
ΚωστÉς Κοκκινόφτας

Κέντρο Μελετ΅ν ^ΙερÄς ΜονÉς Κύκκου

O IEPOMONAXOΣ TOY TPAXΩNA KAΛΛIΣTPATOΣ (1862-1934) 

Στή νεότερη îστορία τοÜ νησιοÜ àναφέρονται δύο κληρικοί, οî παπÄ 

Xριστόδουλος àπό τή MαλοÜντα1 καί παπÄ Kαλλίστρατος τοÜ Tράχωνα2, οî ïποÖοι 

γιά λόγους ôσκησης qταν ζωσµένοι  µέ êλυσίδες, κατά τό πρότυπο τ΅ν àρχαίων 

àσκητ΅ν καί τοÜ Mητροπολίτη Πάφου ^Aγίου Παναρέτου (1767-1790)3.

Γιά τή ζωή καί τήν πνευµατική δράση τοÜ πρώτου δέν öχουµε •πόψη µας 

πολλά στοιχεÖα, âκτός àπό τό ¬τι στά µέσα τοÜ 19ου α¨ώνα, πρός τό τέλος τοÜ 

âπίγειου βίου του, εrχε àποσυρθεÖ στήν τοποθεσία «Περβόλια» τοÜ χωριοÜ του, 

¬που öζησε àσκητικότατα. Erναι àξιοσηµείωτο ¬τι ï παπÄ Xριστόδουλος •πÉρξε, 

µεταξύ τ΅ν âτ΅ν 1832-1856, àντιγραφέας àκολουθι΅ν Kυπρίων ^Aγίων, àρκετές 

1. Γιά τόν παπÄ Xριστόδουλο βλ. Bενεδίκτου \Eγγλεζάκη, «^H \Eκκλησία τÉς 

Kύπρου τόν 18ο καί 19ο α¨΅να», στόν τόµο Δήµου Λευκωσίας, ^H ζωή στήν Kύπρο 

τόν IH΄ καί IΘ΄ α¨΅να, Λευκωσία 1984, σ. 311-312. ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, 

Kύπρια MηναÖα, τ. Z΄, Λευκωσία 2000, σ. 31.

2. Γιά τόν βίο τοÜ Kαλλιστράτου ε€χαµε δηµοσιεύσει παλαιότερα δύο σύντοµα 

σηµειώµατα. Bλ. KωστÉ Kοκκινόφτα, «Kαλλίστρατος», Mεγάλη Kυπριακή \

Eγκυκλοπαίδεια, τ. 15ος, Λευκωσία 1996, σ. 124. TοÜ ¨δίου, «^O παπÄ Kαλλίστρατος 

τοÜ Tράχωνα», Πολίτης, 29.4.2001.

3. Γιά τόν ≠Aγιο Πανάρετο βλ. \Aνδρέα Mιτσίδη, «^O Mητροπολίτης Πάφου 

Πανάρετος ï ≠Aγιος (1767-1790)», στόν τόµο: Kέντρου Mελετ΅ν ^IερÄς MονÉς 

Kύκκου, \Aντιπελάργησις. Tόµος τιµητικός πρός τόν \Aρχιεπίσκοπον Kύπρου κ.κ. 

Xρυσόστοµο âπί τFÉ ε¨κοσιπενταετηρίδι τÉς àρχιερατικÉς αéτοÜ διακονίας, 

Λευκωσία 1993, σ. 345-350.
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àπό τίς ïποÖες σώθηκαν µέχρι τίς µέρες µας4. \Eπίσης, àπό τά χειρόγραφά του 

σώθηκε ôλλο ≤να µέ τίτλο «Bίβλος καλουµένη καθρέφτης •ποδειγµάτων», πού 

περιλαµβάνει àπάνθισµα ρητ΅ν γιά τούς µαθητές του, ïρισµένοι àπό τούς ïποίους 

συνέχισαν τό àντιγραφικό του öργο5.

Γιά τόν δεύτερο κληρικό, ¬µως, τόν παπÄ Kαλλίστρατο καί τούς àσκητικούς 

του àγ΅νες διασώθηκαν πολύ περισσότερες πληροφορίες. Oî πιό πολλές àπό αéτές 

προέρχονται àπό àνέκδοτο βιογραφικό σηµείωµα6, πού συνετάχθη τό 1940 κατά 

πÄσα πιθανότητα àπό τόν Tοποτηρητή τοÜ àρχιεπισκοπικοÜ θρόνου, Mητροπολίτη 

Πάφου καί µετέπειτα \Aρχιεπίσκοπο Kύπρου Λεόντιο, ï ïποÖος τόν τιµοÜσε 

4. \Aναφέρονται âνδεικτικά οî àκολουθίες τÉς àνακοµιδÉς τ΅ν λειψάνων τοÜ ^

Aγίου \Iωάννου τοÜ Xρυσοστόµου καί τÉς µνήµης τοÜ ^Aγίου ΔηµητριανοÜ (1832) 

[^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Kύπρια MηναÖα, τ. E΄, Λευκωσία 1998, σ. 108], τ΅ν 

^Aγίων ^Oµολογητ΅ν (1833) [^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Kύπρια MηναÖα, τ. Γ΄, 

Λευκωσία 1996, σ. 156], τ΅ν \Aγίων ^Hλιοφώτων (1836) [Θεοχάρη Σχίζα, «Mία 

πρωτότυπος àκροστιχίς τοÜ κανόνος τÉς àκολουθίας τ΅ν ^Aγίων ^Hλιοφώτων», 

στόν τόµο: \Aθανασίου Παπαγεωργίου (\Eπιµ.), Πρακτικά Γ΄ KυπρολογικοÜ 

Συνεδρίου, τ. B΄, Λευκωσία 2001, σ. 303-307], τοÜ ^Aγίου Mάµαντος (1836) [^IερÄς \

AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Kύπρια MηναÖα, τ. A΄, Λευκωσία 1994, σ. 28], τοÜ ^Aγίου 

Πανηγυρίου (1840) [^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Kύπρια MηναÖα, τ. Z΄, ¬.π., σ. 

118], τοÜ Προφήτη \Aββακούµ καί τοÜ ^Oσίου \Aββακούµ (1856) [\Iωάννου 

ΣυκουτρÉ, «Kυπριακή ^Aγιολογία», Kυπριακά Xρονικά 2(1924)52. ^IερÄς \

AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Kύπρια MηναÖα, τ. Δ΄, Λευκωσία 1997, σ. 17], τ΅ν ^Aγίων 

Nόµωνος καί BηχιανοÜ (χ.χ.) [\Aντώνη \Iντιάνου, «Oî ≠Aγιοι Bηχιανός καί Nόµων», 

Kυπριακαί Σπουδαί 4(1942)65. ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Kύπρια MηναÖα, τ. 

Δ΄, ¬.π., σ. 91], τ΅ν ^Aγίων KοσµÄ καί ΔαµιανοÜ (χ.χ) [^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς 

Kύπρου, Kύπρια MηναÖα, τ. Γ΄, ¬.π., σ. 17]. ^H öκδοση τ΅ν •πολοίπων τόµων τ΅ν 

Kυπρίων Mηναίων (\Iουνίου - Aéγούστου) àναµένεται ¬τι θά δώσει µιά πλήρη 

ε¨κόνα γύρω àπό τό àντιγραφικό του öργο.

5. \Aνάµεσα στούς µαθητές του, οî ïποÖοι συνέχισαν τό àντιγραφικό του öργο,  

περιλαµβάνεται καί ï Bασίλειος \Aναγνώστης. Bλ. ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, 

Kύπρια MηναÖα, τ. Γ΄, ¬.π., σ. 100.

6. \AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον IΘ΄. \AρχεÖον àοιδίµου 

Λεοντίου (1933-1947), àρ. 145α. Bλ. ‰Eγγραφο 3. Tά βιογραφικά στοιχεÖα τοÜ 

Kαλλιστράτου, πού δίνονται στή συνέχεια τÉς παρούσας âργασίας öχουν àντληθεÖ 

àπό τό προαναφερθέν öγγραφο. Πολλές δέ γενικότερες πληροφορίες γιά τήν 

ποιµαντική του δράση µÄς öδωσαν κάτοικοι, τόσο τοÜ Tράχωνα, ¬σο καί τÉς 

Λευκωσίας, οî ïποÖοι âξοµολογοÜνταν σέ αéτόν, ¬πως ™ àείµνηστη δασκάλα καί 

κοινωνική λειτουργός τÉς \AρχιεπισκοπÉς \Aναστασία Kουµπαρίδου.
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¨διαιτέρως7. ^O Λεόντιος àφηγεÖτο ¬τι ï Kαλλίστρατος εrχε τό προορατικό χάρισµα, 

àφοÜ, ¬ταν qταν µαθητής καί âξοµολογήθηκε κοντά του, τοÜ εrχε πεÖ πώς θά 

àνερχόταν στόν àρχιεπισκοπικό θρόνο τοÜ νησιοÜ8. Erχε δέ σκοπό νά ζητήσει τήν 

êγιοποίησή του, µόλις âπανασυστηνόταν ™ ^Iερά Σύνοδος τÉς \Eκκλησίας τÉς 

Kύπρου, ™ ïποία, κατά τά πρ΅τα χρόνια τÉς δεκαετίας τοÜ 1940, εrχε µόνο δύο 

µέλη, τόν €διο καί τόν εξόριστο Mητροπολίτη Kυρηνείας Mακάριο. TοÜτο, ¬µως, 

δέν κατέστη δυνατό, àφοÜ ï €διος àπεβίωσε τριάντα ≤ξι ™µέρες µετά τήν ôνοδό του 

στόν àρχιεπισκοπικό θρόνο, τόν \Iούλιο τοÜ 1947, καί πρίν τήν âκλογή ôλλων \

Aρχιερέων στούς µητροπολιτικούς θρόνους τοÜ νησιοÜ καί τή συµπλήρωση τÉς ^

Iεραρχίας.   

^O ΛουκÄς, ¬πως qταν τό λαϊκό ùνοµα τοÜ πατρός Kαλλιστράτου, γεννήθηκε 

τό 1862 στήν âνορία τοÜ ^Aγίου ΛουκÄ στή Λευκωσία, ¬που καί öµαθε τά πρ΅τα 

του γράµµατα àπό τόν πατέρα του. oHταν τό τρίτο àπό τά ≤ξι παιδιά τÉς 

ο¨κογένειας του Xριστόδουλου καί τÉς Παναγιώτας, ¬πως çνοµάζονταν οî γονεÖς 

του. ^O πατέρας του •πηρετοÜσε ½ς îεροψάλτης στήν ïµώνυµη âκκλησία τÉς 

âνορίας του, ¬που ï νεαρός ΛουκÄς βοηθοÜσε τόν îερέα κατά τήν τέλεση τ΅ν 

διαφόρων àκολουθι΅ν. Tό φιλόθεο ο¨κογενειακό του περιβάλλον συνέτεινε œστε νά 

àγαπήσει τήν ™συχία καί τή µοναχική ζωή, µέ àποτέλεσµα τό 1880, σέ ™λικία 

µόλις δεκαοκτώ χρόνων, νά καταφύγει στό µικρό âκκλησάκι τοÜ ^Aγίου \Iακώβου 

τοÜ Πέρση στήν âντός τ΅ν τειχ΅ν Λευκωσία, ¬που •πηρετοÜσε, τουλάχιστον àπό 

τό 18589, ≤νας γέροντας îεροµόναχος àπό τήν Kωνσταντινούπολη, ï Kαλλίστρατος, 

7. Στό συµπέρασµα αéτό καταλήγουµε àπό τό γεγονός ¬τι τό προαναφερθέν 

βιογραφικό σηµείωµα φέρει ™µεροµηνία 9 Aéγούστου 1940 καί εrναι πολύ πιθανόν 

νά àποτέλεσε τήν ïµιλία πού âκφώνησε ï Λεόντιος, στίς 18 Aéγούστου 1940, στόν 

îερό ναό τοÜ Tράχωνα, λίγο πρίν τήν àνακοµιδή τ΅ν ïστ΅ν τοÜ Kαλλιστράτου, 

¬που καί προεξÉρχε: «TFÉ 18Fη Aéγούστου, KυριακFÉ, ï ≠Aγιος Tοποτηρητής 

âλειτούργησε καί âκήρυξε τόν θεÖον λόγον âν τ΅ îερ΅ να΅ τοÜ Tράχωνα, 

προαστείου τÉς Λευκωσίας».  Bλ. \Aνωνύµου, «Λειτουργίαι καί χοροστασίαι τοÜ ^

Aγίου TοποτηρητοÜ», \Aπόστολος Bαρνάβας 1(1940)329. Γιά τήν παρουσία τοÜ 

Λεοντίου στήν âκταφή τ΅ν λειψάνων γίνεται àναφορά στή συνέχεια τÉς àνά 

χεÖρας âργασίας.

8. \Aθανασίου Σταυροβουνιώτου, ^Iερά Mονή Σταυροβουνίου, Kύπρος 1987, σ. 47.

9. Tό öτος αéτό, ï Kαλλίστρατος κάλυψε τίς δαπάνες γιά τήν àντιγραφή 

χειρόγραφης àκολουθίας τοÜ ^Aγίου \Iακώβου τοÜ Πέρση àπό τόν îεροδιάκονο \

Iγνάτιο τÉς MονÉς MαχαιρÄ. Bλ. ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Kύπρια MηναÖα, 

τ. Γ΄, ¬.π., σ. 221. Γιά τό âκκλησάκι αéτό βλ. Kωνσταντίνου Mυριανθοπούλου, 

Xατζηγεωργάκης Kορνέσιος, Λευκωσία 1934, σ. 98-99. \Aθανασίου Παπαγεωργίου, 

«\Iακώβου ^Aγίου âκκλησία, Λευκωσία», Mεγάλη Kυπριακή \Eγκυκλοπαίδεια, τ. 

6ος, Λευκωσία 1987, σ. 59.
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ï ïποÖος εrχε àσκητεύσει γιά πολλά χρόνια στό ≠Aγιο ‰Oρος10. Γύρω àπό τό 

âκκλησάκι •πÉρχαν µερικά κελλιά, ¬που διέµενε ï γέροντας àσκητής, καί µικρός 

κÉπος, ¬που καλλιεργοÜσε τά àπαραίτητα γιά τή λιτοδίαιτη ζωή του. ^O νεαρός 

ΛουκÄς •πηρέτησε ½ς •ποτακτικός τοÜ Kαλλιστράτου, µέχρι τό 1893, πού ï 

γέροντάς του àπεβίωσε11. Στό µεταξύ, τό 1882, περιεβλήθη τό µοναχικό öνδυµα καί 

µετονοµάστηκε σέ Kαλλίστρατο πρός τιµή τοÜ γέροντά του καί µερικά χρόνια 

àργότερα, τό 1889, öλαβε τό µεγάλο µοναχικό σχÉµα.

^O νεαρός µοναχός âξακολούθησε νά διαµένει στά κελλιά τοÜ ^Aγίου \

Iακώβου τοÜ Πέρση µέχρι τό 1896, ïπότε •ποχρεώθηκε νά âπιστρέψει στό πατρικό 

του σπίτι, µετά τήν âγκατάσταση σέ αéτά ëνός ôλλου κληρικοÜ, τοÜ παπÄ 

Δοσιθέου. ≠Oπως àναφέρει στόν \Aρχιεπίσκοπο Kύπρου Σωφρόνιο, σέ âπιστολή του 

™µεροµηνίας 30 Δεκεµβρίου 1895, τήν ïποία •πογράφει µέ τό ùνοµα «Kαλλίστρατος 

XατζÉ Xριστοδούλου Mοναχός», µετά τόν θάνατο τοÜ γέροντός του εrχε àναλάβει ï 

€διος τή διεύθυνση τοÜ ναοÜ, καθ’ •πόδειξη τÉς àπογόνου τοÜ δραγοµάνου 

Xατζηγεωργάκη Kορνεσίου (†1809), \IουλιανÉς (1812-1894)12, àφοÜ ï ναός qταν 

¨διωτικός καί àνÉκε στά µέλη τÉς ο¨κογένειας τοÜ Xατζηγεωργάκη. Σέ αéτόν, 

¬πως σηµειώνει στήν âπιστολή του πρός τόν Σωφρόνιο, εrχε προσληφθεÖ «πρό 

τεσσάρων περίπου âτ΅ν», δηλαδή στά τέλη τοÜ 1891 ¦ στίς àρχές τοÜ 1892, γιά τήν 

τέλεση τ΅ν àκολουθι΅ν ï îεροµόναχος Δοσίθεος, ï ïποÖος âπίσης διέµενε στά 

κελλιά γύρω àπό τόν ναό καί ζοÜσε βίο àντιπνευµατικό. ≠Oπως àναφέρει στήν €δια 

âπιστολή, δεχόταν µέχρι καί àπειλές àπό φίλους τοÜ Δοσιθέου γιά νά παραιτηθεÖ 

10. Γιά τόν παλιότερο Kαλλίστρατο γίνεται σχετική àναφορά στό προαναφερθέν 

öγγραφο µέ τόν βίο τοÜ νεότερου Kαλλιστράτου. Bλ. ‰Eγγραφο 3. ≠Oτι καταγόταν 

àπό τήν Kωνσταντινούπολη µαρτυρεÖται àπό τόν îεροµόναχο Δοσίθεο, γιά τόν ïποÖο 

θά γίνει σχετική àναφορά στή συνέχεια, σέ κείµενο Kώδικα τοÜ \Aρχείου τÉς \

AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, ¬που àναφέρει ¬τι: «^O Kαλλίστρατος κατήγετο âκ 

Kωνσταντνιουπόλεως· qτο µοναχός. Δέν γνωρίζω ôν àνÉκε ε¨ς τινα τ΅ν âν Kύπρω 

Mον΅ν». Bλ. \AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, K΅διξ B΄ 1916-1918. 

Πρακτικά ^IερÄς Συνόδου. Mάρτιος 1916 - 25 Nοεµβρίου 1917, σ. 271-280.

11. Στό \AρχεÖο τÉς \AρχιεπισκοπÉς σώζεται öγγραφο µέ τίτλο: «Σηµείωσις τ΅ν 

ε•ρεθέντων πραγµάτων ε¨ς τόν ±γιον \Iάκωβον Λευκωσίας µετά τόν θάνατον τοÜ 

Kαλλιστράτου àσκητοÜ. 1893 àπριλίου 27». Bλ. \AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς 

Kύπρου, Bιβλίον Z΄ . Mέρος A΄, \Aλληλογραφία âπί \Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου 

àπό τοÜ 1878-1899 ¨δία περί διαφόρων ζητηµάτων, àρ. 129.

12. ^H \Iουλιανή Bοντιτσιάνου qταν σύζυγος τοÜ TσελεπÉ Γιάγκου, γιοÜ τοÜ 

Xατζηγεωργάκη Kορνεσίου. Bλ. Eéφροσύνης Pιζοπούλου ^Hγουµενίδου, Tό 

àρχοντικό τοÜ Δραγοµάνου τÉς Kύπρου Xατζηγεωργάκη Kορνεσίου, Λευκωσία 

1991, σ. 40, 42.
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àπό τή διεύθυνση τοÜ ναοÜ καί νά τόν âγκαταλείψει13. Φαίνεται δέ ¬τι ï 

Σωφρόνιος δέν öλαβε κάποια δραστικά µέτρα γιά τήν âπίλυση τοÜ προβλήµατος, µέ 

àποτέλεσµα ï Kαλλίστρατος νά âγκαταλείψει τελικά τό âκκλησάκι, στό ïποÖο 

παρέµεινε µόνο ï Δοσίθεος14.

Στή συνέχεια, µετά àπό çλιγόµηνη παραµονή κοντά στήν ο¨κογένειά του, ï 

Kαλλίστρατος κατέφυγε στά κελλιά πού βρίσκονταν γύρω àπό τή µικρή âκκλησία 

τÉς ^Aγίας ΠαρασκευÉς, λίγο öξω àπό τή Λευκωσία. Oûτε, ¬µως, σέ αéτήν öµελλε 

νά συνεχίσει τήν àσκητική του ζωή, àφοÜ âπιδηµία εéλογιÄς, πού εrχε πλήξει τήν 

πρωτεύουσα, •ποχρέωσε τήν \Aρχιεπισκοπή τοÜ νησιοÜ νά µετατρέψει τήν ^Aγία 

Παρασκευή σέ νοσηλευτήριο. ^O Kαλλίστρατος âπέστρεψε καί πάλι στήν πατρική 

ο¨κία καί àκολούθως κατέφυγε στά κελλιά πού βρίσκονταν γύρω àπό µιά ôλλη 

µικρή âκκλησία τÉς περιοχÉς τÉς Λευκωσίας, τόν ≠Aγιο Γεώργιο τÉς \Aθαλάσσας. 

Σέ αéτήν παρέµεινε γιά δύο περίπου χρόνια, ïπότε, στίς àρχές τοÜ 20οÜ α¨ώνα, 

προσκλήθηκε στή Λάρνακα àπό τόν Mητροπολίτη Kιτίου καί µετέπειτα \

Aρχιεπίσκοπο Kύπρου Kύριλλο B΄ (1909-1916) καί χειροτονήθηκε îεροδιάκονος 

στόν ≠Aγιο Γεώργιο τόν Kοντό.

Tελικά, τό 1905, µετά àπό çλιγόχρονη παραµονή στόν ≠Aγιο Γεώργιο τόν 

Kοντό, ï Kαλλίστρατος, àφοÜ àποδέχθηκε πρόσκληση τ΅ν κατοίκων τοÜ 

προαστείου τÉς Λευκωσίας Tράχωνας, χειροτονήθηκε àπό τόν Kιτίου Kύριλλο 

îεροµόναχος καί àνέλαβε τά καθήκοντα τοÜ âφηµέριου τÉς κοινότητας. Σέ σύντοµο 

χρόνο, µετά τήν âγκατάστασή του στόν Tράχωνα, ï παπÄ Kαλλίστρατος àπέκτησε 

φήµη καλοÜ πνευµατικοÜ καί διακριτικοÜ îερέα, µέ àποτέλεσµα νά καταφεύγουν 

κοντά του πολλοί κάτοικοι τÉς πρωτεύουσας γιά νά âξοµολογηθοÜν καί νά 

συζητήσουν µαζί του διάφορα προβλήµατα, πού àντιµετώπιζαν. ≠Oπως àναφέρουν οî 

γηραιότεροι κάτοικοι τοÜ Tράχωνα, ï παπÄ Kαλλίστρατος, µέ τήν àσκητικότητα 

τοÜ βίου του, τήν êπλότητά του καί τήν πλήρη àκτηµοσύνη του, εrχε κερδίσει τήν 

âκτίµηση καί τήν âµπιστοσύνη τ΅ν Xριστιαν΅ν τÉς Λευκωσίας καί τ΅ν περιχώρων, 

13. \AρχεÖο \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον ΛA΄ . Γενικά \Eκκλησιαστικά καί ¨δία 

τοÜ \AρχιεπισκοπικοÜ Θρόνου âπί \Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου 1865-1900. Tοπικά ¦ 

καί κοινοτικά, àρ. 198. Bλ. ‰Eγγραφο 1. Στό προαναφερθέν βιογραφικό σηµείωµα 

τοÜ παπÄ Kαλλίστρατου τοÜ Tράχωνα àναφέρεται ¬τι àνεχώρησε àπό τό âκκλησάκι 

τοÜ ^Aγίου Γεωργίου, τό 1894, ≤να χρόνο µετά τόν θάνατο τοÜ Γέροντά του. TοÜτο 

¬µως δέν àνταποκρίνεται πρός τήν àλήθεια, àφοÜ ™ âπιστολή πού öστειλε ï 

Kαλλίστρατος πρός τόν Σωφρόνιο φέρει ™µεροµηνία 30 Δεκεµβρίου 1895. Kατά 

συνέπεια ™ àποµάκρυνσή του àπό τόν ≠Aγιο \Iάκωβο τοποθετεÖται στό öτος 1896.

14. Στά µεταγενέστερα χρόνια ï Δοσίθεος διαδραµάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο γιά 

τήν àναζωπύρωση τοÜ γυναικείου µοναχισµοÜ στό νησί, àφοÜ τό âκκλησάκι τοÜ ^

Aγίου \Iακώβου àποτέλεσε καταφύγιο ¬σων γυναικ΅ν âπιθυµοÜσαν νά µονάσουν. 

Bλ. KωστÉ Kοκκινόφτα, «^O γυναικεÖος µοναχισµός στήν Kύπρο», Πολιτιστική 

Kύπρος 2(1997)55-57.
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µέ àποτέλεσµα ï χ΅ρος γύρω àπό τήν âκκλησία τÉς Παναγίας νά εrναι συνήθως 

γεµÄτος àπό κάποιους πού àνέµεναν νά τόν δοÜν. Erχε âπίσης φήµη 

àφιλοχρήµατου îερέα πού πρόθυµα καί χωρίς νά δέχεται àµοιβή àνταποκρινόταν 

στίς âκκλήσεις τ΅ν âνοριτ΅ν του γιά νά τελέσει κάποιο êγιασµό ¦ παράκληση. ^

YπÉρξαν δέ καί περιπτώσεις àσθεν΅ν πού àφηγοÜνταν πώς θεραπεύτηκαν µετά àπό 

τίς θερµές προσευχές καί παρακλήσεις του, γεγονός πού συνέτεινε, œστε ï λαός 

νά εrναι πεπεισµένος ¬τι εrχε παρρησία στόν Θεό καί νά àπευθύνεται σέ αéτόν, 

¬ποτε àντιµετώπιζε κάποιο πρόβληµα. Oî δέ µοναχές τÉς MονÉς τÉς 

Mεταµόρφωσης Kαϊµακλίου àφηγοÜνταν, πολλά χρόνια µετά τόν θάνατό του, ¬τι 

τίς εrχε βοηθήσει µέ τίς προσευχές του νά λύσουν τό πρόβληµα τÉς öλλειψης 

νεροÜ, πού àντιµετώπιζαν στίς àρχές τÉς δεκαετίας τοÜ 1930, âξαιτίας τÉς 

παρατεταµένης àνοµβρίας τ΅ν χρόνων âκείνων. Συγκεκριµένα, µετά πού τόν εrχαν 

καλέσει καί τέλεσε σχετική παράκληση, ζήτησε νά σφραγίσουν τό πηγάδι, àπό 

¬που àντλοÜσαν νερό γιά τίς καθηµερινές àνάγκες τÉς MονÉς καί νά τό àνοίξουν 

µετά àπό çκτώ ™µέρες. Oî µοναχές àκολούθησαν τή συµβουλή του καί πράγµατι τό 

πηγάδι, πού εrχε σχεδόν στερέψει, βρέθηκε νά εrναι γεµÄτο µέ νερό15.

Kαθόλο τό διάστηµα τ΅ν τριάντα χρόνων, περίπου, πού •πηρέτησε στόν 

Tράχωνα, ï Kαλλίστρατος διέµενε σέ µικρό δωµάτιο στήν αéλή τÉς âκκλησίας τÉς 

Παναγίας καί àκολουθοÜσε τό αéστηρό µοναχικό πρόγραµµα, πού εrχε διδαχθεÖ àπό 

τόν γέροντά του στόν ≠Aγιο \Iάκωβο τόν Πέρση. \AσκοÜσε âπίσης συστηµατικά τήν 

àρετή τÉς âλεηµοσύνης καί φρόντιζε συνεχ΅ς καί µέ µεγάλη διάκριση γιά τήν 

ο¨κονοµική στήριξη τ΅ν πτωχ΅ν κατοίκων τοÜ Tράχωνα, Xριστιαν΅ν καί 

Mουσουλµάνων. Oî τελευταÖοι τόν εéλαβοÜνταν καί öτρεφαν µεγάλο σεβασµό γιά 

τόν «±γιο Xριστιανό», ¬πως τόν àποκαλοÜσαν. ≠Oσα δέ τρόφιµα καί χρήµατα τοÜ 

ôφηναν τά πνευµατικά του τέκνα, µεριµνοÜσε καί σχεδόν àµέσως κατέληγαν σέ 

ôτοµα πού τά εrχαν àνάγκη, œστε νά µπορέσουν νά âπιβιώσουν. Erναι âπίσης 

àξιοσηµείωτο ¬τι àσκοÜσε τήν àρετή αéτή âν κρυπτ΅ καί µόνο µετά àπό κάποια 

τυχαÖα γεγονότα διαπιστώθηκε ¬τι αéτός qταν ï «µεγάλος âλεήµονας» τοÜ 

Tράχωνα.

≠Oπως àφηγοÜνται οî παλαιότεροι κάτοικοι τοÜ προαστείου, àλλά καί πολλοί 

Λευκωσιάτες, οî οποÖοι τόν âπισκέπτονταν, qταν àσκητικότατος καί âντελ΅ς 

àκτήµονας. Λέγεται δέ ¬τι οéδέποτε µαγείρεψε, àλλά öτρωγε πάντοτε πρόχειρα 

καί πολύ λίγο. Πολλές φορές àκολουθοÜσε ≤να ¨διαίτερα σκληρό πρόγραµµα, µέ 

àποτέλεσµα τή Mεγάλη ^Eβδοµάδα τοÜ 1928 νά àσθενήσει, àφοÜ δέν εrχε φάει 

τίποτα µέχρι τή Mεγάλη Πέµπτη. Kοιµόταν δέ γιά λίγες zρες σέ ≤να πρόχειρο 

àχυρένιο στρ΅µα, öχοντας γιά προσκέφαλό του µία πέτρα.  Tό δέ •πόλοιπο τÉς 

νύχτας συνήθιζε νά àγρυπνεÖ στόν ναό τÉς Παναγίας, ¬που προσευχόταν 

àδιάλειπτα «µέ τά µάτια •γρά àπό τά δάκρυα τÉς προσευχÉς του» καί νά 

15. Tό γεγονός µÄς âξιστόρησαν µοναχές τÉς MονÉς στά τέλη τÉς δεκαετίας τοÜ 

1980.
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ξεκουράζεται, ¬ταν χρειαζόταν, στά στασίδια. ≠Oπως àναφέρεται àπό αéτούς πού 

τόν γνώρισαν, οéδέποτε τόν εrδε κάποιος çργισµένο ¦ τόν ôκουσε νά πεÖ κακό 

λόγο γιά ïποιονδήποτε. oHταν δέ τόσο àνεξίκακος, œστε, ¬ταν µιά φορά ≤νας 

κακοποιός εrσÉλθε στό µικρό δωµατιάκι του µέ σκοπό νά τόν ληστέψει, ï 

Kαλλίστρατος δέν âνοχλήθηκε καθόλου, àλλά τοÜ •ποδείξει τό σεντούκι, στό 

ïποÖο εrχε µερικά νοµίσµατα, τά ïποÖα καί τοÜ öδωσε.

^O παπÄ Kαλλίστρατος συνδεόταν µέ τούς çνοµαστούς ™συχαστές µοναχούς 

îεροδιάκονο Διονύσιο Xρηστίδη, ™γούµενο Bαρνάβα καί îεροµόναχο Kυπριανό τÉς 

MονÉς Σταυροβουνίου, στήν ïποία âφιλοξενεÖτο κατά καιρούς καί âνισχύετο 

πνευµατικά. \Aρχικά •πÉρχε ™ âντύπωση ¬τι καί ï Kαλλίστρατος περιλαµβανόταν 

àνάµεσα στούς µοναχούς, πού εrχαν συγκροτήσει τήν πρώτη àδελφότητα τÉς 

MονÉς, àµέσως µετά τήν âπαναλειτουργία της, τό 188916. ^H ôποψη αéτή, ¬µως, 

àνασκευάστηκε στή συνέχεια, µετά τή συστηµατικότερη µελέτη τ΅ν πηγ΅ν τÉς 

âποχÉς. Erναι àξιοσηµείωτο ¬τι ï παπÄ Kαλλίστρατος συνδεόταν  âπίσης µέ τή 

Mονή τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα, στήν ïποία öκαρε µεγαλόσχηµους µοναχούς τούς 

τρεÖς κατά σάρκαν àδελφούς Στέφανο, Xαρίτωνα καί Bαρνάβα, πού τήν εrχαν 

âπαναλειτουργήσει τό 191717.

^O ταπεινός îεροµόναχος τοÜ Tράχωνα àπεβίωσε στίς 9 \Iουλίου 1934, σέ 

™λικία ëβδοµÉντα δύο χρόνων. ≠Oπως σηµείωνε χαρακτηριστικά âκκλησιαστικό 

περιοδικό τÉς âποχÉς «ï µεταστάς διεκρίνετο διά τόν àσκητικό αéτοÜ βίον, τήν 

16. \Aθανασίου Σταυροβουνιώτου, ^Iερά Mονή Σταυροβουνίου, ¬.π., σ. 47. Bλασίου 

Σταυροβουνιώτου, Πατερικόν τÉς νήσου Kύπρου, Θεσσαλονίκη 31999, σ. 172-174, 

¬που σέ àµφότερα àναφέρεται ¬τι qταν µεγαλόσχηµος µοναχός τÉς MονÉς 

Σταυροβουνίου.

17. Mαρτυρία ^Iεροµόναχου Γαβριήλ τÉς MονÉς τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα.  \Eπίσης 

βλ. KωστÉ Kοκκινόφτα, «Tό µοναστήρι τοÜ \Aποστόλου Bαρνάβα καί ™ 

âπαναλειτουργία του τό 1917», Πολίτης, 11.6.2000.
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εéσέβειαν, τήν àγαθότητα καί τό µειλίχιον τοÜ χαρακτÉρος του»18. Στό σκÉνος του 

öφερε τά σηµάδια àπό τό σχοινί, µέ τό ïποÖο qταν ζωσµένος σέ νεαρή ™λικία καί 

τ΅ν êλύσεων, πού τό àντικατέστησε στή συνέχεια χάριν àσκήσεως19. Δέν 

γνωρίζουµε, ¬µως, àν âξακολούθησε νά τίς φέρει µέχρι τόν θάνατό του καί τί 

àπέγιναν, ¦ âάν ï €διος τίς εrχε κρύψει προαισθανόµενος τό âπικείµενο τέλος. Tή 

νεκρώσιµη àκολουθία τέλεσε ï ‰Eξαρχος τÉς \AρχιεπισκοπÉς ^Iερώνυµος καί τόν 

âπικήδειο λόγο âκφώνησε ï διευθυντής τÉς \AστικÉς ΣχολÉς ^Aγίου KασσιανοÜ, 

ΠαντελÉς Tσικκίνης. Tάφηκε στό προαύλιο τοÜ ναοÜ τÉς Παναγίας τοÜ Tράχωνα, 

18. Tό περιοδικό τÉς \Eκκλησίας τÉς Kύπρου «\Aπόστολος Bαρνάβας» àνήγγειλε 

τόν θάνατό του σηµειώνοντας τά àκόλουθα: «Tήν πρωΐαν τÉς παρελθούσης 

Δευτέρας (9 \Iουλίου), µετά νόσον çλιγοήµερον, àνεπαύθη âν Kυρίω âν ™λικί÷α 

ëβδοµÉντα âτ΅ν σεβάσµιος γέρων, ï îεροµόναχος καί πνευµατικός Kαλλίστρατος. ^

H κηδεία αéτοÜ âτελέσθη αéθηµερόν âν Tράχων÷α, χοροστατοÜντος τοÜ 

Πανοσιολογιωτάτου \Eξάρχου \AρχιεπισκοπÉς κ. ^Iερωνύµου, δαπάναις τÉς \

Eκκλησίας. Kατάλληλον âπικήδειον âξεφώνησεν ï âλλογιµώτατος διευθυντής τÉς 

\AστικÉς ^Aγίου KασσιανοÜ κ. Π. Tσικκίνης, καταθέσας στεφάνους âκ µέρους τοÜ 

îεροÜ κλήρου Λευκωσίας, τÉς κοινότητος Tράχωνα καί πλείστων εéσεβ΅ν 

Xριστιαν΅ν. ^O µεταστάς διεκρίνετο διά τόν àσκητικόν αéτοÜ βίον, τήν εéσέβειαν, 

τήν àγαθότητα καί τό µειλίχιον τοÜ χαρακτÉρος του. Δικαίως ¬θεν âπί τ΅ θανάτω 

αéτοÜ âπένθησε σύµπασα ™ κοινότης Tράχωνα καί τό πλÉθος τ΅ν εéσεβ΅ν 

Xριστιαν΅ν, ¬περ âγνώρισε καί âξετίµησε τοÜτον ½ς τόν πνευµατικόν του πατέρα. ^

O Kύριος àναπαÜσαι τήν ψυχήν αéτοÜ âν σκηναÖς δικαίων». Bλ. \Aνωνύµου, «†^

Iεροµόναχος Kαλλίστρατος», \Aπόστολος Bαρνάβας 6(1934)207.

19. Bλ. ‰Eγγραφο 3.
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πού τήν âποχή âκείνη âχρησιµοποιεÖτο καί ½ς κοιµητήριο20.

Σύµφωνα µέ δηµοσίευµα κυπριακÉς âφηµερίδας τοÜ \Iανουαρίου τοÜ 1939, 

οî κάτοικοι τÉς κοινότητας τοÜ Tράχωνα κινητοποιήθηκαν µέ προτροπή 

Σταυροβουνιωτ΅ν µοναχ΅ν γιά νά âξασφαλίσουν àπό τήν \Aποικιακή Kυβέρνηση 

20. Oî κυπριακές âφηµερίδες àνήγγειλαν τόν θάνατό του µέ τά àκόλουθα σχόλια: «\

Aπεβίωσεν âν Tράχων÷α τήν πρωΐαν  τÉς παρελθούσης Δευτέρας ε¨ς ™λικίαν 70 

âτ΅ν γνωστός διά τήν àγαθότηταν του λευΐτης, ï ^Iεροµόναχος Kαλλίστρατος. ^H 

κηδεία του öγινεν τό àπόγευµα τÉς €διας ™µέρας χοροστατοÜντος τοÜ \Eξάρχου 

τÉς \AρχιεπισκοπÉς κ. ^Iερωνύµου, δαπάνFη τÉς âκκλησίας. Kατάλληλον 

âπικήδειον âξεφώνησεν ï κ. ΠαντελÉς Tσικκίνης, ¬στις καί κατέθηκεν τούς 

îερούς στεφάνους âκ µέρους τοÜ îεροÜ κλήρου Λευκωσίας, τÉς κοινότητος 

Tράχωνα καί ¨διωτ΅ν». Bλ. \Eλευθερία, 11.7.1934. «Tήν παρελθοÜσαν Δευτέρα 

àπέθανε ε¨ς Tράχωνα âν ™λικί÷α 70 âτ΅ν γηραιός λευΐτης, ï α¨δεσιµώτατος ^

Iεροµόναχος Παναγίας Tράχωνα παπÄ Kαλλίστρατος, καί âκηδεύθη σεµνοπρεπ΅ς 

âν τ΅ îερ΅ να΅ Παναγίας τοÜ χωρίου Tράχωνα, χοροστατοÜντος τοÜ 

Πανοσιολογιωτάτου \Eξάρχου τÉς \AρχιεπισκοπÉς κ. ^Iερωνύµου καί παρισταµένου 

πολλοÜ πλήθους τιµ΅ντος τήν µνήµην αéτοÜ». Bλ. Πρωϊνή, 11.7.1934. «Mετέστη 

πρός Kύριον κατά τήν πρωΐαν τÉς παρελθούσης Δευτέρας ï âν XριστιανικFÉ 

εéσεβεί÷α καί àρετFÉ διελθών τόν βίον âφηµέριος τοÜ προαστείου Tράχωνα παπÄ 

Kαλλίστρατος. Kατά τήν κηδείαν του, γενοµένην µετά σεµνοπρεπείας αéθηµερόν, 

âχοροστάτησεν ï Πανοσιολογιώτατος ‰Eξαρχος \AρχιεπισκοπÉς κ. ^Iερώνυµος, 

παρίστατο δέ âν πένθει ™ κοινότης τοÜ προαστείου, àποχαιρετήσασα µετά λύπης 

βαθείας τόν ε¨ς τήν α¨ωνίαν µακαριότητα àπελθόντα àγαθόν καί πρÄον âφηµέριον 

της». Bλ. Φωνή τÉς Kύπρου, 14.7.1934. «^H κοινότης Tράχωνα âκήδευσεν κατά τήν 

παρελθοÜσαν Δευτέραν τόν σεβάσµιον îερέα της παπÄ Kαλλίστρατον, ï ïποÖος qτο 

πραγµατικ΅ς •περάξιος διά τό öργον τοÜ λειτουργοÜ τοÜ ^Yψίστου. TÉς κηδείας 

του προέστη ï Πανοσιώτατος ‰Eξαρχος τÉς \AρχιεπισκοπÉς κος ^Iερώνυµος». Bλ. 

Nέον ‰Eθνος, 14.7.1934.
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ôδεια âκταφÉς τ΅ν çστ΅ν τοÜ «θεωρουµένου ½ς ^Aγίου» îεροµονάχου21. Παρά τή 

àναφερόµενη βεβαίωση στό δηµοσίευµα, φαίνεται ¬τι τελικά δέν δόθηκε ™ 

àπαιτούµενη ôδεια, γι’ αéτό καί στίς 9 Aéγούστου 1940, µέ νέα âπιστολή, πού 

•πέγραψαν ï κοινοτάρχης, ï îερέας καί ï πρόεδρος τÉς âκκλησιαστικÉς âπιτροπÉς, 

™ κοινότητα öθεσε ξανά στόν διευθυντή τ΅ν ¨ατρικ΅ν •πηρεσι΅ν τοÜ νησιοÜ τό 

€διο α€τηµα. ≠Oπως σηµειωνόταν χαρακτηριστικά, ï ταπεινός îεροµόναχος «εrχε 

φήµη êγίου âν Λευκωσί÷α καί ïλοκλήρω τFÉ νήσω», γι’ αéτό καί θά γινόταν ™ 

àνακοµιδή τ΅ν λειψάνων του σέ öνδειξη τιµÉς καί àγάπης àπό τόν λαό καί τούς 

21. «Πληροφορούµεθα ¬τι ε¨ς τάς κοινοτικάς àρχάς τοÜ προαστείου Tράχωνα 

âχορηγήθη •πό τÉς Kυβερνήσεως ôδεια âκταφÉς τ΅ν çστ΅ν τοÜ πρό τετραετίας 

àποθανόντος îερέως τοÜ χωρίου τούτου Παπακαλλιστράτου. Oyτος εrχεν 

•πηρετήσει τήν âν λόγω κοινότητα âπί τριάντα öτη, λόγω δέ τÉς àσκητικÉς ζωÉς 

≥ν διÉγε âθεωρεÖτο ½ς ≠Aγιος. Διά τήν âκταφήν τ΅ν çστ΅ν τοÜ âν λόγω îερέως 

âνδιεφέρθη ¨διαιτέρως ™ \Aδελφότης τÉς ^IερÄς MονÉς Σταυροβουνίου. Tό 

προσεχές Σάββατον θά γίνFη âν τ΅ να΅ Tράχωνα ïλονύκτιος àγρυπνία, 

χοροστατοÜντος τοÜ ^Hγουµένου τÉς MονÉς Σταυροβουνίου, τήν πρωΐαν δέ τÉς 

âπαύριον KυριακÉς θά γίνFη παρουσί÷α κυβερνητικοÜ ¨ατροÜ, ™ âκταφή τ΅ν çστ΅ν. 

TαÜτα θά τοποθετηθοÜν ε¨ς δύο àεροστεγÉ δοχεÖα âκ τ΅ν ïποίων τό ≤ν θά 

διαφυλάξFη ™ Kοινότης Tράχωνα, τό ≤τερον δέ θά κοµισθFÉ ε¨ς τήν Mονήν 

Σταυροβουνίου πρός φύλαξιν». Bλ. \Aνωνύµου, «\Eκταφή çστ΅ν îερέως 

θεωρουµένου ½ς ^Aγίου», \Eλευθερία, 3.1.1939.
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âκκλησιαστικούς àρχηγούς του22.

^H àνακοµιδή πραγµατοποιήθηκε µερικές ™µέρες àργότερα, στίς 18 

Aéγούστου 1940, παρόντων τοÜ TοποτηρητÉ τοÜ àρχιεπισκοπικοÜ θρόνου 

22. \AρχεÖο \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον IΘ΄ .\AρχεÖον àοιδίµου Λεοντίου 

(1933-1947), àρ. 145. Bλ. ‰Eγγραφο 2. Tό γεγονός τÉς âπικείµενης àνακοµιδÉς τ΅ν 

çστ΅ν τοÜ Kαλλιστράτου σηµειώθηκε καί στόν τύπο τÉς âποχÉς: 

«Πληροφορούµεθα ¬τι •πό τοÜ ΔιευθυντοÜ τ΅ν \Iατρικ΅ν ^Yπηρεσι΅ν Δόκτορος 

Nέφφ παρεχωρήθη ôδεια, ¬πως διενεργηθFÉ âκταφή τ΅ν λειψάνων τοÜ µακαριστοÜ ^

Iεροµονάχου Kαλλιστράτου, τοÜ âπί τριακονταετίαν διατελέσαντος ½ς âφηµερίου 

τοÜ χωρίου Tράχωνα καί àποθανόντος πρό ëξαετίας. ^O îερεύς οyτος öζησεν 

•ποδειγµατικόν χριστιανικόν βίον καί θεωρεÖται ½ς ±γιος. Kατά τάς αéτάς 

πληροφορίας µας, πρός τόν σκοπόν τοÜτον, τήν προσεχÉ Kυριακήν 18ην 

Aéγούστου, ï Σεβασµιώτατος Tοποτηρητής κ. Λεόντιος θά τελέσFη τήν θείαν 

λειτουργίαν καί θά κηρύξFη τόν θεÖον λόγον âν τ΅ îερ΅ να΅ τÉς Παναγίας âν 

Tράχων÷α. Mετά τό τέλος τÉς θείας λειτουργίας θά διενεργηθFÉ ™ âκταφή τ΅ν 

λειψάνων, τά ïποÖα θά âνταφιαστοÜν κάτωθεν τÉς ^Aγίας Tραπέζης». Bλ. \

Aνωνύµου, «\Aνακοµιδή τ΅ν λειψάνων ëνός συγχρόνου ^Aγίου», \Eλευθερία, 

11.8.1940. «^O Σεβασµιώτατος Tοποτηρητής τοÜ \AρχιεπισκοπικοÜ Θρόνου, 

προσκληθείς θά τελέσFη αûριον τήν θείαν λειτουργίαν καί θά κηρύξFη τόν θεÖον 

λόγον  âν τ΅ îερ΅ να΅ τοÜ προαστείου Tράχωνα. Mετά τήν θείαν λειτουργίαν θά 

γίνFη ™ âκταφή τ΅ν çστ΅ν τοÜ àοιδίµου âφηµερίου τοÜ ναοÜ Kαλλιστράτου πρός 

τόν σκοπόν τοÜ νά âναποτεθοÜν âν îερ΅ τοÜ ναοÜ χώρω âκ βαθυτάτου σεβασµοÜ 

τ΅ν κατοίκων τοÜ προαστείου πρός τήν µνήµην τοÜ àξίου καί καλοÜ τούτου 

âφηµερίου των». Bλ. Φωνή τÉς Kύπρου, 17.8.1940.
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Λεοντίου καί πλήθους κόσµου23. Σύµφωνα δέ µέ κάποιες µαρτυρίες παρισταµένων, 

™ ¬λη τελετή συνοδεύτηκε àπό εéωδία, πού περιέβαλε τά λείψανα τοÜ ταπεινοÜ 

îεροµόναχου. Στή συνέχεια, τά çστÄ πλύθηκαν µέ νερό καί àκολούθως µέ κρασί, 

¬πως ïρίζει àρχαία âκκλησιαστική παράδοση, καί τοποθετήθηκαν σέ ε¨δική λάρνακα 

23. «Mετά τήν ½ς ôνω λειτουργίαν τÉς 18ης Aéγούστου âν Tράχων÷α (¬που 

λειτούργησε καί κήρυξε ï Tοποτηρητής τοÜ àρχιεπισκοπικοÜ θρόνου Λεόντιος) 

καί âν συνεχεί÷α ταύτης, προεξάρχοντος τοÜ ^Aγίου TοποτηρητοÜ, περιβεβληµένου 

±πασαν τήν àρχιερατικήν αéτοÜ στολήν, τFÉ συµµετοχFÉ πολλοÜ îεροÜ κλήρου καί 

âνώπιον àπειροπληθοÜς εéσεβοÜς λαοÜ, öλαβε χώραν ™ τελετή τÉς âκταφÉς τ΅ν 

λειψάνων τοÜ µακαριστοÜ ^Iεροµονάχου Kαλλιστράτου, âπί τριακονταετίαν µέν 

îερατεύσαντος âν Tράχων÷α, πρό ëξαετίας δέ ε¨ς τάς οéρανίας µεταστάντος µονάς 

καί âν τ΅ περιβόλω τοÜ îεροÜ ναοÜ τοÜ Tράχωνα âνταφιασθέντος, ζήσαντος δέ βίον 

±γιον, κατά τήν κοινήν ïµολογίαν τοÜ λαοÜ. \Eγένετο δέ α≈τη ½ς àκολούθως: 

Kατά τό τέλος τÉς λειτουργίας âψάλη •πέρ αéτοÜ âπιµνηµόσυνος àκολουθία πρό 

δίσκου κολλύβων καί µετ’ αéτήν ï ≠Aγιος Tοποτηρητής µετέβη ε¨ς τόν τάφον 

αéτοÜ, µετά τοÜ îεροÜ κλήρου, ψαλλοµένου κατά τήν µετάβασιν τοÜ “α¨ωνία ™ 

µνήµη”. ^H âκσκαφή τοÜ τάφου εrχε ¦δη àρχίσει κατά τή διάρκεια τÉς θείας 

λειτουργίας καί διεκόπη ¬ταν âφάνησαν τά €χνη φερέτρου, κατά τήν διαταγήν, ≥

τις âδόθη •πό τοÜ ^Aγίου TοποτηρητοÜ. Συνεχισθείσης νÜν τÉς âκσκαφÉς, âπί 

παρουσί÷α τοÜ ^Aγίου TοποτηρητοÜ, ε•ρέθησαν καί περισυνελέγησαν τά τίµια çστÄ 

τοÜ µακαρίας µνήµης Kαλλιστράτου, âπλύθησαν δέ εrτα ταÜτα δι’ ≈δατος, πρός 

καθαρισµόν αéτ΅ν àπό τοÜ âπ’ αéτ΅ν χώµατος, καί προσέτι δι’ ο€νου, συµφώνως 

πρός σχετικήν àρχαίαν παράδοσιν. \Aκολούθως ï Σεβασµιώτατος àνέγνω âπί τοÜ 

τάφου εéαγγελικήν περικοπήν καί εéχήν καί µετά τούτου, ψαλλοµένου τοÜ “µετά 

τ΅ν ^Aγίων àνάπαυσον ....”, âπανÉλθεν ε¨ς τόν îερόν ναόν, µετά τοÜ îεροÜ κλήρου, 

καί ε¨σÉλθεν ε¨ς τό ^Iερόν. \EκεÖ τά λείψανα âτέθησαν âν ε¨δικFÉ λάρνακι, 

τοποθετηθείσFη •πό τήν ^Aγίαν Tράπεζαν». Bλ. \Aνωνύµου, «\Eκταφή τ΅ν λειψάνων 

τοÜ µακαρίας µνήµης ^Iεροµονάχου Kλλιστράτου», \Aπόστολος Bαρνάβας 

1(1940)329-330.
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κάτω àπό τήν ^Aγία Tράπεζα τÉς âκκλησίας τοÜ Tράχωνα24. Σήµερα, µετά τήν 

τουρκική ε¨σβολή τοÜ 1974 καί τή λεηλασία τ΅ν îερ΅ν προσκυνηµάτων τÉς 

κοινότητας àπό τά τουρκικά στρατεύµατα, εrναι ôγνωστο τί àπέγιναν25. 

 

24. \Eκτός àπό τό περιοδικό τÉς \Eκκλησίας τÉς Kύπρου «\Aπόστολος Bαρνάβας», 

περιγραφή τÉς àνακοµιδÉς τ΅ν λειψάνων τοÜ Kαλλιστράτου δηµοσίευσε καί 

âφηµερίδα τÉς âποχÉς: «\Eγένετο χθές ε¨ς τό χωρίον Tράχωνα ™ τελετή τÉς 

àνακοµιδÉς τ΅ν λειψάνων τοÜ µακαριστοÜ ^Iεροµονάχου Kαλλιστράτου, 

διατελέσαντος âπί τριακονταετίαν ½ς âφηµερίου τοÜ ρηθέντος χωρίου. TÉς 

τελετÉς προέστη ο Σεβασµιώτατος Tοποτηρητής τοÜ \AρχιεπισκοπικοÜ Θρόνου κ. 

Λεόντιος. Kατά ταύτην παρέστη πλÉθος κόσµου âκ Λευκωσίας, Λάρνακος, 

Kυρηνείας καί τ΅ν περιχώρων. ^H τελετή âγένετο ½ς àκολούθως: Kατά τήν 

διάρκειαν τÉς θείας λειτουργίας ¦ρχισεν ™ âκταφή τοÜ τάφου τοÜ µακαριστοÜ ^

Iεροµονάχου Kαλλιστράτου, ≥τις öφθασε µέχρι τοÜ φερέτρου, τοÜ ïποίου •πÉρχον 

€χνη. Mετά τό πέρας τÉς λειτουργίας, âξÉλθεν ï îερός κλÉρος µετά τοÜ 

Σεβασµιωτάτου TοποτηρητοÜ ε¨ς τόν περίβολον τÉς âκκλησίας, ¬που ε•ρίσκεται ï 

τάφος τοÜ àειµνήστου Kαλλιστράτου καί •πό τήν âποπτείαν τοÜ Σεβασµιωτάτου 

TοποτηρητοÜ âγένετο ™ âκταφή τ΅ν çστ΅ν. TαÜτα âπλύθησαν δι’ ≈δατος καί àφοÜ 

âκαθαρίσθησαν àπό τό χ΅µα, âπλύθησαν δι’ ο€νου, συµφώνως πρός τήν àρχαίαν 

παράδοσιν. Mετά ταÜτα âπηκολούθησε τελετή, καθ’ ≥ν ï Σεβασµιώτατος 

Tοποτηρητής àνέγνωσεν εéαγγέλιον καί εéχήν καί àκολούθως, ψαλλοµένου τοÜ 

“Mετά τ΅ν ^Aγίων κατάταξον Xριστέ”, µετεκοµίσθησαν τά çστÄ •πό τήν ^Aγίαν 

Tράπεζα âντός κιβωτίου, τό ïποÖον âσφράγισεν ï Tοποτηρητής. ^H •πό τήν ^Aγίαν 

Tράπεζαν τοποθέτησις τ΅ν çστ΅ν τοÜ µακαριστοÜ ^Iεροµονάχου Kαλλιστράτου 

εrναι τιµή àπονεµεθεÖσα ε¨ς ≤να âνάρετον καί ¬σιον κληρικόν, τόν ïποÖον ï λαός 

âσέβετο καί σέβεται ½ς τοιοÜτον». Bλ. \Aνωνύµου, «^H χθεσινή τελετή της 

àνακοµιδÉς τ΅ν λειψάνων του MακαριστοÜ ^Iεροµονάχου Kαλλιστράτου», \

Eλευθερία, 19.8.1940.

25. Γιά τή φήµη πού εrχε ï παπÄ Kαλλίστρατος àνάµεσα στούς κατοίκους τοÜ 

Tράχωνα καί τήν τύχη τ΅ν λειψάνων του βλ. Kυριάκου Παπαγεωργίου, «^H 

Παναγία τοÜ Tράχωνα», \Oρθόδοξη Mαρτυρία 33(1991)10-11.
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TA EΓΓPAΦA

1

Mακαριώτατε,

^O µετά βαθυτάτου σεβασµοÜ •ποφαινόµενος öχω τήν τιµήν νά âκφράσω τFÉ 

•µετέρ÷α Mακαριότητι τά ëπόµενα: Πρό τεσσάρων περίπου âτ΅ν κατώπιν πολλών 

καί διαφόρων δολίων µέσων δακρύων τε καί •ποσχέσεων ε¨λικριν΅ν, ¬τι δÉθεν θά 

προσπαθFÉ µεθ’ ™µ΅ν ε¨ς ψυχωφελÉ öργα κατώρθωσεν ï Πανοσιότατος ^Iεροµόναχος 

Δοσίθεος νά ε¨σαχθÉ âν τ΅ Mοναστηρίω ^Aγ. \Iακώβου ½ς âφηµέριος καί âπί 

πληρωµFÉ 6 γροσίων δι’ âκάστην λειτουργίαν. Kατωρθωµένου τοÜ σχεδίου του 

µόλις µετά τόν θάνατον τοÜ µακαρίτου  γέροντος µου καί ¦ρχισε νά πράττη öργα 

¬λως âναντία τ΅ν •ποσχέσεών του καί ëποµένως àσυγχώρητα δι’ ≤να λειτουργόν 

τοÜ •ψίστου, δηλαδή οyτος öχει τήν âπιθυµίαν Σεβαστέ µοι Mακαριώτατε, νά 

προσκαλFÉ •ποκείµενα τ΅ν κατωτάτων στροµάτων τÉς πόλεώς µας καί νά 

συνευθηµFÉ µετ’ αéτ΅ν µέχρι àναισθησίας οéδαµ΅ς φρονών τόν σκοπόν (¬ν) 

ε¨σήχθει  âν τ΅ âν λόγω Mοναστηρίω. Mή àρκουµένου δέ ε¨ς τήν âν κρεπάλFη καί 

µέθFη διαγωγήν του συµβουλεύει τους συνδαιτηµόνας του νά µέ φοβερίζουν καί νά 

µέ πιέζουν διά διαφόρων ≈βρεων âπί τFÉ âλπίδι νά àποχωρισθ΅ τοÜ Mοναστηρίου, 

âπιτύχει δέ τήν διεύθυνσιν τούτου, τήν ïποίαν πρό πολλοÜ âποφθαλµιεÖ καί 

τοιουτοτρόπως δυνηθFÉ νά φέρFη ε¨ς öκβασιν àφόβως τάς ε¨ς àσέλγειαν διαθέσεις 

του.

Mετά τόν θάνατον τοÜ µακαρίτου γέροντός µου àνέλαβον âγώ τήν 

Διεύθυνσιν κατά τήν âπιθυµίαν τÉς µακαρίτιδος καί σεβαστÉς \IουλιανÉς καί 

âπειδή ï ε¨ρηµένος ^Iεροµόναχος διάγει βίον ¬λως âπαχθεÖ àδυνατεÖ φαίνεται νά 

âξοικονοµεÖτε âκ τ΅ν âκ τÉς \Eκκλησίας àπολαβ΅ν του, µοÜ κάµνει τήν ëξÉς 

κατάχρησιν, προσπαθÉ καί εéρίσκει τούς ëωρταστάς ¬πως καί •π’ αéτ΅ν λάβFη τά 

λειτουργικά του καί διά τοÜ τρόπου του µοÜ καθυστερεÖ τά µέσα διά τήν àγοράν 

τ΅ν ε¨ς τήν \Eκκλησίαν àναγκαιούντων.

Tελευτ΅ν παρακαλ΅ θερµ΅ς τήν •µετέραν Mακαριότητα ¬πως σκευφθÉ 

âπιµελ΅ς, καί âπενεργήσει ε¨ς âπίτευξιν τοÜ σκοποÜ δι’ οy îδρύθη τό περί οy ï 

λόγος κατάστηµα.

Λευκωσί÷α, τFÉ 30 Δεκεµβρίου 1895.

Διατελ΅ εéπειθές τέκνον τÉς •µετέρας Mακαριότητος,

Kαλλίστρατος XατζÉ Xριστοδούλου Mοναχός.

\AρχεÖο \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον ΛA΄ . Γενικά \Eκκλησιαστικά καί ¨δία 

τοÜ \AρχιεπισκοπικοÜ Θρόνου âπί \Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου 1865-1900. Tοπικά ¦ 

καί κοινοτικά, àρ. 198.

2

Πρός τόν ‰Eντιµον Kύριον Διευθυντήν τ΅ν \Iατρικ΅ν ^Yπηρεσι΅ν Kύπρου,

14



\EνταÜθα.

‰Eντιµε Kύριε,

^Yπάρχει ε¨ς τόν περίβολον τÉς \Eκκλησίας τοÜ χωρίου Tράχωνα ï τάφος 

τοÜ àειµνήστου îερέως Kαλλιστράτου, ï ïποÖος öχει φήµην êγίου âν Λευκωσί÷α καί 

ïλοκλήρω τFÉ νήσω. Kατ’ àπαίτησιν τ΅ν \Oρθοδόξων Xριστιαν΅ν θά κάµωµεν τήν 

âκταφήν τ΅ν λειψάνων τοÜ êγίου τούτου àνθρώπου, τόν ïποÖον καί οî \

Eκκλησιαστικοί ™µ΅ν \Aρχηγοί σέβονται ½ς τοιοÜτον.

^O Σεβασµιώτατος Tοποτηρητής τÉς \AρχιεπισκοπÉς Mητροπολίτης Πάφου 

Kος Λεόντιος θά λειτουργήσFη τήν ™µέραν τÉς âκταφÉς µεά πολλ΅ν κληρικ΅ν καί 

µοναχ΅ν καί θά εéλογήσFη τήν âκταφήν τ΅ν λειψάνων τοÜ îεροÜ Kαλλιστράτου. ^O 

Σεβασµιώτατος Tοποτηρητής Kος Λεόντιος âδήλωσεν ε¨ς ™µÄς, ¬τι πρέπει νά 

παρακαλέσωµεν τήν ^Yµετέραν \Eντιµότητα νά διατάξFη νά µή περιβρέξωσι µέ 

οîονδήποτε φάρµακον, πρός àπολύµανσίν, τά çστÄ τοÜ êγίου Kααλλιστράτου, διότι 

τοÜτο θίγει τό θρησκευτικόν α€σθηµα τ΅ν χριστιαν΅ν ™µ΅ν καί âλπίζει ï 

Σεβασµιώτατος ¬τι θά διατάξητε τοιουτοτρόπως. ‰Eχοµεν δέ λόγους ¬τι θά 

διατάξητε ο≈τω, àφοÜ µάλιστα ï νεκρός οyτος âτάφη πρός ≤ξ (6) âτ΅ν καί πλέον 

καί τό λείψανον αéτοÜ θά εrναι ¦δη µόνον καθαρά çστÄ.

Kάµνοµεν λοιπόν α€τησιν νά âπιτραπFÉ ™ âκταφή τ΅ν çστ΅ν καί ™ κατάθεσις 

αéτ΅ν âντός τοÜ îεροÜ τοÜ ναοÜ Tράχωνα, καί παρακαλοÜµεν νά δώσητε τήν ôδειαν 

µέχρι τÉς Δευτέρας, διότι ï \Eπίσκοπος δύναται νά λειτουργήσFη âν τFÉ κοινότητι 

™µ΅ν τήν Kυριακήν, 18 Aéγούστου, καί κατόπιν θά àναχωρήσFη. Διά τοÜτο καί 

πάλιν παρακαλοÜµεν νά διατάξητε νά δοθFÉ ™ ôδεια ταχέως διά νά δυνηθ΅µεν νά 

κάµωµεν τάς àναγκαίας διευθετήσεις µέχρι τÉς âρχοµένης KυριακÉς.

ΔιατελοÜµεν ταπεινοί θεράποντες.

^O Mουκτάρης (•πογραφή δυσανάγνωστη). ^O ^Iερεύς ΠαπÄ Γεώργιος XατζÉ 

Xριστοδούλου. ^O Πρόεδρος τÉς \EκκλησιαστικÉς  \Eπιτροπείας Σάββας XατζÉ 

Γεωργίου.

\Eν Tράχωνα, τFÉ 9 Aéγούστου 1940.

\AρχεÖο \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον IΘ΄ .\AρχεÖον àοιδίµου Λεοντίου (1933-

1947), àρ. 145.

3

BIOΣ TOY MAKAPIAΣ MNHMHΣ IEPOMONAXOY KAΛΛIΣTPATOY

\Eνεφανίσθη τFÉ 9 Aéγούστου 1940.

\Aριθ. Πρωτ. 212. Φάκελλος Θ΄.

^O ^Iεροµόναχος Kαλλίστρατος âγεννήθη âν Λευκωσί÷α, âν τFÉ âνορί÷α ^Aγίου 

ΛουκÄ, τό 1862.  Oî γονεÖς αéτοÜ âκαλοÜντο Xριστόδουλος καί Παναγιώτα.  \

Aπέκτησαν οyτοι πέντε υîούς καί µίαν θυγατέρα. ^O Kαλλίστρατος qτο ï 
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τριτότοκος υîός αéτ΅ν καί âκαλεÖτο κατά κόσµον ΛουκÄς. Oî γονεÖς αéτοÜ qσαν 

εéσεβέστατοι καί παρά τοÜ πατρός αéτοÜ, ¬στις qτο πρωτοψάλτης âν τ΅ îερ΅ να΅ ^

Aγίου ΛουκÄ, âδιδάχθη τά πρ΅τα γράµµατα.

\Eν ™λικί÷α περίπου 18 âτ΅ν ε¨σÉλθεν ε¨ς τήν νÜν διαλελυµένην Mονήν τοÜ 

^Aγίου \Iακώβου âν Λευκωσί÷α, âν τFÉ ïποί÷α öµεινεν âπί τινα öτη µετά τοÜ Γέροντος 

αéτοÜ ^Aγιορείτου µοναχοÜ Kαλλιστράτου. Δύο öτη µετά τήν ε€σοδον αéτοÜ ε¨ς 

τήν âν λόγω Mονήν περιεβλήθη τό µοναχικόν öνδυµα, âκάρη •πό τοÜ Γέροντος 

αéτοÜ µοναχός καί µετωνοµάσθη, κατά τό µοναχικόν öθος, Kαλλίστρατος. Tό 1889 

öλαβε παρά τοÜ Γέροντος αéτοÜ τό µέγα µοναχικόν σχÉµα. Mετά τόν θάνατον τό  

Γέροντος αéτοÜ (1893) παρέµεινεν âπί ≤ν öτι öτος âν τFÉ MονFÉ, àκολούθως, δ’ 

âπανÉλθεν ε¨ς τόν πατρικόν οrκον.  Διαµείνας çλίγους µÉνας âν τ΅ πατρικ΅ ο€κω, 

µετέβη ε¨ς τήν παρά τήν Λευκωσίαν ^Aγίαν Παρασκευήν καί âµόνασεν âν αéτFÉ. \

Eνσκηψάσης âπιδηµίας εéλογίας, ™ \Aρχιεπισκοπή µετέτρεψε τήν ^Aγίαν 

Παρασκευήν ε¨ς νοσοκοµεÖον. TοÜτο äνάγκασε τόν Kαλλίστρατον νά âπανέλθFη 

πάλιν ε¨ς τόν πατρικόν αéτοÜ οrκον, ùθεν µετά τινα χρόνον µετέβη ε¨ς τόν ≠Aγιον 

Γεώργιον τÉς \Aθαλάσσης, öνθα παρέµεινεν âπί δύο περίπου öτη.

^O àείµνηστος Kιτίου Kύριλλος (ï κατόπιν \Aρχιεπίσκοπος Kύριλλος ï B΄) 

âζήτησεν αéτόν καί âχειροτόνησε διάκονον διά τήν Mονήν τοÜ ^Aγίου Γεωργίου 

τοÜ KοντοÜ. Kενωθείσης τÉς θέσεως âφηµερίου âν Tράχων÷α, ï Kύριλλος ï B΄, ½ς 

Tοποτηρητής τÉς \AρχιεπισκοπÉς, âχειροτόνησεν αéτόν τό 1905 îερέα καί 

öστειλεν αéτόν ½ς âφηµέριον ε¨ς Tράχωναν, ¬που παρέµεινεν µέχρι τοÜ θανάτου 

αéτοÜ, συµβάντος τFÉ 9 \Iουλίου 1934.

^O κόσµος περιέβαλλε τόν µακαριστόν Kαλλίστρατον διά µεγάλου σεβασµοÜ.  

^O τέως ôγνωστος Tράχωνας àπό τοÜ διορισµοÜ αéτοÜ âκεÖ ½ς âφηµερίου öγινε 

πασίγνωστος. ^H ζωή αéτοÜ qτο àληθής χριστιανική ζωή, πλήρης εéαγγελικ΅ν 

àρετ΅ν.  oHτο ¬λως àκτήµων, οéδέν εrχεν €διον, πÄν ¬τι âλάµβανε, χρήµατα ¦ 

πράγµατα, διεµοίραζεν ε¨ς τούς πτωχούς. Mεµαρτυρηµένα γεγονότα δεικνύουσιν 

αéτόν σπάνιον παράδειγµα εéσπλάγχνου καί φιλελεήµονος àνθρώπου, σπάνιον 

παράδειγµα àνθρώπου àγαπ΅ντος καί συµπαθοÜντος τούς πτωχούς καί πάσχοντας, 

δίδοντος •πέρ αéτ΅ν τά πάντα καί χάριν αéτ΅ν •ποβαλλοµένου ε¨ς πάντα κόπον 

καί πÄσαν θυσίαν. Tάς δύο àρετάς, τήν àκτηµοσύνην καί τήν âλεηµοσύνην, ¦σκησε 

µέχρι τοÜ âσχάτου δυνατοÜ ïρίου. oHτο ôκακος, àόργητος, πάντοτε ≥συχος καί 

γαλήνιος, •βριζόµενος âγέλα. ‰Eζη àσκητικώτατα, σπανίως âκοιµÄτο âπί 

στρώµατος. Kαί τοÜτο δ’ qτο àχύρινον καί κατεσχισµένον. Tό δέ προσκέφαλον 

αéτοÜ qτο πάντοτε µία πέτρα.  ^Ως âπί τό πλεÖστον δέ διενυκτέρευεν âν τFÉ 

âκκλησί÷α, προσευχόµενος καί àναπαυόµενος âν àνάγκFη ε¨ς τά στασίδια. ^H τροφή 

αéτοÜ qτο κατά τό πλεÖστον ξηροφαγία, συνέβη δ’ âξ εéλαβείας νά µείνFη ôσιτος âπί 

™µέρας. Kαθ’ ¬λην τήν Mεγάλην ^Eβδοµάδα τοÜ 1928 öφαγε µόνον τήν Mεγάλην  

Πέµπτην, âκ τούτου δέ äσθένησε σοβαρ΅ς. ^H πραγµατική αéτοÜ τροφή qτο ™ 

àδιάκοπος προσευχή, ™µέρας τε καί νυκτός.
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Προσκαλούµενος ¥να àναγνώσFη εéχήν ε¨ς àσθενεÖς, ùχι µόνον δέν âλάµβανε 

χρήµατα παρ’ αéτ΅ν, àλλά καί κρυφίως öθετε χρήµατα •πό τό προσκέφαλον αéτ΅ν.  

Πολλοί πάσχοντες àπό âρυσίπολας(;), âθεραπεύθησαν µετά τήν àνάγνωσιν εéχ΅ν 

•π’ αéτοÜ. \Eπίσης πολλοί •ποφέροντες àπό πονοκέφαλον àνεκουφίσθησαν àµέσως, 

àφοÜ àνέγνωσεν âπ’ αéτ΅ν εéχάς. Kατά τάς àνοµβρίας δέ âτέλει συχνάκις 

êγιασµόν âν τFÉ âκκλησί÷α καί περιτρέχων τούς àγρούς âρράντιζεν αéτούς διά τοÜ 

êγιασµοÜ.

Πολλά âπεισόδια δεικνύουσι τήν àληθÉ χριστιανικήν αéτοÜ διάθεσιν.  Θά 

àναφέρωµεν ≤ν µαρτυροÜν περί αéτÉς εéγλώττως. Nύκτα τινα κακοποιός τις 

ε¨σÉλθεν ε¨ς τό δωµάτιον αéτοÜ καί âζήτησε παρ’ αéτοÜ µετ’ àπειλ΅ν χρήµατα. ^O 

µέγας χριστιανός, χωρίς νά ταραχθFÉ ποσ΅ς, öδειξεν ε¨ς αéτόν τό σεντοÜκι του καί 

τοÜ εrπεν: ‰Eχει âκεÖ µερικά σελίνια· πάρε τα. Bραδύτερον àνεκοίνωσεν τά περί 

τούτου ε¨ς öµπιστον αéτοÜ πρόσωπον.

Γεγονότα âξηκριβωµένα µαρτυροÜσιν, ¬τι ï µακαρίτης ^Iεροµόναχος 

Kαλλίστρατος âκοσµεÖτο âπίσης διά προγνωστικοÜ χαρίσµατος καί διά τοÜ 

χαρίσµατος τÉς γνώσεως καί α¨σθήσεως πράξεων àγνώστων καί µυστικ΅ν. ‰Eφερεν 

àπό νεότητος αéτοÜ κατά σάρκα περί τήν çσφύν αéτοÜ περισφίγγον αéτόν σκληρόν 

σχοινίον, βραδύτερον δ\ àντ’ αéτοÜ öφερεν ±λυσιν, ïµοίως περισφίγγουσαν αéτόν, 

πρός σωµατικήν αéτοÜ ταλαιπωρίαν καί àποφυγήν τ΅ν πειρασµ΅ν, ¥να γένηται 

δόκιµος κατά Xριστόν.

\Eν τFÉ συνειδήσει τοÜ λαοÜ ï àείµνηστος καί τρισµακάριστος ^Iεροµόναχος 

Kαλλίστρατος •πÉρξεν ±γιος ôνθρωπος καί ½ς κατακλείς τοÜ συντόµου  βίου 

αéτοÜ öστω ™ àκόλουθος σοβαρά περί αéτοÜ δήλωσις προσώπου σεβαστοÜ καί 

àξιοπίστου: ^Oµιλ΅ âν συνειδήσει· καθ’ ¬λην µου τήν ζωήν δέν âγνώρισα 

καλλίτερον κατά τήν εéσέβειαν καί τήν àρετήν µοναχόν, πιστότερον µαθητήν τοÜ 

XριστοÜ κατά τόν βίον καί τό qθος µεταξύ τ΅ν κληρικ΅ν.

\AρχεÖο ^IερÄς \AρχιεπισκοπÉς Kύπρου, Bιβλίον IΘ΄. \AρχεÖον àοιδίµου Λεοντίου 

(1933-1947), àρ. 145α.

Δηµοσιεύτηκε στόν τόµο τÉς Μητρόπολης Κιτίου: \Εκκλησιαστικός Κήρυκας, τόµ. 

8 (Λάρνακα 2002), σ. 85-107.
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