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Εκατό χρόvια από την επανίδρuση της Ιεράς Μονής ι 
Σταυροβουνίου. Ο Ηγούμενος Διc.wύb'ιος Χρηατfδης. Ένας 

πίνακάς του έργο του Νίκου Νικολαiδη του Κύπριου. 

Δεν υπόρχει αμφιβολία ότι η Ιερό Μονη 

Σταυροβουνίου είναι το καύχημα και η 

αίγλη της ιστορίας του μοναχισμού στην 

Κύπρο. Μέσα από τη μακραίωνή της ιστο

ρία η Ιερό Μονή Σταυροβουνίου στόθηκε 

φόρος και βρόχος αγέρωχος για την προό

σπιση των πατρίων παραδόσεων της πίστης 

μας και του ορθόδοξου μοναχισμού. Η Αγία· 
Ελένη που πότησε το πόδι της πόνω στην 

Κυπριακή γη ύστερα από θαλασσοταραχή 

που συνόντησε ταξιδεύοντας από τα Ιερο

σόλυμα θέτει το θεμέλιο λίθο και με τη δική 
της την προσtαγή και επιθυμία κτίζεται 

εκεί πόνω στην θουνοκορφή το Σταυρο
βούνι. Ήταν πολύ φυσικό να το rφΌικίσει 

από την ώρα εκείνη με μια ευλογία που.δεv. 

ήταν όλλη από ένα κομμότι από τον τιμιο 

Σταυρό που μόλις πρόσψατα είχε ανακα
λύψει στα Ιεροσόλυμα. Και το τόμα της 

εκπληρώθηκε αμέσως. Έκτισε εκεί πόνω 
μια εκκλησία όπου όφη σε μέσα ένα κομμότι 

από τον τιμιο Σταυρό του Κυρίου. Μαζί με 

το εκκλησόκι με την προσωπι!(ή φροντίδα 

της ίδιας της Αγίας κτίζεται και το μονα

στήρι. 

Από εκείνη τη στιγμή ο χώρος αυτός 

αγιασμένος με την παρουσία του Τιμίου 

Σταυρού έγινε εστία προσέλευσης ανθρώ

πων που αναζητούσαν να ζήσουν κοντό στο 

Θεό και να Τον υπηρετήσουν με φόβο και 

πίστη μακρυό από τα εγκόσμια και τη 

ματαιότητα του κόσμου. Εκεί στο Σταυρο

βούνι ψυχές αγίων μοναχών "που «εξενώ
θησαν τω κόσμω τον νούν εις ουρaνόν 
μεταθέντες» ζούσαν και συνεχίζουν μέχρ 

και των ημερών μας να προσεύχονται γιο 

όλο τον κόσμο, για την οικουμένη ολό
κληρη και να έρχονται σε όμεση επικοινω

νία με το θεό. τιποτε δεν θα μnόρούσε να 

διακόψει τη"" συνεχή αυτή μαρτυρία των 
μοναχών της Μονής που σε δύσκολες και 

θλιβερές μέρες της ιστορίας του τόπου 

μας παρέμειναν φρουροί και υπερασπιστές 

Α. Τηλλuρlδη, Δρα Φiλοσοφfας 

της Αγίας μας πίστης και του ορθόδοξου 

χριστιανικού ήθους. 

Όπως είπα και πιο πόνω το Μοναστήρι 

λειτούργησε από τότε που το ίδρυσε η Αγία 

Ελένη παρό τις κατό καιρούς ανώμαλες 

σuvθήκες. Φαίνεται όμως ότι το μοναστήρι 
για ένα χρονικό σύντομο διόστημα έπαψε 

να λειτουργεl κανονικό με τη μη προσέ

λευση μοναχών ίσως ή όλλων αιτίων που 
δεν γνωρίζουμε. Σύμφωνα λοιπόν με πλη

ροφορίες που δημοσιεύτηκαν στο πρόσ

φατο βιβλίο «Ιστορία της Ιερός Μονής του ,, 
Τιμίου Σταυρού του θεοκρέμαστου» (Έκ

δοσις Ιερός Μονής Σταυροβουνίου, 

Κύπρος 1987) από το 1840 μέχρι το 1875 
δεν υπόρχει ένδειξη καμμιό που να δείχνει 

λειτουργία της Μονής όπως συνέβαινε για 

Ύους όλλους καιρούς. Πόντως η Μονή το 
1875 δεν είχε μοναχούς έτσι βρισκόταν σε 
παρακμή ο ιερός αυτός χώρος. · 

Κατό θεία όμως χόρη τον ίδιον χρόνο 

έφθασε στην Κύπρο από το Άγιο Όρο<; ο 

Κύπριος μοναχός Διονύόιος Χρηστίδης ο 

οποίος και ενοικίασε το Μοναστήρι από την 

Μητρόπολη Κιτίου. Εκεί έζησε μαζί μέ τον 

μοναχό Παtσιο και τρεις όλλους αδελφούς 

για δυόμισυ χρόνια. Ο λόγος που δεν μπό

ρεσαν να μείνοuν στη Μονή ήταν ότι δεν 

είχαν τα aπαιτούμενα οικονομικό μέσα. 

Έτσι αναχώρησαν για το Άγιο Όρος και η . 
Μονή ερημώθηκε. Δεν έφτανε όμως μόνο 

αυτό. Το 1888 εξερρόγηκε μεγόλη πυρκαϊό 
και καταστρόφηκε η εκκλησία της Μονής. 

Το μόνο που διασώθηκε ήταν το τιμιο Ξύλο 

που ανακα~\ύΦθηκε . με θαυματουργικό 
τρόπο. 

~"!:_ον επόμενο χρόνο έφθασε από το Άγιο 
Όρος ο· μονaχός Διονύσιος ο οποίος 
θέλησε να εΠαναλειτουργήσει το μονα

στήρι αφού· πρώτα έγιναν οι απαραίτητες 

και αναγκαίες επισκευές. Από τότε (1889). 
μέχρι σήμερα η Μονή λειτουργεί κανονικό 
αφού γνώρισε μέρες μεγόλης ακμής γεγο-



νός που μαρτυρεί και η σημερινή όνθηση 

της. Ποιός ήταν λοιπόν ο Διονύσιος Χριστί

δης που θεωρείται και ο ανακαινιστής της 

Μονής του Σταυροβουνίου τα τελευταία 

εκατό χρόνια; 

Ο Διονύσιος γεννήθηκε το 1816 στην 
ενορία του Αγίου Κασσιανού στη Λευκωσία. 

Υπάρχει μια πληροφορlα ότι διετέλεσε 

κόποτε ιεροδιάκονος στο Οικουμενικό 

Πατριαρχείο. Δεν έμεινε όμως πολύ εκεί 

γιατί τον τραβούσε η ησυχαστική πολιτεlα 

του Αγίου Όρους έτσι έφθασε στο Όρος 

όπου μόνασε στη Σκήτη των Καυσοκαλυ

βίων. Ε κει μόνασε και πήρε το σχήμα του 

Μεγαλόσχημου μοναχού. · 

Μιό από τις εργασίες του ή καλύτερα το / 
διακόνημό του ήταν η τέχνη της αγιογρα

φίας. Η αγιογραφία της οποίας ήταν άρι

στος τεχνlτης τον ανέδειξε και τον έκανε 

γνωστό ώστε τα έργα του βραβέύθηκαν 
από την Κυπριακή έκθεση των Αθηνών. 

Σήμερα έργα του εκτός της Μονής του 

Σταυροβουνίου κοσμούν και όλλες εκκλη

σίες της Λεμεσού. 

Ο Διονύσιος από το Άγιο Όρος έφυγε κι 

έφθασε στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην 

τοποθεσία «Φτελλεσιό» του χωριού Κόρ

νου όπου μόνασε ασκούμενος στην προ

σευχή και τη νηστεία. Έκτισε μόλιστα 

μικρό εκκλησάκι προς τιμή της Παναγίας. 
Την έ:ποχή ακριβώς αυτή όπως εlδαμε 
προηγουμένως αφού έκανε τις σχετικές 

επιδιορθώσεις εγκαταστάθηκε στη Μονή 

του Σταυροβουνίου για δυόμιση χρόνια. Να Ι 
πώς ο ίδιος περιγράφει τα της τότε περιό
δου του στη Μονή: «Το χιλιοστόνοκτακο

σιοστόν εβδομηκοστόν πέμmdν έτος από 
Χριστού,· επί της Ιεραρχίας του Αοιδίμου 
Κυπριανού, του χρηματισαντος Μητροπο

λίτου Κιτιέων, ελθών εγώ ο Διονύσιος Ιερο

διάκονος Κύπριος, εξ Άθω εις Κύπρο μεθ' 

ενός υποτακτικού, Πολυκάρπου ονομαζο

μένου, τον οποίον κατόπι έκαμα μοναχόν 
και Ιερομόναχο εις την ρηθείσαν μονή και 

μετωνόμασα αυτόν Παtσιον, εζήτησα την 

ρηθείσαν Μονήν παpό 'tου εν λόγω Μητρο
πολίτου ήν και έλαβον, !να ποιήσω αυτήν, 

Θεού μου συνεργούντος, ΚΟΙΝΟΒΙΟΝ, 
καθώς υπάρχουσι τοιαύτα εις το Άγιον 

Όρος Παρεχωρήθη δε εις εμέ ομού με τη 
Μονήν και τα παρ' αυτήν και το υπ' αυτήν 1 
Μετόχιον της Αγ. Βαρ,βόρας καθώς και τα 
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πέριξ κτήματα αυτής δια συμβολαίου του 

, ρηθέντος Μητροπολιτου. Δαπανήσαντες 
λοιπόν αρκετό χρήματα ότε Μητροπολίτης 
και εγώ προς επίσκευήντης σχεδόν καταρ

ρευσόσης προ πολλού Μονής κατώκησα 
εις αυτη ομοο με το ρηθέντα ΠαΙσιον ιερο

μόναχο και τρεις αδελφούς επί δύο και 

ήμισυ έτη. ·Αλλ' επειδή και δεν επαρκού

σαν τα έξοδα προς τροφός και ετέρας επι

διορθώσεις της Μονής ηναγκόσθην να 
αναχωρήσω πόλιν εις Άγιον Όρος μετό 

της σύνοδείας μου». 

Στο Άγιον Όρος ο Διονύσιος έμεινε τέσ
σερα · χρόνια. Επιστρέφοντας ξανό στην 
Κύπρο εγκαταστάθηκε το 1882 στο ασκη
·τήριο γνωστόν σαν «Τζελλίν του μοναχού» 

στήν Τροοδίτiσ.Q(l. Τον Ι~νουόριο όμως του· 
1889 εκατό δηλ. ακριβώς χρόνια τώρα επέ
στρεψε στη Μονή του Σταυροβουνίου 

όπου ανέλαβε να την αναβιώσει ξανό. 

Τούτο το πέτυχε χόρις στο ζήλο του και την 

αγόπη που έτρεφε προς την Μονή της 

μετανοίας του. Τότε τον ακολούθησαν και 

οι πρώτοι μοναχοί που προήρχοντο από το 
Καϊμακλί, και οι οποίοι έχον προηγουμένως 

εγκαταβιώσει σε διάφορες μονές του 

Αγίου Όρους. Συνέχισε να ζωγραφίζει 
εικόνες και τούτο ήταν ένα καλό εισόδημα 

για τις ανόγκες λειτουργίας της Μονής 
χωρίς δυσκολίες. Ο Διονύσιος αγωνίστηκε 

να θέσει γερό θεμέλια για να συνεχίσει η 

Μονή να είναι όαση πνευματικής τροφοδο
σίας και αναγέννησης στον κουρασμένο 
μας κόσμο. Κοιμήθηκε στις 28 Φεβρουα
ρίου 1901. "··· Αι τελευταίοι του στιγμαί 
υπήpξαν όντως οσιακαi. Ενώ ο π. Δαμασκη

νός απήγγελε τους χαιρετισμούς του 

, Τιμίου Σταυρού, είδεν ο μακαριστός 

Γϊρων τον τίμιον Σταυρόν λόμποντα και 
ήκουσεν αγγελικήν ψαλμωδίαν. Είπε τρεις 

· φορός τον Αγγελικόν ασπασμόν, ήτοι το 
«θεοτόκε Παρθένε ... » και ακολούθως την 
δοξολογίαν. Εις το «Αμήν» της δοξολογίας 
παρέδωκε το πνεύμα εις χείρας θεού ...... 

Την εποχή ακριβώς αυτή κόποιος 
Κύπριος νεαρός - πτωχός και ταλαιπωρη
μένος - αναζητούσε κάτι, γύρευε να στηρι
χθεί κόπου, να ξαποστάσει από το βαρύ 
κτύπημα της ορφόνειας και της στέρησης. 
Γύριζε από τόπο σε τόπο, από χωριό σε 

. χωριό, από πόλη σε πόλη, από μοναστήρι σε 
jΙΟναστήρι. Από μικρό παιδί ρίχτηκε στη 

,,,.,_ 
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δουλειά, εργαζότανε σκληρά για να βγάλει 

το ψωμί του και να βοηθήσει την αδελφή 

και την θεία του. Στο σχολείο δεν μπόρεσε 

καλό-καλά να φοιτήσει αφού ανέλά6ε 
μεγάλες υποχρεώσεις -· μικρός που ήταν -
για την συντήρηση της αδελφής και της 

θείας τους. Έκανε διάφορα επαγγέλματα. 

Εκείνο όμως που τον βοήθησε πιο πολύ 

ήταν η γνωριμία του με μοναχούς στα διά

φορα μοναστήρια που κατά καιρούς έζησε. 

Οι γέροντες διέκριναν μια σπάνια εξυ

πνάδα στο νεαρό επισκέmη τους και μια 

ιδιάζουσα τάση στη ζωγραφική τέχνη. Έτσι 

ο μικρός αυτός διδάχθηκε την ζωγραφική 

τέχνη ή καλύτερα την αγιογραφία από 

έμπειρους αγιογράφους. Ένας και ίσως ο 

μοναδικός θα ήταν και ο πατήρ Διονύσιος 

του Στcιuροβοuνίοu. Χαρακτηριστικά γρό-· 

φει η Ευγενία Παλαιολόγου - Πετρώνδα: 

"··· βλέποντας την κλίση του νεαρού παι
διού στα θρησκευτικό γράμματα, πολλοί 

καλόγεροι τον δίδασκαν. Κι έτσι μελέτησε 

συναξάρια και βίους Αγ!ων, aποστήθιζε 

εκκλησιαστικούς ύμνους. Μυήθηκε στην 

αpχαίζοuσα γλώσσα των Ευαγγελίων .και. 

των λειτουργικών 6ιβλ!ων. Παράλληλα τρυ

γούσε, σαν τη ιιέλισσα, από το στόμα των 

χuφικι:ίJν και θησαύριζε ιδιωματισμούς 
ΚuπρέΊκους, Παροιμίες, παραδόσεις, 

θυμόσοφες εκφράσεις ···" Και σuνεχlζει: 
« ... εκεί στα Μονασrημtα έμαθε και μιό.ν 

άλλη Τέχνη, Π()υ τον βοήθησε σ' όλη τη 

μεταγενέσrερη ζωή του. Από τοuς αγιο

γράφους καλόγερους έμαθε να ζωγραφ!ζει 

κι εκείνος αγίους, πήρε όλα τα μυστικά: 

πως ν' ανακατεύει τα χρώματα, να τα σμ!γει 

με αυγό, να τα κάνει λαμπερό και ανεξίτη

λα. Με πολλή προσοχή παρατηρούσε τις 

βυζαντινές εικόνες στα μοναστήρια. Μελε

τούσε τις μορφές των αγίων, τις στάσεις 

τους ···" Και αυτός δεν ήταν άλλος από τον 
Νίκο το Νικολαίδη τον Κύπριο που «ανέ

βασε τη Νεοελληνική διηγηματογραφία σε 

Ευρωπαϊκά επίπεδα». 

Εκείνο που· συνδέει άμεσα τη ζωή του 

Νίκου Νικολαtδη με την Μονή του Σταuρο-

8οuνίοu ήταν η συναναστροφή του με τον 

Γέροντα Διονύσιο ο οποίος δεν υπήρξε 

μόνο ο άνθρωπος που τον βοήθησε τότε 

στις δύσκολες στιγμές που περνούσε αλλά 

και εκείνος που τον δίδαξε την αγιογραφία. 

Νάταv άραγε οι άγιες συμβουλές εκε!νοu 
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τοιι μοναχού του· Σταuροβουνιοιί, και οι 

π~σεΟχtς του που βοήθησαν κατόπιν το 

Νίκο Νιι<ο~α!δη ν' αναδειχθεί εκείνος ο 
μεγάλος λογοτέχνης και καλλιτέχνης; 

Ίδού τ! γράφει ο Γιάννης - Λέφκη - Παπαγ
γέλοu το 1919: "··· Και το νούμερο 14:» ο 
«Πάτερ Διονύσιος», ο πεθαμένος τώρα πια 

καλόγερος που τον ξαναζωντανεύει η 

αγάπη ενός καλλιτέχνη. Λίγοι χωρίς άλλο 

θα ξέρουνε πως ο aπλοϊκός εκείνος aσκη

τευτής του Σ.ταuροβοuνίοu με τη φωτεινή 

του γνώμη οδήγησε την τυφλή ορμή ενός 

παιδιού που έγινε σήμερα μεγάλος καλλι

τέχνης. Κ' έβαλε όλη την ψυχή του στην 

εικόνα τομ ο ζωγράφος και ζωντάνεψε τη 
μορφή εκείνου που σαν στοργικός πατέρας 

του μίλησε». Και σε άλλο κείμενό του - επι
στολή -ο Λέφκης- Παrιαγγέλου γράφει: " ... 
Στο Σταuροβούνι είχε πάει κι' ο Νικολαίδης 

κ' είχε μείνει εκεί για ένα διάστημα όπως 

μου 'λεγε. Δε ξέρω όμως πότε. Ούτε πόσο. 

Ούτε γιατ! ακριβώς είχε πάει. Για να γίνει 

«δόκιμος», για να διδαχτε! εκκλησιαστικη 

μουσική, για να μάθει αγιογραφία; Δεν 

ξέρω. Δεν έτοχε να μου πει Το μόνο που 

έλεγε και το έλεγε συχνό., ήτανε πως τότες 

στα κρίσιμα του χρόνια που δεν 

ακόμα ηοιό δρόμο να τραβήξει, και, που 

όπως έλεγε να τον σπρώχνει μια 

πληθωρική ορμή για να κάνει κάτι, για να 

γίνει καtι, ο «πάτερ Διονuσιος» ήτανε 

εκείνος ποu του έδωσε «σοφές» συμβου

λές. Γι' αφτό και μιλούσε πάντα με αγάπη 

και σεβασμό γι' αφτόν ···"(Ελένης Βοίσκοu, 

Και αύριο Νίκος Νικολαίδης. σταθμός 

στη Λογοτεχνία μας, Αθήνα 1983, σσ. 429-
430). 

Έτσι δεν υπάρχει καμμιά τηα αμφιβολία 

ότι ο μοναχός Διονύσιος ήταν εκείνος που 

βοήθησε τον Ν!κο Νικολαiδη τόσο στηJ;ωή 

του με τις σοφές συμβουλές του όσο και 

στη μετέπειτα σταδιοδρομία του διδάσκον
τός του την τέχνη της αγιογραφιας. Και το 
πορτραίτο αυτό που δημοσιει:ιετcιι.cmμι;ρα.' , 
έρyο του Νίκου Νικολαtδη θα μαρτupε! το 
πέρασμά του και το όφελος του από το 
Μοναστήρι του Σταuροβοuνlοu και τη 
μQθητεία του στον ηγούμενο Διονύσιο 
Χpηστίδη που το ι; συμπαραστάθηκε .τ9σο 1. 
πολύ. 


