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Kωστής Kοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

O ΓYNAIKEIOΣ MONAXIΣMOΣ ΣTHN KYΠPO 

 

Οι πρώτες αναφορές 

 Oι ιστορικές πηγές των πρώτων Xριστιανικών χρόνων αναφέρουν πολλές 

περιπτώσεις πιστών, ανδρών και γυναικών, οι οποίοι έζησαν µοναχικό βίο και 

αφιερώθηκαν εξολοκλήρου στη λατρεία του Tριαδικού Θεού. Aνάµεσα στα πιο 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα γυναικών είναι αυτό της µαθήτριας του Aποστόλου 

Παύλου, Aγίας Πρωτοµάρτυρας και Iσαποστόλου Θέκλας, η οποία ασκήτευσε κατά 

τη διάρκεια του 1ου µ.X. αιώνα στο όρος Kαλαµών της Σελεύκειας, στη Mικρά 

Aσία1. Aρκετά χρόνια αργότερα, κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, οι ασκητές, οι οποίοι, 

απαρνούµενοι τα εγκόσµια, επέλεγαν για τη διαµονή τους περιοχές 

αποµακρυσµένες από τα χωριά και τις πόλεις, συνενώθηκαν σε οµάδες και 

δηµιούργησαν τις πρώτες Mονές, οι οποίες είχαν κατάλληλα διαρρυθµισµένους 

χώρους και οργανωµένη µοναχική ζωή. O µοναχισµός γνώρισε την περίοδο αυτή 

άνθηση µε επίκεντρο την Aίγυπτο, εξαιτίας της παρουσίας των µεγάλων µορφών 

των Aγίων Aντωνίου και Παχωµίου, οι οποίοι καθοδήγησαν τα πρώτα βήµατά του 

και συνέταξαν τα τυπικά, που ρύθµιζαν την καθηµερινή ζωή των µοναχών. Όπως 

µάλιστα αναφέρεται χαρακτηριστικά, ο Άγιος Παχώµιος µερίµνησε και για την 

πνευµατική καθοδήγηση αδελφότητας µοναζουσών, οι οποίες ζούσαν 

οργανωµένο κοινοβιακό βίο2. 

 Σταδιακά, από την Aίγυπτο ο µοναχισµός εξαπλώθηκε και στις γύρω χώρες, 

όπως και στην Kύπρο3, όπου θεµελιώθηκε στα µέσα του 4ου αιώνα από τον Άγιο 

                                                
1. Bιβλιογραφία για τον βίο της Aγίας Θέκλας, και ειδικότερα για την τιµή της στην 

Kύπρο, βλ. στον τόµο: Θεοχάρη Σχίζα, Kύπρια Mηναία, τ. A΄, Λευκωσία 1994, σ. 

125-126. 

2. Τίτου Ματθαιάκη, Ο Γυναικείος Μοναχισµός, Αθήνα 1978, σ. 18. 

3. Για την ιστορία του γυναικείου µοναχισµού στην Κύπρο είχαµε δηµοσιεύσει 

παλαιότερα σχετικό κείµενο. Βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «Ο Γυναικείος Μοναχισµός 

στην Κύπρο», Πολιτιστική Κύπρος 2 (1997) 52-60. Για το ίδιο θέµα βλ. επίσης: 

Αρχιµ. Λεόντιου Χατζηκώστα, «Ο Γυναικείος Μοναχισµός στην Κύπρο», Τα 

Λεύκαρα 22 (1988) 20-24· Κώστα Παπαγεωργίου, Ο Ορθόδοξος Γυναικείος 

Μοναχισµός στην Κύπρο, Κύπρος 2014. 
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Iλαρίωνα, ο οποίος εγκαταστάθηκε στο νησί µαζί µε τον µαθητή του Hσύχιο, αφού 

είχε ασκητεύσει για κάποιο χρονικό διάστηµα κοντά στον Άγιο Aντώνιο4. Στην ίδια 

περίοδο  ανάγεται και η πρώτη, από ό,τι έχουµε υπόψη, µαρτυρία για λειτουργία 

γυναικείας Mονής στην Kύπρο από τον Eπίσκοπο Λήδρας Άγιο Tριφύλλιο, µαθητή 

του Aγίου Σπυρίδωνα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στον βίο του, όταν ο 

Άγιος εξελέγη Επίσκοπος, ανήγειρε, στα µέσα περίπου του 4ου αιώνα, µε 

δαπάνες της µητέρας του, Δοµνίκης, γυναικεία Mονή στη Λευκωσία, στην οποία 

εισήλθε αργότερα ως µοναχή και η ίδια. Σύµφωνα µε την επιθυµία του Aγίου, στη 

Mονή αυτή θα έβρισκαν φιλοξενία οι προσκυνήτριες µοναχές, οι οποίες 

µετέβαιναν από την Κωνσταντινούπολη στα Ιεροσόλυµα, για να επισκεφθούν τους 

Aγίους Tόπους5. 

 Από ισχυρές τοπικές παραδόσεις γνωρίζουµε ακόµη, ότι κατά τη βυζαντινή 

περίοδο υπήρξαν γυναίκες αφιερωµένες στον Χριστό, οι οποίες έζησαν ασκητικό 

βίο σε ερηµητήρια του νησιού. Για παράδειγµα, η Αγία Φωτεινή (ή Φωτού) έζησε, 

όπως αναφέρεται, σε σπήλαιο στο χωριό Άγιος Ανδρόνικος Καρπασίας. Για τον 

βίο της, όµως, δεν έχουν διασωθεί πληροφορίες από πηγές των βυζαντινών 

χρόνων, παρά µόνο µεταγενέστερες αναφορές, όπως από τον χρονικογράφο 

Λεόντιο Μαχαιρά (15ος αι.)6 και τον µοναχό Ακάκιο στο γνωστό χειρόγραφό του 

(1733)7. 

                                                
4. Για τον βίο του Aγίου Iλαρίωνα και τη σχέση του µε την Kύπρο βλ. S. Hieronymi, 

“Vita S. Hilarionis erimitae”, στον τόµο: J. - P. Migne, Patrologia Latina, v. 23, Paris 

1845, σ. 52-54. Eπίσης βλ. Aθανάσιου Παπαδόπουλου - Kεραµέα, Aνάλεκτα 

Iεροσολυµιτικής Σταχυολογίας, τ. Ε΄, Aγία Πετρούπολη 1888,  σ. 132-136. 

5. «Φροντιστήριον δέ δειµάµενος γυναιξί ταÖς πρός µητρός δαπάναις, εrτα καί 

ταύτην τά µοναστ΅ν •ποδÜναι πείσας, θεσµόν àµµÄσιν ïποιανδηποτοÜν τ΅ν 

µοναστρι΅ν κατ’ öρωτα δÉθεν τ΅ν îερ΅ν τόπων àπάρασαν τÉς Βασιλίδος πόλεως 

κàκεÖσε γενοµένην ξενοδοχεÖσθαι µάλα ®÷αδίως àπιοÜσάν τε καί âπανιοÜσαν· ¬ς 

δήπου γε ¬ρος µέχρι τοÜδε τηρούµενος δείκνυται». Βλ. François Halkin, “La vie de 

S. Triphyllios, évêque de Chypre au VI siècle”, Analecta Bollandiana 66 (1948) 16-17. 

Eπίσης, για την ίδρυση γυναικείας Mονής από τον Άγιο Tριφύλλιο, βλ. Αθανάσιου 

Παπαγεωργίου, Ο Άγιος Τριφύλλιος, Λευκωσία 1999, σ. 6, 10. 

6. Άντρου Παυλίδη, Λεόντιου Μαχαιρά Χρονικόν, Λευκωσία 21995, σ. 29. 

7. Kωνσταντίνου Σπυριδάκι, «Oι Άγιοι Kαρπασίας Φίλων, Συνέσιος, Θύρσος, 

Φωτεινή, Σωζόµενος», Kυπριακαί Σπουδαί 11 (1948) κη΄- κθ΄. Για τα σωζόµενα 
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Η περίοδος της Λατινοκρατίας (1191-1571) 

 Eίναι αξιοσηµείωτο ότι, κατά το δεύτερο µισό του 12ου αιώνα, µαρτυρείται 

από τον Άγιο Νεόφυτο τον Έγκλειστο,  ότι η µητέρα του είχε καρεί µοναχή, 

γεγονός που καταδεικνύει την εξακολούθηση της συνέχισης του θεσµού του 

γυναικείου µοναχισµού, µέχρι το τέλος της βυζαντινής περιόδου της κυπριακής 

ιστορίας8. Άλλωστε αναφορές των πρώτων χρόνων της Λατινοκρατίας στη 

λειτουργία των γυναικείων Μονών της Bλαχερνίτισσας και της Yπεράγνου 

Θεοµήτορος, της επονοµαζοµένης Mεγάλης Mονής, οδηγούν στο έµµεσο 

συµπέρασµα της ύπαρξης αντίστοιχων Mονών και προηγουµένως. Όπως 

σηµειώνει ο θεµελιωτής του µοναχισµού της Mονής Mαχαιρά Όσιος Nείλος στην 

«Tυπική Διάταξή» του, που γράφτηκε το 1201, η πρώτη από τις ανωτέρω Mονές 

ιδρύθηκε από τον ίδιο στην Tαµασό. Προσθέτει επίσης, ότι µερίµνησε και για τη 

µελλοντική διαποίµανση της αδελφότητάς της από Iερόµοναχο, που όρισε για τον 

σκοπό αυτό, καθώς και για τη συντήρησή της, µε την παραχώρηση σε αυτήν του 

8% των εισοδηµάτων της Mονής Mαχαιρά9. Για τη δεύτερη Μονή, αυτήν της 

Yπεράγνου Θεοµήτορος ή Mεγάλης Mονής, γίνεται αναφορά στη διήγηση του 

µαρτυρίου των δεκατριών µοναχών της Παναγίας της Kαντάρας, οι οποίοι 

µαρτύρησαν στη Λευκωσία, το 1231, όταν οι Φράγκοι κατακτητές επεδίωξαν να 

τους υποχρεώσουν να αποδεχθούν τη διδασκαλία της Λατινικής Eκκλησίας10. Δεν 

διασώζονται, όµως, άλλες πληροφορίες για την ιστορία της. 

 Παρόµοιες αναφορές στη λειτουργία γυναικείων Mονών, κατά την ίδια 

περίοδο, κυρίως Λατινικών, γίνονται και στα χρόνια που ακολούθησαν. Aνάµεσά 

τους περιλαµβάνεται η Λατινική Mονή της Aγίας Θεοδώρας, που ιδρύθηκε από την 

                                                                                                                                                  
χειρόγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας και τη νεότερη βιβλιογραφία για τον 

βίο της Aγίας Φωτεινής βλ. Θεοχάρη Σχίζα (επιµ.), Κύπρια Μηναία, τ. Ι΄, Λευκωσία 

2008, σ. 32-38. 

8. Χρήστου Οικονόµου, Ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος. Προσωπικότητα - 

Συγγράµµατα και ερµηνευτικές προσεγγίσεις, Πάφος 2010, σ. 77. 

9. Ιωάννη Τσικνόπουλου, Κυπριακά Τυπικά, Λευκωσία 2001, σ. 64· Οικονόµου 

Παρακευά Αγάθωνος, Αγίου Νείλου Τυπική Διάταξις, Λευκωσία 22001, σ. 186-189. 

10. Θεόδωρου Παπαδόπουλου, «Μαρτύριον Κυπρίων», στον τόµο: Ανδρέα Μιτσίδη 

(επιµ.), Τόµος αναµνηστικός επί τη πεντηκονταετηρίδι του περιοδικού «Απόστολος 

Βαρνάβας» (1918-1968), Λευκωσία 1975, σ. 321. 
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κόµισσα του Mοντµπελιέ Aλίκη ντ’ Iµπελέν, το 1244, και αποτελείτο από µοναχές 

του τάγµατος των Kιστερκιανών11. Eκατόν πενήντα χρόνια αργότερα, το 1394, ο 

Iταλός περιηγητής Nικόλας ντι Mαρτόνι επισκέφθηκε τη γυναικεία Mονή του Aγίου 

Θεοδώρου στη Λευκωσία12. Δεν είναι γνωστό, όµως, αν πρόκειται για διαφορετική 

Mονή από την προηγούµενη, ή εάν ο Mαρτόνι κατέγραψε λανθασµένα το όνοµά 

της. Oπωσδήποτε Mονή, αφιερωµένη στον Άγιο Θεόδωρο, χωρίς να διευκρινίζεται 

αν πρόκειται για ανδρώα ή γυναικεία, λειτουργούσε στη Λευκωσία µέχρι το τέλος 

της Λατινοκρατίας, αφού το κτηριακό της συγκρότηµα περιλαµβανόταν ανάµεσα 

σε αυτά, που κατεδαφίστηκαν από τους Eνετούς, το 1567, για να 

χρησιµοποιηθούν τα δοµικά τους υλικά για την κατασκευή του νέου τείχους της 

πρωτεύουσας13. 

 Σύµφωνα µε τον προαναφερθέντα Λεόντιο Mαχαιρά (15ος αι.), στη 

Λευκωσία λειτούργησε την ίδια περίοδο και η γυναικεία Mονή του Aγίου Mάµα. 

Όπως αναφέρει, το 1376, ο ιερέας Φίλιππος επισκέφθηκε στη Mονή αυτή τη 

µοναχή µητέρα του, η οποία ήταν Eλληνίδα, γεγονός που έµµεσα υποδηλώνει ότι 

επρόκειτο για Oρθόδοξη Mονή14. Παρόµοια αναφορά στη Mονή του Αγίου Μάµα 

γίνεται και από άλλους συγγραφείς της περιόδου, όπως τον Φλώριο Bουστρώνιο15 

και τον Φρανσίσκο Aµάντι16. 

 Πολύ περισσότερες πληροφορίες για τις γυναικείες Mονές, που 

λειτουργούσαν κατά τη Λατινοκρατία στην Kύπρο, και ειδικά στη Λευκωσία, 

διασώθηκαν κατά τον 16ο αιώνα. Για παράδειγµα, σε έγγραφο του έτους 1544 

                                                
11.  Luis de Mas Latrie, Histoire de l’île de Chypre sous le règne des Princes de la 

maison de Lusignan, v. III, Paris 1855, σ. 644-645. 

12. Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες µέσα από τα κείµενα ξένων 

επισκεπτών της, τ. A΄, Λευκωσία 1993, σ. 111. 

13. Steffano Lusignano, Chorograffia et breve Historia Universale dell’isola de Cipro, 

Bologna 1573, σ. 15a· Αρχιµανδρίτη Κυπριανού, Ιστορία Χρονολογική της Νήσου 

Κύπρου, ερανισθείσα εκ διαφόρων ιστορικών και συντεθείσα απλή φράσει, Ενετία 

1788, σ. 45. 

14. Ά. Παυλίδη, Λεόντιου Μαχαιρά Χρονικόν, ό.π., σ. 438. 

15. René de Mas Latrie, Chronique de l’île de Chypre, par Florio Bustron, Paris 1886, 

σ. 343· Άντρου Παυλίδη - Άννας Ερκολιάνι, Ιστορία της Κύπρου του Φλώριου 

Βουστρώνιου, Λευκωσία 1998, σ. 306-307. 

16. René de Mas Latrie, Chroniques D’Amadi et de Strambaldi, Paris 1893, σ. 483. 
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σηµειώνεται ότι δύο από αυτές, η Λατινική Santa Maria del Sur και η Oρθόδοξη 

Παναγία Παλλουριώτισσα, συντηρούνταν από τον φόρο, που κατέβαλλαν όσες 

Oρθόδοξες ανδρώες Mονές είχαν εισόδηµα άνω των 100 δουκάτων17. Στην ύπαρξη 

γυναικείων Mονών στην πρωτεύουσα αναφέρεται και ο γενικός προβλεπτής της 

Kύπρου Bερνάρδος Σαγρέδος σε έκθεση, που συνέταξε το έτος 156218. O δε 

Δοµηνικανός µοναχός Στέφανος Λουζινιάν σε βιβλίο του για την Kύπρο, που 

εξέδωσε το 1573 στα ιταλικά και το 1580 στα γαλλικά, αναφέρεται στη λειτουργία 

στη Λευκωσία τεσσάρων Oρθόδοξων Mονών, αυτών της Παναγίας Φανερωµένης, 

της Παναγίας Παλλουριώτισσας, των Aγίων Πάντων και της επονοµαζόµενης 

Γυναικείας19, καθώς και δύο Λατινικών, της Nostra Donna si Sur και της Sta Anna20. 

Eπίσης, ο Iταλός περιηγητής Tζοβάνι Mαρίτι διασώζει σχετική παράδοση, την 

οποία κατέγραψε στα µέσα του 18ου αιώνα, για τη λειτουργία ακόµη µιας 

γυναικείας Mονής στην πρωτεύουσα, αυτήν της Aγίας Aικατερίνης, γύρω από τον 

οµώνυµο ναό, το γνωστό στις µέρες µας τζαµί Xαϊδάρ Πασά21. 

 

Τα χρόνια της Τουρκοκρατίας (1571-1878) 

 Oι νέες πολιτικοκοινωνικές συνθήκες, που δηµιουργήθηκαν ύστερα από την 

κατάκτηση της Kύπρου από τους Oθωµανούς, το 1571, συνέτειναν, ώστε οι 

γυναικείες Mονές να αναστείλουν τη λειτουργία τους, κυρίως για λόγους 

ασφάλειας από την επιθετικότητα των νέων κατακτητών. Για παράδειγµα, ο 

απεσταλµένος του Αρχιεπισκόπου Kύπρου (1641-1674) Νικηφόρου, Λοΐζος 

Μπάρρης (Luis de Barrie), αναφέρει σε έκθεσή του προς τον Δούκα της Σαβοΐας, 

το έτος 1670, ότι στο νησί δεν υπήρχαν γυναικείες Mονές και ότι όσες κοπέλες 

                                                
17. Zιλ Γκριβώ, «H Iερά Mονή Kύκκου και τα εισοδήµατά της στα 1553», Eπετηρίδα 

Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 1 (1990) 64. Eπίσης βλ. Aικατερίνης 

Aριστείδου, «H Oρθόδοξη Eκκλησία της Kύπρου κατά την περίοδο της 

Bενετοκρατίας», Θησαυρίσµατα 23 (1993) 197-98, όπου γίνεται λόγος στις πηγές 

της εποχής, οι οποίες αναφέρονται στη λειτουργία των ανωτέρω Mονών. 

18. L. de Mas Latrie, Histoire de l’île de Chypre,  v. III, ό.π., σ. 562. 

19. St. Lusignano, Chorograffia, ό.π., σ. 33a· Estienne de Lusignan, Déscription de 

toute l’îsle de Cypre, Paris 1580, σ. 31v. 

20. St. Lusignano, Chorograffia, ό.π., σ. 15a, 33. 

21. Ά. Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες, τ. B΄, ό.π., σ. 847. 
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παρέµεναν άγαµες αποκαλούνταν καλόγριες και ενδύονταν µε σεµνά ενδύµατα22. 

Παρόµοια είναι και η αναφορά του Άγγλου περιηγητή Pίτσαρντ Πόκκοκ, ο οποίος 

σηµείωσε στο οδοιπορικό του, το 1738, ότι η ύπαρξη γυναικείων Mονών ήταν 

εξαιρετικά ασυνήθιστη στην Oθωµανική αυτοκρατορία και ότι, κατά την περιοδεία 

του στις χώρες της Ανατολής συνάντησε µόνο µία τέτοια Mονή στη Συρία και 

καµία στην Kύπρο23. 

 Ωστόσο, όπως πληροφορούµαστε από πολλές σχετικές µαρτυρίες, ο 

θεσµός του γυναικείου µοναχισµού εξακολούθησε να διατηρείται µε τις Kύπριες 

µοναχές της εποχής να διαµένουν στις πατρικές τους οικίες και να υπηρετούν στις 

ενοριακές εκκλησίες των χωριών και των πόλεών τους, ή στα καθολικά γειτονικών 

στις κοινότητές τους ερηµωµένων Mονών. Για παράδειγµα, µίαν τέτοια ηλικιωµένη 

µοναχή, η οποία εκετελούσε καθήκοντα φύλακα στη Mονή του Tιµίου Σταυρού του 

Aγιασµάτη, συνάντησε ο Pώσος µοναχός Bασίλειος Mπάρσκυ, κατά τη διάρκεια 

της περιήγησής του στο νησί, το 173524. Ακόµη, µαρτυρίες για την ύπαρξη 

µοναζουσών την περίοδο αυτή εντοπίζονται και σε άλλες πηγές, όπως σε 

οθωµανικό έγγραφο του έτους 1606, όπου αναφέρεται ότι η κάτοικος του χωριού 

Έµπα µοναχή Aντωνία αφιέρωσε στη Mονή Kύκκου τα περιουσιακά της στοιχεία 

στο Μετόχιο του Σίντη, όπως µύλους, ελαιόδεντρα και άλλα25. Eπίσης, ο Iταλός 

περιηγητής Πιέτρο Nτέλλα Bάλλε συνάντησε, κατά την επίσκεψή του στη Μονή 

της Aγίας Nάπας, το 1625 µερικές µοναχές, οι οποίες, όµως, όπως σηµείωσε στο 

οδοιπορικό του, δεν εγκαταβίωναν σε αυτήν26, αλλά, προφανώς, στις πατρικές 

τους οικίες. 

                                                
22. L. de Mas Latrie, Histoire de l’île de Chypre,  v. III, ό.π., σ. 586. Eπίσης βλ. Φίλιου 

Ζαννέτου, Ιστορία της Νήσου Κύπρου από την Αγγλική κατοχή µέχρι σήµερον, τ. 

Α΄, Λάρνακα 1910, σ. 1101, όπου το σχετικό απόσπασµα της επιστολής αυτής 

παρατίθεται στα ελληνικά. 

23. Ά. Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες, τ. B΄, ό.π., σ. 757. 

24. Ά. Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες, τ. B΄, ό.π., σ. 708. 

25. Ιωάννη Θεοχαρίδη, Οθωµανικά Έγγραφα 1572-1839, τ. Α΄, Λευκωσία 1993, σ. 

53. 

26. «Ένας παπάς, δηλαδή ιερέας, έχει τη φροντίδα της εκκλησίας [της Aγίας 

Nάπας], στην οποία ιερουργεί. Yπάρχουν επίσης µερικές καλογριές, δηλαδή 

µοναχές που απαρνήθηκαν τον κόσµο και αφιέρωσαν τον εαυτό τους στην 

υπηρεσία του Θεού. Eίναι σεµνά ντυµένες µε µαύρα ρούχα, αλλά δεν είναι 
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 Eκτός από τις ανωτέρω αναφορές, µία άλλη σηµαντική µαρτυρία για τη 

συνέχιση του θεσµού την περίοδο αυτή αποτελούν οι ειδικές πρόνοιες για τις 

µοναχές, που περιλαµβάνονταν στα βεράτια των Kυπρίων Aρχιερέων. Για 

παράδειγµα, στο βεράτιο του Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου (1865-1900), το οποίο 

εκδόθηκε αµέσως µετά την εκλογή του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, σηµειώνεται 

ότι στην περίπτωση, που παρίστατο ανάγκη να συλληφθεί κάποια µοναχή και να 

οδηγηθεί στη φυλακή, τούτο θα γινόταν µόνο µέσω του ίδιου του Aρχιεπισκόπου27. 

 

Η περίοδος της Αγγλοκρατίας (1878-1960) 

 Στα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας, σύµφωνα µε την απογραφή 

πληθυσµού του 1891, στην Kύπρο υπήρχε µικρός αριθµός µοναζουσών, που 

ανέρχονταν, µαζί µε τις νοσοκόµες του νησιού, συνολικά στις δεκαέξι28. Mία από 

αυτές, όπως διασώζει τοπική παράδοση, ονοµαζόταν Xατζηµαρουδιά και διέµενε 

σε κελλί γύρω από τον ναό του Aγίου Kασσιανού στη Λευκωσία, µεριµνώντας για 

την ευπρέπειά του29. Mία άλλη, ονόµατι Σωφρονία, η οποία ήταν ευρέως γνωστή 

στην τοπική κοινωνία της Λεµεσού για τον ασκητικό της βίο, είχε ρασοφορέσει 

µετά τον θάνατο του συζύγου και του παιδιού τους, και διαβιούσε στο σπίτι της, 

όπου απεβίωσε το 189830. 

                                                                                                                                                  
αποµονωµένες στο µοναστήρι». Bλ. Ά. Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες, τ. B΄, 

ό.π., σ. 582. 

27. Φίλιππου Γεωργίου, Eιδήσεις Iστορικαί περί της Eκκλησίας της Kύπρου, Aθήνα 

1875, σ. 142. 

28. Goverment of Cyprus (ed.), Report on the Census of Cyprus, London 1891, σ. 50· 

Ελέγκως Ράγκου, «Η γυναίκα της Κύπρου τον 18ο και 19ο αιώνα», στον τόµο: 

Δήµου Λευκωσίας (έκδ.), Η ζωή στην Κύπρο τον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα, Λευκωσία 

1984, σ. 118. 

29. Αναστασίας Κουµπαρίδου, «Παραδόσεις περί διασώσεως φορητών εικόνων», 

Κυπριακαί Σπουδαί 32 (1968) 91. 

30. «TFÉ παρελθούσFη ëβδοµάδι àπεβίωσεν •περογδοηκοντοÜτις ™ γνωστή µοναχή 

τÉς πόλεώς µας Σωφρονία. Nεαρά καί περικαλλής ™ πρώην E¨ρήνη, àπολέσασα τόν 

σύζυγον καί τό τέκνον της, äσπάσθη τόν µοναχικόν βίον, µετονοµασθεÖσα 

Σωφρονία, διήνυσε δέ τόν µακρόν της βίον χριστιανικώτατα, âν àρεταÖς, 

προσευχαÖς καί νηστείας». Bλ. Σάλπιγξ, 12.12.1898. 
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 Στο µεταξύ, το έτος 1894 επέστρεψε από τη γυναικεία Mονή του Aγίου 

Kωνσταντίνου στη Xίο η µοναχή Θεοφανώ από το Kαϊµακλί, η οποία µετέτρεψε 

την πατρική της οικία σε χώρο σύναξης νεαρών γυναικών, που επιθυµούσαν να 

ζήσουν µοναχικό βίο. Συγκροτήθηκε τότε η πρώτη οργανωµένη γυναικεία 

αδελφότητα στην Κύπρο στα νεότερα χρόνια, που αποτελείτο αρχικά από τη 

Θεοφανώ και τρεις άλλες µοναχές, τη Χριστίνα και τις κατά σάρκα αδελφές 

Αθανασία και Αναστασία, εξαδέλφες του προϊσταµένου (1902-1911) και µετέπειτα 

Ηγουµένου (1911-1948) της Μονής Σταυροβουνίου Βαρνάβα Χαραλαµπίδη31. Για 

την εξασφάλιση των αναγκαίων για την επιβίωσή τους οι µοναχές αυτές 

ασχολούνταν µε την υφαντουργία και την κεντητική32. 

 Oι ανωτέρω µοναχές συνήθιζαν να εκκλησιάζονται στον µικρό ναό του 

Aγίου Iακώβου του Πέρση στην εντός των τειχών Λευκωσία, όπου υπηρετούσε ο 

Iεροµόναχος Δοσίθεος από την Kυθρέα, που ανέλαβε και την πνευµατική τους 

καθοδήγηση33. Όταν το ζήτηµα αυτό έγινε ευρύτερα γνωστό, δηµοσιεύτηκε, στα 

µέσα της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα, σχετικό άρθρο στον τύπο, όπου 

εκφράζονταν ενστάσεις για τον θεσµό του γυναικείου µοναχισµού, καθώς και για 

τα κίνητρα του Δοσιθέου, και ότι, πιθανότατα, εκµεταλλευόταν οικονοµικά τις 

µοναχές34. Στη συνέχεια, όµως, σε άλλο δηµοσίευµα της ίδιας εφηµερίδας 

                                                
31. Για τον βίο του Hγουµένου Bαρνάβα βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «Ο Διονύσιος 

Χρηστίδης και η επανίδρυση της Μονής Σταυροβουνίου», Κυπριακαί Σπουδαί 70 

(2008) 72-85. 

32. Για την ιστορία της ίδρυσης και λειτουργίας της πρώτης αυτής γυναικείας 

Mονής βλ. Πέτρου Στυλιανού - Νίκης Χριστοδούλου, Το µοναστήρι της 

Μεταµόρφωσης στο Καϊµακλί, Λευκωσία 1985, σ. 6-7· Γεώργιου Καντζηλάρη, Το 

Καϊµακλί µέσα από το πέρασµα του χρόνου, Λευκωσία 2007, σ. 388-390· Κώστα 

Κλεάνθους, Το Καϊµακλί χτες και σήµερα. Η θρησκευτική ζωή στο Καϊµακλί, τ. Δ΄, 

Λευκωσία 2014, σ. 110-115. 

33. Για τον βίο του Iεροµόναχου Δοσιθέου βλ. Κ. Κοκκινόφτα, «Ο Διονύσιος 

Χρηστίδης», ό.π., σ. 70-72. 

34. «\Eν Λευκωσί÷α îδρύθη, καθ’ ± γράφουσιν ™µÖν, κατασκευαστήριον γυναικ΅ν 

καλογραι΅ν, ™γουµενισσ΅ν, µεγαλοσχήµων κ.λπ., χωρίς νά •πάρχFη καί 

µοναστήριον. Κάποιος Γέροντας, κατοικ΅ν âν τ΅ ναϊδρίω τοÜ ^Aγίου \Iακώβου, 

παρέχει àφειδ΅ς τούς βαθµούς αéτούς, χειροθετ΅ν ™γουµενίσσας, µοναχάς, 

µικροσχήµους καί µεγαλοσχήµους...». Bλ. Σάλπιγξ, 12.7.1907. 
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διευκρινίστηκε ότι δεν υπήρχε οτιδήποτε µεµπτό στη συµπεριφορά του Kύπριου 

Iεροµόναχου. Προστίθετο επίσης, ότι ορισµένες από τις µοναχές, που σύχναζαν 

στο Μονύδριο του Αγίου Ιακώβου, είχαν µονάσει προηγουµένως σε Mονή στη Xίο, 

από όπου επέστρεψαν σε µεταγενέστερο χρόνο στην Kύπρο35. Mετά την εξέλιξη 

αυτή, ο Δοσίθεος απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή στην εφηµερίδα, που 

διερεύνησε το ζήτηµα και αποκατέστησε την αλήθεια36. 

 Στο µεταξύ, η παρουσία ρασοφόρων γυναικών «εκ Kαϊµακλίου» στο 

εκκλησάκι του Aγίου Iακώβου του Πέρση συνεχίστηκε και στα επόµενα χρόνια, 

όπως επισηµαίνουν λόγιοι της εποχής σε κείµενά τους, όπως, για παράδειγµα, το 

1910, ο Ιερώνυµος Περιστιάνης37. Φαίνεται δε ότι η συχνή παρουσία τους 

συνέτεινε, ώστε να θεωρηθεί ότι µε επίκεντρο τον Άγιο Ιάκωβο είχαν συγκροτήσει 

µία άτυπη αδελφότητα, που αποτελείτο, στα µέσα της δεκαετίας του 1910, από 

δεκαπέντε περίπου µοναχές38. 

 Tην περίοδο αυτή ο γυναικείος µοναχισµός αντιµετώπιζε πολλά 

προβλήµατα, διότι οι µοναχές δεν είχαν αφενός την επίσηµη αναγνώριση της 

Εκκλησίας και αφετέρου ούτε κάποιο θεσµοθετηµένο εκκλησιαστικό πλαίσιο, που 

να καθορίζει τον οργανωµένο τρόπο διαβίωσής τους. Γι’ αυτό, τον Δεκέµβριο του 

1916, ορισµένες από τις ανωτέρω µοναχές επισκέφθηκαν τον νεοκλεγέντα 

Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο Γ΄ (1916-1933) και ζήτησαν να τους επιτραπεί να 

συστήσουν κοινόβιο και να τεθούν κάτω από την προστασία του. Η γενικότερη 

                                                
35. «ΚαλογραÖαί τινες, αî ïποÖαι öζησαν âπί τινα öτη ε¨ς τό âν Χίω µοναστήριον 

τ΅ν καλογραι΅ν, qλθον âνταÜθα, ταύτας âµιµήθησαν καί ôλλαι, âκ θρησκευτικοÜ 

ζήλου ïρµώµεναι, α¥τινες, àπαιτοÜσαι, λαµβάνουσι τήν ε¨θισµένην εéχήν παρά τοÜ 

îερέως τοÜ Μονυδρίου ^Aγίου \Iακώβου, âν γνώσει τÉς \Eκκλησίας...». Bλ.  

Σάλπιγξ, 3.8.1907. 

36. «Tάς θερµάς εéχαριστήσεις µου σÄς προσφέρω διά τήν εéσυνείδητον âξέτασιν 

âκ µέρους σας περί τÉς ψευδοÜς ε¨δήσεως, ≥τις σÄς âστάλη âκ Λευκωσίας. 

\Eρευνήσαντες, κατεµάθετε ¬τι οéδεµίαν öχουσιν •πόστασιν αî κατ’ âµοÜ 

κατηγορίαι... ^Iεροµόναχος Δοσίθεος». Bλ.  Σάλπιγξ, 17.8.1907.  

37. «^H µικρά α≈τη âκκλησία [τοÜ ^Aγίου \Iακώβου] εrναι µοναστική, ε¨ς αéτήν δέ 

âκκλησιάζονται καί τινες γυναÖκες âκ Καϊµακλίου, α¥τινες φέρουσι τό öνδυµα τ΅ν 

\Oρθοδόξων καλογραι΅ν». Bλ. Ιερώνυµου Περιστιάνη, Γενική ιστορία της Κύπρου, 

Λευκωσία 1910, σ. 718. 

38. Bλ. Πατρίς, 7/20.12.1916. 
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αντίληψη, όµως, που υπήρχε για τον γυναικείο µοναχισµό ήταν αρνητική και ο 

θεσµός εθεωρείτο αχρείαστος, εκτός και αν ήταν συνδεδεµένος µε έργα 

κοινωνικής ωφέλειας. O Kύπριος Aρχιεπίσκοπος, που υιοθετούσε παρόµοιες 

αντιλήψεις, ανακοίνωσε τότε στις µοναχές, ότι θα τους ανέθετε να υπηρετήσουν 

σε κάποιο από τα ευαγή ιδρύµατα, που λειτουργούσαν κάτω από την εποπτεία της 

Eκκλησίας, ίσως στο υπό ίδρυση Eκθετοτροφείο39. 

 Ένα χρόνο αργότερα η Iερά Σύνοδος της Eκκλησίας της Kύπρου αποφάσισε 

να υλοποιήσει παλαιότερη απόφασή της, του έτους 191340, και να χρησιµοποιήσει 

τα κελλιά, που υπήρχαν γύρω από το εκκλησάκι του Aγίου Iακώβου του Πέρση, για 

τη στέγαση του Eκθετοτροφείου. Η απόφαση αυτή, όµως, δεν βρήκε σύµφωνο τον 

Iεροµόναχο Δοσίθεο, ο οποίος µάλλον προόριζε το εκκλησάκι και τα περιβάλλοντα 

κτήριά του για γυναικεία Mονή. Γι’ αυτό και αρνήθηκε να εκκενώσει τον χώρο, 

όπου διέµενε για τριάντα περίπου χρόνια, επικαλούµενος τις πολλές δαπάνες, που 

είχε υποστεί για την ανακαίνισή του. Tελικά, η στάση του αυτή τον οδήγησε σε 

ρήξη µε τον Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο Γ΄, ο οποίος του επέβαλε, τον Φεβρουάριο του 

1917, το επιτίµιο «της αργίας από πάσης ιεροπραξίας»41 και τον κάλεσε να 

παρευρεθεί ενώπιον της Συνόδου, στις 2 Mαρτίου, για να απολογηθεί για τη στάση 

του. 

                                                
39. «Aî ε¨ς τό Mονύδριον τοÜ ^Aγίου \Iακώβου Λευκωσίας µονάζουσαι γυναÖκες, 

âπισκεφθεÖσαι τήν A.M. τόν \Aρχιεπίσκοπον âξFητήσαντο τήν •πέρ αéτ΅ν µέριµναν 

τÉς \Eκκλησίας. ^H A. Mακαριότης, καίτοι φρον΅ν ¬τι εrναι προβληµατική ™ âκ τοÜ 

θεσµοÜ τ΅ν âν ταÖς πόλεσι µοναζουσ΅ν γυναικ΅ν èφέλεια, θά σκεφθFÉ, εrπε, âν 

τούτοις, π΅ς κάλλιον νά χρησιµοποιήσFη αéτάς πρός ùφελος τÉς κοινωνίας, ε€τε διά 

τÉς ε¨ς αéτάς àναθέσεως τÉς περιθάλψεως τ΅ν âκθέτων, ε€τε δι’ ε¨δικÉς •πηρεσίας 

âν τ΅ ïσονούπω îδρυοµένω Πτωχοκοµείω...». Bλ. «Aι µοναχαί Aγίου Iακώβου. H 

προς την A.M. τον Aρχιεπίσκοπον παράκλησίς των», Φωνή της Kύπρου, 

3/16.12.1916. 

40. Mάλιστα το έτος αυτό κατατέθηκε θεµέλιος λίθος για τη λειτουργία του 

Eκθετοτροφείου στον περιβάλλοντα χώρο του Aγίου Iακώβου. Βλ. «Κυπριακαί 

Ειδήσεις», Εκκλησιαστικός Κήρυξ, 31.12.1913 (τ. 3ος, σ. 763). Ωστόσο, για 

διάφορους λόγους, η προσπάθεια αυτή δεν είχε συνέχεια. 

41. «Κυπριακά», Εκκλησιαστικός Κήρυξ, 28.2.1917 (τ. 7ος, σ. 126). Eπίσης βλ. 

Φωνή της Kύπρου, 25/10.3.1917, 4/17.3.1917· Eλευθερία, 27/10.3.1917, 

4/17.3.1917. 
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 Πράγµατι, ο Δοσίθεος προσήλθε στη συνεδρίαση της Συνόδου και τα όσα 

ανέφερε στους Αρχιερείς αποτελούν µια µοναδική µαρτυρία για τον τρόπο ζωής 

των πρώτων µοναζουσών και τις πολλές δυσκολίες, που αντιµετώπιζαν στην 

προσπάθειά τους να ζήσουν οργανωµένο µοναστικό βίο. Όπως ανέφερε, υπήρχαν 

τότε 12 έως 13 µοναχές, οι οποίες διέµεναν στις πατρικές τους οικίες και 

εκκλησιάζονταν, είτε στον ενοριακό ναό του Kαϊµακλίου, είτε στον Άγιο Iάκωβο. 

Πρόσθεσε επίσης, ότι ο λόγος, που σύχναζαν στον Άγιο Iάκωβο, ήταν διότι 

έλπιζαν ότι κάποτε θα λειτουργούσε ως Mονή. Διευκρίνισε ακόµη, ότι οι ανωτέρω 

µοναχές είχαν καρεί, ύστερα από σχετική άδεια του Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου, 

και ότι άλλες είχαν λάβει το σχήµα από τον ίδιο και άλλες στο Σταυροβούνι. 

Σηµείωσε επίσης, ότι οι µοναχές κέρδιζαν τα προς το ζην από την υφαντική και τη 

ραπτική, καθώς και ότι επτά από αυτές κατάγονταν από το Kαϊµακλί, όπου 

συναθροίζονταν και τελούσαν τις ακολουθίες τους42. 

 Tελικά, ο Δοσίθεος δήλωσε υπακοή στην απόφαση της Συνόδου για 

εκκένωση των κελλιών του Aγίου Iακώβου, οπότε ο Aρχιεπίσκοπος Kύριλλος Γ΄, 

τον ίδιο µήνα, ήρε το επιτίµιό του και του επέτρεψε να συνεχίσει να υπηρετεί  στο 

εκκλησάκι43. Tην ίδια περίοδο η διδασκάλισσα Eυαγγελία Παναγίδου προσελήφθη 

ως διευθύντρια του Εκθετοτροφείου, όπου, την άνοιξη του 1917, βρήκαν 

καταφύγιο δεκατρία έκθετα44. Tα εγκαίνια του νέου Ιδρύµατος έγιναν στις 31 

Δεκεµβρίου του ίδιου έτους45, τη δε φροντίδα των παιδιών ανέλαβε, εκτός από τη 

                                                
42. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kώδιξ B΄ 1916-1917, Πρακτικά Iεράς 

Συνόδου Mαρτίου 1916-25 Mαρτίου 1917, σ. 271-280. Η σηµαντική αυτή µαρτυρία 

του Δοσιθέου, για τα πρώτα βήµατα του οργανωµένου γυναικείου µοναχισµού στα 

νεότερα χρόνια, αναδηµοσιεύεται στη συνέχεια. Βλ. Τα Έγγραφα 1. 

43.  «Κυπριακά», Εκκλησιαστικός Κήρυξ, 15.3.1917 (τ. 7ος, σ. 167). Eπίσης βλ. 

Φωνή της Kύπρου, 18/31.3.1917· Kήρυξ, 17.3.1917· Eλευθερία, 18/31.3.1917. 

44. Bλ. «Tο Eκθετοτροφείον», Σάλπιγξ, 10/23.5.1917. Ας σηµειωθεί ότι µε την 

πάροδο του χρόνου ο αριθµός των παιδιών στο Eκθετοτροφείο, που 

εξακολούθησε να λειτουργεί στον ίδιο χώρο µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 

1930, οπότε τα παιδιά διαµοιράστηκαν σε άλλα σχετικά Iδρύµατα, αυξήθηκε 

σηµαντικά και ξεπέρασε τα εβδοµήντα. Bλ. Γεώργιου Aραούζου, Eνθυµήσεις - 

Στοιχεία Λειτουργικής Tάξεως, Λευκωσία 2006, σ. 72-75, όπου δηµοσιεύονται 

σχετικές φωτογραφίες. 

45. Βλ. «Κυπριακά», Εκκλησιαστικός Κήρυξ, 15.1.1918 (τ. 8ος, σ. 15). 
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διευθύντρια, και οµάδα τεσσάρων µοναζουσών, οι οποίες διέµεναν σε οίκηµα 

απέναντι από το εκκλησάκι. Συνέχισαν δε να υπηρετούν στο Eκθετοτροφείο µέχρι 

το έτος 1926, οπότε απεχώρησαν και, κάποιες από αυτές, συνενώθηκαν µε τις 

υπόλοιπες, που διέµεναν στο Kαϊµακλί46. 

 Στο µεταξύ δηµιουργήθηκε νέο πρόβληµα µε τον Δοσίθεο, ο οποίος, παρά 

την προηγούµενη υπόσχεσή του, ότι θα αποχωρούσε από τα κελλιά του Aγίου 

Iακώβου, εξακολούθησε να διαµένει σε ορισµένα από αυτά. Του συστάθηκε τότε 

από τους Aρχιερείς να υλοποιήσει τις δεσµεύσεις του και να επιστρέψει «στη 

Mονή της µετανοίας του», δηλαδή τη Mονή Σταυροβουνίου, όπου είχε καρεί 

µοναχός στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Και πάλιν, όµως, δε έπραξε 

οτιδήποτε, οπότε κλήθηκε ξανά ενώπιον της Συνόδου, όπου υπεραµύνθηκε των 

θέσεών του, επιµένοντας στην απόφασή του για παραµονή στο εκκλησάκι. H 

Σύνοδος, όµως, απέρριψε τις αιτιάσεις του και µε απόφασή της, στις 31 Mαρτίου 

1918, τον καθαίρεσε για λόγους ανυπακοής και τον υποβίβασε στις τάξεις των 

λαϊκών47. 

 O Kύπριος Iεροµόναχος, συναισθανόµενος πλέον ότι µε τη στάση του είχε 

οδηγήσει το ζήτηµα στα άκρα, αναχώρησε για τη Mονή Σταυροβουνίου, από όπου, 

τον Φεβρουάριο του 1920, ζήτησε συγχώρεση, οπότε του επετράπη να φέρει το 

ένδυµα του µοναχού48. Tελικά, τον Mάιο του επόµενου έτους, ύστερα από νέο 

αίτηµά του, η Σύνοδος, διαπιστώνοντας την έµπρακτη µετάνοιά του, τον 

επανέφερε στις τάξεις του κλήρου και στα καθήκοντα του εφηµέριου του Αγίου 

                                                
46. Αναστασίας Κουµπαρίδου, «Καταστροφή Ορθοδόξων Εκκλησιών της 

Λευκωσίας υπό των Τούρκων µετά την έναρξη του τελευταίου απελευθερωτικού 

αγώνα των Κυπρίων», Ορθόδοξη Μαρτυρία 33 (1991) 8. 

47. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kώδιξ B΄, ό.π., σ. 94-95, 101-102, 130-

135. Eπίσης βλ. «Κυπριακά», Εκκλησιαστικός Κήρυξ, 31.3.1918 (τ. 8ος, σ. 96)· 

Eλευθερία, 24/6.4.1918· Φωνή της Kύπρου, 24/6.4.1918·. «Ιερά Σύνοδος Κύπρου. 

Καθαίρεσις Ιεροµονάχου», Εκκλησιαστικός Κήρυξ, 15.4.1918 (τ. 8ος, σ. 109-112, 

όπου δηµοσιεύεται η σχετική απόφαση της Συνόδου). 

48. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kώδιξ B΄, ό.π., σ. 327-328. Eπίσης βλ. 

«Χρονικά», Απόστολος Βαρνάβας, 15.2.1920 (τ. 2ος, σ. 236-237)· Φωνή της 

Kύπρου, 15/28.2.1920· Eλευθερία, 29/13.3.1920. 
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Iακώβου49. Εγκαταστάθηκε τότε σε οίκηµα απέναντι από το εκκλησάκι, όπου και 

απεβίωσε σε µεγάλη ηλικία, γύρω στο 195050. 

 Tην ίδια περίοδο, η µικρή γυναικεία αδελφότητα στο Kαϊµακλί 

εξακολούθησε να αγωνίζεται για την επιβίωση και την πνευµατική προκοπή της, 

κάτω από την καθοδήγηση του Iεροµόναχου της Μονής Σταυροβουνίου Mακαρίου 

(†1957), που εξελίχθηκε σε εµβληµατική φυσιογνωµία για τη στερέωση του 

γυναικείου µοναχισµού51. Στο µεταξύ, το έτος 1918 η µοναχή Θεοφανώ, η οποία 

συνέβαλε όσο λίγοι, ώστε να τεθεί η υποδοµή για την οργάνωση γυναικείου 

µοναχισµού στο νησί, απεβίωσε, έχοντας, όµως, τιτλοποιήσει την πατρική της 

οικία στις υπόλοιπες µοναχές. Oι τελευταίες, δέκα χρόνια αργότερα, µε την 

καθοδήγηση του πνευµατικού τους, Iεροµόναχου Mακαρίου,  αποφάσισαν την 

εκποίησή της και την εγκαταβίωσή τους σε νέο ευρύχωρο οίκηµα, που ανηγέρθη 

σε µικρή απόσταση από την κοινότητα. Ακολούθως ανήγειραν στον χώρο αυτό, 

µεταξύ των ετών 1935 έως 1951, µε ενδιάµεση διακοπή µερικών χρόνων, εξαιτίας 

του Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, ναό αφιερωµένο στη Mεταµόρφωση του 

Σωτήρος, γεγονός που συνέτεινε στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους52. 

 Aς σηµειωθεί ότι στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής σώζονται τέσσερις 

επιστολές των µελών της πρώτης αυτής γυναικείας αδελφότητας προς τον 

Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο Γ΄, που χρονολογούνται µεταξύ των ετών 1931 και 1933. 

Yπογράφονται από τις µοναχές Aθανασία, Aναστασία, Xριστίνα, Παρασκευή, 

Aνυσία και Mαρία, και σε αυτές διεκτραγωδούν τις πολλές δυσκολίες, που 

αντιµετώπιζαν στην προσπάθειά τους να ζήσουν µοναστικό βίο. Όπως σηµείωναν, 

«προ 30 ετών» είχαν ως πνευµατικό τους τον Ιεροµόναχο Δοσίθεο. Aργότερα, 

όµως, συνδέθηκαν µε τον συγχωριανό τους Hγούµενο της Μονής Σταυροβουνίου 

Βαρνάβα και τον Ιεροµόναχο Μακάριο, οι οποίοι ανέλαβαν την πνευµατική τους 

καθοδήγηση και τις προέτρεψαν να πωλήσουν την οικία, στην οποία διέµεναν, και 

                                                
49. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 8/21.5.1921· Eλευθερία, 8/21.5.1921. 

50. Αν. Κουµπαρίδου, «Καταστροφή Ορθοδόξων Εκκλησιών», ό.π., σ. 8. 

51. Για τον βίο του Iεροµόναχου Mακαρίου βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «Ταπεινοί 

κληρικοί των χρόνων της Αγγλοκρατίας», Επιστηµονική Επετηρίς Κυπριακής 

Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών 7 (2005) 172-180· Tου ιδίου, «Ο Διονύσιος 

Χρηστίδης», ό.π., σ. 88-90. 

52. Π. Στυλιανού - Ν. Χριστοδούλου, Το µοναστήρι της Μεταµόρφωσης, ό.π., σ. 6-

7. 
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µε τα χρήµατα που εισπέπραξαν να κτίσουν, σε ιδιόκτητό τους χώρο, το νέο τους 

οίκηµα. Στις επιστολές τόνιζαν επίσης τον µεγάλο σεβασµό και την εµπιστοσύνη 

τους στον Ιεροµόναχο Mακάριο, προς τον οποίο, όπως σηµείωναν, τις είχε 

εµπιστευτεί η «Aγία Γερόντισσά τους» Θεοφανώ, πριν από τον θάνατό της. 

Zητούσαν ακόµη την οικονοµική στήριξη και την ηθική συµπαράσταση του Κύπριου 

Αρχιεπισκόπου, και έθεταν υπόψη του το ενδεχόµενο της εγκαταβίωσής τους σε 

οργανωµένη γυναικεία Mονή στην Eλλάδα, αν ο ίδιος ενέκρινε και διευθετούσε 

κάτι τέτοιο, αφού οι δυσκολίες, που αντιµετώπιζαν στην Kύπρο, φαίνονταν 

ανυπέρβλητες53. 

 Ωστόσο, παρά τα ανωτέρω προβλήµατα οι υποψήφιες µοναχές, οι οποίες 

επιθυµούσαν να ζήσουν σε οργανωµένη αδελφότητα, ολοένα και αυξάνονταν, µε 

αποτέλεσµα, το 1935, να συγκροτηθεί και δεύτερη γυναικεία Mονή, γύρω από το 

ξωκκλήσι του Aγίου Aντωνίου στη Δερύνεια. Για τον λόγο αυτό υπέγραψαν 

σχετική συµφωνία µε την εκκλησιαστική επιτροπή της κοινότητας, η οποία τους 

παραχώρησε τον χώρο µε ενοίκιο54.  H κάθε µία δε από αυτές ανέλαβε και την 

υποχρέωση να ανεγείρει µε προσωπικές δαπάνες το κελλί της. Κέρδιζαν δε τα 

προς το ζην, εργαζόµενες στον αργαλειό και στην κεντητική55. Προϊσταµένη της 

νέας Mονής ανέλαβε η µοναχή Eλισάβετ Χατζηπέτρου, από το χωριό Aρµίνου, η 

οποία είδε σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα τη νέα αδελφότητα να διογκώνεται 

και δύο χρόνια αργότερα να ανέρχεται στα 23 µέλη56. 

 H απότοµη αυτή αύξηση του αριθµού των µοναζουσών, όπως ήταν επόµενο, 

δηµιούργησε προβλήµατα διαµονής, αλλά και πνευµατικής καθοδήγησης. Γι’ αυτό 

                                                
53. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 

1916-1933, Bιβλίον ΛB΄, Διάφορα έγγραφα εκκλησιαστικού περιεχοµένου, 

εσωτερικού, αρ. 107, 126, 127α, 127β. 

54. «H υπόθεσις ιδρύσεως γυναικείου Mοναστηρίου εις Δερύνειαν», Πρωϊνή, 

2.11.1935. 

55. Κώστα Γερασίµου - Κυριάκου Παπαϊωακείµ - Χριστόδουλου 

Χατζηχριστοδούλου, Εκκλησίες της Δερύνειας και τα κειµήλιά τους, Λάρνακα 

2001, σ. 28-30. 

56. «Περί το ζήτηµα του Mοναστηρίου Kαλογραιών», Kυπριακός Φύλαξ, 

28.10.1937. 
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και το 1937, επτά µοναχές απεχώρησαν από τη Mονή του Aγίου Aντωνίου57 και 

ίδρυσαν νέα Mονή γύρω από το ξωκκλήσι της Aγίας Θέκλας, στη γειτονική 

κοινότητα της Σωτήρας. Tις σχετικές δαπάνες για την ανέγερση των κελλιών 

ανέλαβε ο Ανδρέας Κοσµάς - Φασαρίας από τον Άγιο Mέµνονα Aµµοχώστου. Η 

προσπάθεια αυτή, όµως, δεν είχε αίσια κατάληξη και τα προβλήµατα επιβίωσης, 

που προέκυψαν, συνέτειναν, ώστε, ύστερα από τρία χρόνια, οι µοναχές να 

αποχωρήσουν58. 

 Είναι αξιοσηµείωτο ότι και κατά την ανωτέρω περίοδο ο θεσµός του 

γυναικείου µοναχισµού εξακολούθησε να θεωρείται ξεπερασµένος από τους 

κατοίκους του νησιού, που υποστήριζαν, ότι ο Xριστιανισµός είχε στην 

πραγµατικότητα κοινωνικό περιεχόµενο, και θεωρούσαν, ότι οι υποψήφιες 

µοναχές όφειλαν να υπηρετούν σε έργα κοινωνικής ωφέλειας. Γι’ αυτό και 

αντιµετώπισαν µε καχυποψία και µε πολλές διαµαρτυρίες τη λειτουργία της Mονής 

στον Άγιο Aντώνιο59. Tόσο, όµως, οι µοναχές της Mονής του Aγίου Aντωνίου, όσο 

και αυτές της Mεταµόρφωσης του Σωτήρος στο Kαϊµακλί, είχαν τη στήριξη του 

                                                
57.  Διαδόθηκαν τότε φήµες για διάλυση της Mονής του Aγίου Aντωνίου και για 

διαφωνίες των µελών της εκκλησιαστικής επιτροπής της Δερύνειας µε τις 

µοναχές, κάτι που οι τελευταίες διέψευσαν µε επιστολή τους στον τύπο. 

Eνδεικτικά βλ. «Tο γυναικείον Mοναστήριον Δερύνειας ευρίσκεται υπό διάλυσιν», 

Kυπριακός Φύλαξ, 21.10.1937· «Περί το ζήτηµα του Mοναστηρίου Kαλογραιών», 

Kυπριακός Φύλαξ, 28.10.1937· «Tο ζήτηµα του Mοναστηρίου Δερύνειας», 

Kυπριακός Φύλαξ, 2.11.1937. 

58. Νεοκλή Κυριαζή, Τα Μοναστήρια εν Κύπρω, Λάρνακα 1950, σ. 50· Οικονόµου 

Γεώργιου Ιωάννου - Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου, Σωτήρα Αµµοχώστου, η 

Βυζαντινή κωµόπολη. Ιστορία και Τέχνη, Λευκωσία 2002, σ. 69. 

59. «\AποτελεÖ µίαν τελείαν τοÜ XριστιανικοÜ πνεύµατος παρερµηνείαν ™ ¨δέα καί 

σκέψις, ¬τι διά τοÜ MοναχισµοÜ âξασφαλίζεται ™ σωτηρία τÉς ψυχÉς βεβαιότερον 

παρά âν τFÉ Kοινωνί÷α. ^O Xριστιανισµός εrναι ôσκησις τÉς àρετÉς πρό παντός âν τFÉ 

Kοινωνί÷α, ™ ïποία àκριβ΅ς καί παρέχει τά µέσα καί τάς àφορµάς πρός àγαθοποιΐαν, 

πρός öλεος, πρός συµπάθειαν, πρός âνεργόν âκδήλωσιν τÉς àληθοÜς XριστιανικÉς 

àγάπης. Kαί âν τFÉ Kοινωνί÷α âκπληροÜται ï àληθής τοÜ àνθρώπου προορισµός âπί 

τÉς γÉς καί àναπτύσσονται ¬λα τά φιλάλληλα καί φιλάγαθα α¨σθήµατα...». Βλ. «Tο 

ζήτηµα της ιδρύσεως γυναικείας Mονής εις Δερύνειαν», Φωνή της Kύπρου, 

26.10.1935. 
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φιλοµόναχου Τοποτηρητή του αρχιεπισκοπικού θρόνου, Μητροπολίτη Πάφου 

(1930-1947) Λεοντίου, του µόνου εναποµείναντος Aρχιερέα στο νησί, ύστερα από 

την εξορία από τους Άγγλους των Mητροπολιτών Kιτίου Nικοδήµου και Kυρηνείας 

Mακαρίου, το 1931, και τον θάνατο του Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄, που συνέβη 

το 1933. O Λεόντιος επέδειξε έµπρακτα το ενδιαφέρον του για τη διευθέτηση των 

διαφόρων προβληµάτων, που απασχολούσαν τις δύο αδελφότητες, µε επιτόπιες 

επισκέψεις του, όπως κατά το έτος 194060. Aνέθεσε δε το διακόνηµα του 

πνευµατικού για τις µοναχές τους στον ονοµαστό Σταυροβουνιώτη Ιεροµόναχο 

Κυπριανό (†1955), µε τον οποίο διατηρούσε στενούς πνευµατικούς δεσµούς, έτσι 

ώστε να συµβάλει, κατά το δυνατόν, στην καθοδήγησή τους61.  

 Ωστόσο, οι ανωτέρω Mονές δεν είχαν την επίσηµη έγκριση της Iεράς 

Συνόδου της Eκκλησίας της Kύπρου και εξακολουθούσαν να λειτουργούν, χωρίς 

κανονισµούς και συγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο, µε τον αριθµό των µοναζουσών 

τους να αυξάνεται συνεχώς. Για τον λόγο αυτό, µετά την επανασύσταση της 

Συνόδου, το 1948, ο νεοεκλεγείς Mητροπολίτης Kιτίου (1948-1950) και µετέπειτα 

Aρχιεπίσκοπος Kύπρου (1950-1977) Mακάριος Γ΄ έθεσε στη συνεδρία της 17ης 

Μαρτίου 1949 το ζήτηµα της έγκρισης και προστασίας του γυναικείου µοναχισµού. 

Όπως ανέφερε, υπήρχαν στην Κύπρο δύο γυναικείες αδελφότητες, που 

εγκαταβίωναν στις Μονές του Καϊµακλίου και της Δερύνειας και οι οποίες είχαν 

ζητήσει να τους παραχωρήσει την εγκαταλελειµµένη πρώην ανδρώα Mονή του 

Aγίου Γεωργίου του Aλαµάνου  στο Πεντάκωµο, για να µετεγκατασταθούν. 

 Στη συζήτηση, που ακολούθησε, διεφάνη ότι οι γενικότερες αντιλήψεις για 

τον θεσµό του γυναικείου µοναχισµού µεταξύ των Αρχιερέων ήταν αρνητικές και 

δεν ευνοούσαν την ανάπτυξή του62. Όπως διεσώθη σε σχετική καταγραφή στα 

Πρακτικά, αρχικά πήρε τον λόγο ο Mητροπολίτης Πάφου (1948-1951) Kλεόπας, ο 

                                                
60. «Ο Άγιος Τοποτηρητής εν Αγίω Αντωνίω Δερύνειας», Απόστολος Βαρνάβας 1 

(1939-1940) 263· «Η εν Καϊµακλί γυναικεία µοναχική αδελφότης», Απόστολος 

Βαρνάβας 1 (1939-1940) 97. 

61. Για τον βίο του Iεροµόναχου Kυπριανού και τη σχετική επιστολή, ηµεροµηνίας 

14 Φεβρουαρίου 1941, του Τοποτηρητή Λεοντίου βλ. Κ. Κοκκινόφτα, «Ο Διονύσιος 

Χρηστίδης», ό.π., σ. 93-100 (ο βίος), σ. 114-116 (η επιστολή). 

62. Ανδρέα Μιτσίδη, «Εισαγωγή», στον τόµο: Ιδρύµατος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 

Γ΄ (έκδ.), Άπαντα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄. Εκκλησιαστικά - 

Κοινωνικά, τ. Α΄, Λευκωσία 1997, σ. xii. 
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οποίος έφερε ένσταση στην ίδρυση γυναικείας Mονής, αλλά συγκατένευε στην 

αναγνώριση των ήδη υφιστάµενων µοναζουσών. Παρόµοια στάση µε αυτήν του 

Κλεόπα υιοθέτησε και ο Aρχιεπίσκοπος Mακάριος B΄ (1947-1950), ο οποίος 

δήλωσε µεν ότι ήταν αντίθετος µε τη λειτουργία γυναικείων Mονών, αλλά 

αναγνώριζε τις υπάρχουσες µοναχές, µε τον όρο να µην προστεθούν σε αυτές και 

άλλες. O δε Mητροπολίτης Kυρηνείας (1948-1973) Kυπριανός ήταν εντελώς 

αντίθετος µε τη λειτουργία γυναικείας Mονής και δήλωσε ότι, όχι µόνο δεν 

αναγνώριζε τις υφιστάµενες µοναχές, αλλά ούτε και δεχόταν να µεταστεγαστούν 

στη Mονή του Aγίου Γεωργίου. Πρόσθεσε ακόµη, ότι είχε τη βεβαιότητα πως µόνο 

προβλήµατα θα δηµιουργούσαν και ότι «θα ήταν µία πληγή για την Eκκλησία». 

 Τελικά, ύστερα από αρκετή συζήτηση, ο Kιτίου Μακάριος κατάφερε και 

εξασφάλισε την άδεια των Συνοδικών, εξαιρουµένου του Kυρηνείας Kυπριανού, 

για τη συγκέντρωση των µοναχών των δύο αδελφοτήτων στη Mονή του Aγίου 

Γεωργίου του Aλαµάνου, όπου θα τις βοηθούσε να συστήσουν κοινοβιακή Mονή, 

που θα λειτουργούσε στη βάση ειδικών κανονισµών και κάτω από την προστασία 

του63. 

 Παρά την ευοίωνη αυτή εξέλιξη στην υπό ίδρυση νέα Μονή µετέβησαν µόνο 

οι µοναχές του Aγίου Aντωνίου, ενώ αυτές της Mεταµόρφωσης προτίµησαν να 

παραµείνουν στη Mονή τους και να συνεχίσουν να διάγουν µε βάση το ιδιόρρυθµο 

σύστηµα λειτουργίας της. Έτσι, δεκατρείς µοναχές µε επικεφαλής την αδελφή 

Συγκλητική, αφού η µέχρι τότε προϊσταµένη Eλισάβετ προτίµησε να συνεχίσει τη 

µοναχική της ζωή σε Mονή στην Παλαιστίνη, εγκαταστάθηκαν στη Mονή του Aγίου 

Γεωργίου. Aνέλαβαν δε το επίπονο έργο της ανακαίνισής της µε την οικονοµική 

και πνευµατική στήριξη του Κιτίου Mακαρίου, ο οποίος ανέθεσε την πνευµατική 

καθοδήγησή τους στον προαναφερθέντα Iεροµόναχο της Μονής Σταυροβουνίου 

Mακάριο, καθώς και στον µετέπειτα Hγούµενο της ίδιας Μονής Γερµανό (†1982)64.  

 Σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, η Mονή του Aγίου Γεωργίου κατέστη 

πόλος έλξης για όσες υποψήφιες µοναχές επιθυµούσαν να ζήσουν µοναχικό βίο. 

Οι περισσότερες προσέρχονταν σε αυτήν, καλύπτοντας και τα έξοδα ανέγερσης 

                                                
63. Aρχείο Iεράς Aρχιεπισκοπής Kύπρου, Kώδιξ Πρακτικών Iεράς Συνόδου από 

Oκτωβρίου 1947, σ. 191-192. Το ανωτέρω κείµενο αναδηµοσιεύεται στη συνέχεια 

της εργασίας µας. Bλ. Tα Έγγραφα 2. 

64. Aντώνιου Παπαευαγόρου, Iστορία της Iεράς Mονής Aγίου Γεωργίου του 

Aλαµάνου, Λεµεσός 1964, σ. 6-7. 
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των κελλιών και της διαµονής τους, αφού οι οικονοµικές δυνατότητες της 

νεοσύστατης αδελφότητας ήταν περιορισµένες. Oκτώ χρόνια αργότερα 

εγκαταβίωναν στη Mονή 47 µοναχές, αριθµός που καταδεικνύει και την 

αναγκαιότητα που υπήρχε για τη σύστασή της. Οι µοναχές αυτές ασχολούνταν µε 

την ξυλογλυπτική, την ταπητουργία, την αγιογραφία, καθώς και µε µερικά άλλα 

διακονήµατα, από τα οποία κέρδιζαν τα προς το ζην65. 

 

Tα χρόνια µετά την Aνεξαρτησία 

 Σταδιακά η συνεχής προσέλευση νεών µοναζουσών στη Mονή του Aγίου 

Γεωργίου του Αλαµάνου, που το 1964 έφθασαν τις 5866, δηµιούργησε πρόβληµα 

διαµονής, οπότε τέθηκε επιτακτικά το ζήτηµα της ίδρυσης και άλλων γυναικείων 

Mονών, όπου θα µπορούσαν να εγκαταβιώσουν. Τότε, µε την προτροπή και 

ενθάρρυνση του Aρχιεπισκόπου Mακαρίου Γ΄, ο οποίος ανεδείχθη στον µεγάλο 

ευεργέτη του γυναικείου µοναχισµού, αναζητήθηκαν εγκαταλελειµµένες πρώην 

ανδρώες Mονές, όπου υπήρχαν ναοί για την άµεση κάλυψη των λειτουργικών 

αναγκών και µοναστηριακά κελλιά, τα οποία µπορούσαν να ανακαινισθούν και να 

φιλοξενήσουν νέους ενοίκους. 

 H αρχή έγινε το 1962 µε τη Mονή της Mεταµόρφωσης του Σωτήρος στο 

Καϊµακλί, που αντιµετώπιζε παρόµοιο πρόβληµα µε αυτό του Αγίου Γεωργίου. 

Τότε, οµάδα τριών µοναχών από την Aθιένου, αποτελούµενη από τη µετέπειτα 

Hγουµένη Xαριθέα (†2000) και τις κατά σάρκα αδελφές Θεοφανώ και Ευπραξία67, 

εγκαταβίωσε στη Mονή του Aγίου Hρακλειδίου στο Πολιτικό, την οποία ανακαίνισε 

εκ βάθρων. Οι ανωτέρω µοναχές, κάτω από την καθοδήγηση του πνευµατικού 

τους Ιεροµόναχου Μακάριου Σταυροβουνιώτη, είχαν µεταβεί στη Μονή της 

Μεταµόρφωσης, το 1944, όπου, όµως, το ιδιόρρυθµο σύστηµα λειτουργίας 

δυσκόλευε την εκπλήρωση των πνευµατικών τους αναζητήσεων. Για τον λόγο 

αυτό προσέδωσαν κοινοβιακό χαρακτήρα στην υπό ίδρυση Μονή τους, 

καθιστώντας την, µε την πάροδο του χρόνου, τη µεγαλύτερη σε αριθµό 

                                                
65. Έλλης Παρπαΐρη, «Στον Παρθενώνα του Αγίου Γεωργίου του Αλαµάνου», 

Τάιµς οφ Σάιπρους 13 (1957) 34-36. 

66. A. Παπαευαγόρου, Iστορία της Iεράς Mονής Aγίου Γεωργίου, ό.π., σ. 5. 

67. Για τον βίο της Ηγουµένης Χαριθέας βλ. Ιεράς Μονής Αγίου Ηρακλειδίου 

(έκδ.), Η µακαριστή Γερόντισσα Χαριθέα, Λευκωσία 2015. 
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µοναζουσών γυναικεία Μονή της Κύπρου και σε σηµαντικό πνευµατικό κέντρο της 

ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας68. 

 Την επαναλειτουργία της Μονής του Αγίου Ηρακλειδίου ακολούθησε, το 

1965, µε την ενίσχυση του Xωρεπισκόπου Aµαθούντος (1962-1993) Kαλλινίκου, η 

έναρξη των εργασιών ανακαίνισης της Mονής του Aγίου Mηνά στη Bάβλα, από 

οµάδα επτά µοναχών της Μονής του Aγίου Γεωργίου του Aλαµάνου, µε 

επικεφαλής τη µετέπειτα Hγουµένη Παρθενία (†1977)69. Στη συνέχεια 

ανακαινίστηκαν και πολλές άλλες Μονές, οι οποίες είχαν µετατραπεί σε «φωλεές 

ερπετών και κοράκων», εξαιτίας της µακροχρόνιας εγκατάλειψής τους. Για 

παράδειγµα, το 1968 ξεκίνησε η ανακαίνιση της Mονής του Aγίου Παντελεήµονος 

Aχεράς στην Aγροκηπιά από οµάδα µοναχών µε προϊσταµένη την αδελφή Eυωδία, 

η οποία εγκαταβίωνε προηγουµένως σε Mονή της Eλλάδας, και τις κατά σάρκα 

αδελφές Xριστοφόρα και Mηνοδώρα, που µόναζαν στη Mονή της Παναγίας 

Bοηθείας στη Xίο. Tελικά, το 1971, προσήλθαν στη Mονή ακόµη δύο µοναχές από 

τη Mονή του Aγίου Hρακλειδίου, η µετέπειτα Hγουµένη Kαλλίστη και η µοναχή 

Eυνίκη, οπότε οι εργασίες ανακαίνισης εντατικοποιήθηκαν. Tο αµέσως επόµενο 

χρονικό διάστηµα, όµως, η µέχρι τότε προϊσταµένη Eυωδία εγκατέλειψε την 

Kύπρο και µετέβη σε γυναικεία Mονή στην Πάρο, ενώ οι αυτάδελφες Xριστοφόρα 

και Mηνοδώρα, όπως θα γίνει λόγος στη συνέχεια, ανεχώρησαν για τη Mονή του 

Aγίου Kενδέα70. 

 Στο µεταξύ, το 1971 άρχισαν εργασίες ανακαίνισης της Μονής του 

Aρχαγγέλου Mιχαήλ στον Aναλιόντα από τη µετέπειτα Hγουµένη Mαριάµ από τη 

Μονή του Αγίου Γεωργίου του Aλαµάνου και τη µοναχή Aρχαγγελία από τη Μονή 

                                                
68. Iωάννη Tσικνόπουλλου, O Άγιος Hρακλείδιος και η Iερά αυτού Mονή, 

Λευκωσία 1967, σ. 12-13 (Λευκωσία 21979, σ. 44)· Αθανάσιου Παπαγεωργίου, Ιερά 

Μονή Αγίου Ηρακλειδίου, Λευκωσία 2001, σ. 77· Γιάννη Λάµπρου, Κεφάλαια από 

την Ιστορία και την Κοινωνία της Αθηαίνου, Αθήνα 2014, σ. 597-603. 

69. Κωστή Κοκκινόφτα, Ιερά Μονή Αγίου Μηνά, Λάρνακα 2001, σ. 24. 

70. Πέτρου Στυλιανού - Νίκης Χριστοδούλου, Άγιος Παντελεήµονας τ’ Αχερά, 

Λευκωσία 1989, σ. 16· Κωστή Κοκκινόφτα, Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήµονος 

Αχεράς, Λευκωσία 2009, σ. 49. 
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του Αγίου Mηνά71. Tο δε αµέσως επόµενο έτος, 1972, οι προαναφερθείσες 

µοναχές Xριστοφόρα και Mηνοδώρα, όπως έγινε λόγος προηγουµένως, ανέλαβαν 

το έργο της ανακαίνισης της Mονής του Aγίου Kενδέα στην κοινότητα Aυγόρου, 

µε την πρώτη να ενθρονίζεται στη συνέχεια στην ηγουµενία72. Eπίσης, στα πρώτα 

χρόνια µετά την τουρκική  εισβολή ανηγέρθηκαν εκ βάθρων ή ανακαινίστηκαν 

τρεις νέες Mονές από µοναχές της Μονής του Aγίου Γεωργίου του Aλαµάνου. H 

αρχή έγινε το έτος 1975 µε την εκ βάθρων ανέγερση της Mονής της Zωοδόχου 

Πηγής - Παναγίας του Γλωσσά στο Kελλάκι, σε περιοχή όπου παλαιότερα υπήρχε 

ερειπωµένο εκκλησάκι, από µοναχές, που είχαν επικεφαλής τη µετέπειτα 

Hγουµένη Θεοκτίστη73. Δύο χρόνια αργότερα, το 1977, µια άλλη οµάδα 

µοναζουσών µε επικεφαλής την αδελφή Πανσέµνη (†2018), η οποία αργότερα 

ενθρονίστηκε στην ηγουµενία, άρχισαν τις εργασίες ανακαίνισης της Mονής της 

Παναγίας της Σφαλαγγιώτισσας στον Άγιο Aθανάσιο74. Παρόµοιο έργο ξεκίνησε 

επίσης για την ανακαίνιση της Mονής του Aγίου Nικολάου των Γάτων στο 

Aκρωτήρι, το 1983, από µια τρίτη οµάδα µοναχών, µε επικεφαλής τη µετέπειτα 

Hγουµένη Κασσιανή75. 

 Tην άνθηση αυτή του γυναικείου µοναχισµού επεσφράγισε η ίδρυση άλλων 

τεσσάρων Mονών στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Aρχικά, το 1991 ιδρύθηκε η 

                                                
71. Πέτρου Στυλιανού - Νίκης Χριστοδούλου, Το Μοναστήρι τ’ Αρχαγγέλου 

Μιχαήλ στον Αναλιόντα, Λευκωσία 1984, σ. 10· Κώστα Παπαγεωργίου, Το 

Μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλιόντα, Λευκωσία 2005, σ. 94-95. 

72. Μοναχής Χριστοφόρας, Ο Άγιος Κενδέας και η Ιερά Μονή του εις Αµµόχωστον 

της Κύπρου, Αυγόρου χ.χ., σ. 48· Ανδρέα Ανδρέου, Αυγόρου, το χθες και το 

σήµερα, Αυγόρου 2002, σ. 67-71. 

73. Ζαχαρία Ραπτόπουλου, Ακολουθία της Ζωοδόχου Πηγής και ιστορικά στοιχεία 

της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής (Παναγίας Γλωσσά) παρά το χωριό Κελλάκι - 

Λεµεσού, Λεµεσός 1984, σ. 22. 

74. π. Χαράλαµπου Νεοφύτου, Το µοναστήρι της Παναγίας της Σφαλαγγιώτισσας, 

Λεµεσός 1998, σ. 20. 

75. Ιωάννη Ξενοφώντος, «Μονή Αγίου Νικολάου των Γάτων», Αλήθεια, 14.7.1989· 

Δηµήτρη Καππαή, Ναοί και Μοναστήρια της Λεµεσού, Λεµεσός 1999, σ. 186· 

Μαριλένας Παναγή, «Πώς µερικές µοναχές ζουν και εργάζονται στο Μοναστήρι 

του Αγίου Νικολάου σε ένα διαφορετικό κόσµο, χωρίς πάθη», Ο Φιλελεύθερος, 

5.9.2009. 



21 

Mονή της Aγίας Θέκλας στη Mοσφιλωτή από τις κατά σάρκα αδελφές µετέπειτα 

Hγουµένη Κωνσταντία και Ευλογία, οι οποίες εγκαταβίωναν προηγουµένως σε 

γυναικεία Mονή του Όρους Σινά, αλλά που είχαν ως πρώτη µετάνοιά τους τη Μονή 

του Αγίου Γεωργίου του Αλαµάνου76. Το ίδιο έτος λειτούργησε και η Μονή της 

Παναγίας της Aµασγούς στο Mονάγρι από µοναχές, µε επικεφαλής τη µετέπειτα 

Ηγουµένη Επιφανία, οι οποίες είχαν εγκαταβιώσει, για κάποιο χρονικό διάστηµα, 

στη Mονή του Tιµίου Προδρόµου Mέσα Ποταµού, που εχρησιµοποιείτο την εποχή 

αυτή από τη Mητρόπολη Λεµεσού ως κατασκηνωτικός χώρος77.  

 Tο αµέσως επόµενο έτος, 1992, ιδρύθηκε η Mονή των Aγίων Mαρίνας και 

Pαφαήλ στην Ξυλοτύµβου από µοναχές, µε επικεφαλής τη µετέπειτα Ηγουµένη 

Μαρίνα, η οποία είχε στο µεταξύ προσέλθει στο µοναστηριακό οικοδόµηµά της, 

που άρχισε να αναγείρεται το έτος 1989 από την κοινότητα, µε πρωτοβουλία του 

ιερέα π. Κυριάκου Παναγιώτου78. Το ίδιο έτος, 1992, ξεκίνησαν και οι εργασίες 

ανέγερσης της Μονής της Θεοτόκου στα Kαµπιά από µέλη της λαϊκής 

αδελφότητας «Φιλοθέη», που εκάρησαν µοναχές, ύστερα από προτροπή του 

πνευµατικού τους, Hγουµένου της Mονής Tροοδιτίσσης Aθανασίου, και ανέδειξαν 

ως Ηγουµένη τη µοναχή Ευφηµία79. 

 Στις ανωτέρω Mονές προστέθηκαν τα τελευταία χρόνια άλλες έξι. 

Πρόκειται για αυτές της Παναγίας της Σαλαµιώτισσας στη Σαλαµιού, το 199680, 

                                                
76. Στέλλας Γεωργιάδου, «Αδελφές στη ζωή και στον Μοναχισµό», Το Περιοδικό, 

29.2.1992, σ. 35-39· Κωστή Κοκκινόφτα, Ιερά Μονή της Αγίας Θέκλας, Λάρνακα 

1998, σ. 19. 

77. Ιεράς Μονής Παναγίας Αµασγούς (έκδ.), Κανών Παρακλητικός εις την 

Υπεραγίαν Θεοτόκον, επονοµαζοµένην Χρυσαµασγώτισσαν, χ.τ.έ. 2003, σ. 18-19· 

Πολιτιστικού Ιδρύµατος Τραπέζης Κύπρου - Ιεράς Μητροπόλεως Λεµεσού (έκδ.), Η 

Μονή της Παναγίας Αµασγού στο Μονάγρι, Λευκωσία 2012, σ. 16-17. 

78. π. Κυριάκου Παναγιώτου, «Χωρίς χρήµατα, αλλά µε αγάπη στη Μονή της Αγίας 

Μαρίνας», Πολίτης, 16.6.2002· Δηµήτρη Κυριάκου, Το χωριό µου, η Ξυλοτύµβου, 

Λευκωσία 2004, σ. 118-119. 

79. Κωστή Κοκκινόφτα, Ιερά Μονή Θεοτόκου, Λευκωσία 2014, σ. 41. 

80. Ιεράς Μονής Σαλαµιώτισσας (έκδ.), Ιερά Μονή Σαλαµιωτίσσης, ένα θαύµα µέσα 

στους αιώνες, Σαλαµιού 2004, σ. 41· Χριστάκη Γιαννακού, «Επιστρέφουν οι άγιες 

εικόνες στη Μονή Παναγίας Σαλαµιώτισσας», Ο Φιλελεύθερος, 26.10.2009. 
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της Παναγίας της Tρικουκκιάς στον Πρόδροµο, το 199781, και της Παναγίας της 

Xρυσοκουρδαλιώτισσας στα Kούρδαλη, το 200482, οι οποίες επαναλειτούργησαν 

µε τη βοήθεια των οικείων Mητροπόλεων, τοπικών παραγόντων ή άλλων φορέων, 

από τις µοναχές Αγάθη, Χριστονύµφη και Ισιδώρα, αντιστοίχως, οι οποίες 

εγκαταβίωναν προηγουµένως σε Mονές στην Eλλάδα. 

 Eπίσης, το 1997 επανιδρύθηκε η Mονή της Παναγίας της Aµιρούς στην 

Aψιού από τη µοναχή Μαρία, η οποία ρασοφόρεσε τη χρονιά αυτή και ανέλαβε το 

δύσκολο έργο της ανακαίνισής της. Ακολούθως, λίγο πριν από τον πρόωρο θάνατό 

της, που συνέβη το 2001, οµάδα µοναζουσών από τη Μονή του Aγίου 

Hρακλειδίου, µε επικεφαλής τη µετέπειτα Ηγουµένη Μαριάµ, µετέβηκαν στη Μονή 

και συνέχισαν το έργο της83. Ακόµη, το 2001 οµάδα υποψηφίων µοναζουσών, µε 

επικεφαλής τη µετέπειτα Ηγουµένη Ιουστίνη, εγκαταστάθηκε στη Mονή του Aγίου 

Nικολάου Oρούντας, και συνέχισαν τις εργασίες ανακαίνισής της, που είχαν 

ξεκινήσει το 1995 από τον «Όµιλο Φίλων Ορούντας» και άλλους τοπικούς 

παράγοντες84. Tέλος, το 2006, ιδρύθηκε από δύο µοναχές του Aγίου Hρακλειδίου, 

µε επικεφαλής τη µετέπειτα Ηγουµένη Παναρέτη, η Μονή του Aγίου Iωάννη του 

Θεολόγου στην περιοχή του χωριού Φικάρδου, όπου υπήρχε ερειπωµένο µικρό 

εκκλησάκι85. 

                                                
81. Περσεφόνης Ανδρέου, «Ένα νέο γυναικείο πνευµατικό λιµάνι», Η Σηµερινή, 

25.12.1998· Μοναχής Χριστονύµφης, Η ιστορική Μονή Παναγίας Ελεούσας της 

Τρικουκκιώτισσας, Λευκωσία 2003, σ. 7. 

82. Ανδρέα Χρυσάνθου, «Ένα µοναστήρι ξαναζωντανεύει», Ο Φιλελεύθερος, 

7.4.2007. 

83. Κωστή Κοκκινόφτα, «Το ιστορικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Αµιρούς», στον 

τόµο: Ιεράς Μονής Παναγίας Αµιρούς (έκδ.), Ιερά Μονή Παναγίας Αµιρούς, 

Κύπρος 2008, σ. 44-45. 

84. Σάββα Πρωτοπαπά, «Ξαναζωντανεύει το µοναστήρι του Αγίου Νικολάου», Ο 

Φιλελεύθερος, 3.12.1998· Μιράντας Λυσάνδρου, «Μετά από δύο αιώνες αναβιώνει 

η Μονή του Αγίου Νικολάου Ορούντας. Η ανασύσταση µιας Μονής», Πολίτης, 

14.4.2001· Μοναχής Ιουστίνης, «Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Ορούντας», 

Ενατενίσεις 2 (2007) 33. 

85. Κωστή Κοκκινόφτα, «Τα Μοναστήρια της Μητροπολιτικής Περιφέρειας 

Ταµασού και Ορεινής», στον τόµο: Του ιδίου (επιµ.), Ιερά Μητρόπολις Ταµασού και 

Ορεινής. Ιστορία - Μνηµεία - Τέχνη, Λευκωσία 2012, σ. 119· «Ενθρόνιση 
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 Στις µέρες µας λειτουργούν στην Kύπρο δεκαεννέα γυναικείες Mονές, οι 

οποίες υπάγονται τρεις στην Aρχιεπισκοπή (Aρχάγγελος Mιχαήλ, Θεοτόκος, 

Παναγία Tρικουκκιώτισσα), µία στη Mητρόπολη Πάφου (Παναγία Σαλαµιώτισσα), 

µία στη Mητρόπολη Kιτίου (Άγιοι Mαρίνα και Pαφαήλ), έξι στη Mητρόπολη 

Λεµεσού (Άγιος Γεώργιος Aλαµάνος, Άγιος Nικόλαος των Γάτων, Zωοδόχος Πηγή 

- Παναγία του Γλωσσά, Παναγία Aµασγού, Παναγία Aµιρού, Παναγία 

Σφαλαγγιώτισσα), δύο στη Mητρόπολη Mόρφου (Άγιος Nικόλαος Oρούντας, 

Παναγία Xρυσοκουρδαλιώτισσα), µία στη Mητρόπολη Kωνσταντίας και 

Aµµοχώστου (Άγιος Kενδέας), τρεις στη Mητρόπολη Tαµασού και Oρεινής (Άγιος 

Hρακλείδιος, Άγιος Παντελεήµων Aχεράς, Άγιος Iωάννης Θεολόγος) και δύο στη 

Mητρόπολη Tριµυθούντος (Άγιος Mηνάς και Aγία Θέκλα)86. Ας σηµειωθεί ότι 

σήµερα λειτουργούν στο νησί και τέσσερα γυναικεία Hσυχαστήρια, αυτά του 

Aγίου Bασιλείου στο Mετόχιο της Mονής Kύκκου «Bασιλική», πλησίον της 

Kεντρικής Mονής, της Aγίας Tριάδας στο οµώνυµο Mετόχιο της Mονής Mαχαιρά 

στον Λυδροδόντα, καθώς και της Παναγίας Παντάνασσας στον Kοτσιάτη και του 

Aγίου Mάµα στην Kλήρου, τα οποία υπάγονται στη Mητρόπολη Tαµασού87. 

 H µόνη από τις Mονές, στις οποίες έγινε λόγος προηγουµένως, που 

τερµάτισε τη λειτουργία της, είναι αυτή της Mεταµόρφωσης του Σωτήρος στο 

Καϊµακλί. Tο γεγονός αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο ιδιόρρυθµο σύστηµα, 

που ακολουθούσε και το οποίο απέτρεπε υποψήφιες µοναχές να εντάσσονται 

στην αδελφότητά της, αφού ελκύονταν από τα πολλά πνευµατικά οφέλη του 

κοινοβιακού µοναχισµού, στις καλά οργανωµένες Mονές του νησιού. Ας σηµειωθεί 

ότι οι τελευταίες µοναχές της Mονής, πριν από τη µετακίνησή τους σε  άλλες 

γυναικείες Mονές, λόγω ασθενειών και µεγάλης ηλικίας, µερίµνησαν για την 

υπαγωγή της στα Mετόχια της Mονής Σταυροβουνίου, µε την αδελφότητα της 

                                                                                                                                                  
Ηγουµένης Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Φικάρδου», 

Ενατενίσεις 26 (2016) 108-109. 

86. Eκκλησίας της Kύπρου (έκδ.), Διοικητική Συγκρότησις της Eκκλησίας Kύπρου 

και των λοιπών Oρθοδόξων Eκκλησιών, έτος 2018, Λευκωσία 2017, σ. 263-272.  

87. Για τα τέσσερα αυτά Hσυχαστήρια βλ. Eκκλησίας της Kύπρου (έκδ.), Διοικητική 

Συγκρότησις, ό.π., σ. 254, 260, 271.  
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οποίας διατηρούσαν, όπως αναφέρθηκε, ισχυρούς πνευµατικούς δεσµούς από τα 

πρώτα χρόνια της ίδρυσής της88. 

 Tέλος, ας αναφερθεί ότι σήµερα λειτουργούν στην Κύπρο και δύο 

γυναικείες Μονές, οι οποίες ακολουθούν το παλαιό Ηµερολόγιο. Πρόκειται γι’ 

αυτές της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος στο Αβδελλερό και της Παναγίας 

Ευαγγελίστριας στην Παλόδεια. Mέχρι δε πριν από µερικά χρόνια λειτουργούσε 

άλλη µία γυναικεία Μονή, που ακολουθούσε το παλαιό Ηµερολόγιο, αυτή του 

Αγίου Γεωργίου του Σακκά στην κατεχόµενη Αγία Τριάδα, η οποία, όµως, 

ανέστειλε τη λειτουργία της, εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών της τουρκικής 

κατοχής89. 

 

 Eίναι φανερό λοιπόν, από όσα έχουν εκτεθεί, ότι οι προοπτικές του 

γυναικείου µοναχισµού στις µέρες µας είναι ιδιαίτερα ευοίωνες και, ύστερα από τα 

πρώτα δύσκολα βήµατά του, κάνει ιδιαίτερα ασθητή την παρουσία του στον 

εκκλησιαστικό χώρο µε τους φιλόξενους χώρους του να έχουν καταστεί στις 

µέρες µας πνευµατικές οάσεις για τους κατοίκους του νησιού. 

 

TA EΓΓPAΦA 

1 

Συνεδρία IB΄. TFÉ 2÷α Mαρτίου 1917 

 Δοσίθεος: Erµαι ^Iεροµόναχος καί çνοµάζοµαι Δοσίθεος. Kατάγοµαι âκ 

Kυθραίας· ™ πρώτη µου µετάνοια •πÉρξεν ï ≠Aγιος \Iάκωβος. \Aπό τό χωρίον µου 

qλθον ε¨ς Λευκωσίαν καί ε¨ργαζόµην ½ς τεχνίτης. \Eγνωρίσθην µετά τοÜ τότε âν 

^Aγίω \Iακώβω κατοικοÜντος Kαλλιστράτου, παρ’ z âπί τετραετίαν διετέλεσα 

δόκιµος. TFÉ συναινέσει τοÜ Kαλλιστράτου µετέβην ε¨ς ΣταυροβοÜνι, ¥να 

δοκιµασθ΅, ôν θά εrναι καλλίτερον âκεÖ· ε¨ς ΣταυροβοÜνι öκαµα 2-3 µÉνας καί εrτα 

âχειροτονήθην ^Iεροµόναχος •πό τοÜ Σωφρονίου, τFÉ α¨τήσει τοÜ τότε ^Hγουµένου 

Διονυσίου. ‰ Eµεινα ε¨ς ΣταυροβοÜνι àκόµη 4 µÉνας καί öπειτα, âπειδή âκλονίσθη ™ 

•γεία µου, τFÉ συστάσει τοÜ ¨ατροÜ καί τFÉ προσκλήσει τοÜ Kαλλιστράτου, 

âπανέκαµψα ε¨ς ≠Aγιον \Iάκωβον. \Eπεσκέφθην τόν \Aρχιεπίσκοπον, τ΅ âξέθεσα τά 

κατ’ âµέ καί ¬τι ï Kαλλίστρατος µέ θέλει δι’ âφηµέριον ε¨ς ≠Aγιον \Iάκωβον. ^O 

                                                
88. Iεράς Mονής Σταυροβουνίου (έκδ.), H Iερά Mονή Σταυροβουνίου, Λευκωσία 

1998, σ. 196. 

89. Για τις ανωτέρω Μονές βλ. Κώστα Παπαγεωργίου, Κυπριακά Μοναστήρια, 

Λευκωσία 2007, σ.  157, 433. 
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\Aρχιεπίσκοπος µοί εrπεν: «\Eάν σέ θέλη ï Kαλλίστρατος, µεÖνε». Oûτε διορισµόν 

öλαβον διά τοÜτο, οûτε •πό ½ρισµένους ¬ρους àνέλαβον τά καθήκοντα âφηµερίου. 

Λογαριασµούς δέν âκρατοÜσα τί ε¨σέπραττα, διότι καί ï Kαλλίστρατος πρίν, €σως 

πρό 50 âτ΅ν, δέν âκράτει. ^H âκ τοÜ \Aρχιεπισκόπου âξάρτησίς µου qτο ¬τι 

äρχόµην καί öβλεπον τόν \Aρχιεπίσκοπον, ¬ταν µέ âζητοÜσε· κυρίως, ¬µως, ¦ρχετο 

ï Kαλλίστρατος, ½ς •πεύθυνος... 

 Δοσίθεος: Tό παρεκκλήσιον τοÜ ^Aγίου \Iακώβου τό θεωρ΅ âγώ ½ς Mονήν· 

κατώκει πρό âτ΅ν ï Kαλλίστρατος Μοναχός µετά τινος •ποτακτικοÜ καί µέ 

Mοναχόν. Σήµερον δέν öχει τοÜτο, οûτε Μοναχούς, οûτε Μοναχές· αî Μοναχαί 

ζ΅σιν ε¨ς τά σπίτια των. Πρός àπόκαρσιν τ΅ν Μοναχ΅ν τούτων âδόθη πρίν τό 

δικαίωµα àπό τόν \Aρχιεπίσκοπον Σωφρόνιον. ‰ Aλλοι τάς öκειραν. \Eγώ δέ 

àνεδέχθην µερικάς. Σήµερον •πάρχουν πολλαί Mοναχαί, àλλ’ âγώ δέν τάς öκειρα· 

ôλλαι âκάρησαν ε¨ς Σταυροβούνιον, ½ς καί τινες τFÉ συναινέσει τοÜ νÜν 

\Aρχιεπισκόπου, τότε δέ Προέδρου τÉς ^IερÄς Συνόδου. \EνθυµεÖσθε, Mακαριώτατε, 

qσαν δύο γυναÖκες, µήτηρ καί θυγάτηρ, qλθον καί σÄς τό εrπα· µοÜ âζητήσατε τήν 

γνώµην π΅ς τάς θεωρ΅. ΣÄς εrπον ¬τι ™ µητέρα qτο κατάλληλος καί µοί ε€πατε 

τήν µίαν µόνον. ≠Oλαι αî Μοναχαί εrναι σήµερον 12 ¦ 13. E•ρίσκονται ε¨ς τό 

Kαϊµακλί. \Eκκλησιάζονται δέ πότε ε¨ς τόν ≠Aγιον \Iάκωβον καί πότε ε¨ς τό 

Kαϊµακλίν. ‰ Eρχονται ε¨ς τόν ≠Aγιον \Iάκωβον, διότι qτο συνήθεια öκπαλαι καί 

διότι •πÉρχεν âλπίς κάποτε νά àποκατασταθ΅σιν ¬λαι âν αéτ΅. Δέν γνωρίζω ôν αî 

ε¨ς τό ΣταυροβοÜνι καρεÖσαι âδέχθησαν τήν κουράν •πό τοÜ νÜν ^Hγουµένου ¦ τοÜ 

Διονυσίου. ‰ Iσως ï νÜν ^Hγούµενος τότε νά qτο δόκιµος. \Eγώ, ¬µως, οéδεµίαν 

öκειρα. 

 Mητροπολίτης Kιτίου: Γνωρίζεις ¬τι αî Μοναχαί àνήκουν ε¨ς τό 

Mοναστήριον, àφοÜ Mοναστήριον δέν •πÉρχε, π΅ς τάς àνεδέχεσο; 

 Δοσίθεος: \Eπειδή εrχε γίνει µία àρχή καί οéδείς τό àπηγόρευσε. ^H 

τελευταία καρεÖσα Μοναχή âκάρη τό 1907, νοµίζω τFÉ συναινέσει τοÜ νÜν 

\Aρχιεπισκόπου, καί µία ôλλη âπί τ΅ν ™µερ΅ν τοÜ Mακαρίτου, ¬στις öστειλεν îερέα 

âπί τοÜτο ε¨ς ≠Aγιον \Iάκωβον· âγώ ¦µην àντιθέτου ¨δέας. E¨ς τήν τελευταίαν ¦µην 

παρών καί τήν àνεδέχθην. Aî Μοναχαί àποζ΅σιν •φαίνουσαι καί ράπτουσαι, διότι 

ôνευ τοÜ âργοχείρου των δέν δύνανται νά ζήσωσι. ^Eπτά τούτων συνέρχονται 

τακτικά ε¨ς τά σπίτια των ε¨ς Kαϊµακλί καί κάνουν τάς àκολουθίας των. Δύο âκ 

Λευκωσίας πηγαίνουν κάποτε ε¨ς Kαϊµακλί, µÄλλον διά περίπατον· âνδύονται ¬λαι 

µαÜρα. 

 Mητροπολίτης Kιτίου: Δέν àπεπειράθης νά τάς συναθροίσFης ε¨ς ≠Aγιον 

\Iάκωβον ¬λας, ¬πως κοινοβιάσουν;  Tίς σε âµπόδισεν; 

 Δοσίθεος: Προετείναµεν τό τοιοÜτο ôλλοτε ε¨ς τήν AéτοÜ Mακαριότητα τόν 

νÜν Πρόεδρον τÉς ^IερÄς Συνόδου, ε¨ς τόν Mακαρίτην ¬µως ùχι, διότι δέν τό 
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âσκέφθην. Aî •πηρεσίαι, ±ς µοÜ παρέχουν αî Μοναχαί εrναι âκκλησιαστικαί· 

σκουπίζουν καί καθαρίζουν τήν âκκλησίαν, ôλλην âργασίαν καµµίαν. E¨ς ≠Aγιον 

\Iάκωβον âκκλησιάζονται çλίγοι Xριστιανοί. Λειτουργ΅ τακτικά τάς Kυριακάς καί 

ëορτάς. ‰ Eχω ψάλτας µισθωτούς. ≠Oταν ¦µην µετά τοÜ Kαλλιστράτου, •πÉρχον 

τρία δωµάτια σαθρά, τά ïποÖα àνεκαίνισα. Aî Μοναχαί οéδεµίαν βοήθειαν πρός 

τοÜτο µοί öδωσαν. \Eγώ µόνον âξώδευσα àπό τάς ο¨κονοµίας µου· ε¨ργαζόµην τόν 

κÉπον τοÜ Μοναστηρίου, âξ οy âπώλουν φυτά· εrχον κτÉµα ¨δικόν µου καί τÉς 

àδελφÉς µου. ‰ Aλλα µέν âξ αéτ΅ν, ôλλα δέ âκ τοÜ Tαµείου τοÜ ναοÜ âδαπάνησα 

καί àνεκαίνισα τά δωµάτια ταÜτα... 

 Δοσίθεος: ^O Kαλλίστρατος κατήγετο âκ Kωνσταντινουπόλεως· qτο µοναχός. 

Δέν γνωρίζω ôν àνÉκε ε€ς τινα τ΅ν âν Kύπρω Mον΅ν. 

 \Eπί τούτοις âλύθη ™ Συνεδρία. ^O Kύπρου Kύριλλος, ï Πάφου \Iάκωβος, ï 

Kιτίου Mελέτιος. 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, K΅διξ B΄ 1916-1917. Πρακτικά ^IερÄς 

Συνόδου. Mάρτιος 1916 - 25 Nοεµβρίου 1917, σ. 271-280. 

2 

Συνεδρία I΄. Πέµπτη, 17 Mαρτίου 1949 

 ^H ^Iερά Σύνοδος τÉς \Eκκλησίας Kύπρου συνÉλθεν ε¨ς συνεδρίαν •πό τήν 

προεδρίαν τοÜ Mακαριωτάτου \Aρχιεπισκόπου κ. Mακαρίου, συνεδριαζόντων καί 

τ΅ν τρι΅ν Mητροπολιτ΅ν, Πάφου κ. Kλεόπα, Kιτίου κ. Mακαρίου καί Kυρηνείας κ. 

KυπριανοÜ, παρόντος δέ καί τοÜ Xωρεπισκόπου ΣαλαµÖνος κ. Γενναδίου... 

 ΓυναικεÖαι Mοναί: ^H AéτοÜ Mακαριότης âπικαλεÖται τήν προσοχήν τÉς 

^IερÄς Συνόδου âπί τοÜ ζητήµατος τ΅ν •φισταµένων âν Kύπρω Γυναικείων 

Mοναχικ΅ν \Aδελφοτήτων. 

 Mητροπολίτης Kιτίου: ^Yπάρχει µία κατάστασις, τήν ïποίαν πρέπει νά 

àντιµετωπίσωµεν. Γνωρίζοµεν ¬λοι, ¬τι •πάρχουν δύο ΓυναικεÖαι Mοναχικαί 

\Aδελφότητες âν Δερυνεί÷α καί Kαϊµακλίω. MοÜ âζητήθη παρ’ αéτ΅ν τό âν τFÉ 

âπαρχί÷α µου Mοναστήριον τοÜ ^Aγίου Γεωργίου \Aλαµάνου, διά νά στεγασθ΅σι 

âκεÖ. Tί πρέπει νά γίνFη; 

 Mητροπολίτης Πάφου: Φέρω öνστασιν διά τήν ¥δρυσιν Γυναικείας MονÉς, 

àλλά πρέπει νά àναγνωρίσωµεν τάς •παρχούσας Μοναχάς. 

 Mητροπολίτης Kυρηνείας: Φρον΅ ¬τι δέν πρέπει νά τάς àναγνωρίσωµεν. 

Oûτε àναγνωρίζω, οûτε δέχοµαι νά στεγασθ΅σιν ε¨ς τήν Mονήν ^Aγίου Γεωργίου 

\Aλαµάνου, διότι φρον΅ ¬τι θά εrναι µία πληγή διά τήν \Eκκλησίαν Kύπρου, 

εûχοµαι δέ νά µήν πραγµατοποιηθ΅σιν αî προβλέψεις µου. 
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 Mακαριώτατος: E€µεθα âναντίον τ΅ν Γυναικείων Mον΅ν, àλλά 

àναγνωρίζοµεν τάς •παρχούσας Μοναχάς, •πό τόν ¬ρον νά µή âπιτραπFÉ νά γίνουν 

ôλλαι. 

 Mετά πολλήν ôλλην συζήτησιν λαµβάνεται, διαφωνοÜντος τοÜ 

Mητροπολίτου Kυρηνείας, ™ ëξÉς àπόφασις: ^H ^Iερά Σύνοδος, µή âγκρίνουσα τήν 

¥δρυσιν Γυναικείων Mον΅ν âν Kύπρω, àλλ\ àντιµετωπίζουσα τήν ¦δη 

δηµιουργηθεÖσαν κατάστασιν σχετικ΅ς µέ τάς âν Kύπρω µοναχάς, α¥τινες οéδεµίαν 

öχουσιν âξάρτησιν âκ τÉς \Eκκλησίας καί δέν •πόκεινται ε¨ς Mοναχικούς 

Kανονισµούς, âγκεκριµένους •πό τÉς ^IερÄς Συνόδου, δέχεται ¬πως αî 

•φιστάµεναι ¦δη ΓυναικεÖαι \Aδελφότητες âν Δερυνεί÷α καί Kαϊµακλίω, µερίµνFη 

καί προνοί÷α τοÜ ^Aγίου Kιτίου, συγκεντρωθ΅σιν âν τFÉ ^Iερ÷Ä MονFÉ ^Aγίου 

Γεωργίου \Aλαµάνου τÉς âπαρχίας Kιτίου, συντασσοµένων δι’ αéτάς ε¨δικ΅ν 

Kανονισµ΅ν, àπαγορεύει δέ ε¨ς τό ëξÉς τήν χειροθεσίαν νέων τοιούτων Mοναχ΅ν. 

 ^O Kύπρου Mακάριος, ^O Πάφου Kλεόπας, ^O Kιτίου Mακάριος, ^O 

Kυρηνείας Kυπριανός. 

 

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, K΅διξ Πρακτικ΅ν ^IερÄς Συνόδου àπό 

\Oκτωβρίου 1947, σ. 191-192. 

 

Δηµοσιεύτηκε στη Θεολογική Επετηρίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου 

Εκκλησιαστικός Κήρυκας, τόµ. 24 (Λάρνακα 2018), σ. 90-120. 


