
Κωστής Κοκκινόφτας

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου

O ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ (1735-1833- ;)

Ο Μιχαήλ προσκυνητής ή Xατζηµιχαήλ, όπως υπέγραφε σε κάποιες από τις 

πολλές εικόνες που ζωγράφησε, υπήρξε ένας από τους σηµαντικότερους Κύπριους 

αγιογράφους των χρόνων της Τουρκοκρατίας1. Γεννήθηκε στο χωριό της 

Mαραθάσας Kαµινάρια, κατά πάσα πιθανότητα το 1735, όπως µπορούµε έµµεσα να 

συµπεράνουµε από το έτος της ηλικίας του, που αναγράφεται σε διάφορες εικόνες 

του, καθώς και από κείµενο οµιλίας, που εκφώνησε στον ναό του Aγίου Γεωργίου 

της γενέτειράς του, όπου αναφέρει ότι το 1830 ήταν ηλικίας 95 χρόνων.

Για παράδειγµα, στην εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας, του έτους 1833, 

που βρίσκεται στον ναό του Αγίου Δηµητρίου στην οµώνυµη κοινότητα, σηµειώνει 

ότι ήταν τότε «ëκατόν παρά δύο âτ΅ν», στη δε εικόνα του Αγίου Τρύφωνα του 

έτους 1832, που σήµερα βρίσκεται στο Eκκλησιαστικό Mουσείο της Mονής 

Χρυσορρογιάτισσας, αναφέρει ότι ήταν 97 χρόνων: «αωλβ΄ 1832 ï ζωγράφος qν 

âτ΅ν 97». Ωστόσο, σε άλλες εικόνες δίνει διαφορετικά στοιχεία για την ηλικία του. 

Για παράδειγµα, στην εικόνα της Παναγίας του έτους 1829, στον ναό του Αγίου 

Τυχικού στα Μέσανα, σηµείωσε ότι ήταν τότε 96 χρόνων: «ΧΕΙΡ ΤΟΥ 

ΜΥΡΙΑΝΘΕΩΣ Χ" ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞ ΕΤΩΝ», ενώ σε αυτή της 

Δευτέρας Παρουσίας του έτους 1825, που βρίσκεται σε προσκυνητάρι στον βόρειο 

τοίχο του ναού της Παναγίας της Xρυσοσώτηρας στο χωριό Tρεις Eλιές, αναφέρει 

ότι ήταν τότε 80 ετών: «Χείρ Μιχαήλ ΠροσκυνητοÜ καί çγδοηκονταετÉ». 

Οπωσδήποτε, όµως, όποια και αν είναι η πραγµατική χρονολογία της γέννησής του, 

το γεγονός είναι ότι υπήρξε ο µακροβιότερος Κύπριος αγιογράφος των χρόνων 

της Τουρκοκρατίας, που εξακολούθησε να ζωγραφίζει µε σταθερό χέρι, µέχρι το 

βαθύ του γήρας.

Έργα του Xατζηµιχαήλ, άλλα ενυπόγραφα και άλλα ανυπόγραφα, 

διασώζονται κυρίως στους ναούς της Παναγίας της Kαρδιοβαστάζουσας και των 

Aγίων Γεωργίου και Eρµολάου των Kαµιναριών, αλλά και σε αρκετούς άλλους 

ναούς κοινοτήτων και Mονών του νησιού, που καταδεικνύουν την αξιόλογη και 

συνεχή παραγωγική δραστηριότητά του, µεταξύ των ετών 1774 και 1833.

Aπό τις ενυπόγραφες εικόνες, που οφείλονται στον χρωστήρα του, 

αναφέρονται ενδεικτικά αυτές του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (1782) στο καθολικό του 

1. Για τον Xατζηµιχαήλ είχαµε δηµοσιεύσει παλαιότερα βιογραφικό σηµείωµα 

στους τόµους Άγιος Δηµήτριος Mαραθάσας, Λευκωσία 2009, σ. 31-42, και 

Kαµινάρια, Λευκωσία 2009, σ. 126-144, µε βάση, κυρίως, την επιτόπια έρευνα. Eδώ 

παρατίθενται και αρκετές επιπρόσθετες πληροφορίες, που εντοπίστηκαν στη 

συνέχεια.



οµώνυµου Μετοχίου της Μονής Κύκκου στη Λακατάµια2, της Παναγίας της 

Eλεούσας (1808) στη Mονή της Σαλαµιώτισσας3, της Παναγίας της Οδηγήτριας 

(1829), του Xριστού (1830), του Aγίου Tυχικού και του Aγίου Tρύφωνος (1832), οι 

οποίες προέρχονται από τον ναό του Αγίου Τυχικού στα Μέσανα της Πάφου4, 

καθώς και αυτές του Xριστού (1831) και της Παναγίας της Οδηγήτριας  (1833), που 

βρίσκονται στον ναό του Aγίου Δηµητρίου, στην οµώνυµη κοινότητα5. Βέβαια, οι 

περισσότερες ενυπόγραφες εικόνες του φυλάσσονται στους ναούς της γενέτειράς 

του. Για αυτές θα γίνει εκτενής αναφορά στη συνέχεια.

Είναι αξιοσηµείωτο ότι στον Χατζηµιχαήλ αποδίδονται και πολλές άλλες 

εικόνες, όπως του Aγίου Kυριακού (τέλος 18ου - αρχές 19ου αιώνα, ναός Aγίου 

Kυριακού, Kάµπος)6, του Επισκόπου Κυρηνείας Αγίου Θεοδότου (1785, ναός Αγίου 

Δηµητρίου, Άγιος Δηµήτριος)7, των Aγίων Bαρνάβα και Iλαρίωνα (ναός Aγίων 

Bαρνάβα και Iλαρίωνα, Περιστερώνα)8, του Χριστού και του Τιµίου Προδρόµου 

(καθολικό Μονής Αγίου Ιωάννη Λαµπαδιστή)9, των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας 

2. Κωστή Κοκκινόφτα - Ιωάννη Θεοχαρίδη, Mετόχια της Iεράς Mονής Kύκκου. 

Aρχάγγελος Mιχαήλ, Λευκωσία 2001, σ. 15, 45 (όπου φωτογραφία της εικόνας). 

3. Xριστόδουλου Xατζηχριστοδούλου - Kυριάκου Παπαϊωακείµ, «Mεταβυζαντινές 

εικόνες µε την παράσταση της Παναγίας του Kύκκου», στον τόµο: Στυλιανού 

Περδίκη (επιµ.), Πρακτικά  Συνεδρίου: H Iερά Mονή Kύκκου στη Bυζαντινή και 

Mεταβυζαντινή Aρχαιολογία και Tέχνη, Λευκωσία 2001, σ. 55, 79 (όπου 

φωτογραφία της εικόνας).

4. Ιωάννη Τσικνόπουλλου, Παναγία η Xρυσορρωγιάτισσα, Λευκωσία 1964-65, σ. 

185· Του ιδίου, «Παφιακά», Kυπριακαί Σπουδαί 31(1967)107.

5. Kωστή Kοκκινόφτα, Άγιος Δηµήτριος Mαραθάσας, ό.π., σ. 187.

6. Για την εικόνα αυτή βλ. Kυριάκου Παπαϊωακείµ, «Άγιος Kυριακός, τέλη 18ου - 

πρώτο µισό 19ου αιώνα», στον τόµο: Λευκής Mιχαηλίδου (επιµ.), Iερά Mητρόπολις 

Mόρφου. 2000 χρόνια Tέχνης και Aγιότητος, Λευκωσία 2000, σ. 382, 383 (όπου 

φωτογραφία της εικόνας).

7. Xριστόδουλου Xατζηχριστοδούλου, «Άγιος Θεόδοτος Eπίσκοπος Kυρήνης της 

Kύπρου, 1.3.1785», στον τόµο: Λ. Μιχαηλίδου (επιµ.), Iερά Mητρόπολις Mόρφου, 

ό.π., σ. 376, 377 (όπου φωτογραφία της εικόνας).

8. Λευκής Μιχαηλίδου - Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου (επιµ.), H Mόρφου ως 

Θεοµόρφου του χθες, του σήµερα και του αύριο, Λευκωσία 2011, σ. 136.

9. Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου (12ος-14ος αιώνας) - Kυριάκου Παπαϊωακείµ 

(15ος-19ος αιώνας), «Φορητές εικόνες στην Iερά Mητρόπολη Mόρφου», στον τόµο: 

Λ. Mιχαηλίδου (επιµ.), Iερά Mητρόπολις Mόρφου, ό.π., σ. 152.
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(ναός Αγίας Μαρίνας, Τερσεφάνου), του προστάτη της γεωργίας Aγίου Tρύφωνος 

(καθολικό Mονής Aγίου Mηνά)10 και άλλες. H τελευταία είναι µία από τις πέραν των 

διακοσίων, µε τις οποίες ο Eθνοµάρτυρας Aρχιεπίσκοπος Kύπρου (1810-1821) 

Kυπριανός εφοδίασε, µεταξύ των ετών 1820-21, αρκετούς ναούς στο νησί, ώστε να 

προσφέρει και την εκ Θεού βοήθεια στον αγώνα εναντίον της µάστιγας της 

ακρίδας11. Eίναι δε πιθανόν, ο Χατζηµιχαήλ να αγιογράφησε αρκετές από τις εικόνες 

αυτές. Aς σηµειωθεί ότι, όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια, µία τέτοια εικόνα 

φυλάσσεται και στον ναό του Aγίου Γεωργίου, στη γενέτειρά του.

H καταγωγή του από τα Kαµινάρια έχει διασωθεί στην προφορική παράδοση 

των κατοίκων του χωριού αυτού, όπως και των γύρω κοινοτήτων Tριών Eλιών και 

Aγίου Δηµητρίου, όπου ζουν απόγονοί του µέχρι τις µέρες µας12. Επιβεβαιώθηκε δε 

πρόσφατα, µετά τον εντοπισµό σχετικών επιγραφών στην εικόνα των Tριών 

Iεραρχών, του έτους 1777, που σήµερα εκτίθεται στο Mουσείο Πολιτιστικής 

Kληρονοµιάς των Καµιναριών, του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, του έτους 1822, 

που βρίσκεται στον άµβωνα του ναού του Αγίου Γεωργίου της κοινότητας, και στον 

Eσταυρωµένο, του έτους 1824, που επιστέφει το εικονοστάσιο της εκκλησίας της 

Παναγίας της Kαρδιοβαστάζουσας. Ακόµη σηµειώνεται σε δύο αγοραπωλητήρια 

έγγραφα (K4 και KΔ11) του Ελληνικού Αρχείου της Μονής Κύκκου13 και 

σηµειώνεται από τον ίδιο σε επικεφαλίδα οµιλίας, που, όπως αναφέρθηκε, 

εκφώνησε το 1830. Για τις επιγραφές αυτές και για την οµιλία του 1830 επίσης θα 

γίνει λόγος στη συνέχεια.

Δεν έχουµε υπόψη µας οποιεσδήποτε πληροφορίες για τη µόρφωσή του. 

Είναι πολύ πιθανόν να διδάχθηκε τα πρώτα του γράµµατα στη γειτονική στα 

Καµινάρια Mονή της Παναγίας του Κύκκου, µε την οποία οι κάτοικοι της κοινότητας 

είχαν στενούς δεσµούς. Οπωσδήποτε, όµως, ήταν αρκετά µορφωµένος για την 

εποχή, αφού στα διασωθέντα παλαίτυπα του ναού του Aγίου Γεωργίου της 
10. Kυριάκου Παπαϊωακείµ, «H αγιογραφική δραστηριότητα στη Mητρόπολη Kιτίου 

κατά τον 18ο και 19ο αιώνα», στον τόµο: Xριστίνας Σπανού (επιµ.), H κατά Kίτιον 

αγιογραφική τέχνη, Λάρνακα 2002, σ. 116.

11. Iωάννη Tσικνόπουλλου, «H ακολουθία του Aγίου Tρύφωνος», Kυπριακαί 

Σπουδαί 33(1969)199-201.

12. Tην παράδοση αυτή είχαµε καταγράψει στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Bλ. 

Κωστή Κοκκινόφτα, Τα Καµινάρια. Ιστορική και λαογραφική επισκόπηση, Λευκωσία 

1991, σ. 40· Tου ιδίου, Xωριά και Mοναστήρια της Nότιας Mαραθάσας, Λευκωσία 

1995, σ. 41.

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

αγιογράφους των εκκλησιών της Mητροπόλεως Mόρφου», στον τόµο: Λ. 

Mιχαηλίδου (επιµ.), Iερά Mητρόπολις Mόρφου, ό.π., σ. 170.
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γενέτειράς του περιλαµβάνεται και ένα Ωρολόγιο του έτους 1772 (σήµερα στο 

Mουσείο Πολιτιστικής Kληρονοµιάς των Καµιναριών), το οποίο ανήκε σε αυτόν. 

Φέρει τη σηµείωση: «καί τόδε σύν τοÖς ôλλοις µιχαήλ τοÜ µυριανθέως καί µαθητοÜ 

ζωγράφου», γεγονός που φανερώνει ότι ο Kύπριος αγιογράφος είχε και άλλα βιβλία 

στην κατοχή του. Σε αυτό συνηγορεί επίσης σηµείωµα στο χειρόγραφο για την 

ιστορία της Mονής Kύκκου, που γράφτηκε το 1611 από τον µοναχό Bαρνάβα, το 

οποίο περιήλθε στην κατοχή του «Mιχαήλη àπό χωρίον Kαµινάρια», πιθανότατα του 

Kύπριου αγιογράφου. Tο 1811, το χειρόγραφο διατέθηκε στον ιερέα Mιχαήλ για να 

καταλήξει, µετά από διάφορους άλλους κατόχους, στη συλλογή χειρογράφων του 

Bατικανού14. Για τη µόρφωσή του µαρτυρεί εξάλλου κείµενο του αρχειοφύλακα της 

Aρχιεπισκοπής Κωνσταντίνου Μυριανθόπουλου (1874-1962), για το οποίο επίσης 

θα γίνει αναφορά στη συνέχεια.

H αναφορά, στην ανωτέρω σηµείωση, του Xατζηµιχαήλ, ως «µαθητοÜ 

ζωγράφου» είναι αποκαλυπτική για την περίοδο που µυήθηκε στη ζωγραφική τέχνη, 

η οποία τοποθετείται στις αρχές της δεκαετίας του 187015. Tότε το όνοµα του 

εµφανίζεται για πρώτη φορά ανάµεσα στους αγιογράφους του νησιού, αφού, 

σύµφωνα µε σχετική επιγραφή στην ποδέα του εικονοστασίου του καθολικού της 

Μονής του Αγίου Παντελεήµονα Αχερά, που βρίσκεται κάτω από την εικόνα του 

Aγίου Nικολάου, συνεργάστηκε µε τον ζωγράφο Μιχαήλ Θετταλό στην 

αγιογράφηση των εικόνων και στην επιχρύσωση του τέµπλου: «ΕΙΛΗΦΕ ΤΑ ΝΥΝ 

ΠΕΡΑC Η ΖΩΓΡΑΦΙΑ, / ΤΟΥΔΕ ΕΝ ΧΡΥCΩ ΛΥCΙΤΕΛΕC ΤΕΜΠΛΙΟΥ, / CΥΝ ΤΑΙC ΕΝ 

ΑΥΤΩ ΔΕCΠΟΤΙΚΑΙC ΕΙΚΟCΙ / ΕΚ ΧΕΙΡΟC Τ’ ΕΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΤΤΑΛΕΩC, / ΚΑΙ 

14. Kώστα Kωνσταντινίδη, H διήγησις της Θαυµατουργής εικόνας της Θεοτόκου 

Eλεούσας του Kύκκου, Λευκωσία 2002, σ. 40.

15. Aς σηµειωθεί ότι στον τόµο για την ιστορία του χωριού Άγιος Δηµήτριος είχαµε 

αποδώσει στον χρωστήρα του, λανθασµένα, την εικόνα του Αγίου Νικολάου, του 

έτους 1754, που βρίσκεται στον ναό του Αγίου Γεωργίου στα Καµινάρια, και 

χρονολογήσει το ξύλινο αρτοφόριο του ίδιου ναού, που βρίσκεται σήµερα στο 

Mουσείο Πολιτιστικής Kληρονοµιάς της κοινότητας και φέρει φύλλο χάρτου µε 

προσωποποιηµένο ήλιο, έργο δικό του, στο έτος 1759 αντί του ορθού 1799 (αψνθ 

αντί αψ¹θ). Bλ. K. Kοκκινόφτα, Άγιος Δηµήτριος Mαραθάσας, ό.π., σ. 33-35. 

Προσεκτικότερη, όµως, µελέτη των διαφόρων τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών της 

εικόνας του Aγίου Nικολάου βεβαίωσε για την αγιογράφησή της από διαφορετικό 

ζωγράφο, που µάλλον ανήκε στη Σχολή του Aγίου Hρακλειδίου. Σχετική διόρθωση 

έγινε και για το ξύλινο αρτοφόριο, που µετά τη συντήρησή του διαπιστώθηκε η 

ορθή χρονολογία κατασκευής του, 1799. Bλ. K. Kοκκινόφτα, Kαµινάρια (2009), ό.π., 

σ. 133.
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ΤΟΥ ΠΑΡ’ ΕΜΟΙ ΤΑΥΤΟΝΥΜΟΥ ΕΚ ΤΗCΔΕ»16.

Πρόκειται για τις εικόνες του Xριστού, της Παναγίας, του Aγίου Νικολάου, 

του Aγίου Iωάννη του Θεολόγου και του Aγίου Iωάννη του Προδρόµου, που 

βρίσκονται στο τέµπλο του καθολικού, καθώς και του Aγίου Παντελεήµονα, που 

είναι τοποθετηµένη σε προσκυνητάρι στον νότιο τοίχο. Aκόµη, στον χρωστήρα των 

δύο αγιογράφων αποδίδονται οι εικόνες των οκτώ Aγίων, που απεικονίζονται στα 

βηµόθυρα, καθώς και η Θεοτόκος µε τους Προφήτες στο επιστύλιο, όπως επίσης οι 

εικόνες του Aγίου Παντελεήµονα και του Aποστόλου Bαρνάβα, που βρίσκονται σε 

προσκυνητάρι στο µέσο του ναού και στον δεσποτικό θρόνο, αντιστοίχως17. O 

Μιχαήλ Θετταλός υπογράφει σε δύο από αυτές: ως «ΜIXAHΛ TOY EK 

ΘECCAΛONIKHC» την εικόνα της Θεοτόκου και ως «ΜIXAHΛ O EΛAXICTOC TΩN 

ZΩΓPAΦΩN» την εικόνα του Aγίου Παντελεήµονα18.

Φαίνεται ότι ο Xατζηµιχαήλ επηρεάστηκε από τη συνεργασία του µε τον 

Μιχαήλ Θετταλό στη διαµόρφωση της ζωγραφικής του. H τέχνη του, όµως, 

αποτελεί συγκερασµό στοιχείων από διαφορετικές τάσεις, γεγονός που φανερώνει 

ότι δέχτηκε ποικίλες επιδράσεις, µε πλέον καθοριστική αυτή του Mιχαήλ του 

Θετταλού, ιδίως όσον αφορά τα πρόσωπα των εικόνων του. Όπως αναφέρεται 

χαρακτηριστικά, αυτά «ξεχωρίζουν για το οµαλότατο πλάσιµό τους και τα στοιχεία 

της αναγεννησιακής ζωγραφικής τους, που τους προσδίδουν γλυκερότητα στις 

εκφράσεις τους». Παρά τις επιδράσεις αυτές, µπορεί να λεχθεί πως ο Xατζηµιχαήλ 

παρέµεινε πιστός στο γενικό πνεύµα της ζωγραφικής παράδοσης του τόπου, «µέσα 

όµως από µια δική του προσωπική, αισθητική αντίληψη», ιδίως στην απεικόνιση των 

ενδυµάτων, επηρεασµένος προφανώς από την τεχνική, στον τοµέα αυτό, των 

αγιογράφων µοναχών της Σχολής του Aγίου Hρακλειδίου19.

O Xατζηµιχαήλ εργάστηκε επίσης στη Mονή του Αγίου Ηρακλειδίου, όπως 

αποκαλύπτει επιγραφή στη διακοσµηµένη µε ζωγραφισµένα άνθη ξυλόγλυπτη Αγία 

Τράπεζα του καθολικού, του έτους 1780, όπου υπογράφει ως Μιχαήλ Μυριανθεύς: 

«IΔOY ΠPOC TEPMA HKEN H ΠEIPA / TΩN OPΩMENΩN ΔIAXPYCEΩC 

CTHΘENTΩN / ΠPOC XEIPOC EMOY MIXAHΛ ΜΥΡΙΑΝΘΕΩC / ΚΑΙ ΘΥΤΟΥ ΤΕ ΚΥΡ 

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΤΗC ΑΥΤΗC ΜΟΝΗC / MEMNECΘΩ OYN MOI ΠAC OMMAT’ AIPΩN  

16. Κωστή Κοκκινόφτα, Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήµονος Αχεράς, Λευκωσία 2009, 

σ. 80.

17. Κ. Κοκκινόφτα, Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήµονος, ό.π., σ. 64-65, 74-82. Στις σελ. 

13, 72 και 73 παρατίθενται οι φωτογραφίες των εικόνων του Aγίου Παντελεήµονα, 

του Xριστού και της Παναγίας, αντιστοίχως.

18.  Κ. Κοκκινόφτα, Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήµονος, ό.π, σ. 79-80.

19. Για τα σχετικά µε τη ζωγραφική του τέχνη βλ. Χρ. Χατζηχριστοδούλου - K. 

Παπαϊωακείµ, «Φορητές εικόνες», ό.π., σ. 152.
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ΩΔE / ΑΨΠ XY»20. Στην προκειµένη περίπτωση χρησιµοποιεί το προσδιοριστικό 

Mυριανθεύς για να δηλώσει την εκ Mαραθάσας καταγωγή του, όπως πράττει και 

αρκετά χρόνια αργότερα, όταν εργάζεται στα Mέσανα της Πάφου, µακριά από τη 

γενέτειρά του, όπου υπογράφει, µε το επίθετο αυτό, στην προαναφερθείσα εικόνα 

της Παναγίας, το 1829: «XEIP TOY MYPIANΘEΩC X” MIXAHΛ».

Tο 1782, ο Xατζηµιχαήλ υπέγραψε µε το όνοµα Μιχαήλ Κύπριος την εικόνα 

του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του καθολικού του οµώνυµου Μετοχίου της Μονής 

Κύκκου στη Λακατάµια: «KAMOI TΩI ZΩΓPAΦICANTI APXAPIΩI / ΦANIΘI ΦPOYPOC 

MIXAHΛ TΩI KYΠPIΩI». Σύµφωνα µε επιγραφή που φέρει στην κάτω αριστερή 

γωνία, η εικόνα αυτή έγινε σε ανάµνηση της µεταφοράς της λατρευτικής εικόνας 

της Παναγίας της Kυκκώτισσας από την Κεντρική Μονή στο Μετόχιο, το 1782. Σε 

αυτόν αποδίδονται επίσης άλλες δύο εικόνες του ίδιου Μετοχίου, αυτές του 

Eυαγγελιστή Iωάννη, του 1783, και των Aγίων Tύχωνος, Παρθενίου και Mελετίου, 

του 1788, οι οποίες, όπως αναφέρεται σε σχετική επιγραφή, ήταν αφιερώµατα του 

τότε Hγουµένου Kύκκου (1776-1811) Mελετίου, ο οποίος και εικονίζεται στην 

εικόνα του Αρχαγγέλου21. Σήµερα οι τρεις αυτές εικόνες έχουν συντηρηθεί και 

βρίσκονται στο Mουσείο της Mονής Kύκκου, στην Κεντρική Mονή22.

Ο Kύπριος αγιογράφος εργάστηκε και σε πολλούς άλλους ναούς της 

Κύπρου, όπως για παράδειγµα στον Άγιο Λάζαρο της Λάρνακας, όπου σηµειώνεται 

στον Κώδικα Γ΄ της Μητρόπολης Κιτίου ότι, το 1797, καταβλήθηκε «ε¨ς τόν 

ζωγράφον X” Mιχαήλ µέ τόν µαθητήν του γρ. 2026»23 από τον επίτροπο 

Xατζητζένιο για το χρύσωµα του τέµπλου του ναού και, πιθανότατα, την 

αγιογράφηση κάποιων εικόνων, όχι όµως των δεσποτικών, όπως είχε διατυπωθεί 
20. Ιωάννη Τσικνόπουλλου, O Άγιος Hρακλείδιος και η Iερά αυτού Mονή, Λευκωσία 
21979, σ. 50.

21. Για την επιγραφή της εικόνας και λεπτοµέρεια µε τον δωρητή βλ. Στυλιανού 

Περδίκη, Η Μονή Κύκκου, ο Αρχιµανδρίτης Κυπριανός και ο τυπογράφος Μιχαήλ 

Γλυκής, Λευκωσία 1989, σ. 35, πίν. 10. Ειδικότερα, για περιγραφή της εικόνας του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ βλ. Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου, Κτήτορες ναών και 

δωρητές κειµηλίων την εποχή της Τουρκοκρατίας στην Κύπρο (1571-1878), τ. Α΄, 

Λευκωσία 2008, σ. 136-137 (δακτυλόγραφη ανέκδοτη διδακτορική διατριβή). 

Επίσης, βλ. Ό.π., τ. Β΄ Α/Α 65, όπου φωτογραφία της εικόνας και σύντοµα σχόλια .

22. Κ. Κοκκινόφτα - Ιω. Θεοχαρίδη, Aρχάγγελος Mιχαήλ, ό.π., σ. 15, 18. Στις σελ. 

45, 58 και 68 παρατίθενται φωτογραφίες των τριών εικόνων. 

23. Νεοκλή Κυριαζή, «Ο ναός Αγίου Λαζάρου», Κυπριακά Χρονικά 6(1929)42· 

Μαρίνας Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλα της Κύπρου της περιόδου της 

Τουρκοκρατίας (1571-1878). Τα χρονολογηµένα και τα κατά προσέγγιση 

χρονολογηµένα έργα, Λευκωσία 2011, σ. 158.
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παλαιότερα, οι οποίες πρόσφατα αποδόθηκαν στον Μιχαήλ τον Θετταλό24. Eπίσης, 

την 1η Iανουαρίου του 1798, ο Χατζηµιχαήλ αναφέρεται σε Kώδικα της Μονής 

Χρυσορρογιάτισσας να παραλαµβάνει προς φύλαξη ποσό χρηµάτων από τον 

αδελφό της Μονής π. Κύριλλο: «αψ¹η âν µηνί \Iαννουαρίω α΄ ï Kύριλλος 

âνεχείρισεν πρός τόν âντιµώτατον κύρ Χατζηµιχαήλ ζωγράφον γρό(σια) 90 πρός 

φύλαξιν»25. Ίσως δε να εργάστηκε και στη Mονή αυτή, ή να δίδαξε σε µοναχούς της 

την αγιογραφική τέχνη.

Είναι γνωστό ακόµη, ότι επιχρύσωσε το τέµπλο, τον άµβωνα, τον δεσποτικό 

θρόνο και την αγία τράπεζα στη Μονή του Τιµίου Σταυρού στο Όµοδος, το 1817. 

Σχετική επιγραφή διασώζεται στο πίσω µέρος του θρόνου του Τιµίου Σταυρού, που 

βρίσκεται στο τέµπλο, όπου, ανάµεσα στα άλλα, σηµειώνονται και τα ακόλουθα: 

«ΧΕΙΡ Χ" ΜΙΧΑΗΛ 1817 ΑΩΙΖ Χ(ΡΙCΤΟ)Υ». Στον Xατζηµιχαήλ αποδίδεται και ο 

σταυρός που επιστέφει το τέµπλο του καθολικού της Μονής, καθώς και οι σταυροί 

στα τέµπλα της Παναγίας στο Γέρι (1814) και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη 

(1815), που  εικονογραφικά είναι όµοιοι µε τον προηγούµενο26. 

Εκτός από τα προαναφερθέντα ονόµατα Μιχαήλ, Mιχαήλ Mυριανθεύς και 

Μιχαήλ ο Κύπριος, ο εκ Καµιναρίων αγιογράφος υπογράφει τις εικόνες που 

ζωγραφίζει και ως Χατζηµιχαήλ ή Mιχαήλ προσκυνητής. Για παράδειγµα,  

υπογράφει ως Χ[ΑΤΖΗ]Μ[Ι]Χ[ΑΗΛ] στην εικόνα του Αρχαγγέλου Mιχαήλ στον ναό 

του Αγίου Γεωργίου της γενέτειράς του, το 1802, και σηµειώνει στην εικόνα της 

Παναγίας, το 1833, στον ναό του Αγίου Δηµητρίου στο οµώνυµο χωριό, ότι ήταν 

έργο του «Mιχαήλ προσκυνητοÜ». Η εικόνα αυτή, µαζί µε τη µικρή εικόνα του 

Αγίου Υπατίου, που επίσης φέρει χρονολογία 1833 και σήµερα φυλάσσεται στο 

Μουσείο Πολιτιστικής Κληρονοµιάς των Kαµιναριών, είναι οι τελευταίες, οι οποίες, 

από ό,τι έχουµε υπόψη µας, φέρουν την υπογραφή του. Ωστόσο, φαίνεται ότι έζησε 

και πέραν του έτους αυτού, αφού στον χρωστήρα του µπορεί να αποδοθεί η µικρή 

εικόνα του Αγίου Αντωνίου, του έτους 1836, που φυλάσσεται στον ναό του Αγίου 

Δηµητρίου. Το χέρι του, όµως, δεν διατηρεί πλέον τη σταθερότητά του και η εικόνα 

φέρει εµφανώς τα ίχνη του γήρατός του.

Ας σηµειωθεί ότι παλαιότερα υπήρχε προβληµατισµός κατά πόσο ο Μιχαήλ 

24. K. Παπαϊωακείµ, «H αγιογραφική δραστηριότητα», ό.π., σ. 125.

25. Iω. Tσικνόπουλλου, Παναγία η Xρυσορρωγιάτισσα, ό.π., σ. 47, 185. Aς 

σηµειωθεί, ότι στη σχετική καταγραφή του Kώδικα, του έτους 1798, δεν γίνεται 

καµία αναφορά στην ηλικία του. O Tσικνόπουλλος, όµως, στο κείµενό του, µε βάση 

την προαναφερθείσα επιγραφή στην εικόνα της Παναγίας, στον ναό του χωριού 

Mέσανα, αναφέρει ότι το 1798 ήταν 65 χρόνων.

26. Μ. Κυριακίδου, Ξυλόγλυπτα τέµπλα, ό.π., σ. 189-190.
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ο Κύπριος ταυτιζόταν µε τον Μιχαήλ προσκυνητή27. Μετά, όµως, τον καθαρισµό και 

τη συντήρηση αρκετών εικόνων και τη µελέτη των τεχνοτροπικών και 

εικονογραφικών τους στοιχείων βεβαιώθηκε η ταύτισή τους28. Eίναι αξιοσηµείωτο 

επίσης, ότι σχετική επιγραφή στη δίζωνη εικόνα της Αναστάσεως και του Αγίου 

Χαραλάµπους, του έτους 1803, που βρίσκεται στον ναό του Αγίου Γεωργίου στα 

Καµινάρια, διασώζει, κατά πάσα πιθανότητα, το έτος 1795 ως τη χρονολογία 

επίσκεψής του στους Aγίους Tόπους: «TON NEKPΩΘENTA ΠAΘEI ΨYXOΦΘOPOIC 

ANACTHCON X(ATZH) M(I)X(AHΛ)  Ω IHCOY MOY / KAI TYXEIN AΞIΩCON CHC 

BACIΛEIAC AΨ¹E (1795)». Eνισχυτική ένδειξη για την υπόθεση αυτή είναι και το 

γεγονός ότι, πριν από το 1795 δεν υπογράφει σε καµία εικόνα µε το προσωνύµιο 

«Xατζής» ή το συνοδευτικό «προσκυνητής» στο όνοµά του29.

Στους ναούς του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Ερµολάου και της Παναγίας 

της Καρδιοβαστάζουσας των Kαµιναριών, καθώς και στο Mουσείο Πολιτιστικής 

Kληρονοµιάς της κοινότητας, φυλάσσονται πολλές ενυπόγραφες και ανυπόγραφες 

εικόνες του Χατζηµιχαήλ.

Για παράδειγµα, στον ναό του Aγίου Γεωργίου έχουν καταγραφεί οι 

ενυπόγραφες εικόνες του Aρχαγγέλου Mιχαήλ [1802: «ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛE ΤΟΥ 

Χ(ΡΙCΤΟ)Υ ΜΗΝ ΕΛΘΕΙC ΩC ΛΕΩΝ ΑΓΡΙΩΤΑΤΟC ΕΠ’ ΕΜΕ ΜΗΔΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ / 

ΜΟΥ ΑΡΠΑCΗΣ ΩC CΤΡΟΥΘΙΟΝ, ΕΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ CΥ ΜΟΙ ΒΟΗΘΗCΟΝ. 

AΩB ω XEIP X(ATZH) M(I)X(AHΛ)»], η δίζωνη εικόνα της Αναστάσεως, που είναι στο 

άνω µέρος, και του Αγίου Χαραλάµπους, που βρίσκεται στο κάτω µέρος [1803: 

«XEIP K(AI) ΔAΠANH MIXAHΛ COY IKETOY (A)ΩΓ X(PICTO)Y»], στην οποία , όπως  

αναφέρθηκε διασώζει σε ξεχωριστή επιγραφή τη χρονολογία επίσκεψής του στους 

Aγίους Tόπους (1795), του Αγίου Bασιλείου [1803: «ΔΕΗCΙC ΛΟΪΖΟΥ ΚΑΙ ΤΗC 

CΥΜ / ΒΙΑC ΑΥΤΟΥ ΕΛΕΝΗC. / ΑΩΓ» και «ΧΕΙΡ ΔΕ Χ(ΑΤΖΗ)Μ(Ι)Χ(ΑΗΛ) 

ΕΛΑΧΙCΤΟΥ Ζ(Ω)ΓΡ(Α)Φ(ΟΥ)»], του Αγίου Παντελεήµονα [1803: «ΔΕΗCΙC 

ΧΡΙCΤΙΝΗC ΤΟΥ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ. ΑΩΓ. XEIP Χ(ΑΤΖΗ)Μ(Ι)Χ(ΑΗΛ)»], του Xριστού 

27. Bλ. σχετικά τα κείµενα του Αθανάσιου Παπαγεωργίου, «Mιχαήλ ο Kύπριος» και 

«Mιχαήλ Προσκυνητής ή Xατζηµιχαήλ», Mεγάλη Kυπριακή Eγκυκλοπαίδεια, τ. 

10ος, Λευκωσία 1989, σ. 89 και 89-90, αντιστοίχως, όπου σηµειώνεται η 

πιθανότητα ταύτισής τους· Eπίσης βλ. Tου ιδίου, «Mνηµεία και Tέχνη», στον τόµο: 

Eκδοτικής Aθηνών, O Θησαυρός της Oρθοδοξίας. 2000 χρόνια Iστορία, Mνηµεία, 

Tέχνη, τ. B΄, Πατριαρχεία και Aυτοκέφαλες Eκκλησίες, Aθήνα 2000, σ. 390, 392, 

όπου γίνεται αποδεκτή αυτή η ταύτιση.

28. Xρ. Xατζηχριστοδούλου - K. Παπαϊωακείµ, «Mεταβυζαντινές εικόνες», ό.π., σ. 

55 υποσηµείωση 45.

29. Κ. Γερασίµου, «Aνασύροντας από την αφάνεια τους ταπεινούς αγιογράφους», 

ό.π., σ. 170-171.
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[1805: «ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩ ΑΡ/ ΕΤΩΝ ΔΕ ΑΠΟΡΩ Α ΕΧΩ / CΟΙ ΠΡΟCΑΓΩ, ΔΟC 

ΑΥΤΟC / ΑΠΕΡ ΕΧΕΙC ΚΑΙ ΑΝΕC / ΜΟΙ ΚΑΙ ΑΦΕC ΖΩΟ / ΔΟΤΑ ΒΑCΙΛΕΥ. ΑΩΕ ω 

Χ(ΡΙCΤΟ)Υ» και «ΑΜΑΡΤΙΑC ΕΧΩ / ΟΙΔΑC. ΕΥCΠΛΑ / ΧΝΙΑΝ ΕΧΕΙC ΟΙ / ΔΑ. CΩCΟΝ 

ΜΕ / Χ(ΡΙCΤ)Ε ΩC ΟΙΔΑC. / ΧΕΙΡΙ Χ(ΑΤΖΗ)Μ(Ι)Χ(ΑΗΛ)»], των Αγίων Ανδρονίκου και 

Αθανασίας [1820, όπου διασώζεται σε σχετική επιγραφή το γεγονός της 

µεταφοράς στο χωριό, χάριν αγιασµού, της θαυµατουργικής εικόνας της Παναγίας 

της Κυκκώτισσας: «ΑΩΙΣΤ΄ω Μαρτ(ίου) ΚΗ΄ ™µέρα Δ΄. διά προσκλήσεως τ΅ν 

κατοίκων τοÜ χωρίου / qλθεν Η ΑΓΙΑ ΕΙΚΩΝ ΤΗC ΚΥΚΚΟΥ. καί êγιασµοÜ χάριν / 

περιÉλθεν ôπαντα τά εéτελÉ çσπήτια τοÜ χωρίου. XΕΙΡ ΜΙΧΑΗΛ / 

ΠΡΟCΚΥΝΗΤΟΥ. / 1820»]30, του Xριστού Νυµφίου µε την  επιγραφή «IΔE O 

ANΘPΩΠOC» [1820: «XEIP MIXAHΛ ΠPOCKYNHTOY. AΩK»], των τεσσάρων 

Ευαγγελιστών Λουκά, Μάρκου, Ματθαίου και Ιωάννη, που βρίσκονται στον άµβωνα 

[1822: όπου, όπως έχει αναφερθεί, στην εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου 

αναφέρει το χωριό καταγωγής του: «χείρ µιχαήλ προσκυνητοÜ τοÜ âκ τÉς αéτÉς 

κώµης. ΑΩΚΒω»] και του Αγίου Δηµητρίου [1828: «Μνήσθητι ±γιε τοÜ δούλου τοÜ 

/ ΘεοÜ Μιχαήλ îερέως. ΑΩΚΗω / Χείρ Μιχαήλ προσκυνητοÜ»].

Eπίσης, από τον ίδιο ναό αποδίδονται στον Xατζηµιχαήλ οι εικόνες του 

Αγίου Μηνά, του Αγίου Γεωργίου, της Παναγίας (1825), όπως και οι µικρές εικόνες 

των Aγίων Σίµωνα, Iακώβου Zεβεδαίου (1819), Mατθαίου, Θωµά, Bαρθολοµαίου, 

Iακώβου Aλφαίου, Eυθυµίου, Θαδδαίου (1819) και Tρύφωνος, που βρίσκονται στην 

πρώτη σειρά του τέµπλου, καθώς και αυτές του Eυαγγελιστή Λουκά, της Σύναξης 

των Aσωµάτων, της Kυριακής της προ του Xριστού Γεννήσεως, του Aγίου Σάββα, 

του Mυστικού Δείπνου, της Kυριακής της Oρθοδοξίας, του Γεννέσιου της 

Θεοτόκου, της Bαϊοφόρου και του Xριστού, που βρίσκονται στη δεύτερη σειρά.

Στον ναό του Aγίου Eρµολάου ο Kύπριος αγιογράφος υπογράφει την εικόνα 

του Aγίου Eρµολάου [1829: «ΧΕΙΡ ΚΑΜΟΥ Χ(ΑΤΖΗ)ΜΙΧΑΗΛ»], ενώ σε αυτόν 

30. Όπως είναι γνωστό, η θαυµατουργική εικόνα είχε µεταφερθεί, µετά την 

καταστροφική πυρκαγιά που κατέκαψε το 1813 τη Μονή Κύκκου, στο Μετόχιο του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Λακατάµια, όπου και διαφυλάχθηκε, µέχρι να γίνουν οι 

κατάλληλες εργασίες αποκατάστασης του κεντρικού µοναστηριακού 

οικοδοµήµατος.  Το 1816, η εικόνα µεταφέρθηκε πίσω στη Μονή Κύκκου µε 

µεγαλειώδη ποµπή, η οποία περιήλθε διάφορα χωριά του νησιού, χάριν ευλογίας, 

όπως τα Καµινάρια και το γειτονικό Μηλικούρι, όπου, σύµφωνα µε επιγραφή, που 

βρίσκεται στην εκκλησία του Aγίου Γεωργίου, µεταφέρθηκε την 1η Απριλίου. Για 

την περιφορά της Αγίας Εικόνας την περίοδο αυτή στα χωριά της Κύπρου βλ. 

Kωστή Kοκκινόφτα, «Η περιφορά της Αγίας Εικόνας στην Κύπρο», στον τόµο 

Κυκκώτικα Μελετήµατα, τ. A΄, Λευκωσία 1997, σ. 31-32.
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αποδίδονται, µε βάση τα τεχνοτροπικά τους στοιχεία, οι εικόνες του Χριστού 

(1792), της Παναγίας (1792) και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Στον ναό της Παναγίας της Kαρδιοβαστάζουσας υπογράφει τις εικόνες του 

Xριστού [1791: «Χείρ δέ καί πόνος µιχαήλ σοÜ îκέτη. αψ¹α»] και της Παναγίας της 

Γοργοευηκόου [1798: «ΓΕΓΟΝΕΝ Η ΠΑΡΟΥCΑ ΕΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗC ΕΠΙΤΡΟΠΗC 

ΤΟΥ ΠΟΤΕ CΤΕΦΑΝΗ. ΑΨ¹Ηω. Μ(Ι)Χ(ΑΗ)Λ)], καθώς και τον Εσταυρωµένο και τα 

λυπηρά [1824, όπου, όπως έχει αναφερθεί, δηλώνει σε επιγραφή στον 

Eσταυρωµένο τη γενέτειρά του: «Χείρ Δέ ΗΝ µιχαή / λ προσκυνητοÜ âκ τÉς ΔΕ 

κώµης» και σε άλλο σηµείο στο κάτω µέρος του Eσταυρωµένου τη χρονολογία 

αγιογράφησης «1824», που δίνεται επίσης στο λυπηρό της Θεοτόκου], ενώ σε 

αυτόν αποδίδεται η εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου (1792).

Eπίσης, εικόνες που αγιογράφησε ο Xατζηµιχαήλ φυλάσσονται στο Mουσείο 

Πολιτιστικής Kληρονοµιάς της κοινότητας. Σχεδόν στο σύνολό τους προέρχονται 

από τον ναό του Aγίου Γεωργίου και τοποθετήθηκαν στο Mουσείο µετά από 

συντήρησή τους. O Xατζηµιχαήλ υπογράφει αυτές των Tριών Iεραρχών [1777, 

όπου, όπως αναφέρθηκε, δηλώνει και τον τόπο καταγωγής του: «ΘEIOI ΦΩCTHPEC 

THC EKKΛHCIAC / EMHN ΨYXHN PYCATAI EΞ AMAPTIAC / TOY ENEΓKANTOC 

MIXAHΛ ANAΓNΩCTOY / EK THC ΔE KΩMHC KAI ΠOΛΛA EΠTAIKOTOY AΨOZ»], 

του Aγίου Γεωργίου [1799: «XEI / P M(I)X(A) / HΛ / M(A)P / T (IOY) I / Γ / A / Ψ / ¹ / 

Θ»] και του Aγίου Yπατίου [1833: «½ς βασιλεύς σήν µορφήν îστορήσας, καί •πέρ 

âµοÜ εûχου / κàγώ ï ο¨κτρός µιχαήλ ζωγραφÉσας Θεόν τ΅ν ¬λων. / αωλγ: 1833...»], 

ενώ σε αυτόν αποδίδονται η Aγία Bαρβάρα, η Παναγία, ο Άγιος Nεόφυτος, η 

Προσκύνηση των Mάγων (1808), ο Άγιος Iωάννης ο Λαµπαδιστής (1827), η Aγία 

Aικατερίνη, δύο εικόνες του Aγίου Συµεών του Στυλίτη (1832 αµφότερες), η 

Aνάσταση του Xριστού (1832) και άλλες.

Στο Mουσείο βρίσκεται επίσης ένα ασηµένιο καντήλι του έτους 1798, που 

ανήκε στον Xατζηµιχαήλ και, όπως αναφέρει σχετική επιγραφή βρισκόταν στον ναό 

του Aγίου Γεωργίου, όπου προφανώς είχε αφιερωθεί: «KTHM(A) XATZHMIXAHΛ 

ZΩΓP(A)Φ(OY) 1798 EK(K)Λ(H)C(IAC) ΓEΩPΓIOY K(A)M(I)N(A)P(IΩ)N». Aκόµη, 

φυλάσσεται ένα αρτοφόριο του έτους 1799, το οποίο, σύµφωνα µε επιγραφή στο 

εσωτερικό τµήµα του, ανήκε παλαιότερα στον ίδιο ναό. Tο αρτοφόριο αυτό, όπως 

έχει αναφερθεί, φέρει εσωτερικά κολληµένο φύλλο χαρτιού µε προσωποποιηµένο 

ήλιο, έργο του Xατζηµιχαήλ, και την ακόλουθη επιγραφή στην εσωτερική πλευρά 

της θυρίδας του: «APTOC ZΩHC ZΩOCON NENEKPΩMENON / ΠAΘECI ΠOΛΛOIC 

ONTA PEPYΠΩMENON / TON ΠPOCHΞANTA MIXAHΛ CON IKETHN / ΔAKPYCI 

ΠΛEICTOIC AITOYNTA THN CHN CKEΠHN. / AΨ¹Θ», ενώ σε άλλη επιγραφή, στο 

εσωτερικό τµήµα του, δηλώνεται ο ναός στον οποίο ανήκει: «τοÜ êγίου γεωργίου  / 

τ΅ν καµιναρι΅ν».
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Eίναι αξιοσηµείωτο ότι τα οικογενειακά στοιχεία του Xατζηµιχαήλ 

διασώθηκαν σε σύντοµο και αρκετά διαφωτιστικό κείµενο του Κωνσταντίνου 

Μυριανθόπουλου, ο οποίος άντλησε τις πληροφορίες του από απογόνους του 

αγιογράφου κατά τη δεκαετία του 1910, όταν επισκεπτόταν µαζί µε τον θείο του, 

Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο B΄, την κοινότητα του Aγίου Δηµητρίου, την περίοδο των 

θερινών διακοπών. Ας σηµειωθεί ότι στο χωριό αυτό ήταν εγκατεστηµένη η αδελφή 

του Kυρίλλου και θεία του Mυριανθόπουλου, Aθηνά Παπαµάρκου (1852-1942), στο 

σπίτι της οποίας και απεβίωσε ο Kύπριος Aρχιεπίσκοπος, στις 6 Iουλίου 1916, σε 

µία από τις επισκέψεις του αυτές31.

Σύµφωνα µε τον συγγραφέα, ο Xατζηµιχαήλ ήταν αρκετά µορφωµένος για 

την εποχή και καλός γνώστης των κειµένων των αρχαίων Eλλήνων συγγραφέων 

και των Πατέρων της Eκκλησίας. Στο συµπέρασµα αυτό κατέληξε µετά που 

µελέτησε κείµενο οµιλίας του αγιογράφου µε θέµα: «Περί τÉς âνσάρκου ο¨κονοµίας 

τοÜ XριστοÜ», το οποίο ο τελευταίος, όπως αναφέρθηκε, εκφώνησε, στις 13 

Iανουαρίου 1830, στον ναό Αγίου Γεωργίου των Kαµιναριών, και το οποίο είναι 

άγνωστο σήµερα τι απέγινε: «Tό παρόν âκφώνηµα συναθροίσας âκ τÉς παλαιÄς καί 

νέας διαθήκης, κàγώ ï XατζÉ Mιχαήλ Zωγράφος ï Mυριανθούσης, üν âνενήκοντα 

καί πέντε âτ΅ν âξεφώνησα âν τFÉ \Eκκλησί÷α ^Aγίου Γεωργίου κώµη Kαµιναρίων ™ 

âµή πατρίς ε¨ς âνθύµιον τ΅ν µεταγενεστέρων, καί εûχεσθε •πέρ âµοÜ οî 

àναγιγνώσκοντες. 1830 \Iανουαρίου IΓ΄»32.

Ο Mυριανθόπουλος αναφέρει επίσης, ότι ο Xατζηµιχαήλ ήταν έγγαµος και 

πατέρας τεσσάρων παιδιών: των Xατζηγεώργιου,  Xατζηγιάννη,  Άννας και 

Xατζηθεόδοτου33. Για τον Xατζηγεώργιο σηµειώνει ότι ήταν κάτοικος Kαµιναριών34, 

31. Για τη σχέση του Kυρίλλου µε τον Άγιο Δηµήτριο και τον θάνατό του στο χωριό 

βλ. K. Kοκκινόφτα, Άγιος Δηµήτριος Mαραθάσας, ό.π., σ. 69-74. Για τον 

Κωνσταντίνο Μυριανθόπουλο βλ. Αριστείδη Κουδουνάρη, Βιογραφικόν Λεξικόν 

Κυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 62010, σ. 394-395.

32. Tο κείµενο του Μυριανθόπουλου για τη ζωή του Xατζηµιχαήλ είχαµε 

δηµοσιεύσει στον τόµο Άγιος Δηµήτριος Mαραθάσας, ό.π., σ. 259-261, όπου επίσης, 

στη σελ. 256, είχε παρατεθεί φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του.

33. Για τον Xατζηθεόδοτο βλ. K. Kοκκινόφτα, Άγιος Δηµήτριος Mαραθάσας, ό.π., σ. 

43-52, όπου εκτενές βιογραφικό του σηµείωµα.

34. O Xατζηγεώργιος κατοικούσε, το 1830, στο χωριό Άγιος Δηµήτριος, όπου 

περιλαµβάνεται στον κατάλογο φορολογουµένων µε το όνοµα Xατζηγεώργιος 

Xατζηµιχαήλ. Bλ. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kατάστιχο V (1830), σ. 96. 

Σε µεταγενέστερο χρόνο επανεγκατεστάθη στα Καµινάρια.
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για τον Xατζηγιάννη πως νυµφεύτηκε στο χωριό Φοινί35 και ότι ήταν πατέρας της 

Aθηνάς, η οποία παντρεύτηκε τον αδελφό του Aρχιεπισκόπου Kύπρου Σωφρονίου, 

Aντώνιο, τον επιλεγόµενο Tηλέµαχο, για δε τον Χατζηθεόδοτο ότι είχε διαφύγει 

των σφαγών της 9ης Iουλίου 1821 και πως υπήρξε στη συνέχεια κτήτορας του 

χωριού Άγιος Δηµήτριος.

Προσθέτει ακόµη, ότι ο Kύπριος αγιογράφος δίδαξε την τέχνη της 

ζωγραφικής στους γιους του, δεν έχουµε, όµως, υπόψη µας οποιαδήποτε έργα 

τους. Eίναι πολύ πιθανόν κάποιοι από αυτούς να ασχολήθηκαν µε την αγιογραφία, 

αφού ο εγγονός του, λόγιος Αρχιµανδρίτης Ιερώνυµος Μυριανθέας, αποκαλεί στην 

αυτοβιογραφία του τον προαναφερθέντα θείο του Χατζηγιάννη µε το συνοδευτικό 

επίθετο «Zωγράφος»36. Tο µόνο έργο του τελευταίου, που έχουµε υπόψη µας, είναι 

το εικονοστάσιο του Aγίου Eρµολάου, η κατασκευή του οποίου, όπως δηλώνεται 

σε σχετική επιγραφή, πραγµατοποιήθηκε το 1856: «1856 / Χ" ΙΩ(ANNHC) / 

Χ(ATZH)Μ(I)Χ(AHΛ)».

Eπίσης, αξίζει να αναφερθεί, ότι στα προσωπικά κειµήλια της Θεοδώρας 

Πιερίδου (1903-1998), απογόνου του αγιογράφου από τον γιο του Xατζηθεόδοτο, 

υπάρχει και ένα «χανάπι», του έτους 1801, από σφυρηλατηµένο φύλλο ασηµιού, 

που ανήκε σε αυτόν, όπως δηλώνεται σε σχετική επιγραφές: «AΩA ΘEON YΨOC 

TAΠEINΩCIN YΠEPOXHN AIMA ΨYXHN NIKHN» και «KTHMA X’’: M(I)X(AH)Λ 

Z(Ω)ΓP(A)Φ(OY) M(Y)P(I)A(N)Θ(E)ΩC»37.

35. Πρόκειται για τον Xατζηγιάννη Xατζηµιχαήλ, ο οποίος το 1830 κατοικούσε στο 

χωριό Φοινί (Bλ. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kατάστιχο V (1830), σ. 72) 

και ήταν ένας από τους λαϊκούς εκπροσώπους στη Συνέλευση της 4ης Nοεµβρίου 

1830, που συγκλήθηκε στην Aρχιεπισκοπή του νησιού, για να καταρτίσει 

«κοινοβουλευτικό σύστηµα», όπως αποκλήθηκε, των διαφόρων κοινοτικών 

υποθέσεων. Στα Πρακτικά της Συνέλευσης αυτής υπέγραψε ως «X” \Iωάννης X” 

Mιχαήλ àπό Φοινί». Bλ. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kώδιξ A΄, σ. 201.

36. Kλεόβουλου Mυριανθόπουλου, H συµβολή της Mαραθάσης εις την Eκκλησίαν, 

Λεµεσός 1939, σ. 18.

37. Eυφροσύνης Pιζοπούλου Hγουµενίδου, H εθνογραφική συλλογή του Oµίλου 

Λαϊκής, Λευκωσία 2006, σ. 98-99. H Θεοδώρα ήταν θυγατέρα του γιατρού 

Aριστόδηµου Φοινιέα (1862-1943), γιού του Δηµήτρη Παυλή από τον Άγιο 

Δηµήτριο και της Eυδοκίας από το Φοινί, αδελφής του Aρχιεπισκόπου Kύπρου 

Σωφρονίου. Mητέρα του Δηµήτρη ήταν η Xρυσταλλού, θυγατέρα του ιδρυτή του 

χωριού Άγιος Δηµήτριος, Xατζηθεόδοτου, ο οποίος, όπως έχει αναφερθεί, ήταν 

γιος του αγιογράφου Χατζηµιχαήλ. Για τα σχετικά, ως προς τις συγγένειες των 

προαναφερθέντων, βλ. K. Kοκκινόφτα, Άγιος Δηµήτριος Mαραθάσας, ό.π., σ. 209.
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O Mυριανθόπουλος αναφέρει ακόµη, ότι ο σύζυγος της Άννας ονοµαζόταν 

Γεώργιος38 και πως γιος των δύο ήταν ο προαναφερθείς Iερώνυµος Mυριανθέας, για 

τον οποίο σηµειώνει µερικά βιογραφικά στοιχεία, µε βάση σχετικό κείµενο του 

Λοΐζου Φιλίππου39. Tα ανωτέρω, όπως αναφέρθηκε, επιβεβαιώνονται από την 

ανέκδοτη αυτοβιογραφία του Iερώνυµου Mυριανθέα, στην οποία αναφέρει ότι οι 

γονείς του ονοµάζονταν Γεώργιος και Άννα, πως η µητέρα του ήταν θυγατέρα του 

Mιχαήλ Zωγράφου και ότι έµαθε γράµµατα στο Φοινί, κοντά στον θείο του Iωάννη 

Zωγράφο, δηλαδή τον προαναφερθέντα Xατζηγιάννη Xατζηµιχαήλ40.

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Εικονοστάσιον, τχ 2 (Λευκωσία 2012), σ. 50-65.

38. Πρόκειται, πιθανότατα, για τον Γεώργιο παπά Iωάννου, ο οποίος το 1830 

κατοικούσε στα Kαµινάρια. Bλ. Bλ. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kατάστιχο 

V (1830), σ. 96.

39. Για το σχετικό κείµενο, για τον Iερώνυµο Mυριανθέα, βλ. Λοΐζου Φιλίππου, Tα 

Eλληνικά Γράµµατα εν Kύπρω κατά την περίοδον της Tουρκοκρατίας (1571-1878), 

τ. Β΄, Λευκωσία 1930, σ. 135-139.

40. Για τη ζωή και το συγγραφικό έργο του Iερώνυµου Mυριανθέα βλ. K. 

Kοκκινόφτα, Tα Kαµινάρια (2009), ό.π., σ. 144-173.
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