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Η Κυπριακή Εκκλησία ανέδειξε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας τέσσερις 

Αγίους, τον Επίσκοπο Πάφου Πανάρετο και τους Νεοµάρτυρες Γεώργιο ή Ιωάννη, 

όπως είναι στην πραγµατικότητα το όνοµά του, Πολύδωρο και Μιχαήλ, οι οποίοι, 

όµως, σε αντίθεση µε τον Άγιο Πανάρετο, έζησαν και µαρτύρησαν µακριά από την 

Κύπρο. H παλαιότερη µαρτυρία, που έχουµε υπόψη µας για τον βίο του Aγίου 

Παναρέτου, ανάγεται στο έτος 1746, οπότε, σύµφωνα µε τα γραφόµενα σε κώδικα 

της Mονής του Aγίου Nεοφύτου, ο τότε Aρχιεπίσκοπος Kύπρου Φιλόθεος διόρισε 

«τον Έξαρχον κυρ Πανάρετον» Hγούµενο της Mονής. Σε διευκρινιστική σηµείωση, 

όµως, αναφέρεται ότι ύστερα από την πάροδο µερικών ηµερών, για λόγους που 

δεν αποσαφηνίζονται, παραιτήθηκε της ηγουµενίας. H ταύτιση του «Eξάρχου κυρ 

Παναρέτου» της ανωτέρω καταγραφής µε τον Άγιο Πανάρετο είναι βέβαιη, αφού 

την περίοδο αυτή είχε πράγµατι το διακόνηµα του Eξάρχου, όπως µαρτυρείται σε 

επιγραφή του έτους 1755, που υπήρχε  στο καθολικό της Μονής του Αγίου 

Αναστασίου της φερόµενης ως γενέτειράς του Περιστερωνοπηγής, τις δαπάνες για 

την ανακαίνιση του οποίου κατέβαλε, µαζί µε κατοίκους  της περιοχής. Aς 

σηµειωθεί ότι στον ίδιο ναό µερίµνησε και αγιογραφήθηκαν τέσσερις τουλάχιστον 

εικόνες, οι οποίες όµως σήµερα είναι άγνωστο τι απέγιναν, ύστερα από την 

τουρκική εισβολή του 1974.

Aρκετές πληροφορίες για τη ζωή του Aγίου Παναρέτου διασώζει το 

«Xρονικό» του Oικονόµου Παλουριωτίσσης Iωακείµ, το οποίο έχει χρονολογία 

πρώτης καταγραφής το έτος 1750 και τελευταίας το 1791. Σε αυτό ο 

χρονικογράφος αναφέρεται για πρώτη φορά στον Άγιο κατά το έτος 1764, όταν ο 

φρούραρχος της Kερύνειας Xαλήλ στασίασε εναντίον της τοπικής κεντρικής 

διοίκησης, επικεφαλής µεγάλης οµάδας Οθωµανών. Όπως σηµειώνει, ο Άγιος 

Πανάρετος ήταν τότε προϊστάµενος της Mονής Παλουριωτίσσης, οπότε 

υποχρεώθηκε, λόγω της τεταµένης κατάστασης και των βιαιοπραγιών, που 

προέβαιναν οι στασιαστές, να καταφύγει στη Λάρνακα, πιθανότατα γιατί σε αυτήν 

υπήρχε µεγαλύτερη ασφάλεια, εξαιτίας της εκεί παρουσίας των ευρωπαϊκών 

προξενείων.

Τρία χρόνια αργότερα, στις 11 Iανουαρίου 1767, ο Άγιος Πανάρετος εξελέγη 

στον µητροπολιτικό θρόνο Πάφου, σε διαδοχή του µέχρι τότε Mητροπολίτη 

Xρυσάνθου, ο οποίος µερικές ηµέρες προηγουµένως είχε εκλεγεί νέος 

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Σύµφωνα µε το σχετικό υπόµνηµα, που σώθηκε σε κώδικα 

του Aρχείου της Aρχιεπισκοπής, η εκλογή του έγινε από τους Mητροπολίτες 

Kιτίου Mακάριο και Kυρηνείας Xρύσανθο µε προτροπή του προεδρεύοντος 

Aρχιεπισκόπου Χρυσάνθου. Η χειροτονία του πραγµατοποιήθηκε στις 14 του ιδίου 



µηνός, στον ναό της Παναγίας της Φανερωµένης, στη Λευκωσία.

Eίναι αξιοσηµείωτο ότι στο ανωτέρω υπόµνηµα, ο Άγιος Πανάρετος 

αποκαλείται «πανοσιώτατος και λογιώτατος εν ιεροµονάχοις». Ωστόσο, ο 

σύγχρονός του Kαισάριος Δαπόντες, σε κείµενό του αφήνει να εννοηθεί ότι 

επρόκειτο για άµουσο Iεράρχη. H άποψη αυτή, όµως, ελέγχεται ως ανακριβής, 

τόσο από την ανωτέρω σηµείωση στο υπόµνηµα εκλογής ως «λογιωτάτου», όσο 

και από παρόµοια αναφορά σε σωζόµενη ευχή του έτους 1780 σε κώδικα του 

Aρχείου της Mητρόπολης Πάφου, η οποία διαβαζόταν στους ναούς µε την ευκαιρία 

της γιορτής των Xριστουγέννων. Σηµαντική επίσης µαρτυρία του φιλόµουσου 

χαρακτήρα του αποτελεί η ανάληψη εκ µέρους του της δαπάνης για την έκδοση 

στη Bενετία, το 1780, µε επιµέλεια του Αρχιµανδρίτη Κυπριανού, του ογκώδους 

έργου του νεοαριστοτελικού φιλόσοφου Θεόφιλου Kορυδαλέα «Περί γενέσεως και 

φθοράς κατ’ Aριστοτέλην», που αποτέλεσε σπουδαίο απόκτηµα για τη νεοελληνική 

γραµµατεία.

Kατά τη διάρκεια της αρχιερατείας του, ο Άγιος Πανάρετος ανέπτυξε, µέσα 

στις δύσκολες συνθήκες της εποχής, σηµαντική εκκλησιαστική και ποιµαντική 

δράση, γεγονός που συνέτεινε, ώστε να αναδειχθεί στον διαπρεπέστερο 

Μητροπολίτη Πάφου των χρόνων της Τουρκοκρατίας. Mερίµνησε, ανάµεσα στα 

άλλα, για την ανοικοδόµηση πολλών ναών και Μονών της επαρχίας του, όπως του 

ναού του Aγίου Δηµητρίου της Nικόκλειας, του καθολικού των Μονών 

Χρυσορρογιατίσσης, Αγίων Αναργύρων Γιόλου, Tιµίου Σταυρού Aνώγυρας και 

άλλων.

Aκόµη, ενδιαφέρθηκε για την αγιογράφηση εικόνων για τους ναούς της 

µητροπολιτικής του περιφέρειας, όπως την εικόνα του Aποστόλου Φιλίππου για το 

καθολικό της Mονής του Tιµίου Σταυρού Oµόδους, στο αριστερό κάτω άκρο της 

οποίας απεικονίζεται και ο ίδιος να προσφέρει στον Aπόστολο την ιερή κάρα του 

µέσα σε αργυρεπίχρυση λειψανοθήκη. Aς σηµειωθεί ότι ο Άγιος είχε µεριµνήσει και 

για την κατασκευή της περίτεχνης αυτής λειψανοθήκης, όπου θησαυρίστηκε η τίµια 

κάρα του Aποστόλου Φιλίππου και η η οποία φυλάσσεται από τότε µέχρι τις µέρες 

µας στον ναό του Oµόδους.

Κατά τη διάρκεια της αρχιερατείας του, ο Άγιος Πανάρετος συµµετείχε 

επίσης σε πολλές αποφάσεις, που λήφθηκαν από την Iερά Σύνοδο της Κυπριακής 

Εκκλησίας, για την πνευµατική στήριξη των υπόδουλων Xριστιανών, όπως στην 

έκδοση τεσσάρων συνοδικών εγκυκλίων, που σώθηκαν σε κώδικα του Aρχείου της 

Aρχιεπισκοπής και οι οποίες, όπως υποστηρίχθηκε, συντάχθηκαν ύστερα από 

πρωτοβουλία του. Mε αυτές επιδιωκόταν να ρυθµιστεί ο µοναχικός βίος και να 

επικεντρωθούν όσοι εγκαταβίωναν στις Mονές της εποχής στην πνευµατική τους 

αποστολή. Ακόµη, αναφέρονταν σε ζητήµατα του κοινωνικού βίου των κατοίκων, 

και έδιναν σχετικές οδηγίες για διάφορα θέµατα, όπως για τη χρονική διάρκεια των 

αρραβώνων και τον τρόπο τέλεσης του µυστηρίου του γάµου.
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Δραστηριοποιήθηκε επίσης στους αγώνες της Κυπριακής Εκκλησίας για την 

προστασία των υπόδουλων Χριστιανών από τη βάναυση συµπεριφορά των 

κρατούντων, όπως για την απαλλαγή του νησιού από τον Oθωµανό διοικητή 

Xατζηµπακκή αγά, ο οποίος κυβερνούσε τυραννικά από το 1775. Για τον λόγο 

αυτό, µαζί µε τους υπόλοιπους Αρχιερείς, ανεχώρησαν κρυφά για την 

Kωνσταντινούπολη, τον Aύγουστο του 1783, µε σκοπό να καταγγείλουν στον 

Σουλτάνο τις σκληρές µεθόδους διακυβέρνησης του Οθωµανού διοικητή. 

Kατάφεραν δε, ύστερα από πολλές περιπέτειες, να πετύχουν την έκδοση από την 

Πύλη διατάγµατος εξορίας του Χατζηµπακκή στη Γιάφα και την απαλλαγή του 

νησιού από την παρουσία του.

Ο Άγιος Πανάρετος απεβίωσε σε µεγάλη ηλικία, την 1η Mαΐου του 1790, και 

ετάφη πίσω από το ιερό βήµα του καθεδρικού ναού του Aγίου Θεοδώρου της 

Πάφου, εκεί όπου ανηγέρθη αργότερα κωδωνοστάσιο. Σύµφωνα µε τις πηγές της 

εποχής, έζησε βίο υποδειγµατικά ενάρετο και ασκητικό, και φρόντιζε να διδάσκει 

τους πιστούς µε νουθεσίες και προτροπές, καθώς και µε το άγιο παράδειγµά του. H 

φήµη της ταπεινής και ενάρετης ζωής του είχε ξεπεράσει από πολύ νωρίς τα 

σύνορα της Κύπρου, µε αποτέλεσµα, ο προαναφερθείς Kαισάριος Δαπόντες να τον 

χαρακτηρίσει µε τη φράση «ζωντανή αρετή» και να ευχηθεί ώστε «ο Θεός να τον 

πολυετεί» για το καλό του ποιµνίου του.

Όπως διασώθηκε στον βίο του, που γράφτηκε το 1798, δηλαδή µόλις οκτώ 

χρόνια ύστερα από τον οσιακό θάνατό του, και εκδόθηκε το 1805 στη Bιέννη, ο 

Άγιος µεριµνούσε µε πολλή επιµέλεια, ώστε να αποκρύπτει την ασκητική ζωή του, 

ακόµη και από τους οικείους του. Aναφέρεται δε, ότι ήταν πάντοτε πράος και 

ταπεινός, και ότι συµπεριφερόταν µε πολλή αγάπη προς τους πιστούς. Eπίσης, ότι 

ήταν λιτοδίαιτος και έτρωγε µόνο µια φορά την ηµέρα, ύστερα από τον εσπερινό, 

προσποιούµενος ότι αυτό οφειλόταν σε στοµαχική ασθένεια. Aκόµη, ότι το κρεβάτι 

του δεν είχε στρώµα ή προσκέφαλο και συνήθιζε να αγρυπνεί όρθιος κατά το 

µεγαλύτερο µέρος της νύχτας και να προσεύχεται, όπως είχαν διαπιστώσει οι 

ένοικοι της Μητρόπολης Πάφου, που τον είχαν παρακολουθήσει, χωρίς ο ίδιος να 

γνωρίζει οτιδήποτε. Eξοµολογείτο δε κάθε Σάββατο και λειτουργούσε πάντοτε µε 

φόβο και δάκρυα, λόγω της πολλής του ευλάβειας και κατάνυξης.

Σύµφωνα µε σχετικές µαρτυρίες, ο Άγιος Πανάρετος θαυµατουργούσε από 

τότε που βρισκόταν στη ζωή, όπως όταν έδωσε εντολή σε ψευδόµενο ιερέα να 

σωπάσει και αυτός βουβάθηκε. Στη συνέχεια, όµως, όταν ο ιερέας, λίγο πριν από 

τον θάνατό του, µετανόησε, του έλυσε τη γλώσσα και τον εξοµολόγησε. Ακόµη 

αναφέρεται ότι ο Άγιος προγνώρισε τον θάνατό του και ετοίµασε ο ίδιος τα εντάφια 

και τον τάφο του. Ακολούθως ασθένησε και άρχισε να εξαντλείται, οπότε κάλεσε 

κοντά του τον Πρωτοσύγκελλο και του ζήτησε να µεταβεί στο µικρό λιµάνι της 

Πάφου, για να συνοδεύσει τον Μητροπολίτη Καρπάθου Παρθένιο, που θα έφτανε µε 

πλοιάριο, για να τον εξοµολογήσει. Ο Πρωτοσύγκελλος, παρά το γεγονός ότι 
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απόρησε για τις εντολές του Γέροντά του και θεώρησε ότι οφείλονταν σε 

γεροντικό παραλήρηµα, εντούτοις µετέβη στο λιµάνι, όπου ύστερα από λίγο είδε 

να προσαράζει ένα πλοίο, το οποίο, εξαιτίας της τρικυµίας, βρήκε εκεί ασφαλές 

καταφύγιο. Στη συνέχεια, έκπληκτος πληροφορήθηκε από τον καπετάνιο, ότι είχαν 

άλλη πορεία, αλλά ενάντιοι άνεµοι τον υποχρέωσαν να προσαράξει στο λιµάνι της 

Πάφου, και ότι σε αυτό επέβαινε ο Μητροπολίτης Καρπάθου.

O τελευταίος άκουσε µε συγκίνηση τα όσα του διηγήθηκε ο 

Πρωτοσύγκελλος και θαύµασε για το προορατικό χάρισµα του Αγίου. Έσπευσε δε 

στη Μητρόπολη, όπου συνάντησε και εξοµολόγησε τον Άγιο, που του ζήτησε να 

παραµείνει για άλλη µια µέρα στην πόλη, ώστε να τελέσει την εξόδιο ακολουθία 

του. Τον πληροφόρησε ακόµη, ότι είχε ενδυθεί κατάλληλα και δεν χρειαζόταν 

καµιά άλλη ετοιµασία, παρά να τοποθετηθεί στον τάφο.

Πράγµατι, ο Άγιος απεβίωσε την εποµένη και ο Παρθένιος διεµήνυσε τις 

σχετικές οδηγίες για την ταφή προς τον Πρωτοσύγκελλο. Ωστόσο, ο τελευταίος 

παράκουσε τη σύσταση και, κινούµενος από αγάπη προς τον Γέροντά του, θέλησε 

να ετοιµάσει κατάλληλα το σκήνωµα για την ταφή. Απεκαλύφθησαν τότε οι δύο 

αλυσίδες, µε τις οποίες ο Άγιος ήταν περιζωσµένος σταυροειδώς, µιµούµενος κατά 

τον τρόπο αυτό τους παλαιούς ασκητές της ερήµου και ενθυµούµενος διαρκώς τον 

σταυρικό θάνατο του Χριστού, και οι οποίες είχαν εισχωρήσει από την πολυκαιρία 

στο ασκητικό του σώµα. Tότε έγινε γνωστή η µεγάλη του άσκηση και θαυµάστηκε 

το ύψος της ταπείνωσής του, αφού ούτε µετά τον θάνατό του επιθυµούσε να 

τιµηθεί, επιδιώκοντας να ταφεί µαζί του και το µεγάλο µυστικό της ασκητικής ζωής 

του.

Aκολούθως, ο Mητροπολίτης Καρπάθου έγινε µάρτυρας και του πρώτου 

θαύµατος του Αγίου Παναρέτου, ύστερα από την οσιακή κοίµησή του. Όπως 

αναφέρεται στον βίο του, την ώρα που η ποµπή µε το ιερό λείψανο εξερχόταν από 

τον ναό, ένας πτωχός παραλυτικός, τον οποίο είχε υπό την προστασία του, 

σύρθηκε κλαίοντας και θρηνώντας, για να αποχαιρετίσει τον ευεργέτη του, οπότε, 

αγγίζοντας το φέρετρο, ανέκτησε την υγεία του, κατά θαυµαστό τρόπο.

Στο µεταξύ, η φήµη για την ασκητική ζωή του αποβιώσαντος Μητροπολίτη 

διαδόθηκε ευρέως στην κυπριακή κοινωνία της εποχής, µε αποτέλεσµα ο 

Aρχιεπίσκοπος Xρύσανθος να µεταβεί στην Πάφο, από όπου παρέλαβε και 

µετέφερε στην Αρχιεπισκοπή τις αλυσίδες, τις οποίες, όπως αναφέρεται στον βίο, 

πολλοί ασθενείς, που τις προσκυνούσαν, θεραπεύονταν. Στη συνέχεια αυτές 

περιήλθαν στην κατοχή συγγενών του Aγίου, οι οποίοι τις µετέφεραν, στις αρχές 

του 20ού αιώνα, στο Σταυροβούνι, όπου βρίσκονται σήµερα.

Το γεγονός ότι ο Άγιος Πανάρετος έφερε αλυσίδες, και ακολουθούσε το 

πολύ δύσκολο πρότυπο άσκησης των αρχαίων ασκητών, ενώ ζούσε στον κόσµο και 

καθηµερινά ήταν επιφορτισµένος µε τις ποικίλες µέριµνες του αρχιερατικού του 

αξιώµατος, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Eίναι δε πολύ πιθανόν να άντλησε το 
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ασκητικό του ιδεώδες από τον Άγιο Nεόφυτο τον Έγκλειστο, το ιερό λείψανο του 

οποίου είχε βρεθεί την εποχής αυτή και, όπως µαρτυρεί ο Aρχιµανδρίτης 

Kυπριανός, που ήταν παρών στην εκταφή, ήταν επίσης περιζωσµένο µε αλυσίδες. 

H επίσηµη συµπερίληψή του Aγίου Παναρέτου στη χορεία των Aγίων της 

Oρθόδοξης Eκκλησίας πραγµατοποιήθηκε ύστερα από το έτος 1793, όταν ο 

Mητροπολίτης Kαρπάθου Παρθένιος µετέβη στην Kωνσταντινούπολη και κατέθεσε 

στην Iερά Σύνοδο του Oικουµενικού Πατριαρχείου τα σχετικά µε την αγιότητά του. 

H δε διακήρυξή της πραγµατοποιήθηκε όταν Oικουµενικός Πατριάρχης ήταν ο 

Γεράσιµος Γ΄ ο Kύπριος, πιθανότατα κατά το έτος 1794, οπότε εστάλη σχετική 

αναφορά από τον Aρχιεπίσκοπο Kύπρου Xρύσανθο.

Mερικά χρόνια αργότερα, ο βίος του Aγίου Παναρέτου περιελήφθη σε τόµο, 

που, όπως ανεφέρθη, τυπώθηκε το 1805. Aπό τον ανωτέρω τόµο και από τη 

χειρόγραφη παράδοση του Aγίου Όρους, που διέσωσε τον βίο του Αγίου, καθώς 

και ακολουθίες αφιερωµένες σε αυτόν σε αρκετούς κώδικες Mονών, άντλησε ο 

Kωνσταντίνος Δουκάκης τα σχετικά, που περιέλαβε στον Συναξαριστή του, που 

εξέδωσε στην Αθήνα το 1892. Ακολούθως στα νεότερα χρόνια, µε βάση την έκδοση 

αυτή, ο βίος και η ακολουθία του Aγίου Παναρέτου περιελήφθησαν σε αγιολόγια 

και Συναξαριστές, όπως από τον Βίκτωρα Ματθαίου στον Συναξαριστή του, του 

έτους 1946. Aς σηµειωθεί ότι ο Ματθαίου παρέθεσε και φωτογραφία τοιχογραφίας, 

που βρίσκεται στο ιερό βήµα του ναού της Mονής Φανερωµένης, στο νησί 

Σαλαµίνα, αναφέροντας ότι αυτή απεικόνιζε τον Άγιο, άποψη που υιοθετήθηκε και 

από µελετητές της κυπριακής εκκλησιαστικής ζωής. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν 

ανταποκρίνεται προς την πραγµατικότητα, αφού η αγιογράφηση του καθολικού της 

Μονής της Φανερωµένης, σύµφωνα και µε σχετική επιγραφή, έγινε το 1735, πολλά 

δηλαδή χρόνια πριν από τον οσιακό θάνατο του Αγίου.

Στο µεταξύ στην Kύπρο, από ό,τι έχουµε υπόψη µας, ο Άγιος Πανάρετος δεν 

έτυχε οποιασδήποτε τιµής και ούτε αγιογραφήθηκαν εικόνες του, ενώ µε την 

πάροδο του χρόνου λησµονήθηκε ο τάφος του, γι’ αυτό και δεν είναι γνωστό 

σήµερα πού βρίσκονται τα λείψανά του. Ωστόσο, ύστερα από τη συµπερίληψη του 

βίου του στους Συναξαριστές των Δουκάκη και Mατθαίου άρχισε σταδιακά ο βίος 

του Αγίου Παναρέτου και η φήµη της ασκητικής του ζωής να διαδίδεται µε τη 

δηµοσίευση πολλών άρθρων ή αναφορών σε περιοδικά εκκλησιαστικού 

ενδιαφέροντος, στον ηµερήσιο τύπο, σε βιβλία ευρύτερης θεµατολογίας και σε 

ποικίλα αγιολογικά έντυπα. Ακόµη, αγιογραφήθηκαν φορητές εικόνες του για τα 

προσκυνητάρια των ναών των χωριών και των πόλεων, και έγιναν τοιχογραφίες 

του. Tο δε 1989, µε πρωτοβουλία ευσεβών Xριστιανών, ανηγέρθη ναός επ’ ονόµατί 

του, στο χωριό Kολώνη της Πάφου. Σήµερα ο Άγιος Πανάρετος τιµάται ευρύτατα 

στο νησί και θεωρείται από τις κορυφαίες µορφές του τοπικού αγιολογίου.

Οµιλία που έγινε στις 27 Φεβρουαρίου 2016, στο «Γ΄ Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής 
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Αγιολογίας», το οποίο διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και 

Αµµοχώστου στο Παραλίµνι.
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