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Παναγία η Μαχαιριώησσα 

Η μικρή Κίιπρος είναι γεμάτη από μικρά 

και μεγάλα Μοναστήρια. Σε κάθε βουνο

κορφή κι ένα Μοναστήρι και κάθε Μονα

στήρι είναι κοι μια ολόκληρη ιστορία. Από 

τους καιρούς πούβρισκαν εδώ καταφύγιο 

σι διωγμένοι μοναχοί της Μικράς Ασίας 

μέχρικαισήμερα.Κιοιμοναχοίαυτοί,που 

κουβαλούσαν μαζί τους και πολύτιμες 

εικόνες, για να τις σώσουν από τη μανία 

των εικονομάχων, έκτισαν αρκετά αξιό

λογα Μοναστήρια που διατηρούνται μέχρι 

σήμερα. 

Θα επιχειρήσουμε, μέσα από το περιο

δικό μας, να κάνουμε μια παρουσίαση των 

κυριοτέρων Μοναστηριών τόσο της ελεύ

θερης, όσο και της κατεχόμενης Κύπρου. 

Αρχή κάνουμε το Μοναστήρι του Μαχαι

ρά. Τις πληροφορίες για το Μοναστήρι και 

την ιστορία του, μας τις έδωσαν, πολύ πρό

θυμα, οι εκεί μοναχοί, μια που ο Ηγούμενος 

Χαρίτων, την ημέρα της επίσκεψής μας 

'aσθενούσε και βρισκόταν στο Νοσοκομείο 
της Λευκωσίας. 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

Η ιστορία του Μοναστηριού της Πανα

γίας του Μαχαιρά ξεκινά από το 750 μ.χ., 
όταν ένας aσκητής, που το όνομα του δεν 

έγινε ποτέ γνωστό, έφτασε· για να βρει 
καταφύγιο απ6 το τότε κίνημα της εικονο

μαχίας. Είχε μάλιστα μαζί του μια εικόνα 

της Παναγίας, που σύμφωνα με την παρά

δοση ήταν μια από τις εβδομήντα εικόνες 

της Παναγίας που ζωγράφισε ο Απόστολος 

Λουκάς. 

Ψοχνοντας για ένα ασφαλές μέρος να 

κρύψει την εικόνα, ανέβηκε στα βουνό. του 

Μαχαιpά, όπου βρήκε ένα μικρό σπήλαιο, 

κοντό στο και εκεί κτί

στηκε το πρώτο Εκκλησάκι της Εικόνας της 

Παναγίας. Ο άγνωστος Ασκητής έζησε 

μόνος εκεί, μέχρι το τέλος της ζωής του. 

Τον επισκέπτονταν μόνο πιστοί που ήθε

λαν να προσκυνήσουν την εικόνα. 

Το 1145 ήρθαν από την Παλαιστίνη δυο 
άλλοι aσκητές, ο Νεόφυτος κ.αι ο Ιγνάτιος 

και έμειναν σrη Μονή του Αγίου Χρυσο

στόμου. Σύμφωνα πάντα με την παράδοση, 

η Παναγία αόρατη, τους προέτρεψε να 

Άννα Βιολάρη 

ασκητέψουν στο βουνό του Μαχαιρά, εκεί 
όπου ήταν κρυμμένη η εικόνα της. 

Όταν έφτασαν στη σπηλιά, οι aσκητές 
προσπάθησαν να κόψουν τους θάμνους και 

τα κλαδιά που έκρυβαν την εικόνα, με έvα 
κλαδευτήρι. Και τότε άκουσαν μέσα από 
την σπηλιά μια φωνή να τους λέει: "Τα κλα

διά να τα κόψετε με το μαχαίρι που σας 

προσφέρω. Προτιμώ να λέγομαι Παναγία η 

Μαχαιριώτισσα κι όχι Παναγία η Κλαδευτή

ριώησσα». 

Μετά απ' αυτό, οι δυο aσκητές έμειναν 

στην περιοχή του Μαχαιρά, και το 1160 
πήραν τη μεγάλη απόφαση να πάνε στην 

Κωνσταντινούπολη και να ζητήσουν τη 

βοήθεια του Αυτοκράτορα Μανουήλ tc>υ 

Κομνηνού για να κτίσουν μοναστήρι. Πρό:γ;. 
ματι ο Αυτοκράτορας όχι μόνο τους βοή

θησε οικονομικό, αλλά τους παραχώρησι:; 

και ολόκληρη την περιοχή, που θα ήτdν πια. 

περιουσία του Μοναστηριού και το ίδιοτο 
Μοναστήρι θα ήταν ελεύθερο, αφορολό'γη

το, ακαταπάτητο και αηό το δημόσιο και 

από ιδώτες. 

Το 1172 έφτασε στην Κύπρο, πάλι από 
την Παλαιστίνη, ο Νεlλος ο οποίος έγινε 

Ηγούμενος τηc; Μονής, τη μεγάλωσε ιςαι 

. πραγματικά τη δόξασε. Ένα από τα έργα. 
του Νείλου ήταν η !δρυση Σχολε[ου trfO 
οποίο φοιτούσαν τόσο μοναχοί, όσο και 

λα'ίκά παιδιά. 

Πάλι με εντολή του Αυτοκράτορα Κομνη;. 

νού, το 1187 η Μονή του Μαχαιρά tγιvt 
Σταυροπήγιον, δηλαδή η Εκκλησία θεμε

λιώθηκε πάνω σε σταυρό. Σταuροπηγιακtι 

Μοναστήρια στην Κύπρο είναι και το Μοl/α;. 

στήρι του Κύκκου και του Αγfου Νεοφύτου, 

που και τα τρία ονομάζονται ετtlσης και 

Βασιλικές Μονές, για την προνομιακή 
προστασία που είχαν εκ μέρους των Βασι

λέων του Βυζαντίου. 

το 1201 μ.Χ. ο Νείλος συγγράφει την 

Τυπική Διάταξη, δηλαδή τους Κανονισμούς 
για τη θεάρεστον λειτουργία της Μονής,~ 

που σώζεται μέχρι σήμερα. 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ Ι<ΥΘΡΕΑ 

ΑΠCΠΕΦΡΩΙΗ 

από ~131 χρόνια, το 1530, όταν η 
των Ενετών, 

αποτέφρωσε το 

Μοναστήρι τοι.ι Μαχαφά και όλες τις 

αίθουσες κσι ης αποθήκες που είχε κτίσει ο 

Νείλος. Καταστράφηκαν χειρόγραφα 

μεγόλης διασώθηκε όμως η Τυπική 

Διάταξη, όπως και ο μεγάλος θησαυρός της 

Μονής, η Εικόνα της Παναγίας. Φυσικά η 

Μονή ξανακτίστηκε και συνέχισε τη λει

τουργία της, ήταν όμως πολίJ μικρότερη 

από την προηγούμενη. Παραμένει 

άγνωστο ποιος ήταν Ηγούμενος την εποχή 

εκείνη. 

Στη συνέχεια, πέρασαν από -ro Μονα
στήρι του Μαχαιρά πολλοί Ηγούμενοι, οι 

οποίοι το ανέδειξαν και το βοrιθησαν. Για 

παράδειγμα ο Λεόντιος Α' (1600-1615), ο 
Λεόντιος 8'(1667-1700) ο Παρθένιος (1721-
1766), για το έργο του οποίου υπάρχουν οι 
γραπτές μαρτυρίες του Ρώσσου περιηγητή 

Μοναχού Βασίλειοu Μπάρκσιι, ο οποίος 

επισκέφθηκε το Μοναστήρι και έγραψε 

πολλά κείμενα για τη λειτουργία του. 

Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 

Εκείνος, όμως, που σίγουρα ξεχωρίζει, 

απ' όσους πέρασaν από το Μοναστήρι του 

Μαχαιρό, ήταν ο Εθνομάρτυρας Κυπρια

νός, ο οποίος μπήκε .αηό μικρός στη Μονή, 

έμαθε εκεί τα πρώτα του γράμματα και. σε 

ηλικία 25 χρσνά>ν χειροτονήθηκε Ιεροδιά
κονος. Από το 1769, ο Κυπριανός ανέλαβε 
να διευθύνει το Μετόχι πtς Μονfις του 

Μ(!.χαφά, που βρισκόταν στο Στρόβολο. 

Στη συνέχειa ο τότε Αρχιεπίσκοπος Χρύ
σανθος τον διόρισε Οικονόμο της Αρχιεπι

σιωπής. Το 1810 ο Κιιπριαν6ς χειροτονή-
θηκε της Κύπρου και έκαμε 

πολλά για να την 

και ιδιαίτερα το Μοναστήρι του ιν•uΛL''ψu 

από τΘ οποlο 

Το 

γνωστό. 

την αγχόνη του και συγχιi.φεσε 

του Τοι)ρκοuς του που τον 

σαν από λίγα λεπτά κάτω από τα 

λυσσασμένα μάηα του Κιουτσούκ που 

παρακολουθούσε από το Σεράι τη μαρτυ

ρική 

αηό τη 
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Μαχαιρά. Λίγο αργότερα, το '1832, ο Μcιχαι
ριώτης Μοναχός Ιωαννίκιος, επικε

φαλής του γνωστού επαναστατικού 

μcιτος «Στάση του Καλογήρου» μs τη θαυ• 

μαστή του δράση ενάντια στην τουρκική 

τυραννία. 

ΔΕvτΕΡΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

Το Σεπτέμβρη του 1892, το Μοναστήρι 
του Μαχαιρά αποτεφρώθηκε για δεύτερη 

φορά. Τη χρονιά εκείνη είχε χεφστονηθεί 

Ηγούμενος ο Ιγνόντιος ΒΆ Και πάλι διεσώ

θηκε από τη φωτιά η Θαυματουργός Εικόνα 
της Παναγίας. ··εγραψε τότε η εφημερίδα 

«ΣΑΛΠΙΓΞ»: 

«Αποφράς και α πα ι σία αvέτειλενη ημέρα 

του nαρελθ6vτος Σα66άτου δια την ιερόν 
και σταυροπηγιακή Μονήγ Μαχαιριdδος. 

Ev διαστήμασι τριών ωρών εγένετο 6λη 
παρανάλωμα του πυρός... Ούτω λοιπόν 

απώλετο η μετά τον Κύκκον πλουqιωτάrη 

Μονή της Μαχαιριάδος, η διαιφινομtνη 

αείποτε επί τη μοναδική φιλοξενία και ayα

θάτητι των πατέρων της· ... " 

Με έρανο ανάμεσα στους πιστοίις 

εντός και εκτός της Κύπροu, σε ποΜ λίγο 

χρονικό διάστημα το Μοναστήρι ξανακτί

στηκε για άλλη μια φορά. 

Οι επόμενοι Ηγούμενοι ήταν ο Μητρο·· 

φάvης (1900-1937), ο 

1948), ο Ειρηναίος (1949-1 ο 

(1961-1964), ο Διονύσιος από το ,,..,,_, "''""'·''"'' 
πέρσι και από πέρσι ο Χαρίτων. 

τέκνα της Μονής Μαχαιρά, 6έ8cηα, ήταν 

και ο Μητροπολίτης Πάφου 

Μητροπολίτης Κιτίου Άνθιμος και 

πίσκοπος Αμαθούvτος Καλλίνικος. 

ΗΕΚΚΛΗΣΙΑ 

Η Εκκλησία που 6ρfσκεται 

Μοναστήρι του ιvιαχα.ψu κτί.ατr~ια: 

Το ξυλόγλυπτο 

οτάσιο, 

πέτρα, 

μέτοχο 

έργο, 

Κυριάκου το 1921. TQ 
nou είναι κτισμένο με 

με των 

και · Άσσια και 

ΤΟ ΕΞΩΚΚΛΗΙΙ ΤΟΥ Α ΓΙΟΥ ONOYΦPfOV 



εξωκκλήσι τοu Αγίου Ονουφρίοu. που είναι 

κτίσμα του 140u αιώνα. Λέγεται ηως το 
εξωκκλήσι έκτισε ο Ηγούμενος του 

Μαχαιρά Παρθένιος. Τα τελευταία χρόνια, 

κατά την ανακαίνιση που έκανε στο εκκλη

σάκι ο Ηγούμενος Διονύσιος, ανευρέθη
σαν ερείπια ποu αηοδεικνύοuν ηως στο 

χώρο αυτό ήταν κτισμένο μοναστήρι. 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α ΥΞΕΝτ!ΟΥ, Ο ΗΡΩΑΣ 

ΤΟΥΜΑΧΑΙΡΑ 

Το Μοναστήρι του Μαχαιρά δεν απου

σίασε ποτέ από κανένα αγώνα του λαού της 

Κύπρου, και δεν μπορούσε, 8έ8αια, να 

απουσιάσει από το μεγάλο απελευθερω

τικό αγώνα του 1955-59. σε ειδική αίθουσα 
στο Μοναστήρι ο επισκέπτης Θα νιώσει 

ρίγος όταν αvπκρύσει τα καμένα ρούχα, 

παπούτσια και άλλα προσωπικά rφάγματα 

του Γρηyόρη Αυξεντίου, μια ζωντανιΊ μαρ

τυρία του ολοκαυτώματος του Σταuραετοι) 

του Μαχαιρά από τους Εγγλέζους κατακτη

τές. 

Σης 4 του Φεβρό.ρη, το 1957, ο Αuξεντίου 
με τα παλληκάρια του έφτασε στη Μονή, 

όπου οι μοναχοί τον έκρυβαν και τον βοή-· 

θησαν μέσα σε είκοσι μέ:ρες να ετοιμάσει 

το κρησφύγετό του, που να γίνει 

χιiιρος θύμισης και για τις 

επόμενες γενιές. 

- «ΓοιΊμεvε, τη Μονή σου θα την κάμω 

Κούγκι»,' είπε ο rρηγόρης όταν το κρησφύ
γετο ήταν πια έτοιμο. Οι μοναχοί έπαιρναν 

φαγητό στα ηαλληκάρια της ΕΟΚΑ και τους 

βοηθούσαν να κρΙJβονται από τους · Ay .. 
γλους. Κάποια φορά, μάλιοτα, όταν οι 'Αy

yλοι έκανα~>' έρευνα σrο Μοναστήρι. ο ίδιος 

ο Αυξενrίοu τους ντυμέ

νος με ράσα, χωρίς αυτοί Ί/CΙ τον καταJιά .. 
6ουν. Κι 6rα\>' με το τυφλό 

του έντερο, σι 

Λεμεσό με 

ρουρyήθηκε. 

Πολύ συχνά οι 

στο Μοναστήρι, τίπο

τε. Μέχρι τις 3 του Μάρτη του 1957, που 
μετά αηό τη γνωση'j rφοδοσία, πήγαν 

απευθείας έξω από το κρησφι:ιγετο και 

φώναζαν στους αγωνιστές να βγουν έξω. Ο 

Αuξεντίοu τα τέσσεοα 

του να ηαραδοθούν, κι αυτός 

1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

·για να καεί και να γίνει σύμβολο 

αγώνα κ.αι Με τον πλέον σκλη .. 
ρό, μα δοξασμένο θάνατο. 

Φωτοyραφίες: Δtσπω Ρούσου 
Γράφει: Αθηνά Βιολάρη 

Το Μοναστήρι του Μαχαφά δυο φορές 

στην ιστορία του αποτεφρώθηκε και κατα· 

στράφηκε εντελ<ί.Jς. Η πρώτη ήταν το 

1530, όταν η Κύπρος βρισκόταν στα χέρια 
των ΕνετιiJv και η δεύτερη το 1892. 

Οι μοναχοί όμως του Μοναστηριού δεν 

τα έβαλαν ποτέ κάτω. Με εράνους από 

τους πιστούς τόσο μέσα όσο και από 

την Κύπρο, κατόρθωσαν να το ξανακτί

σουν. Ως εκ θαύματος και στις δυο ηερι

ητιi)σεις η θauματοιφγ!'J Εικόνα της Πανα

γίας, την οποία σύμφωνα με την 

ζωγράφισε ο Απόστολος Λουκάς, σώθηκε 

χωρίς να πάθει καμιά ζημιά. 

Στους διαδρόμους της Μονής, ανάμεσα 
σε πολλές άλλες επιγραφές, μπορεί ο επι

σκέπτης να διαβάσει: 

«Σάββατον πρωί, 5 Σεπτεμβρίου 1892. Η 
μεγάλη ιστορική Μονή του Μαχαιρά 

τριών ωρών έγινε παρανάλωμα του 

Πρώτη διεσώθη, υπό των Μοναχών Μελε

τίου και Νiκοδήμοu, με κiνδuνον της ζωής 

των, η θαυματουργός ΕικιiJV της Πανα

γίας». 

Ο 'Αγιος Τρύφωνας 
εναντiον των ακρiδων 

Ο Κυπριανός, για να προσφέρει και την 

του Θεού στο έργο της 

της "ολεθρίας κω παμφάγοu 
ης των 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ακριδόπληκτων πόλεων και χωριών με την 

Εικόνα του Αγίου Τρύφωνα του προστάτη 

της γεωργίας. Οι εικόνες αυτές είχαν 

ζωγραφιστε!, ειδικά γι' αυτό το σκοπό, στο 

Αγιογραφικό Εργαστήριο της Αρχιεπισκο-

11 ο 

πής το 1820, υπολογίζεται δε ότι ο αριθμός 
τους ανέρχετο σε 150. Από 102 
σώζονται σε 

του νησιού. 

ΤΌ τέμπλο της Εκκλησίας 



Πάνω ο Άγιος Τρύφωνας και δεξιά το 

τριώφορο κωδωνοστάσιο της Εκκλησίας 

της Μαχαιριώτισσας. 
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