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Κωστής Κοκκινόφτας 

Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 

O ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ 

 

 Ο Άγιος Σπυρίδων υπήρξε ένας από τους σηµαντικότερους Κυπρίους Αγίους 

των πρώτων βυζαντινών αιώνων και χαίρει πανορθόδοξης φήµης. Έζησε στα χρόνια 

του αυτοκράτορα Μεγάλου Κωνσταντίνου και του γιου του, επίσης αυτοκράτορα, 

Κωνστάντιου, στα τέλη του 3ου - αρχές του 4ου αιώνα, και για τον βίο του 

σώζονται αρκετές µαρτυρίες εκκλησιαστικών ιστορικών της βυζαντινής περιόδου, 

γεγονός που καταδεικνύει και την πολύ σηµαντική θέση του στη ζωή της 

Εκκλησίας. Όπως αναφέρεται σχετικά, ο Άγιος γεννήθηκε στο χωριό Άσσια της 

Μεσαορίας από ευσεβείς γονείς, οι οποίοι φρόντισαν για την κατά Θεό 

διαπαιδαγώγησή του. Από πολύ νωρίς άσκησε το επάγγελµα του ποιµένα και όταν 

έφθασε σε κατάλληλη ηλικία νυµφεύθηκε κόρη ευσεβή και σεµνή, µε την οποία 

απέκτησε τουλάχιστον µία θυγατέρα, την Ειρήνη. Η σύζυγός του, όµως, απεβίωσε, 

οπότε χειροτονήθηκε ιερέας, ύστερα από προτροπή των οµοχωρίων του, οι οποίοι 

γνώριζαν από τις καθηµερινές συναναστροφές τους τη θερµή πίστη του στον Θεό, 

το ήθος και τη βαθιά του ευσέβεια. 

 Ο Άγιος διακρινόταν για την απλότητα, την καταδεκτικότητα και τη 

διάκριση, αρετές µε τις οποίες συνέβαλλε στη στήριξη των πονεµένων και στην 

πνευµατική και ηθική καλλιέργεια των πιστών. Συνήθιζε να µελετά καθηµερινά 

την Αγία Γραφή, που είχε ως αποτέλεσµα, µε την πάροδο του χρόνου, να καταστεί, 

όχι µόνο θεωρητικός γνώστης της ευαγγελικής διδασκαλίας, αλλά και βιωµατικός 

µέτοχός της. Aκόµη, δίδασκε πάντοτε µε το παράδειγµά του και την έµπρακτη 

επίδειξη αγάπης προς τον πλησίον µε τη φιλανθρωπία. Γι’ αυτό και όταν κενώθηκε 

η Επισκοπή Τριµυθούντος κλήρος και λαός τον ανέδειξαν σε Επίσκοπο1. 

 Η µεγάλη ταπείνωση, η καθαρότητα και η αγιότητα του βίου του συνέτειναν, 

ώστε ο Θεός να τον αξιώσει να αποκτήσει το χάρισµα της θαυµατουργικής δύναµης. 

Οι εκκλησιαστικοί ιστορικοί των πρώτων βυζαντινών αιώνων παραδίδουν πολλά 

από τα θαύµατα, που ο Άγιος επετέλεσε, όταν ακόµη βρισκόταν στη ζωή, τα οποία, 

όπως βεβαιώνουν, πληροφορήθηκαν από συµπατριώτες του. Για παράδειγµα, 

µαρτυρείται ότι ύστερα από προσευχή του στην Αντιόχεια θεραπεύτηκε ο 

αυτοκράτορας Κωνστάντιος, και ότι στην ίδια πόλη ανέστησε το µονογενές βρέφος 

µιας δυστυχισµένης γυναίκας, που προσήλθε κοντά του, µόλις πληροφορήθηκε την 

                                                
1. Για την ιστορία της Επισκοπής Τριµυθούντος βλ. Χωρεπισκόπου Τριµυθούντος 

Βασιλείου, «Η Επισκοπή Τριµυθούντος», Απόστολος Βαρνάβας 59 (1998) 501-509. 
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εκεί επίσκεψή του. Και όταν αυτή από τη µεγάλη συγκίνηση, που είδε ξανά 

ζωντανό το παιδί της, απεβίωσε αιφνίδια, ο Άγιος επίσης την ανέστησε. Αναφέρεται 

ακόµη ότι µετέβαλε φίδι σε χρυσό οµοίωµα, για να βοηθήσει κάποιον πιστό, ο οποίος 

είχε πτωχεύσει, ώστε να ξεπληρώσει το δάνειό του, παραδίδοντάς το ως ενέχυρο 

στον πιστωτή του. Και αργότερα, όταν αυτός αποπλήρωσε το χρέος και πήρε πίσω 

το ενέχυρο, ο Άγιος επανέφερε το φίδι στην πρότερη κατάστασή του. Eπίσης 

παραδίδεται ότι σταµάτησε το νερό ποταµού, ώστε να διέλθει εγκαίρως και να σώσει 

κάποιο Χριστιανό, ο οποίος είχε καταδικαστεί άδικα σε θάνατο, θυµίζοντας κατά τον 

τρόπο αυτό τη βιβλική διήγηση µε τον Προφήτη Mωυσή, που «έσχισε» τα νερά για 

να περάσουν οι Iσραηλίτες, κατά την έξοδό τους από την Aίγυπτο2. 

 Αρχαία εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει, ακόµη, τη συµµετοχή του Αγίου 

στην Α΄ Οικουµενική Σύνοδο, που συνήλθε στη Νίκαια, το 325, από τον Μέγα 

Κωνσταντίνο για να επιληφθεί των αιρετικών δοξασιών του Αρείου, ο οποίος 

αµφισβητούσε τη θεότητα του Xριστού και κατά συνέπεια το τρισυπόστατο της 

Aγίας Tριάδας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου προκλήθηκε έντονη 

φιλοσοφική συζήτηση, όπου δέσποζε η φυσιογνωµία του αιρετικού Ευλογίου, ο 

οποίος µε ρητορική δεινότητα υποστήριζε µε θέρµη τις απόψεις του. Ο Άγιος τότε 

µε το γνωστό θαύµα µε το κεραµίδι, το οποίο πήρε στα χέρια του και, 

επικαλούµενος τη θεία αρωγή, διεχώρισε στο χώµα από το οποίο κατασκευάστηκε, 

στο νερό που το ζύµωσε και στη φωτιά που το έψησε, κατέδειξε ότι τρία 

διαφορετικά στοιχεία µπορούν να αποτελούν ταυτόχρονα ένα. Όπως αναφέρεται, το 

θαυµαστό αυτό γεγονός κατατρόπωσε τους αιρετικούς και συγκλόνισε τον Ευλόγιο, 

ο οποίος έσπευσε να αρνηθεί τις δοξασίες του και να προσέλθει στην Ορθοδοξία, 

                                                
2. Για τα θαύµατα αυτά βλ. Γεώργιου Παπαδηµητρόπουλου (εισαγωγή - µετάφραση 

- σχόλια), Συµεών Μεταφραστού: Βίος και Πολιτεία Σπυρίδωνος του Θαυµατουργού 

και Ιωάννου του Ελεήµονος, Αθήνα 2000, σ. 49-57, 57-61, 33-37, 37-38, αντιστοίχως. 

Το κείµενο του Συµεών του Μεταφραστή (10ος αι.), όπως έχει αποδοθεί στη 

δηµοτική γλώσσα από τον Γ. Παπαδηµητρόπουλου, χρησιµοποιείται και στη 

συνέχεια της ανά χείρας εργασίας. Ας σηµειωθεί ότι πρόσφατα µεταγλωττίστηκε 

στη δηµοτική γλώσσα από τον Γιώργο Κυθρεώτη και ο αρχαίος βίος του Αγίου, που 

γράφτηκε από τον Επίσκοπο Πάφου Θεόδωρο, τον 7ο αιώνα. Βλ. Ιεράς 

Μητροπόλεως Τριµυθούντος, Βίος του Αγίου και Θαυµατουργού Σπυρίδωνος 

Επισκόπου Τριµυθούντος, επιµ. Αρχιµανδρίτη Γρηγόριου Ιωαννίδη, Λευκωσία 2015. 

Εκτενέστερη βιβλιογραφία για τον Άγιο Σπυρίδωνα δηµοσιεύτηκε από τον Θεοχάρη 

Σχίζα (επιµ.), Κύπρια Μηναία, τ. Δ΄, Λευκωσία 1997, σ. 107-112. 



3 

αναγνωρίζοντας ότι η αληθινή θεολογία είναι καρπός της θείας Χάριτος, και όχι 

των φιλοσοφικών ενασχολήσεων3. 

 Ο Άγιος απεβίωσε και ετάφη στην Τριµυθούντα, την κατεχόµενη από τα 

τουρκικά στρατεύµατα εισβολής του 1974 σηµερινή Τρεµετουσιά, όπως διασώζει 

σχετική παράδοση, που επεδείκνυε και τη µαρµάρινη σαρκοφάγο του, η οποία 

σωζόταν εντός του καθολικού της Μονής του. Στο πέρασµα του χρόνου, το άγιο 

λείψανο διατηρήθηκε άφθορο, κατά θαυµαστό τρόπο, και αποτέλεσε το µεγάλο 

θαύµα, το οποίο ευδόκησε ο Θεός, ώστε να διαπιστώνουν οι πιστοί την αγιότητα του 

βίου του ταπεινού Σπυρίδωνος. Στη συνέχεια, όµως, στα τέλη του 7ου αιώνα, στα 

πλαίσια µάλλον της µετακίνησης µεγάλου µέρους του πληθυσµού του νησιού από 

τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό Β΄ στην περιοχή του Ελλησπόντου, εξαιτίας των 

αραβικών επιδροµών, το άγιο λείψανο µεταφέρθηκε για ασφάλεια στην 

Κωνσταντινούπολη και τοποθετήθηκε στον ναό των Αγίων Αποστόλων. Όταν δε, 

αρκετούς αιώνες αργότερα, η Πόλη κατελήφθη από τους Οθωµανούς, το 1453, ο 

ιερέας Γεώργιος Καλοχαιρέτης κατάφερε να το διασώσει και να το µεταφέρει, το 

1456, στην ιταλοκρατούµενη τότε Κέρκυρα, όπου διαφυλάσσεται µέχρι τις µέρες 

µας4. Όπως ήταν επόµενο, ο θαυµατουργός Άγιος Σπυρίδων ανεδείχθη στα χρόνια 

που ακολούθησαν προστάτης και φύλακας των ευσεβών κατοίκων της Κέρκυρας, οι 

οποίοι τιµούν τη µνήµη του µε µεγαλοπρεπείς εκδηλώσεις και µε λιτάνευση του 

σεπτού λειψάνου του τέσσερις φορές τον χρόνο, σε ανάµνηση θαυµαστών 

παρεµβάσεών του στη ζωή τους: το Mεγάλο Σάββατο για τη σωτηρία τους από λιµό, 

που έπληξε το νησί το 1553, την Kυριακή των Bαΐων για τη διαφύλαξή τους από 

την πανώλη το 1629, την πρώτη Kυριακή του Nοεµβρίου για τη διάσωσή τους για 

                                                
3. Για τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, που αναφέρονται στον βίο του Αγίου, βλ. 

π. Γεώργιου Μεταλληνού, «Κριτική θεώρηση των περί Αγίου Σπυρίδωνος ιστορικών 

ειδήσεων», στον τόµο: Ιεράς Μητρόπολης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων 

(έκδ.), Άγιος Σπυρίδων. Ο ναός και η λατρεία του στην Κέρκυρα, Κέρκυρα 2007, σ. 

23-30. Ο βίος του Αγίου Σπυρίδωνος και τα κυριότερα από τα θαύµατά του 

αποδόθηκαν στη δηµοτική από τον Νέαρχο Κληρίδη, «Ο Άγιος Σπυρίδωνας και τα 

έργα του», Τάιµς οφ Σάιπρους 15 (1958) 74-75, 16 (1958) 70-71, 17 (1958) 68 (και σε 

ανάτυπο), και γνώρισαν ευρεία διάδοση στα νεότερα χρόνια, µε αποτέλεσµα να 

θεωρηθούν και ως τοπικές παραδόσεις. 

4. Για τις µετακινήσεις του ιερού λειψάνου βλ. Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου, 

«Η περιπέτεια του λειψάνου του Αγίου Σπυρίδωνα», Ορθόδοξη Μαρτυρία 84 (2008) 

82-84. 
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δεύτερη φορά από πανώλη, το 1673, και την 11η Aυγούστου για την προστασία τους 

από τους Oθωµανούς το 17165. 

 Ας σηµειωθεί ότι µέρος του δεξιού χεριού του ιερού λειψάνου του Αγίου 

Σπυρίδωνος µεταφέρθηκε αρκετές φορές στα πρόσφατα χρόνια στην Κύπρο, για 

τιµή και προσκύνηση, όπως τον Μάιο - Ιούνιο του 1995, τον Απρίλιο του 2001,  τον 

Μάιο του 2011 και τον Απρίλιο του 20156. Στα πλαίσια δε της ανάπτυξης των 

σχέσεων των δύο νησιών οι κοινότητες της Κύπρου Άσσια και Τρεµετουσιά, που 

συνδέονται µε ιστορικούς δεσµούς µε τον Άγιο, αδελφοποιήθηκαν µε την πόλη της 

Κέρκυρας, η µεν πρώτη µε τελετές που έγιναν το 1998 στη Λευκωσία και το 2000 

στο νησί των Φαιάκων7, η δε δεύτερη το 2000 και πάλιν στην Κέρκυρα8. 

 Στην ιδιαίτερη πατρίδα του Κύπρο ο Άγιος Σπυρίδων τιµήθηκε µε 

λαµπρότητα, αµέσως µετά την οσιακή κοίµησή του, όπως µαρτυρείται από τον 

εγκωµιαστικό λόγο στον Άγιο από τον Επίσκοπο Πάφου Θεόδωρο, ο οποίος 

παρευρέθηκε στον εορτασµό της µνήµης του στην Τριµυθούντα, το 655. Kατά την 

τελετή αυτή, όπως αναφέρει, ήταν επίσης παρόντες οι Αρχιεπίσκοποι Κωνσταντίας 

(δηλ. Κύπρου) Σέργιος και Κρήτης Παύλος, οι Επίσκοποι Τριµυθούντος Θεόδωρος, 

Κιτίου Θεόδωρος και Λαπήθου Ευσέβιος, καθώς και µεγάλος αριθµός πιστών, 

                                                
5. Από την πλούσια σχετική βιβλιογραφία για τις σχέσεις του Αγίου Σπυρίδωνος µε 

την Κέρκυρα ενδεικτικά βλ. π. Αθανάσιου Τσίτσα, «Ο Άγιος Σπυρίδων και η 

Κέρκυρα», Απόστολος Βαρνάβας 60 (1999) 115-124· Αγιούς Αντώνιου, Τα 

Κερκυραϊκά (Ιστορικά Ανάλεκτα), Κέρκυρα 2005, σ. 257-305· Πάνου Θεοδωρίδη, «Ο 

Άγιος των Κερκυραίων», Άγιος Σπυρίδων. Ο ναός και η λατρεία του στην Κέρκυρα, 

ό.π., σ. 31-35. 

6. Για τη µεταφορά του ιερού λειψάνου στην Κύπρο κατά τα έτη αυτά βλ. «Η 

µεταφορά στην Κύπρο µέρους του δεξιού χεριού του λειψάνου του Αγίου 

Σπυρίδωνος», Απόστολος Βαρνάβας 56 (1995) 248-260, 303-308· «Υποδοχή ιερού 

λειψάνου Αγίου Σπυρίδωνος», Απόστολος Βαρνάβας 62 (2001) 167· «Μητρόπολη 

Τρυµιθούντος»,  Απόστολος Βαρνάβας 72 (2011) 307· «Υποδοχή Λειψάνων», Ο 

Φιλελεύθερος, 24.4.2015. 

7. Κώστα Τζωρτζή, Ο Άγιος Σπυρίδωνας και τα πολλά θαύµατά του, Λευκωσία 2007, 

σ. 59-78· «Εορτασµοί Αγίου Σπυρίδωνος εις Κέρκυραν», Απόστολος Βαρνάβας 61 

(2000) 396-398. 

8. Κύπρου Κυπριανού, «Αδελφοποίηση Κέρκυρας - Τρεµετουσιάς», στον τόµο: 

Προσφυγικού Σωµατείου «Άγιος Σπυρίδωνας» Τρεµετουσιάς (έκδ.), Η Τρεµετουσιά 

(Τριµιθούντα) και ο Άγιος Σπυρίδωνας. Ιστορία - Παράδοση - Πολιτισµός, Λάρνακα 

2009, σ. 190-191. 
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ενδεικτικό της λειτουργικής τιµής, που του αποδιδόταν9. Ο Επίσκοπος Πάφου 

διασώζει στο κείµενό του και πολλά περιστατικά για τη θαυµαστή ζωή του Αγίου 

Σπυρίδωνος, που αποτελούν πολύτιµη πηγή πληροφόρησης, αφού στηρίχθηκαν σε 

έργο προηγούµενου βιογράφου του, το οποίο αποδόθηκε από κάποιους συγγραφείς, 

χωρίς όµως ισχυρά ιστορικά τεκµήρια, στον µαθητή του Αγίου, Επίσκοπο Λήδρας 

Τριφύλλιο, τον πολιούχο και προστάτη Άγιο της Λευκωσίας10. 

 Η τιµή αυτή προς τον Άγιο διατηρήθηκε στη διάρκεια των αιώνων, ιδίως 

ανάµεσα στους κατοίκους της περιοχής Μεσαορίας, όπου η µνήµη του τιµόταν µε 

µεγαλοπρέπεια και η ηµέρα εορτασµού του, στις 12 Δεκεµβρίου, ετηρείτο αυστηρά 

ως ηµέρα αργίας. Τη µέρα αυτή γινόταν µεγάλη πανήγυρη στη Μονή, που είναι 

αφιερωµένη επ’ ονόµατί του στο χωριό Τρεµετουσιά, όπου προσέρχονταν 

προσκυνητές, κυρίως από γειτονικές κοινότητες, ακόµη και Τούρκοι, που τον 

θεωρούσαν και δικό τους Άγιο. Επίσης, πολλοί από τους κατοίκους της περιοχής 

έδιναν το όνοµά του στα παιδιά τους, τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια, για να 

έχουν την ευλογία του11. 

 Όπως µαρτυρείται από το πλήθος των εικόνων του Αγίου Σπυρίδωνος, που 

σώζονται σχεδόν στο σύνολο των ναών των πόλεων και των χωριών της Kύπρου, ο 

Άγιος υπήρξε ιδιαίτερα δηµοφιλής ανάµεσα στον λαό. H ευρεία τιµή στη µνήµη του 

καταδεικνύεται επίσης από τις σωζόµενες τοιχογραφίες του στις περισσότερες από 

τις εικονογραφηµένες βυζαντινές και µεταβυζαντινές εκκλησίες του τόπου, όπως 

στον Άγιο Νικόλαο της Στέγης στην Kακοπετριά, στον Άγιο Σωζόµενο στη Γαλάτα, 

στον Αρχάγγελο στην ίδια κοινότητα, στην Ασίνου στο Nικητάρι, στην Παναγία τη 

                                                
9. Βλ. Αθανάσιου Παπαγεωργίου, Η Χριστιανική Τέχνη στο κατεχόµενο από τον 

τουρκικό στρατό τµήµα της Κύπρου, Λευκωσία 2010, σ. 447, ο οποίος αντλεί τις 

σχετικές πληροφορίες από την έκδοση του Paul Van den Ven, «La légende de St. 
Spyridon éveque de Trimithonte», στον τόµο:  Bibliotheque du Museon, v. 33, 
Louvain 1953, σ. 1-103, όπου δηµοσιεύεται ο βίος του Αγίου Σπυρίδωνος, που 

έγραψε ο Επίσκοπος Πάφου Θεόδωρος. Όπως έχει αναφερθεί, ο βίος αυτός 

εκδόθηκε πρόσφατα από τη Μητρόπολη Τριµυθούντος. 

10. Βλ. Αθανάσιου Παπαγεωργίου, Ο Άγιος Τριφύλλιος, Λευκωσία 1999, και 

ειδικότερα σελ. 2 για την αµφισβήτηση της συγγραφής του βίου του Αγίου 

Σπυρίδωνος από τον Άγιο Τριφύλλιο. 

11. Σπύρου Επαµεινώνδα, Ο Άγιος Σπυρίδωνας ο Θαυµατουργός, Λευκωσία 1979, σ. 

20· Νεοκλή Κυριαζή, Τα Μοναστήρια εν Κύπρω, Λάρνακα 1950, σ. 98· Γεώργιου 

Σωφρονίου, «Η Τρεµετουσιά και το Μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνα», Η 

Τρεµετουσιά (Τριµιθούντα) και ο Άγιος Σπυρίδωνας, ό.π., σ. 96. 
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Χρυσοκουρδαλιώτισσα στα Κούρδαλη, στην Παναγία του Άρακα στα Λαγουδερά, 

στον Τίµιο Σταυρό τον Αγιασµάτη στην Πλατανιστάσα, στον Τίµιο Σταυρό στο 

Πελένδρι, στην Παναγία την Αµασγού στο Μονάγρι, στον Άγιο Μάµα στον 

Λουβαρά, στη Μεταµόρφωση του Σωτήρος στο Παλαιχώρι, στον Αρχάγγελο στον 

Πεδουλά, στην Αγία Παρασκευή στη Γεροσκήπου, στον Αντιφωνητή στην 

Kαλογραία και σε πολλές άλλες εκκλησίες12.  

 O Άγιος Σπυρίδων εικονογραφείται συνήθως σε µεγάλη ηλικία µε 

επισκοπική ενδυµασία και διχαλωτή γενειάδα, και µε ένα ψάθινο κάλυµµα στην 

κεφαλή, αντί της δεσποτικής µίτρας, ακριβώς για να καταδειχθεί η µεγάλη 

ταπείνωσή του και η ιδιότητά του ως ποιµένα13. Εκτός από τις εικόνες και τις 

τοιχογραφίες του εντός του κυρίως ναού, συνηθίζεται να αγιογραφείται και στην 

αψίδα του Αγίου Βήµατος, µε τους Βασίλειο τον Μέγα, Ιωάννη τον Χρυσόστοµο και 

Γρηγόριο τον Θεολόγο, και άλλους επιφανείς Πατέρες της Εκκλησίας, κάτω από 

την Πλατυτέρα, γεγονός που φανερώνει τη µεγάλη τιµή, µε την οποία 

περιβάλλεται. Αξίζει να αναφερθεί επίσης, ότι στον ναό της Παναγίας στην Ασίνου 

εικονογραφείται ως Αγία και η θυγατέρα του Ειρήνη, η οποία είχε αποβιώσει σε 

νεαρή ηλικία, υπενθυµίζοντας ένα άλλο σηµαντικό θαυµαστό γεγονός από τη ζωή 

του14. Όπως αναφέρεται σχετικά στον αρχαίο βίο του, ο Άγιος µετέβη στο 

κοιµητήριο, όπου η Eιρήνη είχε ταφεί, και την κάλεσε να του φανερώσει σε ποιο 

µέρος είχε φυλάξει τα χρήµατα, που της εµπιστεύθηκε κάποια ευσεβής γυναίκα, και 

εκείνη µε θαυµαστό τρόπο τού απάντησε, και στη συνέχεια κοιµήθηκε και πάλι15. 

 Στα χωριά της Μεσαορίας έχουν καταγραφεί αρκετές παραδόσεις για τον 

Άγιο Σπυρίδωνα. Σε µία από τις κατηγορίες των παραδόσεων αυτών ο Άγιος 

παρουσιάζεται ως τιµωρός, για να παιδαγωγήσει και να συµβάλει, ώστε ο 

παρεκτραπείς να συναισθανθεί το ατόπηµά του και να διορθώσει τον τρόπο ζωής 
                                                
12. Για τις τοιχογραφίες αυτές βλ. Andreas Stylianou - Judith Stylianou, The 
painted Churches of Cyprus, Nicosia 21997, σ. 71, 86, 93, 119, 147, 175, 218, 227, 

239, 254, 270, 394, 484, αντιστοίχως. 

13. Για την εικονογράφηση του Αγίου βλ. Xριστόδουλου Xατζηχριστοδούλου, 

«Συνέχειες και ασυνέχειες στην απεικόνιση του Aγίου Σπυρίδωνος Eπισκόπου 

Tριµυθούντος και η σχέση του µε την επτανησιακή τέχνη», στον τόµο: Eταιρείας 

Kυθηραϊκών Mελετών (έκδ.), H΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Kύθηρα, 21-25 Mαΐου 

2006, τ. IV-B΄, Eπτανησιακός Πολιτισµός, Mέρος B΄, Kύθηρα 2009, σ. 515-553. 

14. A. Stylianou - J. Stylianou, The painted Churches of Cyprus, ό.π., σ. 136. 

15. Γ. Παπαδηµητρόπουλου, Συµεών Μεταφραστού: Βίος και Πολιτεία Σπυρίδωνος 

του Θαυµατουργού, ό.π., σ. 47-49. 
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του. Στις συγκεκριµένες παραδόσεις περιλαµβάνονται τιµωρίες, που υπέστησαν όσοι 

δεν τήρησαν τη µέρα της αργίας του, όπως γυναίκα, που φούρνισε ψωµιά στις 12 

Δεκεµβρίου και τα είδε να µετατρέπονται σε λίθους, αφού η λαϊκή ευσέβεια 

επέβαλλε να τηρείται η µέρα αυτή για την πνευµατική οικοδοµή των πιστών µε την 

προσευχή, τη µελέτη της Αγίας Γραφής και την έµπρακτη επίδειξη αγάπης στον 

πλησίον µε έργα φιλανθρωπίας16. Η παράδοση αυτή ήταν παγκύπρια, αφού παρόµοιά 

της καταγράφηκε στην Άλωνα της Πιτσιλιάς και στον Πεδουλά της Μαραθάσας. 

Σύµφωνα µε την πρώτη µία γυναίκα, η οποία ύφαινε στη βούφα τη µέρα της 

γιορτής του Αγίου, τιµωρήθηκε από τον ίδιο τον Χριστό και «κόλλησε» προσωρινά 

στον τοίχο, και από τότε δεν εργαζόταν τη µέρα αυτή17, ενώ στη δεύτερη, επειδή 

δεν τήρησε τη µέρα της αργίας του, µετετράπη σε πέτρα, που δεικνυόταν στην 

περιοχή µε το τοπωνύµιο «Γυναίκα»18. Ακόµη, αναφέρεται ότι ένα αντρόγυνο, κατά 

τη διάρκεια της θείας λειτουργίας, τη µέρα της γιορτής του Αγίου, προτίµησε να 

µεταβεί στην Αµµόχωστο και καθοδόν να επιτελέσει και «τα συζυγικά του 

καθήκοντα». Όπως διασώζει η παράδοση, ο Άγιος «δεν άντεξε την παραξενιά τους» 

και τους µεταµόρφωσε σε παλλούρα, από την οποία δεν µπορούσε να κόψει κάποιος 

ούτε ένα κλαδί19. 

 Οι σχετικές παραδόσεις επεκτείνονταν και στους Μουσουλµάνους κατοίκους 

της περιοχής, οι οποίοι όφειλαν επίσης να τηρούν την αργία του. Αναφέρεται 

χαρακτηριστικά, ότι κάποιος από αυτούς, ο οποίος, παρά τις προειδοποιήσεις των 

συγχωριανών του, θέλησε να εργαστεί στους αγρούς, «αρπάχτηκε» µαζί µε τα βόδια 

του από ανεµοστρόβιλο, που τον µετέφερε στην παραλία. Γι’ αυτό από τότε τηρούσε 

µε σχολαστικότητα τη µέρα της γιορτής του Αγίου, ως αργία20. 

 Στις κυπριακές παραδόσεις αναφέρονται ακόµη τιµωρίες ιεροσύλων και 

βεβήλων από τον Άγιο Σπυρίδωνα, όπως οι σχετικές µε την κλοπή από κατοίκους 

                                                
16. Ξενοφώντα Φαρµακίδη, Κυπριακή Λαογραφία, Λεµεσός 1938, σ. 51· Γεώργιου 

Παπαχαραλάµπους, Κυπριακά Ήθη και Έθιµα, Λευκωσία 1965, σ. 231. 

17. Ιάκωβου Χατζηθεοδούλου, «Γιατί δεν δουλεύκουν µέραν τ’ Αϊ Σπυριδώνου», 

Λαογραφία 19 (1960) 535-536. 

18. Μανόλη Βαρβούνη, «Δηµώδεις Παραδόσεις της Κύπρου για τον Άγιο 

Σπυρίδωνα», στον τόµο: Ιωάννη Θεοχαρίδη (επιµ.), Πρακτικά του Τρίτου Διεθνούς 

Κυπρολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία, 16-20 Απριλίου 1996), τ. Γ΄, Λευκωσία 2001, σ. 

564. 

19. Χρήστου Παντελίδη, «Κυπριακαί Παραδόσεις», Λαογραφία 1 (1909) 698. 

20. Γεώργιου Παπαχαραλάµπους, «Κυπριακαί Παραδόσεις διά την τιµωρίαν 

ιεροσύλων», Κυπριακαί Σπουδαί 33 (1969) 185. 
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της κοινότητας Αθιένου αυγών, που προσφέρθηκαν ως τάµα στη Μονή του. 

Σύµφωνα µε την παράδοση αυτή, κάτοικοι της κοινότητας έκλεψαν καλάθι µε 

αυγά, που είχε προσφέρει ένας νέος από την Πιτσιλιά, ο οποίος είχε ζητήσει από τον 

Άγιο τη βοήθειά του για να νικήσει στους αθλητικούς αγώνες, που γίνονταν στην 

Τρεµετουσιά, προφανώς µε την ευκαιρία της πανήγυρής του. Όταν στη συνέχεια 

αναζητήθηκαν τα αυγά, οι κλέπτες προδόθηκαν από τα κιτρινισµένα δόντια τους 

από τους κρόκους των αυγών, που έφαγαν στο γλέντι, αµέσως µετά το τέλος των 

αγώνων. Γι’ αυτό και τιµωρήθηκαν έκτοτε να έχουν κίτρινα δόντια21. 

 Μία άλλη σχετική παράδοση υπεστήριζε, ότι ο Άγιος έστελλε στα χωριά της 

περιοχής το γαϊδούρι του φορτωµένο µε αυγά από τις κότες, που διατηρούσε στην 

Eπισκοπή Tριµυθούντος, και όσοι από τους κατοίκους ήθελαν να αγοράσουν 

έπαιρναν όσα επιθυµούσαν και έβαζαν στο σαµάρι του ζώου τα ανάλογα χρήµατα. 

Kάποιοι δε από τους κατοίκους της Αθιένου, οι οποίοι πήραν χωρίς να πληρώσουν, 

«τιµωρήθηκαν» για την πράξη τους και τα δόντια τους έγιναν κίτρινα, αφού 

αποτυπώθηκαν σε αυτά τα σηµάδια των κλεµµένων αυγών22. Την παράδοση  της 

ανάµειξής τους στην κλοπή των αυγών του Αγίου διέσωζαν και οι ίδιοι οι κάτοικοι 

της Αθιένου, αφού σε ευχαριστήρια επιστολή του σε εφηµερίδα της Λάρνακας, το 

1910, κάτοικος της κοινότητας ευχαριστούσε οδοντίατρο της εποχής, που µετέβαλε 

τους «κροκωτούς του Αγίου Σπυρίδωνος οδόντες του εις λευκοτάτους»23. Ας 

                                                
21. Νέαρχου Κληρίδη, Θρύλοι και Παραδόσεις της Κύπρου, Λευκωσία 1954, σ. 79· 

Ιωάννη Ιωνά, Δεισιδαιµονίες και Μαγεία στην Κύπρο του χτες, Λευκωσία 2013, σ. 

53. 

22. «Tην γνωστήν πανελλήνιον διήγησιν διά το σφουγγάτον*  του Aγίου Γεωργίου 

ενθυµίζει και το λεγόµενον περί των κατοίκων της Aθηένου, ότι έφαγαν τα εις τον 

Άγιον Σπυρίδωνα της πλησίον κειµένης της Tρεµετουσιάς ανατεθέντα αβγά, ο δε 

Άγιος προς τιµωρίαν τούς έκαµεν να έχουν τα εµπροσθινά οδόντια κίτρινα από τους 

κρόκους των αβγών. Όσοι µου διηγήθηκαν το ανέκδοτον επιµένουν ότι πράγµατι 

όλοι των έχουν εκ γενετής τοιούτον χρώµα εις τα οδόντιά των. (Από τελευταίαν 

προς την σύνταξιν των "Κυπριακών Χρονικών" επιστολήν του κ. Ξ. Φαρµακίδου 

µανθάνοµεν ότι "τα αυγά έκλεψαν οι Αθηενίται από τον ορνιθώνα του Αγίου")». Βλ. 

Iωάννη Συκουτρή, «Λαογραφικά Ανάλεκτα. Xαρακτηρισµοί και πειράγµατα χωρίων 

εν Kύπρω», Κυπριακά Χρονικά 1 (1923) 79. *Σηµ. σφουγγάτο = φαγητό 

αποτελούµενο µε βάση τα αυγά. 

23. «Oυδέποτε επίστευον, ότι οι οδόντες µου θα ήλλασσον χροιάν, καθ’ ό 

Aθηαινίτης, και όµως ο νέος οδοντίατρος κ. Λοΐζος Kωνσταντινίδης µετέβαλε τους 
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σηµειωθεί ότι άλλη εκδοχή της παράδοσης επεκτείνει την τιµωρία των κλεπτών 

αυγών από τον ορνιθώνα του Αγίου και στους κατοίκους των χωριών Τρούλλων 

και Λύσης24. 

 Στην ίδια κατηγορία παραδόσεων είναι και οι σχετικές µε την τιµωρία των 

κλεπτών, οι οποίοι εισήλθαν στη µάντρα του, για να κλέψουν κατσίκες και που 

έχασαν την όρασή τους και δεν µπορούσαν να βρουν την έξοδο, αλλά που την 

επανέκτησαν, µόλις υποσχέθηκαν στον Άγιο, ότι δεν θα επαναλάµβαναν την πράξη 

τους αυτή στο µέλλον25. Επίσης λαϊκή παράδοση αναφερόταν και σε κάποιο 

Μουσουλµάνο, ο οποίος βεβήλωσε τον ναό του µε ακαθαρσίες και τιµωρήθηκε πολύ 

πιο σκληρά, αφού «τον βρήκαν πρησµένο»26. 

 Στον Άγιο αναφέρονται και διάφορες άλλες παραδόσεις, όπως η σχετική µε 

την κλοπή του γαϊδουριού του από κατοίκους κοινότητας της Μεσαορίας, η οποία 

αποκλήθηκε στα µεταγενέστερα χρόνια µε το σκωπτικό όνοµα Γαϊδουράς, σε 

ανάµνηση, κατά τη λαϊκή εκδοχή, του ανωτέρω περιστατικού27. Για την προέλευση 

της ονοµασίας της ίδιας κοινότητας καταγράφηκε ακόµη µία παράδοση, που τη 

συνδέει µε τον Άγιο. Όπως αναφέρεται, κατά τη διέλευση του Αγίου από την 

περιοχή για να µεταβεί στην Αµµόχωστο, από όπου θα αναχωρούσε µε πλοίο για τη 

Νίκαια, ώστε να συµµετάσχει στην Α΄ Οικουµενική Σύνοδο, κάποιος κακοποιός 

αποκεφάλισε τα δύο γαϊδούρια του, ένα µαύρο και ένα άσπρο. Ο Άγιος, όταν 

αντιλήφθηκε το γεγονός αυτό, έδωσε οδηγίες στον υποτακτικό του να βάλει τις 

κεφαλές των ζώων στη θέση τους. Αυτός, όµως, χωρίς να προσέξει το χρώµα των 

γαϊδουριών, έβαλε την κεφαλή του µαύρου στο άσπρο και του άσπρου στο µαύρο, 

οπότε τα ζώα επανήλθαν θαυµατουργικώς στη ζωή και προκαλούσαν µε τη νέα τους 

µορφή µεγάλη εντύπωση. Ακολούθως, ο Άγιος ανεχώρησε για την Αµµόχωστο, 

όπου, όµως, έφθασε µε καθυστέρηση και έχασε το καράβι. Ταξίδεψε, όµως, 

                                                                                                                                                   
κροκωτούς του Aγίου Σπυρίδωνος οδόντας µου εις λευκοτάτους. N. Στρούθος». Βλ. 

Ένωσις, 17/30.3.1910. 

24. Γ. Παπαχαραλάµπους, «Κυπριακαί Παραδόσεις διά την τιµωρίαν ιεροσύλων», 

ό.π., σ. 185. 

25. Μ. Βαρβούνη, «Δηµώδεις Παραδόσεις της Κύπρου για τον Άγιο Σπυρίδωνα», 

ό.π., σ. 566-567. 

26. Μ. Βαρβούνη, «Δηµώδεις Παραδόσεις της Κύπρου για τον Άγιο Σπυρίδωνα», 

ό.π., σ. 567. 

27. Νέαρχου Κληρίδη, Χωριά και Πολιτείες της Κύπρου, Λευκωσία 1961, σ. 62. 
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πατώντας σε ένα ένδυµά του πάνω από τη θάλασσα και έφθασε έγκαιρα στη Νίκαια, 

όπου και συµµετέσχε στις εργασίες της Οικουµενικής Συνόδου28. 

 Oρισµένες από τις παραδόσεις αυτές έχουν αγιολογική προέλευση και 

συνδέονται άµεσα µε τα συναξαριακά κείµενα του Αγίου. Για παράδειγµα, η 

παράδοση για την τιµωρία των κλεπτών των αιγών έχει την προέλευση σε σχετικό 

θαύµα του Αγίου29. Ωστόσο απηχούν και τις λαϊκές αντιλήψεις της εποχής, που, 

µεταποιώντας τα θαυµαστά γεγονότα του βίου του και συνδέοντάς τα µε νεότερα 

περιστατικά, µετατρέπονταν σε αφηγηµατικές παραδόσεις και τρόπο διδασκαλίας 

των κατοίκων από τα νεανικά τους χρόνια. Ας σηµειωθεί ότι στις παραδόσεις αυτές 

κυριαρχεί η περιγραφή της απλότητας του βίου του Αγίου σε συνδυασµό µε την 

εργασία του ως βοσκού. 

 Ο Άγιος Σπυρίδων εθεωρείτο «άφθαστος» ιδιαίτερα για την ιαµατική 

συνδροµή του σε όσους αντιµετώπιζαν προβλήµατα ακοής ή πόνους στα αυτιά τους. 

Γι’ αυτό και πολλοί ήταν όσοι κατέφευγαν στη Μονή του και ακουµπούσαν το αυτί 

τους σε οπή, που υπήρχε στη σαρκοφάγο, έχοντας βαθιά την πεποίθηση, ότι ο Άγιος 

θα συνεργούσε στη θεραπεία τους30. Υποστηριζόταν ακόµη, ότι τα παπούτσια του 

ήταν σιδερένια, διότι ήταν συνεχώς σε κίνηση, για να συνδράµει όσους 

επικαλούνταν τη βοήθειά του31. Όσες δε φορές αφιερώνονταν παπούτσια στη χάρη 

του και τοποθετούνταν πλησίον της σαρκοφάγου του, αναφέρεται ότι βρίσκονταν 

τις επόµενες ηµέρες φθαρµένα, γιατί ο Άγιος έτρεχε συνεχώς σε βοήθεια όσων τον 

επικαλούνταν. Το γεγονός αυτό συνέτεινε ώστε οι κάτοικοι της περιοχής της 

Μεσαορίας να καταφεύγουν στη Μονή του και να ζητούν τη µεσιτεία του κυρίως σε 

περιπτώσεις ανοµβρίας, η οποία στη γεωργοκτηνοτροφική Κύπρο των παλαιότερων 

χρόνων προκαλούσε άµεσο πρόβληµα επιβίωσης. Περιέζωναν τότε µε νήµα το 

καθολικό της Μονής και τελούσαν δέηση για βροχή, επικαλούµενοι τη συνδροµή 

                                                
28. Ιερώνυµου Περιστιάνη, «Ο Άγιος Σπυρίδων. Μία ανέκδοτος παράδοσις. Εν 

θαύµα», Κυπριακά Χρονικά 1 (1923) 11· Γεώργιου Παπαχαραλάµπους, «Κυπριακαί 

Παραδόσεις», Κυπριακαί Σπουδαί 9 (1947) 118-119· Του ιδίου, «Παραδόσεις διά τον 

Άγιον Σπυρίδωνα», Φιλολογική Κύπρος (1985-1986) 67-68. 

29. Γ. Παπαδηµητρόπουλου, Συµεών Μεταφραστού: Βίος και Πολιτεία Σπυρίδωνος 

του Θαυµατουργού, ό.π., σ. 74-75. 

30. Γ. Παπαχαράλαµπους, Κυπριακά Ήθη και Έθιµα, ό.π., σ. 231· Σπ. Επαµεινώνδα, 

Ο Άγιος Σπυρίδωνας ο Θαυµατουργός, ό.π., σ. 20· Χάρη Κ. Χαρή, «Τρεµετουσιά», Η 

Τρεµετουσιά (Τριµιθούντα) και ο Άγιος Σπυρίδωνας, ό.π., σ. 148. 

31. Γ. Παπαχαράλαµπους, Κυπριακά Ήθη και Έθιµα, ό.π., σ. 231. 



11 

του32. Και αυτό γιατί, όπως διασώθηκε στον αρχαίο βίο του, ο Άγιος είχε 

ανταποκριθεί, ενώ βρισκόταν στη ζωή, σε παρόµοια παράκληση των κατοίκων και 

έβρεξε σε περίοδο ξηρασίας33. 

 Σχετική µε τις ιαµατικές ιδιότητες του Αγίου Σπυρίδωνος είναι και 

παράδοση σύµφωνα µε την οποία ο Άγιος είχε διέλθει από το χωριό Μπογάζι µε 

άµαξα, που έσερναν δύο βόδια, από βραχώδη και αποσπέλαστη περιοχή µε την 

ονοµασία «Λιµνάρι», την οποία θαµατουργικώς µετέτρεψε σε λασπώδη, και όπου 

δεικνύονταν τα ίχνη των τροχών της άµαξάς του. Αναφερόταν ακόµη, ότι στην 

παρακείµενη παραλία, όπου είχε µεταβεί στη συνέχεια, υπήρχε µικρή λίµνη, το νερό 

της οποίας εθεωρείτο από τους κατοίκους ως ιαµατικό για τη θεραπεία πληγών, 

αφού είχε τη χάρη του Αγίου, που είχε αγιάσει την περιοχή µε την παρουσία του34. 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι και ανάµεσα στους κατοίκους της γενέτειράς του Άσσιας 

καταγράφηκε σχετική παράδοση, που συνέδεε τον Άγιο µε ίχνη, τα οποία άφησε 

κατά την επίγεια παρουσία του, από την περίοδο που έζησε στην κοινότητα και 

ασκούσε το επάγγελµα του βοσκού. Όπως αναφερόταν, στην περιοχή «Γιακουµίτης» 

είχαν διασωθεί πάνω σε σκληρή πέτρα, µέχρι τα νεότερα χρόνια, αποτυπώµατα της 

µπότας του, καθώς και των ποδιών των προβάτων και του σκύλου του35. 

 Οι παραδόσεις αυτές αποτελούν µοναδική µαρτυρία για την ευσέβεια του 

κυπριακού λαού και τη συνεχή αναφορά του στον Άγιο Σπυρίδωνα στις 

καθηµερινές εκδηλώσεις του. Γι’ αυτό και οι πιστοί αφιέρωσαν στη µνήµη του 

πολλούς ναούς στο νησί, όπως στο κέντρο της Λευκωσίας, στον Συνοικισµό 

Προσφύγων Στρόβολος ΙΙ, στην περιοχή Οµόνοια της Λεµεσού, στις κοινότητες 

Δευτερά, Ψιµολόφου, Πυργά, Γεροσκήπου, Μαρί, Όµοδος, Πισσούρι36, στο 

                                                
32. Σπ. Επαµεινώνδα, Ο Άγιος Σπυρίδωνας ο Θαυµατουργός, ό.π., σ. 20· Γ. 

Σωφρονίου, «Η Τρεµετουσιά και το Μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνα», ό.π., σ. 96. 

33. Γ. Παπαδηµητρόπουλου, Συµεών Μεταφραστού: Βίος και Πολιτεία Σπυρίδωνος 

του Θαυµατουργού, ό.π., σ. 28-29. 

34. Ι. Περιστιάνη, «Ο Άγιος Σπυρίδων», ό.π., σ. 10-11. 

35. Aνδρέα Pουσουνίδη, «Ποιµενικοί Άγιοι της Kύπρου», Eπετηρίς Kέντρου 

Eπιστηµονικών Eρευνών 19 (1992) 611· Κ. Τζωρτζή, Ο Άγιος Σπυρίδωνας, ό.π., σ. 

58. 

36. Όσοι από τους ναούς αυτούς είναι ενοριακοί πόλεων ή κυρίως ναοί κοινοτήτων 

αναφέρονται στον τόµο: Εκκλησίας της Κύπρου (έκδ.), Διοικητική Συγκρότησις, 

Λευκωσία 2015, σ. 68 (Λευκωσία), σ. 74 (Συνοικισµός Στρόβολος ΙΙ), σ. 125 (Οµόνοια 

Λεµεσού), σ. 210 (Μαρί). Για τους υπόλοιπους ναούς έχει δηµοσιευτεί σύντοµη 

περιγραφή από τους Βασιλική Λυσάνδρου, Μνηµεία Μητρόπολης Ταµασού και 
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κατεχόµενο Μπογάζι, καθώς και στην επίσης κατεχόµενη γενέτειρά του Άσσια, τον 

οποίο ανήγειρε και αγιογράφησε ο σπουδαίος λαϊκός ζωγράφος Μιχαήλ Κκάσιαλος, 

µερικά χρόνια πριν από την τουρκική εισβολή. Ας σηµειωθεί ότι ο ναός του Αγίου 

στο Μπογάζι είναι σήµερα ερειπωµένος, ενώ αυτός στην Άσσια βρίσκεται σε 

στρατιωτική ζώνη και είναι απρόσιτος για τους επισκέπτες37. Επίσης, πολλοί ναοί 

αφιερωµένοι στον Άγιο, που ξεπερνούν τους ογδόντα, υπάρχουν και στην Ελλάδα, 

όπου, εκτός από την Kέρκυρα, τιµάται µε µεγαλοπρέπεια και σε αρκετές άλλες 

περιοχές και ιδίως στον Πειραιά και το Μεσολόγγι, των οποίων τυγχάνει πολιούχος 

Άγιος38. 

 Εκτός από τους ναούς αυτούς, στην Κύπρο υπήρχαν και άλλοι ναοί 

αφιερωµένοι στον Άγιο, οι οποίοι, όµως, ερειπώθηκαν στο πέρασµα του χρόνου. 

Ανάµεσά τους περιλαµβανόταν και ξωκκλήσι στην περιοχή του χωριού Κάµπος, 

γνωστότερο µε την ονοµασία Άγιος Σφύριος από παραφθορά του ονόµατος του 

Αγίου, ή, κατά τη λαϊκή παράδοση, επειδή ύστερα από τη γέννησή του έφερε τα 

χέρια στο στόµα και σφύριξε τρεις φορές. Σύµφωνα µε σχετική καταγραφή, κατά τη 

µέρα της γιορτής του Αγίου, στις 12 Δεκεµβρίου, ετελείτο στο ξωκκλήσι αυτό 

λειτουργία από τον ιερέα του Κάµπου, παρόντων των βοσκών των χωριών της 

περιοχής, που τιµούσαν µε την προσέλευσή τους τον Άγιο, αφού το επάγγελµά του 

                                                                                                                                                   
Ορεινής. Ναοί και Ξωκλήσια, Λευκωσία 2011, σ. 127 (Δευτερά), σ. 286 (Ψιµολόφου)· 

Κ. Τζωρτζή, Ο Άγιος Σπυρίδωνας, ό.π., σ. 19 (Πυργά)· Σταύρο Χατζηκυριάκου, Η 

Γεροσκήπου. Ιστορική και Λαογραφική Μελέτη, Λευκωσία 2000, σ. 32-33· Κώστα 

Παπαγεωργίου, Όµοδος. Ιστορία και Πολιτισµός, Κύπρος 2012, σ. 127-130· Μίµη 

Σοφοκλέους (επιµ.), Πισσούρι. Ένα χωριό λουσµένο στο φως, χ.τ.έ. 2013, σ. 105. Για 

τον ναό της περιοχής Οµόνοιας Λεµεσού βλ. επίσης: Δηµήτριου Καππαή, Ναοί και 

Μοναστήρια της Λεµεσού, Λεµεσός 1999, σ. 88-90. 

37. Ιωάννη Κασίνη, Οδοιπορικό στις Εκκλησίες της Κατεχόµενης Κύπρου, Λεµεσός 

2011, σ. 189 (για το Μπογάζι, ήταν ο ενοριακός ναός της κοινότητας), σ. 234 (Άσσια). 

Για τον ναό της Άσσιας βλ. επίσης: Πολιτιστικού Συνδέσµου «Η Άσσια» (έκδ.), 

Άσσια, ζωντανές µνήµες, βαθιές ρίζες, µηνύµατα επιστροφής, Λευκωσία 1983, σ. 34· 

Κ. Τζωρτζή, Ο Άγιος Σπυρίδωνας, ό.π., σ. 12-13. 

38. π. Γεώργιου Μεταλληνού, «Σπυρίδων, Επίσκοπος Τριµυθούντος ο 

Θαυµατουργός», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 11ος, Αθήνα 1967, σ. 

395. 
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σχετιζόταν µε το δικό τους39. Ξωκκλήσια µε το ίδιο όνοµα υπήρχαν και σε άλλες 

περιοχές, όπως στο χωριό Γουδί της Πάφου, όπως µπορούµε να υποθέσουµε από 

τοπωνύµιο της περιοχής µε το όνοµα Σφύριος40. 

 Στην Κύπρο, κέντρο της λατρείας του Αγίου Σπυρίδωνος ήταν η ιστορική 

Μονή του στην κατεχόµενη Τρεµετουσιά, το καθολικό της οποίας αποτελούσε και 

τον ενοριακό ναό της κοινότητας. Η Μονή κτίστηκε γύρω από την εκκλησία του 

Αγίου, η ύπαρξη της οποίας µαρτυρείται στις γραπτές πηγές ήδη από τον 7ο αιώνα, 

αλλά ήταν παλαιότερη, αφού σύµφωνα µε τον Επίσκοπο Πάφου Θεόδωρο, ο οποίος, 

όπως αναφέρθηκε, είχε παραστεί  στον εορτασµό της µνήµης του, το 655, διέσωζε 

τοιχογραφίες µε θαύµατά του, που λόγω του χρόνου, ο οποίος είχε παρέλθει από 

τότε που ζωγραφίστηκαν, δεν αναγνωρίζονταν εύκολα41. Όπως κατέδειξε 

αρχαιολογική έρευνα, που πραγµατοποιήθηκε το 1966, η εκκλησία αυτή ήταν 

κτισµένη επί των ερειπίων τριών παλαιότερων βασιλικών, που διαδέχθηκαν η µία 

την άλλη. Φαίνεται δε, ότι η πρώτη από αυτές ήταν µία τρίκλιτη βασιλική, που 

χρονολογείται στα τέλη του 4ου ή στις αρχές του 5ου αιώνα και η οποία 

καταστράφηκε κατά τις αραβικές επιδροµές, αλλά που η ευσέβεια του λαού 

αντικατέστησε αργότερα από µία δεύτερη, η οποία επίσης καταστράφηκε, οπότε 

κτίστηκε στη θέση της µία τρίτη βασιλική42. 

 Ο χρόνος ίδρυσης της Μονής του Αγίου Σπυρίδωνος στην Τρεµετουσιά δεν 

είναι γνωστός. Η παλαιότερη αναφορά στη λειτουργία της ανάγεται στο έτος 1735, 

κατά το οποίο ο Ρώσος περιηγητής µοναχός Βασίλειος Μπάρσκυ αναφέρει ότι ο 

Αρχιεπίσκοπος Σίλβεστρος είχε πριν από µερικά χρόνια ανακαινίσει το ερειπωµένο 

καθολικό της και διορίσει Ηγούµενο, ενώ είχαν προσέλθει και µοναχοί, που 

συγκρότησαν αδελφότητα43. Η ανακαίνιση αυτή από τον Αρχιεπίσκοπο Σίλβεστρο, 

όπως βεβαιώνει σχετική επιγραφή, πραγµατοποιήθηκε το 1729, ενώ άλλη επιγραφή 

                                                
39. Nέαρχου Kληρίδη, «Λείψανα ειδωλολατρίας στην Πάφο», Kυπριακαί Σπουδαί 17 

(1954) 75. Στο ξωκκλήσι αυτό γίνεται αναφορά και από τον Κυπριανό Σάββα, Ο 

Κάµπος, Λευκωσία 1997, σ. 49. 

40. A. Pουσουνίδη, «Ποιµενικοί Άγιοι της Kύπρου», ό.π., σ. 611. 

41. Αθ. Παπαγεωργίου, Η Χριστιανική Τέχνη, ό.π., σ. 447. 

42. Αθανάσιου Παπαγεωργίου, «Έρευνα εις τον ναόν του Αγίου Σπυρίδωνος εν 

Τρεµετουσιά (Α΄ προκαταρκτική έκθεσις)», Κυπριακαί Σπουδαί 30 (1966) 17-33. 

43. Ανδρέα Στυλιανού, «Αι περιηγήσεις του Ρώσσου Μοναχού Βασιλείου 

Γρηγόροβιτς Βάρκσυ», Κυπριακαί Σπουδαί 21 (1957) 113· Άντρου Παυλίδη, Η 

Κύπρος ανά τους αιώνες µέσα από τα κείµενα ξένων επισκεπτών της, τ. Β΄, 

Λευκωσία 1993, σ. 719-720. 
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αναφέρεται σε διεύρυνση του καθολικού από τον Αρχιεπίσκοπο Φιλοθεο, το 1738, 

οπότε προστέθηκε το νότιο κλίτος του σηµερινού ναού, καθιστώντας τον δίκλιτο, 

και πιθανότατα και ο νάρθηκας. Το 1738 αγιογραφήθηκε από τον Ιεροµόναχο 

Ιωαννίκιο και η τοιχογραφία του Αγίου Σπυρίδωνος, µαζί µε την αναθηµατική 

τοιχογραφία του Αρχιεπισκόπου Φιλοθέου, πάνω από την κύρια είσοδο στον ναό, 

στον νότιο τοίχο. Ωστόσο, τόσο το εικονοστάσιο του ναού, όσο και τα βηµόθυρά του 

είναι προγενέστερα, και ανάγονται στον 17ο αιώνα, όπως µαρτυρείται σε σχετικές 

επιγραφές. Αυτές διασώζουν επίσης τα ονόµατα των αγιογράφων, οι οποίοι 

εργάστηκαν στο καθολικό και που είναι ο Ιεροµόναχος Λεόντιος για τον σταυρό και 

τα λυπηρά, που επιστέφουν το εικονοστάσιο (1680), και ο Παύλος Ιερογράφος για τα 

βηµόθυρα (1654)44. 

 Στα χρόνια που ακολούθησαν η Μονή απέκτησε σηµαντική κτηµατική 

περιουσία, τόσο στην Τρεµετουσιά, όσο και στις κοινότητες Ορόκληνη και Πραστιό 

Μεσαορίας, καθώς και Μετόχιο στη γειτονική Άσσια45. Αργότερα, όµως, η Μονή 

διαλύθηκε, εξαιτίας, πιθανότατα, των µεγάλων περιπετειών που έζησε ο τόπος, 

ιδίως µετά τα τραγικά γεγονότα του 1821 και τη λεηλασία των εκκλησιαστικών 

ιδρυµάτων από τους Τούρκους κατακτητές. Σηµαντικός σταθµός στην ιστορία της 

στα νεότερα χρόνια υπήρξε η λειτουργία στο µοναστηριακό της οικοδόµηµα 

Εργαστηρίου Συντήρησης εικόνων και χειρογράφων, το 1972, υπό την διεύθυνση 

του νυν Ηγουµένου της Μονής Χρυσορρογιατίσσης Αρχιµανδρίτη Διονυσίου46. Τότε 

συγκεντρώθηκαν σε αυτήν πολυάριθµες εικόνες και σπάνια χειρόγραφα για 

συντήρηση, η τύχη των οποίων σήµερα είναι άγνωστη, όπως και τα άλλα 

εκκλησιαστικά κειµήλια που διέσωζε, αφού κατά την τουρκική εισβολή του 1974 η 

περιοχή κατελήφθη από τους Τούρκους εισβολείς και η Μονή µετετράπη σε 

στρατόπεδο των δυνάµεων κατοχής, απρόσιτο ακόµη και σήµερα, ύστερα από το 

µερικό άνοιγµα των οδοφραγµάτων47. 

                                                
44. Αθ. Παπαγεωργίου, Η Χριστιανική Τέχνη, ό.π., σ. 447. 

45. Ν. Κυριαζή, Τα Μοναστήρια εν Κύπρω, ό.π., σ. 98-99. 

46. Ηγουµένου Διονυσίου, «Το Κέντρο Συντήρησης Εικόνων και Χειρογράφων στην 

Ιερά Μονή του Αγίου Σπυρίδωνος στην Τρεµετουσιά», Η Τρεµετουσιά (Τριµιθούντα) 

και ο Άγιος Σπυρίδωνας, ό.π., σ. 119-123. 

47. Ιω. Κασίνη, Οδοιπορικό στις Εκκλησίες της Κατεχόµενης Κύπρου, ό.π., σ. 233. 

Εκτός από τις βιβλιογραφικές αναφορές, για τις οποίες έγινε λόγος προηγουµένως, 

για γενικές πληροφορίες για την ιστορία της Μονής βλ. επίσης: George Jeffery, A 
Description of the Historic Monuments of Cyprus, Cyprus 1918, σ. 182· Rubert 
Gunnis, Historic Cyprus. A Guide to its Towns and Villages, Monasteries and 
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