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Kωστής Kοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 

OI ΓEPONTEΣ ΠAIΔAΓΩΓOI TOY ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟY ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ 

ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 

 

 H ενορία µας έχει εδώ και µερικές ηµέρες τη µεγάλη χαρά και ευλογία να 

θησαυρίζει στον ναό µας, ανάµεσα σε άλλα ιερά λείψανα Aγίων, και αυτό του 

Nεοµάρτυρα Φιλουµένου του Kυπρίου. Όπως γνωρίζουµε από τη βιογραφία του, ο 

Άγιος Φιλούµενος (†1979) γεννήθηκε στις 15 Oκτωβρίου 1913 στην ενορία του 

Aγίου Σάββα στη Λευκωσία και ήταν δίδυµος αδελφός µε τον µετέπειτα οσιακής 

βιοτής Aρχιµανδρίτη Eλπίδιο (†1983). Mεγάλωσε σε ευσεβέστατη και φιλόχριστη 

οικογένεια, όπου καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της πνευµατικής του πορείας 

είχε η εκ µητρός γιαγιά του Λωξάνδρα, η οποία διέµενε στην ίδια οικία µε την 

υπόλοιπη οικογένεια και δίδασκε τα εγγόνια της µε τον τρόπο ζωής της, δηλαδή µε 

τον συχνό εκκλησιασµό, την πιστή τήρηση των νηστειών, την καθηµερινή 

προσευχή και τη µελέτη πατερικών συγγραµµάτων και βίων Aγίων. 

 Oι γονείς του Aγίου, Γεώργιος και Mαγδαληνή Χασάπη, ήταν άνθρωποι 

ευλαβέστατοι και είχαν µετατρέψει ένα από τα δωµάτια του σπιτιού τους σε 

προσκυνητάριο, όπου όλα τα µέλη της πολύτεκνης οικογένειάς τους κατέφευγαν 

για να προσευχηθούν πριν πλαγιάσουν για ύπνο. Mεγαλώνοντας λοιπόν µέσα σε 

αυτό το περιβάλλον, οι Φιλούµενος και Eλπίδιος είχαν έντονη την επιθυµία να 

γνωρίσουν πατερικές µορφές, παρόµοιες µε αυτές των βιβλίων που µελετούσαν. 

Όταν δε πληροφορήθηκαν για τους ονοµαστούς ασκητές και πνευµατικούς, οι 

οποίοι εγκαταβίωναν στη Mονή Σταυροβουνίου, αποφάσισαν να ενταχθούν στους 

δοκίµους της και να µαθητεύσουν κοντά τους. Έτσι, το καλοκαίρι του 1927, σε 

ηλικία µόλις δεκατεσσάρων χρόνων, ύστερα που διάβασαν τον βίο του Aγίου 

Iωάννη του Kαλυβίτη, αναχώρησαν για τη Mονή, όπου και έζησαν για µία 

πενταετία, πριν από τη µετάβασή τους στους Aγίους Tόπους και τη συναρίθµησή 

τους στα µέλη της Aγιοταφικής Aδελφότητας. 

 H ιστορία της Mονής Σταυροβουνίου στα νεότερα χρόνια είναι άµεσα 

συνδεδεµένη µε τον νέο κτήτορά της, Iεροδιάκονο Διονύσιο Xρηστίδη (†1902), 

γνωστό αγιογράφο και ασκητή, ο οποίος εγκαταστάθηκε σε αυτή, στα τέλη του 

19ου αιώνα, και έθεσε τις βάσεις για τη µετέπειτα ακµή και πνευµατική της 

ακτινοβολία. Προηγουµένως η Mονή είχε περιπέσει σε παρακµή και είχε 
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εγκαταλειφθεί και ερηµωθεί, εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών ζωής των χρόνων 

της Tουρκοκρατίας, µε αποτέλεσµα να µετατραπεί σε «καταφύγιο των κοράκων και 

των όφεων», όπως σηµείωνε αρθρογράφος κυπριακής εφηµερίδας της εποχής. H 

κατάσταση αυτή χαρακτήριζε τη Mονή µέχρι το έτος 1889, οπότε εγκαταστάθηκε 

στα ηµιερειπωµένα κτήριά της ο προαναφερθείς Ιεροδιάκονος, ο οποίος µερίµνησε 

για την ανακαίνιση και τη συγκρότηση της πρώτης αδελφότητάς της στα νεότερα 

χρόνια.  

 O Διονύσιος γεννήθηκε το 1830 στην ενορία του Aγίου Kασσιανού στη 

Λευκωσία και στα νεανικά του χρόνια υπηρέτησε αρχικά στη Mητρόπολη Kιτίου και 

στη συνέχεια στο Oικουµενικό Πατριαρχείο. Aκολούθως εγκαταστάθηκε στη σκήτη 

των Kαυσοκαλυβίων στο Άγιον Όρος, όπου εκάρη µεγαλόσχηµος µοναχός και 

διδάχθηκε βυζαντινή µουσική και αγιογραφία, σύµφωνα µε τα τότε πρότυπα που 

επικρατούσαν στον Άθωνα και τα οποία είχαν ρωσική και αναγεννησιακή επίδραση. 

Σε µεταγενέστερο χρόνο, ώριµος πια πνευµατικά, ο «ασκητής ζωγράφος», όπως 

τον αποκαλούσαν οι λόγιοι των χρόνων της Αγγλοκρατίας, επέστρεψε στην Kύπρο 

και αρχικά έζησε αποµονωµένος σε διάφορα ασκητήρια, όπως στον Kόρνο και 

πλησίον της Mονής Tροοδιτίσσης, εξασφαλίζοντας  τα προς το ζην από την 

αγιογραφία. 

 Tελικά, όµως, ο Διονύσιος, µε την άδεια της Mητρόπολης Kιτίου, 

εγκαταστάθηκε, το 1889, στη Mονή Σταυροβουνίου, την οποία επαναλειτούργησε 

µε βάση το αγιορειτικό τυπικό και επαναφέροντας στην Kύπρο την ξεχασµένη, 

λόγω των µεγάλων περιπετειών που έζησε ο τόπος, µορφή του κοινοβιακού 

µοναχισµού. Πράγµατι, µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και παρά τις πολλές 

αντιξοότητες που αντιµετώπισε, κατάφερε να ανοικοδοµήσει τα µοναστηριακά 

κτήρια και το καθολικό, και να προσελκύσει νέους Mοναχούς, οι οποίοι µαθήτευσαν 

κοντά του και υπήρξαν οι Γέροντες παιδαγωγοί των Φιλουµένου και Eλπιδίου. 

Aνάµεσά τους περιλαµβάνονταν ο µετέπειτα Hγούµενος Bαρνάβας από το 

Kαϊµακλί, οι αυτάδελφοι Δαµασκηνός και Παΐσιος από την Aραδίππου, ο 

διακριτικός πνευµατικός και στυλοβάτης του γυναικείου µοναχισµού Mακάριος από 

την Aσγάτα, καθώς και ο επίσης µετέπειτα Ηγούµενος Διονύσιος από τη Γαλάτα. 

Σε αυτούς προστέθηκαν και µερικοί άλλοι, όπως ο σπουδαίος πνευµατικός 

Kυπριανός από το Δάλι, ο οποίος προσήλθε στη Mονή µερικά χρόνια ύστερα από 

τον θάνατο του Διονυσίου, που συνέβη το 1902, όταν ανέλαβε την επιστασία της 

Mονής ο διάδοχός του, Bαρνάβας. 
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 Σύµφωνα µε χειρόγραφο σηµείωµα του Διονυσίου, ο Βαρνάβας (†1948) είχε 

καρεί µοναχός στο Άγιον Όρος, όπου εγκαταβίωσε για µία περίπου δεκαετία, αλλά 

επέστρεψε στην Kύπρο, ύστερα από πρόσκλησή του. Διακρινόταν για την αυστηρή 

τήρηση των πνευµατικών του καθηκόντων και ξεχώριζε για την απλότητα, την 

ακτηµοσύνη και πραότητά του, αρετές που µετέδιδε στους υπόλοιπους µοναχούς, 

διά του παραδείγµατος. Ήταν βαθύτατα ταπεινός, αφιερωµένος στην προσευχή και 

την άσκηση και απέφευγε κάθε τιµή και επίδειξη, εµπνέοντας µε τον βίο και τον 

λόγο του. Παρά το γεγονός ότι, όταν θα αναλάµβανε την ηγουµενία, πιέστηκε να 

εισέλθει στις τάξεις του κλήρου και να χειροτονηθεί Iεροµόναχος, εντούτοις 

προτίµησε, για λόγους ταπείνωσης, να παραµείνει απλός Μοναχός. Είναι 

ενδεικτικό του χαρακτήρα του ότι, αν και ήταν επιφορτισµένος µε τα βάρη της 

ηγουµενίας και της πνευµατικής καθοδήγησης της αδελφότητας, η οποία επί των 

ηµερών του είχε ξεπεράσει τα πενήντα µέλη, εντούτοις συνέχισε να εργάζεται στο 

αγιογραφικό εργαστήριο της Mονής, που απέκτησε παγκύπρια φήµη για την υψηλή 

αισθητική αξία των έργων του. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του υπέφερε από 

κήλη, αλλά ουδέποτε παραµέλησε τον ατοµικό του κανόνα και τις γονυκλισίες, 

όπως και τις διάφορες χειρωνακτικές εργασίες, που συνέχισε να επιτελεί µε θέρµη. 

Aπεβίωσε σε ηλικία 84 χρόνων, το 1948, αφήνοντας φήµη για τον ασκητικό του 

βίο, την ενάρετη ζωή και τον ταπεινό του χαρακτήρα. 

 Δύο άλλοι από τους πατέρες της Mονής Σταυροβουνίου, κοντά στους 

οποίους µαθήτευσαν οι Φιλούµενος και Eλπίδιος, ήταν οι αυτάδελφοι Δαµασκηνός 

(†1942) και Παΐσιος (†1948), οι οποίοι είχαν φήµη ενάρετων και καλών µοναχών, 

φιλόπονων και διακριτικών. Tο 1939, πέντε περίπου χρόνια ύστερα από την 

αναχώρηση των αυταδέλφων δοκίµων για τα Iεροσόλυµα, υπακούοντας σε σχετική 

προτροπή του τότε Tοποτηρητή του αρχιεπισκοπικού θρόνου Mητροπολίτη Πάφου 

και µετέπειτα Aρχιεπισκόπου Kύπρου Λεοντίου, µετέβησαν, µαζί µε άλλους 

Σταυροβουνιώτες µοναχούς, στη Mονή της Tροοδίτισσας, την οποία µετέτρεψαν 

σε κοινόβιο µε βάση το αγιορειτικό τυπικό, το οποίο είχαν διδαχθεί από τον 

Γέροντά τους, Διονύσιο, και ακολουθούσαν στη Mονή της πρώτης µετάνοιάς τους. 

 Ένας άλλος από τους πλέον εξέχοντες µοναχούς της Mονής Σταυροβουνίου 

την ίδια περίοδο, που διέµεναν σε αυτήν οι Φιλούµενος και Eλπίδιος, και που 

πιθανότατα επέδρασε στην πνευµατική τους συγκρότηση, ήταν ο Iεροµόναχος 

Mακάριος (†1957), ο οποίος διακρινόταν για την απλότητα και την αγαθότητά του. 

O Mακάριος, όπως έγινε λόγος προηγουµένως, συνδέθηκε ιδιαίτερα µε τον 
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γυναικείο µοναχισµό και υπήρξε ο πνευµατικός των αδελφοτήτων των πρώτων 

γυναικείων Μονών, που λειτούργησαν στο νησί στα νεότερα χρόνια, αυτών της 

Μεταµόρφωσης Καϊµακλίου και του Αγίου Γεωργίου του Αλαµάνου. Προς το τέλος 

της ζωής του δοκιµάστηκε από παρατεταµένη ασθένεια, την οποία υπέµεινε 

καρτερικά, εξακολουθώντας να ποιµαίνει µε αυταπάρνηση τα πνευµατικά του τέκνα 

µέχρι λίγο πριν από τον θάνατό του, που συνέβη το 1957. 

 Ακόµη, στη Mονή Σταυροβουνίου οι δύο αυτάδελφοι δόκιµοι συνδέθηκαν και 

µε µία άλλη ξεχωριστή µορφή του κυπριακού µοναχισµού του πρώτου µισού του 

20ού αιώνα, τον µετέπειτα Hγούµενο Διονύσιο B΄ (†1952). O τελευταίος ήταν 

άνθρωπος προσευχής, ταπεινός και ακολουθούσε για λόγους άσκησης ένα 

ιδιαίτερα σκληρό πρόγραµµα νηστείας, όπου το αρτύσιµο φαγητό ήταν µόνο το 

λαδερό, γι’ αυτό και απείχε, όχι µόνο από το κρέας, αλλά και από πολλά άλλα είδη, 

όπως γαλακτοκοµικά προϊόντα, αυγά και ψάρια. O Διονύσιος ανέλαβε την 

ηγουµενία το 1948, δεν θέλησε, όµως, λόγω ταπείνωσης, όπως και ο προκάτοχός 

του Bαρνάβας, να λάβει ιερατικό σχήµα, αλλά αρκέστηκε στο µέγα και αγγελικό 

σχήµα του Μοναχού. 

 Ιδιαίτερη, όµως, σχέση κατά την παραµονή τους στη Mονή Σταυροβουνίου οι 

Φιλούµενος και Ελπίδιος είχαν µε τον σπουδαίο Iεροµόναχο Kυπριανό, ο οποίος 

είχε το διακόνηµα του πνευµατικού της αδελφότητας και των πολυπληθών 

προσκυνητών της Mονής. Όπως διασώθηκε στην προφορική παράδοση των 

πνευµατικών του τέκνων, υπήρξε πρότυπο ασκητικότατου µοναχού και άριστου 

εξοµολόγου. Eίναι δε βέβαιο ότι ο τρόπος του βίου και οι παραινέσεις του 

επέδρασαν σε µεγάλο βαθµό στην εξέλιξη της πνευµατικής πορείας των δύο 

νεαρών δοκίµων, οι οποίοι, όπως είναι βέβαιο, εξοµολογούντο κοντά του. 

 O Kυπριανός (†1957) εφάρµοζε αυστηρότατο καθηµερινό πρόγραµµα, που 

περιλάµβανε τέσσερις ώρες ύπνο και όλες τις υπόλοιπες αφιερωµένες στην 

εργασία, µελέτη και συνεχή προσευχή. Tο γεγονός αυτό συνέτεινε, ώστε να 

αποκτήσει πολλά πνευµατικά χαρίσµατα και να µπορεί να ανατέµνει τον εσωτερικό 

κόσµο όσων κατέφευγαν κοντά του για εξοµολόγηση. Πολλοί από αυτούς 

υποστήριζαν ότι είχε προορατικό χάρισµα, αφού µε σχετική ευκολία εξερευνούσε 

τα µύχια των σκέψεών τους και τους οδηγούσε «σε δρόµους µετανοίας και 

σωτηρίας». Γι’ αυτόν, όπως και τον Hγούµενο Διονύσιο B΄, το αρτύσιµο φαγητό 

ήταν µόνο το λαδερό, ενώ η ακτηµοσύνη του υπήρξε παροιµιώδης, αφού ουδέποτε 

επεδίωξε να αποκτήσει οτιδήποτε, που θα διευκόλυνε τη ζωή του, και 
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κυκλοφορούσε πάντοτε µε ένα τριµµένο ράσο και παντόφλες, αντί για παπούτσια. 

Eπίσης, λειτουργούσε καθηµερινά µε πολλή ευλάβεια και κατάνυξη. Στις δε µακρές 

µοναστηριακές ακολουθίες παρευρισκόταν πάντοτε όρθιος και ουδέποτε καθόταν, 

παρά τη σωµατική καταπόνησή του στις διάφορες γεωργικές ασχολίες, που δεν 

εννοούσε να παραµελεί. Aκόµη, ήταν βαθύς γνώστης της λεγόµενης νοεράς 

προσευχής και πολλές φορές αποσυρόταν σε παρακείµενη δασώδη περιοχή, όπου 

προσευχόταν µε θέρµη. Aναφέρεται επίσης ότι είχε καλή γνώση των θεολογικών 

συγγραµµάτων και των πατερικών κειµένων, που αποτελούσαν οδοδείκτη της 

ταπεινής και ενάρετης ζωής του. Ωστόσο, απέφευγε να συµµετέχει σε συνοµιλίες 

και συζητήσεις, εκτός αν ήταν για κάτι πνευµατικό, και  αυτό µόνο στις 

περιπτώσεις, που ερωτάτο. Προς το τέλος της ζωής του δοκιµάστηκε από δύσκολη 

ασθένεια, που υπέµεινε καρτερικά. Απεβίωσε το 1955, αφήνοντας µνήµη 

ασκητικότατου και χαρισµατικού Γέροντα, που έζησε «εν προσευχή και µετανοία», 

στηρίζοντας µε πολλή αγάπη όσους κατέφευγαν κοντά του. 

 Aυτοί λοιπόν ήταν οι Γέροντες παιδαγωγοί του Aγίου Φιλουµένου, κατά τη 

διάρκεια της πενταετούς παραµονής του στη Mονή Σταυροβουνίου και οι οποίοι 

συνέτειναν στην πνευµατική του ανάπτυξη και καρποφορία, και στη διαµόρφωση 

του µοναχικού του ιδεώδους. Tελικά, το 1934, και αφού στο µεταξύ, δύο χρόνια 

προηγουµένως, λόγω ασθενείας χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο Σανατόριο της 

Κυπερούντας και να παραµείνει για κάποιο διάστηµα στην πατρική οικία, πριν 

επανακάµψει στο Σταυροβούνι, ο Άγιος ανεχώρησε, µαζί µε τον αυτάδελφό του 

Eλπίδιο, για τα Iεροσόλυµα, όπου αµφότεροι εντάχθηκαν στην Αγιοταφική 

Αδελφότητα και διακόνησαν στα πανάγια προσκυνήµατα. Στους Aγίους Tόπους, 

όπως είναι γνωστό από τον βίο του, ο Άγιος Φιλούµενος υπηρέτησε µε 

αυταπάρνηση σε διάφορα προσκυνήµατα, που σχετίζονται µε την παρουσία του 

Kυρίου στη γη, για σαράντα πέντε συνεχή χρόνια, ζώντας αθόρυβα και ταπεινά, και 

εφαρµόζοντας στη ζωή του το «λάθε βιώσας». Γι’ αυτό και οι περισσότεροι από 

τους συµµοναστές του ήταν ανυποψίαστοι για τους πνευµατικούς του αγώνες και 

δεν γνώριζαν για τα πολλά του χαρίσµατα. Tο τελευταίο από αυτά ήταν στο Φρέαρ 

του Iακώβ, όπου δολοφονήθηκε, στις 29 Nοεµβρίου 1979, πιθανότατα από τους 

φανατικούς, οι οποίοι θεωρούσαν ότι ανήκε στην εβραϊκή κοινότητα και για τον 

λόγο αυτό τον απειλούσαν καθηµερινά για να το εγκαταλείψει. 
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 O µαρτυρικός θάνατος, το άφθαρτο κατά την πρώτη εκταφή άγιο λείψανο 

και τα οµολογούµενα θαύµατά του σε πιστούς, ύστερα από την κοίµησή του 

αποτέλεσαν αναντίρρητες µαρτυρίες για την αγιότητά του, και για τον λόγο αυτό η 

Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύµων προχώρησε στην αγιοκατάταξή του, 

πριν από δέκα ακριβώς χρόνια, το 2009. Στις µέρες µας διοργανώνονται από 

ενορίες και πνευµατικές ενώσεις αγρυπνίες και εκδηλώσεις προς τιµήν του, ενώ 

πιστοί µεριµνούν για την αγιογράφηση εικόνων του και τις τοποθετούν σε ναούς 

και στα προσωπικά προσκυνητάριά τους. H δική µας ενορία, εκτός από την εικόνα 

του, έχει το µεγάλο προνόµιο να θησαυρίζει πλέον άγιο λείψανό του, που µε τόση 

αγάπη µετέφερε στον ναό µας ο π. Ιουστίνος, και που θα µας συνδέει πνευµατικά 

µαζί του και θα µας παρέχει τη δυνατότητα να επικαλούµαστε τις µεσιτείες του σε 

κάθε δυσκολία της ζωής µας. Aς έχουµε την ευχή του. 

 

Οµιλία που έγινε στις 10 Ιουλίου 2019 στον ιερό ναό του Αποστόλου Μάρκου, στον 

Αρχάγγελο Λευκωσίας. 


