλαβείας âµφορούµενος. Mετά τινα öτη, àποχωρήσας τÉς 

θέσεως ταύτης, µετέβη ε¨ς ≠Αγιον ‰Ορος, περιβληθείς τό µοναχικόν σχÉµα. \ΕκεÖ 

κατέγινεν âν τFÉ âκκλησιαστικFÉ µουσικFÉ, âξέµαθεν δέ καί τήν ζωγραφικήν, âν Fw 

µετά πολλÉς âπιµελείας προήχθη, γενόµενος κατόπιν ï πρ΅τος âν τFÉ νήσω µας 

êγιογράφος. E¨ς πολλάς τ΅ν âκκλησι΅ν µας διακρίνεται ™ ζωγραφική τέχνη τοÜ 

àοιδίµου Διονυσίου, συνδυάζουσα τόν Bυζαντινόν µετά τοÜ PωσσικοÜ ρυθµοÜ.

Mετά τήν πυρκαγιάν, ≥τις ½ς γνωστόν εrχεν àποτεφρώσει ¬λα σχεδόν τά âν 

τFÉ MονFÉ τοÜ Σταυροβουνίου, µή φεισθεÖσα οéδέ τοÜ ΣταυροÜ, οyτινος µόνον τό 

τεµάχιον τοÜ Tιµίου Ξύλου âκ θαύµατος διεσώθη àνέπαφον âν τFÉ σωρεί÷α τÉς 

α¨θάλης, θεί÷α âµπνεύσει qλθεν âξ ^Αγίου ‰Ορους ï Mακαρίτης Διονύσιος, ¬στις 

Fäτήσατο, παρά τοÜ àοιδίµου KυπριανοÜ Mητροπολίτου Kιτίου, τήν âκχώρησιν τÉς 

MονÉς, ≥τις âγένετο πρό δεκαετίας περίπου, διά συµβολαίου àπέναντι λίρας 18 

âτησίως, ½ς âνοικίου. oΗτο ùντως àλγεινή καί εéδιάκριτος, µετά τήν πυρκαγιάν ™ 

Mονή τοÜ Σταυροβουνίου, ™ îερά α≈τη àνάµνησις τÉς ΣεπτÉς Mητρός τοÜ 

Mεγάλου Kωνσταντίνου, τίς οrδε δέ ε¨ς ποίαν κατάστασιν θά διετέλFη öτι ¦δη âάν ï 

µακαρίτης δέν âκινεÖτο âξ âνθέου πρός αéτήν ζήλου καί σεβασµοÜ. ‰Αµα ½ς 

àνέλαβεν τήν διαχείρισιν αéτÉς, ¦ρξατο âν πρώτοις τÉς âπισκευÉς τοÜ ναοÜ, τοÜ 

ïποίου οé µόνον εrχεν àποτεφρωθεÖ ï διάκοσµος ¬λος, àλλά καί αéτοί οî θόλοι 

εrχον •πό τοÜ πυρός διαρραγÉ. Erτα βαθµηδόν καί κατ’ çλίγον àνεπλήρωσεν 

àνακαινίσας πάντα τελειότερα τ΅ν προτέρων, âπισκευάσας δέ τό ¬λον τÉς MονÉς 

καί διευθετήσας τά δωµάτια âν λεπτοµερεί÷α καί φιλοκάλως µέ ¬λα τά χρειώδη.

Δέν περιωρίσθη, ¬µως, ε¨ς αéτά ï µεταστάς Διονύσιος, àλλά καί τά κτήµατα 

τÉς MονÉς âξηκολούθει µετ’ àπαραµίλλου ζήλου âπισκευάζων καί τήν 

δενδροφυτείαν αéτÉς àόκνως âπιτελούµενος καί πολλαπλασιάζων. Kαί πρός τόν 

σκοπόν τοÜτον οé µόνον τά ε¨σοδήµατα τÉς MονÉς πάνυ àφιλοκερδ΅ς äνάλισκεν, 

àλλά καί τό âκ τÉς ζωγραφικÉς τέχνης του προϊόν προθύµως κατέβαλλεν âν 

ïλοψύχω πρός τό îερόν τοÜ ΣταυροÜ ¥δρυµα àφοσιώσει. TFÉ âνεργεί÷α αéτοÜ 

συνέστησεν κοινόβιον âκ δεκάδος περίπου µοναχ΅ν, µεθ’ zν συνέζη âν àδελφότητι, 

καί οxς οyτος âγένετο âν τFÉ προσευχFÉ καί τFÉ νηστεί÷α τύπος καί •πογραµµός. Kαί 

οéκ âπαύσατο θεαρέστως καί àξιεπαίνως περί τÉς MονÉς µεριµνών, ¦ ¬τε 

µετεκαλέσατο αéτόν ï ≠Υψιστος, àποδώσας τήν •στάτην αéτοÜ πνοήν παρά τάς 

•πωρείας τοÜ îεροÜ ‰Ορους, ταφείς •πό τ΅ν àδελφ΅ν αéτοÜ µοναχ΅ν καί τ΅ν âν 

Kόρνω συγγεν΅ν του âν αéτFÉ τFÉ îερ÷÷Ä MονFÉ, ≥ν κυριολεκτικ΅ς âλάτρευε καί âν τFÉ 

ïποί÷α µοναχικ΅ς διαβιών àνά πÄσαν ™µέραν àνύψει τήν διάνοιαν αéτοÜ πρός τόν 

πλάστην τÉς àνά τά πέριξ διαγελώσης φύσεως.

^Ο µακαρίτης Διονύσιος εrχε τήν συµπεριφοράν σεµνοπρεπÉ καί εéγενÉ. 

Φιλαναγνώστης âξ εéσεβείας, εrχεν îκανάς γνώσεις τ΅ν âκκλησιαστικ΅ν, περί zν 

âσυνήθιζεν πάντοτε νά συνδιαλέγηται προβαίνων µέχρι θεολογικ΅ν θεωρι΅ν, 

πολλάς τ΅ν ïποίων âξ àντιλήψεως καί πείρας âγίνωσκε. oΗτο εéχάριστος âν τ΅ 
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ïµιλεÖν, ε¨ς ôκρον δέ περιποιητικός καί φιλόξενος, τοÜθ’ ¬περ ε¥λκυεν οéκ 

çλίγους πρός τήν Mονήν προσκυνητάς. Λέγεται ¬τι κατέλιπεν Διαθήκην, δι’ wς 

àφιερεÖ πÄν ¬,τι κέκτηται ε¨ς τήν îεράν καί προσφιλήν αéτ΅ Mονήν τοÜ ΣταυροÜ, 

µολονότι âξ àφιλοκερδείας δέν ¦θροισε περιουσίαν. Φίλοι τοÜ àοιδίµου µοναχοÜ 

τυγχάνοντες καί τάς àξιοµιµήτους àρετάς αéτοÜ πολλάκις λαβόντες àφορµήν νά 

âκτιµήσωµεν, âν τ΅ θανάτω αéτοÜ χύνοµεν φιλικόν δάκρυ âκφων΅ντες: A¨ωνία 

σου ™ µνήµη àξιοµακάριστε Διονύσιε. ΓαÖαν öχοις âλαφράν.

≠Ενωσις, 15/28.3.1902.

9

Πρός τόν Πανοσιώτατον ^Hγούµενον, τούς ^Oσιωτάτους Συµβούλους καί τήν 

λοιπήν ^Iεράν \Aδελφότητα τÉς MονÉς Σταυροβουνίου, ε¨ς τήν ^Iεράν Mονήν 

Σταυροβουνίου.

≠Aγιε ^Hγούµενε καί ≠Oσιοι \Aδελφοί,

Γνωρίζετε ¬τι ™ ^Aγιωτάτη \Eκκλησία Kύπρου συνταράσσεται καί χειµάζεται 

àπό δεκαετίας, ¨δί÷α δέ àπό çκταετίας, àπό τοÜ θανάτου τοÜ àειµνήστου \

Aρχιεπισκόπου Kύπρου Kυρίλλου Γ΄.  Kατά τούς λοιπούς καί χαλεπούς τούτους 

καιρούς, θεί÷α συγκαταβάσει, τό πηδάλιον τÉς îερÄς καί πνευµατικÉς ïλκάδος 

ε•ρέθη ε¨ς τάς àσθενεÖς χεÖρας τÉς ™µετέρας âλαχιστότητος.

\Aλλ’ ï Kύριος παρεχώρησεν, ¥να ™ \Eκκλησία αéτοÜ âν Kύπρω δοκιµασθFÉ 

âπ’ âσχάτων öτι περισσότερον. E€δοµεν τελευταίως àπερχόµενα âκ τοÜ κόσµου 

τούτου πολύτιµα στελέχη âν τ΅ διοικητικ΅ τÉς \Eκκλησίας κλάδω, καί τώρα ≤

τερος çφφικιάλιος àχρηστεύεται •πό àνιάτου προσβληθείς νόσου. ^H διακονία 

™µ΅ν τοιουτοτρόπως δυσχεραίνεται öτι µÄλλον. Tά καθήκοντα ™µ΅ν πληθύνονται, 

καθήκοντα âν τFÉ îερ÷Ä λειτουργί÷α, âν τ΅ κηρύγµατι τοÜ θείου λόγου, âν τFÉ 

ο¨κονοµικFÉ διαχειρίσει, âν τFÉ ποιµαντορικFÉ διακυβερνήσει. Aî àσθενεÖς ™µ΅ν 

δυνάµεις δέν προφθάνουσι τά àτελείωτα αéτά καθήκοντα. ‰Eχοµεν àπόλυτον 

àνάγκην βοηθ΅ν.

\Aγαπ΅ντες âξ êπαλ΅ν çνύχων τήν µοναχικήν ζωήν, µετά πολλÉς τÉς 

θλίψεως βλέποµεν, ¬τι ï παραπλανήσας τόν πρωτόπλαστον àρχέκακος ùφις 

âπιβουλεύεται τήν ™συχίαν τ΅ν κοινοβιακ΅ν µοναστηρίων, δηµιουργ΅ν σκάνδαλα 

âκθέτοντα τήν •πόληψιν τÉς µοναχικÉς πολιτείας âπί βλάβFη τοÜ µέλλοντος τοÜ 

µοναχικοÜ θεσµοÜ âν Kύπρω. Προσηυχήθηµεν ε¨ς τόν Kύριον καί îκετεύσαµεν 

Aéτόν νά φωτίσFη ™µÄς διά τοÜ Παναγίου αéτοÜ Πνεύµατος,  ¬πως âξεύρωµεν τόν 

κατάλληλον βοηθόν ™µ΅ν µέχρι τοÜ πέρατος τÉς παρούσης πολεµικÉς περιόδου, 

ε¨ς ¬ν θά âνεπιστευόµεθα τήν âπίβλεψιν καί âπιθεώρησιν τοÜ µοναχικοÜ βίου παρ’ 

™µÖν, àναθέτοντες ε¨ς αéτόν τά καθήκοντα τοÜ ΠνευµατικοÜ Πατρός τ΅ν 

Kυπριακ΅ν Mον΅ν.

^H âπίµονος φωνή τÉς ™µετέρας συνειδήσεως καί θερµή α€τησις âκ µέρους 

µοναχ΅ν καί καλογραι΅ν öδειξαν ε¨ς ™µÄς, ¬τι ï •πό τοÜ Kυρίου ïρισµένος διά τήν 
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σπουδαίαν ταύτην διακονίαν εrναι ï âξ \Iδαλίου τÉς Kύπρου Πανοσιώτατος ^

Iεροµόναχος Σταυροβουνίου κ. Kυπριανός. ^O ≠Oσιος οyτος àνήρ εrναι ï 

Πνευµατικός Πατήρ τ΅ν îερ΅ν Mον΅ν Σταυροβουνίου καί Tροοδιτίσσης καί τ΅ν 

îερ΅ν γυναικείων Mοναχικ΅ν \Aδελφοτήτων âν Kαϊµακλί καί âν ^Aγίω \Aντωνίω 

Δερύνειας. TοÜτον ζητοÜµεν παρ’ •µ΅ν âν Πνεύµατι ^Aγίω καί κατ’ âπιταγήν τÉς ^

Aγιωτάτης ™µ΅ν \Eκκλησίας, ¥να παραχωρήσητε ε¨ς ™µÄς διά τό âν λόγω 

îερώτατον καθÉκον, δι’ ¬περ ï âν Tριάδι Θεός ™µ΅ν âξελέξατο αéτόν, καί πρός 

κανονικήν καί àπερίσπαστον καί τελεσφόρον αéτοÜ âκτέλεσιν âντελλόµεθα, ¬πως 

κοινFÉ àποφάσει àπαλλάξητε αéτόν πάσης ôλλης διακονίας âν τFÉ îερ÷Ä MονFÉ 

Σταυροβουνίου, παντός ôλλου µέχρι τοÜδε •π\ αéτοÜ âκτελουµένου âν αéτFÉ 

καθήκοντος (γεωργίας καί ôλλων âργασι΅ν, τάς ïποίας συνήθιζε νά âκτελFÉ οyτος, 

µέχρι σήµερον).

^O ^Oσιώτατος ^Iεροµόναχος Kυπριανός θά περιέρχεται τακτικ΅ς τάς 

àνωτέρω îεράς Mονάς καί Mοναχικάς \Aδελφότητας, πρός âξάσκησιν τοÜ îεροÜ 

λειτουργήµατος τοÜ ΠνευµατικοÜ Πατρός, τά δέ µεταγωγικά αéτοÜ öξοδα θά 

πληρώνωνται, καθ’ ™µετέραν âντολήν, παρά τοÜ îεροÜ ^Iδρύµατος, ε¨ς τό ïποÖον θά 

µεταβαίνFη διά τήν âκπλήρωσιν τοÜ καθήκοντος. Θά öχFη οyτος τό δικαίωµα νά τελFÉ 

τήν θείαν καί îεράν λειτουργίαν, ¬που ε•ρεθFÉ, συµφώνως τοÖς îεροÖς κανόσι.

ΠÄσαν ôλλην περαιτέρω διακανόνισιν àφήνοντες µεταξύ ™µ΅ν καί αéτοÜ τοÜ 

¨δίου, παρακαλοÜµεν πάντας ™µÄς καί τόν àδελφόν Kυπριανόν, ¬πως πειθαρχήσητε 

ε¨ς τήν φωνήν τÉς \Eκκλησίας καί εéχαρίστως àποδεχθÉτε τάς ½ς ôνω 

διευθετήσεις, ≤ως ôν παρέλθFη ™ çργή Kυρίου καί αéγάσFη ™ ™µέρα τÉς ε¨ρήνης 

αéτοÜ âπί πÄσαν τήν γÉν καί âπί τήν θεόσωστον ™µ΅ν νÉσον. ΠαρακαλοÜµεν öτι 

πάντας •µÄς, ¬πως âν ταÖς προσευχαÖς •µ΅ν îκετεύητε τόν Kύριον, ¥να âνδυναµοÖ 

τήν ™µετέραν àσθένειαν, στηρίζων τούς àσθενεÖς ™µ΅ν πόδας âν τFÉ ëτοιµασί÷α τοÜ 

εéαγγελίου τÉς àγάπης καί τÉς ε¨ρήνης καί κρατύνων τούς àσθενεÖς ™µ΅ν 

βραχίονας âν τFÉ πηδαλιουχί÷α τοÜ îεροÜ σκάφους τÉς Aéτοκεφάλου ™µ΅ν \

Eκκλησίας, πρός δόξαν τοÜ êγίου αéτοÜ çνόµατος.

Aî εéχαί τ΅ν ^Aγίων Πατέρων ™µ΅ν ε€ησαν àεί µετά πάντων •µ΅ν, \Aµήν. 

Eéχέτης âν Xριστ΅ διάπυρος πάντων •µ΅ν,

ï Πάφου Λεόντιος, Tοποτηρητής τοÜ \AρχιεπισκοπικοÜ Θρόνου Kύπρου.

\Eν \AρχιεπισκοπFÉ Kύπρου, τFÉ 14Fη Φεβρουαρίου 1941.

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον H΄. \AρχεÖον àοιδίµου Λεοντίου 

(1933-1947). Mονή Σταυροβουνίου, àρ. 147.

10

\Eν Λευκωσί÷α, τFÉ 6Fη Σεπτεµβρίου 1946.

Πρός τόν \Eκλαµπρότατον, Πρόξενον τÉς ^Eλλάδος âν Kύπρω, Kύριον A. 

Kουντουριώτην. Bασιλικόν ^Eλληνικόν ΠροξενεÖον, \EνταÜθα.

\Eκλαµπρότατε,
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\Eν συνεχεί÷α τÉς âπιστολÉς ™µ΅ν πρός τήν ^Yµετέραν \Eκλαµπρότητα, 

™µεροµηνίας 16 \Iουλίου 1946, σηµειοÜµεν ¬τι âγκρίνοµεν τήν µετάβασιν ε¨ς ≠

Aγιον ‰Oρος τοÜ ^Iεροµονάχου Σταυροβουνίου κ. KυπριανοÜ, âτ΅ν 68, κατά κόσµον 

Kυριάκου ΓεωργαλλÉ âκ τοÜ χωρίου Δάλι Λευκωσίας.

Mετά τιµÉς πλείστης καί âν Xριστ΅ εéχέτης διάπυρος,

^Ο Πάφου Λεόντιος, Tοποτηρητής τοÜ \AρχιεπισκοπικοÜ Θρόνου Kύπρου.

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον H΄. \AρχεÖον àοιδίµου Λεοντίου 

(1933-1947). Mονή Σταυροβουνίου, àρ. 150α.

Δηµοσιεύτηκε στον τόµο: Κυπριακαί Σπουδαί, αρ. 70 (Λευκωσία 2008), σ. 43-117.
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