
          

 

Τ 
ο μοναστήρι της Παναγίας Χρυ-
σολάκουρνας βρίσκεται 3 περί-
που χιλιόμετρα στα βόρεια του 

χωριού Στενή, σε μια μαγευτική τοποθε-
σία, με θέα τον κόλπο της Πόλεως Χρυ-
σοχούς και του Ακρωτηρίου Ακάμα. Εί-
ναι ένα από τα 43 μοναστήρια της επαρ-
χίας Πάφου. Το όνομά της 
«Χρυσολάκουρνα», το πήρε σύμφωνα 

με τους ερευνη-
τές από το λατινι-
κό Ιαcuς = γούρ-
να, λίμνη. Άρα 
υποθέτουμε ότι 
κοντά στο μονα-
στήρι υπήρχε 
πηγή νερού. Η 
ονομασία χρυσή 
χρησιμοποιείται 
για τις εκκλησίες 
της Παναγίας.
( π.χ. Χρυσολά-
κουρνα, Χρυσο-

πατερίτισσα, Χρυσογιαλιώτισσα κτλ.) 

Τα σωζόμενα μέχρι το 1974 Τμήματα 
της Εκκλησίας προέρχονται από διάφο-
ρες περιόδους και είναι το αποτέλεσμα 
πολλών επεμβάσεων, κατά τη διάρκεια 
της μακραίωνης ιστορίας του Μοναστη-
ριού. Μια τοιχογραφία του Αγίου Ιωάννη 
του Προδρόμου που μέρος της εδιασώ-
ζετο στο δυτικό τοίχο του Ναού και που 
μπορεί να χρονολογηθεί στον 12

ο
  αιώ-

να, ανάγει την ίδρυση του Μοναστηριού 
στη Μέση Βυζαντινή περίοδο. 

Από τα σωζόμενα στοιχεία φαίνεται ότι η 
αρχική εκκλησία ανακαινίστηκε ριζικά 
τον 14

ο
 αιώνα μετά  από κάποια κατα-

στροφή. Τον 16
ο
  αιώνα η εκκλησία είτε 

καταστράφηκε είτε υπέστη εκτεταμένες 
ζημιές και τότε ξανακτίστηκε και στεγά-
στηκε στη μορφή της τρίκλιτης βασιλι-
κής. 

Εκτός από την τοιχογραφία του Αγίου 
Ιωάννη του  Προδρόμου στο δυτικό τοί-
χο που χρονολογείται στον 12

ο
  αιώνα, 

ανακαλύφθηκαν και γραπτοί σταυροί του 
12

ου
  αιώνα στο δυτικό τοίχο μετά την 

αφαίρεση της αντηρίδας.  

Η μονή εγκαταλείφθηκε μετά τον αποκε-
φαλισμό του τελευταίου της ηγούμενου, 
οικονόμου Συλβέστρου

1
  από τους Οθω-

μανούς, την 10
η
 Ιουλίου 1821 και την 

λεηλασία που ακολούθησε. 

Κατά τη διάρκεια της Φραγκοκρατίας - 
Ενετοκρατίας (1191-1570) ήταν η έδρα 
της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου. Η εκκλη-
σία υπέστη σοβαρές καταστροφές από 
σεισμούς και εγκαταλείφθηκε αρχές του 
20

ου
 αιώνα,  το δε 1953 κατέρρευσε σχε-

δόν ολοκληρωτικά. Το 1974 αναστηλώ-
θηκε. Η αναστήλωση όμως δεν ήταν 
επιτυχής γιατί δεν αντιμετωπίστηκαν τα 
προβλήματα της θεμελίωσης του ναού  
με αποτέλεσμα το μνημείο να παρουσιά-
σει αρκετά προβλήματα τα χρόνια που 
ακολούθησαν και να καταστεί μη επισκέ-
ψιμο λόγω του κινδύνου κατάρρευσης. 
Από το 2014 έως το 2017 το τμήμα αρ-
χαιοτήτων προχώρησε σε συντήρηση 
και αποκατάσταση του ναού και το 
έφερε στη σημερινή του μορφή. Επίσης 
έγιναν εργασίες στον περιβάλλοντα χώ-
ρο. Η πρώτη λειτουργία στο ναό μετά 
την αναστήλωσή του, έγινε την Τρίτη του 
Πάσχα του 2017. 

(Ο ναός ανακαινίστηκε με κρατική χορη-
γία από το τμήμα αρχαιοτήτων και συνει-
σφορά του ιδρύματος Λεβέντη.)   

Στα θεμέλια της Παναγίας της Χρυσολά-
κουρνας βρέθηκε αγιογραφία του Αγίου 
Θεοσέβιου που βρίσκεται στο Μουσείο 
Πόλεως Χρυσοχούς.  

Η ανεύρεση στα θεμέλια της Μονής της 
Χρυσολάκουρνας, της αγιογραφίας του 
Αγίου Θεοσέβιου που τοποθετείται στο 
12ο αιώνα μας οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι στο χώρο υπήρχε παλαιότερος ναός 
πάνω στον οποίο χτίστηκε η Χρυσολά-
κουρνα. 

Ο Άγιος Θεοσέβιος είναι τοπικός άγιος ο 
οποίος καταγόταν από ένα μικρό χωριό 
της περιοχής Πόλης Χρυσοχούς τη Με-
λάνδρα. Ήταν αδελφός του Αρκάδιου ο 
οποίος ήταν  Επίσκοπος Αρσινόης, στις 
αρχές του 5ου αιώνα. Ο Άγιος ήταν 
έγγαμος, στο επάγγελμα βοσκός και  

έζησε τον βίο του με σωφροσύνη, ε-
γκράτεια, με προσευχές και νηστείες και 
με τη μελέτη του λόγου του Θεού. Διαι-
σθάνθηκε το θάνατό του και ανεχώρησε 
στον τόπο της προσευχής του, που ήταν 

ένα σπήλαιο, όπου και παρέδωσε το 
πνεύμα του στο θεό και τάφηκε σ΄ αυτό 
το ίδιο σπήλαιο. 

Η ανεύρεση της τοιχογραφίας θεωρείται 
πολύ σημαντική αφού μέχρι την ανεύρε-
ση της δεν υπήρχαν αρχαίες εικόνες ή 
τοιχογραφίες που εικόνιζαν τον Άγιο Θε-
οσέβιο. 

Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας, σώζο-
νται κομμάτια από την Πλατύτερα μετα-
ξύ των Αρχαγγέλων. Χαμηλότερα σώζο-
νται  τμήματα από την κοινωνία των Α-
ποστόλων (μετάληψη – μετάδοση) και 
χαμηλότερα τμήματα ιερουργούντων 
αρχιερέων, από τους οποίους καλύτερα 
σώζεται ο Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος. 
Στο δυτικό τυφλό τόξο του βορείου τοί-
χου σώζεται  μέρος τοιχογραφίας του 
Αγ. Γεωργίου. Οι περισσότερες από τις 
σωζόμενες τοιχογραφίες χρονολογού-
νται στο πρώτο μισό του 16

ου
  αιώνα. 

Στους τοίχους βρίσκονται πέτρες με υ-
πολείμματα τοιχογραφιών.  

Μοναστήρι της Παναγίας της Χρυσολάκουρνας, Στενή 


