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OΙ ΣTAYPOBOYNIΩΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ ΠΑΪΣΙΟΣ ΚΑΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

H νεότερη ιστορία της Ιεράς Mονής Σταυροβουνίου είναι άµεσα 

συνδεδεµένη µε τον νέο κτήτορά της, Iεροδιάκονο Διονύσιο Xρηστίδη (1830-

1902), γνωστό αγιογράφο και ασκητή, ο οποίος εγκαταβίωσε σε αυτή στα τέλη 

του 19ου αιώνα και έθεσε τις βάσεις για τη µετέπειτα ακµή και πνευµατική της 

ακτινοβολία. Προηγουµένως η Mονή είχε παραµείνει εγκαταλελειµµένη για κάποιο 

χρονικό διάστηµα, πιθανότατα εξαιτίας των επιπτώσεων που είχαν στην Kύπρο τα 

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

λεηλατήθηκαν από τους κατακτητές και απογυµνώθηκαν από την κινητή και 

ακίνητη περιουσία τους. Ο Xρηστίδης µερίµνησε επίσης για τη συγκρότηση της 

πρώτης αδελφότητας της Μονής στα νεότερα χρόνια, η οποία περιλάµβανε 

µερικούς από τους πιο ονοµαστούς για την ασκητικότητα του βίου τους Kύπριους 

µοναχούς του 20ού αιώνα. Δυο από αυτούς, οι αυτάδελφοι Δαµασκηνός (1869-

1942) και Παΐσιος (1870-1950), κατάγονταν από την Αραδίππου, όπου είχαν ζήσει 

τα νεανικά τους χρόνια. Ας σηµειωθεί ότι ο πατέρας τους ήταν ιερέας της 

κοινότητας και ονοµαζόταν Μιχαήλ Xατζηδηµήτρη (1830-1916), το δε όνοµα της 

µητέρας τους ήταν Λεονή (1842-1932).

Σύµφωνα µε χειρόγραφο, στο οποίο ο Διονύσιος κατέγραψε τις αναµνήσεις 

του από την επαναλειτουργία της Μονής Σταυροβουνίου, οι δύο αδελφοί 

εγκαταβίωσαν σε αυτή γύρω στο 1899 και έγιναν µικρόσχηµοι µοναχοί στις 10 

Μαρτίου 1900. Μεγαλόσχηµοι έγιναν µερικά χρόνια αργότερα από τον διάδοχο 

του Διονυσίου, νέο Ηγούµενο Βαρνάβα (1864-1948). Aµφότεροι οι Παΐσιος και 

Δαµασκηνός υπηρέτησαν σε διάφορα διακονήµατα στη Mονή και άφησαν φήµη 

ενάρετων και καλών µοναχών, οι οποίοι τηρούσαν µε σχολαστική ακρίβεια τα 

καθήκοντά τους.

Είναι αξιοσηµείωτο, ότι οι δύο αυτάδελφοι µοναχοί συνδέθηκαν µε µια 

σηµαντική σελίδα της ιστορίας του κυπριακού µοναχισµού των χρόνων της 

Αγγλοκρατίας, αφού συνέβαλαν στη διάσωση της Μονής της Τροοδίτισσας από 

την εγκατάλειψη. Συγκεκριµένα, το 1939, υπακούοντας σε σχετική προτροπή του 

τότε Tοποτηρητή του αρχιεπισκοπικού θρόνου Mητροπολίτη Πάφου (1930-1947) 

και µετέπειτα Aρχιεπισκόπου Kύπρου (Iούν.-Iούλ. 1947) Λεοντίου, µετέβηκαν µαζί 

µε άλλους Σταυροβουνιώτες µοναχούς στη Mονή και στήριξαν τη λειτουργία της, 

µετατρέποντάς την σε κοινόβιο µε βάση το αγιορειτικό τυπικό και προϊστάµενο 

τον Δαµασκηνό. Ας σηµειωθεί, ότι η Μονή Σταυροβουνίου ήταν µέχρι τότε το µόνο 

από τα κυπριακά µοναστήρια, που λειτουργούσε ως κοινόβιο, καθεστώς το οποίο 

εφαρµόστηκε κατά τα πρότυπα των Μονών του Αγίου Όρους, µετά την 

επαναλειτουργία της από τον Διονύσιο Χρηστίδη.
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Οι Σταυροβουνιώτες µοναχοί αφήχθηκαν, στις 25 Αυγούστου 1939, στη 

Μονή της Τροοδίτισσας, όπου µερικές ηµέρες αργότερα µετέβη και ο 

αντιπρόσωπος του Λεοντίου, εφηµέριος του ναού της Φανερωµένης, Παύλος 

Bρυέννιος, ο οποίος, την 1η Σεπτεµβρίου 1939, ανακήρυξε τη Mονή σε κοινόβιο µε 

προϊστάµενο τον µοναχό Δαµασκηνό. Σώζεται έγγραφο, ηµεροµηνίας 27 Mαΐου 

του έτους 1940, όπου αναφέρονται τα ονόµατα των µοναχών, που εγκαταβίωναν 

τότε στη Μονή και τα διακονήµατά τους, όπως ορίστηκαν µετά από επίσκεψη του 

Mητροπολίτη Λεοντίου: Δαµασκηνός προϊστάµενος, Παΐσιος σύµβουλος και 

ταµίας, Iλαρίων σύµβουλος και επιστάτης κήπων, Mελέτιος έφορος κτηµάτων και 

ζωγράφος, Λεόντιος γραµµατέας και λογιστής και Nείλος εκκλησιάρχης. Στα 

πρώτα βήµατά της, η νεοσύστατη αδελφότητα αντιµετώπισε αρκετά προβλήµατα, 

ωστόσο µπόρεσε και έθεσε τις βάσεις για τη µετέπειτα απρόσκοπτη λειτουργία 

της και τη σωτηρία της από τον επαπειλούµενο κίνδυνο της ερήµωσης.

Δυστυχώς, δύο χρόνια ύστερα από τη µετατροπή της Mονής της 

Tροοδίτισσας σε κοινόβιο από τους Σταυροβουνιώτες µοναχούς, το βαρύ κλίµα 

των βουνών του Tροόδους κατέβαλε τον προϊστάµενο Δαµασκηνό, που 

προσεβλήθη από πνευµονία και απεβίωσε στις 13 Φεβρουαρίου 1942.  O δε 

αυτάδελφός του, Παΐσιος, υποχρεώθηκε, µετά από κατηγορηµατική προτροπή 

θεράποντος γιατρού, να εγκαταλείψει την περιοχή και να επιστρέψει στη Mονή 

Σταυροβουνίου, όπου το κλίµα ήταν ηπιότερο. Aπεβίωσε το 1950.

Για τον Δαµασκηνό, ο νυν Hγούµενος της Mονής Σταυροβουνίου Aθανάσιος 

σηµειώνει τα ακόλουθα: «Yποδειγµατικός µοναχός. Eπί σειρά ετών διετέλεσεν 

Eπίτροπος της Mονής. Kατόπιν προσκλήσεως του τότε Tοποτηρητή του 

αρχιεπισκοπικού θρόνου Λεοντίου και την ευλογία της Mονής, οµού µετά του κατά 

σάρκα αδελφού του Παϊσίου µοναχού και των Mελετίου ιεροµονάχου, Mατθαίου 

µοναχού και Iλαρίωνος µοναχού, µετέβη µετά της εν λόγω συνοδείας (ως 

προϊστάµενος αυτής) κατά το έτος 1940 εις την Iεράν Mονήν Tροοδιτίσσης και 

εγκαθίδρυσαν το εκεί υποδειγµατικόν κοινόβιον. Παρέδωσε την αγίαν του ψυχήν 

εις χείρας Kυρίου την 13ην Φεβρουαρίου 1942, εις ηλικίαν 73 ετών, ευρισκόµενος 

εις το νοσοκοµείον Πλατρών και ενώ έψελνε το “Hσαΐα χόρευε”». Για τον δε 

Δαµασκηνό γράφει τα ακόλουθα: «Aδελφός κατά σάρκα Δαµασκηνού εκ της 

Aραδίππου. Ήτο πολύ πρόθυµος εις τας ακολουθίας, πρώτος εις την εκκλησίαν, 

πρώτος εις τας αγρυπνίας. Eις την διακονίαν ήτο ακούραστος άνθρωπος και 

βιαστής διά την Bασιλείαν των Oυρανών. Yπήκοος µέχρι θανάτου. Aνεπαύθη εν 

Kυρίω το 1950, ετών 80». 
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