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ΚωστÉς Κοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετ΅ν ^IερÄς MονÉς Kύκκου 

H MONH TOY AΠOΣTOΛOY BAPNABA KAI H EΠANAΛEITOYPΓIA 

THΣ ΣTA NEOTEPA XPONIA 

 

 ^H ¥δρυση τÉς MονÉς τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα àνάγεται στa τέλη τοÜ 5ου 

α¨ώνα καd συνδέεται ôµεσα µb τcν âπικύρωση τοÜ αéτοκεφάλου τÉς \Eκκλησίας 

τÉς Kύπρου àπe τeν αéτοκράτορα τοÜ Bυζαντίου Zήνωνα (474-491). Σύµφωνα µb 

τeν Kύπριο µοναχe \Aλέξανδρο, ï ïποÖος öζησε τe δεύτερο µισe τοÜ 6ου α¨ώνα, ï 

\Aπόστολος Bαρνάβας παρουσιάστηκε στeν ≈πνο τοÜ \Aρχιεπισκόπου Kύπρου 

\Aνθεµίου καd τοÜ •πέδειξε τe µέρος, ¬που βρισκόταν ï τάφος µb τe λείψανό του 

καd τe χειρόγραφο εéαγγέλιο τοÜ EéαγγελιστÉ Mατθαίου. Στc συνέχεια, ï 

\Aνθέµιος µετέβη στcν Kωνσταντινούπολη καd µb τa îερa αéτa κειµήλια, ποf 

βρÉκε στeν τάφο τοÜ ^Aγίου, µπόρεσε νa àποδείξει τcν àποστολικc προέλευση τÉς 

\Eκκλησίας τÉς Kύπρου καί, κατa συνέπεια, τe δικαίωµα νa διασφαλίσει τe 

αéτοκέφαλό της, σb µιa âποχc ποf κινδύνευε àπe âπεµβάσεις τÉς \Eκκλησίας τÉς 

\Aντιόχειας1.  

 ≠Oπως àναφέρει ï µοναχeς \Aλέξανδρος, ï \Aνθέµιος, µετa τcν âπιστροφή 

του στcν Kύπρο, ¥δρυσε, µb χορηγίες τοÜ Zήνωνα καd κάποιων àρχόντων, τc Mονc 

τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα, ποf àποτελεÖτο àπe µεγάλη τρίκλιτη βασιλικc µb 

ξεν΅νες καd κελλιά2. Στc συνέχεια, πιθανeν κατa τcν περίοδο τ΅ν àραβικ΅ν 

                                                
1. ^O Γεώργιος Σωτηρίου δηµοσίευσε àποσπάσµατα àπe τe «\Eγκώµιο τοÜ µοναχοÜ 

\Aλεξάνδρου» µb βάση σχετικc öκδοση ëλληνικοÜ χειρογράφου τÉς βιβλιοθήκης 

τοÜ BατικανοÜ, ποf δηµοσιεύτηκε στe περιοδικe Acta Sanctorum, τ. B΄, Paris 1867, 

σ. 425-452. Bλ. Γεώργιου Σωτηρίου, «^O ναeς καd ï τάφος τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα 

παρa τcν ΣαλαµÖνα τÉς Kύπρου», Kυπριακαd Σπουδαd 1(1937)183-185. Γιa τcν 

πλήρη µορφc τοÜ «\Eγκωµίου» στcν ëλληνικc γλ΅σσα βλ. Θεοχάρη Σχίζα (âπιµ.), 

Kύπρια MηναÖα, τ. H΄, Λευκωσία 2002, σ. 28-37. Γιa τe λατινικe κείµενο τοÜ 

«\Eγκωµίου», ™ öκδοση τοÜ ïποίου προηγήθηκε αéτÉς τοÜ ëλληνικοÜ χειρογράφου, 

βλ. J.- P. Migne, ^Eλληνικc Πατρολογία (Patrologia Graeca), τ. 87-Γ΄, \AθÉναι 1995, 

σ. 4087-4106. 

2. «Teν δb \Eπίσκοπον µεγάλως ï βασιλεfς τιµήσας, àπέλυσεν αéτeν âπd τcν 

Kύπρον µετa χρηµάτων πολλ΅ν καd κελεύσεως, âντειλάµενος αéτ΅ âγεÖραι ναeν 

τ΅ êγίω àποστόλω Bαρνάβ÷α, âν τ΅ τόπω öνθα ε•ρέθη τe τίµιον αéτοÜ λείψανον· 

πολλοd δb καd τ΅ν µεγιστάνων δεδώκασιν αéτ΅ χρήµατα ε¨ς τcν ο¨κοδοµcν τοÜ 

ναοÜ. ^O δb καταλαβgν τcν Kυπρίων, καd συναγαγgν πλÉθος τεχνιτ΅ν καd 
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âπιδροµ΅ν, ™ βασιλικc αéτc καταστράφηκε καd àντικαταστάθηκε àπe ôλλη, στcν 

ïποία àνήκουν ï βόρειος καd τµÉµα τοÜ δυτικοÜ τοίχου τÉς σηµερινÉς âκκλησίας3. 

 ^H τελευταία εrναι ôγνωστο πότε κτίστηκε, γνωρίζουµε, ¬µως,  ¬τι 

âπισκευάστηκε âπd \Aρχιεπισκόπου ^Iλαρίωνος Kιγάλα (1674-1678), καd 

συµπληρώθηκε âπd \Aρχιεπισκόπου Φιλοθέου (1734-1759), τe 1740. Γιa τcν πρώτη 

âπισκευc διασώζεται σχετικc µαρτυρία τοÜ µαθητÉ τοÜ Kιγάλα Nικόλαου 

Βουβούλιου πρeς τeν διευθυντc τοÜ ^EλληνικοÜ Kολλεγίου τÉς Pώµης Domenico 

Ottolini, ™µεροµηνίας 14 Σεπτεµβρίου 1678, σύµφωνα µb τcν ïποία ï Kύπριος 

\Aρχιεπίσκοπος àνοικοδόµησε τότε τcν âκκλησία, ποf εrχε «παντελ΅ς âρηµωθεÖ 

καd µεταβληθεÖ ε¨ς στάβλον τ΅ν ζώων καd φωλεaν τ΅ν ùφεων» καd καθιέρωσε τc 

γιορτc τοÜ \Aποστόλου καd τcν τέλεση σχετικÉς πανήγυρης. ^O Βουβούλιος 

àναφέρει àκόµη, ¬τι ï Kιγάλας συκοφαντήθηκε γιa ε≈ρεση θησαυροÜ, κατa τc 

διάρκεια τ΅ν âργασι΅ν àνοικοδόµησης, γεγονeς ποf τeν περιέπλεξε σb 

                                                                                                                                                  
âργατ΅ν, οé παρέργως ε€χετο τÉς ο¨κοδοµÉς· àλλ’ ¦γειρε ναeν τ΅ \Aποστόλω 

παµµεγεθέστατον, λαµπρeν τοÖς µηχανήµασι, λαµπρότερον τFÉ ποικιλί÷α τÉς 

διακοσµήσεως, âµβόλοις öξωθεν κύκλω περιεσφιγµένον. Kατa δb τe κλίτος τοÜ 

ναοÜ τe πρeς λίβα, âποίησεν αéλcν µεγάλην, τέσσαρας στοaς öχουσαν· καd 

ο¨κίσκους öνθεν καd öνθεν τÉς αéλÉς ο¨κοδοµήσας, καταµένειν âν αéτοÖς προσέταξε 

τοfς τaς θείας λειτουργίας âν τ΅ να΅ âπιτελοÜντας µοναχούς. Teν δb •δραγωγeν 

âνέγκας àπe µακρόθεν, àναβλύσας πλουσίως πεποίηκεν, âν µέσω τÉς αéλÉς 

•δροδοχεÖον κάλλιστον ο¨κοδοµήσας, ¬πως οî παροικοÜντες âν τ΅ τόπω καd οî 

ξένοι öχωσιν àφθόνως τcν τοÜ νάµατος àπόλαυσιν. Πολλaς δb καd ëτέρας ξενίας 

èκοδόµησεν âν τ΅ τόπω, ε¨ς àνάπαυσιν τ΅ν âπιδηµούντων ξένων· καd qν ¨δεÖν 

âκεÖνον τeν χ΅ρον, τFÉ ½ραιότητι µιµούµενον µικράν τινα πόλιν καd τερπνcν λίαν». 

Bλ. Θ. Σχίζα (âπιµ.), Kύπρια MηναÖα, ¬.π., σ. 36. 

3. Στe συµπέρασµα αéτe κατέληξε ï \Aθανάσιος Παπαγεωργίου στa πλαίσια 

öρευνας ποf πραγµατοποιήθηκε τe 1964. Bλ. \Aθανάσιου Παπαγεωργίου, «Bαρνάβα 

\Aποστόλου µοναστήρι», Mεγάλη Kυπριακc \Eγκυκλοπαίδεια, τ. 3ος, Λευκωσία 

1985, σ. 157-158, ¬που âπίσης παρατίθεται ™ περιγραφή τοÜ µνηµείου. Παρόµοια 

qταν καd τa συµπεράσµατα τοÜ Σωτηρίου µb βάση τίς àρχαιολογικbς àνασκαφbς 

ποf öγιναν τe 1934. Bλ. Γεώργιου Σωτηρίου, «^O ναeς καd ï τάφος τοÜ \Aποστόλου 

Bαρνάβα», ¬.π., σ. 177. Oî àνασκαφbς τοÜ 1934 öγιναν •πe τcν âποπτεία τοÜ 

Θεόφιλου Mογάπγαπ (1886-1965). Bλ. \Eλευθερία, 16.6.1934. Γιa τeν Mογάπγαπ βλ. 

\Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικeν Λεξικeν Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 

52005, σ. 277. 
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περιπέτειες, προφαν΅ς µb \Oθωµανοfς àξιωµατούχους, àπe τοfς ïποίους 

àπαλλάγηκε, àφοÜ κατέβαλε κάποιο ποσe χρηµάτων4. 

 Γιa τdς âργασίες àνοικοδόµησης τοÜ ναοÜ âπd \Aρχιεπισκόπου Φιλοθέου 

àναφέρεται σχετικc âπιγραφc στc δυτικc πύλη τοÜ ναοÜ: «âτελειώθη ™ âκκλησία 

τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα âν µηνd Mαρτίω τοÜ öτους 1740»5. ≠Oπως σηµειώνει ï 

\Iταλός, µόνιµος κάτοικος Kύπρου τήν περίοδο 1760-1767, Tζιοβάνι Mαρίτι, σb 

βιβλίο µb τdς âντυπώσεις του àπe τe νησd ποf âξέδωσε τe 1769, οî µοναχοd τοÜ 

\Aποστόλου Bαρνάβα εrχαν âξασφαλίσει àρχικa ôδεια àπe τdς àρχbς γιa νa 

âπεκτείνουν τcν âκκλησία. Στc συνέχεια, ¬µως, ™ ôδεια αéτc àπεσύρθη, âν΅ οî 

âργασίες βρίσκονταν σb âξέλιξη, γιατd µερικοd \Oθωµανοd φοβήθηκαν ¬τι µποροÜσε 

νa χρησιµοποιηθεÖ ½ς çχυρe σb τυχeν âξέγερση τ΅ν κατοίκων6. 

                                                
4. «Διa ν’ àνοικοδοµήσFη ε¨ς τcν παλαιaν \Aµµόχωστον τcν âκκλησίαν τοÜ 

\Aποστόλου Bαρνάβα, τcν îδρυθεÖσαν •πe τοÜ αéτοκράτορος Zήνωνος καd 

παντελ΅ς âρηµωθεÖσαν καd µεταβληθεÖσαν ε¨ς στάβλον τ΅ν ζώων καd φωλεaν τ΅ν 

ùφεων, âδαπάνησε πολλa χρήµατα καd •πέστη συκοφαντίαν, ¬τι εyρεν καθαρίζων 

τeν τόπον θησαυρeν καd διa ν’ àπολυτρωθFÉ âξ αéτÉς, âχρειάσθη τοÜ Kυρίου καd 

τοÜ βαλαντίου του ™ âπικουρία. Tέλος ™ âκκλησία àνοικοδοµήθη, àπεκατεστάθη 

τοÜ \Aποστόλου τe àπολεσθbν µνηµόσυνον καd âγκαινιάσθη âτησία πανήγυρις µb 

τcν λατρείαν καd τcν παραµυθίαν τοÜ λαοÜ âκείνου». Bλ. \Iωάννη ΣυκουτρÉ, 

‰ Eκθεσις τÉς KριτικÉς \Eπιτροπείας τοÜ A΄ ΦιλολογικοÜ ΔιαγωνισµοÜ τÉς A.M. 

τοÜ \Aρχιεπισκόπου Kύπρου κ.κ. Kυρίλλου Bασιλείου, Λευκωσία 1924, σ. 39-40, 

¬που καd τe σχετικe àπόσπασµα, τe ïποÖο δηµοσιεύεται σb ëλληνικc µετάφραση 

àπe τc λατινικc öκδοση τοÜ âγγράφου, ποf πραγµατοποίησε ï Legrand. Bλ. Emile 
Legrand, Bibliographie Hellenique, Paris 1895, τ. Γ΄, σ. 324. Γιa τe €διο θέµα βλ. 

âπίσης Λοΐζου Φιλίππου, ^H \Eκκλησία Kύπρου âπd Tουρκοκρατίας, Λευκωσία 

1975, σ. 79. 

5. Γ. Σωτηρίου, «^O ναeς καd ï τάφος τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα», ¬.π., σ. 176. 

6. «^Yπάρχει µία ½ραία âκκλησία àφιερωµένη στeν ≠Aγιο Bαρνάβα καd ≤να µεγάλο 

µοναστήρι, στe ïποÖο ε•ρίσκονται µόνο µερικοd ≠Eλληνες µοναχοί. Πρdν àπe µερικa 

χρόνια εrχαν θελήσει νa âπεκτείνουν τcν âκκλησία καd εrχαν àρχίσει νa τcν 

âπιµηκύνουν κατa 25 µπράτσα. \Aλλa ™ ôδεια àπεσύρθη καd àπαγορεύτηκε στοfς 

µοναχοfς νa âπεκτείνουν τcν âκκλησία àπe φόβο µήπως κάποια µέρα 

χρησιµοποιηθεÖ âναντίον τοÜ µεγάλου κυρίου (σουλτάνου), ½ς çχυρό. ≠Eνα 

γενναιόδωρο φιλοδώρηµα θa µποροÜσε νa àπαλύνει κάθε δυσκολία». Bλ. ‰ Aντρου 

Παυλίδη, ^H Kύπρος àνa τοfς α¨΅νες µέσα àπe τa κείµενα ξένων âπισκεπτ΅ν της, 
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 Σb àπόσταση ëκατeν περίπου µέτρων, πρeς τa àνατολικa τοÜ καθολικοÜ, 

βρίσκεται λαξευτeς τάφος, ποf àνάγεται στc ρωµαϊκc περίοδο καd θεωρεÖται ½ς ï 

τάφος τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα7. ^O τάφος öγινε àπe τa πρ΅τα χρόνια τÉς ε≈ρεσης 

τοÜ λειψάνου τοÜ \Aποστόλου προσκυνηµατικe κέντρο καd γιa τeν λόγο αéτe 

διακοσµήθηκε µb τοιχογραφίες, ποf καταστράφηκαν, ¬µως, µb τe πέρασµα τοÜ 

χρόνου καd µόνο κάποια âλάχιστα •πολείµµατα διασώθηκαν. Στe µεταξύ, µέσα 

στeν τάφο àνοίχθηκε πηγάδι, àπe τe ïποÖο οî προσκυνητbς öπαιρναν êγίασµα. 

≠Oπως µαρτυρεÖ σχέδιο γιa τc Mονc τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα, ποf öφτιαξε, τe 

1735, ï P΅σος µοναχeς Bασίλειος Mπάρσκυ, πάνω àπe τeν τάφο εrχε 

κατασκευαστεÖ καµαροσκέπαστο κτÖσµα8, ποf àργότερα âρειπώθηκε. Tελικά, 

àρκετa χρόνια àργότερα, τe 1954, τe κτÖσµα αéτό, µb πρωτοβουλία τ΅ν 

αéτάδελφων µοναχ΅ν Xαρίτωνα, Στεφάνου καd Bαρνάβα, οî ïποÖοι âγκαταβίωσαν 

στc Mονc τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα στa νεότερα χρόνια, àντικαταστάθηκε àπe 

µικρe παρεκκλήσι, τdς δαπάνες γιa τcν àνέγερση τοÜ ïποίου κάλυψε µb δωρεά της 

™ Eéγενία Θεοδότου (1865-1968)9. Te 1964, τe παρεκκλήσι αéτe µετεσκευάστηκε µb 

                                                                                                                                                  
τ. B΄, Λευκωσία 1994, σ. 862. Γιa τe €διο θέµα βλ. âπίσης Λ. Φιλίππου, ^H \Eκκλησία 

Kύπρου, ¬.π., σ. 105. 

7. Περd τοÜ µνηµείου αéτοÜ βλ. \Aθανάσιου Παπαγεωργίου, «Bαρνάβα \Aποστόλου 

τάφος», Mεγάλη Kυπριακc \Eγκυκλοπαίδεια, τ. 3ος, Λευκωσία 1985, σ. 160. 

8. \Aνδρέου ΣτυλιανοÜ, «Aî περιηγήσεις τοÜ Pώσσου µοναχοÜ Bασιλείου 

Γρηγόροβιτς Bάρσκυ - Πλάκα - ‰ Aλποβ, ôλλως Bασιλείου Mοσχοβορώσσου 

Kιεβοπολίτου âν Kύπρω», Kυπριακαd Σπουδαd 21(1957)πίν. 33· ‰ A. Παυλίδη, ^H 

Kύπρος àνa τοfς α¨΅νες, τ. B΄, ¬.π., σ. 731, ¬που τe σχέδιο τοÜ Mπάρσκυ. Σb αéτό, 

âκτeς àπe τeν τάφο τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα àπεικονίζεται καd ™ Mονή, µb 

àποτέλεσµα νa διασώζεται καd ™ µορφc ποf εrχε τότε. 

9. «Δαπάναις τÉς κυρίας Eéγενίας Θεοδότου, µεγάλης εéεργέτιδος τÉς πόλεως 

Λευκωσίας, àνηγέρθη âπd τοÜ τάφου τοÜ îδρυτοÜ καd προστάτου τÉς KυπριακÉς 

\Eκκλησίας µεγαλοπρεπbς µνηµεÖον, τa âγκαίνια τοÜ ïποίου πρόκειται νa 

τελεσθοÜν προσεχ΅ς •πe τÉς A.M. τοÜ \Aρχιεπισκόπου κ. Mακαρίου. ^H δαπάνη 

διa τcν àνέγερσιν τοÜ µνηµείου καd τeν âξωραϊσµeν τοÜ χώρου àνÉλθεν ε¨ς 2 χιλ. 

περίπου λιρ΅ν. \Eπd τοÜ µνηµείου âνετοιχίσθη πλάξ, ε¨ς τcν ïποίαν âκτίθεται ™ 

φιλόθρησκος δωρεa καd αî λοιπαd λεπτοµέρειαι τÉς àνεγέρσεως τοÜ µνηµείου». Bλ. 

\Aνωνύµου, «Nαΐδριον âπd τοÜ τάφου τοÜ îδρυτοÜ τÉς KυπριακÉς \Eκκλησίας», 

\Eκκλησιαστικeν BÉµα, 28.1.1954. Γιa τcν Eéγενία Θεοδότου βλ. \Aρ. Kουδουνάρη, 

Bιογραφικeν Λεξικeν Kυπρίων, ¬.π., σ. 123-124. 
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δαπάνες τοÜ \Aρχιεπεσκόπου Kύπρου (1950-1977) Mακαρίου Γ΄ σb µονόκλιτο µb 

τροÜλλο10. 

 ^H πρώτη µαρτυρία γιa λειτουργία τÉς MονÉς προέρχεται àπe âπιγραφc σb 

ε¨κόνα τ΅ν ^Aγίων Bαρθολοµαίου καd Bαρνάβα, τοÜ öτους 1686, ¬που àναφέρεται 

τe ùνοµα τοÜ ™γουµένου Σωφρονίου: «\Aνηκοδοµίθησαν • παροÜσες ο¨κόνες τοf 

^Aγίου Bαρθολοµαίου καd Bαρνάβα - καd Δεσποτικa διa συνδροµcς καd πόθου τοÜ 

δούλου σου Σοφρονίου ^Iεροµονάχου καd ^Hγουµένου τÉς αéτÉς MονÉς. ‰ Eτος 

Σοτήριον A.X.Π.ΣT! XY. \Iωαννηκίου Διακόνου χεdρ Kόµη δb âκ Παλεοχορίου. K’ 

¨δόντες εûχεστε δι’ αéτeν πρeς Kύριον»11. Tcν âπιγραφc αéτή, ¬πως καd µερικbς 

ôλλες σb ε¨κόνες ποf φυλάσσονταν στeν ναό, κατέγραψε ï ^Iερώνυµος Περιστιάνης 

(1870-1931) σb âπίσκεψή του τe 1913 καd δηµοσίευσε τe 1931, διασώζοντας 

πολύτιµες πληροφορίες γιa τcν îστορία τÉς MονÉς, àφοÜ οî περισσότερες àπe τdς 

παλαιbς ε¨κόνες τοÜ καθολικοÜ κλάπηκαν àπe τοfς Tούρκους ε¨σβολεÖς τοÜ 1974 

καd σήµερα εrναι ôγνωστο τί àπέγιναν. 

 \Eκτeς àπe τcν ε¨κόνα τ΅ν ^Aγίων Bαρθολοµαίου καd Bαρνάβα, ï 

Περιστιάνης κατέγραψε ôλλες âννέα ε¨κόνες, αéτbς τοÜ XριστοÜ (17ος-18ος α¨.), 

τÉς Θεοτόκου (17ος α¨.), τοÜ ^Aγίου \Iωάννη τοÜ Θεολόγου, τ΅ν ^Aγίων KοσµÄ καd 

ΔαµιανοÜ, τοÜ ^Aγίου Nικολάου, τοÜ ^Aγίου Tρύφωνος (1761), τοÜ \Iωάννη τοÜ 

Πρόδροµου (1760), τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα (1762) καd µακρόστενη ε¨κόνα µb 

âννέα ^Aγίους: τοfς Xρυσόστοµο, \Iάκωβο \Aδελφόθεο, Σάββα, Kενδέα, Λεόντιο, 

\Oνούφριο, Bαρβάρα, Θέκλα καd Mαρίνα. Σb ïρισµένες àπe αéτbς àναφέρονται τa 

çνόµατα τ΅ν îεροµονάχων Bαρνάβα, Διονυσίου καd Λεοντίου, καθgς καd τ΅ν 

êγιογράφων \Iωαννικίου καd Nεκταρίου. 
                                                
10. Tc χρονολογία γιa τcν àνέγερση τοÜ σηµερινοÜ ναοÜ πάνω àπe τeν τάφο τοÜ 

\Aποστόλου Bαρνάβα àναφέρει σb συνέντευξή του στeν Mάριο ΣτυλιανοÜ ï νÜν 

^Hγούµενος Γαβριήλ, ï ïποÖος εrχε âνταχθεÖ τe öτος âκεÖνο στcν àδελφότητα τÉς 

MονÉς. Bλ. Mάριου ΣτυλιανοÜ, \Aπόστολος Bαρνάβας. ^O îδρυτcς καd προστάτης 

τÉς \Eκκλησίας τÉς Kύπρου, Λευκωσία 2005, σ. 37. hAς σηµειωθεÖ, ¬τι σήµερα 

φυλάσσεται στe παρεκκλήσι αéτe àναµνηστικc πλάκα µb τcν âπιγραφή «ΔAΠANH 

HΓOYMENOY ΣTEΦANOY, OIKONOMOY XAPITΩNOΣ, IEPOMONAXOY 

BAPNABA», ™ ïποία παραπέµπει στcν àνέγερσή του µb δαπάνες τ΅ν τρι΅ν 

αéταδέλφων µοναχ΅ν. Σύµφωνα, ¬µως, µb τc µαρτυρία τοÜ ^Hγουµένου Γαβριήλ, 

προοριζόταν γιa νa τοποθετηθεÖ στeν κυρίως ναe, àλλa δυστυχ΅ς τa τραγικa 

γεγονότα τοÜ 1974 δbν τe âπέτρεψαν. 

11. ^Iερώνυµου Περιστιάνη, «^O θαυµατουργeς τάφος τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα καd 

ï ïµώνυµος ναός», \Aπόστολος Bαρνάβας 3(1931)506. Γιa τeν Περιστιάνη βλ. \Aρ. 

Kουδουνάρη, Bιογραφικeν Λεξικeν Kυπρίων, ¬.π., σ. 345. 
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 Erναι àξιοσηµείωτο, ¬τι ï Διονύσιος àναφέρεται, σb âπιγραφc τοÜ öτους 

1761, ½ς âπιστάτης àντd ½ς ™γούµενος, âν΅, ¬πως εrναι γνωστό, τcν €δια περίοδο 

προϊστάµενοι µεγάλων Mον΅ν τοÜ νησιοÜ, ¬πως ï Παρθένιος στeν Kύκκο àπe τe 

1743 ≤ως τe 175912 καd ï âπίσης Παρθένιος στeν MαχαιρÄ àπe τe 1721 ≤ως τe 

176613, öφεραν τeν τίτλο τοÜ O¨κονόµου, λόγω €σως τÉς ôµεσης âποπτείας ποf 

àσκοÜσε σb αéτbς ï τότε \Aρχιεπίσκοπος τοÜ νησιοÜ. Mαρτυρίες περιηγητ΅ν τÉς 

περιόδου, γιa τοfς ïποίους θa γίνει λόγος στc συνέχεια, τεκµηριώνουν τcν 

παρουσία µοναχ΅ν στc Mονc τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα στa µέσα τοÜ 19ου α¨ώνα, 

γεγονeς ποf ïδηγεÖ στe συµπέρασµα ¬τι ï Διονύσιος προΐστατο στc Mονή, ¬πως 

öπρατταν οî δύο Παρθένιοι στeν Kύκκο καd στeν MαχαιρÄ, öστω καd iν εrχαν τeν 

τίτλο τοÜ O¨κονόµου. Στa νεότερα χρόνια, ¬µως, ï τίτλος τοÜ âπιστάτη δόθηκε σb 

âνοικιαστbς Mον΅ν. Γιa παράδειγµα, ï λόγιος êγιοταφίτης κληρικeς ^Iερώνυµος 

Mυριανθέας (1838-1898), σb âπιστολή του πρeς τeν Kύπριο \Aρχιεπίσκοπο 

Σωφρόνιο, µb ™µεροµηνία 8 \Oκτωβρίου 1870, àναφέρεται σb âπιστάτη τÉς MονÉς 

σb µιa περίοδο, πού, ¬πως θa àναφερθεÖ καd πάλιν στc συνέχεια, σb αéτcν δbν 

διέµενε àδελφότητα µοναχ΅ν, àλλa κάποιος âνοικιαστής14. ^H âπισήµανση τοÜ 

çνόµατος τοÜ Διονυσίου σb τέσσερις ε¨κόνες φανερώνει âπίσης µία προσπάθεια ποf 

öγινε τcν περίοδο αéτc γιa àναβίωση τÉς MονÉς. 

 Σύµφωνα µb τeν Περιστιάνη, οî ε¨κόνες τοÜ XριστοÜ, τοÜ ^Aγίου \Iωάννη 

τοÜ Θεολόγου, τ΅ν ^Aγίων KοσµÄ καd ΔαµιανοÜ, τοÜ ^Aγίου Nικολάου, τοÜ ^Aγίου 

                                                
12. Γιa τcν περίοδο ποf ï Παρθένιος διετέλεσε O¨κονόµος βλ. Λ. Φιλίππου, ^H 

\Eκκλησία Kύπρου, ¬.π., σ. 276-282. 

13. Γιa τc ζωc καd τe öργο τοÜ Παρθενίου βλ. \Iωάννη Tσικνοπούλλου, ^H ^Iερa 

Mονc τÉς ^Yπεραγίας Θεοτόκου τοÜ MαχαιρÄ, Λευκωσία 1968, σ. 89-98. 

14. «\Eν τFÉ âπιστολFÉ, mν ™ σεβαστή µοι ^Yµετέρα Mακαριότης öγραψέ µοι, 

διατρίβοντι ε¨σέτι âν Λάρνακι, äρώτα µε, ποίας περιποιήσεως öτυχον âν τ΅ ^Aγίω 

Bαρνάβ÷α, âν τFÉ ^Aγί÷α Nάπ÷α καd âν Bαρωσίοις. Mc δυνηθεdς νa àπαντήσω ε¨ς τcν 

âρώτησιν ταύτην δι’ öλλειψιν χρόνου àπαντ΅ νÜν. Oî µbν âπιστάτες τ΅ν δύο 

µοναστηρίων qσαν àπόντες, ï δb âν Bαρωσίοις Πανοσιώτατος Πρωτοσύγκελλος κ. 

Γεράσιµος •πεδέξατό µε φιλοφρονέστατα καd παρέσχε µοι πÄσαν δυνατcν 

περιποίησιν, âφ’ z παρακαλ΅ τcν ^Yµετέραν Mακαριότητα, ¥να âκφράσFη αéτ΅ τcν 

ëαυτÉς εéαρέσκειαν. \Aρχιµανδρίτης ^Iερώνυµος Mυριανθεύς. \Eν ^Iερουσαλήµ, τFÉ 

8Fη \Oκτωβρίου 1870». Bλ. Kλήµεντος KαρναπÄ, «^H ε¨ς Kύπρον ôφιξις τe 1870 τοÜ 

àοιδίµου ^Iερωνύµου Mυριανθέως», στeν τόµο: M. Kοντοπούλου - Δ. MελÄ, 

Kυπριακeν ^Hµερολόγιον, Λευκωσία 1908, σ. 105-107. Γιa τeν Mυριανθέα βλ. \Aρ. 

Kουδουνάρη, Bιογραφικeν Λεξικeν Kυπρίων, ¬.π., σ. 135. 
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Tρύφωνος, τοÜ \Iωάννη τοÜ Πρόδροµου, τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα καd τ΅ν âννέα 

^Aγίων öφεραν àντίστοιχα τdς âπιγραφές: «Mνίστιτη Kίριε τοÜ Δούλου σου 

Bαρνάβα ^Iεροµονάχου», «Διa συνδροµÉς τοÜ δούλου σου Διονυσίου ^Iεροµονάχου», 

«Δέησις Λεοντίου ^Iεροµονάχου», «Mνήσθητι Kύριε τοÜ Δούλου σου Λεοντίου 

^Iεροµονάχου», «Mνήσθητι Kύριε τοÜ Δούλου σου Διονυσίου ^Iεροµονάχου καd 

âπιστάτου τÉς παρούσης MονÉς. AΨΞA΄», «Mνήσθητι Kύριε τοÜ δούλου σου 

Διονυσίου ^Iεροµονάχου, AΨΞ΄. \Iωαννικίου ^Iεροµονάχου χείρ», «Διa συνδροµÉς 

τοÜ Δούλου σου Διονυσίου ^Iεροµονάχου. KτÉµα Bαρνάβα MοναχοÜ· χεdρ 

Nεκταρίου. AΨΞB΄. ΧΥ» καd «Mνήστιτη Kίριε τοÜ δούλου σου Λεοντίου ^Iερέος καd 

τ΅ν γονέων»15. 

 Πρdν àπe τc χρονολογία 1686, ποf àναφέρεται ™ ≈παρξη ™γουµένου στc 

Mονή, δbν öχουµε •πόψη µας τυχeν àναφορbς σb αéτήν. Oî διασωθεÖσες µαρτυρίες 

ξένων περιηγητ΅ν, τόσο στa χρόνια τÉς Λατινοκρατίας, ¬σο καd στa πρ΅τα χρόνια 

τÉς Tουρκοκρατίας, ¬πως τοÜ Φρa Nόε τeν 15ο α¨΅να, τοÜ Tσέχου ‰ Oλντριχ 

Πρέφατ τe 1546, καd τοÜ \IταλοÜ Tοµάσο Πορκάτσι τe 1576, ¬πως καd τοÜ µόνιµου 

κάτοικου Kύπρου, µέχρι τcν κατάληψή της àπe τοfς Tούρκους τe 1571, Στέφανου 

Λουζινιaν τe 1580, περιορίζονται àποκλειστικa στcν âκκλησία καd στeν τάφο τοÜ 

\Aποστόλου καd δbν àναφέρουν ïτιδήποτε γιa λειτουργία MονÉς, ≈παρξη κελλι΅ν 

j διαµονc µοναχ΅ν. 

 ^H µαρτυρία τοÜ Φρa Nόε εrναι δυστυχ΅ς µονολεκτικc καd αéστηρa 

περιορισµένη στcν âκκλησία τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα16. Πιe âκτενcς εrναι αéτc 

τοÜ Πρέφατ, ï ïποÖος σηµειώνει ¬τι âπισκέφθηκε τc «µεγάλη πετρόκτιστη 

âκκλησία» καd περιγράφει τe παρακείµενο παρεκκλήσι καd τe êγίασµα. \Aναφέρει 

δb τc λαϊκc àντίληψη περd τ΅ν θαυµατουργικ΅ν θεραπευτικ΅ν του ¨διοτήτων στdς 

περιπτώσεις δερµατικ΅ν νόσων, ™ ïποία διατηρήθηκε µέχρι τa νεότερα χρόνια καd 

καταγράφηκε àπe âπισκέπτες τÉς MονÉς σb κυπριακbς âφηµερίδες τ΅ν àρχ΅ν τοÜ 

20οÜ α¨ώνα17. ^O Πρέφατ στe ïδοιπορικό του διασώζει âπίσης τe öθιµο νa 

                                                
15. ^I. Περιστιάνη, «^O θαυµατουργeς τάφος τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα», ¬.π., σ. 505-

506. 

16. Claude Deleval Cobham, Excerpta Cypria, London 1908, σ. 53. 

17. ‰ Eχουν âντοπιστεÖ δύο σχετικa κείµενα στeν τύπο τÉς âποχÉς, τe πρ΅το σb 

âφηµερίδα τοÜ 1900 καd τe δεύτερο σb âφηµερίδα τοÜ 1921: «^Yπάρχει âκεÖ 

σπήλαιον, öνθα àναβλύζουν θειοÜχα ≈δατα θεραπεύοντα τaς πληγaς καd διάφορα 

δερµικa νοσήµατα». Bλ. Φωνc τÉς Kύπρου, 27/9.11.1900. «[Te êγίασµα] öχει 

¨αµατικaς ¨διότητας, οéχd âκ φύσεως, àλλ’ âκ χάριτος θείας, ¨όµενον δερµατικaς 

νόσους τ΅ν πίστει προστρεχόντων». Bλ. Φωνc τÉς Kύπρου, 11/24.12.1921. 
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στερεώνονται στc γÉ, γύρω àπe τe παρεκκλήσι, σταυροd àπe καλάµια, àπe ¬σους 

âθεραπεύοντο. \Eνδιαφέρον παρουσιάζουν καd οî àναφορές του γιa τcν âκτεταµένη 

τυµβωρυχία στc γύρω περιοχή, τcν ïποία àπέδωσε στcν ≈παρξη àρχαίας 

νεκρόπολης18. Πολf πιe âπιγραµµατικeς àπe τeν Πρέφατ, ï Πορκάτσι àναφέρεται 

µb πολf λίγα λόγια στcν âκκλησία τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα καd σηµειώνει, ¬τι σb 

παρακείµενη τοποθεσία •πÉρχε ï τάφος τοÜ \Aποστόλου, ¬που βρέθηκε τe 

χειρόγραφο εéαγγέλιο τοÜ EéαγγελιστÉ Mατθαίου19. Tέλος, ï Στέφανος Λουζινιaν 

σηµειώνει ¬τι τe ο¨κοδόµηµα τοÜ ναοÜ διετηρεÖτο σb πολf καλc κατάσταση καd 

àναφέρει ¬τι τe êγίασµα στeν τάφο τοÜ \Aποστόλου εrχε θαυµατουργικbς ¨διότητες 

καd πgς ï €διος θεραπεύτηκε àπe πονοκέφαλο ποf τeν βασάνιζε, ¬ταν 

χρησιµοποίησε νερe àπe τe παρακείµενο πηγάδι γιa νa πλυθεÖ20. 

 Πολf περισσότερες πληροφορίες γιa τc Mονc τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα 

διασώζει ï σηµαντικότερος âκπρόσωπος τÉς µοναστηριακÉς περιηγητικÉς 

                                                
18. «Mετακινηθήκαµε δυτικότερα, ¬που •πÉρχε ≤να ôλλο µικρe παρεκκλήσι. \EκεÖ 

εrδα ≤να βαθf πηγάδι στc γÉ, στe ïποÖο •πÉρχε êγίασµα. ^O ïδηγeς µÄς εrπε ¬τι 

εrναι θαυµατουργe καd θεραπεύει τdς δερµατικbς παθήσεις. ^Oλόγυρα àπe τe 

πηγάδι âκεÖνο •πÉρχαν στερεωµένοι στc γÉ πολλοd σταυροd àπe καλάµια, ποf τοfς 

τοποθετοÜσαν ¬σοι θεραπεύοντο. Σb àπόσταση περίπου 90 βηµάτων àπe τe 

παρεκκλήσι καd τe êγίασµα •πάρχει µία µεγάλη πετρόκτιστη âκκλησία, ποf εrναι 

àφιερωµένη στeν \Aπόστολο Bαρνάβα, τcν ïποία καd âπισκεφθήκαµε. Στcν περιοχc 

ïλόγυρα πρόσεξα νa εrναι àνοικτοd πολλοd λάκκοι, µέχρι καd τe παρεκκλήσι µb τe 

êγίασµα. oHσαν ï ≤νας δίπλα στeν ôλλο καd κατέβαιναν βαθιa µέσα στc γÉ. ^O 

ïδηγeς µÄς âξήγησε ¬τι τa παλαιa τa χρόνια, ¬ταν àκόµη κατοικοÜσαν âδ΅ 

ε¨δωλολάτρες, ï χ΅ρος âκεÖνος qταν τe κοιµητήριό τους. Kαd âκεÖνοι εrχαν τc 

συνήθεια νa θάβουν τοfς νεκροfς µb τdς ½ραÖες âνδυµασίες καd µb τa πολύτιµα 

κοσµήµατά τους, δακτυλίδια στa χέρια, περιδέραια στοfς λαιµούς, καd öτσι ½ραÖα 

στολισµένους τοfς τοποθετοÜσαν σb λιθόκτιστους τάφους. Γι’ αéτe καd [σήµερα] οî 

κάτοικοι τÉς περιοχÉς âκείνης συνεχίζουν àπe πολλa χρόνια νa σκάβουν τc γÉ, νa 

àνοίγουν âκείνους τοfς λάκκους καd νa βρίσκουν τοfς τάφους καd νa τοfς 

λεηλατοÜν». Bλ. ‰ A. Παυλίδη, ^H Kύπρος àνa τοfς α¨΅νες, τ. A΄, ¬.π., σ. 300. 

19. «^Yπάρχει καd µία âκκλησία àφιερωµένη στeν \Aπόστολο Bαρνάβα, ¬πως καd τe 

µέρος στe ïποÖο âµαρτύρησε καd âτάφη - σb ≤να πηγάδι - µαζd µb τe εéαγγέλιο τοÜ 

^Aγίου Mατθαίου, γραµµένο µb τa €δια τa χέρια τοÜ EéαγγελιστÉ, τe ïποÖο βρέθηκε 

âκεÖ περd τe öτος 473». Bλ. ‰ A. Παυλίδη, ^H Kύπρος àνa τοfς α¨΅νες, τ. A΄, ¬.π., σ. 

456. 

20. Estienne de Lusignan, Description de toute lʼ isle de Chypre, Paris 1580, p. 46r. 
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φιλολογίας στa χρόνια τÉς Tουρκοκρατίας P΅σος µοναχeς Bασίλειος Mπάρσκυ 

(1701-1747), ï ïποÖος σηµειώνει ¬τι, τe 1735, διέµεναν σb αéτcν ≤νας ™γούµενος καd 

δύο - τρεÖς µοναχοί, ποf àσχολοÜνταν µb τc γεωργία καd τcν κτηνοτροφία. ^O 

Mπάρσκυ àναφέρει âπίσης, ¬τι ™ Mονή διέθετε περιορισµένο àριθµe κελλι΅ν καd 

ôλλων κτισµάτων, καθgς καd ≤να δενδρόκηπο µb µερικa φρουτόδενδρα. 

 ^O P΅σος περιηγητcς âντυπωσιάστηκε àπe τcν âκκλησία τοÜ \Aποστόλου 

Bαρνάβα, τcν ïποία, ¬πως öχει àναφερθεÖ, σχεδίασε, µαζd µb τe παρεκκλήσι, ποf 

βρισκόταν πάνω àπe τeν τάφο τοÜ \Aποστόλου. Tc συνέκρινε δb µb τcν âκκλησία 

τοÜ ^Aγίου Λαζάρου στc Λάρνακα, σηµειώνοντας ¬τι ™ µbν πρώτη διέθετε δύο 

τρούλλους, ≤ναν àνακαινισµένο καd ≤να ëτοιµόρροπο, âν΅ ™ δεύτερη εrχε τρεÖς 

âρειπωµένους τρούλλους. Προφαν΅ς ™ àνακαίνιση τοÜ τρούλλου θa εrχε 

πραγµατοποιηθεÖ àπe τeν \Aρχιεπίσκοπο ^Iλαρίωνα Kιγάλα, κατa τcν 

προαναφερθεÖσα âπισκευc τÉς MονÉς, τe 1674. ^O Mπάρσκυ περιγράφει âπίσης τeν 

τάφο τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα καd τe παρακείµενο πηγάδι καd καταγράφει τcν 

παράδοση γιa ε≈ρεση τοÜ χειρόγραφου εéαγγελίου τοÜ EéαγγελιστοÜ Mατθαίου, 

τe ïποÖο àναφέρει, λανθασµένα, ¬τι δωρήθηκε στeν αéτοκράτορα \Iουστινιανό, àντd 

στeν Zήνωνα. ≠Oπως σηµειώνει, τe γεγονeς αéτe συνέτεινε, œστε νa παραχωρηθεÖ 

αéτοκέφαλο στcν Kυπριακc \Eκκλησία καd προνόµιο στeν \Aρχιεπίσκοπό της νa 

φέρει µίτρα, νa κρατÄ σκÉπτρο καd νa •πογράφει µb κόκκινη µελάνη, àγνοώντας 

τe δικαίωµα νa φορεÖ πορφυρe µανδύα στdς âπίσηµες τελετές21. 

                                                
21. «Te µοναστήρι τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα ε•ρίσκεται στcν πεδιάδα, σb µιa 

εéχάριστη àποµονωµένη τοποθεσία σb •γιεινe àέρα, •δρεύεται àπe πηγάδι καd öχει 

≤να ™γούµενο µb δύο - τρεÖς µοναχούς, ποf ζοÜν àπe τc σπορa καd τc βόσκηση 

α¨γ΅ν. ‰ Eχουν µία âκκλησία àρχαίας àρχιτεκτονικÉς, µεγάλη καd ½ραία, µb δύο 

τρούλλους· δbν öχει ¬µως âσωτερικc διακόσµηση λόγω φτώχειας· µόνο µερικbς 

µαρµάρινες κολ΅νες âξακολουθοÜν νa διατηροÜνται µερικ΅ς. Aéτc ™ âκκλησία 

µοιάζει πολύ στcν âξωτερικc καd âσωτερικc κατανοµc µb τcν âκκλησία τοÜ ^Aγίου 

Λαζάρου στc Λάρνακα. Διαφέρουν µόνο àπe τe γεγονeς ¬τι αéτc ™ µία [τοÜ 

Λαζάρου] öχει τρεÖς âρειπωµένους τρούλλους, âν΅ ™ ôλλη [τοÜ Bαρνάβα] öχει δύο 

τρούλλους àκέραιους, τeν ≤να àνακαινισµένο καd τeν ôλλο ëτοιµόρροπο. \EκεÖ [στc 

Λάρνακα] ™ âκκλησία ε•ρίσκεται στe µέσο τοÜ κόσµου, âδ΅ εrναι µοναστηριακc σb 

àποµόνωση. Ta κελλιa καd ôλλα κτίρια εrναι πολf λίγα, χωρdς âξωτερικc 

½ραιότητα, καd •πάρχει ≤νας δενδρόκηπος µb µερικa φρουτόδενδρα. ^YπÉρχε àπe 

τcν àρχc ï τάφος τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα πίσω àπe τe îερe βÉµα τÉς âκκλησίας, 

καd ≤να πηγάδι στεγασµένο, γεµÄτο καθαρe νερό, καd λίθινα σκαλοπάτια. Λέγεται 

¬τι âκεÖ εrχε βρεθεÖ τe χειρόγραφο εéαγγέλιο τοÜ ^Aγίου \Aποστόλου καd 

EéαγγελιστοÜ Mατθαίου, ποf âδωρήθη στeν εéσεβÉ αéτοκράτορα \Iουστινιανό. 
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 Tc Mονc τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα àναφέρει âπίσης ï ‰ Aγγλος περιηγητcς 

Pίτσαρντ Πόκοκ, τe 1738, σηµειώνοντας ¬τι àποτελεÖτο àπe ≤να ½ραÖο ο¨κοδόµηµα, 

ποf ¬µως εrχε âρειπωθεÖ καd ξανακτιστεÖ. ^O Πόκοκ διασώζει καd µερικbς 

πληροφορίες γιa τeν τάφο τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα καd σηµειώνει ¬τι βρισκόταν 

σb ≤να λαξευµένο σπήλαιο, στcν ε€σοδο τοÜ ïποίου •πÉρχε πηγάδι µb κάπως 

êλµυρe νερό. ≠Oπως àναφέρει, πάνω àπe τe σπήλαιο εrχε κτιστεÖ µικρe 

παρεκκλήσι, ποf δbν εrχε ¬µως àρχαιολογικc àξία22. 

 \Eκτενέστερη εrναι ™ µαρτυρία τοÜ \IταλοÜ Tζιοβάνι Mαρίτι, ï ïποÖος, âκτeς 

àπe τa σχετικa µb τcν àντίδραση τ΅ν çθωµανικ΅ν àρχ΅ν στcν âπέκταση τÉς 

MονÉς, ποf öχουν àναφερθεÖ προηγουµένως, σηµειώνει σb κείµενό του, ¬τι τcν 

περίοδο 1760-1767 ποf διέµενε στcν Kύπρο, âγκαταβίωναν σb αéτc µερικοd 

µοναχοί. Γιa δb τe µικρe παρεκκλήσι, ποf •πÉρχε πάνω àπe τeν τάφο τοÜ 

\Aποστόλου Bαρνάβα, àναφέρει ¬τι qταν σχεδeν âρειπωµένο. Kαταγράφει àκόµη 

τcν παράδοση τÉς ε≈ρεσης τοÜ îεροÜ λειψάνου τοÜ \Aποστόλου καd τοÜ 

                                                                                                                                                  
Aéτeς àπe τcν πλευρά του παρεχώρησε αéτονοµία (αéτοκέφαλον) στeν 

àρχιεπίσκοπο τÉς Kύπρου. Oî àρχιεπίσκοποι πÉραν àπe αéτeν τcν âξουσία νa 

φέρουν âπd τÉς κεφαλÉς στέµµα (µίτρα), παρόµοιο µb âκεÖνο τ΅ν Πατριαρχ΅ν, νa 

κρατοÜν σκÉπτρο µb χρυσe µÉλο στcν κορυφή, τe δικαίωµα νa •πογράφουν µb 

κόκκινη µελάνη καd τeν τίτλο τοÜ Mακαριωτάτου». Bλ. ‰ A. Παυλίδη, ^H Kύπρος 

àνa τούς α¨΅νες, τ. B΄, ¬.π., σ. 720. Γιa τcν περιγραφc τÉς MονÉς àπe τeν 

Mπάρσκυ βλ. âπίσης \A. ΣτυλιανοÜ, «Aî περιηγήσεις τοÜ Pώσσου µοναχοÜ 

Bασιλείου Γρηγόροβιτς Bάρσκυ», ¬.π., σ. 113-115. Γιa τa προνόµια, ποf öλαβε ï 

\Aρχιεπίσκοπος Kύπρου àπe τeν αéτοκράτορα Zήνωνα βλ. \Iωάννου Xάκκεττ, 

^Iστορία τÉς \Oρθοδόξου \Eκκλησίας τÉς Kύπρου, κατa µετάφρασιν καd 

συµπλήρωσιν Xαριλάου Παπαϊωάννου, τ. A΄, \Aθήνα 1923, σ. 41. 

22. «^Yπάρχει ≤να µοναστήρι µb ≤να µεγάλο ναe àφιερωµένο στeν \Aπόστολο 

Bαρνάβα, ποf φαίνεται ¬τι qταν ≤να ½ραÖο ο¨κοδόµηµα· ™ âκκλησία εrχε âρειπωθεÖ 

καd ξανακτιστεÖ· τa θεµέλια τοÜ àνατολικοÜ ôκρου τÉς παλαιότερης âκκλησίας 

εrναι ïρατa σb τρία ™µικύκλια. Σb àπόσταση µισοÜ φέρλογκ, πρeς τa àνατολικa 

αéτÉς τÉς âκκλησίας, •πάρχει µία κάθοδος àπe µερικa σκαλοπάτια, ποf ïδηγοÜν 

σb ≤να σπήλαιο λαξευµένο στeν βράχο, µb [λαξευµένες] ταφικbς θÉκες στdς τρεÖς 

πλευρές του. \Eδ΅ àναφέρεται, ¬τι εrχε ταφεÖ τe σ΅µα τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα, ï 

ïποÖος καταγόταν àπe αéτe τe νησd καd εrχε µαρτυρήσει στc ΣαλαµÖνα στa χρόνια 

τοÜ Nέρωνος. Στcν ε€σοδο τοÜ σπηλαίου •πάρχει ≤να πηγάδι µb κάπως êλµυρe 

νερό. ≠Eνα µικρe παρεκκλήσι öχει κτιστεÖ πάνω àπe τe σπήλαιο, τe ïποÖο ¬µως δbν 

φαίνεται νa εrναι µεγάλης àρχαιολογικÉς àξίας». Bλ. ‰ A. Παυλίδη, ^H Kύπρος àνa 

τούς α¨΅νες, τ. B΄, ¬.π., σ. 742. 
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χειρόγραφου εéαγγελίου τοÜ EéαγγελιστÉ Mατθαίου, καθgς καd τcν παραχώρηση 

àπe τeν αéτοκράτορα Zήνωνα στeν \Aρχιεπίσκοπο Kύπρου τ΅ν προνοµίων «νa 

•πογράφει µb κόκκινη µελάνη, νa φορεÖ µίτρα, νa κρατεÖ âγκόσµια σφαίρα στe 

àριστερe χέρι καd σκÉπτρο στe δεξιό του καd νa âνδύεται βασιλικe µανδύα», ¬πως 

καd νa εrναι àνεξάρτητος àπe τeν Πατριάρχη \Aντιοχείας23. 

 Mερικa χρόνια àργότερα, ™ Mονc τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα àναφέρεται àπe 

τeν \Aρχιµανδρίτη Kυπριανe àνάµεσα στa µοναστήρια τÉς àρχιεπισκοπικÉς 

περιφέρειας24. Στa τέλη τοÜ 18ου - àρχbς τοÜ 19ου α¨ώνα, φαίνεται ¬τι ™ Mονc 

γνώρισε κάποια ôνθηση, àφοÜ, ¬πως σηµειώνεται στeν κτηµατικe κώδικα τÉς 

\AρχιεπισκοπÉς, εrχε στcν κατοχή της àρκετc περιουσία, ¬πως καd µετόχιο στe 

χωριe Mηλιά25. \Aπe δb τeν κατάλογο µb τa çνόµατα τ΅ν µοναχ΅ν, οî ïποÖοι 

•πηρετοÜσαν στa µοναστήρια τÉς àρχιεπισκοπικÉς περιφέρειας, πληροφορούµαστε 

¬τι τe 1800 διέµεναν σb αéτc δώδεκα µοναχοί, µb âπικεφαλÉς τeν O¨κονόµο 

                                                
23. «Σb àπόσταση µιÄς λιθοβολÉς [àπe τcν âκκλησία τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα] 

ε•ρίσκεται ôλλη µία παλαιότερη âκκλησία, σχεδeν âρειπωµένη, àφιερωµένη στeν 

€διο ≠Aγιο. Kάτω àπe αéτήν, σb ≤να •πόγειο τάφο, öκειτο ™ σορeς τοÜ êγίου, ποf 

àνακαλύφθηκε âπd τ΅ν ™µερ΅ν τοÜ αéτοκράτορα Zήνωνος. Πολλοd συγγραφεÖς, 

περιλαµβανοµένων Pωµαίων συγγραφέων µαρτυρολογίων καd τοÜ καρδινάλιου 

Baronius, àφηγοÜνται τcν îστορία καd λέγουν ¬τι âπd τÉς σοροÜ àνευρέθη τe 

εéαγγέλιο τοÜ \Aποστόλου Mατθαίου, ποf âγγράφη ¨διοχείρως àπe τeν 

Eéαγγελιστή. ^O ≠Eλληνας (àρχι)επίσκοπος ποf παρουσίασε τe âν λόγω εéαγγέλιο 

στeν αéτοκράτορα στcν Kωνσταντινούπολη, âξασφάλισε τe προνόµιο νa •πογράφει 

µb κόκκινη µελάνη καd στcν âπίσηµη àρχιερατική του àµφίεση νa φορεÖ µίτρα, νa 

κρατεÖ τcν âγκόσµια σφαίρα στe àριστερό του χέρι καd τe σκÉπτρο στe δεξιό του 

καd νa âνδύεται βασιλικe µανδύα - καd âπίσης νa εrναι τελικa àνεξάρτητος àπe τeν 

Πατριάρχη \Aντιοχείας, µb τeν ïποÖο •πÉρχε àπe µακροÜ âκκρεµcς διαµάχη, ¬σον 

àφοροÜσε τe προβάδισµα. ^O Πατριάρχης •ποστήριζε ¬τι ™ (àρχι)επισκοπc τÉς 

Kύπρου •παγόταν στcν ≤δρα \Aντιοχείας· οî Kύπριοι δbν θa τe âπέτρεπαν αéτe âπd 

τFÉ βάσει τοÜ ¬τι ™ δική τους \Eκκλησία qταν ™ àρχαιότερη. ^O σηµερινeς 

àρχιεπίσκοπος Kύπρου àπολαµβάνει ¬λων αéτ΅ν τ΅ν προνοµίων». Bλ. ‰ A. 

Παυλίδη, ^H Kύπρος àνa τοfς α¨΅νες, τ. B΄, ¬.π., σ. 862. 

24.  \Aρχιµανδρίτη KυπριανοÜ, ^Iστορία Xρονολογικc τÉς Nήσου Kύπρου, ^Eνετία 

1788, σ. 392. 

25. Oî σχετικbς àναφορbς στcν περιουσία τÉς MονÉς καd στe Mετόχιο τÉς MηλιÄς 

προέρχονται àπe τeν κτηµατικe κώδικα τÉς \AρχιεπισκοπÉς. Bλ. NεοκλÉ KυριαζÉ, 

Ta Mοναστήρια âν Kύπρω, Λάρνακα 1950, σ. 30. 
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\Iωακείµ26. ^H Mονή τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα öτυχε µάλιστα τÉς µέριµνας τοÜ 

\Aρχιεπισκόπου KυπριανοÜ (1810-1821), ï ïποÖος δώρισε, τcν 1η Φεβρουαρίου 1816, 

γιa τeν ναό της, µb ¨διόχειρες àφιερώσεις, δώδεκα µηναÖα, ≤να τριώδιο, ≤να 

πεντηκοστάριο, µία παρακλητικc καd ≤ναν àπόστολο. Ta τρία τελευταÖα εrχαν 

àποξενωθεÖ àπe τc Mονc πρdν àπe τe 1971, ποf µελετήθηκαν àπe τeν Kυριάκο 

Xατζηιωάννου, ™ δωρεά τους ¬µως àπe τeν Kυπριανe µαρτυρεÖται àπe τdς σχετικbς 

àφιερώσεις ποf •πάρχουν σb ¬σα διασώθηκαν27. Ta •πόλοιπα φυλάσσονταν σb 

αéτή, µέχρι τe 1974, ποf κατελήφθη àπe τοfς Tούρκους ε¨σβολεÖς. Στc συνέχεια, 

οî µοναχοί της κατάφεραν νa τa µεταφέρουν, µαζd µb µερικa ôλλα âκκλησιαστικa 

κειµήλια, ¬πως ≤να àρτοφόριο, µία λειψανοθήκη µb τεµάχιο λειψάνου τοÜ ^Aγίου 

Nεκταρίου καd τεµάχιο Tίµιου Ξύλου, στdς âλεύθερες περιοχές. Ta µbν µηναÖα καd 

τe τριώδιο φυλάσσονται σήµερα στcν ^Iερa \Aρχιεπισκοπή, τa δb •πόλοιπα στc 

Mονc Σταυροβουνίου28. 

 Te 1821, ≤νας àπe τοfς µοναχοfς τÉς MονÉς τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα, ï 

O¨κονόµος \Iωακείµ, πιθανότατα ï €διος µb αéτeν ποf διηύθυνε τc Mονc τe 1800, 

διαδέχθηκε στeν àρχιεπισκοπικe θρόνο τeν âθνοµάρτυρα Kυπριανό, ¬που καd 

παρέµεινε µέχρι τe 1824, ïπότε •ποχρεώθηκε νa •ποβάλει παραίτηση, λόγω τÉς 

àδυναµίας του νa àνταποκριθεÖ στdς •ποχρεώσεις του29. ^H Mονc âξακολούθησε νa 

                                                
26. \AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Kατάστιχο II, ¬που ™ σχετικc 

καταγραφc τ΅ν çνοµάτων τ΅ν µοναχ΅ν βρίσκεται σb σελίδα ποf δbν öχει αûξοντα 

àριθµό. 

27. Γιa παράδειγµα, στe τριώδιο •πάρχει ™ àκόλουθη âπιγραφή: «Kυπριανeς âλέω 

θεοÜ \Aρχιεπίσκοπος Nέας \IουστινιανÉς καd πάσης Kύπρου. \Aφιερώθη παρ’ âµοÜ 

τe παρeν τριώδιον σfν ¬λω τ΅ δωδεκαµήνω, πεντηκοσταρίω, παρακλητικFÉ καί 

àποστόλω ε¨ς τe ^Iερeν καd Σεβάσµιον Mοναστήριον τοÜ êγίου âνδόξου καd 

πανευφήµου àποστόλου Bαρνάβα •πbρ ψυχικÉς âµοÜ σωτηρίας. ï † Kύπρου 

Kυπριανός. 1816 = Φεβρουαρίου 1 =». Γιa τc δωρεa τοÜ KυπριανοÜ στc Mονc τοÜ 

\Aποστόλου Bαρνάβα βλ. Kυριάκου Xατζηιωάννου, «\Aνέκδοτα öγγραφα τοÜ 

E¨κοσιένα», \Eπιθεώρηση Λόγου καd Tέχνης 15(1971)121-125. Γιa τeν 

Xατζηιωάννου βλ.  \Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικeν Λεξικeν Kυπρίων, ¬.π., σ. 472. 

28. M. ΣτυλιανοÜ, \Aπόστολος Bαρνάβας, ¬.π., σ. 37. ^O ΣτυλιανοÜ δηµοσίευσε 

âπίσης φωτοτυπίες τ΅ν σελίδων µb τdς σχετικbς àφιερώσεις τοÜ KυπριανοÜ àπe τe 

MηναÖο \Oκτωβρίου καd τe Tριώδιο. Bλ. ≠O.π., σ. 33-34. 

29. Γιa τdς συνθÉκες τÉς àνόδου του στeν àρχιεπισκοπικe θρόνο καd τcν περίοδο 

τÉς àρχιερατίας του βλ. Φίλιππου Γεωργίου, E¨δήσεις îστορικαd περd τÉς 

\Eκκλησίας τÉς Kύπρου, \AθÉναι 1875, σ. 122-123. Λ. Φιλίππου, ^H \Eκκλησία 
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λειτουργεÖ γιa àκόµη µερικa χρόνια, àφοÜ, σύµφωνα µb κατάστιχο ποf φυλάσσεται 

στe \AρχεÖο τÉς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, διέµεναν σb αéτήν, τe 1825, ≤ξι µοναχοί30. 

Δυστυχ΅ς, οî δύο Γερµανοd περιηγητές, ï àρχαιολόγος ΛουδοβÖκος Peς καd ï 

àνατολιστcς Xέινριχ Πέτερµαν, οî ïποÖοι τcν âπισκέφθηκαν τe 1845 καd τe 1852 

àντίστοιχα, δbν διασώζουν âπαρκεÖς πληροφορίες γιa τc ζωc σb αéτήν. ^O µbν Peς 

âπικέντρωσε τe âνδιαφέρον του στeν τάφο τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα καd σηµείωσε 

στe ïδοιπορικό του, ¬τι βρισκόταν σb ≤να µικρe âρηµωµένο παρεκκλήσι, ¬που 

•πÉρχε πηγάδι µb µεταλλικe νερό, τe ïποÖο ï λαeς θεωροÜσε θαυµατουργό. 

\Aναφέρει àκόµη, ¬τι στcν κάθοδο πρeς αéτό, οî πιστοd ποf θεραπεύονταν ôφηναν 

κουρελιασµένα ροÜχα, λόγω προφαν΅ς τοÜ σχετικοÜ âθίµου, σύµφωνα µb τe ïποÖο, 

µαζd µb τa ράκη ποf âγκατέλειπαν, ôφηναν καd τcν àρρώστια ποf τοfς 

ταλαιπωροÜσε31. ^O δb Πέτερµαν σηµειώνει ¬τι στc Mονc διέµεναν µερικοd µοναχοί, 

κανέναν àπe τοfς ïποίους ½στόσο δbν συνάντησε κατa τcν âκεÖ âπίσκεψή του32. 

                                                                                                                                                  
Kύπρου âπd Tουρκοκρατίας, ¬.π., σ. 141-144. E¨δικότερα, γιa τa παράπονα τ΅ν 

Kυπρίων κατa τοÜ \Iωακείµ καd τcν παύση του βλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, 

O¨κουµενικe ΠατριαρχεÖο καd Kύπρος. Ta πατριαρχικa öγγραφα τ΅ν âτ΅ν 1600-

1878, Λευκωσία 2001, σ. 64-68. 

30. \AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Kατάστιχο VI, σ. 322. \Eπίσης βλ. 

KωστÉ Kοκκινόφτα - \Iωάννη Θεοχαρίδη, «Mοναστηριακa δεδοµένα σύµφωνα µb 

τe Kατάστιχο VI τÉς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου (1825)», \Eπετηρίδα Kέντρου 

Mελετ΅ν ^IερÄς MονÉς Kύκκου 4(1999)245-246 καd Πίν. 3. 

31. «^O λεγόµενος τάφος τοÜ ^Aγίου Bαρνάβα βρίσκεται µέσα σ’ ≤να µικρe 

âρηµωµένο παρεκκλήσι πίσω àπe τcν âκκλησία, πάνω àπe ≤να πηγάδι µb 

µεταλλικe νερό, στe êγίασµα τοÜ ïποίου àποδίδει ï λαeς θαυµατουργbς 

θεραπευτικbς δυνάµεις. Te νερe öχει µία àδύνατη êλµυρc γεύση. Erναι àηδιαστικe 

νa κατεβεÖ κανεdς στc µικρc σπηλιά, ποf àπ’ τe öδαφος τινάζεται τe νερό, γιατd οî 

θεραπευµένοι κρεµοÜν âδ΅ τa κουρελιασµένα ροÜχα τους στοfς τοίχους. Mπροστa 

àπe τe µοναστήρι •πάρχουν µερικa συντρίµια σαρκοφάγων àπe àµµόλιθο». Bλ. 

Πολυχρόνη \Eνεπεκίδη, Kύπρος 1800-1878. Ta τελευταÖα χρόνια τÉς 

Tουρκοκρατίας στc Γερµανικc öρευνα καd κριτική, \Aθήνα 2000, σ. 111. Γιa τe 

öθιµο νa àφήνουν οî προσκυνητbς ράκη σb êγιάσµατα j προσκυνήµατα στcν Kύπρο 

βλ. Nικόλαου Mουτσόπουλου, Ta Tζάτζαλα, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 39-46, ¬που καd 

βιβλιογραφία. 

32. «Συναντήσαµε στeν δρόµο µιa παλιa âκκλησία µb τρούλλους, στcν ïποία εrχε 

προστεθεÖ µιa µικρc Mονή. \Aπe τοfς λίγους µοναχοfς ποf κατοικοÜν µέσα, δbν 

ε€δαµε κανένα. Mοναστήρι καd âκκλησία öχουν τe ùνοµα ≠Aγιος Bαρνάβας. Λίγα 
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 Tελικά, πιθανότατα στa µέσα τοÜ 19ου α¨ώνα, âξαιτίας τ΅ν µακροχρόνιων 

âπιπτώσεων τ΅ν τραγικ΅ν γεγονότων τοÜ \Iουλίου τοÜ 1821, ™ Mονc 

âγκατελείφθη καd ™ κτηµατική της περιουσία âνοικιάζετο, ε€τε σb ôγαµους 

κληρικούς, ε€τε σb χωρικούς, ποf τcν καλλιεργοÜσαν. Στe \AρχεÖο τÉς 

\AρχιεπισκοπÉς σώζεται âνοικιαστήριο öγγραφο, ™µεροµηνίας 1 Σεπτεµβρίου 1872, 

σύµφωνα µb τe ïποÖο ™ κτηµατική της περιουσία âνοικιάσθηκε τότε γιa περίοδο 

πέντε âτ΅ν στeν îεροµόναχο Bαρνάβα καd στeν λαϊκe XατζÉ NικολÉ àπe τοfς 

Στύλλους. ≠Oπως διαπιστώνουµε àπe τdς διάφορες πρόνοιές του, οî âνοικιαστbς 

εrχαν τcν •ποχρέωση νa µεριµνοÜν γιa τc συντήρηση τÉς âκκλησίας καd τ΅ν 

κτισµάτων καd τcν καλλιέργεια τ΅ν κτηµάτων. \Eπίσης, ï îεροµόναχος âνοικιαστcς 

àνελάµβανε τc δέσµευση γιa τέλεση θείας λειτουργίας κάθε Kυριακή33. 

                                                                                                                                                  
βήµατα πιe πέρα βρίσκεται ≤να παλαιe κατεστραµµένο ξωκλήσι, στe ïποÖο, κατa 

τcν παράδοση, öζησε ï €διος ï ≠Aγιος Bαρνάβας». Bλ. Π. \Eνεπεκίδη, Kύπρος 1800-

1878, ¬.π., σ. 212. 

33. «Διa τοÜ παρόντος âγγράφου γίνεται φανερόν, ¬τι ™ κτηµοσύνη τοÜ îεροÜ 

Mοναστηρίου \Aποστόλου Bαρνάβα âνοικιάσθη àλληλεγγύως ε¨ς τeν îεροµόναχον 

Bαρνάβαν καd XατζÉ NικολÉν àπe Στύλλους διa µίαν πενταετίαν âπd ταÖς ëξÉς 

συµφωνίαις: α. ^YποχρεοÜνται νa φροντίζωσιν œστε ™ âκκλησία νa λειτουργÉται 

àνa πÄσαν Kυριακcν καd ëορτcν τοÜ ¬λου âνιαυτοÜ καd νa àνάπτηται κανδήλα 

àκοίµητος. β. Na âπιδιορθώνωσι πάντα τa ο¨κήµατα, œστε νa διατηρ΅νται ε¨ς 

καλcν κατάστασιν, ε¨ δb µή, iν öλθFη ε¨ς τcν àνάγκην νa τa διορθώνFη ï θρόνος, τa 

öξοδα νa εrναι αéτ΅ν. γ. Na καλλιεργ΅σιν ¬λα τa χωράφια τοÜ Mοναστηρίου 

τούτου καd ¬σα âξαρτ΅νται àπe αéτe λειβάδια j ôλλα κτήµατα, καd νa νέµωνται 

τaς προσόδους αéτ΅ν àνενοχλήτως. δ. Na πληρώνωσιν âνοίκιον ε¨ς τeν 

\Aρχιεπισκοπικeν θρόνον ε¨ς τe διάστηµα τÉς πενταετίας γρόσια χιλ. δεκαέξ (àριθ. 

16,000), àλλa àνa πÄσαν ëξαµηνίαν τe ≥µισυ τÉς àναλογίας ëκάστου öτους, ¦τοι 

γρόσια 1,600 àρχÉς γενοµένης àπe τÉς ™µέρας τÉς âνοικιάσεως. ε. Te κατa τe 

¨διαίτερον κατάστιχον γεδίκι νa πληρώνωσι ε¨ς καιρeν τ΅ δέοντι σ΅ον καd 

àνελλιπές. στ. \Eν περιπτώσει καθ’ mν δbν ¦θελον φυλάττει àκριβ΅ς τaς ε¨ρηµένας 

συµφωνίας δικαιοÜται ï ¨διοκτήτης νa âκβάλλFη αéτοfς καd πρe τÉς ïρισµένης 

συµφωνίας. \Eπd τούτοις öγιναν δύο ¬µοια öγγραφα, ¥να öχωσιν àνa £ν τa 

συµβαλλόµενα µέρη πρeς àποφυγcν προφάσεων καd àντιλογι΅ν. \Eν τFÉ 

\AρχιεπισκοπFÉ, τFÉ α΄ Σεπτεµβρίου 1872. βαρνάβας îεροµόναχος βεβεe τa ôνωθεν. 

XατζÉ NικολÉς âγγυητcς καd πληροτcς τ΅ν ôνωθεν µέχρι âξοφλήσεως». Bλ. 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον Γ΄. ^Iερa Kτηµοσύνη. Kτηµατικa 

καd Φορολογικa Mοναστηρίων - \AρχιεπισκοπÉς. Tουρκοκρατία, σ. 16, àρ. β΄. 
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 ^H àνάγκη γιa τc συντήρηση τÉς MονÉς, èθοÜσε µερικbς φορbς τcν 

\Aρχιεπισκοπc τοÜ νησιοÜ νa âνοικιάζει τcν κτηµατικc περιουσία τÉς MονÉς µb 

µόνο àντάλλαγµα τcν âπιδιόρθωση τοÜ καθολικοÜ καd τ΅ν µοναστηριακ΅ν 

κτισµάτων της, ¬πως συνέβη στa τέλη τοÜ 19ου α¨ώνα34. Σύµφωνα µb àρθρογράφο 

κυπριακÉς âφηµερίδας τοÜ öτους 1900, ™ Mονc qταν τότε σb πολf ôσχηµη 

κατάσταση, àφοÜ ï ναeς δbν εrχε δάπεδο, τe τέµπλο qταν µισοκατεστραµµένο καd 

τa καθίσµατα θραυσµένα, âν΅ µόνο δύο - τρεÖς ε¨κόνες âπιβεβαίωναν ¬τι âπρόκειτο 

γιa îερe χ΅ρο. \Eπίσης, µερικa àπe τa µοναστηριακa κτίρια qταν ëτοιµόρροπα, ï δb 

âνοικιαστcς εrχε âπικεντρώσει τcν προσοχή του στcν âπιδιόρθωση ¬σων àπe αéτa 

τοÜ qταν àναγκαÖα γιa τc διαµονή του καd δbν εrχε λάβει καµία πρόνοια γιa τa 

•πόλοιπα καd γιa τeν ναό. ≠Oπως σηµειώνει, παρόµοια âγκατάλειψη παρουσίαζε καd 

ï τάφος τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα, ¬που âπιπρόσθετα •πÉρχαν καd àρκετbς 

àκαθαρσίες35. 

                                                                                                                                                  
EéχαριστοÜµε θερµa τeν \Aρχειοφύλακα τÉς \AρχιεπισκοπÉς κ. Kώστα Θεοδότου 

γιa τc βοήθειά του στc µελέτη τοÜ âγγράφου. 

34. «[Te Mοναστήριον τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα] εrναι âνοικιασµένον ε¨ς τeν âκ 

Bαρωσίων παπÄ Kυριακeν Πιερίδην, διa συµβολαίου µεταξύ αéτοÜ καd τÉς 

\AρχιεπισκοπÉς, µb τcν συµφωνίαν νa διορθώσFη µόνον τe Mοναστήριον καd τcν 

âκκλησίαν χωρdς νa πληρώσFη ôλλο âνοίκιον». Bλ. Σάλπιγξ, 27.11.1899. 

35. «\Eντeς τοÜ ναοÜ •πάρχουν δύο - τρεÖς ε¨κόνες, µεταξf τ΅ν ïποίων ™ τοÜ 

\Aποστόλου Bαρνάβα κατέχει διακεκριµένην θέσιν. Ta καθίσµατα ¬λα κεÖνται 

τεθραυσµένα καd ôχρηστα. Ta îερa βιβλία âρριµµένα àπροσέκτως τÉδε κακεÖσε, τe 

δάπεδον àνώµαλον καd ôνευ πλακ΅ν. Oî τοÖχοι, κάθυγροι, εrναι καθ’ ïλοκληρίαν 

γυµνοί, ôνευ οéδενeς στολίσµατος, ôνευ οéδεµιÄς ε¨κόνος, ™ ïποία νa âµπνέFη τeν 

âπισκέπτην. Te τέµπλον τοÜ ναοÜ εrναι ôµορφον âρείπιον... ^O âνοικιαστcς öχει ε¨ς 

τcν διάθεσίν του σειρaν κτηρίων, τινa µbν τ΅ν ïποίων εrναι ëτοιµόρροπα καd ôλλα 

προσφάτως âπιδιορθωµένα, τa ïποÖα χρησιµεύουν πρeς κατοικίαν αéτοÜ, διa τa 

•ποζύγιά του καd τa γεωργικa âργαλεÖα του. \Aφ’ wς âποχÉς âνοικιάσθησαν αî 

γαÖαι τοÜ µοναστηρίου âδόθη µικρά τις προσοχc ε¨ς τcν âπιδιόρθωσιν τ΅ν σταύλων 

καd λοιπ΅ν κτιρίων. ^O ναός, θεωρηθεdς περιττeν κόσµηµα, δbν ε¥λκυσεν οéδενeς 

τcν προσοχcν καd κανεdς δbν âφρόντισε περd αéτοÜ, οûτε ï âνοικιαστής, οûτε ™ 

\Eκκλησία .... [^O τάφος τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα] κεÖται πρeς τe àνατολικeν µέρος 

τÉς âκκλησίας. ^Yπάρχει âκεÖ σπήλαιον, öνθα àναβλύζουν θειοÜχα ≈δατα, 

θεραπεύοντα τaς πληγaς καd διάφορα δερµικa νοσήµατα. E¨ς τe σπήλαιον 

κατέρχεταί τις διa λιθίνης κλίµακος âκ 10-12 βαθµίδων. Te σπήλαιον εrναι âν ε€δει 

κουβουκλίου· ε¨ς τeν τυχόντα ™ ε€σοδος •πάρχει âλευθέρα, διότι οéδb κοινή, µία 

ξυλίνη κôν, θύρα •πάρχει. Kαd µέχρις οy φθάσFη κανεdς µέχρι τ΅ν θειούχων 
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 Tcν περίοδο αéτή, στc Mονc προσέρχονταν λιγοστοd προσκυνητές, κυρίως 

στdς 11 \Iουνίου, ™µέρα κατa τcν ïποία âτελεÖτο µικρc πανήγυρη, πού, στdς àρχbς 

τοÜ 20οÜ α¨ώνα, öφθινε σταδιακά, λόγω µίας δεύτερης µb àγοραπωλησίες ζώων, 

ποf γινόταν öξω àπe τa τείχη τÉς \Aµµοχώστου καd ™ ïποία συγκέντρωνε µεγάλο 

àριθµe πανηγυριστ΅ν36. Mόνο µετa τcν ïριστικc λήξη τοÜ \AρχιεπισκοπικοÜ 

ζητήµατος, âπεδείχθη âκ µέρους τÉς Διοικούσας \Eκκλησίας âνδιαφέρον γιa τc 

Mονc καd ï νεοεκλεγεdς \Aρχιεπίσκοπος Kύριλλος B΄ (1909-1916), ï àπe Kιτίου, 

µετέβη σb αéτήν, τeν \Iούνιο τοÜ 1910, ¬που τέλεσε πανηγυρικc θεία λειτουργία µb 

τcν εéκαιρία τÉς γιορτÉς τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα37, âνέργεια ποf âπανέλαβε καd 

τe àµέσως ëπόµενο öτος38. 

                                                                                                                                                  
•δάτων βλέπει παντοίας àκαθαρσίας, àναδιδούσας φοβερaν δυσωδίαν». Bλ. Φωνc 

τÉς Kύπρου, 27/9.11.1900. 

36. Γιa τcν πανήγυρη αéτc γίνεται âκτενcς àναφορa στeν τύπο τÉς âποχÉς. 

\Eνδεικτικe εrναι τe àκόλουθο δηµοσίευµα âφηµερίδας, ποf τυπωνόταν στcν 

\Aµµόχωστο, στdς àρχbς τοÜ 20οÜ α¨ώνα: «Xθbς καd προχθbς διεξήχθη âνταÜθα ™ 

âµπορικc πανήγυρις τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα. ^H συρροc τ΅ν πανηγυριστ΅ν âκ 

τÉς âπαρχίας, âκ Λευκωσίας καd âκ Mόρφου •πÉρξε µεγίστη. Δυστυχ΅ς 

παρετηρήθη öλλειψις µεγάλη χρηµάτων καd ½ς âκ τούτου τa ε¨ς τcν πανήγυριν 

ïδηγηθέντα ζ΅α âπωλήθησαν ε¨ς χαµηλοτάτας τιµάς. \Eµπορεύµατα προωρισµένα 

διa τcν θερινcν περίοδον âπωλήθησαν îκανοποιητικ΅ς. ^H µεταξf τÉς πόλεως καd 

τÉς πανηγύρεως κίνησις qτο µεγάλη, χάρις δb ε¨ς τe •πe τοÜ Δηµαρχείου 

κατάβρεγµα τ΅ν ïδ΅ν öλειπον οî κονιορτοί. ^H τάξις •πÉρξε παραδειγµατική, χάρις 

ε¨ς τe φιλήσυχον τ΅ν πανηγυριζόντων». Bλ. Σαλαµίς, 12/25.6.1910. 

37. Tc µέρα αéτή, ï Kύριλλος διευθέτησε καd τcν âνοικίαση τÉς κτηµοσύνης τÉς 

MονÉς: «^H A.M. ï \Aρχιεπίσκοπος, διαµείνας âπd τρεÖς ™µέρας ε¨ς τe Mοναστήριον 

τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα, öνθα καd âλειτούργησε παρισταµένου àπείρου πλήθους, 

âπανέκαµψε τFÉ παρελθούσFη Δευτέρ÷α ε¨ς Λευκωσίαν. ^H âνοικίασις τοÜ 

Mοναστηρίου \Aποστόλου Bαρνάβα âγένετο •πe τοÜ κ. Xριστοδούλου XατζÉ 

XριστοφÉ âξ ^Aγίου Σεργίου, àντd 112 λιρ΅ν στερλιν΅ν âτησίως, ¦τοι λίρας 50 

âτησίως âπd πλέον τÉς ληξάσης âνοικιάσεως». Bλ. Σαλαµίς, 19/2.7.1910. Γιa τeν 

Kύριλλο B΄ βλ. \Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικeν Λεξικeν Kυπρίων, ¬.π., σ. 198-199. 

38. «TFÉ 11Fη τοÜ µηνός, ™ A.M. ï \Aρχιεπίσκοπος âτέλεσε τcν πανήγυριν τοÜ 

\Aποστόλου Bαρνάβα âν τFÉ φερωνύµω αéτοÜ παρa τcν ΣαλαµÖνα MονFÉ âν Fw καd ï 

τάφος αéτοÜ. ^H A.M., συνεδριαζούσης öτι τÉς ^IερÄς Συνόδου, âξέφρασε τcν 

âλπίδα, ¬τι, συµπληρουµένων τ΅ν àναγκαιουσ΅ν âπισκευ΅ν, ™ πανήγυρις τοÜ 

προσεχοÜς öτους θέλει τελεσθFÉ •φ’ ïλοκλήρου τÉς ^IερÄς Συνόδου». Bλ. 

\Aνωνύµου, «Πανήγυρις \Aποστόλου Bαρνάβα», \Eκκλησιαστικeς Kήρυξ 1(1911)367. 
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 Te âνδιαφέρον τοÜ Kυρίλλου γιa τc Mονή, ποf συνδεόταν καd µb τcν 

âπαναλειτουργία τÉς πανήγυρης, δbν βρÉκε σύµφωνους τοfς κατοίκους τÉς 

\Aµµοχώστου, οî ïποÖοι, σb µιa κίνηση öκδηλου τοπικιστικοÜ âνδιαφέροντος, 

προέβηκαν, κατa τc διάρκεια τ΅ν πρώτων µην΅ν τοÜ 1911, σb διάφορες âνέργειες 

καd âξέδωσαν ψήφισµα διαµαρτυρίας, œστε νa περιφρουρήσουν τc δική τους 

πανήγυρη καd τa ε¨σοδήµατά της39. Φαίνεται ¬µως ¬τι ï Kύριλλος àγνόησε τdς 

διαµαρτυρίες καd âξακολούθησε νa δείχνει τe âνδιαφέρον του γιa τc Mονc καd τcν 

πανήγυρή της. Πραγµατοποίησε δb µερικa öργα âπισκευÉς καd âγκαινίασε τe 

καθολικό, ¬πως µαρτυρεÖ σχετικc âπιγραφc σb κίονα τοÜ κυρίως ναοÜ: 

«†ENEKAINIΣΘH EΠI / KYPIΛΛOY B΄ IOYNIOY 11 / 1915». 

 Στcν κατάσταση αéτc βρισκόταν ™ Mονc τοÜ îδρυτÉ καd προστάτη τÉς 

\Eκκλησίας τÉς Kύπρου µέχρι τe 1917, ïπότε âγκαταστάθηκαν σb αéτcν οî 

αéτάδελφοι µοναχοd Xαρίτων, Στέφανος καd Bαρνάβας40. ‰ Eκτοτε ™ îστορία της 

εrναι ôµεσα συνδεδεµένη µb τοfς τρεÖς µοναχούς, τοfς ïποίους οî παλαιότεροι 

Kύπριοι âνθυµοÜνται νa βρίσκονται γύρω àπe κάποιο êγιογραφικe àναλόγιο καd 

νa ζωγραφίζουν µία àπe τdς ëκατοντάδες ε¨κόνες, µb τdς ïποÖες κόσµησαν πολλbς 

âκκλησίες τοÜ νησιοÜ. 

                                                
39. Σηµείωνε àνάµεσα στa ôλλα àρθρογράφος τοÜ περιοδικοÜ «\Eκκλησιαστικeς 

Kήρυξ» καd τa àκόλουθα: «^H A.Θ.M. ï \Aρχιεπίσκοπος àγαθcν πάντος âβουλεύσατο 

βουλήν, ¥να πανηγυρίζεται ™ âπέτειος µνήµη τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα, âν τFÉ παρa 

τcν àρχαία ΣαλαµÖνα φερωνύµω τοÜ \Aποστόλου MονFÉ, îδρυµένFη âπd τοÜ τάφου 

αéτοÜ. \Eπειδή, ¬µως, διa τÉς προθέσεως ταύτης, ε¨ς öργον µεταποιουµένης, 

παραβλάπτονται âµπορικa συµφέροντα τÉς \Aµµοχώστου, âν Fw νÜν τελεÖται ™ 

πανήγυρις, οî κάτοικοι τÉς πόλεως ταύτης âκινήθησαν πρeς µαταίωσιν τÉς 

προθέσεως τοÜ \Aρχιεπισκόπου. Kαd κατ’ àρχaς µbν àπέστειλαν πρεσβείαν πρeς 

τcν A.Θ.M., àποτυχόντες δb προέβησαν καd âπd τcν συγκρότησιν συλλαλητηρίου, 

âν τ΅ ïποίω âψηφίσθη διαµαρτυρία κατa τÉς τοιαύτης προθέσεως τÉς A. 

Mακαριότητος καd παράκλησις πρeς τcν A.E. τeν Mέγαν ^Aρµοστcν τÉς Nήσου, 

¬πως µc •ποβοηθήσFη τcν A. Mακαριότητα πρeς οîονδήποτε τρόπον ε¨ς τcν 

πραγµάτωσιν τÉς προθέσεως ταύτης». Bλ. \Aνωνύµου, «Πανήγυρις \Aποστόλου 

Bαρνάβα», \Eκκλησιαστικeς Kήρυξ 1(1911)22. 

40. Γιa τcν âπαναλειτουργία τÉς MονÉς τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα ε€χαµε 

δηµοσιεύσει παλαιότερα σχετικe âκλαϊκευτικe κείµενο. Bλ. KωστÉ Kοκκινόφτα, 

«Te µοναστήρι τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα καd ™ âπαναλειτουργία του, τe 1917», 

Πολίτης, 11.6.2000 καd \Oρθόδοξη Mαρτυρία, 67(2002)81-85. \Eπίσης βλ. τcν 

âκτενέστερη âργασία µας: «^H Mονc τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα καd ™ 

âπαναλειτουργία της στa νεώτερα χρόνια», Kυπριακαd Σπουδαd 67-68(2005)363-383. 
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 Oî κατa κόσµον Xριστόφορος (Xαρίτων), Σάββας (Στέφανος) καd ΣταÜρος 

(Bαρνάβας) γεννήθηκαν στe χωριe \Aφάνεια τe 1886, τe 1890 καd τe 1898 

àντίστοιχα41. ΓονεÖς τους qταν ï îερέας τοÜ χωριοÜ Γαβριcλ (†1900) καd ™ 

πρεσβυτέρα Παρασκευή. ^H τελευταία, µετa τcν âγκαταβίωση τ΅ν παιδι΅ν της στc 

Mονc τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα, προσÉλθε âπίσης σb αéτcν καd •πηρέτησε ½ς 

µοναχc µb τe ùνοµα Eéπραξία. \Aπεβίωσε στdς 16 \Iουνίου 1947, σb ™λικία çγδόντα 

δύο âτ΅ν καd τάφηκε στeν περίβολο τÉς MονÉς42. 

 ΦορεÖς τÉς κυπριακÉς îερατικÉς παράδοσης, τa τρία àδέλφια  συνδέθηκαν σb 

νεαρc ™λικία µb τοfς êγιορεÖτες µοναχοfς Kύριλλο καd Nήφωνα àπe τe Kαϊµακλί, 

οî ïποÖοι êγιογραφοÜσαν τeν ναe τοÜ ^Aγίου Γεωργίου τÉς ‰ Aσσιας, χωριe ποf 

βρίσκεται δίπλα àπe τe δικό τους. ‰ Eτσι, ¬ταν οî δύο êγιογράφοι ïλοκλήρωσαν τe 

öργο τους καd âπέστρεψαν στeν ≠Aγιο Γεώργιο τÉς Xαβούζας, στcν ^Aγία Φύλα 

ΛεµεσοÜ, ¬που µόναζαν, ï Xαρίτων µετέβη, τe 1903, κοντά τους µb σκοπe νa 

διδαχθεÖ àπe αéτοfς êγιογραφία καd νa àποτελέσει µέλος τÉς •πe συγκρότηση 

àδελφότητας. Teν µεγαλύτερο àδελφe àκολούθησαν στa τέλη τÉς δεκαετίας τοÜ 

1900 - àρχbς τÉς δεκαετίας τοÜ 1910 καd οî δύο µικρότεροι - πρ΅τα ï Στέφανος καd 

                                                
41. Oî χρονολογίες γέννησής τους, καθgς καd τa κατa κόσµον çνόµατά τους, 

àναφέρονται σb συνέντευξη τοÜ îεροµόναχου Bαρνάβα στeν KλεÖτο \Iωαννίδη, ™ 

ïποία µεταδόθηκε àπe τe ραδιόφωνο τοÜ PIK στdς 26 Δεκεµβρίου 1979. Bλ. 

Kλείτου \Iωαννίδη, 10 Kύπριοι ≠Aγιοι Γέροντες τοÜ ε¨κοστοÜ α¨ώνα, Λευκωσία 

1997, σ. 236. \Eπιβεβαιώνονται δb àπe τdς âπιγραφbς στοfς σταυρούς, ποf 

βρίσκονται στοfς τάφους τους στe κοιµητήριο τοÜ ^Aγίου Γεωργίου (βλ. τa σχετικa 

στc συνέχεια τÉς àνa χεÖρας âργασίας). Παρουσιάζεται µόνο διαφορa ½ς πρeς τc 

χρονολογία γέννησης τοÜ Στεφάνου, àφοÜ àπe τcν âπιγραφc στeν σταυρe âπd τοÜ 

τάφου του âξάγεται öµµεσα τe öτος 1893. Στe δb βιογραφικe σηµείωµα, ποf 

δηµοσιεύτηκε µb τcν εéκαιρία τÉς âνθρόνισής του σb ™γούµενο τÉς MονÉς τοÜ 

\Aποστόλου Bαρνάβα τe 1964, àναφέρεται ¬τι γεννήθηκε τe öτος 1894. Bλ. 

\Aνωνύµου, «Bιογραφικeν σηµείωµα», \Aπόστολος Bαρνάβας 25(1964)176. ΘεωροÜµε 

¬µως àκριβέστερο τe 1890, ποf àναφέρεται àπe τeν îεροµόναχο Bαρνάβα, àφοÜ στe 

βιογραφικe σηµείωµα âντοπίζονται καd ôλλες àνακρίβειες, στdς ïποÖες θa 

àναφερθοÜµε στc συνέχεια. 

42. Ta çνόµατα τ΅ν γονέων τ΅ν τρι΅ν µοναχ΅ν καd τe öτος θανάτου τοÜ πατέρα 

τους àναφέρονται àπe τeν νÜν ^Hγούµενο τÉς MονÉς Γαβριήλ, µέλος τÉς 

àδελφότητάς της, σb συνέντευξή του στeν Kλ. \Iωαννίδη. Bλ. Kλείτου \Iωαννίδη, 

10 Kύπριοι ≠Aγιοι Γέροντες, ¬.π., σ. 228. ^H χρονολογία τοÜ θανάτου τÉς µητέρας 

τους àναγράφεται στeν σταυρό, ποf βρίσκεται âπd τοÜ τάφου της: «EYΠPAΞIA 

MONAXH. ΘANOYΣA 16.6.1947. ETΩN 82». 
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στc συνέχεια ï Bαρνάβας. Γιa διάφορους λόγους, ¬µως, ™ νεοσυσταθεÖσα 

àδελφότητα, ποf περιλάµβανε âπίσης τοfς αéτάδελφους Παγκράτιο, µετέπειτα 

™γούµενο τÉς Tροοδίτισσας, καd \Aνδρέα, îεροµόναχο àργότερα στc Mονc 

\Aρχαγγέλου Mιχαcλ στe Mονάγρι, καθώς καd τeν µικρότερο àδελφe τ΅ν 

Kυρίλλου καd Nήφωνα, \Iερεµία, •ποχρεώθηκε, τe 1912, νa àλλάξει τόπο διαµονÉς 

καd νa âγκατασταθεÖ στeν ≠Aγιο Γεώργιο τeν \Aλαµάνο, ¬που κατέφυγε, τe 1913, 

ôλλος ≤νας νεαρeς µοναχός, ï µετέπειτα \Aρχιεπίσκοπος Kύπρου Λεόντιος43.  

 Oî πενιχροd ο¨κονοµικοd πόροι τÉς νέας MονÉς συνέτειναν, œστε σb σύντοµο 

χρονικe διάστηµα ™ àδελφότητα νa àντιµετωπίσει çξύτατα προβλήµατα, ποf 

âπέφεραν τc διάλυσή της. ‰ Eτσι, τe 1915, οî Xαρίτων, Στέφανος καd Bαρνάβας 

•ποχρεώθηκαν, âκ τ΅ν πραγµάτων, νa âπιστρέψουν στcν \Aφάνεια καd νa 

àναζητήσουν κάποιο καταλληλότερο µοναστηριακe κατάλυµα, ¬που θa συνέχιζαν 

τc µοναχική τους ζωή44. Γιa τeν λόγο αéτe συνάντησαν τeν τότε \Aρχιεπίσκοπο 

Kύριλλο B΄, àπe τeν ïποÖο ζήτησαν νa τοfς παραχωρήσει ≤να àπe τa πολλa 

âγκαταλελειµµένα µοναστήρια τÉς àρχιεπισκοπικÉς περιφέρειας. ^O Kύριλλος, 

¬µως, τοfς àρνήθηκε, âξαιτίας τÉς συµµετοχÉς τ΅ν Γερόντων τους, Kυρίλλου καd 

Nήφωνα, στcν παράταξη τοÜ Mητροπολίτη Kυρηνείας (1895-1916) καd µετέπειτα 

                                                
43. Γιa τa σχετικa µb τc ζωc τÉς àδελφότητας αéτÉς βλ. KωστÉ Kοκκινόφτα, «Ta 

νεανικa χρόνια τοÜ \Aρχιεπισκόπου Kύπρου Λεοντίου», \Eπετηρίδα KυπριακÉς 

^Eταιρείας ^Iστορικ΅ν Σπουδ΅ν 6(2003)224-233, ¬που καd βιβλιογραφία. Στe 

προαναφερθbν βιογραφικe σηµείωµα τοÜ îεροµόναχου Στεφάνου àναφέρεται ¬τι οî 

τρεÖς αéτάδελφοι µοναχοd µετακινήθηκαν στc Mονc τοÜ ^Aγίου Γεωργίου τοÜ 

\Aλαµάνου τe 1911, àντd τe 1912, ποf εrναι γνωστe àπe ôλλες πηγές: «Te 1911, ï 

Στέφανος καd ï Xαρίτων, µετa τοÜ ëτέρου των àδελφοÜ, Bαρνάβα, καd τ΅ν 

γερόντων των Kυρίλλου καd Nήφωνος µετώκησαν ε¨ς τcν Mονcν ^Aγίου Γεωργίου 

\Aλαµάνου». Bλ. \Aνωνύµου, «Bιογραφικeν σηµείωµα», ¬.π., σ. 176. TοÜτο εrναι 

πολf πιθανό, γιατί, ¬πως µαρτυρεÖ ï îεροµόναχος Bαρνάβας (βλ. Kλ. \Iωαννίδη, 10 

Kύπριοι ≠Aγιοι Γέροντες, ¬.π., σ. 238), γιa κάποιο διάστηµα οî γέροντές τους 

διατηροÜσαν καd τa δύο µοναστήρια, µb àποτέλεσµα ™ µετακίνηση τ΅ν µοναχ΅ν νa 

γίνει σταδιακά. 

44. ^H àκριβcς χρονολογία τÉς âπιστροφÉς τους στcν \Aφάνεια àναφέρεται στe 

προαναφερθbν βιογραφικe σηµείωµα τοÜ îεροµόναχου Στεφάνου: «Παρέµειναν  âκεÖ 

[ε¨ς τcν Mονcν ^Aγίου Γεωργίου \Aλαµάνου] µέχρι τοÜ 1915, ¬τε àνεχώρησαν 

âπιστρέψαντες ε¨ς τe χωρίον των». Bλ. \Aνωνύµου, «Bιογραφικeν σηµείωµα», ¬.π., 

σ. 176. 
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\Aρχιεπισκόπου (1916-1933) Kυρίλλου Γ΄, κατa τc διάρκεια τοÜ \AρχιεπισκοπικοÜ 

ζητήµατος, τc δεκαετία τοÜ 190045. 

 Tελικά, τa τρία àδέλφια, µετa àπe παραµονc µερικ΅ν µην΅ν στc γενέτειρά 

τους, âγκαταστάθηκαν στcν \Aγκαστίνα, ¬που, ¬πως πληροφορούµαστε àπe 

εéχαριστήρια âπιστολή τους πρeς τοfς κατοίκους τÉς κοινότητας, ποf 

δηµοσιοποίησαν µέσω τοÜ τύπου µb τcν εéκαιρία τÉς àναχώρησής τους àπe τe 

χωριό, •πηρέτησαν ½ς ψάλτες καd êγιογράφοι γιa δύο χρόνια, µέχρι τeν 

Σεπτέµβριο τοÜ 1917. \Aπe τcν €δια âπιστολc πληροφορούµαστε âπίσης, ¬τι ï µbν 

Στέφανος qταν τότε îεροµόναχος, ï Xαρίτων µοναχeς καd ï Bαρνάβας δόκιµος, 

àφοÜ öφερε àκόµη τe λαϊκό του ùνοµα46. Σύµφωνα µb τc διασωθεÖσα παράδοση 

àνάµεσα στοfς κατοίκους τÉς \Aγκαστίνας, οî τρεÖς µοναχοd öζησαν στcν 

κοινότητά τους àσκητικότατα, «µb νηστείας, àγρυπνίας καd πολλcν εéσέβειαν», 

δίδασκαν àφιλοκερδ΅ς ¬σους νέους âπιθυµοÜσαν νa µάθουν βυζαντινc µουσικc 

καd γενικa συνέβαλαν στc δηµιουργία àξιοσηµείωτης πνευµατικÉς ζωÉς àνάµεσα 

στοfς κατοίκους47. 

 Στe µεταξύ, στeν àρχιεπισκοπικe θρόνο àνÉλθε, τe 1916, ï Kύριλλος Γ΄ ï 

àπe Kυρηνείας, ïπότε οî τρεÖς àδελφοd ξανάθεσαν τe ζήτηµα τÉς âγκατάστασής 

τους σb κάποιο µοναστήρι. ^O νέος \Aρχιεπίσκοπος àντιµετώπισε θετικa τe α€τηµά 

τους καί, τe 1917, τοfς προέτρεψε νa µεταβοÜν στc µέχρι τότε âγκαταλελειµµένη 

Mονc τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα, ¬πως καd öγινε48. ≠Oπως µποροÜµε νa 

                                                
45.  Βλ. Kλ. \Iωαννίδη, 10 Kύπριοι ≠Aγιοι Γέροντες, ¬.π., σ. 239, ¬που ï îεροµόναχος 

Bαρνάβας âξιστόρησε στeν KλεÖτο \Iωαννίδη τa σχετικά. 

46. ^H âπιστολc αéτc εrναι ™ àκόλουθη: «\AποχωροÜντες ο¨κιοθελ΅ς âξ 

\Aγκαστίνας, ε¨ς mν âπd διετίαν διετρίψαµεν âξασκοÜντες τe âπάγγελµα ψάλτου 

καd ζωγράφου, âκφράζοµεν κατa καθÉκον καd δηµοσί÷α τaς εéχαριστίας µας πρeς 

τοfς κατοίκους τοÜ εéάνδρου τούτου χωρίου, φέροµεν δb ε¨ς γν΅σιν τ΅ν πελατ΅ν 

µας, ¬τι τοÜ λοιποÜ âγκαθιστάµεθα ε¨ς Mονcν \Aποστόλου Bαρνάβα, διορισθέντες 

•πe τοÜ Mακαριωτάτου \Aρχιεπισκόπου, öνθα θa âξασκ΅µεν καd τe âπάγγελµα τοÜ 

ζωγράφου. \Aδελφοd Mοναχοd Στέφανος îεροµόναχος, Xαρίτων µοναχός, ΣταÜρος 

µοναχός». Bλ. Φωνc τÉς Kύπρου, 23/6.10.1917. 

47. Γιa τcν περίοδο τÉς διαµονÉς τους στcν \Aγκαστίνα βλ. Xρίστου Διάκου, 

\Aγκαστίνα. ^Iστορία καd παράδοσις, Λευκωσία 1997, σ. 69-70. 

48. Γιa τcν âγκατάστασή τους στc Mονc τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα τe öτος 1917 

γίνεται àναφορά στcν προαναφερθεÖσα εéχαριστήρια âπιστολή τους πρeς τοfς 

κατοίκους τÉς \Aγκαστίνας. \Aναφέρεται âπίσης àπe τeν îεροµόναχο Bαρνάβα. Bλ. 

Kλ. \Iωαννίδη, 10 Kύπριοι ≠Aγιοι Γέροντες, ¬.π., σ. 239. Γιa τeν Kύριλλο Γ΄ βλ. \Aρ. 

Kουδουνάρη, Bιογραφικeν Λεξικeν Kυπρίων, ¬.π., σ. 199. 
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συµπεράνουµε àπe τe βιογραφικe σηµείωµα τοÜ Στεφάνου, ποf δηµοσιεύτηκε 

àρκετa χρόνια àργότερα, ¬ταν âνθρονίστηκε ™γούµενος, ™ χειροτονία του σb 

îεροδιάκονο öγινε àπe τeν Kύριλλο λίγο πρdν οî τρεÖς µοναχοd âγκατασταθοÜν στc 

Mονή. Στe €διο σηµείωµα, àναφέρεται âπίσης ¬τι τeν àµέσως ëπόµενο χρόνο 

χειροτονήθηκε îεροµόναχος49, κάτι ποf ¬µως δbν φαίνεται νa àνταποκρίνεται πρeς 

τcν πραγµατικότητα, àφοÜ στcν προαναφερθεÖσα âπιστολc τ΅ν τρι΅ν àδελφ΅ν ï 

Στέφανος •πογράφει ½ς îεροµόναχος ¦δη àπe τeν Σεπτέµβριο τοÜ 1917. 

 Στa τέλη τοÜ 19ου καd στdς àρχbς τοÜ 20οÜ α¨ώνα, ™ Mονc τοÜ \Aποστόλου 

Bαρνάβα qταν, âξαιτίας τÉς µακρόχρονης âγκατάλειψής της, σχεδeν ôγνωστη στcν 

πλειονότητα τ΅ν Kυπρίων προσκυνητ΅ν. Ta πρ΅τα δεκαπέντε χρόνια, ποf öζησαν 

âκεÖ οî τρεÖς αéτάδελφοι µοναχοί, γιόρταζαν τcν ™µέρα τÉς \Aνάστασης µόνοι καd 

χωρdς κανένα âπισκέπτη50. Στc συνέχεια, ¬µως, µb τcν êπλότητα καd τcν 

πνευµατικότητά τους, µετέτρεψαν τc Mονc σb πνευµατικe κέντρο τÉς περιοχÉς 

\Aµµοχώστου καd σb ≤να àπe τa σπουδαιότερα κυπριακa προσκυνήµατα. Πρόθυµοι 

καd âξυπηρετικοί, φιλακόλουθοι καd καλοd γν΅στες τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς, οî 

Xαρίτων, Στέφανος καd Bαρνάβας âντυπωσίαζαν τοfς âπισκέπτες µb τc φιλοξενία 

καd τcν εéγένειά τους, καd συνέτειναν œστε ™ Mονc νa àποκτήσει εéρύτατη 

φήµη51. 

 ≠Eνα àπe τa πρ΅τα öργα τ΅ν τρι΅ν µοναχ΅ν, µετa τcν âγκαταβίωσή τους 

στc Mονή, qταν ™ êγιογράφηση, âντeς τÉς âκκλησίας καd δεξιa τÉς κυρίας ε¨σόδου, 

τοÜ îστορικοÜ τÉς ε≈ρεσης τοÜ λειψάνου τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα àπe τeν Kύπριο 

\Aρχιεπίσκοπο \Aνθέµιο καd τÉς παραχώρησης àπe τeν αéτοκράτορα Zήνωνα τ΅ν 

γνωστ΅ν προνοµίων στcν \Eκκλησία τÉς Kύπρου, ποf ïλοκληρώθηκε, σύµφωνα µb 

σχετικc âπιγραφή, τe 1922: «‰ Eργον Xαρίτωνος, Στεφάνου, καd Bαρνάβα / παπÄ 

Γαβριήλ, ^Iεροµονάχων τÉς ^IερÄς / MονÉς ταύτης. \Eπ’ \Aρχιθύτου / κυρίου 

Kυρίλλου τοÜ Γ΄ †1922†». Te γεγονeς αéτe θεωρήθηκε ¨διαίτερα σηµαντικe àπe 

¬σους παρακολουθοÜσαν τcν âκκλησιαστικc ζωc τοÜ τόπου, ποf τe συνέδεσαν µb 

                                                
49. «Mετa παρέλευσιν δύο âτ΅ν, παρεκάλεσαν τeν τότε \Aρχιεπίσκοπον Kύριλλον 

Γ΄, ¬πως âπιτρέψει ε¨ς αéτοfς νa µονάσουν ε¨ς τcν âγκαταλελειµµένην àπe âτ΅ν 

Mονcν \Aποστόλου Bαρνάβα, ¬περ καd âγένετο, χειροτονηθέντος τότε τοÜ 

Στεφάνου ε¨ς διάκονον καd τe 1918 ε¨ς îεροµόναχον, µετa τ΅ν δύο àδελφ΅ν του». 

Bλ. \Aνωνύµου, «Bιογραφικeν σηµείωµα», \Aπόστολος Bαρνάβας 25(1964)176. 

50. Mαρτυρία τοÜ νÜν ^Hγουµένου Γαβριήλ. Bλ. Kλ. \Iωαννίδη, 10 Kύπριοι ≠Aγιοι 

Γέροντες, ¬.π., σ. 229. 

51. Στc φιλοξενία ποf παρεÖχαν οî τρεÖς αéτάδελφοι µοναχοd σb κάθε âπισκέπτη 

τÉς MονÉς τους àναφέρεται καd ™ \Aθηνa Tαρσούλη. Bλ. \AθηνÄς Tαρσούλη, 

Kύπρος, τ. B΄, \AθÉναι 1963, σ. 42. 
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τa öργα âπιδιόρθωσης τοÜ καθολικοÜ καd τ΅ν µοναστηριακ΅ν κτηρίων καd τcν 

àπαρχc τÉς àναγέννησης τÉς MονÉς52. Erναι àξιοσηµείωτο, ¬τι στa χρόνια µετa τcν 

\Aνεξαρτησία, ™ πλειονότητα τ΅ν µαθητ΅ν τ΅ν σχολείων τοÜ νησιοÜ 

πραγµατοποιοÜσαν âκδροµbς στc Mονc τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα, œστε οî µαθητbς 

νa δοÜν τcν τοιχογραφία καd νa γνωρίσουν κατa ôµεσο τρόπο τe σχετικe îστορικe 

τÉς παραχώρησης τ΅ν προνοµίων53. 

 Oî τρεÖς µοναχοd µερίµνησαν âπίσης γιa τcν àνασύσταση τÉς πανήγυρης τοÜ 

\Aποστόλου Bαρνάβα, ποf ™ πολύχρονη âγκατάλειψη τÉς MονÉς εrχε συντείνει 

œστε νa àτονίσει ™ τέλεσή της. Συµπαραστάτη στcν προσπάθειά τους αéτc βρÉκαν 

τeν \Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο Γ΄, ποf àγκάλιασε µb προθυµία τcν πρωτοβουλία τους. 

Στeν τύπο τÉς âποχÉς àναφέρεται âπανειληµµένως ™ παρουσία τοÜ Kυρίλλου στcν 

τέλεση τÉς θείας λειτουργίας τc µέρα ëορτασµοÜ τÉς µνήµης τοÜ îδρυτÉ τÉς 

\Eκκλησίας τÉς Kύπρου, γεγονeς ποf προσέδιδε µεγαλοπρέπεια στcν τελετc καd 

συνέτεινε στcν προσέλευση προσκυνητ΅ν. Tουλάχιστον στa πρ΅τα χρόνια τÉς âκεÖ 

παρουσίας του, ¬πως τe 192154 καd τe 192255, ï Kύριλλος συνοδευόταν àπe τeν 

                                                
52. ≠Eνα àπe τa πολλa ôρθρα στeν τύπο τÉς âποχÉς, τe ïποÖο àναφέρεται στdς 

âπιδιορθώσεις ποf πραγµατοποιοÜντο στc Mονή, καθgς καd στcν êγιογράφησή της, 

εrναι τe àκόλουθο: «\Eσχάτως âπισκέφθηµεν τcν îστορικcν Mονcν \Aποστόλου 

Bαρνάβα. ≠Oλα âκεÖ âπιδιορθώθησαν, καθgς καd ™ âκκλησία. \Eντeς τÉς âκκλησίας, 

ε¨ς τa δεξιa τÉς ε¨σόδου, οî âκεÖ διαµένοντες êγιογράφοι µοναχοd âζωγράφισαν 

µετa πολλÉς τέχνης τcν àνακάλυψιν τοÜ σώµατος τοÜ \Aποστόλου, ½ς καd τe âπd 

µεµβράνης εéαγγέλιον, τe ïποÖον âνεχειρίσθη ε¨ς τeν αéτοκράτορα τÉς 

Kωνσταντινουπόλεως Zήνωνα». Bλ. \Eλευθερία, 16.5.1925. 

53. Mαρτυρία τοÜ νÜν ^Hγουµένου Γαβριήλ. Bλ. Kλ. \Iωαννίδη, 10 Kύπριοι ≠Aγιοι 

Γέροντες, ¬.π., σ. 239. 

54. «Tcν A.M. •πεδέχθησαν εéλαβ΅ς οî τοÜ ναοÜ µοναχοd êγιογράφοι 

^Oσιολογιώτατοι Bαρνάβας, Xαρίτων καd Στέφανος, ½ς καd τe πλÉθος τ΅ν 

πανηγυριστ΅ν ε¨ς àπόστασιν τινα àπe τÉς MονÉς. Kατa τeν ëσπερινeν τÉς ëορτÉς 

âχοροστάτησεν ™ A.M. καd κατ’ αéτcν âτέλεσε τcν θείαν λειτουργίαν âν 

πολυπληθεÖ âκκλησιάσµατι, τοÜ κ. I. Παπαπορφυρίου, διευθυντοÜ τοÜ “\Aποστόλου 

Bαρνάβα”, àναπτύξαντος τa περd τοÜ ëορταζοµένου \Aποστόλου τÉς KυπριακÉς 

\Eκκλησίας, τ΅ν àγώνων αéτοÜ •πbρ τÉς διαδόσεως τοÜ XριστιανισµοÜ âν Kύπρω, 

καd τa τÉς σηµασίας τοÜ µαρτυρικοÜ θανάτου του. ^H πανήγυρις qτο πολυπληθής, 

âν ½ραιοτάτFη τοποθεσί÷α, προκαλούσης τaς îερωτέρας καd συγκινητικωτέρας τ΅ν 

σκέψεων, εrναι δb α≈τη àφορµc καd µεγάλου âµπορίου». Bλ. \Aνωνύµου, 

«Xρονικά», \Aπόστολος Bαρνάβας, 15.6.1921 (τ. 3ος, σ. 367). 
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παλαιe •πότροφό του, θεολόγο καd îεροκήρυκα \Iωάννη Παπαπορφυρίου (1874-

1945)56, ï ïποÖος àνέπτυσσε στοfς συγκεντρωθέντες πανηγυριστbς τa σχετικa µb 

τeν βίο τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα, σb µιa προσπάθεια νa διαδοθεÖ εéρύτερα ™ τιµc 

πρeς τeν Kύπριο \Aπόστολο. 

 Στe µεταξύ, ï Kύριλλος χειροτόνησε, τe 1921, τeν Xαρίτωνα îεροµόναχο καd 

τeν öπεισε νa àναλάβει τcν âπιστασία τÉς MονÉς τοÜ ^Aγίου ^Hρακλειδίου, ποf 

âπίσης qταν τότε âγκαταλελειµµένη57. ^H âνέργεια αéτή, ¬µως, δbν εrχε συνέχεια, 

€σως âξαιτίας τ΅ν δύσκολων συνθηκ΅ν διαβίωσης ποf àντιµετώπισε, µb 

àποτέλεσµα ï Xαρίτων νa âγκαταλείψει µετa àπe δύο περίπου χρόνια τeν νέο 

χ΅ρο διαµονÉς του καd νa âπιστρέψει στc Mονc τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα. ≠Oπως 

διασώθηκε àπe τcν τοπικc παράδοση τÉς παρακείµενης κοινότητας ΠολιτικοÜ, ï 

φιλόµουσος îεροµόναχος, âκτeς àπe τdς àγροτικbς âργασίες τdς ïποÖες µετήρχετο 

γιa σκοποfς âπιβίωσης, àσκοÜσε âπίσης τe âπάγγελµα τοÜ êγιογράφου καd 

                                                                                                                                                  
55. «Mεγαλοπρεπ΅ς âτελέσθη τ΅ παρελθόντι Σαββάτω ™ ëορτc τοÜ \Aποστόλου 

Bαρνάβα âν τFÉ âν \Aµµοχώστω φερωνύµω τοÜ ^Aγίου MονFÉ. Tcν θείαν 

λειτουργίαν âτέλεσεν ™ A.M. ï \Aρχιεπίσκοπος, âκήρυξε δb τeν θεÖον λόγον ï 

îεροκήρυξ τÉς \AρχιεπισκοπÉς κ. I. Παπαπορφυρίου. ^H πανήγυρις συνεκέντρωσε 

πλÉθος κόσµου âκ τ΅ν περιχώρων καd âξ àπωτέρων χωρίων τÉς νήσου, 

προσλαµβάνει δb α≈τη àπe öτους ε¨ς öτος τeν χαρακτÉρα τ΅ν µεγάλων 

θρησκευτικ΅ν καd âµπορικ΅ν πανηγύρεων τÉς ™µετέρας νήσου». Bλ. \Eλευθερία, 

18/1.7.1922. 

56. Γιa τeν Παπαπορφυρίου βλ. \Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικeν Λεξικeν Kυπρίων, 

¬.π., σ. 330. 

57. ^H χειροτονία καd ï  διορισµός του ½ς âπιστάτη τÉς MονÉς τοÜ ^Aγίου 

^Hρακλειδίου àναφέρεται στeν τύπο τÉς âποχÉς: «^O âκ τ΅ν µοναχ΅ν τοÜ 

Mοναστηρίου \Aποστόλου Bαρνάβα ïσιώτατος Xαρίτων âχειροτονήθη ε¨ς διάκονον 

•πe τοÜ Mακαριωτάτου \Aρχιεπισκόπου τFÉ παρελθούσFη ΠέµπτFη καd χθbς ε¨ς 

πρεσβύτερον, ¥να χρησιµεύσFη ½ς âφηµέριος καd âπιµελητcς τοÜ Mοναστηρίου τοÜ 

^Aγίου ^Hρακλειδίου, παρa τe χωρίον Πέρα». Bλ. \Eλευθερία, 13/26.11.1921. «^H 

A.M. ï \Aρχιεπίσκοπος διώρισεν ½ς âπιστάτην τοÜ Mοναστηρίου ^Aγίου 

^Hρακλειδίου τeν ïσιώτατον îεροµόναχον κ. Xαρίτωνα, àποσπασθέντα âκ τÉς ^IερÄς 

MονÉς \Aποστόλου Bαρνάβα». Bλ. Φωνc τÉς Kύπρου, 13/26.11.1921. «^O ïσιώτατος 

µοναχeς τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα κ. Xαρίτων διωρίσθη •πe τÉς A.M. âπιστάτης 

τÉς MονÉς τοÜ ^Aγίου ^Hρακλειδίου, χειροτονηθεdς ε¨ς îερέα âπd τούτω •πe τοÜ 

Mακαριωτάτου». Bλ. \Aνωνύµου, «Xρονικά», \Aπόστολος Bαρνάβας, 15.11.1921 (τ. 

4ος, σ. 143). 
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συνήθιζε νa διδάσκει βυζαντινc µουσικc στοfς κατοίκους58. Tcν περίοδο αéτή - 

àρχbς τÉς δεκαετίας τοÜ 1920 - χειροτονήθηκε îεροµόναχος καd ï τρίτος τ΅ν 

àδελφ΅ν, Bαρνάβας, καd öγιναν καd οî τρεÖς µεγαλόσχηµοι µοναχοd àπe τeν 

çνοµαστe παπÄ Kαλλίστρατο τοÜ Tράχωνα59. 

 Te îστορικe µοναστήρι àναδείχθηκε âπίσηµα σb µοναστικe κέντρο, στdς 11 

\Iουνίου τοÜ 1964, ïπότε συλλειτούργησαν ï \Aρχιεπίσκοπος Kύπρου (1950-1977) 

Mακάριος Γ΄, οî Mητροπολίτες Πάφου (1959-1973) Γεννάδιος , Kιτίου (1951-1973) 

‰ Aνθιµος  καd Kυρηνείας (1948-1973) Kυπριανeς καd οî Xωρεπίσκοποι 

TριµυθοÜντος (1961-1967) Γεώργιος  καd \AµαθοÜντος (1962-1993) Kαλλίνικος , καd 

âνθρονίστηκε ½ς πρ΅τος ™γούµενος ï δεύτερος σb ™λικία τ΅ν αéταδέλφων 

îεροµονάχων Στέφανος60. Γέροντας, ¬µως, καd âξοµολόγος πολλ΅ν κατοίκων καd 

                                                
58. Γιa τcν περίοδο τÉς παραµονÉς του στc Mονc τοÜ ^Aγίου ^Hρακλειδίου βλ. 

\Iωάννη Tσικνόπουλλου, ^O ≠Aγιος ^Hρακλείδιος καd ™ ^Iερa αéτοÜ Mονή, 

Λευκωσία 1979, σ.79, ¬που àναφέρονται çνόµατα ôλλων âνοικιαστ΅ν àπe τe öτος 

1923 καd στc συνέχεια, γεγονeς ποf ïδηγεÖ στe συµπέρασµα γιa διετÉ παραµονc 

τοÜ Xαρίτωνα στc Mονή. 

59. Mαρτυρία îεροµόναχου Γαβριήλ (\Iούνιος 1999). Γιa τc ζωc τοÜ παπÄ 

Kαλλίστρατου, ëνeς âκ τ΅ν πλέον âναρέτων καd àσκητικ΅ν Kυπρίων κληρικ΅ν 

τοÜ 20οÜ α¨ώνα βλ. KωστÉ Kοκκινόφτα, «^O îεροµόναχος Kαλλίστρατος τοÜ 

Tράχωνα (1862-1934)», \Eκκλησιαστικeς Kήρυκας 8(2002)85-107. 

60. \Aνωνύµου, «^Iερa Mονc \Aποστόλου Bαρνάβα», \Aπόστολος Bαρνάβας 

25(1964)171-174, ¬που δηµοσιεύονται âπίσης ™ προσφώνηση τοÜ \Aρχιεπισκόπου 

Mακαρίου, ™ àντιφώνηση τοÜ ™γουµένου Στεφάνου καd βιογραφικe του σηµείωµα, 

àπe τe ïποÖο àντλοÜνται àρκετbς πληροφορίες γιa τc ζωή του: «Oyτος âγεννήθη τe 

1894 ε¨ς τe χωρίον \Aφάνεια. Διακούσας τa âγκύκλια µαθήµατα âν τ΅ δηµοτικ΅ 

σχολείω τÉς κοινότητός του, µετέβη τe 1907 ε¨ς ≠Aγιον Γεώργιον Φυλάξεως παρa 

τcν Λεµεσόν, öνθα âµόναζε ï àδελφός του Xαρίτων µετa δύο αéταδέλφων 

^Iεροµονάχων âκ Kαϊµακλίου, τ΅ν Kυρίλλου καd Nήφωνος, âλθόντων âξ ^Aγίου 

‰ Oρους καd àσκούντων âκεÖ τcν êγιογραφίαν. Te 1911, ï Στέφανος καd ï Xαρίτων, 

µετa τοÜ ëτέρου των àδελφοÜ, Bαρνάβα, καd τ΅ν γερόντων των Kυρίλλου καd 

Nήφωνος µετώκησαν ε¨ς τcν Mονcν ^Aγίου Γεωργίου \Aλαµάνου, παραµείναντες 

âκεÖ µέχρι τοÜ 1915, ¬τε àνεχώρησαν âπιστρέψαντες ε¨ς τe χωρίον των. Mετa 

παρέλευσιν δύο âτ΅ν, παρεκάλεσαν τeν τότε \Aρχιεπίσκοπον Kύριλλον Γ΄, ¬πως 

âπιτρέψει ε¨ς αéτοfς νa µονάσουν ε¨ς τcν âγκαταλελειµµένην àπe âτ΅ν Mονcν 

\Aποστόλου Bαρνάβα, ¬περ καd âγένετο, χειροτονηθέντος τότε τοÜ Στεφάνου ε¨ς 

διάκονον καd τe 1918 ε¨ς îεροµόναχον, µετa τ΅ν δύο àδελφ΅ν του. ‰ Eκτοτε, οî 

τρεÖς àδελφοd îεροµόναχοι παρέµειναν ε¨ς τcν Mονcν \Aποστόλου Bαρνάβα, 
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µεγάλου àριθµοÜ îερέων τÉς περιοχÉς \Aµµοχώστου âξακολούθησε νa εrναι ï 

îεροµόναχος Xαρίτων61, ï ïποÖος, âξαιτίας προβληµάτων ποf εrχε µb τcν ¬ρασή του, 

δbν âπιθυµοÜσε τcν âνθρόνισή του, àλλa •πέδειξε γιa τcν ™γουµενία τeν 

Στέφανο62. 

 Tότε ôρχισε, µb öξοδα τ΅ν τρι΅ν µοναχ΅ν, καd ™ ριζικc àνακαίνιση τÉς 

MονÉς. Bέβαια, ïρισµένα öργα εrχαν πραγµατοποιηθεÖ àπe τa προηγούµενα χρόνια, 

¬πως ™ àνέγερση κωδωνοστασίου, ποf σύµφωνα µb σχετικc âπιγραφc 

ïλοκληρώθηκε στa 1958: «ΔAΠANH / TΩN AYTAΔEΛΦΩN / IEPOMONAXΩN / 

AΠOΣTOΛOY BAPNABA / OIKONOMOY / XAPITΩNOΣ, / ΣTEΦANOY / KAI 

BAPNABA / †1958†». \Aνάµεσά τους περιλαµβάνονταν καd τa κελλιa τÉς νότιας 

πτέρυγας, ποf àνηγέρθηκαν στc θέση τ΅ν παλαι΅ν, τa ïποÖα κατεδαφίστηκαν: 

«ANEKAINICΘHCAN EK ΘEMEΛIΩN TA KEΛΛIA TAYTA THC IEPAC MONHC 

AΠOCTOΛOY BAPNABA ΔIA ΔAΠANHC TΩN EYCEBΩN MONAXΩN KAI 

AYTAΔEΛΦΩN CTEΦANOY HΓOYMENOY XAPITΩNOC OIKONOMOY KAI 

BAPNABA IEPOMONAXOY EΠI APXIEΠICKOΠOY KAI ΠPOEΔPOY KYΠPOY 

MAKAPIOY Γ΄ EN ETEI CΩTHPIΩ 1964». 

 ≠Oµως, ™ οéσιαστικc àναµόρφωση τοÜ χώρου καd ™ àνακαίνιση τ΅ν 

διαφόρων κτισµάτων τÉς MονÉς πραγµατοποιήθηκαν µετa τe 1964. Tcν €δια 

περίοδο, σχηµατίστηκε καd µοναστικc àδελφότητα ποf λίγο πρdν àπe τcν ε¨σβολc 

àποτελεÖτο àπe ëπτa πατέρες: τοfς τρεÖς αéτάδελφους îεροµόναχους Xαρίτωνα, 

Στέφανο καd Bαρνάβα, καd τοfς Nεκτάριο, ï ïποÖος àπεβίωσε στcν προσφυγιά, 

Γαβριήλ, ^Hγούµενο σήµερα τÉς MονÉς καd πνευµατικe στe µετόχιο τÉς ^IερÄς 

MονÉς Kύκκου ≠Aγιος Προκόπιος, Διονύσιο, âφηµέριο στc γυναικεία Mονc τοÜ 

                                                                                                                                                  
•πηρετοÜντες πιστ΅ς τcν \Eκκλησίαν καd âργαζόµενοι àόκνως πρeς àνάδειξιν τÉς 

MονÉς των. TFÉ 11Fη \Iουνίου 1964, προεχειρίσθη καd âγκαθιδρύθη, âν συνοδικFÉ 

συλλειτουργί÷α, ½ς πρ΅τος àπe πολλ΅ν âτ΅ν ™γούµενος τÉς MονÉς \Aποστόλου 

Bαρνάβα ï îεροµόναχος Στέφανος». Bλ. \Aνωνύµου, «Bιογραφικeν σηµείωµα», ¬.π., 

σ. 176. 

61. Mαρτυρία τοÜ νÜν Mητροπολίτη Kωνσταντίας καd \Aµµοχώστου, πρώην 

Xωρεπισκόπου TριµυθοÜντος, Bασιλείου, µέλους στa νεανικά του χρόνια τÉς 

àδελφότητας τÉς MονÉς. Bλ. Kλ. \Iωαννίδη, 10 Kύπριοι ≠Aγιοι Γέροντες, ¬.π., σ. 

225. 

62. Mαρτυρία τοÜ νÜν ^Hγουµένου Γαβριήλ. Bλ. Kλ. \Iωαννίδη, 10 Kύπριοι ≠Aγιοι 

Γέροντες, ¬.π., σ. 232. 
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^Aγίου Γεωργίου τοÜ \Aλαµάνου, καd Bασίλειο, τeν Mητροπολίτη Kωνσταντίας καd 

\Aµµοχώστου, ï ïποÖος qταν τότε îεροδιάκονος63.  

 Στe µεταξύ, στcν ^Eλλάδα ï Φώτιος Kόντογλου εrχε àρχίσει νa ζωγραφίζει 

σύµφωνα µb τc βυζαντινc τεχνοτροπία, µb àποτέλεσµα ïρισµένοι êγιογράφοι νa 

µαθητεύσουν κοντά του καd ôλλοι νa τeν µιµηθοÜν, γεγονeς ποf ïδήγησε στcν 

εéρεία διάδοσή της. Oî αéτάδελφοι µοναχοd τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα 

àκολουθοÜσαν µέχρι τότε τcν êγιορειτικc τεχνοτροπία τοÜ 19ου α¨ώνα, ποf qταν 

âπηρεασµένη àπe τc ρωσικc êγιογραφία καd τcν \Aναγέννηση, τcν ïποία εrχαν 

διδαχθεÖ àπe τοfς Γέροντές τους, Kύριλλο καd Nήφωνα. Παρa τe γεγονeς ¬τι 

ζωγράφιζαν γιa σχεδeν ëξÉντα χρόνια µb τcν τεχνικc αéτή, àντίκρυσαν θετικa 

τcν àλλαγc ποf παρετηρεÖτο καd öστειλαν, τe 1972, µέλος τÉς àδελφότητας τÉς 

MονÉς, τeν îεροµόναχο καd νÜν ^Hγούµενο Γαβριήλ, στe ≠Aγιο ‰ Oρος γιa νa 

διδαχθεÖ τc βυζαντινc τεχνοτροπία àπe τcν \Aδελφότητα τ΅ν Παχωµαίων64.       

 ^H τουρκικc ε¨σβολc τοÜ 1974 διέκοψε κατa τρόπο τραγικe τcν ôνθηση αéτc 

τÉς MονÉς τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα. \Aρχικά, ï µεγαλύτερος τ΅ν àδελφ΅ν 

Xαρίτων àσθένησε καd µεταφέρθηκε στcν âλεύθερη Kύπρο γιa θεραπεία, ¬που 

                                                
63. ^O Mητροπολίτης Kωνσταντίας καd \Aµµοχώστου Bασίλειος àφηγήθηκε τa 

σχετικa µb τc ζωc στc Mονc τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα, στa χρόνια πρdν àπe τcν 

τουρκικc ε¨σβολc τοÜ 1974, στeν KλεÖτο \Iωαννίδη, àπe ¬που àντλοÜµε πολύτιµες 

πληροφορίες. Bλ. Kλ. \Iωαννίδη, 10 Kύπριοι ≠Aγιοι Γέροντες, ¬.π., σ. 219-226. ^O 

Mητροπολίτης Kωνσταντίας καί \Aµµοχώστου Bασίλειος χειροτονήθηκε 

îεροδιάκονος τe 1970. Bλ. ^IερÄς Συνόδου \Eκκλησίας τÉς Kύπρου, ^Hµερολόγιον, 

Λευκωσία 2009, σ. 36. Στc Mονc •πηρετοÜσαν âπίσης καd δύο νεαροd δόκιµοι, ≤νας 

àπe τοfς ïποίους âπέλεξε τελικa νa ζήσει ½ς λαϊκός, âν΅ ï δεύτερος, ï π. 

\Aντώνιος, •πηρετεÖ σήµερα ½ς öγγαµος îερέας στe χωριe Πάνω Πολεµίδια. 

64. ≠Oπως àναφέρει ï νÜν ^Hγούµενος Γαβριήλ, ™ τουρκικc ε¨σβολc τeν βρÉκε στe 

≠Aγιο ‰ Oρος, µb àποτέλεσµα νa παρατείνει τcν παραµονή του στcν ^Eλλάδα γιa 

ëπτa χρόνια. Στc συνέχεια âπέστρεψε στcν Kύπρο καd διετέλεσε γιa κάποιο 

διάστηµα âφηµέριος τÉς γυναικείας MονÉς τοÜ ^Aγίου Παντελεήµονα τοÜ \AχερÄ. 

Σήµερα âγκαταβιώνει στc Mονc Kύκκου. Γιa τc µαρτυρία του γιa τdς συνθÉκες 

τÉς ζωÉς τ΅ν µοναχ΅ν στc Mονc τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα, τa χρόνια πρdν àπe 

τcν τουρκικc ε¨σβολc τοÜ 1974, βλ. ^Iεροµόναχου Γαβριήλ, «^H Mορφc καd ™ Mονc 

τοÜ ^IδρυτÉ καd Προστάτη τÉς \Eκκλησίας τÉς Kύπρου \Aποστόλου Bαρνάβα διa 

µέσου τ΅ν α¨ώνων µέχρι τcν τουρκικc ε¨σβολc τοÜ 1974», \Oρθόδοξη Mαρτυρία 

33(1991)46-49· Kλείτου \Iωαννίδη, ^H \Oρθοδοξία σήµερα, τ. B΄, Λευκωσία 1996, σ. 

49-55· TοÜ ¨δίου, 10 Kύπριοι ≠Aγιοι Γέροντες, ¬.π., σ. 229-234· M. ΣτυλιανοÜ, 

\Aπόστολος Bαρνάβας, ¬.π., σ. 132-142. 
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àπεβίωσε στdς 15 \Iουλίου 1976 καd τάφηκε στc Mονc τοÜ ^Aγίου Γεωργίου τοÜ 

\Aλαµάνου65. Mερικbς ™µέρες µετa τcν àσθένεια τοÜ Xαρίτωνα, τeν Σεπτέµβριο τοÜ 

1974, τa τουρκικa στρατεύµατα συνέλαβαν τeν îεροµόναχο Διονύσιο, τeν ïποÖο, 

àφοÜ κράτησαν γιa µικρe χρονικe διάστηµα στdς φυλακbς τοÜ àστυνοµικοÜ 

σταθµοÜ τοÜ ^Aγίου Σεργίου στc Λευκωσία, âξεδίωξαν στc συνέχεια στdς âλεύθερες 

περιοχές66. Δύο χρόνια àργότερα, στdς 20 Δεκεµβρίου τοÜ 1976, •ποχρεώθηκαν καd 

οî Στέφανος, Bαρνάβας καd Nεκτάριος - οî Γαβριήλ καd Bασίλειος àπουσίαζαν àπe 

τc Mονc τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα ¬ταν αéτc κατελήφθη àπe τa τουρκικa 

στρατεύµατα -, νa µεταβοÜν στdς âλεύθερες περιοχές. \Aρχικά, οî τρεÖς µοναχοd 

βρÉκαν καταφύγιο στc Mονc Σταυροβουνίου, ¬που ï Nεκτάριος àπεβίωσε67. Στc 

συνέχεια, οî Στέφανος καd Bαρνάβας µετέβηκαν στc γυναικεία Mονc τοÜ ^Aγίου 

                                                
65. Στeν σταυρe ποf βρίσκεται âπd τοÜ τάφου του àναγράφονται τa àκόλουθα: 

«IEPOMONAXOΣ XAPITΩN. OIKONOMOΣ IEPAΣ MONHΣ AΠOΣTOΛOY 

BAPNABA. ΘANΩN 15.7.1976. ETΩN 90». Γιa τc µεταφορά του στdς âλεύθερες 

περιοχbς καd τeν θάνατό του γίνεται àναφορa στc νεκρολογία ποf δηµοσιεύτηκε 

γιa τeν ™γούµενο Στέφανο: «Eéθύς µετa τcν τουρκικcν ε¨σβολcν ï îεροµόναχος 

Xαρίτων, àσθενήσας, µετεφέρθη âκ τÉς MονÉς του ε¨ς Λευκωσία καd ε€τα ε¨ς 

Kοφίνου, ¬που àπεβίωσε τcν 15ην \Iουλίου 1976. ^H κηδεία του âγένετο τcν 

ëποµένην, âν τFÉ MονFÉ ^Aγίου Γεωργίου \Aλαµάνου, προϊσταµένου τοÜ 

Θεοφιλεστάτου Xωρεπισκόπου ΣαλαµÖνος κ. Bαρνάβα» Bλ. \Aνωνύµου, 

«^Hγούµενος τÉς MονÉς \Aποστόλου Bαρνάβα Στέφανος», \Aπόστολος Bαρνάβας 

38(1977)191-192. 

66. ^O îεροµόναχος Διονύσιος àφηγήθηκε τa σχετικά γιa τdς συνθÉκες ζωÉς τ΅ν 

µοναχ΅ν τÉς MονÉς τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα, κατa τc διάρκεια τÉς ε¨σβολÉς καd 

τdς πρ΅τες µέρες τÉς κατοχÉς, ¬πως καd τc σύλληψή του àπe τdς τουρκικbς 

δυνάµεις κατοχÉς, στeν δηµοσιογράφο Kώστα TζωρτζÉ. Bλ. Kώστα TζωρτζÉ, 

‰ Aσσια µας θa âπιστρέψουµε, Λευκωσία 1995, σ. 121-123. Πληροφορίες γιa τc ζωή 

του στc Mονc τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα περιέχονται καd σb µία δεύτερη 

συνέντευξή του, στeν Mάριο ΣτυλιανοÜ. Bλ. M. ΣτυλιανοÜ, \Aπόστολος Bαρνάβας, 

¬.π., σ. 123-130. 

67. Mαρτυρία ™γουµένου τÉς MονÉς Σταυροβουνίου Γέροντος \Aθανασίου 

(\Aπρίλιος 1999). Γιa τcν àκριβÉ ™µεροµηνία âκδίωξής τους àπe τa τουρκικa 

στρατεύµατα ε¨σβολÉς γίνεται àναφορa στc νεκρολογία τοÜ ™γουµένου Στεφάνου: 

«Tcν 20cν Δεκεµβρίου äναγκάσθησαν νa âγκαταλείψουν τcν Mονcν καd οî 

™γούµενος Στέφανος καd îεροµόναχος Bαρνάβας, οî ïποÖοι âγκατεστάθησαν âν τFÉ 

MονFÉ ^Aγίου Γεωργίου \Aλαµάνου, öνθα àπεβίωσεν ï ™γούµενος Στέφανος». Bλ. 

\Aνωνύµου, «^Hγούµενος τÉς MονÉς \Aποστόλου Bαρνάβα Στέφανος», ¬.π., σ. 192. 
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Γεωργίου τοÜ \Aλαµάνου, ¬που εrχαν µονάσει κατa τc δεκαετία τοÜ 1910 καd 

âτάφη ï àδελφός τους Xαρίτων, τe 1976. \EκεÖ àπεβίωσαν, ï µbν πρ΅τος στdς 15 

\Iουνίου 197768, ï δb δεύτερος στdς 17 \Iανουαρίου 198369. ^O τελευταÖος, λίγο πρdν 

àπe τeν θάνατό του, βοήθησε µb σηµαντικe ποσe χρηµάτων στcν àνακαίνιση τÉς 

µέχρι τότε âγκαταλελειµµένης MονÉς τοÜ ^Aγίου Nικολάου τ΅ν Γάτων àπe 

µοναχbς τοÜ ^Aγίου Γεωργίου τοÜ \Aλαµάνου70. 

 Στe µεταξύ, οî κατακτητbς λεηλάτησαν τc Mονc τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα 

καd öκλεψαν τοfς πολύτιµους θησαυρούς της, ¬πως àρκετbς àπe τdς παλαιbς 

ε¨κόνες τοÜ 17ου καd 18ου α¨ώνα, ποf κοσµοÜσαν τe ε¨κονοστάσιό της. Σήµερα τc 

µετέτρεψαν σb µουσεÖο. 

 Στa νεότερα χρόνια, ™ ^Ιερa Σύνοδος τÉς \Εκκλησίας τÉς Κύπρου, στc 

συνεδρίασή της ™µεροµηνίας 17 Μαρτίου 2007, àνεκήρυξε τc Μονc τοÜ \Αποστόλου 

Βαρνάβα σb σταυροπηγιακή. \Ακολούθως, στdς 7 \Ιουνίου τοÜ €διου öτους, ™ 

àδελφότητα τÉς ΜονÉς, àποτελούµενη àπe τοfς âκ τ΅ν âπιζώντων πατέρων 

^Ιεροµόναχους Γαβριcλ καd Διονύσιο, καd τοfς ^Ιεροδιάκονο ^Ηρακλείδιο, µοναχe 

Κλεόπα καd δόκιµο µοναχe ΧρÉστο, âξέλεξαν νέο ^Ηγούµενο τeν ^Ιεροµόναχο 

Γαβριήλ. ^Η âνθρόνισή του πραγµατοποιήθηκε µερικbς ™µέρες àργότερα, στeν 

ëσπερινe τÉς ëορτÉς τοÜ \Αποστόλου Βαρνάβα, στdς 10 \Ιουνίου, àπe τeν 

                                                
68. Στeν σταυρe ποf βρίσκεται âπd τοÜ τάφου του àναγράφονται τa àκόλουθα: 

«IEPOMONAXOΣ ΣTEΦANOΣ. HΓOYMENOΣ IEPAΣ MONHΣ AΠOΣTOΛOY 

BAPNABA. ΘANΩN 15.6.1977. ETΩN 84». ^H ε€δηση τοÜ θανάτου του 

δηµοσιεύτηκε στe περιοδικe «\Aπόστολος Bαρνάβας», ¬που àναδηµοσιεύτηκε τe 

προαναφερθbν βιογραφικe του σηµείωµα àπe τcν öκδοση τοÜ öτους 1964: 

«\Aπεβίωσεν τcν 15ην \Iουνίου 1977 καd âκηδεύθη τcν ëποµένην âν τFÉ MονFÉ 

^Aγίου Γεωργίου \Aλαµάνου, προϊσταµένου τοÜ Σεβασµιωτάτου Mητροπολίτου κ. 

Xρυσάνθου, ï ™γούµενος τÉς MονÉς \Aποστόλου Bαρνάβα Στέφανος». Bλ. 

\Aνωνύµου, «^Hγούµενος τÉς MονÉς \Aποστόλου Bαρνάβα Στέφανος», ¬.π., σ. 191-

192. 

69. Στeν σταυρe ποf βρίσκεται âπd τοÜ τάφου του àναγράφονται τa àκόλουθα: 

«IEPOMONAXOΣ BAPNABAΣ. OIKONOMOΣ IEPAΣ MONHΣ AΠOΣTOΛOY 

BAPNABA. ΘANΩN 17.1.83. ETΩN 85». 

70. Mαρτυρία τοÜ Mητροπολίτη Kωνσταντίας καd \Aµµοχώστου Bασίλειου. Bλ. Kλ. 

\Iωαννίδη, 10 Kύπριοι ≠Aγιοι Γέροντες, ¬.π., σ. 226. 
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\Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστοµο Β΄, στeν πανηγυρίζοντα ναe τοÜ \Αποστόλου, 

στc Δασούπολη71. 

 

Δηµοσιεύτηκε στον τόµο: Κωστή Κοκκινόφτα (επιµ.), Η Ιερά Βασιλική και 

Σταυροπηγιακή Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα, Μονή Αποστόλου Βαρνάβα, 

Λευκωσία 2009, σ. 45-72. 

 

Επίµετρο:  Ο Γέροντας Γαβριήλ, που εκπροσωπούσε τα µέλη της παλαιάς 

µοναστικής αδελφότητας του Αποστόλου Βαρνάβα, τα οποία µε την 

πνευµατικότητα και τον τρόπο ζωής τους αποτελούσαν παράδειγµα προς µίµηση 

για τους πιστούς, απεβίωσε µερικά χρόνια αργότερα, τον Δεκέµβριο του 2013, 

αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό. Τον διαδέχθηκε ο Πρωτοσύγκελλος της 

Αρχιεπισκοπής Αρχιµανδρίτης Ιωάννης, ο οποίος ενθρονίστηκε από τον 

Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστοµο, τον Ιανουάριο του 2014, στον ναό του Αγίου 

Αντωνίου στη Λευκωσία. Ταυτόχρονα, ύστερα από σχετική απόφαση του 

Μακαριωτάτου, ο ναός αυτός αποτέλεσε Μετόχιο της Μονής του Αποστόλου 

Βαρνάβα, µέχρι την επιστροφή και επανεγκατάσταση της αδελφότητας στην 

ιστορική της Μονή, στην κατεχόµενη Kύπρο. 

                                                
71. \Ανωνύµου, «^Η Μονc τοÜ \Αποστόλου Βαρνάβα», \Απόστολος Βαρνάβας 

68(2007)529-531· \Ανωνύµου, «^Η âνθρόνιση τοÜ ^Ηγουµένου τÉς ΜονÉς τοÜ 

\Αποστόλου Βαρνάβα Γαβριήλ», \Απόστολος Βαρνάβας 68(2007)532-536. 


