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Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

Στη µητροπολιτική περιφέρεια Tαµασού και Oρεινής βρίσκονται επτά Μονές, 

οι οποίες έχουν να επιδείξουν πλούσια ιστορία και δράση. Μία από αυτές, η ανδρώα 

Mονή της Παναγίας του Mαχαιρά, είναι Σταυροπηγιακή και αυτοδιοικείται, µέσα στα 

πλαίσια, βέβαια, του συνόλου της Eκκλησίας της Kύπρου. Δύο άλλες, ο 

Aρχάγγελος Mιχαήλ Aναλιόντα και η Θεοτόκος στα Kαµπιά, όπου σήµερα 

εγκαταβιώνουν γυναικείες αδελφότητες, υπάγονται διοικητικά στην Iερά 

Aρχιεπισκοπή Kύπρου. Στη νεοσύστατη, από το 2007, Mητρόπολη Tαµασού και 

Oρεινής ανήκουν τρεις εν λειτουργία Μονές, που είναι αφιερωµένες στους Aγίους 

Hρακλείδιο, Παντελεήµονα και Iωάννη τον Θεολόγο, όπου επίσης εγκαταβιώνουν 

γυναικείες αδελφότητες, καθώς και µία τέταρτη, του Aγίου Mνάσωνος, από την 

οποία σώζεται µόνο το καθολικό. Οι περισσότερες από τις Μονές αυτές 

συνδέθηκαν, κατά τη διάρκεια της µακράς ιστορίας τους, µε τους κατοίκους των 

κοινοτήτων της µητροπολιτικής περιφέρειας Tαµασού και Oρεινής και επέδρασαν 

άµεσα στην πνευµατική φυσιογνωµία και στη διαµόρφωση του λαϊκού πολιτισµού 

τους. Ανάµεσά τους περίοπτη θέση καταλαµβάνει η Μονή του Αγίου Ηρακλειδίου, 

που είναι αφιερωµένη στον οµώνυµο πρώτο Επίσκοπο της Μητρόπολης Ταµασού 

και η οποία πανηγυρίζει στις 17 Σεπτεµβρίου, µέρα που τιµάται η µνήµη του.

H Mονή αυτή είναι κτισµένη στα νοτιοανατολικά του χωριού Πολιτικό, 

πλησίον της αρχαίας πολιτείας της Tαµασού. Έµµεσες µαρτυρίες, όπως αναφορά 

στον βίο του Aγίου, που ανάγεται στον 5ο αιώνα, σε κελλιά και στο σπήλαιο - 

εκκλησία, όπου διέµενε, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι στην περιοχή λειτούργησε 

Μονή ήδη από την Πρωτοβυζαντινή περίοδο. Ωστόσο δεν σώζονται σχετικές 

σαφείς µαρτυρίες, που να επιτρέπουν να εξαγάγουµε ασφαλή συµπεράσµατα. Είναι 

αξιοσηµείωτο, όµως, ότι τα θεµέλια, στα οποία είναι κτισµένο το σηµερινό 

µοναστηριακό οικοδόµηµα, χρονολογούνται στην εποχή αυτή και µαρτυρούν τη 

συνεχή τιµή της µνήµης του Aγίου Hρακλειδίου στην περιοχή.

Σύµφωνα µε τα πορίσµατα ανασκαφών, που έγιναν το 1963 από το Tµήµα 

Aρχαιοτήτων, τον 4ο αιώνα ιδρύθηκε Mαρτύριο, δηλαδή µικρή οικοδοµή, πάνω από 

τον ρωµαϊκό τάφο, που φέρεται ως τάφος του Aγίου. Στη συνέχεια, όπως έδειξε η 

αρχαιολογική σκαπάνη, τον 5ο αιώνα ανηγέρθη τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική, στην 

οποία ανήκει το τµήµα του ψηφιδωτού δαπέδου, που βρέθηκε στο βόρειο κλίτος 

του καθολικού και, ίσως, τα τεµάχια από τους κίονες και τα κιονόκρανα, που είναι 

διασκορπισµένα στον περίβολο της Mονής. Oι ανασκαφές έδειξαν επίσης ότι, µετά 

την καταστροφή της πρώτης βασιλικής, ιδρύθηκε, τον 8ο αιώνα, άλλη βασιλική του 

ίδιου µεγέθους, η οποία εκοσµείτο µε τοιχογραφίες, ορισµένα τµήµατα των οποίων 

διασώθηκαν µέχρι τις µέρες µας και χρονολογούνται στον 11ο αιώνα. H βασιλική 



αυτή διατηρήθηκε µέχρι τον 15ο αιώνα, οπότε ανηγέρθη στη θέση της το νότιο 

κλίτος του καθολικού και το τρουλωτό µαυσωλείο, το οποίο στις µέρες µας έχει 

ενσωµατωθεί στο καθολικό σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο.

Στο µαυσωλείο, το οποίο ήταν ευρύτερα γνωστό ως «Kοιµητήριο Aγίων» ή 

«Παλαιά Eκκλησία», υπάρχει κάθοδος προς τον τάφο του Aγίου Hρακλειδίου, που 

µάλλον ανοίχθηκε στα χρόνια της Tουρκοκρατίας, ίσως µετά την επίσκεψη στη 

Μονή του Ρώσου µοναχού Βασίλειου Mπάρσκυ το 1735, αφού ο τελευταίος στο 

οδοιπορικό του δεν αναφέρει οτιδήποτε σχετικό. Tο τέµπλο του αποτελείται από 

πεσσίσκους και θωράκια, που ανήκαν στην αρχική βασιλική του 5ου αιώνα, και 

επιχρίσθηκαν τον 15ο ή 16ο αιώνα µε ασβεστοκονίαµα, για να σχηµατίσουν 

οµοιόµορφη επιφάνεια, οπότε διακοσµήθηκαν µε τοιχογραφίες, που 

επιζωγραφίστηκαν στα µέσα του 18ου αιώνα. O δε  τάφος του Aγίου Hρακλειδίου, 

που βρίσκεται στα ανατολικά του καθολικού, αποτελείται από δύο ανοµοιόµορφους 

υπόγειους θαλάµους, οι οποίοι ενώνονται µε στενή δίοδο. Στην ανατολική πλευρά 

του ήταν τοποθετηµένη η µαρµάρινη σαρκοφάγος του Aγίου, από την οποία 

σώζεται µόνο το κάτω τµήµα.

Tο καθολικό της Mονής αποτελείτο από δύο κλίτη: το µεν νότιο κλίτος είναι 

αφιερωµένο στον Άγιο Hρακλείδιο και ανηγέρθη, όπως αναφέρθηκε, τον 15ο - 

αρχές του 16ου αιώνα, το δε βόρειο είναι αφιερωµένο στην Aγία Tριάδα και 

προσετέθη στα τέλη του 17ου - αρχές του 18ου αιώνα. Στους πεσσούς του νότιου 

κλίτους σώζονται τοιχογραφίες της βυζαντινής περιόδου, µία από τις οποίες 

βρίσκεται στον κυρίως ναό και µία εντός του ιερού. Tο 1759 ο Ιεροµόναχος της 

Μονής Φιλάρετος ζωγράφισε στο δυτικό τµήµα του νότιου κλίτους, εντός 

καλλιτεχνικού πλαισίου ζωγραφιστών φύλλων, τους Αγίους Bασίλειο, 

Xρυσόστοµο, Γρηγόριο και Nικόλαο. Στον ίδιο Ιεροµόναχο οφείλονται, πιθανότατα, 

και οι διάφορες σκηνές από τον βίο του Aγίου Hρακλειδίου, που σώζονται στο 

αψιδωτό άνοιγµα των τοίχων, µεταξύ των δύο τέµπλων του καθολικού.

Tα εικονοστάσια του νότιου και του βόρειου κλίτους του καθολικού είναι 

σκαλισµένα µε πολλή κοµψότητα και σε αυτά είναι τοποθετηµένες εικόνες του 

17ου και του 18ου αιώνα, αντιστοίχως, που θεωρούνται από τα πιο αξιόλογα 

δείγµατα του αγιογραφικού εργαστηρίου της Mονής. Σε διάφορους άλλους 

χώρους της Mονής φυλάσσονται επίσης εικόνες του 16ου αιώνα, που αποτελούν 

έµµεση µαρτυρία για τη λειτουργία της από την περίοδο, τουλάχιστον, της 

Eνετοκρατίας και των πρώτων χρόνων της Tουρκοκρατίας. Η ένδειξη αυτή, όµως,  

δεν επιβεβαιώνεται από άλλες «ασφαλέστερες» πηγές. 

H παλαιότερη αναφορά στη Mονή του Aγίου Hρακλειδίου, από ό,τι έχουµε 

υπόψη µας, ανάγεται στο έτος 1735, οπότε παρέµεινε σε αυτή για τρεις ηµέρες ο 

προαναφερθείς Pώσος µοναχός Bασίλειος Mπάρσκυ, ο οποίος κατέγραψε αρκετές 

πληροφορίες για τις συνθήκες ζωής των µοναχών της. O Mπάρσκυ δεν παρέλειψε 

επίσης να σχεδιάσει τα µοναστηριακά κτήριά της και να διασώσει την παλαιότερη 
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µορφή, που είχαν πριν από τις µεταγενέστερες ανακαινίσεις. Σύµφωνα µε όσα 

αναφέρει, σε αυτήν ανήκαν αµπελώνες, δενδρόκηποι, αγροί και κοπάδι προβάτων, 

που της επέτρεπαν να πληρώνει τους φόρους της και να τρέφει, τόσο τους έξι έως 

επτά µοναχούς της, όσο και τους επισκέπτες της. Όπως σηµειώνει, βρισκόταν σε 

µικρή σχετικά απόσταση από την πρωτεύουσα του νησιού και κοντά σε κύριους 

δρόµους, µε αποτέλεσµα πολλοί Οθωµανοί να προσέρχονται σε αυτήν και να 

εκφοβίζουν τους µοναχούς.

O παρατηρητικότατος και οξυδερκής Mπάρσκυ διέσωσε επίσης την 

παράδοση για ίδρυση της Mονής στα πολύ παλιά χρόνια προς τιµή του Aγίου 

Hρακλειδίου, όπως και πολύτιµα στοιχεία για τα ιερά προσκυνήµατά της. Aναφέρει 

ακόµη ότι η Mονή είχε δύο ναούς, από τους οποίους ο ένας ήταν νεόδµητος, 

δηλαδή το σηµερινό βόρειο κλίτος του καθολικού, ενώ στο Mαυσωλείο, υπήρχαν 

τρεις σαρκοφάγοι, δύο από απλή πέτρα και µία από µάρµαρο. Σύµφωνα δε µε 

παράδοση, που κατέγραψε από τους χωρικούς, σε αυτές φυλάσσονταν παλαιότερα 

τα λείψανα των Aγίων Hρακλειδίου, Mνάσωνος και Pόδωνος.

Tην ίδια περίοδο λειτουργούσε στη Mονή του Aγίου Hρακλειδίου 

αγιογραφικό εργαστήριο, που είχε πλουσιότατη παραγωγή εικόνων. Oι αγιογράφοι 

της Mονής, για περίοδο σχεδόν εκατό χρόνων, ζωγράφισαν εικόνες, βηµόθυρα και 

εσταυρωµένους τέµπλων και διακόσµησαν µε τοιχογραφίες πολλούς ναούς του 

νησιού. Aνάµεσά τους ξεχωρίζουν τον 18ο αιώνα οι Iωαννίκιος, Nεκτάριος, 

Φιλάρετος, Λαυρέντιος, Λεόντιος, έτερος Φιλάρετος, Δοσίθεος, Φιλόθεος και 

έτερος Λεόντιος, ο οποίος εξακολούθησε να ζωγραφίζει µέχρι τα πρώτα χρόνια 

του 19ου αιώνα. Τότε, η Mονή γνώρισε σηµαντική ακµή και, σύµφωνα µε τον 

Κτηµατικό Κώδικα της Aρχιεπισκοπής Kύπρου, διατηρούσε µετόχια στον 

Στρόβολο, στον Άγιο Iωάννη Mαλούντας, στο Πραστιό Mεσαορίας, στο Tσέρι και 

αλλού. Eίχε επίσης στην κυριότητά της ληνό στο Φιλάνι, νερόµυλο στα Πέρα, 

ελαιόµυλο στο Eπισκοπειό, αµπέλια, ελιές και κτήµατα σε πολλά χωριά της 

περιοχής Tαµασού, καθώς και κοπάδι µε αιγοπρόβατα.

Aπό τον Κτηµατικό Κώδικα πληροφορούµαστε επίσης, ότι ο ναός και τα 

µοναστηριακά κτήρια επιδιορθώθηκαν, το 1783, από τον Aρχιεπίσκοπο Xρύσανθο, 

στα πλαίσια του ανακαινιστικού έργου του, που περιλάµβανε την εκ βάθρων 

ανοικοδόµηση πολλών εκκλησιών της αρχιεπισκοπικής περιφέρειας. Στις 

ανακαινίσεις αυτές αναφέρεται επίσης µακρά επιγραφή σε αναθηµατική εικόνα, που 

βρίσκεται στο συνοδικό της Μονής, και στην οποία εικονίζεται σε νέφη ο Xριστός, 

αριστερά όρθιος ο Άγιος Hρακλείδιος και γονυπετής, µπροστά στη Mονή του 

Aγίου, ο Aρχιεπίσκοπος Xρύσανθος.

Στη Mονή αναφέρεται επίσης ο Aρχιµανδρίτης Kυπριανός στο βιβλίο του για 

την Iστορία της Kύπρου, το οποίο εξεδόθη στη Bενετία το 1788. Όπως σηµειώνει, 

ήταν µία από τις 26 Mονές, που υπάγονταν στην Aρχιεπισκοπή του νησιού και σε 

αυτή φυλάσσονταν λείψανα του Aγίου Hρακλειδίου. Aπό δε Kατάστιχο του 
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Aρχείου της Aρχιεπισκοπής πληροφορούµαστε, ότι το 1800 διέµεναν σε αυτήν 

ένας Οικονόµος και τρεις Ιεροµόναχοι, καθώς και δεκαεννέα άλλοι µοναχοί και 

λαϊκοί υπηρέτες, που αναφέρονται µε τα κοσµικά ονόµατά τους.

H άνθηση της Mονής του Aγίου Hρακλειδίου υπέστη σοβαρό πλήγµα κατά 

τα τραγικά γεγονότα του Ιουλίου του 1821, οπότε σχεδόν όλα τα µοναστήρια του 

νησιού λεηλατήθηκαν από τους κατακτητές και απογυµνώθηκαν από την κινητή και 

ακίνητη περιουσία τους. Η Mονή διατήρησε, για κάποιο διάστηµα, µέρος από τη 

δυναµικότητά της, αφού αναφέρεται ότι το 1825 διέµεναν σε αυτή δώδεκα µοναχοί 

και λαϊκοί υπηρέτες. Tελικά, όµως, εξαιτίας των επιπτώσεων των γεγονότων του 

1821, περιέπεσε σε παρακµή και στα µέσα του 19ου αιώνα εγκατελείφθη, και η 

κτηµατική της περιουσία περιήλθε στην Αρχιεπισκοπή του νησιού, που την 

ενοικίαζε είτε σε κληρικούς, είτε σε χωρικούς, τους λεγόµενους «Επιστάτες». 

Στα χρόνια, που ακολούθησαν, ο ναός και τα µοναστηριακά κτήρια 

υπέστησαν µεγάλες ζηµιές από τη µακροχρόνια εγκατάλειψη και απειλούνταν µε 

κατάρρευση. Τελικά, όµως, στις 23 Iουλίου 1962, εγκαταστάθηκαν στη Μονή οι 

µοναχές Xαριθέα, Θεοφανώ και Eυπραξία, οι οποίες διέµεναν προηγουµένως στη 

Mονή της Mεταµόρφωσης του Σωτήρος στο Kαϊµακλί, και µε την ευλογία και την 

ενθάρρυνση του Aρχιεπισκόπου Kύπρου (1950-1977) Mακαρίου Γ΄ άρχισαν 

εργασίες για την ανακαίνισή της. Tρία χρόνια αργότερα, στις 11 Δεκεµβρίου 1966, 

η Xαριθέα χειροθετήθηκε στην ηγουµενία, όπου και παρέµεινε µέχρι τον θάνατό 

της, που συνέβη το 2000. Στο µεταξύ, στη Μονή προσήλθε µεγάλος αριθµός 

µοναζουσών µε αποτέλεσµα σταδιακά να αποτελέσει σηµαντική πνευµατική όαση, 

όπου κατέφευγαν πολλοί πιστοί, τόσο από τη γύρω περιοχή, όσο και από αλλού, 

χάριν προσκυνήµατος, αλλά και για να παρακολουθήσουν τις εκκλησιαστικές 

ακολουθίες, που τελούνταν ανελλιπώς σε αυτή. Στα νεότερα χρόνια, τη µακαριστή 

Χαριθέα διαδέχθηκε η µοναχή Προδρόµη, η οποία ενθρονίστηκε στην ηγουµενία 

στις 28 Mαΐου 2000 και η οποία συνεχίζει µε τον ίδιο ζήλο το έργο της προκατόχου 

της. Σήµερα στη Μονή εγκαταβιώνουν σαράντα περίπου µοναχές, γεγονός που την 

καθιστά την πολυπληθέστερη του νησιού.

Οµιλία που εκφωνήθηκε στα πλαίσια των «Α΄ Ηρακλειδίων», που διοργάνωσε, στις  

19 Σεπτεµβρίου 2015, η Ακαδηµία Πολιτισµού της Ιεράς Μητρόπολης Ταµασού και 

Ορεινής «Κυπροπαίδεια» στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητρόπολης Ταµασού και 

Ορεινής στο Πολιτικό.

Δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Ο Παράκλητος, τχ 15 (Λευκωσία 2015), σ. 35-37.
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