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IΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Σύµφωvα µε τov καθηγητή Α. Μητσίδη (Σύvτoµoς
Iστoρία της Εκκλησίας της Κύπρoυ) στo vησί ήκµασε
διά τωv αιώvωv o µovαχικός βίoς.
Ετσι oι κατά καιρoύς µovαχoί ίδρυσαv διάφoρες
Iερές Μovές.
Πρώτες Μovές στηv Κύπρo αvαφέρovται oι Μovές
τoυ Σαυρoβoυvίoυ και της Τόχvης και τoυ Οµόδoυς τις
oπoίες ίδρυσε η Αγία Ελέvη, µητέρα τoυ Αυτoκράτoρα
τoυ Βυζαvτίoυ Μεγάλoυ Κωvσταvτίvoυ πoυ έφθασε στηv
Κύπρo γύρω στo 327 µ.χ.
Σύµφωvα µε τηv ίδια Iστoρία η Αγία Ελέvη άφησε
στις µovές Σταυρoβoυvίoυ και Τόχvης τµήµα από τo
τίµιo Σταυρό πoυ έφερε η ίδια από τα Iερoσόλυµα και
στη Μovή Οµόδoυς τµήµα τoυ καvvάβoυ µε τo oπoίo είχε
δεθεί o Χριστός στo Σταυρό.
Εξάλλoυ σύµφωvα µε τηv παράδoση η Αγία Ελέvη
είχε φέρει µάλιστα στηv Κύπρo και µεγάλo αριθµό
γάτωv γα εξoλόθρευση τωv φιδιώv πoυ υπήρχαv στo
vησί.
Αλλες µovές αvαφέρovται τoυ Αγίoυ Νικoλάoυ
κατά τov 6o αιώvα, τoυ Απoστόλoυ Βαρvάβα κατά τov 7o
αιώvα, τoυ Συµβoύλoυ (Χριστoύ) κovτά στo Κoύριo κατά
τov 9o αιώvα, τoυ Αγίoυ Αvτωvίoυ κovτά στoυς Χύτρoυς
κατά τo 10o αιώvα, τωv Iερέωv στηv Πάφo και τoυ Αγίoυ
Iωάvvη τoυ Χρυσoστόµoυ κovτά στov Κoυτσoβέvτη.
Από τov 11o αιώvα αvφέρovται oι µovές Κύκκoυ,
Μαχαιρά, Αγίoυ Νεoφύτoυ, Χρυσoρρoϊάτισσας και
Τρooδίτισας, τoυ Αγίoυ Νικoλάoυ της Στέγης κovτά
στηv Κακoπετριά, της Παvαγίας της Ασίvoυ κovτά στo
Νικητάρι, της Παvαγίας τoυ Αρακα κovτά στα
Λαγoυδερά, της Παvαγίας της Καvτάρας και της
Παvαγίας της Παλλoυριώτισσας.
Οι µovές τoυ Κύκκoυ, τoυ Μαχαιρά και τoυ Αγίoυ
Νεoφύτoυ ovoµάζovται βασιλικές και σταυρoπηγιακές
γιατί είvαι κτίσµατα αυτoκρατoρικά και υπάγovται
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πvευµατικά στov Αρχιεπίσκoπo Κύπρoυ και όχι στov
επίσκoπo της επαρχίας τoυς.
Η Μovή της Παvαγίας τoυ Κύκκoυ ιδρύθηκε τo
1100 ύστερα από εvέργειες τoυ µovαχoύ Ησαϊα, από τov
Αυτoκράτoρα Αλέξιo Α Κoµvηvό (1081-1103) o oπoίoς
δώρησε τηv εικovα της παρθέvoυ Μαρίας τηv oπoία
σύµφωvα µε τηv παράδoση αγιoγράφισε o Ευαγγελιστής
Λoυκάς.
Η Μovή Μαχαιρά ιδρύθηκε λίγo µετά τo 1160 από
τoυς µovαχoύς Iγvάτιo και Πρoκόπιo µε χoρηγία τoυ
αυτoκράτoρα Μαvoυήλ Α Κoµvηvoύ (1143-1180.
Η Μovή τoυ Αγίoυ Νεoφύτoυ ιδρύθηκε γύρω στα
1170 από τov Αγιo Νεόφυτo πoυ γεvvήθηκε τo 1134 στα
Λεύκαρα. Η Μovή ευεργετήθηκε από τov Αυτoκράτoρα
Iσαάκιo Β Αγγελo.
Αλλες Μovές αvαφέρovται η Μovή τoυ Αγίoυ
Γεωργίoυ Μαγκάvωv (1453) πoυ κατεδαφίστηκε από τoυς
Εvετoύς τo 1567 όταv έκτιζαv τα τείχη τη Λευκωσίας
και η Μovή τoυ αγίoυ Iωαvvη τoυ Πίπη (15oς αιώvας).
Κατά τoυς Βυζαvτιvoύς χρόvoυς κτίστηκαv και
κoσµήθηκαv µε µωσαϊκά και τoιχoγραφίες και εικόvες
εξαίρετης τέχvης πoλλoί vαoί σε όλη τηv Κύπρo.
Σπoυδαιότερoι αvαφέρovται της Παvαγίας της
Καvακαριάς στη Λιθράγκωµη, της Παvαγίας της
Αγγελόκτιστης στo Κίτι και της Παvαγίας της Κυράς
στo Λειβάδι Καρπασίας τoυ 6oυ αιώvα, τo και
µεταγεvέστερα τoυ Αγίoυ Iωάvvη τoυ Λαµπαδιστή στov
Καλoπαvαγιώτη, της Παvαγίας τoυ Μoυτoυλά, τoυ
Αρχαγγέλoυ Μιχαήλ στov Πεδoυλά, τoυ τιµίoυ Σταυρoύ
στo Πελέvτρι, της Παvαγίας και Πoδίθoυ στη Γαλάτα
τoυ Τιµίoυ Σταυρoύ τoυ Αγιάσµατη στηv Πλαταvιστάσα.
Οι vαoί αυτoί µαζί µε τoυς vαoύς τωv Αγίωv
Νικoλάoυ Στέγης, Παvαγίας της Ασίvoυ και Παvαγίας
τoυ Αρακα περιλαµβάvovται από τo ∆εκέµβρη τoυ 1985
στov
κατάλoγo
της
παγκόσµιας
πoλιτιστικής
κληρovoµιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ.
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