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ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗ 

Ο ταξιδιώτης, φεύγοντας από την πόλη 

της Κερύνειας, και ακολουθώντας τον ανα

τολικό παραλιακό δρόμο, αφού ταξιδέψει 

περί τα 22 μίλια, φθάνει στο τελευταίο 

χωριό της επαρχίας Κερύvειας, την Καλο

γραία. Το χωριό βρίσκεται περί το ένα μίλι 

νότια του παραλιακού δρόμου, κρυμμένο 

στη ρίζα της οροσειράς του Πενταδακτύ

λου. Από την Καλογραία, ακολουθώντας το 

μονοπάτι κατόπιν μιας ώρας πεζοπορία 

φθάνει ψηλά στο βουνό όπου βρίσκεται το 

μοναστήρι του Αντιφωνητή. 

Όμορφοι τόποι, ευχάριστη διαδρομή, 

aξέχαστες εντυπώσεις Βουνοπλαγιές 

γεμάτες πεύκα και κυπαρίσσια, περβόλια 

με χρυσομηλιές, ελαιώνες και χαρουπιές, 

θάμνοι που μοσχομυρίζουν. Για όσους δε 

θέλουν να πάνε πεζοι από την Κα.λογρσ.ία 

στον Αντιφωνητή, υrιάρχει ο αυτοκινητό

δρομος που οδηγεί ψηλά στο βουνό και 

κατεβα!νει στη ή ακολουθει 

παράλληλη πορεία με την οροσειρά rιρος 

την Χαλεύκαση - Κυθρέα- Λεuκωσισ ή Κλε
τrινη - Κερύνεια. Όποια διαδρομή και να 

ακολουθήσει ο ταξιδιώτης η μαγεία της 

φύσης είναι ανεπανάληπτη. Αυτό όμως που 

εντυπωσιάζει περισσότερο τον επισκέπτη 

είναι όταν φτάσει στο μοναστήρι του Αντι-
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Για το μοναστήρι αυτό δεν έχουμε πολ

λές πληροφορίες. Κτ!στηκε περί το τέλος 

του δωδέκατου αιώνα μ.Χ. Ο ρυθμός του 

είναι Βυζαντινός, οκταγωνικός ναός με 
τρούλο. Τον καιρό της Ενετοκρατίας στην 

Κύπρο το δέκατο τέταρτο αιώνα προστέ

θηκε στα δυτικό του ναού ένας ν<!ρθηκας 

και αργότερα το δέκατον έκτον αιώνα 

προστέθηκε στη νότια πλευρά του vαοίJ μια 

ανοικτή εξωτερική στοά. Ο ναός αυτός δεν 

επιβάλλεται με τον όγκο του. Είναι ένα 

εκκλησάκι ηου σε μαγεi:ιει με την ομορφιά 
του, αρμονικότατα συνδυασμένη με την 

ηρεμία του φυσικού περιβάλλοντος. Ψηλά 

στο βουνό που βρίσκεται τραβούσε σαν 

μαγνήτης τον επισκέmη -προσκυνητή από 
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τα γύρω χωριό, αλλά και τον εnιστήμονα 

αρχαιολόγο, βυζαντινολόγο, εικονογράφο · 
και κάθε άλλης ειδικότητας επιστήμονα, 

από τα πέρρτα του κόσμου. Παρ' όλον που 

το μοναστήρι δε συνδεόταν με την υπό

λοιπη Κύπρο, με φαρδιοίις ασφαλτοστρω

μένους δρόμους, αλλά με χωματένιο 

δασικό αυτοκινητόδρομο καθημερινά είχε 

επισκέψεις. 

Το μοναστήρι θρησκευτικά ανήκει στη 

Μητρόπολη τf,ς Κερύνειας και βρίσκεται 
μέσα στην περιοχή του χωριο(ι Καλογραία. 

Όπως ανάφερα και πιο πάνω, οι πληροφο
ρίες που έχουμε για το μοναστήρι είναι 
λίγες. 

Σύμφωνα με μια πληροφορία, το μονα-

το 1828 μ.Χ. ερημώθηκε. Αργότερα ο 
Μητροπολίτης Κερύνειας Χαράλαμπος το 

πούλησε στη Μαριούv Χατζηχριστοδούλοu 

Απέγιτοu για 1 Ο χιλιάδες γρόσια. Αργότερα 
το μοναστήρι πόλι και 

(όγνuιστο στη δικ.αιc:δοσi.α 

κάποιου μοναχού, που το 1906 το 
στη Μονή Κύκκοu. Αργότερα πόλι το μονα

στήρι πέρασε στην εξουσία της Μητρόπο- · 
λης Κερuνειας. Σύμφωνα με τις διηγήσεις 

των γεροντότερων κατοίκων του χωριού 

Καλογραία, όπως ηc: διέσωσαν από τους 

πατεράδες τους, το μοναστήρι εηι Τουρκο
κρατίας στην Κύπρο είχε μεγάλη 

Ήταν υπό την προστασία του Σοuλ τόνου 

και παραχωρούσε άσυλο σε κάθε καταδιω

κόμενο Χρωτιανό ή Μουσουλμάνο. 

Το μοναστήρι του Αντιφωνητή μέχρι το 

1974 που ο τουρκικός Αττίλας το σκλάβωσε 
ήταν ένα θρησκευτικό κέντρο της περιο

χής. Τα χωριό που το περιτριγυρίζουν (Κα· 

λογραία, Άγιος Νικόλαος Λεuκονοίκου, 
Τρυπημένη, Χάρτζια και Άγιος Αμβρόσιος) 

το θεωρούσαν όλα από κοινού και καθ' ένα 

χωριστά σαν δικό τους μοναστήρι: 

;;το μοναστήρι του Αντιφωνητή μας 
••έλεγαν", ή «ΤΟ μοναστr)ρι μας". Και δεν 

είχαν άδικο. Σ' αυτό το μοναστήρι κατέ-
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φευγαν οι κότοικοι των πιο πόνω χωριών 

στις δύσκολες τους στιγμές. Γεωργο! και 

κτηνοτρόφοι οι κότοικοι, το μεγόλο τους 

πρόβλημα ήταν συχνό η ανομβρ!α. θυj.ιό

μαι από μικρό παιδl, που όταν το καλοκαίρι 

παρατραβούσε, την αγωνία του πατέρα 

μου, που ήταν γεωργός, και των συγχ(.ι)ρια

νών μου που σχεδόν 90% ήταν γεωργο! και 
κτηνοτρόφοι. 

Έλεγαν μεταξύ τους «Να πιόσουμε 

κουμπόρε τον παπό στον Αντιφωνητή, να 

κόνουμε παρόκληση να βρέξει». 

Και πραγματικό το-θαύμα γινόταν. Πήγαι
ναν οι κότοικοι στο μοναστήρι του Αντιφω

νητή, έπαιρναν την εικόνα του Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ σε ένα ύψωμα απέναντι από την 
εκκλησ!α, στο «Σκαμνι τοι.i Αγίου .. όπως 
έλεγαν και εκε! έκαναν πaρόκληση να 
πέσει βροχή, για να μπορέσουν να σπεί~ 

ρουν τα χωρόφια τους και να επιβιώσουν. 

Πολλές φορές, πpοτού ακόμη τελ&ιώσει η 
παράκληση, άρ)(ιζ~ η βροχή. 
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Το μοναστήρι .του Αντιφωνητή ε!ναι 

αφιερωμένο στον Αφέντη Χριστό. Ο εσωτε

ρι)ιός χώρος της εκκλησίας εlναι ολόκλη

ρος διακοσμημένος με ωραιότΟ'τες τοιχο

γραφ!ες, ~αι ψηλό_στο θόλο η εικόνα του 

Παντοκράτορα. Μπαίyοντας μέσα ο κόθε 

χριστιανός, πραγματικά τον συνεπαlρνέι 
μια θρησκευτική ευλάβεια. ΝUίiθει δlπλα 
του την παρουσια του θεοιJ. Όπως ανό
φερα, το μονα~ρι είναι αφιερωμένό στον 
Αφέντη Χριστό. 

Δεν ξέρω όμως.πώς, επεκρότησε να γορ
τόζεται εκεί ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Δύο 
φορές το χρόνο, 6 Σέmεμβρίου και 8 Νοεμ
βρ_!ου γινόταν εκε! λειτουργία και πανηγύ

ρι. Απλό πανηγύρι, αλλά απαρα!τητο yια 
τους κατοίκους των γιΌιρω χωριών. Επίσης η. 
8η Νοεμβρίοtι ήταν θρησκευτική αργία για 

το Δημοτικό Σχολε!ο Καλογραiας. 

Το μοναστήρι ειχε και τη δική του 

περιουσlα. Λlγα χωράφια γύρω από τΌ 

μοναστήρι με ελιές και χαρουπιές, και στα· 



βόρεια του μοναστηριού ένα μεγάλο περι1 
βόλι. Στη βόρεια πλευρό της αυλής του 

μοναστηριού ανέβλυζε μια αστείρευτη 

πηγή νερού. «Το αγίασμα» με το νερό αυτό 

οι εκάστοτε ενοικιαστές πότιζαν τα καρπο

φόρα δέντρα του μοναστηριού (χρυσομη

λιές, ροδιές, μαραπελιές, ζιζιφιές, κλήμα

τα} και καλλιεργούσαν και διάφορα επο
χιακό λαχανικό. (πατάτες, κολοκόσι, τομά

τες, αγγούρια, λουβιό και όλλα). Στη 

βορειοδυτική πλευρό της αυλής του μονα

στηριού' φυτρώνει ένα δέντρο μοναδικό 
στο είδος του στην Κύπρο. Μοιάζει με πλά

τανο. Δε γνωρίζω ποιο είναι το επιστημο

νικό του όνομα. Εμείς, οι κάτοικοι των γύρω 

χωριών, το λέμε «Ξύλο του Αφέντη». 

Χαράσσαμε λίγο τον κορμό του με ένα 

μαχαιράκι και χυνόταν μια πίσσα πολύ 
μυρωδάτη. Κόβαμε φύλλα από το δέντρο, 

τυλίγαμs μέσα την πίσσα που μαζεύαμε, και , 
τη φυλόγαμε στα σπίτια μας για κάπνισμα, 
Η_μυρωδιό που σκορπίζεται μέσα στο σπίτι 
μετό από ένα τέτοιο ι<όπνισμα είναι το κότι 
άλλο. Πολλοί που είχαν περβόλια στην 
περιοχή του Αντιφωνητή, προσπάθησαν να 

μεταφυτέψουν πορίζια (παραφυάδες) από 

το «Ξύλο του Αφέντη•, αλλό πάντοτε 

ξηραίνονταν. Οι θρησκευτικές προλήψεις 

των κατοίκων έλεγαν ότι δεν επιτρέπει •ο 

Αρκότζιελος (Αρχόγγελος Μιχαήλ) νa 
φυτρώσει αλλοο το δέντρο τοU•. Ι 

Όπως έχω αναφέρει, το μοναστήρι του 

Αντιφωνητή είναι κτισμένο ψηλό στην ορο
σειρά του Πενταδάκτυλου στο άνοιγμα 
μιας ρεματιάς που επεκτείνεται μέχρι τη 

θάλασσα. Αγναντεύοντας ο επισκέπτης 

από το μοναcιτήρι τον κόμπο που απλώνε

ται μπροστά που μαγεύεται στην κυριολε

ξία. Αν δεν είναι τυχερός, και η μεγάλη καμ
πάνα του μοναστηριού (δώρο κάποιου 
παράλυτου ποι.ι τον θεράπευσε με θαύμα ο 
Αντιφωνητής γύρω στα 1950) είναι κρεμα
σμένη στη χοντρή αμυγδαλιά της αυλής 

του μοναστηριού και κάποιος την κτυπή

σει, τότε δεν απολαμβάνει μόνο θέαμα, 

αλλό και ήχο. Ο αντίλαλος της καμπάνας 

1 επαναλαμβάνεται πολλές φορές στην 

χαράδρα ώσπου να σβήσει. Αυτή η μαγεία 
του αντίλαλου και η βαθιό πίστη στην ψυχή 

των κατοίκων της γύρω περιοχής, γέννησε 

και το θρύλο που έδωσε στο μοναστήρι το 
όνομα Αντιφωνητής. 
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Να τι λέγει ο θρύλος: Πριν αρκετό χρό

νια, ίσως τον καιρό της Ενέτρκρατtας στην 
Κύπρο, την κτηι.iατική Πέpιουσ!α του μονα
στ"ηριού την είχαν νοικιασμένη δύο γερο
δεμένα παλικάρια. Την εποχή εκείνη ήρθαν 

επισκέπτες στο μοναστήρι κάποιοι ξένοι. 

Μίλησαν στους. δύο συνεταίρους για τα 

πλούτη της πατρ,δας τους, και πως αυτοί 

νέοι καθώς είναι μπορούν να ζήσου~ μια 
πιο όνετη ζωή, να γίνουν πλούσιοι, και όχι 

να ζουν σαν τ' αγρίμια στα βουνά. Ο ~ρς 

από τους· δύο ενοικιαστές πείστηκε με τα 
λόγια των ξένων και αποφάσισε να τους 

ακολουθήσει. Πως θα πήγαινε όμως αφού 

χρειαζόταν χρήματα, και οι οικονομίες του 

ήταν λίγες; 

Ζήτησε λοιπόν από το φίλο του δανεικό 

χρήματα, με την υπόσχεση, μόλις φτάσει 

στην ξένη χώρα, από τα πρώτο χρήματα που 
θα· κερδίσει θα στείλει στο φίλο του τα 

δανεικό που πήρε. 

Ο φίλος του, ο δανειστής, θα του 'δινε 

χρήματα, αλλά ήθελε _κι ένα μάρτυρα ττου . 
να τον εμnιΟτεύε.ται να είναι παρών στη συμ
Φωνία. Έτσι αποφάσισαν να κάνουν τη 
συμφωνία τους μπροστά στην εικόνα του 

Χριστού, στο εκκλησάκι του μοναστηριού, 

βάζοντας με αυτό τον τρόπο μάρτυρα τον 

Χριστό. Η συμφωνία έγινε, ο έvaς συνεταί
pος πήρε τα χρήματα, και ακολουθώντας 
τους ξένους πήγε στη ξένη χώρα. 

1 Πραγματικό, στην ξένη χώρα δούλεψε 
σκληρό, κέρδισε αρκετό χρήματα και έγινε 

πλούσιος. Έδωσε όμως το λόγο του μπρο

στά στο Χριστό, ότι με τα πρώτα χρήματα 

που θα πάρει θα στείλει τα δανεικά. Πως 

όμως; Μια δυσκολία που δεν την είχαν σκε

φτεί, ούτε αυτός, ούτε ο δανειστής του. 

Αφού βασάνισε αρκετό τον εαυτό ΤΟ\.!, 
νίκησε η πίστη του. Θα προσευχηθώ λέει 

jστο Χριστό του μοναστηριού μου, θα 
. κλείσω τα χρήματα σε μια μπουκάλα και θα 

. ""'"'τα ρίξφ στη θάλασσα. 
Σίγουρα ο Χριστός θα βοηθήσει να φτό-

1 σουν στον Π:ροοpισμό τους. Και πραγματικό 
έτσι έγινέ. ΙVΙετό από λίγο καιρό, παροΙJσια
στηκε ο Χριστός στον ύπνο του δανειστή 
και του υπέδειξε σε ποιο μέρος της περιο

χής στην παραλία στην Καλογραία να πάει 

και να πόρε ι τα χρήματα που του έστειλε ο 
πρώην συνεταίρος του. Ο δανειστής 
ξύπνησε χαρούμενος και πρωt- πρωΥ κατέ-


