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ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΗΣ ΦΑΝΤ ΑΣΙΑΣ 

Το μοναστήρι του Αγ. Χρυσοστόμου 

?9 Ιουνιου Γιορτη των Κορυφαιων 

Αποστολων Πέτρου και Παύλου Τέτοια με

ρο γιορταζε το μοναστηρι του Αγ Χρυσοστο

μου γιατι τα εγκαινια του πρ~ηου νe1ου είχαν 

γινει στις 29 Ιουνιου Χιλιάδες προσκυνητεc; 

απο τα γραφικα yωρια του Πενταδαyτύλου 

Δικωμο Συγyαρι Βουνό. Κουτσοβέντη αλ

λά κι απο τα χωρια της Κυθρέαc; και τη Λευ

κωσία. μαζευοντον για να τιμήσουν τον Ιερό 

Χρυσοστομο τον φλογερό Ιεραρyη της Εκ

κλησιαc; 

Ηταν ενα πανηγύρι μοναδικο σε κο

σμοσυρροή Οι δρομοι γεμιζαν αυτοκίνητα 

σε μεγαλη αποσταση κι ο κόσμος εμοιαζε 

με μελίσσι Ηταν μια ευκαιρια να βλεπονται 

οι κατοικοι των γυρω χωριών που οι περισσο
τεροι ήταν γνωστοί και φίλοι Κοντοστέ

κουνταν. ανταλλαζαν μερικεc; θερμεc; και 

εγκαρδιεc; κουβεντεc; και συνεyιζαν να 

μπουν απο πι μεγαλη εξωπορτα του μονcι·· 

στηριου μεσο γιcι νcι προσκυνησουν τη yόρn 

τοιJ μεγcιλου Αγίου Μόλις εμπαινιχ δεξιό 

μια πετρινη βυζαντινη βρυση με μπολικο 

νερο δροσιζε τους προσκυνητεc; Πιο πάνω 

υψωνοταν εναc; πελωριοc; βρcιyοc; κοφτοc; κι 

αποτομοc; και στη ριζα του βρισκοτcιν η πε

ριφημη πηγη με το θαυματουργο αγιασμα 

του αγιου Χρυοοστομου 

Το μοναστήρι βρισκεται κάτω από το 

βουνό που στην κορυφη του είναι κτισμενο 

το Φρουριο Βουφαβέντο Βρισκεται σε υψο

μετρο 512μ. εντεκα μιλια βόρεια από τη 

Λευκωσία. Η τοποθεσία του ειναι μαγευτική 

Ο καταπράσινος μεγαλοc; κηποc; του μοιάζει 

με όαση στη νότια πλευρό του βουνού Από 

εκεί αγναντευει κανείς τη Λευκωσια. τον 

κόμπο τηc; Μεσαριόc; με τα γύρω χωριό ένα 

θέαμα μοναδικο σε ομορφιά Λίγο πιο πάνω 

φαντάζει σαν ακοίμητος φρουρός ο άγριος 

βρόχος με το Βουφαβέντο το κάστρο της 

Ρήγαινα ς 

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ 

Η Μονη ιδρυθηκε στους Βυζαντινούς 

Του κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΑΠΑΚΗ. 

δασκάλου - θεολόγου 

χρόνους πιθανότατα κατα τιc; ημερεc; του 

πρωτου Χριστιανου Αυτοκρατορα Ισωc; 

ιδρύθηκεν απο την Α για Ελενη Κι αυτό για τι 
ο παλιότερος απο τους δυο ναουc; ονομαζο

ταν Αγία Ελενη Υπαρyουν δυο ναοι που κτι

στηκαν σε διαφορετικεc; εποχεc; και είναι 

ενωμενοι μεταξυ τους Ο ναοc; της Αγίας 

Ελενης βρισκεται στα νοτια και στα βορεια 

του Αγιου Χρυσοστόμου Η Αγια Ελενη το 
330 ιδρυσε την Ιερό Μονή στο ονομα της 
Αγιαc; Τριαδοc; ομωc; προς τιμη της ιδρύτρι

ας του ο ναοc; φερει το ονομα τηc; Για την 

αρyαιοτητα της Μονηc; γραφουν ο Μπόρσκυ 

το 1735 ο Μαριτι το 1738 και ο Ποπόκ το 
1762 (Τσικνοπούλου Ιερό Μονη Χρυσοστο
μου Λευκωσία 1959 σελ. 69) 

Η σχετικη παράδοση όπως την αναφέ

ρει ο Μπαρσκυ ειναι n εξής Μια βυζαντινη 

Αρyόντισσα αρρωστησε απο λέπρα και επει

δη ο ήλιος του θέρους δυναμωνε τους πό

νους τrκ. έκτισε στην κορυφη του βουνου 

μιCϊ κατοικια στην οποια έμενε κατο τους 

θερινουc; μήνες Πέρασαν χρονια πολλά 

χωριc; να βρει θεραπεία Είδε τότε ένα όνει

ρο που της επεβαλλε να κατεβεί αnο το 

βουνό κοι σ ένα σημείο υπήρχε τρεχάμενο 
νερό. Εκεί αν λουζόταν θα θεραπευοταν 

Χωριc; yρονοτριβη η αρyόντισοα με τη βοή

θεια των υπηρετών της βρηκε την πηγή λού

σθηκε και γιατρεύτηκε Αργοτερα εκτισε 
ναό προς τιμήν της Αγιαc; Τ ριαδος καθώς 

και το Μοναστηρι αυτό. (Τ σικνοπούλου ενθ 

ανωτ. σελ 20) 

Συμπληρωματικη ομωc; παράδοση ανα

φέρει ότι στην ιαματικη πηγή λούσθηκε και 

θεραπεύτηκε πρώτα το σκυλλάκι της «Βασί

λισσας». ή Πριγκίπισσας που είχε κολλήσει 

και αυτό λέπρα από τα χοοια της κυριαc; του 

Παραξενεμένη η Αρyοντισσα από την ανα

πάντεχη θεραπεία του σκυλλου βάζει τους 

υπηρετεc; της νσ παρακολουθούν το σκυλλά

κι. Αυτοί το ειδαν να κατεβαίνει και να λού

ζεται σε μια πηγή. ξανά και ξανά. Πήγαν 

λοιπον και το είπαν στην Αρχόντισσα του κά

στρου Τότε η Αρyοντισσα αποφάσισε να, 
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δοκιμασει και αυτή το φάρμακο Πράγματι 
Απο τα πρώτα κιόλας μπάνια άρχισε να γίνε
ται καλά Σε λίγες μέρες ηταν εντελώς 
υ γι ης 

Τώρα πια μπορουσε να γυρίσει στη 

Λευκωσία κοντα στους φίλους και συγγε

νείς της Αρχισε μάλιστα να κάνει τις προ

ετοιμασίες. Μια νυχτα ομως ειδε ένα παρά

ξενο όνειρο. Φανερώθηκε στον ύπνο της ο 

Αyιος Ιωαννης ο Χρυσόστομος και της ει

πε «Εδώ είνω ο τόπος σου. Εδώ που για

τρεύτηκες. εδώ πρέπει να ζησεις και τα υπό
λοιπα χρόνια της ζωηc; σου Κτίσε μια εκ

κλησία χαρισμένη στ· όνομα μου κω μείνε 

εκεί σ· όλη σου τη ζωή» (Αθηνά Ταρσουλη 

«Η Κύπρος». σελ. 446) 

Ετσι η Αρχοντισσα έκτισε δίπλα απο 

τον ναό της Αγίας Ελενης και ένα ναό προς 

τιμή του Αγίου Χρυσοστόμου Φαινεται οτι η 

παλιά Μονη θα είχε ερημωθεί από τις επι

δρομές των Σαρακηνι.;Jν ~ω: η Αρχόντισσα 
εφροντισε να Ι',αναδιJοει ζωη οτο μοναστή

ρι Ο Τσικνόπουλος άσχετα με την αλήθεια 

rj όχι της παράδοσης τοποθετεί την ανωωί
νιση του ναου της Αγίας [λένηc; και την ανέ

γερση του νοου του !-'lyίou Χρυσοστόμου το 
990 μ χ 

Η παράδοση αναψ:ρει ότι η θεροrrευμε

νη κυριο είναι θομμενη μεοα στην εκκλησicι 

μα(i με δ(ιο πισπ:c; ΙJπηρtτριεc; της Οι μο 

ναχοί άναβαν ενο καντηλι πάνω από τον πτ 

φ ο 1 ης γιο να θυμουνται την ευεργέτιδα της 

μονης τους 

Ομως φαίνεται οτι το θεμο της Αρχον

τιοσος αυτrjς ειναι λίγο μπλεyμενο Στο μο 

νοοη'jρΙ υπορχει και μια εικόνα που πορου

σιαζει την Μαρια Μολίνο και το γιο της να 

προσεύχονται yονοτιστοι μπροστά στην Πα

νοyια Δiηλο ι.)ρθιος ο /",γιος Ιωοννηc; c 
f λεημωv Η cπιyροφrΊ ονοφεπει 'Ι i δcηοις 
τηc δουλη.--; τοιJ Οεσυ Μcφ·.τ.; τυu Μολι

νο" 1 σ πρώτο εριiηημα εινα: yιcπι ανοφε

ρtΊαι ο Ιωοννης ο ΕλειΊμων ιωι οχι ο Χρυοό

:;rcψος Το δcυτ:~ρο ερωτημα ειναι ΜrΙπωc: 

ε:vι.ιι cιυπ1 η Αρχοντισοα που θεραπευτηκε 

και ιδρυσε το μυvαστi1ρι αυτό Στο rτρωτο 

ερώτημα δε μποροι~ιμε ν απαντηοουμε εΕ. 

αλλου δεν ειναι και τόοο σημαντικο Στο δε υ

τε ρο ερωτημπ η Αθηνα Ταρσουλη πππντο 

καταφατικά 

Ομως εινοι λανθπσμενη η ταυτιση των 

δυο αυτών «κυριων, Αποκλειετοι η Μαρία 

Μολινο η Ενετη Αρχοντισσο να ειναι η ιδρυ-
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τρια της Μονης οπως λέγει η παραδοση Η 

εικονα αυτη ζωγραφίστηκε το 1500 περιπου 
ενώ ο ιερός ναός του Αγίου Χρυσοστόμου 
κτιστηκε το 990 (τσικνοπουλου ενθ· ανωτ 
πλ Ί2) Η Μαρία Μολίνα εινω η ευyενης 

κυρία που κατα την ομολογία του περιηyητη 

Μαρίτι (1Ί62) ανεστηλωσε τον ναό της Αyι

ας Ελένης και ανακαίνισε τη Μονη Κι αυτο 

το εκανε ίσως από ευyνωμπσυνη προς τον 

άγιο για κάποιο καλό που της εκονε Ισως 

γιο τη θεραπεία κάποιας δερμcιτικης αρρω 

στειαc του γιου της η της ίδιας 

Οπωc; αναφέραμε και προηγουμένως 

στο μοναστηρι υπάρχουν δυο ναοι Ο νοτιος 

ναός κτίστηκε το 330 από την Αyιπ Ελενη 
Κα τα τις αραβικες όμως επιδρομες υπέστη 

μεγάλες βλοβες ιδίως το 806 Το 990 επι
σκευάστηκε από ευσεβεις προσκυνητές και 

διατηρηθηκε ως προοκίJνημα μόνο yιατι εν 

τω μεταξύ ειχε κτιστεί και η εκκλησια του 

Αγ Χρυσοστόμου η οποία ητον ο κυριως 

ναός τοιι μοναστηριου Το 1400 ορχισε ποί1ι 
να λειτουργεί ολλο με την καθοδο στην f(υ

προ πολλών Μαρωνιηjν προστέθηκε στη 

δυτικι1 πλευρά του Μαρωνιηκος Ευκτηριος 

Οίκος Παρόμοιο περίπτωση βλέπουμε κω 

στο ναό της Παναγίας Αψινθιcjτισσας στο 

Βουνο 

Το 15Ί1 ο Μαρωνιτικόc Ευκιηριο~· Οι 

κος εyκατελειφθηκε διοτι τελειωοε η θρrι 

σκε υτικη κατππιεση των Φροyι<ων ,,_α; τω.ι 

Ενετων με την ελευοη του Τοιφιω:J κcπο 

κτητη Στη συνέχεΙα ο vuo( κοτέοτη t: ro1~ 

μόρροπος ΊΌ 1891 yκρ<.μιοτr]ΚΕ κπι χτισηκε 
ο ολόκληρο το χωρο της Ay EλF:vηc κο: 

του Μαρωνιτικου ναοιJ ο τελευωιοc; ιεροc; 

ναος που βρισκοταν εν χρήσει rιi;yρι το 

19Ί 4 Ο μ ως ο νέος νποc δε διπτηρψπ την 

παλια ομορφιο του που ΙJH'V μοναδικος στο 

ρυθμο Ο GeffΘηι (Τσιι<νοnοι)λου ενθ ονωr 

δc:λ Ί3) cιναφερει οτι το οχεδιο του εμοιcι~ε 

με τον Αντιφωνητη κω το νοο τηι~ ι'\ιιιινfJιι:, 

τισσπc; 

Ο ιL:ροc νaoc ι ου /'\γιοι! Χρυοοοι ο μ οι ι 

που βριοκετοι στη βορεια πλευρο rou νποι1 
της Αyιος Ελενης κτιοτηκε το 990 Το 1400 
κτιστηκε στη i'\υτικη παλι πλευρο τοιι arω 

τους Μορωνιτες μια στοιΊ γιο το Λατινικο 

Ευκτηριο Περιπου το 16ΊΟ ερειπωθηκε και 

εyκαταλειφθηκε Τ ο 1683 αναστηλώθηκε 
και ορχισε παλι να λειτουρyει Μετα τον 

σεισμο του 1Ί 41 εγκαταλείφθηκε για να 

επιδιορθωθει το 1 Ί62 Γ υ ρω οτο 1900 αφε 
θηκε νια τριτn φορα στn φθορα Το 1945 
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-57 αναστηλώθηκε και παραδόθηκε στους 
προσκυνητες γιο να θουμοζουν το κάλλος 

και το μεγολειο του 

Το 197 4 με την τουρκικη εισβολη εγκο
τολειπονται και οι δύο εκκλησίες και το μο

νοστηρι στο ελεος του τουρκικου Αττίλα 

Τελευταία διοβcωαμε στις εφημερίδες ότι ο 

ένας οπό τους δυο νοοίις (ποιός άραγε:) 

μετατράπηκε σε τζομι απο τους Τούρκους 

Ο.τι δεν τολμησε η μακρόχρονη λαιλαπα 

των φρικτών δυναστών της Κυπρου να ι<άμει 

το έκαμε ο αδίσταχτος Αττιλe1ς που δε σέ

βεται ουτε ιερα ουτε οσιC1 και που συμπερι

φερc:τοι -ρισχειροτc:ρα κι απο τους μεσαιω

νικούς πρυκατοχους του 

ΜΟΝΑΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΠΕΡΙΠΗΕiΕΣ 

ΗΙΣ ΜΟΝΗΣ 
Τ C' 1 2ον Oi(;)VC1 η μονη γνωρισε ~~εγάλη 

δοξο και λcψπροτητα Εiχε πορα πολλους 

μοναχούς Τ ο 1152 ·- 1159 η ρθc εδώ γιο vιι 
μcνάοει ο Αvιος Νεοφυτος από τον Κοτω 

Δρυ των Λευκάpων του ανατέθηκε μc'ιλιστα 

να καλλιεργεί το αμπέλια που βοiσκον rav 
στην τοποθεσια Βουηπες του ΚοιιτοοβΕ:νΓη 

Αφ ου εμεινε cδώ γι:, r.πτc'ι χρόνlll αναχώρη

σε γιο την Πάφο Διοκρiθηκc σοv μονοχος 

01 iJV Λ γιο Χρυοοστομο και πόντο τε διοτη

ρουοε στενές σχεοcιc fΙC το μονοοτηρι του 

Αγ Χρυσοοτ{ψου στην οροφή τηc Εγκλει

στρσς ;c;u υπορχει επιγροφη που ονοφεπ,;; 

οrι ο iΞγκι\εωτος Νεοφυτος ητον πνευμα

τικο πκvο της "εν ·rω f\ουτζουβενδη Ιερας 

Μονιlc; του Χρ:;σοστοι ιου» 

Το .δωοεκατο Ο:LJνιι ειχε ncιpa ηολλους 

μονπχους το μοναcπηρι Ομως τον r:πιρό 

της ΦρογκοκραΊ ι ο ς κηι Ενετοκρπτίος οι μ ο

να.; βρ;~fωντπν Li1lU διωyμο t:τοι ΚC1Ι εδώ 

λιγοστευουν οι μονcιyοι διστι πι φομολογιες 

τωv μονcον ;:ινnι ψηλ~ ς και η ΠΓ"Jοr,λκ~JΟη 

e_πον μοvαχtο.~μο εη(}>:-~πε να εγκμιθ~· \ r_1no 
rouς Φμιιγκουc; Κ<._\: ΙUUt_; tΞ:vE.τUίJC. το [{)!fl 

οιηιβαινει κο ι ιω ω την Τουρκοκρη: ιο ω 

μnνοστη()Η--ι nι<λπf~ωΑηκαν κοι rΗJληθrtΙ<(Ιν 

Οι Τουρκοι οπτν εφτcισαν στο μονcωτη

ρι του Αγιου Χμυοοστομου εοπnσαν και κο

τόcη ρεψον το ποντcι ελπιζοντος ο τι θα 

βρουν θηοοιφους Ο ΡcJσσος μοναχός 

Μπορσκυ ι 1735) ονιτφερει οτι «την cποχr1ν 
της τοιιρκικηr: κcηπκτήσεως οι Μοναχοι 

εφιιγαν cις το βουνό και εις τος ερημους 

απο φοβον των Μωαμεθανών Οι κπτακτηται 

ευροντες την Μονην κενήν ηλπιοαν οτι θα 

ευριοκον θnσαυρους κρυμμενους κατω απο 

το μαρμορα Εθρουσαν λοιπον και εσιωψαν 
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ολlJπητο τον διάκοσμον αυτής της Εκκλησί

ας Ημπορεί κανείς να ιδη τα ίχνη αυτής της 

καταστροφής" (Τσικνοπούλου ενθ' ανωτ 
σελ 56) 

Λιγο αργότερο ο Μέγας ΒεΖ:υρης έδω

σε στους Ελληνες το δικαιωμο να οπελευ

θερ~Jσουν με λύτρα το μοναστήρι που κοτε
λοβον οι Μωαμεθανοί' Ετσι οπολυτρ~Jθηκε 
και η Ιερά Μονη του Χρυσοστομου αφού 

αγοραοτηκε οπό θεοσεβή πλούσιο Χριστια

νό. ο οποίος περί τα τελη της ζωης του τη 

χαρισε στον Πονόγιο Τ<'ιφο Από τότε η Μο 

νη Χρυοοστόμου υπάγεται οτο Παφιαρχειο 
Ιεροσολύμων 

ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ 

Η Moνrj ειχc αρκετα κτισμοτο Η εκ
κλησια της Παρθενου (Αφεντρικας) f()υ 

Κουτοοβεντη βρίσκεται μεταξίJ 111ς Μοvης 

και του χωριου Στη νοτιά πλευρπ της βr:ι

σκεται η Εκκλησια του Σuηηρος Ι\ι1εσο σ

αυτή βρiσκοντω ωραιότοτες τοιχογραψια; 
που αναφέρονται στπ Παθη του Σωτηρος 

Στην Ιερο Μονη Χρυσοστομου υπαγΕ.

ται και η Μονη της Παναγίας ΑψινθιC:ηιοοοι: 

που βρισκεται κοντά οτο χωριc• Βουνο κα

θώς κω ο ιερός νcιος του Aγiou r·εωργiου 

του Ρηγατη στη Μορφου Μεοα στους \'~Ί· 

ους του Λ γ Χρυοοστομοu και της Αγιυς Ελι 

νης υrrηρχαν ωραιοτσι ες εικονα, ση6νιυι~ 

αξιC1ς οπως του Προδρομου του Αγ Ποιι 

λοu του /'φχαγγελου ί'ν~ιχαηλ της ΠCΊντο
vασοαc: !<αθWς και οι τοιχογραcpίcc; του /-\γ 
Χρυσοστομου. Μ 13αοιλείου του Εντω!)ια
σμου (nροκειται γιπ μια σπι'ινtcι rοιχογραφίο 

με πρωτοφανη ποροστστικοτητπ στην εκ

φροοη των προσώπων) 

Με σο στο γυρισ~ιυ των ωωνων ro μονc, 
στηρι του Χρυσοοτόμcυ γνωrιοΕ: χρονιο 

Ιcις λαμπροτητης ο:cυ uεyoλi'IOU ολλο 

χρονια ξεηεσμου μcφασμο(J ιωι ολεθροι; () 
τελευτοιος ολεθρος ομως H1lJ 1974 
κατι το ονεηονοληnτο αφου ο voC:!:; μετcπρ':' 
πηκε σc τζαμι κι οπωσδηιτοη οι 1 ουρκ.ι;ι ιςη

ιοκτητες θπ κατεοτρεφCΙν ΓΓΙ v;;EJε χριcπιcJ

νικό ι::νθυμιο 

Η ήμερη ομορφια η ου ν rαιριιωμένη με 

το επιβλητικο μεγαλείο τnc~ γυμω οροοειρας 

και της πεδιαδας που οι rλωνο rον κοτω απ ο 

το μοναοτηρι, αφηναν τον προσκυνητή εκ

στοτικο Νόμιζες ότι η ηρεμία του τοπίου 

υμνουσε το μεγαλειο του Θεου στις γαληνι

ες μέρες που κυλούσαν ήσυχα κι ομcριμνα 

Η ογριιiδα των γυρω βράχων απο την όλλπ 




