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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  &  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 

 Κυριακή, 7 Οκτωβρίου, 2018 

Κυριακή Γ’ Λουκά 

9:00 π .μ. – 12:00 μ.μ.  Όρθρος, Θεία Λειτουργία  
Εορτή των Αγίων της Κύπρου 

Θα προσφερθούν γλυκά και καφές από την 

 Κυπριακή Επιτροπή της Ενορίας μας. 

  

  

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου, 2018 

5:30 μ .μ.   Παράκληση 

7:00 μ.μ. Φιλόπτωχος Annual Fashion Show & Dinner 

The Venetian 
   

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου, 2018 

4:30 μ.μ. - 6:15 μ.μ. Ελληνικό Σχολείο 

  Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου, 2018 

4:30 μ.μ. - 6:30 μ.μ. Ελληνικό Σχολείο 

 

  Κυριακή, 14 Οκτωβρίου, 2018 

Κυριακή Δ’ Λουκά (Αγ. Πατέρων) 

9:00 π .μ. – 12:00 μ.μ.  Όρθρος, Θεία Λειτουργία  

Κυριακή αφιερωμένη σε άτομα με Αναπηρίες 

Ημέρα Φωτογραφιών για όλους τους Οργανισμούς 

Ο καφές προσφέρεται από το ΠΤΟ 

  

 

 

        SCHEDULE  OF   SERVICES  AND   EVENTS 
 

Sunday, October 7, 2018 

3rd Sunday of Luke 
9:00 a.m.  Orthros, Divine Liturgy  

Celebration of All Saints of Cyprus 

Coffee and Deserts will be offered by  

the Cypriot Committee of our Parish. 

 

Tuesday, October 9, 2018 
5:30 p.m.  Paraklisis 

7:00 p.m.Philoptochos Annual Fashion Show & Dinner 
at The Venetian 

  

  

  

  

Wednesday, October 10, 2018 
4:30 p.m. - 6:15 p.m. Greek School 

   

Friday, October 12, 2018 

4:30 p.m. - 6:30 p.m. Greek School 

   

  

Sunday, October 14, 2018 

Sunday of the 7th Ecumenical Council 
9:00 a.m.  Orthros, Divine Liturgy  

Inclusion Awareness Sunday 

Pictures Day for All Organizations 

Coffee is offered by the PTO 

  

 



St. Paul's Second Letter to the Corinthians 11:31-33; 12:1-9 

 

 

The reading is from St. Paul's Second Letter to the 
Corinthians 11:31-33; 12:1-9 

Brethren, the God and Father of the Lord Jesus, he who is 
blessed for ever, knows that I do not lie. At Damascus, the 
governor under King Aretas guarded the city of Damascus in 
order to seize me, but I was let down in a basket through a 
window in the wall, and escaped his hands.  I must boast; there 
is nothing to be gained by it, but I will go on to visions and 
revelations of the Lord. I know a man in Christ who fourteen 
years ago was caught up to the third heaven -- whether in the 
body or out of the body I do not know, God knows. And I 
know that this man was caught up into Paradise --whether in 
the body or out of the body I do not know, God knows -- and 
he heard things that cannot be told, which man may not utter. 
On behalf of this man I will boast, but on my own behalf I will 
not boast, except of my weaknesses. Though if I wish to boast, 
I shall not be a fool, for I shall be speaking the truth. But I 
refrain from it, so that no one may think more of me than he 
sees in me or hears from me. And to keep me from being too 
elated by the abundance of revelations, a thorn was given me 
in the flesh, a messenger of Satan, to harass me, to keep me 
from being too elated. Three times I besought the Lord about 
this, that it should leave me; but he said to me, "My grace is 
sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." 
I will all the more gladly boast of my weaknesses, that the 
power of Christ may rest upon me. 

Πρὸς Κορινθίους β' 11:31-33, 12:1-9 
 

 
 

Πρὸς Κορινθίους β' 11:31-33, 12:1-9 τὸ ἀνάγνωσμα είναι από  

Ἀδελφοί, Ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ οἶδεν, ὁ 

ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι. Ἐν Δαμασκῷ ὁ 

ἐθνάρχης Ἀρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν Δαμασκηνῶν πόλιν, 

πιάσαι με θέλων· καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ 

τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Καυχᾶσθαι δὴ οὐ 

συμφέρει μοι· ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις 

κυρίου. Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων - 

εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα· εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα· ὁ 

θεὸς οἶδεν - ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. Καὶ 

οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον - εἴτε ἐν σώματι, εἴτε ἐκτὸς τοῦ 

σώματος, οὐκ οἶδα· ὁ θεὸς οἶδεν - ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν 

παράδεισον, καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ 

λαλῆσαι. Ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι· ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ 

καυχήσομαι, εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου·  ἐὰν γὰρ θελήσω 

καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων· ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι 

δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με, ἢ ἀκούει τι ἐξ 

ἐμοῦ. Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, 

ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος Σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ, 

ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. Ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν κύριον παρεκάλεσα 

ἵνα ἀποστῇ ἀπʼ ἐμοῦ. Καὶ εἴρηκέν μοι, Ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· 

ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Ἥδιστα οὖν μᾶλλον 

καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπʼ ἐμὲ ἡ 

δύναμις τοῦ Χριστοῦ. 

Prokeimenon. Mode 2.  
Psalm 117.14,18 

The Lord is my strength and my song. 
Verse: The Lord has chastened me sorely. 

Προκείμενον. Ήχος β'.  
ΨΑΛΜΟΙ 117.14,18 

Ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ Κύριος. 

Στίχ. Παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος. 



 The Gospel According to Luke 7:11-16 

At that time, Jesus went to a city called Nain, and his 
disciples and a great crowd went with him. As he drew near 
to the gate of the city, behold, a man who had died was 
being carried out, the only son of his mother, and she was 
a widow; and a large crowd from the city was with her. 
And when the Lord saw her, he had compassion on her 
and said to her, "Do not weep." And he came and touched 
the bier, and the bearers stood still. And he said, "Young 
man, I say to you, arise." And the dead man sat up, and 
began to speak. And he gave him to his mother. Fear 
seized them all; and they glorified God, saying, "A great 
prophet has arisen among us!" and "God has visited his 
people!" 

 Ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν 7:11-16 Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπορεύετο εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν· 

καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ 

ὄχλος πολύς. ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ 

ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ 

αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. 

καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ εἶπεν 

αὐτῇ· μὴ κλαῖε· καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ 

βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπε· νεανίσκε, σοὶ λέγω, 

ἐγέρθητι. καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ 

ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. ἔλαβε δὲ φόβος πάντας καὶ 

ἐδόξαζον τὸν Θεόν, λέγοντες ὅτι προφήτης μέγας ἐγήγερται 

ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 

 Σκοπὸς τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἁγιότητα:  Ποτέ δὲν πρέπει νὰ 

ξεχνοῦμε ὅτι ὁ βασικὸς σκοπὸς τῆς σύντομης ζωῆς μας εἶναι 

νὰ προετοιμαστοῦμε γιὰ τὸ αἰώνιο ταξίδι μας καὶ τὴ 

μετάβασή μας σ’ ἕνα ἄλλο κόσμο αἰώνιο καὶ ἀληθινό, ποὺ 

ἑτοίμασε ὁ Θεὸς γιὰ μᾶς. Καὶ γιὰ νὰ βρεθοῦμε ἐκεῖ θὰ πρέπει 

νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν δρόμο ποὺ βάδισαν οἱ ἅγιοι τῆς 

Ἐκκλησίας μας. Μ’ ἄλλα λόγια σκοπὸς τῆς ζωῆς μας εἶναι 

νὰ γίνουμε ἅγιοι. «ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι» (Α΄ 

Πέτρ. 1,16), εἶπε ὁ Θεός.  Τὸ κάλεσμα αὐτὸ τῆς Ἐκκλησίας 

γιὰ τὴν ἁγιότητα ἀκούγεται πολὺ παράξενα στὰ αὐτιὰ τῶν 

περισσοτέρων ἀνθρώπων. Ἂν πεῖς σήμερα σὲ κάποιον ὅτι 

σκοπὸς τῆς ζωῆς σου εἶναι νὰ γίνεις ἅγιος θὰ σὲ κοιτάξει μὲ 

ἀπορία. Ἴσως καὶ νὰ τοῦ φανεῖ ἀστεῖο, κι ἂς εἶναι ὀρθόδοξος 

Χριστιανός. Ὁ λόγος εἶναι διότι οἱ πιὸ πολλοὶ ἄνθρωποι 

κατὰ βάθος δὲν πιστεύουν στὸν Θεό, οὔτε στὴ μετὰ θάνατο 

ζωή. Γιὰ τοὺς περισσότερους θεὸς εἶναι τὸ χρῆμα, θεὸς εἶναι 

οἱ ἡδονὲς καὶ ἀπολαύσεις, θεὸς εἶναι ἡ δόξα καὶ τὰ 

ἀξιώματα, τὰ τρία μεγάλα πάθη τῆς ψυχῆς. Σύνθημά τους 

ἔχουν τὸ ἐπικούρειο δόγμα «φάγωμεν, πίωμεν, αὔριον γὰρ 

ἀποθνήσκομεν». Ἕνα τέτοιον ἄνθρωπο τὸ Εὐαγγέλιο τὸν 

ἀποκαλεῖ «ἄφρονα», δηλαδὴ ἀνόητο, ἄμυαλο. Διότι δὲν 

σκέφτεται ὅτι μπορεῖ ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ νὰ τὸν ἐπισκεφθεῖ ὁ 

θάνατος καὶ νὰ χάσει τὰ πάντα. Τίποτα δὲν θὰ πάρει μαζί 

του. Τὸ μόνο ποὺ θὰ μᾶς συνοδεύσει στὸ ταξίδι γιὰ τὴν 

αἰωνιότητα εἶναι ἡ πίστη καὶ τὰ καλά μας ἔργα. 

Τί εἶναι οἱ ἅγιοι: Ἀλλὰ τί εἶναι οἱ ἅγιοι; Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ 

ζωντανὲς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ στὴ γῆ. Ὅταν δεῖς ἕναν ἅγιο 

εἶναι σὰν νὰ βλέπεις τὸν ἴδιο τὸν Θεό. Ἔτσι πλάστηκε 

ἀρχικὰ ὁ ἄνθρωπος· «κατ’ εἰκόνα … καὶ καθ’ 

ὁμοίωσιν» Θεοῦ (Γέν. 1,16). Μὲ τὴν ἁμαρτία ὅμως ἡ φύση 

του ἀλλοιώθηκε. Ὁ νοῦς του σκοτίστηκε καὶ ψυχή του 



τραυματίστηκε. Γι’ αὐτὸ καὶ ἦλθε ὁ Χριστὸς στὸν κόσμο, 

γιὰ νὰ τὴ θεραπεύσει. Οἱ ἅγιοι λοιπὸν πέτυχαν νὰ φτάσουν 

κατὰ τὸ δυνατὸν στὸν ἀρχικὸ προορισμὸ τοῦ ἀνθρώπου, 

στὸ «καθ’ ὁμοίωσιν». Μὲ σκληρὸ ἀγώνα καὶ κυρίως μὲ τὴ 

Χάρη τοῦ Θεοῦ νίκησαν τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου, 

ἀντιστάθηκαν  στὶς προκλήσεις τοῦ κόσμου, «ἐσταύρωσαν 

τὴν σάρκα σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις» (Γαλ. 

5,24), ξερρίζωσαν ἀπὸ μέσα τους τὶς κακίες καὶ τὰ πάθη, 

καθάρισαν τὴ ψυχή τους ἀπὸ τὴ λάσπη τῆς ἁμαρτίας καὶ 

ἔγιναν ναὸς μέσα στὸν ὁποῖο ἦλθε καὶ κατοίκησε τὸ Ἅγιο 

Πνεῦμα. 

 

 Οἱ ἅγιοι εἶναι τὸ μεγαλύτερο θαῦμα: 

Οἱ ἅγιοι, ὅπως ἔχει λεχθεῖ, εἶναι τὸ διαρκὲς θαῦμα τοῦ Θεοῦ 

στὴν ἱστορία. Εἶναι ἡ ζωντανὴ ἀπόδειξη ὅτι ἡ πίστη μας 

εἶναι ἀληθινή, καὶ τὸ Εὐαγγέλιο μπορεῖ νὰ ἐφαρμοστεῖ. Ἡ 

Χάρις τοῦ Θεοῦ κατάφερε ἕνα τελώνη, τὸν Ματθαῖο, νὰ τὸν 

κάνει εὐαγγελιστή. Ἕνα ληστὴ νὰ τὸν κάνει πρῶτο πολίτη 

τοῦ Παραδείσου. Μιὰ μοιχαλίδα γυναῖκα νὰ τὴν κάνει 

ἰσαπόστολο καὶ μεγαλομάρτυρα, τὴν ἁγία Φωτεινή. Ἕνα 

βλάσφημο καὶ διώκτη τῆς Ἐκκλησίας, τὸν Παῦλο, νὰ τὸν 

κάνει ἀπόστολο καὶ μέγα διδάσκαλο τῆς οἰκουμένης. Μιὰ 

ἱερόδουλη, ποὺ ἔζησε δεκαεφτὰ χρόνια μέσα στὸ βοῦρκο τῆς 

ἀκολασίας, τὴν Μαρία τὴν Αἰγυπτία, νὰ τὴν κάνει ἐπίγειο 

ἄγγελο καὶ «νύμφη Χριστοῦ». 

 

Πῶς ἔγιναν ὅλ’ αὐτά; Πῶς τὸ κάρβουνο ἔγινε διαμάντι καὶ 

τὸ κοράκι περιστέρι; Πῶς ἄντεξαν τὰ φοβερὰ βασανιστήρια 

οἱ ἅγιοι μάρτυρες; Μιὰ εἶναι ἡ ἀπάντηση· μὲ τὴ δύναμη τοῦ 

Χριστοῦ. Ἰδοὺ τὸ μεγάλο θαῦμα τῆς πίστεώς 

μας. «Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ» (Ψαλμ. 

67,36). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κύπρος, Νήσος των Αγίων  

Κάθε φορά που μας δίνεται η ευκαιρία να αναφερθούμε 

στους Κυπρίους αγίους η στη Νήσο των αγίων, όπως πολύ 

ορθά ονομάζεται η Κύπρος, ανατρέχουμε πίσω στους αιώνες 

όπου θα συναντήσουμε στο περίφημο Χρονικό του 

Λεόντιου Μαχαιρά (15ος αιώνας), την τιμητική για τον τόπο 

ονομασία που φαίνεται μέσα στην παράγραφο 13 του πιο 

πάνω έργου: «Χρήση εἶναι νά φουμίσουμε τήν ἁγία νῆσο καί 

ὅσον τη φουμίσω δέν θέλω πεῖν ψέματα». Το εγκώμιο αυτό 

της Κύπρου από τον Λεόντιο Μαχαιρά κατέστη σημείο 

αναφοράς για κάθε ειδικό ερευνητή πάνω στο θέμα της 

Κυπριακής Αγιολογίας αλλά και για κάθε Κύπριο, ο οποίος 

θέλει να αποτυπώσει την εκκλησιαστική εμπειρία που 

αποκομίζει κανείς στην Κύπρο μέσα από την τιμή των 

αγίων. 

 

Η ονομασία αυτή που έδωσε ο Μαχαιράς στο νησί μας δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπερβολική ούτε φανταστική, γιατί αν 

ανατρέξουμε στο Κυπριακό Αγιολόγιο όπου 

παρουσιάζονται οι Κύπριοι άγιοι, θα διαπιστώσουμε πέραν 

πάσης αμφιβολίας ότι στο νησί μας από τους αποστολικούς 

χρόνους μέχρι τον καιρό του Μαχαιρά αλλά και κατά τους 

μετέπειτα αιώνες μέχρι σήμερα, έζησε και αγίασε ένας 

μεγάλος αριθμός αγίων, που όλοι μαζί συνθέτουν το 

Κυπριακό Αγιολόγιο. Σ’ αυτό τον κατάλογο που 

χαρακτηρίζεται από πολυποικιλότητα (τάξεις Αγίων, 

χρονικότητα, καταγωγή κ.λπ.), θα διαπιστώσει κανείς και 

τον ιδιαίτερο τρόπο σχέσεως των αγίων με την κοινωνία και 

τους πιστούς. 

Στα ιερά χώματα της Κύπρου έζησαν και αγίασαν 

απόστολοι, (Βαρνάβας, Παύλος, Μάρκος, Τίμων), 

μάρτυρες, (Δημητριανός, Αριστοκλής, Αθανάσιος, οι 

δεκατρείς μάρτυρες μοναχοί της Μονής Καντάρας), 

ιεράρχες (Ηρακλείδιος, Μνάσων, Τυχικός, Σπυρίδωνας, 

Τύχων, Επιφάνιος Κωνσταντίας, Ιωάννης Ελεήμων, 

Λεόντιος Νεαπόλεως), όσιοι, (οι τριακόσιοι Αλαμάνοι 

άγιοι), νεομάρτυρες, (Μιχαήλ, Γεώργιος, Πολύδωρος, 

Φιλούμενος), γυναίκες αγίες (Φωτού, Ζηναΐδα και 

Φιλονίλλα, Μαύρα) κ.λπ.  Η παρουσία των αγίων κατά τις 

διάφορες περιόδους της ιστορίας της Κύπρου και της 

Εκκλησίας της, όπως και ο πολυποίκιλος εκκλησιαστικός, 

κοινωνικός, πολιτιστικός και πολιτικός τους ρόλος, 

λειτούργησε θετικά επηρεάζοντας άμεσα τη ζωή του λαού 

της Κύπρου.  Οι άγιοι αποτέλεσαν την παράκληση και την 

ελπίδα του λαού, είτε για καλύτερες μέρες στις δύσκολες 

ιστορικές συνθήκες, είτε για παρέμβαση του Θεού υπέρ των 

δεινοπαθούντων, είτε για τη μέλλουσα αιώνια ελπίδα της 

σωτηρίας, είτε ακόμα για παρηγορία από τις διάφορες 

επιδημίες που ενέσκυπταν κατά καιρούς, Δυστυχώς όμως 

πολλοί από τους αγίους που έζησαν στον τόπο μας 

παρέμειναν άγνωστοι. Οι δύσκολες συνθήκες που πέρασε η 

Κύπρος με τις μακρές περιόδους της Λατινοκρατίας πρώτα, 

που δίωκε την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου και της 

Τουρκοκρατίας, ύστερα, που καταδυνάστευσε για αιώνες 

τον τόπο, συντέλεσαν ώστε η μνήμη των αγίων να περιπέσει 

στη λήθη με αποτέλεσμα να μην τιμάται η μνήμη τους. 

Ακόμη ένας μεγάλος αριθμός δεν έτυχεν της ανάλογης τιμής 

σε ολόκληρη την Κύπρο, αλλά παρέμεινε σε πολύ αυστηρά 

τοπικά πλαίσια.  

 

Για τους λόγους αυτούς η Εκκλησία της Κύπρου καθιέρωσε 

τα τελευταία χρόνια την κοινή εορτή Πάντων των εν Κύπρω 

διαλαμψάντων Αγίων κατά την πρώτη Κυριακή του μηνός 

Οκτωβρίου. Ο λόγος της πιο πάνω ημερομηνίας είναι απλός. 

Μέσα στον μήνα αυτό έχουμε τις περισσότερες εορτές 



Κυπρίων αγίων όπως των αγίων: Θεοδώρου Ταμασέως, 

Ιωάννου του Λαμπαδιστή, Ερμογένη, Κενδέα, 

Πολυχρονίου, τριάκοντα εννέα οσίων, Ανδρονίκου και 

Αθανασίας, Ιωνά, Ζηναΐδας και Φιλονίλλας, Επικτήτου, 

Θεοσεβίου Αρσινοΐτου, Θεράποντος ιερομάρτυρος, 

Σαββίνου επισκόπου, Μνάσωνος, Ιλαρίωνος του Μεγάλου, 

Βαρνάβα και Ιλαρίωνος, Ευλαλίου, Πάππου επισκόπου 

Χύτρων, Διομήδους, Θεράποντος οσίου, Αριστοβούλου εκ 

των Ο Ἀποστόλων κ.ά. Με την εορτή αυτή μας δίνεται η 

ευκαιρία να τιμήσουμε όλους τους αγίους της Κύπρου, 

γνωστούς και αγνώστους, επιτελώντας έτσι το χρέος μας 

προς τους επώνυμους αλλά και ανώνυμους αγίους, που 

στήριξαν τούτο τον λαό, τούτο τον τόπο, σε κάθε εποχή και 

σε κάθε δυσκολία που αντιμετώπιζε.  

Θα πρέπει να αναφέρουμε τέλος πως με αφορμή την κοινή 

εορτή των αγίων συντάχθηκε ειδική Ακολουθία πάντων των 

εν Κύπρω Αγίων, ιστορήθηκε κοινή εικόνα πάντων των εν 

Κύπρω διαλαμψάντων Αγίων, οικοδομήθηκε ναός προς τιμή 

τους και τέλος δόθηκε η ευκαιρία σε όλους μας να 

τιμήσουμε τους «δικούς» μας αγίους σ’ αυτή την ξεχωριστή 

ημέρα, επιτελώντας έτσι το χρέος μας απέναντί τους. Και ας 

μη ξεχνούμε πως τιμή ενός αγίου είναι η μίμηση της ζωής 

του. Ας τους μιμηθούμε! 

  

 

 

 

 

 

 

 

WHEN PEOPLE THINK of Byzantine Churches today, 

Constantinople (Byzantium) comes to mind as do the 

“Ancient Patriarchates” (Antioch, Alexandria and 

Jerusalem} which adopted this rite later in their history. The 

largest Byzantine Churches today are the Slavic Churches 

(Russia, Ukraine, and the rest). These are also the Churches 

most represented in the West. But there are other ancient 

Churches with ancient histories that are less common in the 

West, such as the Apostolic Church of Cyprus and the 

Church of Georgia. Neither of these Churches have 

eparchies in the United States, so we may know little about 

them.  

The Church of Barnabas and Mark 

Cyprus, an island in the Mediterranean west of Syria, was 

settled by Greeks in the eleventh century bc. By the first 

century ad, it was part of the Roman Empire. 

 According to the Acts of the Apostles, Cyprus was one of 

the first non-Jewish territories to receive the Gospel. “Now 

those who were scattered after the persecution that arose 

over Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and 

Antioch,,,” (Acts 11:19). Cypriots trace the founding of their 

Church to the apostles, specifically Barnabas and Mark, who 

went there after they parted from St Paul (see Acts 15:36-

41). Dependent at first on the Church of Jerusalem and, later 

on, on Antioch, the Cypriot Church was made autocephalous 

at the Council of Ephesus (431).  

Cyprus was occupied by the Arabs (649-965), the Crusaders 

(1191-1473), the Venetians (1473-1570), and the Ottoman 

Turks (1570-1878). Under the Crusaders and Venetians, the 

Church of Cyprus was subjected to Latin rule and the Latins 

were recognized as the island’s elite. Under Turkish control 

the Ottoman millet system was introduced and restored the 

autocephaly of the Orthodox Church. Its archbishop was 



declared to be the head of the rum millet on Cyprus. Despite 

the taxation, harassment and outright persecution at times, 

the Church prospered under Ottoman rule. By 1878 it 

numbered two-thirds of the island’s population in its ranks.  

  

As a result of the Russo-Turkish War, the British Empire 

took control of Cyprus in 1878. Many hoped that Cyprus 

would be united to Greece, but when Britain ceded control 

of the island in 1960 it was to an independent Republic of 

Cyprus. In 1974 those favoring union with Greece deposed 

the president and sought to unite the island to Greece. The 

Turkish army invaded and partitioned Cyprus into Greek and 

Turkish parts. None of the many attempts at reunion which 

followed have been successful.  

The Saints of Cyprus 
Cyprus has been called “the island of saints.” Some 240 local 
saints are commemorated on its calendar. A synaxis for all 
these saints is celebrated in Cyprus on the first Sunday of 
October. 
Perhaps the most famous Cypriot saints – after the apostles 
– are:  
  

St Lazarus the Four-Days Dead (Mar. 17) – Lazarus of 
Bethany, whom the Lord raised from his tomb, is said to 
have fled to Cyprus in the first persecution of Christians in 
Jerusalem mentioned in Acts 11. He settled in Kition 
(present day Larnaca), where he is regarded as its first 
bishop. Lazarus’ tomb in Larnaca, with the inscription 
“Lazarus, the Friend of Christ,” was discovered in 860. The 
bulk of his relics were taken to Constantinople in 869, but 
the emperor built a church over the saint’s tomb. In 1972 a 
marble sarcophagus containing human remains was 
excavated below the altar of this church. 
The Palm Sunday carol, “Rejoice, O Bethany,” sung in many 
Middle Eastern churches, is of Cypriot origin.St Spyridon 
the Wonderworker (Dec. 12) – Born at the end of the third 
century, he was a shepherd so known for his piety and 

generosity to those in need that, after the death of his wife, 
he was chosen to be bishop of Tremithusia, a village in 
northern Cyprus.  
Spyridon attended the First Ecumenical Council in 325 
where he reputedly converted a pagan philosopher to Christ. 
In his Life, the philosopher is said to have responded, 
“Listen! Until now my rivals have presented their arguments, 
and I was able to refute their proofs with other proofs. But 
instead of proofs from reason, the words of this Elder are 
filled with some sort of special power, and no one can refute 
them, since it is impossible for man to oppose God. If any of 
you thinks as I do now, let him believe in Christ and join me 
in following this man, for God Himself speaks through his 
lips.” Stories of St Spyridon’s life and the healings attributed 
to him are found in the fifth-century Church histories of 
Socrates Scholasticus and Sozomen. His life was included in 
the tenth-century Menologion written by St Simeon 
Metaphrastes.  
St Spyridon died in 348 and his body was later found to be 
incorrupt and a source of healing. When the Arab invaded 
Cyprus in 649, the saint’s holy remains were taken to 
Constantinople. With the fall of that city to the Turks in the 
fifteenth century, the relics were taken to the island of Corfu 
where they are today.  
St Spyridon is also regarded as the protector of Corfu. In 
1716 that island, then under Venetian rule, was besieged by 
the Turks. St Spyridon is said to have been seen by the 
Turkish troops walking through their camp. This apparition 
sent the Turks into a panic and the siege was lifted after only 
22 days. Since then it has become the custom to replace the 
slippers on the saint’s body when they show signs of wear, 
because, in walking about the island to care for the people, 
St Spyridon “wears out” his shoes. 
The Hieromartyr St Philoumenos (Nov 29) – Born in 

1913, this contemporary Cypriot saint and his twin brother 

were raised by their devout grandmother on the Church’s 

prayers and the lives of the saints. At the age of fourteen they 

entered the Stavrovouni Monastery in Cyprus. After five 

years, the brothers went to Jerusalem where, in 1939, Fr 



Philoumenos joined the Brotherhood of the Holy Sepulcher 

which cares for the holy places in the Orthodox Patriarchate 

of Jerusalem.                                                                   
  

Known for his piety and devotion to the performance of the 

daily services even when alone, Fr Philoumenos was 

appointed guardian of the monastery at Jacob’s Well, near 

Nablus, where Jesus had asked a Samaritan woman for a 

drink.   A few months later a group of Zionist extremists 

came to the monastery demanding the removal of all icons, 

crosses, etc. and that the monastery be given to them as a 

Jewish site. The saint reminded them that the Church had 

served this shrine since the time of the Emperor Constantine 

and that it had been in Samaritan hands for eight centuries 

before that.  

  

A few days later, on November 29, a group entered the 

monastery and desecrated the church. They butchered Fr 

Philoumenos with a hatchet in the form of a cross, plucked 

out his eyes and cut off the fingers of his right hand (with 

which he would make the sign of the cross). Fr Philoumenos’ 

body retained its elasticity for several days. When it was 

exhumed in 1984, it was found to be substantially incorrupt. 

Fr Philoumenos was glorified as a saint by the Jerusalem 

Patriarchate in 2008 and his relics enshrined in the church at 

Jacob’s Well where he had been martyred. 
  

 

 

 

 

Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή παρά τον 

Καλοπαναγιώτη 

  

Η μονή του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή βρίσκεται σε 

κεντρική περιοχή της οροσειράς του Τροόδους, μέσα στην 

κοιλάδα της Μαραθάσας. Είναι κτισμένη στην ανατολική 

όχθη του ποταμού Σέτραχο, απέναντι από το χωριό 

Καλοπαναγιώτης. Από το 1985 περιλαμβάνεται, μαζί με 

εννέα άλλες τοιχογραφημένες βυζαντινές εκκλησίες του 

Τροόδους, στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 

Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς ιδρύθηκε η μονή. Το 

καθολικό, που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ηρακλείδιο, 

ανάγεται στον 11ο αιώνα. Σε μία επιγραφή του 15ου αιώνα 

που συνοδεύει πορτραίτα δωρητών στο νάρθηκα, η 

εκκλησία αναφέρεται ως καθολική, δηλαδή ως η κύρια 

ενοριακή εκκλησία τηςκοινότητας. Γνωρίζουμε ότι το 

μοναστήρι συνέχισε να υφίσταται μέχρι τις αρχές του 19ου 

αιώνα. Από τότε λειτουργεί μόνο σαν ναός. Στα μέσα του 

19ου αιώνα, ένα δωμάτιο των μοναστηριακών κτηρίων 

χρησιμοποιήθηκε ως αίθουσα διδασκαλίας για τα παιδιά του 

Καλοπαναγιώτη και των γύρω χωριών. 

Το συγκρότημα των κτηρίων, όπως σώζεται σήμερα, είναι 

το αποτέλεσμα πολλών οικοδομήσεων και επεμβάσεων που 

ανάγονται σε διάφορες περιόδους. Το καθολικό, το 

νοτιότερο κτήριο του συγκροτήματος, ανήκει στον τύπο του 

σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλο και 

χρονολογείται στον 11ο αιώνα. Κατά το 12ο αιώνα 

προστέθηκε στη βόρεια του πλευρά, πάνω από τον τάφο του 

Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή, ένα καμαροσκέπαστο 

ομώνυμο παρεκκλήσιο.  
  

http://www.immorfou.org.cy/unesco/saint-john.html
http://www.immorfou.org.cy/unesco/saint-john.html


Αυτό κατέρρευσε και ξανακτίστηκε σχεδόν εξολοκλήρου το 

18ο αιώνα. Στα μέσα του 15ου αιώνα κτίστηκε, στα δυτικά 

και των δύο προηγούμενων κτισμάτων, ένας κοινός 

νάρθηκας.  

Κατά το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα προστέθηκε στα 

βόρεια του παρεκκλησιού του Αγίου Ιωάννη, ένα 

καμαροσκέπαστο παρεκκλήσιο, γνωστό ως το «λατινικό» 

παρεκκλήσιο, λόγω της υπόθεσης ότι κτίστηκε για τις 

λατρευτικές ανάγκες των Λατίνων. Σε άγνωστη χρονική 

στιγμή, μεταξύ του 15ου και των αρχών του 18ου αιώνα, 

ολόκληρο το συγκρότημα καλύφθηκε από μια τεράστια 

ξύλινη στέγη με επίπεδα αγκιστρωτά κεραμίδια. Έτσι, ο 

τρισυπόστατος αυτός ναός απέκτησε εξωτερικά την όψη 

ενός μεγάλου ξυλόστεγου κτηρίου. 

Ο ζωγραφικός διάκοσμος της μονής του Αγίου Ιωάννου του 

Λαμπαδιστή ακολουθεί τις διάφορες αρχιτεκτονικές αυτές 

φάσεις. Η αψίδα του Ιερού Βήματος του καθολικού του 

Αγίου Ηρακλειδίου, όπως και μερικά άλλα σημεία σώζουν 

σπαράγματα τοιχογραφιών του 11ου και 12ου αιώνα. Ο 

υπόλοιπος ναός είναι διακοσμημένος με τοιχογραφίες που 

χρονολογούνται στο 13ο και 14ο αιώνα. Αυτές αποτελούν 

ένα σημαντικό σύνολο και περιλαμβάνουν μερικές σπάνιες 

παραστάσεις όπως εκείνη του Αγίου Μανδηλίου στο βόρειο 

πεσσό του τρούλου. 

Η διακόσμηση του νάρθηκα είναι μεταγενέστερη και 

αποτελεί, σύμφωνα με επιγραφή, έργο Κωσταντινουπολίτη 

ζωγράφου που κατέφυγε στην Κύπρο μετά την Άλωση της 

Κωνσταντινούπολης στα 1453. Οι τοιχογραφίες αυτές 

ακολουθούν τα ρεύματα της πρωτεύουσας, δεν είναι όμως 

ιδιαίτερα ποιοτικές. Αντιθέτως, οι τοιχογραφίες του 

«λατινικού» παρεκκλησιού που χρονολογούνται γύρω στα 

1500, εντάσσονται στην «ιταλοβυζαντινή» τεχνοτροπία, η 

οποία συνδυάζει βυζαντινά στοιχεία με αντίστοιχα της 

ιταλικής τέχνης της Αναγέννησης. Πρόκειται στην ουσία για 

το πληρέστερο τοιχογραφικό σύνολο αυτής της 

τεχνοτροπίας που σώζεται στην Κύπρο. Το «λατινικό» 

παρεκκλήσιο, αν πράγματι είναι τέτοιο, υποδεικνύει τη 

συνύπαρξη των δύο δογμάτων κάτω από την ίδια στέγη, 

γεγονός που αντικατοπτρίζει την κατάσταση ανεκτικότητας 

που επικρατούσε στο νησί μετά και την ενωτική σύνοδο της 

Φερράρας-Φλωρεντίας του 1439. 

Αξιοσημείωτο είναι το ξύλινο τέμπλο του ναού του Αγίου 

Ηρακλειδίου, το οποίο φέρει γραπτή διακόσμηση που 

μιμείται οικόσημα, και χρονολογείται στο 13ο-14ο αιώνα. 

Πρόκειται για το αρχαιότερο σωζόμενο ξύλινο τέμπλο της 

Κύπρου. Αξίζει ακόμη να αναφερθεί ότι στο παρεκκλήσιο 

του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή, σώζεται η κάρα του 

Αγίου, μέσα σε αργυρεπίχρυση λειψανοθήκη τοποθετημένη 

σε ειδική κόγχη. Στον τοίχο πάνω από τη λειψανοθήκη 

σώζονται πολλές υπογραφές επώνυμων και ανώνυμων 

προσκυνητών και περιηγητών που πέρασαν κατά καιρούς 

από τη μονή. 

Εκτός από το συγκρότημα των εκκλησιών, σώζονται και 

άλλα μοναστικά κτίρια που περιλαμβάνουν κελιά, 

βοηθητικούς χώρους και ένα ελαιοτριβείο. 
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Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου  

(7 Οκτωβρίου) 

  

Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Ιερομάρτυρος 

Πολυχρονίου. 

Ο Ιερομάρτυρας Πολυχρόνιος έτυχε επιμελημένης 

χριστιανικής ανατροφής από τους γονείς του, και 

αναδείχθηκε σε σπουδαίο διδάσκαλο της Χριστιανικής 

πίστεως. Μετέβη στην Κωνσταντινούπολη όπου 

χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος. Μέλημά του 

ήταν οι άνθρωποι της ενορίας του να γνωρίζουν την αληθινή 

πίστη και να ζουν με συνείδηση τα δόγματα της Ορθοδόξου 

Εκκλησίας.  Τόσο η σταθερότητά του, όσο και τα θαύματα 

που η χάρις του Παναγίου Πνεύματος επιτελούσε δια του 

Αγίου Πολυχρονίου, προκάλεσαν το φθόνο και την 

αγανάκτηση του αρειανόφιλου αυτοκράτορα Κωνστάντιου, 

ο οποίος υπέβαλε τον Άγιο σε πολλές και φοβερές πιέσεις, 

με διωγμούς και εξορίες. Εξαιτίας της σθεναρής αντίστασής 

του σε όλα τα βασανιστήρια, οι  αρειανοί μεθόδευσαν και 

πέτυχαν τη δολοφονία του. Έτσι, ενώ ιερουργούσε, ομάδα 

αιρετικών έκανε έφοδο στην Εκκλησία και τον μαχαίρωσαν 

επί της Αγίας Τραπέζης. Πόσοι αδελφοί μας, αλήθεια, και 

στις μέρες μας, παρά τις διακηρύξεις περί ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και ελευθεριών, ζουν φοβερά βασανιστήρια 

και γίνονται μάρτυρες της Χριστιανικής Πίστεως στη Μέση 

Ανατολή και σε άλλα μέρη του πλανήτη μας.  Τον 

Ιερομάρτυρα τιμούν οι κάτοικοι των κατεχόμενων 

κοινοτήτων Αγίου Νικολάου Λευκονοίκου και Τρυπημένης. 

Ερείπια παλαιού Ναού του Αγίου Πολυχρονίου βρίσκονται 

στις κορυφές του Πενταδακτύλου όπου υπάρχει και 

Αγίασμα. Ακόμη, Ναός του Αγίου Πολυχρονίου υπάρχει και 

στην κοινότητα Μελάναρκα στην Καρπασία. 
  

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΕΝΔΕΑΣ: Ο Όσιος Κενδέας ο Θαυματουργός, 

είναι ένας από τους πολλούς Αλαµάνους Αγίους της Κύπρου 

που ήλθαν από την Παλαιστίνη στην Κύπρο.  Σε ηλικία 

δεκαοκτώ ετών, ο Όσιος Κενδέας, πήγε στα Ιεροσόλυμα, 

όπου εκεί έγινε μοναχός. Απεσύρθη τότε στην έρημο του 

Ιορδάνου και κατοίκησε μέσα σ' ένα μικρό σπήλαιο, σε τόπο 

κρημνώδη και δύσβατο, τρεφόμενος µε τρυφερούς 

βλαστούς δέντρων, όπως ακριβώς ο Ιωάννης ο Πρόδρομος.  

Μέσα στην έρημο του Ιορδάνου ο Όσιος Κενδέας µε τη 

συνεχή προσευχή και νηστεία και µε τη χάρη του Θεού 

άρχισε να θαυματουργεί. Κάποτε µμάλιστα τον πλησίασε ο 

Ανανίας, περίφημος ασκητής που ασκήτευε σ' εκείνα τα 

μέρη, και τον παρακάλεσε να βγάλει τα δαιμόνια από το γιο 

ενός τοπικού άρχοντα. Ο Όσιος Κενδέας στην αρχή δεν 

πείστηκε από τον Ανανία, αλλά στο τέλος υπάκουσε και 

έκανε προσευχή και απελευθέρωσε το νέο από τα δαιμόνια.  

Εξαιτίας αυτού του θαύματος ο Κενδέας δέχθηκε πολλές 

πιέσεις και στο τέλος πείστηκε και χειροτονήθηκε ιερέας και 

μπήκε στη Μονή. Η ζωή όμως του µμοναστηριού µε τις 

πολλές επισκέψεις δεν τον ευχαριστούσε κι έτσι σε λίγο 

καιρό έφυγε πάλι για την έρημο. Εκεί δεν έμεινε για πολύ 

γιατί την εποχή εκείνη εχθροί της πίστεως του Χριστού 

έδιωξαν τους Οσίους που κατοικούσαν σ' εκείνη την έρημο.   

Αυτοί (οι ασκητές), μαζί τους και ο Όσιος Κενδέας, 

διέκοψαν τον ασκητικό αγώνα, και έπειτα από πολυτάραχο 

ταξίδι έφθασαν στο λιμάνι της Πάφου.   Το πλοίο τους 

καταστράφηκε ολοσχερώς και τα κοµµάτια του 

διασκορπίστηκαν μέσα στη θάλασσα. Οι Όσιοι όμως, 

αβλαβείς όλοι, πήγαν σε διάφορα μέρη της Κύπρου, για να 

μονάσουν, εκεί όπου ο καθένας έκρινε τον τόπο 

καταλληλότερο.     Ο Όσιος Κενδέας έστησε την καλύβη του 

επάνω στο γκρεμό, στο γιαλό της Πάφου, και άρχισε πάλι 

την ασκητική ζωή. Ο διάβολος που προσπαθούσε να κάνει 



κακό στον άγιο από την αρχή του βίου του δεν σταμάτησε 

ούτε στιγμή να τον πολεμά µε πολλούς και διάφορους 

τρόπους.                                             

Ο Θεός όμως τον προστάτευε από τις παγίδες αυτές. 

Γρήγορα η φήμη της αγιότητάς του τράβηξε την προσοχή 

των κατοίκων της περιοχής, µε αποτέλεσμα να τον 

επισκέπτονται καθημερινά για να τους θεραπεύσει από 

κάποια ασθένεια ή για να ακούσουν τα λόγια του που ήταν 

γεμάτα ελπίδα και παρηγοριά. Στην καλύβα συνέβησαν 

πολλά θαυμαστά αλλά και πολλοί πειρασμοί στον Άγιο 

Κενδέα. Ο συναξαριστής αναφέρει μερικά από αυτά: 

Κάποιο βράδυ, ο διάβολος πήρε μορφή ανθρώπου, και, όταν 

ο Άγιος βγήκε  από την καλύβα του, έπεσε στα πόδια του και 

του ζητούσε ευλογία. Τρόμαξε ο Άγιος και έπεσε µε το 

κεφάλι στο βάθος του γκρεμού, άλλα µε τη χάρη του Θεού 

δεν έπαθε τίποτε. Μια άλλη φορά ο Σατανάς, παρουσίασε 

μπροστά στον άγιο μια όμορφη γυναίκα που, αφού έπεσε 

στα πόδια του, τον παρακαλούσε με δάκρυα να πάει στο 

σπίτι της και να το ευλογήσει. Ό όσιος στη φαινομενική 

συντριβή της με συγκίνηση δέχτηκε να πάει. Μόλις όμως 

έφτασε και μπήκε στο σπίτι ή διεφθαρμένη εκείνη γυναίκα 

σαν μια «άλλη Πετεφρή» πέταξε από πάνω της τα ενδύματα 

της, για να σκανδαλίσει τον άγιο και να προσβάλει την 

αγνότητα του. Τρομερή αλήθεια ή δοκιμασία. Μα ο όσιος 

σώθηκε και τούτη τη φορά με τη δύναμη της προσευχής. 

Μιαν άλλη φορά, ο Διάβολος παρέδωσε τον Άγιο στα χέρια 

ενός δολοφόνου ληστή, ο οποίος τον έδερνε, του έπαιρνε τα 

ράσα, του έκαιε την καλύβα, και µε κάθε τρόπο τον 

τυραννούσε. Τα δείγματα αυτά των πειρασμών μας 

παρέχουν μια εικόνα των δυσκολιών που αντιμετώπιζε 

καθημερινά ο άγιος. Ευρισκόμενος ο Άγιος Κενδέας στην 

καλύβα του, κάποτε, πόθησε να συναντήσει τον αγαπητό του 

συν ασκητή Ιωνά, ο οποίος κατοικούσε στα μέρη της 

Αµµοχώστου, πολύ μακριά από την Πάφο. Ξεκίνησε λοιπόν 

να πάει να τον συναντήσει. Στο δρόμο του, σε κάθε χωριό 

που περνούσε, τον σταματούσαν οι κάτοικοι που έφερναν 

του αρρώστους τους για θεραπεία, πράγμα που έκανε ο 

άγιος. Αυτό όμως τον ενοχλούσε και γι' αυτό µε αίσθημα 

ταπεινοφροσύνης αποφάσισε να µπει σ' ένα σπήλαιο που 

βρήκε στο δρόμο του και να μην ξαναβγεί πια έξω. Ήταν 

ταυτόχρονα και πολύ λυπημένος γιατί ματαιώθηκε ο πόθος 

του να συναντήσει τον Ιωνά. Άγγελος Κυρίου, τότε, σήκωσε 

τον Όσιο Ιωνά από το κελί του ήσυχα - ήσυχα, τον έφερε σε 

µια στιγμή στο σπήλαιο του Οσίου Κενδέα, και έπειτα από 

την ανταλλαγή ασπασμού και τη συγκινητική συνομιλία που 

είχε ο Ιωνάς µε τον Κενδέα, ο Άγγελος μετέφερε πάλι τον 

Ιωνά πίσω. Το γεγονός αυτό έβαλε τον Όσιο Κενδέα σε 

διαφόρους λογισμούς και αθετώντας τον όρκο που είχε 

δώσει, να μην βγει δηλαδή ξανά από το σπήλαιο, ξεκίνησε 

και πήγε να συναντήσει τον Ιωνά, για να εξακριβώσει αν 

πράγματι έγινε η συνάντηση μαζί του ή αυτό που συνέβη 

ήταν ένα όνειρο ή απάτη του διαβόλου. Πράγματι τον 

συνάντησε και διαπίστωσε ότι το γεγονός αυτό ήταν αληθινό. 

Αφού λοιπόν ασπάστηκε τον Ιωνά, ο Κενδέας επέστρεψε πάλι 

στον τόπο διαμονής του. Πολλά είναι τα θαύματα που έγιναν από 

τον Όσιο Κενδέα. Με τη χάρη του Θεού θεράπευσε αρρώστους, 

εφανέρωσε πηγές σε τόπους που δεν υπήρχε νερό και μάλιστα, 

πολλές φορές, µε προσευχή έφερε βροχή από τον ουρανό και 

έδιωξε πολλά δαιμόνια από τους ανθρώπους. Ο Όσιος Κενδέας 

πέθανε σε προχωρημένη ηλικία και παρέδωσε την ψυχή του στο 

Θεό, ύστερα από µια ζωή γεμάτη αγιότητα και προσευχή.  Το 

σπήλαιο του οσίου Κενδέα σώζεται μέχρι σήμερα κοντά στο 

χωριό Αυγόρου όπου υπάρχει και γυναικεία Μονή αφιερωμένη σ' 

αυτόν. Στην πόλη της Πάφου υπάρχει μεγαλοπρεπής ναός του 

όπου τιμάται ξεχωριστά ο όσιος Κενδέας ο θαυματουργός. Η 

µνήµη του τελείται στις 6 Οκτωβρίου. 
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Ascension Greek  Orthodox  Church    
   101 Anderson Ave. Fairview New Jersey  

    201-945-6448, Fax 201-945-6463 

email: info@ascensionfairview.org website 
 

Visit our website: www.AscensionFairview.org 
Like us on Facebook: 

"Ascension Greek Orthodox Church" 
Want to be added to our email list? Contact us: 

info@ascensionfairview.org 
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MEMORIAL   SERVICES –ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 
 

Υπέρ Αναπαύσεως των Ψυχών των Κυπρίων Αδελφών 

40 μέρες:  Βασίλειος Κυριάκου  

 40 days:  Vassos Kyriacou 
  

10 χρόνια:  Γεώργιος Φασόλας 

 10 years:  George Fasolas 

25 χρόνια:  Κωνσταντίνα Φασόλα 

25 years:  Constantina Fasolas 
  

18 χρόνια:  Γεώργιος Λαζάρου  

 18 years:  George Lazarou 
  

Ο καφές προσφέρεται από την  

Κυπριακή Επιτροπή της  Ενορίας μας,  

την οικογένεια Φασόλα και Λαζάρου 

 που τελούν τa μνημόσυνα εις μνήμη των κεκοιμημένων. 

  

The coffee is offered by the 

  Cypriot Committee of our Parish   

 the Fasolas  & Lazarou Families  

that have the Memorial Services.  
  

  
  

  
  

http://www.ascensionfairview.org/
mailto:info@ascensionfairview.org

