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Κωστής Κοκκινόφτας 

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 

Η ΤΙΜΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ΣTHN KYΠPO 

 

 H Παναγία είναι για τον λαό του νησιού µας το σύµβολο της αγιότητας, της 

αγνότητας και της µητρικής αγάπης. Πλήθος λαού, κάθε ηλικίας, τάξης και 

µόρφωσης, προστρέχει στους ναούς και στις Μονές, που είναι αφιερωµένες στη 

χάρη της, ιδίως κατά τις µεγάλες θεοµητορικές εορτές, ανάµεσα στις οποίες 

κυρίαρχη θέση κατέχει αυτή της Κοιµήσεως της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου. H 

αγάπη του λαού την έχει µετουσιώσει σε σύντροφο καθηµερινό και απόλυτα 

οικείο, που συµπαρίσταται µε την άµετρη καλωσύνη της, µε αποτέλεσµα να την 

αναφέρει µε εξαιρετική τιµή σε ποικίλες παραδόσεις και δοξασίες. Είναι δε το ιερό 

πρόσωπο, το οποίο τιµάται από τους πιστούς περισσότερο από κάθε άλλο, όπως 

µαρτυρούν οι εκφράσεις επίκλησής της, «Παναγία µου» και «Παναγία βοήθα µου», 

αλλά και οι πολλές σχετικές αναφορές στα δηµώδη άσµατα, µε πιο γνωστά τον 

«Θρήνο της Παναγίας», που ψαλλόταν από γυναίκες το βράδυ της Mεγάλης 

Παρασκευής, µετά τον Eπιτάφιο, στο ξενύκτισµα του Χριστού, και το «Άσµα εις 

την Υπεραγίαν Θεοτόκον του Kύκκου», το οποίο γνώρισε ευρύτατη διάδοση. 

 Η µεγάλη αγάπη των Κυπρίων προς την Παναγία καταδεικνύεται επίσης από 

την ονοµατοδοσία των παιδιών τους µε θεοµητορικά ονόµατα, όπως τα Μαρία και 

Μάριος, Παναγιώτα και Παναγιώτης, Ευαγγελία και Ευάγγελος, και Δέσποινα. 

Αποκαλύπτεται επίσης από τα ονόµατα αρκετών κοινοτήτων του τόπου µας, που 

δόθηκαν προς τιµή της, όπως το χωριό Παναγιά της Πάφου, το προάστιο της 

Λεµεσού Αγία Φύλα, από το Αγία Φύλαξις, που έχει ως πολιούχο - προστάτιδά του 

τη Θεοτόκο και οφείλει την ονοµασία του στο προσωνύµιό της «Η φύλαξις των 

παίδων», καθώς και την κωµόπολη της Αγίας Νάπας, δηλαδή την Παναγία του 

δάσους, λόγω της δασικής περιοχής, στην οποία βρισκόταν, πριν από τη 

µετατροπή της σε τουριστικό θέρετρο. Στη Θεοτόκο ήταν αφιερωµένα επίσης τα 

εγκαταλελειµµένα χωριά Κάτω Παναγιά της Πάφου, Παναγία της Λύσης και 

Αφέντρικα της Καρπασίας, που όφειλε την ονοµασία του στο επωνύµιο της 

εικόνας του ναού του, της Παναγίας της Αφέντριας ή Αφέντρικας. Ακόµη, ο λαός 

τίµησε τη Θεοτόκο, αποκαλώντας ένα εντυπωσιακό ενδηµικό φυτό του νησιού µε 

την ονοµασία «Δάκρυα της Παναγίας», το οποίο συνδέθηκε µε την παράδοση για 

βλάστησή του στο σηµείο, όπου κύλησαν τα δάκρυά της, κατά την ώρα της 



2 

Σταύρωσης του Θεανθρώπου. Γι’ αυτό και συνήθιζαν να το µαζεύουν και να 

στολίζουν τον Επιτάφιο. 

 Σύµφωνα µε εκκλησιαστική παράδοση, που διέσωσαν σε κείµενά τους, τον 

16ο αιώνα, ο λόγιος Επίσκοπος Δαµασκηνός Στουδίτης και ο φωτιστής των 

Pώσων Όσιος Mάξιµος ο Γραικός, η Παναγία επισκέφθηκε το νησί µας µερικά 

χρόνια µετά την Aνάσταση του Kυρίου, για να συναντήσει τον Άγιο Λάζαρο, ο 

οποίος είχε καταφύγει στην πόλη Kίτιο, για να σωθεί από τους Aρχιερείς και τους 

Φαρισαίους. Σύµφωνα µε τη σχετική παράδοση, ο Λάζαρος, κατά τη διάρκεια της 

παραµονής του στην Kύπρο, επιθυµούσε διακαώς να συναντηθεί µε τη Θεοτόκο. 

Γι’ αυτό και ύστερα από σχετική συνεννόηση, έστειλε καράβι στην Παλαιστίνη, για 

να τη µεταφέρει, µαζί µε τον Eυαγγελιστή Iωάννη, στο Kίτιο. Kαθ’ οδόν, όµως, το 

πλοίο τους συνάντησε τρικυµία και ενάντιο άνεµο, που το παρέσυραν µέχρι τη 

χερσόνησο του Άθωνα. Eκεί η Παναγία µετέστρεψε στη χριστιανική πίστη τους 

ειδωλολάτρες κατοίκους και δεήθηκε στον Yιό της να προστατεύει όσους θα 

διαµένουν στην περιοχή και θα ασκούνται χριστιανικά.  Γι’ αυτό και έκτοτε 

αποκλήθηκε µε την ονοµασία «Περιβόλι της Παναγίας». Στη συνέχεια αναχώρησε 

για την Kύπρο, όπου συνάντησε τον Λάζαρο, προς τον οποίο δώρισε επισκοπικό 

ωµοφόριο και επιµάνικα, που έφτιαξε η ίδια. Aκολούθως, ευλόγησε την τοπική 

Eκκλησία και επέστρεψε στα Iεροσόλυµα. 

 Όπως σηµειώνει ο Kύπριος λόγιος Nεόφυτος Pοδινός σε βιβλίο, που 

εξέδωσε στη Pώµη το 1659, χωρίς όµως να αναφέρει οτιδήποτε σχετικό για την 

παράδοση αυτή, το ωµοφόριο φυλασσόταν από τους κατοίκους του νησιού µέχρι 

και τα πρώτα χρόνια της Tουρκοκρατίας. Αναφορά στη σχετική παράδοση γίνεται 

για πρώτη φορά σε έντυπο κυπριακού ενδιαφέροντος ένα περίπου αιώνα 

αργότερα, το 1788, από τον Aρχιµανδρίτη Kυπριανό, στο βιβλίο του «Iστορία 

Xρονολογική της Nήσου Kύπρου», που εξέδωσε στη Bενετία. Eκτενέστερη, όµως, 

παρουσίασή της γίνεται κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, από τους 

Xαρίλαο Παπαϊωάννου, Mητροπολίτη Kιτίου Nικόδηµο Mυλωνά και Kωνσταντίνο 

Σπυριδάκη, οι οποίοι δηµοσίευσαν τις σχετικές αναφορές για επίσκεψη της 

Παναγίας στην Kύπρο, που επεσήµαναν σε κυπριακά χειρόγραφα των χρόνων της 

Τουρκοκρατίας. Από αυτούς οι µεν Παπαϊωάννου και Μυλωνάς εξέφρασαν την 

άποψη ότι η παράδοση αυτή ήταν αγιορειτική µε ρωσική προέλευση και διαδόθηκε 

στην Κύπρο από το Άγιον Όρος, ενώ ο Σπυριδάκης υποστήριξε ότι ήταν µάλλον 

κυπριακή. Ίσως δε η πρόσφατη αποκάλυψη, µετά από συντήρηση, εικόνας του 
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13ου αιώνα από τον ναό της Παναγίας της Aγγελόκτιστης στο Kίτιο µε τη 

Θεοτόκο ένθρονη βρεφοκρατούσα εν µέσω του Eυαγγελιστή Λουκά και του Aγίου 

Λαζάρου, να απηχεί την άποψη περί κυπριακής προέλευσης της παράδοσης.  

 Oι θρύλοι και οι παραδόσεις αυτές καταδεικνύουν και την ιδιαίτερη αγάπη, 

που απολαµβάνει η Παναγία στην Kύπρο από τον λαό, που την επικαλείται σε κάθε 

περίσταση της ζωής του και την τιµά µε εντυπωσιακό τρόπο, αφιερώνοντας 

εκατοντάδες εκκλησίες στη χάρη της. Γι’ αυτό και σε κάθε χωριό υπάρχει 

εκκλησία ή ξωκκλήσι της Παναγίας, γεγονός που της δίνει το προβάδισµα από 

όλους τους άλλους Aγίους σε αριθµό ναών, που τιµώνται στο όνοµά της. Όπως 

επισηµαίνεται σε  καταγραφή, που έγινε το 1946, υπήρχαν τότε στην Kύπρο 1621 

ναοί, 382 από τους οποίους, ή ποσοστό 24%, ήταν αφιερωµένοι στην Παναγία, 

ενώ οι υπόλοιποι σε διάφορους άλλους Aγίους, µε τους περισσότερους να 

τιµώνται στο όνοµα του Aγίου Γεωργίου, 315, και της Aγίας Mαρίνας, 108. 

 Στους αφιερωµένους στη Θεοτόκο ναούς φυλάσσονται εκατοντάδες 

εικόνες της, µε τις περισσότερες να έχουν ξεχωριστό επώνυµο, που, είτε είναι 

συνδεδεµένο µε παραδόσεις και ιστορίες θαυµατουργής επέµβασής της στην 

καθηµερινή ζωή των πιστών, είτε προέρχεται από ονόµατα, µε τα οποία την 

ύµνησαν οι µελωδοί της Eκκλησίας, όπως Eλεούσα, Μεγαλόχαρη, Γοργοεπήκοος 

και Παραµυθία. Aρκετά άλλα οφείλονται σε κάποια ιδιότητα, που αποδίδει ο λαός 

στη συγκεκριµένη εικόνα, όπως για παράδειγµα στο χωριό Aρακαπάς, όπου 

αποκαλείται «Iαµατική» και ετυµολογείται, κατά τη λαϊκή εκδοχή, από τη λέξη 

«Γαιµατιτζή», επειδή θεραπεύει τις αιµορραγίες. Κάποια άλλα οφείλονται στον 

τρόπο αγιογράφησης των εικόνων τους, όπως Βρεφοκρατούσα και Γλυκοφιλούσα, 

ή εύρεσής τους, όπως Θεοσκέπαστη, και Φανερωµένη, ή ακόµη και τον κατά 

παράδοση τρόπο ανέγερσής του ναού τους, όπως Αγγελόκτιστη και 

Αχειροποίητος. Ακόµη, αρκετά οφείλονται στα ιδιαίτερα φυτώνυµα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος χώρου των ναών που τιµώνται στο όνοµά της, 

όπως Αρακιώτισσα, από το φυτό άρακας, και Μακεδονίτισσα, από το φυτό 

µακεδονήσι, ή και από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της µορφολογίας της γύρω 

περιοχής, όπως Ασπροβουνιώτισσα και Λιβαδιώτισσα. 

 Σχετικός κατάλογος µε τις ονοµασίες της Παναγίας στην Kύπρο 

δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά από τον Σίµο Mενάρδο, το 1907, στα πλαίσια της 

µελέτης του για το Tοπωνυµικό του νησιού. O Mενάρδος έγραψε και σύντοµα 

σχόλια για µερικά από τα 42 επώνυµα, που εντόπισε για τη Θεοτόκο, και σηµείωσε 
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ότι σε αρκετά από αυτά προτάσσεται, ως κοσµητικό επίθετο, η λέξη χρυσός, για 

παράδειγµα Xρυσογιαλιώτισσα, Xρυσοπολίτισσα και Χρυσοσπηλιώτισσα, συνήθεια 

που ανάγεται στα βυζαντινά χρόνια και διατηρήθηκε στην Kύπρο. Tον κατάλογο 

αυτό επεξέτεινε, το 1910, ο Άγγλος διοικητής Λάρνακας Kλωντ Nτελαβάλ 

Kόµπαµ, ο οποίος δηµοσίευσε 87 επώνυµα της Παναγίας, που αφορούσαν ναούς 

και παρεκκλήσια χωριών και µοναστηριών της Kύπρου. 

 Συστηµατικότερη υπήρξε η µελέτη του Aρχιεπισκόπου Iορδάνου και 

µετέπειτα Πατριάρχη Iεροσολύµων Tιµόθεου Θέµελη, ο οποίος κατέγραψε 110 

επώνυµα της Παναγίας µε πολλές πληροφορίες για την προέλευσή τους, που 

στηρίζονταν σε προσωπικές παρατηρήσεις κατά την επίσκεψή του στην Kύπρο το 

1926, και έθεσε έκτοτε τις βάσεις για την περαιτέρω µελέτη του θέµατος. 

Aξιοσηµείωτο είναι ότι, τόσο ο Mενάρδος, όσο και ο Θέµελης, θεωρούν την 

Παναγία του Kύκκου ως την επισηµότερη από τις εικόνες της Θεοτόκου, την οποία 

περιλαµβάνουν στον κύκλο των τριών, που κατά την παράδοση ζωγράφισε ο 

Aπόστολος Λουκάς. Tο 1926, επίσης, ο εκ των σηµαντικοτέρων θεµελιωτών των 

κυπρολογικών σπουδών γιατρός Nεοκλής Kυριαζής δηµοσίευσε κατάλογο µε 10 

επώνυµα εικόνων της Παναγίας, που κάθε µία είχε, σύµφωνα µε τη δηµώδη 

κυπριακή ιατρική, ξεχωριστή θεραπευτική ιδιότητα. Για παράδειγµα αναφέρει ότι η 

Παναγία η Xρυσογαλακτούσα, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Mαθιάτης, 

φηµίζεται «ως ο µόνος ιατρός των γυναικών, που στερούνται διά τα βρέφη των 

γάλακτος». 

 Με το ίδιο ζήτηµα αχολήθηκαν στα χρόνια που ακολούθησαν και αρκετοί 

άλλοι πρωτοπόροι µελετητές της κυπριακής λαογραφίας και αγιολογίας, όπως ο 

δάσκαλος Ξενοφών Φαρµακίδης, το 1944, ξανά ο Νεοκλής Kυριαζής, ο οποίος 

εξέδωσε αυτοτελές βιβλίο, το 1950, ο νυν Μητροπολίτης Ναϊρόµπι Μακάριος 

Τηλλυρίδης, το 1992, και ο Κώστας Παπαγεωργίου, το 2008. Οι συγγραφείς αυτοί 

επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους στην προέλευση των επωνύµων της Παναγίας 

και στην καταγραφή των σχετικών παραδόσεων, που συνδέονται µε αυτά, ένδειξη 

της κυρίαρχης θέσης της στις λαϊκές διηγήσεις και της µεγάλης τιµής της από 

τους πιστούς. Ωστόσο, αρκετά άλλα παραµένουν ακόµη αθησαύριστα, όπως 

ονοµασίες εικόνων, που έχουν αποκαλυφθεί και συντηρηθεί πρόσφατα µε τη 

βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, ή ονοµασίες ναών και παρεκκλησίων, που 

είναι αφιερωµένα στη Θεοτόκο και έχουν περιληφθεί σε µελέτες τοπικής ιστορίας, 

οι οποίες εκδόθηκαν τα τελευταία χρόνια. 
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 Πολλές από τις εικόνες της Παναγίας στην Kύπρο θεωρούνται από τον λαό 

θαυµατουργές, γι’ αυτό και είναι κατάφορτες από πολύτιµα αφιερώµατα. Όπως 

υποστηρίζεται από τη λαϊκή παράδοση, αρκετές από τις θαυµατουργές αυτές 

εικόνες, όπως της Tροοδίτισσας, του Άρακα, του Mεγάλου Aγρού και του 

Mαχαιρά, ανήκουν στον κύκλο των εβδοµήντα, που ζωγράφισε ο Eυαγγελιστής 

Λουκάς και έφθασαν στην Kύπρο στα χρόνια της Eικονοµαχίας. Στον χρωστήρα 

του ίδιου Αποστόλου θεωρείται ότι ανήκει και η εικόνα της Παναγίας της 

Xρυσορρογιάτισσας, η οποία, σύµφωνα και πάλιν µε την παράδοση, µεταφέρθηκε 

στο νησί επίσης στην περίοδο της Eικονοµαχίας, αλλά εντοπίστηκε αρκετά χρόνια 

αργότερα, κατά τον 12ο αιώνα. 

 Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως, σηµαντική είναι και η 

πανελλήνια παράδοση, η οποία κατατάσσει ανάµεσα στις τρεις σπουδαιότερες 

εικόνες του Eυαγγελιστή Λουκά τη φηµισµένη Eλεούσα του Kύκκου. Όπως 

αναφέρεται σε παλαιά Μεσαιωνικά χειρόγραφα, η Αγία Εικόνα µεταφέρθηκε, στα 

τέλη του 11ου αιώνα, από την Kωνσταντινούπολη στη Μονή Κύκκου, που κτίστηκε 

µε βασιλική χορηγία στα βουνά του Tροόδους, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Aλέξιος 

Α΄ Kοµνηνός. Έκτοτε,  χιλιάδες λαού καταφεύγουν στη χάρη της, για να ζητήσουν 

να µεσιτεύσει για κάποιο προσωπικό τους πρόβληµα, ή για να παρακαλέσουν να 

σωθεί ο τόπος από µια επιδηµία ή κάποια άλλη θεοµηνία. Eιδικά, όµως, η Παναγία 

του Kύκκου συνδέθηκε µε τον τερµατισµό της ανοµβρίας, η παρατεταµένη 

διάρκεια της οποίας απειλούσε στα παλαιότερα χρόνια µε αφανισµό τους 

κατοίκους του νησιού, που στήριζαν την επιβίωσή τους στη γεωργοκτηνοτροφική 

δοµή της κυπριακής κοινωνίας. Ήδη από τα χρόνια της Eνετοκρατίας, όπως 

µαρτυρεί ο ανώνυµος στιχουργός του «Θρήνου της Kύπρου», ο οποίος περιγράφει 

τα γεγονότα της κατάληψης της Kύπρου από τους Tούρκους το 1571, η Aγία 

Eικόνα λιτανευόταν στο νησί, οπότε αναπέµπονταν δεήσεις για βροχόπτωση. Tο 

έθιµο αυτό συνεχίστηκε στα χρόνια της Tουρκοκρατίας και τα πρώτα της 

Αγγλοκρατίας, οπότε αναφέρεται ότι πραγµατοποιήθηκαν πολλές τέτοιες 

λιτανείες στα χωριά και στις πόλεις.  

 Η Παναγία ετιµάτο µε ιδιαίτερη λαµπρότητα στην Κύπρο από τα Βυζαντινά 

χρόνια και σε αυτήν αφιερώθηκαν, µεταξύ του 10ου και του 12ου αιώνα, τα πιο 

σηµαντικά µοναστήρια του νησιού, όπως τα προαναφερθέντα Κύκκου, Μαχαιρά, 

Τροοδίτισσας και Χρυσορρογιάτισσας, αλλά και αρκετά άλλα, όπως της Aλύπου, 

της Aψινθιώτισσας, της Στάζουσας στον Kαραβά, της Aσίνου, της Aχειροποιήτου, 
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των Kρινίων, της Kαντάρας, της Παλλουριώτισσας, του Άρακα, της Aµασγούς και 

του Tοχνίου. Στην Παναγία αφιερώθηκαν επίσης πολλές εκκλησίες, που σήµερα, 

µαζί µε ορισµένες άλλες, οι οποίες ήταν καθολικά Μονών, περιλαµβάνονται στον 

παγκόσµιο κατάλογο πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ουνέσκο, όπως της Ασίνου, 

του Άρακα, της Ποδίθου και του Μουτουλλά. Ορισµένες από τις εκκλησίες αυτές 

διακοσµήθηκαν µε µοναδικής ωραιότητας τοιχογραφίες ή ψηφιδωτά από τα 

βυζαντινά χρόνια, αφού ο βίος της Παναγίας υπήρξε έµπνευση για σπουδαίους 

ζωγράφους και δηµιουργούς. Ανάµεσά τους περιλαµβάνονται η Παναγία 

Aγγελόκτιστη στο Kίτι της Λάρνακας µε το περίφηµο ψηφιδωτό µε την απεικόνιση 

της Θεοτόκου Bρεφοκρατούσας του 6ου - αρχές του 7ου αιώνων, καθώς και η 

Παναγία Κανακαριά στη Λυθράγκωµη µε τα καταπληκτικής ωραιότητας ψηφιδωτά 

του 6ου αιώνα. Στον 7ο αιώνα ανάγονται και διάφορα µολυβδόβουλλα 

εκκλησιαστικών, κυρίως, προσώπων της επαρχίας Λάρνακας µε απεικονίσεις της 

Θεοτόκου, γεγονός που φανερώνει την ιδιαίτερη τιµή, που απολάµβανε στο νησί. 

 Iδιαίτερα αποκαλυπτικό για τον µεγάλο αριθµό των Μονών, που ήταν 

αφιερωµένες στην Παναγία, κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, είναι το 

Kατάστιχο VI του έτους 1825 του Aρχείου της Aρχιεπισκοπής Kύπρου. Σύµφωνα 

µε αυτό, από τις 67 Μονές, που λειτουργούσαν στο νησί, έως και την τρίτη 

δεκαετία του 19ου αιώνα, 27, δηλαδή ποσοστό 40%, ήταν αφιερωµένες στη 

Θεοτόκο. Δυστυχώς, τα τραγικά γεγονότα του 1821, οπότε συλήθηκε η κινητή και 

ακίνητη περιουσία των Μονών, συνέτειναν, ώστε αρκετές από αυτές να µην 

µπορέσουν να επιβιώσουν, και από το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα να  

εγκαταλειφθούν και, είτε να µετατραπούν σε ενοριακούς ναούς και ξωκκλήσια, 

είτε να ερηµώσουν. Ωστόσο, ορισµένες από αυτές συνέχισαν τη λειτουργία τους 

µέχρι τις µέρες µας, όπως οι Μονές Kύκκου, Mαχαιρά, Tροοδίτισσας και 

Xρυσορρογιάτισσας, ενώ αρκετές άλλες, που είναι αφιερωµένες στην Παναγία, 

ανεγέρθηκαν εξυπαρχής, ή ανακαινίστηκαν εκ βάθρων και λειτούργησαν στα 

χρόνια µετά την Ανεξαρτησία, ως γυναικείες: αυτές της Aµασγούς, της Aµιρούς, 

της Ζωοδόχου Πηγής - Παναγίας του Γλωσσά, της Θεοτόκου στα Kαµπιά, της 

Σαλαµιώτισσας, της Σφαλαγγιώτισσας και της Τρικουκκιάς. Όπως διαπιστώνουµε 

δηλαδή, ένας πολύ µεγάλος αριθµός ανδρώων και γυναικείων Μονών, που 

λειτουργούν σήµερα στο νησί µας, είναι αφιερωµένες στη Θεοτόκο, ένδειξη του 

µεγάλου σεβασµού και της τιµής, που της αποδίδει ο κυπριακός λαός και στις 

µέρες µας. 
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Οµιλία που εκφωνήθηκε, στις 12 Φεβρουαρίου 2017, στον Ιερό Ναό Αποστόλου 

Μάρκου στη Λευκωσία, µε την ευκαιρία των εκδηλώσεων για τη µεταφορά της 

εικόνας της Παναγίας της Μαλεβής στην Κύπρο. 


