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 Ο ναός της Παναγίας του προαστίου Τράχωνας της Λευκωσίας είναι ένας 

από τους ιστορικότερους ναούς της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας και 

συναντάται στις αρχειακές πηγές από τα παλιά χρόνια. Σύµφωνα µε τον 

επιθεωρητή αρχαιοτήτων των χρόνων της Αγγλοκρατίας, Ρούπερτ Γκάννις, ο 

οποίος επισκέφθηκε το προάστιο στα µέσα της δεκαετίας του 1930, ο αρχικός ναός 

διέσωζε εξαιρετικά ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, κατάλοιπα των 

οποίων επεσήµανε στον προαύλιο χώρο. Ο Γκάννις πρόσεξε επίσης και περιέγραψε 

τη µεσαιωνική λιθανάγλυφη πλάκα µε οικόσηµο, η οποία σώζεται µέχρι τις µέρες 

µας και βρίσκεται στο υπέρθυρο της νότιας εισόδου του νέου ναού. 

 Ο αρχικός αυτός ναός κατεδαφίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, λόγω, 

πιθανότατα, στατικών προβληµάτων και στη θέση του ανηγέρθη ο σηµερινός, ο 

οποίος εγκαινιάστηκε το 1916, όταν σε αυτόν υπηρετούσε ο Ιεροµόναχος 

Καλλίστρατος, ένας από τους πλέον χαρισµατικούς ιερείς του νησιού των 

νεότερων χρόνων. Τότε κατασκευάστηκε και το περίτεχνο σκαλιστό, µε ποικίλες 

διακοσµήσεις, πέτρινο καµπαναριό του, από το οποίο οι Τούρκοι κατακτητές έχουν 

αφαιρέσει τον σταυρό στα χρόνια µετά την εισβολή. Στον νεότερο ναό 

διατηρήθηκαν από τον παλαιότερο, ανάµεσα στα άλλα, το ξυλογλυπτο τέµπλο του 

18ου αιώνα, όπως βέβαια και οι εικόνες, ορισµένες από τις οποίες ανάγονταν στον 

16ο αιώνα, καθώς και η µεγάλη ξύλινη θύρα της εισόδου, που διασώζεται µέχρι τις 

µέρες µας. Η θύρα αυτή, όπως αναφέρει ο διευθυντής του Τµήµατος Αρχαιοτήτων 

Τζωρτζ Τζέφρυ στα τέλη της δεκαετίας του 1910, πιθανόν µε βάση κάποια 

επιγραφή, κατασκευάστηκε στα 1773. 

 Μια µοναδική µαρτυρία για τη λειτουργία του ναού στα Μεσαιωνικά χρόνια 

επισηµάνθηκε πρόσφατα από τη Νάσα Παταπίου, η οποία σε κείµενό της 

αναφέρεται σε αφιερώµατα που έκανε, το 1345, στη θαυµατουργή εικόνα της 

Παναγίας του Τράχωνα, ο αντιπρόσωπος του δούκα των Αθηνών, πριν να 

αναχωρήσει από την Κύπρο. Μια άλλη σηµαντική µαρτυρία για την ιστορία του 

ανάγεται στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και προέρχεται από σχετική καταγραφή σε 

κώδικα του Αρχείου της Αρχιεπισκοπής, που εντοπίστηκε από τον Μιχαλάκη 

Χρίστου και περιελήφθη στο βιβλίο του για την ιστορία του προαστίου. Σύµφωνα µε 
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την καταγραφή αυτή, ο ναός είχε καταστραφεί από πυρκαγιά, οπότε 

ανοικοδοµήθηκε στα 1768, προφανώς µε δαπάνες της Αρχιεπισκοπής και των 

κατοίκων. Σηµειώνεται ακόµη, ότι τότε κτίστηκαν εκ θεµελίων οι λεγόµενοι 

νοτάδες, δηλαδή τα βοηθητικά του κτήρια, που σώζονταν µέχρι, τουλάχιστον, τη 

δεκαετία του 1930. Ο ίδιος συγγραφέας εντόπισε και καταγραφή της κινητής και 

ακίνητης περιουσίας του ναού, που αποτελείτο, στα µέσα περίπου του 18ου αιώνα, 

από χωράφια και ελιές σε διάφορες κοινότητες των επαρχιών Λευκωσίας και 

Κερύνειας. Επίσης, επεσήµανε σχετική επιστολογραφία του έτους 1907, σύµφωνα 

µε την οποία κατείχε κτήµατα στο χωριό Μπελαπαΐς. Στα νεότερα χρόνια, όµως, τα 

περιουσιακά του στοιχεία περιορίστηκαν στην κοινότητα και αποτελούνταν από 

χωράφια και µερικά οικήµατα, όπως αυτά που χρησιµοποιούνταν ως καφενείο και 

για τη στέγαση του σωµατείου ΘΟΙ. Σε αυτά περιλαµβάνονταν επίσης και µικρής 

έκτασης κτήµατα στο χωριό της επαρχίας Λευκωσίας Περιστερώνα. 

 Ο ναός της Παναγίας του Τράχωνα πανηγύριζε στις 8 Σεπτεµβρίου, µέρα 

που η Εκκλησία µας γιορτάζει τη Γέννηση της Θεοτόκου, οπότε προσέρχονταν, για 

να προσκυνήσουν και να προσευχηθούν, πολλοί κάτοικοι, όχι µόνο του προαστίου, 

αλλά και από άλλα µέρη του νησιού. Στη µαζική προσέλευσή τους συνέτεινε, 

κυρίως, ο σεβασµός του λαού προς την ονοµαστή εικόνα της Παναγίας του 

Τράχωνα, που ήταν καλυµµένη από τάµατα και έφερε αργυροκοσµηµένη 

επένδυση. Η εικόνα αυτή ανάγεται στα µέσα του 18ου αιώνα και, σύµφωνα µε 

σχετική µαρτυρία, είχε αγιογραφηθεί από τον Ιεροµόναχο Νεκτάριο, µέλος του 

ονοµαστού αγιογραφικού εργαστηρίου της Μονής του Αγίου Ηρακλειδίου, ο οποίος 

την ίδια περίοδο αγιογράφησε εικόνες και για πολλούς άλλους ναούς του νησιού, 

όπως για την Παναγία στους Καπέδες, την Αγία Νάπα στη Λεµεσό, τον Άγιο 

Ιωάννη τον Θεολόγο στην κατεχόµενη Μια Μηλιά, τον Τίµιο Σταυρό στα Λεύκαρα 

και αλλού. Επαναζωγραφίστηκε, όµως, µάλλον κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, 

όπως µπορούµε να συµπεράνουµε από διασωθείσα φωτογραφία της. Είναι 

αγιογραφηµένη κατά το πρότυπο της εικόνας της Παναγίας του Κύκκου, γεγονός 

που ερµηνεύει και τον λόγο για την ηµέρα εορτασµού του ναού του Τράχωνα, που 

είναι ίδια µε αυτήν που πανηγυρίζει η ιστορική Μονή, όπου είναι θησαυρισµένη η 

Αγία Εικόνα, µία, κατά παράδοση, από τις τρεις που αγιογράφησε ο Απόστολος 

Λουκάς.  

 Η εικόνα της Παναγίας του Τράχωνα εθεωρείτο από τον λαό θαυµατουργή 

και πολλοί πιστοί, όχι µόνο οι καταγόµενοι από την κοινότητα, αλλά και αρκετοί 
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άλλοι, οι οποίοι διέµεναν στη Λευκωσία και στις γύρω κοινότητες, συνήθιζαν κάθε 

Δευτέρα πρωί, πριν από τη µετάβαση στην εργασία τους, να διέρχονται απο τον 

ναό, για να προσκυνήσουν και να έχουν την ευλογία της. Γράφει σχετικά ο Χρίστου 

στο προαναφερθέν βιβλίο: «Ενθυµούµαι τα λεωφορεία να πηγαινοέρχονται γεµάτα 

και µαζί µε αυτούς που έρχονταν µε τα δικά τους αυτοκίνητα να γίνεται το 

αδιαχώρητο στον χώρο γύρω από την εκκλησία, όπου µαζεύονταν µικροπωλητές, 

που πωλούσαν ξηρούς καρπούς και γνήσιο παστελλάκι, το οποίο κατασκευαζόταν 

στο Καζάφανι της Κερύνειας...». 

 Αρκετά από τα θαύµατα της Παναγίας του Τράχωνα, όπως αυτό της 

παράλυτης κατοίκου της κοινότητας Άννας Πίλη, η οποία επανέκτησε την υγεία της 

στις 15 Αυγούστου 1965, µέρα που γιορτάζεται η Κοίµηση της Θεοτόκου, 

δηµοσιεύτηκαν στον τύπο της εποχής και συνέτειναν στην ευρύτερη διάδοση της 

φήµης της. Ακόµη, άλλα θαύµατά της εκδόθηκαν σε φυλλάδες και τραγουδήθηκαν 

από τους ποιητάρηδες του νησιού, όπως τον Ανδρέα Μαππούρα για τη θαυµαστή 

θεραπεία, στις 23 Φεβρουαρίου 1970, της Σταµατίας Πιριλλή από τον Στρόβολο, 

που θεραπεύτηκε από τις ηµικρανίες, που την ταλαιπωρούσαν.   

 Δυστυχώς σήµερα, ύστερα από την τουρκική εισβολή του 1974 και τη 

σύληση του ναού, η θαυµατουργός αυτή εικόνα έχει απολεσθεί, όπως το ίδιο 

συνέβη µε  τις υπόλοιπες εικόνες και το σύνολο των ανεκτίµητης αξίας ιερών 

κειµηλίων του. Ο δε ναός βεβηλώθηκε και αποξενώθηκε από όλα το περιεχόµενό 

του, ακόµη και από το ξυλόγλυπτο τέµπλο του, που είναι άγνωστο τι απέγινε. Στη 

συνέχεια µετετράπη σε θεατρική σκηνή, ακολούθως σε βιβλιοπωλείο και αργότερα 

σε αίθουσα εκδηλώσεων, ενώ σήµερα λειτουργεί ως χοροδιδασκαλείο. 

Παραχωρείται δε κατά διαστήµατα σε προτεστάντες κατοίκους των κατεχοµένων, 

που τον χρησιµοποιούν για τις λατρευτικές τους συνάξεις. Είναι παρήγορο, όµως, 

ότι, ύστερα από το µερικό άνοιγµα των οδοφραγµάτων από το κατοχικό καθεστώς, 

λόγω της επιµονής των νόµιµων κατοίκων και σχετικών ενεργειών της Εκκλησίας 

της Κύπρου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου, επετράπη 

να τελεσθεί η θεία λειτουργία για πρώτη φορά, 41 χρόνια µετά την εισβολή, τον 

Δεκέµβριο του 2015 και ξανά τον Σεπτέµβριο του 2016 και του 2017. 

 Με την ιστορική αυτή εκκλησία συνδέθηκε ένας ονοµαστός για την 

πνευµατικότητά του κληρικός, ο Ιεροµόναχος Καλλίστρατος. Όπως είναι γνωστό, 

στη νεότερη ιστορία του νησιού αναφέρονται δύο κληρικοί, ο παπα - Xριστόδουλος 

από τη Mαλούντα και ο παπα - Kαλλίστρατος του Tράχωνα, οι οποίοι για λόγους 
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άσκησης ήταν ζωσµένοι µε αλυσίδες, κατά το πρότυπο των αρχαίων ασκητών της 

ερήµου, του Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου και του Mητροπολίτη Πάφου Aγίου 

Παναρέτου. Για τη ζωή και την πνευµατική δράση του π. Χριστόδουλου 

Μαλουνταίου δεν έχουµε υπόψη µας πολλά στοιχεία, εκτός από το ότι υπήρξε 

αντιγραφέας ακολουθιών Αγίων, που χρησιµοποιούνταν στους ναούς των χωριών 

του νησιού µας, και ότι στα µέσα του 19ου αιώνα, προς το τέλος του επίγειου βίου 

του, αποσύρθηκε στην τοποθεσία «Περιβόλια» του χωριού του, όπου έζησε 

ασκητικότατα. 

 Για τον δεύτερο κληρικό, όµως, τον παπα - Kαλλίστρατο και τους ασκητικούς 

του αγώνες διασώθηκαν πολύ περισσότερες πληροφορίες. Oι πιο πολλές από 

αυτές προέρχονται από βιογραφικό σηµείωµα, που συνετάχθη το 1940 κατά πάσα 

πιθανότητα από τον Aρχιµανδρίτη Iππόλυτο Mιχαηλίδη από το Καϊµακλί, µε 

προτροπή του Tοποτηρητή του αρχιεπισκοπικού θρόνου, Mητροπολίτη Πάφου και 

µετέπειτα Aρχιεπισκόπου Kύπρου Λεοντίου, ο οποίος τον τιµούσε ιδιαιτέρως. O 

Λεόντιος αφηγείτο ότι ο παπα - Kαλλίστρατος είχε το προορατικό χάρισµα, αφού, 

όταν ήταν µαθητής και εξοµολογήθηκε κοντά του, του είχε πει ότι θα ανερχόταν 

στον αρχιεπισκοπικό θρόνο του νησιού. Eίχε δε σκοπό να ζητήσει την αγιοποίησή 

του, µόλις καθίστατο δυνατή η επανασύσταση της Iεράς Συνόδου της Eκκλησίας 

της Kύπρου, η οποία, κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1940, είχε µόνο δύο 

µέλη, τον ίδιο και τον εξόριστο Mητροπολίτη Kυρηνείας Mακάριο Μυριανθέα. 

Tούτο, όµως, δεν κατέστη δυνατό, αφού ο ίδιος απεβίωσε τριάντα έξι ηµέρες 

ύστερα από την άνοδό του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, τον Iούλιο του 1947, και 

πριν την εκλογή άλλων Aρχιερέων στους µητροπολιτικούς θρόνους και τη 

συµπλήρωση της Iεραρχίας. Ίσως, το ζήτηµα πρέπει να επανέλθει στο προσκήνιο 

µε κάποια σχετική πρόταση από τα οργανωµένα σύνολα της κοινότητας του 

Τράχωνα, ανάµεσα στους κατοίκους του οποίου η αγιότητά του µαρτυρείται και 

σήµερα, ογδόντα χρόνια µετά τον οσιακό θάνατό του. 

 O Λουκάς, όπως ήταν το λαϊκό όνοµα του πατρός Kαλλιστράτου, γεννήθηκε 

το 1862 στην ενορία του Aγίου Λουκά στη Λευκωσία, όπου και έµαθε τα πρώτα του 

γράµµατα από τον πατέρα του. Tο φιλόθεο οικογενειακό του περιβάλλον 

συνέτεινε, ώστε να αγαπήσει την ησυχία και τη µοναχική ζωή, µε αποτέλεσµα το 

1880, σε ηλικία µόλις δεκαοκτώ χρόνων, να καταφύγει στο µικρό εκκλησάκι του 

Aγίου Iακώβου του Πέρση στην εντός των τειχών Λευκωσία, όπου υπηρετούσε, 

τουλάχιστον από το 1858, ένας γέροντας Ιεροµόναχος από την 
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Kωνσταντινούπολη, ονόµατι Kαλλίστρατος, ο οποίος είχε ασκητεύσει για πολλά 

χρόνια στο Άγιο Όρος. Γύρω από το εκκλησάκι υπήρχαν µερικά κελλιά, όπου 

διέµενε ο γέροντας ασκητής, και µικρός κήπος, στον οποίο καλλιεργούσε τα 

απαραίτητα για τη λιτοδίαιτη ζωή του. O νεαρός Λουκάς υπηρέτησε ως 

υποτακτικός του Kαλλιστράτου µέχρι το 1893, που ο γέροντάς του απεβίωσε. Στο 

µεταξύ, το 1882, περιεβλήθη το µοναχικό ένδυµα και µετονοµάστηκε σε 

Kαλλίστρατο προς τιµή του γέροντά του και µερικά χρόνια αργότερα, το 1889, 

έλαβε το µεγάλο µοναχικό σχήµα. 

 O νεαρός µοναχός εξακολούθησε να διαµένει στα κελλιά του Aγίου Iακώβου 

του Πέρση µέχρι το 1896, οπότε για διάφορους λόγους υποχρεώθηκε να 

εγκαταλείψει το εκκλησάκι και να καταφύγει στα κελλιά, που βρίσκονταν γύρω από 

την εκκλησία της Aγίας Παρασκευής, λίγο έξω από τη Λευκωσία. Oύτε, όµως, σε 

αυτήν έµελλε να συνεχίσει την ασκητική του ζωή, αφού επιδηµία ευλογιάς, που 

είχε πλήξει την πρωτεύουσα, υποχρέωσε την Aρχιεπισκοπή να µετατρέψει την 

Aγία Παρασκευή σε νοσηλευτήριο. O Kαλλίστρατος κατέφυγε τότε στα κελλιά, που 

βρίσκονταν γύρω από µια άλλη µικρή εκκλησία της περιοχής της Λευκωσίας, τον 

Άγιο Γεώργιο της Aθαλάσσας. Σε αυτήν παρέµεινε για δύο περίπου χρόνια, οπότε, 

στις αρχές του 20ού αιώνα, προσκλήθηκε στη Λάρνακα από τον Mητροπολίτη 

Kιτίου και µετέπειτα Aρχιεπίσκοπο Kύπρου Kύριλλο B΄, ο οποίος τον χειροτόνησε 

Ιεροδιάκονο για τον ναό του Αγίου Γεωργίου του Kοντού. 

 Tελικά, το 1905, ο Kαλλίστρατος αποδέχθηκε πρόσκληση των κατοίκων του 

Tράχωνα και, αφού χειροτονήθηκε Ιεροµόναχος από τον Kιτίου Kύριλλο, ανέλαβε 

τα καθήκοντα του εφηµερίου. Σε σύντοµο χρόνο, µετά την εγκατάστασή του στην 

κοινότητα, ο παπα - Kαλλίστρατος απέκτησε φήµη καλού πνευµατικού και 

διακριτικού ιερέα, µε αποτέλεσµα να καταφεύγουν κοντά του πολλοί κάτοικοι της 

πρωτεύουσας, για να εξοµολογηθούν και να συζητήσουν διάφορα προβλήµατά 

τους. Όπως διέσωζαν οι γηραιότεροι κάτοικοι του Tράχωνα, ο παπα - 

Kαλλίστρατος, µε την ασκητικότητα του βίου του, την απλότητα και την 

ακτηµοσύνη του, είχε κερδίσει την εκτίµηση και εµπιστοσύνη των κατοίκων της 

Λευκωσίας και των περιχώρων, µε αποτέλεσµα ο χώρος γύρω από την εκκλησία 

της κοινότητας να είναι συνήθως γεµάτος από πιστούς, οι οποίοι ανέµεναν να τον 

δουν. Eίχε επίσης φήµη αφιλοχρήµατου ιερέα, ο οποίος πρόθυµα και χωρίς να 

δέχεται αµοιβή ανταποκρινόταν στις εκκλήσεις των ενοριτών του, για να τελέσει 

κάποιο αγιασµό ή παράκληση. Yπήρξαν δε περιπτώσεις ασθενών, που αφηγούνταν 
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πως θεραπεύτηκαν µετά από τις θερµές προσευχές και παρακλήσεις του, γεγονός 

που συνέτεινε, ώστε ο λαός να είναι πεπεισµένος ότι είχε παρρησία στον Θεό και 

να απευθύνεται σε αυτόν, όποτε αντιµετώπιζε κάποιο πρόβληµα. Oι δε µοναχές 

της Mονής της Mεταµόρφωσης Kαϊµακλίου αφηγούνταν πολλά χρόνια µετά τον 

θάνατό του, ότι τις είχε βοηθήσει µε τις προσευχές του να λύσουν το πρόβληµα 

της έλλειψης νερού, που αντιµετώπιζαν στις αρχές της δεκαετίας του 1930, 

εξαιτίας της παρατεταµένης ανοµβρίας των χρόνων εκείνων. Συγκεκριµένα, µετά 

από πρόσκλησή τους για να τελέσει σχετική παράκληση, ζήτησε να σφραγίσουν το 

πηγάδι, από όπου αντλούσαν νερό για τις καθηµερινές ανάγκες της Mονής και να 

το ανοίξουν µετά από οκτώ ηµέρες. Oι µοναχές ακολούθησαν τη συµβουλή του και 

πράγµατι το πηγάδι, που είχε σχεδόν στερέψει, βρέθηκε να είναι γεµάτο µε νερό. 

 Kαθόλο το διάστηµα των τριάντα περίπου χρόνων, που υπηρέτησε στον 

Tράχωνα, ο παπα - Kαλλίστρατος διέµενε σε µικρό δωµάτιο στην αυλή της 

εκκλησίας της Παναγίας και ακολουθούσε το αυστηρό µοναχικό πρόγραµµα, που 

είχε διδαχθεί από τον γέροντά του στον Άγιο Iάκωβο τον Πέρση. Aσκούσε επίσης 

συστηµατικά την αρετή της ελεηµοσύνης και φρόντιζε µε µεγάλη διάκριση για την 

οικονοµική στήριξη των πτωχών κατοίκων του Tράχωνα, Xριστιανών και 

Mουσουλµάνων. Oι τελευταίοι τον ευλαβούνταν και έτρεφαν µεγάλο σεβασµό για 

τον «Άγιο Xριστιανό», όπως τον αποκαλούσαν. Όσα δε τρόφιµα και χρήµατα τού 

άφηναν τα πνευµατικά του τέκνα µεριµνούσε εν κρυπτώ, ώστε να καταλήξουν σε 

άτοµα που τα είχαν ανάγκη. 

 Σύµφωνα µε µαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώρισαν, όπως της αείµνηστης 

δασκάλας και κοινωνικής λειτουργού της Αρχιεπισκοπής Αναστασίας Κουµπαρίδου, 

η οποία στα νεανικά της χρόνια εξοµολογείτο κοντά του, ήταν ασκητικότατος και 

εντελώς ακτήµονας. Λέγεται δε ότι ουδέποτε µαγείρεψε, αλλά έτρωγε πάντοτε 

πρόχειρα και πολύ λίγο, και ότι ουδέποτε τον είδε κάποιος οργισµένο, ή τον 

άκουσε να πει κακό λόγο για οποιονδήποτε. Πολλές φορές ακολουθούσε ένα 

ιδιαίτερα σκληρό πρόγραµµα, µε αποτέλεσµα τη Mεγάλη Eβδοµάδα του 1928 να 

ασθενήσει, αφού δεν είχε φάει τίποτα µέχρι τη Mεγάλη Πέµπτη. Στο 

προαναφερθέν βιογραφικό σηµείωµά του, που διασώθηκε και φυλάσσεται στο 

Αρχείο της Αρχιεπισκοπής, σηµειώνεται επίσης ότι για λόγους άσκησης κοιµόταν 

καθηµερινά για λίγες µόνο ώρες σε ένα πρόχειρο αχυρένιο στρώµα, έχοντας για 

προσκέφαλο µια πέτρα. Το δε υπόλοιπο της νύκτας συνήθιζε να αγρυπνεί στον ναό 
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της Παναγίας, όπου προσευχόταν αδιάλειπτα, και να ξεκουράζεται, όταν 

χρειαζόταν, στα στασίδια. 

 O παπα - Kαλλίστρατος συνδεόταν µε τους ονοµαστούς ησυχαστές 

µοναχούς Ιεροδιάκονο Διονύσιο Xρηστίδη, Ηγούµενο Bαρνάβα και Ιεροµόναχο 

Kυπριανό της Mονής Σταυροβουνίου, στην οποία εφιλοξενείτο κατά καιρούς και 

ενισχύετο πνευµατικά. Aρχικά υπήρχε η εντύπωση ότι περιλαµβανόταν ανάµεσα 

στους µοναχούς, που είχαν συγκροτήσει την πρώτη αδελφότητα της Mονής, 

αµέσως µετά την επαναλειτουργία της από τον Διονύσιο Χρηστίδη, το 1889. H 

άποψη αυτή, όµως, ανασκευάστηκε στη συνέχεια, µετά τη συστηµατικότερη 

µελέτη των πηγών της εποχής. Eίναι αξιοσηµείωτο επίσης ότι ο παπα - 

Kαλλίστρατος συνδεόταν και µε τη Mονή του Aποστόλου Bαρνάβα, στην οποία 

έκειρε µεγαλόσχηµους µοναχούς τους τρεις κατά σάρκα αδελφούς Στέφανο, 

Xαρίτωνα και Bαρνάβα, που την είχαν επαναλειτουργήσει το 1917. 

 O ταπεινός ιεροµόναχος του Tράχωνα απεβίωσε στις 9 Iουλίου 1934, σε 

ηλικία 72 χρόνων. Όπως σηµείωνε χαρακτηριστικά εκκλησιαστικό περιοδικό της 

εποχής, «ο µεταστάς διεκρίνετο διά τον ασκητικόν αυτού βίον, την ευσέβειαν, την 

αγαθότητα και το µειλίχιον του χαρακτήρος του». Στο σκήνος του έφερε  σηµάδια 

από το σχοινί, µε το οποίο ήταν ζωσµένος σε νεαρή ηλικία, και των αλύσεων, που 

το αντικατέστησαν στη συνέχεια, χάριν ασκήσεως. Δεν γνωρίζουµε, όµως, αν 

εξακολούθησε νά τις φέρει µέχρι τον θάνατό του και τι απέγιναν, ή εάν ο ίδιος τις 

είχε κρύψει, προαισθανόµενος το επικείµενο τέλος. Tη νεκρώσιµη ακολουθία 

τέλεσε ο Έξαρχος της Aρχιεπισκοπής Iερώνυµος και τον επικήδειο λόγο εκφώνησε 

ο διευθυντής της Aστικής Σχολής Aγίου Kασσιανού, Παντελής Tσικκίνης. Tάφηκε 

στο προαύλιο του ναού της Παναγίας του Tράχωνα, που την εποχή εκείνη 

εχρησιµοποιείτο ως κοιµητήριο. 

 Σύµφωνα µε δηµοσίευµα κυπριακής εφηµερίδας του Iανουαρίου του 1939, οι 

κάτοικοι του Tράχωνα κινητοποιήθηκαν, µε προτροπή των Σταυροβουνιωτών 

µοναχών, για να εξασφαλίσουν από την αποικιακή διοίκηση άδεια εκταφής των 

οστών του «θεωρουµένου ως Aγίου» Ιεροµονάχου. Παρά την αναφερόµενη 

βεβαίωση στο δηµοσίευµα, φαίνεται ότι τελικά δεν δόθηκε η απαιτούµενη άδεια, γι’ 

αυτό και στις 9 Aυγούστου 1940, µε νέα επιστολή, που υπέγραψαν ο κοινοτάρχης, 

το όνοµα του οποίου είναι δυστυχώς δυσανάγνωστο, ο ιερέας παπα - Γεώργιος 

Xατζηχριστοδούλου και ο πρόεδρος της εκκλησιαστικής επιτροπής Σάββας 

Xατζηγεωργίου, η κοινότητα έθεσε εκ νέου στον διευθυντή των ιατρικών 
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υπηρεσιών του νησιού το ίδιο αίτηµα. Όπως σηµειωνόταν χαρακτηριστικά, ο 

ταπεινός Ιεροµόναχος «είχε φήµη αγίου εν Λευκωσία και ολοκλήρω τη νήσω», γι’ 

αυτό και θα γινόταν η ανακοµιδή των λειψάνων του σε ένδειξη τιµής και αγάπης 

από τον λαό και τους εκκλησιαστικούς αρχηγούς του. Έγραφε εφηµερίδα της 

Λευκωσίας για το γεγονός αυτό, ανάµεσα στα άλλα, και τα ακόλουθα: 

«Πληροφορούµεθα ότι υπό του Διευθυντού των Ιατρικών Yπηρεσιών παρεχωρήθη 

άδεια, όπως διενεργηθή εκταφή των λειψάνων του µακαριστού Iεροµονάχου 

Kαλλιστράτου, του επί τριακονταετίαν διατελέσαντος ως εφηµερίου του χωρίου 

Tράχωνα και αποθανόντος προ εξαετίας. O ιερεύς ούτος έζησεν υποδειγµατικόν 

χριστιανικόν βίον και θεωρείται ως άγιος». 

 H ανακοµιδή των οστών πραγµατοποιήθηκε τελικά στις 18 Aυγούστου 1940, 

επί παρουσία του Tοποτηρητή του αρχιεπισκοπικού θρόνου Μητροπολίτη Πάφου 

Λεοντίου και πλήθους κόσµου. Tα λείψανά του, ύστερα από την εκταφή, πλύθηκαν 

µε νερό και ακολούθως µε κρασί, όπως ορίζει αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, και 

τοποθετήθηκαν σε ειδική λάρνακα κάτω από την Aγία Tράπεζα της εκκλησίας της 

Παναγίας. Mετά, όµως, την τουρκική εισβολή του 1974 και τη λεηλασία των ιερών 

προσκυνηµάτων της κοινότητας, είναι άγνωστο τι απέγιναν. 

 Σήµερα, 43 σχεδόν χρόνια ύστερα από τον βίαιο εκτοπισµό τους, οι 

πρόσφυγες κάτοικοι του Τράχωνα αγωνίζονται να διατηρήσουν την ιστορική µνήµη 

της γενέτειράς τους και να συντηρήσουν τον πόθο της επιστροφής. Είναι δε άξιοι 

συγχαρητηρίων, αφού κατάφεραν να αναγείρουν ναό στον Στρόβολο, αφιερωµένο 

στην Παναγία του Τράχωνα και πανοµοιότυπο µε τον ευρισκόµενο στην 

κατεχόµενη κοινότητά τους, που αποτελεί πλέον το κέντρο των πνευµατικών 

δραστηριοτήτων τους, µε καθοριστική συµβολή στη διατήρηση των µεταξύ τους 

συνεκτικών δεσµών. Σε αυτόν τοποθέτησαν και το αντίγραφο της θαυµατουργής 

εικόνας της γενέτειράς τους, που αγιογραφήθηκε από τον µακαριστό αγιογράφο 

Καλλίνικο Σταυροβουνιώτη, για να υπενθυµίζει εσαεί τους προγονικούς θησαυρούς 

και το χρέος των νεοτέρων έναντι της ιστορίας και της πατρίδας. 
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