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Kωστής Kοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

O ΔIONYΣIOΣ XPHΣTIΔHΣ (1830-1902) KAI TO AΓIOΓPAΦIKO TOY EPΓO 

 

 H ιστορία της αγιογραφικής τέχνης της Kύπρου στα νεότερα χρόνια είναι 

άµεσα συνδεδεµένη µε τον νέο κτήτορα της Mονής Σταυροβουνίου, Iεροδιάκονο 

Διονύσιο Xρηστίδη (1830-1902), το έργο του οποίου επέδρασε σε µεγάλο βαθµό 

στους Kύπριους αγιογράφους στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα.  

O Διονύσιος γεννήθηκε το 1830 στην ενορία του Aγίου Kασσιανού στη Λευκωσία, 

όπου και έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του1. Σύµφωνα µε την προφορική 

παράδοση των µελών της αδελφότητας της Mονής Σταυροβουνίου, αρχικά 

διετέλεσε Iεροδιάκονος στο Oικουµενικό Πατριαρχείο και ακολούθως 

εγκαταβίωσε στη σκήτη των Kαυσοκαλυβίων, στην καλύβη «Άγιος Xαράλαµπος», 

στο Άγιο Όρος. Eκεί, όπως υποστηρίζεται, διδάχθηκε βυζαντινή µουσική και 

αγιογραφία, σύµφωνα µε τα τότε πρότυπα που επικρατούσαν στον Άθωνα και τα 

οποία είχαν ρωσική και αναγεννησιακή επίδραση2. Aναφέρεται επίσης, σε 

δηµοσίευµα στον κυπριακό τύπο, στις αρχές του 20ού αιώνα, ότι σε ηλικία τριάντα 

περίπου χρόνων υπηρέτησε ως Aρχιδιάκονος του Mητροπολίτη Kιτίου (1846-1864) 

Mελέτιου Mοδινού, προφανώς στα τέλη της δεκαετίας του 1850 - αρχές της 

δεκαετίας του 1860, και ότι στη συνέχεια µετέβη στο Άγιο Όρος, όπου διδάχθηκε 

αγιογραφία και βελτίωσε τις γνώσεις του στην εκκλησιαστική µουσική3. 

 Έµµεση επιβεβαίωση της διαµονής του στην Kύπρο, στις αρχές της 

δεκαετίας του 1860, αποτελούν τα έργα του «Προύχοντας» (1862) και «Mητέρα 

και παιδί» (1863), τα οποία φιλοτέχνησε χάριν βιοποριστικών λόγων, για εύπορη  

                                                
1. Για την καταγωγή του Διονυσίου βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «Ο Διονύσιος 

Χρηστίδης και η επανίδρυση της Μονής Σταυροβουνίου το 1889», Kυπριακαί 

Σπουδαί 70(2008)44-45. 

2. Για την παρουσία του Διονυσίου στο Oικουµενικό Πατριαρχείο και στο Άγιο 

Όρος βλ. Mοναχός Iωσήφ, Πατερικές µορφές της I.M. Σταυροβουνίου Kύπρου και 

οι θλίψεις στην ζωή µας, Θεσσαλονίκη 1979, σ. 15· Hγούµενος Aθανάσιος 

Σταυροβουνιώτης, Iερά Mονή Σταυροβουνίου, Λευκωσία 1987, σ. 48· Mοναχός 

Iωσήφ, Oσίων µορφών αναµνήσεις, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 15. 

3. Bλ. Ένωσις, 15/28.3.1902 [= K. Kοκκινόφτας, «Ο Διονύσιος Χρηστίδης», ό.π., σ. 

46-47]. 
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οικογένεια της Λεµεσού4. Oι πίνακες αυτοί απεικονίζουν ο µεν πρώτος τον 

Θεµιστοκλή Συµεωνίδη, ο δε δεύτερος τη σύζυγό του, Mαρία Xατζηστεφανή, και 

τον γιο τους Kωνσταντίνο, που πέθανε σε νεαρή ηλικία. Eίναι αξιοσηµείωτο ότι η 

φυσιογνωµία της Mαρίας ενέπνευσε, αρκετά χρόνια αργότερα, τους σχεδιαστές 

της κυπριακής λίρας, που την αποτύπωσαν σε αυτή. Σήµερα ο πίνακας «Mητέρα 

και παιδί», που θεωρείται ένα από τα πρώτα έργα του Διονυσίου, δωρήθηκε στο 

Παττίχειο Δηµοτικό Mουσείο της Λεµεσού από απογόνους της οικογένειάς της5. 

 Kατά τη διάρκεια της παραµονής του στο Άγιο Όρος, ο Διονύσιος διέµενε 

στην Kαλύβη «Γενέσιον της Θεοτόκου», όπου και αγιογράφησε το έτος 1869 

εικόνα του Aγίου Xαραλάµπους, που φυλάσσεται στην οµώνυµη γειτονική 

Kαλύβη6. Όπως αναφέρει ο ίδιος σε αυτοβιογραφικό σηµείωµά του σε Kώδικα της 

Mονής Σταυροβουνίου, χωρίς όµως να σηµειώνει τη χρονολογία, στο Άγιο Όρος 

εκάρη µεγαλόσχηµος µοναχός7. Tο 1870, άγνωστο όµως πού, αγιογράφησε ακόµη 

ένα από τα πρώτα του σωζόµενα έργα µε τον Xριστό ως Nυµφίο της Eκκλησίας 

(«Iδού ο άνθρωπος»), το οποίο σήµερα φυλάσσεται στη Mονή Σταυροβουνίου8. 

 Tην περίοδο αυτή, ο Διονύσιος µετέβη για προσκύνηµα στους Aγίους 

Tόπους, όπου παρέµεινε για κάποιο διάστηµα και αγιογράφησε ένα πολυπρόσωπο 

αχρονολόγητο έργο (ελαιογραφία), που απεικονίζει την Kοίµηση του Aγίου Σάββα, 

και το οποίο αρχικά τοποθετήθηκε στο κουβούκλιο, πάνω από τον τάφο του Aγίου, 

στην ιστορική οµώνυµη Mονή στην έρηµο, ενώ σήµερα φυλάσσεται σε ειδικό 

χώρο. O Διονύσιος υπέγραψε το έργο στο δεξιό κάτω µέρος, σηµειώνοντας ότι 

ήταν τότε µοναχός: «ΔIA XEIPOΣ ΔIONYΣIOY MONAXOY EK KHΠPOY». Tο 

γεγονός αυτό φανερώνει ότι η µετάβασή του στα Iεροσόλυµα έγινε µετά την 

                                                
4. Aγνή Mιχαηλίδου, Λεµεσός, η παλιά πολιτεία, Λευκωσία 1981, σ. 16, 128, όπου 

δηµοσιεύονται φωτογραφίες των δύο πινάκων. H αναφορά στον Διονύσιο ως 

Iεροµόναχο αντί Iεροδιάκονο δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. 

5. «Στο Παττίχειο Δηµοτικό Mουσείο το πορτρέτο της Mαρίας Συµεωνίδου. Mια 

µορφή άγνωστη αλλά οικεία», Πολίτης, 14.4.2013. 

6. Mάξιµος Kαυσοκαλυβίτης, Aσκητικές Mορφές και Διηγήσεις από τον Άθω, Άγιον 

Όρος 2000, σ. 140. 

7. K. Kοκκινόφτας, «Ο Διονύσιος Χρηστίδης», ό.π., σ. 48-49. 

8. Bλ. Iερά Mονή Σταυροβουνίου, H Iερά Mονή Σταυροβουνίου. Iστορία - 

Aρχιτεκτονική - Kειµήλια, Λευκωσία 1998, σ. 216, όπου παρατίθεται φωτογραφία 

του έργου. 
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εγκαταβίωσή του στο Άγιο Όρος, όπου, όπως έχει αναφερθεί, εκάρη 

µεγαλόσχηµος µοναχός9. 

 Aς σηµειωθεί ότι, κατά διαστήµατα, ο Διονύσιος έζησε αναχωρητικό βίο και 

στην Kύπρο, όπως σε ασκητήριο στην τοποθεσία «Φτελλεχιά» του χωριού Kόρνος 

και στις ερειπωµένες τότε Mονές του Aγίου Γεωργίου του Aλαµάνου και 

Σταυροβουνίου (στην τελευταία µεταξύ των ετών 1875 και 1877). Aκολούθως 

επανέκαµψε στον Άθωνα, από όπου  επέστρεψε και πάλι στην Kύπρο, για να 

εγκατασταθεί, το 1882, στην παρακείµενη στη Mονή Tροοδιτίσσης τοποθεσία 

«Aναφανή» ή «Kελλίν του Mοναχού», όπως µετονοµάστηκε αργότερα10. 

 Tην περίοδο αυτή, ο Διονύσιος άρχισε να γίνεται γνωστός στο νησί για το 

υψηλό επίπεδο της ζωγραφικής του τέχνης, και αγιογράφησε πολλές εικόνες για 

ναούς των χωριών της περιοχής, όπως για τον Tίµιο Σταυρό στον Παλαιόµυλο και 

τον Άγιο Γεώργιο στα Mανδριά. Aγιογράφησε επίσης, το 1884, οκτώ εικόνες για 

το τέµπλο του καθολικού της Mονής Tροοδιτίσσης, οι οποίες, όπως αναφέρεται σε 

επιγραφή σε µία από αυτές, που απεικονίζει τον Aρχάγγελο Mιχαήλ, είναι έργο 

του «OIKTPOY MONAXOY ΔIONYΣIOY»11. Σύµφωνα µε τον Γεώργιο Φραγκούδη, ο 

οποίος περιηγήθηκε 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 αγιογραφία, καθώς και από 

την πώληση µικρών εικόνων στους Άγγλους στρατιώτες, οι οποίοι διέµεναν σε 

στρατόπεδο στο γειτονικό Tρόοδος12. 

 O Διονύσιος παρέµεινε στο «Kελλίν του Mοναχού» για έξι περίπου χρόνια, 

µέχρι τον Iανουάριο του 1889, οπότε επανεγκατεστάθη στη Mονή Σταυροβουνίου, 

την οποία επαναλειτούργησε µε βάση το αθωνικό τυπικό, επαναφέροντας στην 

Kύπρο τον κοινοβιακό µοναχισµό, που είχε αντικατασταθεί στα χρόνια της ξένης 

                                                
9. K. Kοκκινόφτας, «Ο Διονύσιος Χρηστίδης», ό.π., σ. 48. 

10. K. Kοκκινόφτας, «Ο Διονύσιος Χρηστίδης», ό.π., σ. 50. 

11. Iωάννης Tσικνόπουλλος, H Iερά Mονή της Tροοδιτίσσης, Λευκωσία 1954, σ. 

55, 81-82, όπου, όµως, αναφέρεται λανθασµένα, ότι πρόκειται για την εικόνα του 

Aρχαγγέλου Γαβριήλ, αντί του Mιχαήλ. 

12. Γεώργιος Φραγκούδης, Kύπρις, Aθήνα 1890, σ. 497. 
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κατοχής από τον ιδιόρρυθµο13. Tο αρχικό ποσό της απαιτούµενης δαπάνης για την 

ανακαίνιση της Mονής καταβλήθηκε από τα έσοδά του νέου κτήτορά της από την 

αγιογραφία, ενώ το υπόλοιπο συµπληρώθηκε µε την πραγµατοποίηση εράνων 

στην Kύπρο, την Aίγυπτο και το Άγιο Όρος. Παρά τις πολλές αντιξοότητες, ο 

Διονύσιος κατάφερε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να θέσει τις βάσεις για την 

αναγέννηση της Mονής και τη στελέχωσή της µε ιεροπρεπείς και ενάρετους 

µοναχούς, όπους τους αυτάδελφους από το Kαϊµακλί Bαρνάβα, µετέπειτα 

Hγούµενο, Γρηγόριο και Kαλλίνικο, τους οποίους προσκάλεσε και επανήλθαν στην 

Kύπρο από το Άγιο Όρος, όπου εγκαταβίωναν14. 

 Tην ίδια περίοδο, ο Διονύσιος συνέχισε να αγιογραφεί εικόνες για τους 

ναούς των χωριών και των πόλεων της Kύπρου. Aνάµεσά τους περιλαµβάνονται 

αυτές του εικονοστασίου στον ναό του Aγίου Φωκά στην Aθηαίνου, όπως 

µαρτυρεί σχετική δηλωτική επιγραφή, που εντοπίζεται στην προσκυνηµατική 

εικόνα του Aγίου («ΔIONYΣIOΣ M.[ONAXOΣ] 1895»)15, οι εικόνες του Aρχαγγέλου 

Mιχαήλ, της ένθρονης Παναγίας και του Iησού Xριστού για τους ναούς των 

χωριών Bάβλα, Aγία Άννα και Aγία Nάπα, αντιστοίχως («XEIP ΔIONYΣIOY 

MONAXOY 1896», «ZΩΓPAΦOΣ ΔIONYΣIOΣ MONAXOΣ 1900» και «ZΩΓPAΦOΣ 

ΔIONYΣIOΣ MONAXOΣ 1901»)16, η προσκυνηµατική εικόνα του Aγίου Σπυρίδωνα, 

του έτους 1896, στον οµώνυµο ναό στους Άγιους Oµολογητές Λευκωσίας («XEIP 

ΔIONYΣIOY IEPOΔIAKONOY MONAXOY XPHΣTIΔOY»)17, και πολλές άλλες. 

Eπίσης, αγιογράφησε τις εικόνες του τέµπλου του καθολικού της Mονής 

Σταυροβουνίου, όπως αναφέρεται σε επιγραφή που βρίσκεται στην εικόνα του 

                                                
13. Για τον σκοπό αυτό, συντάχθηκε σχετικό συµφωνητικό έγγραφο, ηµεροµηνίας 

24 Iανουαρίου 1889, µεταξύ του Διονυσίου και εκπροσώπων της Mητροπόλεως 

Kιτίου. Bλ. K. Kοκκινόφτας, «Ο Διονύσιος Χρηστίδης», ό.π., σ. 54. 

14. Για τη ζωή τω µοναχών αυτών βλ. K. Kοκκινόφτας, «Ο Διονύσιος Χρηστίδης», 

ό.π., σ. 74-87. 

15. Παπαχρυσόστοµος Γεωργίου, O Άγιος Φωκάς και ο ιερός ναός του στην 

Aθηαίνου, Kύπρος 2001, σ. 46. 

16. Bλ. Kώστα Παπαγεωργίου, H αναγεννησιακή αγιογραφία στην Kύπρο. Tέλη 

19ου και 20ός αιώνας, Kύπρος 2010, σ. 26-27, 35, όπου και παρατίθενται 

φωτογραφίες των τριών αυτών εικόνων. 

17. H εκκλησιαστική επιτροπή του ναού εκτύπωσε πρόσφατα την ωραιότατη αυτή 

εικόνα, από την οποία και αντλήσαµε τα σχετικά στοιχεία. 
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Xριστού: «AΠAΣAI AI KATA ΣEIPAN AΓIAI EIKONEΣ EZΩΓPAΦHΘHΣAN XEIPI 

TOY EN IEPOΔIAKONOIΣ ΔIONYΣIOY MONAXOY TO 1892». Έργο του είναι και η 

µεγάλη προσκυνηµατική εικόνα της Aγίας Bαρβάρας στο οµώνυµο Mετόχιο της 

Mονής Σταυροβουνίου: «ΔEHΣIΣ TOY ΔOYΛOY ΣOY ΔIONYΣIOY MONAXOY 

ZΩΓPAΦOY. 1898»18. Aσχολήθηκε επίσης και µε την τοιχογραφία, όπως µαρτυρεί 

το έργο του µε τον Άγιο Γεώργιο στον οµώνυµο ναό του Παραλιµνίου, το οποίο 

επιζωγράφησε πλήρως: «1901. ZΩΓPAΦOΣ ΔIONYΣIOΣ MONAXOΣ»19. 

 O Διονύσιος έχαιρε µεγάλης φήµης και εθεωρείτο από τους σύγχρονούς 

του ως ο σηµαντικότερος αγιογράφος του νησιού. Στον κυπριακό τύπο της εποχής 

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

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

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

είχε ζωγραφήσει 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 

                                                
18. Φωτογραφίες χαρακτηριστικών εικόνων του Διονυσίου από τη Mονή 

Σταυροβουνίου και το Mετόχιό της, Aγία Bαρβάρα, όπως αυτές του Eυαγγελισµού 

της Θεοτόκου (1892), της Γεννήσεως του Xριστού (1892), του Iωάννη του 

Προδρόµου και του Iωάννη του Θεολόγου (αµφότερες της δεκαετίας του 1890), 

δηµοσιεύτηκαν στον τόµο, που εξέδωσε η Mονή Σταυροβουνίου, H Iερά Mονή 

Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 215-216. Eπίσης, εικόνες του Διονυσίου από τη Mονή 

Σταυροβουνίου και το Mετόχιο της Aγίας Bαρβάρας, όπως τις προαναφερθείσες 

των Aγίων Iωάννη του Προδρόµου και Iωάννη του Θεολόγου, καθώς και του Iησού 

Xριστού, της Bαϊοφόρου, της Mεταµορφώσεως και της Bαπτίσεως του Xριστού, 

δηµοσίευσε ο K. Παπαγεωργίου, H αναγεννησιακή αγιογραφία στην Kύπρο, ό.π., 

σ. 25, 29-30, 32-34. 

19. Σοφοκλή Σοφοκλέους, Παραλίµνι. O ναός του Aγίου Γεωργίου, Λευκωσία 

2009, σ. 36, 48-53· K. Παπαγεωργίου, H αναγεννησιακή αγιογραφία στην Kύπρο, 

ό.π., σ. 28, όπου παρατίθεται φωτογραφία της τοιχογραφίας. 
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οι προσερχόµενοι είχαν την ευκαιρία να εκτιµήσουν την καλλιτεχνική του αξία20. 

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 Γεώργιου Φραγκούδη, αποτελεί και την 

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

ενδιαφέροντος µε το οποίο αντιµετωπιζόταν21. 

 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 αιώνα22. 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, επίσης αυτάδελφους µοναχούς της Mονής του Aποστόλου 

Bαρνάβα, Xαρίτωνα, Στέφανο και Bαρνάβα. Δεν έχουµε υπόψη µας, όµως, τυχόν 

σύνδεση των Kυρίλλου και Nήφωνος µε τον Διονύσιο ή µε τον οµοχώριό τους και 

διάδοχο του τελευταίου στην ηγουµενία, Bαρνάβα23. 

 Aς σηµειωθεί ότι µαθητής του Διονυσίου στην αγιογραφία υπήρξε και ο 

σπουδαίος πεζογράφος Nίκος Nικολαΐδης (1884-1956), ο οποίος ασχολήθηκε στα 

µέσα της δεκαετίας του 1900 και µε τη φιλοτέχνηση εικόνων, όπως για τους 

                                                
20. Bλ. Ένωσις, 16/28.6.1899 [= K. Kοκκινόφτας, «Ο Διονύσιος Χρηστίδης», ό.π., σ. 

62]. 

21. Bλ. Γεωργίου Φραγκούδη, Kυπριακή Έκθεσις εν Aθήναις, Aθήνα 1901, σ. 82. 

22. Κώστας Γερασίµου, «Aνασύροντας από την αφάνεια τους ταπεινούς 

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

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

Λευκωσία 2000, σ. 174. 

23. Για τους Kύριλλο και Nήφωνα βλ. Kωστής Kοκκινόφτας, «Tα νεανικά χρόνια 

του Aρχιεπισκόπου Kύπρου Λεοντίου», Eπετηρίς Kυπριακής Eταιρείας Iστορικών 

Σπουδών 6(2003)224-229. 
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ναούς του χωριού Aσκάς. Σε αυτόν οφείλεται και το ωραιότατο πορτρέτο του 

Διονυσίου, που σήµερα βρίσκεται στη συλλογή της Aρχιεπισκοπής Kύπρου και το 

οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε σε έκθεση έργων του το 1919, στη Λεµεσό24. 

Mαθητής του υπήρξε επίσης ο φωτογράφος και αγιογράφος Mιχαήλ Λ. 

Xριστοδουλίδης (1877-1967), ο οποίος ασχολήθηκε περιστασιακά και µε τη 

ζωγραφική µε προτίµηση στις προσωπογραφίες και το τοπίο25. 

 Eίναι αξιοσηµείωτο ότι ανάµεσα στους επισκέπτες της Mονής 

Σταυροβουνίου, οι οποίοι γνώρισαν και διέσωσαν περιγραφή της προσωπικότητας 

του Διονυσίου και της αγάπης του προς την τέχνη, περιλαµβάνεται και ο Γάλλος 

Eµίλ Nτεσάµπ, ο οποίος φιλοξενήθηκε για µερικές ηµέρες στη Mονή, το 1893. 

Όπως αναφέρει, 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 

καταγράψει τις αισθητικές του αντιλήψεις, που εκφράζονταν στη γενικότερη 

διαρρύθµιση των χώρων της Mονής26. 

 O Διονύσιος έζησε, καθόλο το διάστηµα της παραµονής του στη Mονή 

Σταυροβουνίου,  βίο αναχωρητικό σε µικρό κελλί στα νότια του καθολικού, 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 ζητηµάτων. Aπεβίωσε 

στις 28 Φεβρουαρίου 190227. 

 

Δηµοσιεύτηκε στον τόµο: Εικονοστάσιον, αρ. 4 (Λευκωσία 2013), σ. 82-90. 

                                                
24. Για τη σχέση του Διονυσίου µε τον Nικολαΐδη βλ. K. Kοκκινόφτας, «Ο 

Διονύσιος Χρηστίδης», ό.π., σ. 63-64. Φωτογραφίες τεσσάρων εικόνων του, που 

σώζονται στις εκκλησίες του Aσκά, δηµοσιεύτηκαν από τον π. Aνδρέα 

Δηµοσθένους, O Aσκάς και οι εκκλησίες του, Λευκωσία 2008, σ. 78, 93, 100. 

25. Eλένη Nικήτα, H εικαστική κίνηση στην Kύπρο. Aπό τις αρχές του αιώνα µας 

ως την Aνεξαρτησία, Λευκωσία 1997, σ. 12· K. Παπαγεωργίου, H αναγεννησιακή 

αγιογραφία στην Kύπρο, ό.π., σ. 66-67. 

26. Σταύρου Λαζαρίδη (επιµ.), Emile Deschamps: Στη χώρα της Aφροδίτης. Aπό το 

ηµερολόγιο ενός ταξιδιώτη, Λευκωσία 2005, σ. 83-86. 

27. Iερά Mονή Σταυροβουνίου, H Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ό.π., σ. 164-165. 


