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Ο ΚΥΠΡΙΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ασκητέψει σε κάποιο μοναστήρι 
του Λιβανίου Όρους για την περί-
οδο του Πάσχα του 1794 κι έπει-
τα να επιστρέψει στην Βηρυτό 
για να τον χρίσει με Άγιο Μύρο, 
δείγμα της συγχώρεσης και της 

επιστροφής του 
στους κόλπους 
της Εκκλησίας. Ο 
Άγιος φοβούμε-
νος για την ζωή 
του Επισκόπου σε 
περίπτωση που οι 
Τούρκοι πληρο-
φορούνταν για τις 
συμβουλές του 
προς το πρόσωπό 
του, αποφάσισε 
να μεταβεί στην 
Πτολεμαΐδα, με 
σκοπό να ομολο-
γήσει σε εκείνη 

την πόλη την μετάνοια και την 
πίστη του στον Χριστό. Ο μητρο-
πολίτης ωστόσο του ανέφερε ότι 
σύμφωνα με την εκκλησιαστική 
παράδοση η ομολογία έπρεπε να 

Άγιος Πολύδωρος είναι 
ο μόνος από τους Κύπρι-

ους Νεομάρτυρες για τον οποίον 
σώζονται τα περισσότερα βιο-
γραφικά στοιχεία. Ο Άγιος Πολύ-
δωρος γεννήθηκε στη Λευκωσία 
από ευσεβείς γονείς. 
Έξυπνος, δημιουργι-
κός και πολυμαθής, 
γνώστης της ελληνι-
κής, της αραβικής, 
της τούρκικης και της 
γαλλικής γλώσσας, 
διέπρεψε στον τομέα 
του εμπορίου.

Στην Αίγυπτο, σε 
ένα από τα επαγγελ-
ματικά του ταξίδια 
το 1793, κατόπιν ζά-
λης και μέθης, πήρε 
την απόφαση να 
ασπαστεί το Ισλάμ. 
Τις επόμενες μέρες, νιώθοντας 
τύψεις για την πράξη του, μετέ-
βη στη Βηρυτό όπου και εξομο-
λογήθηκε στον τοπικό επίσκοπο. 
Ο Επίσκοπος τον συμβούλεψε να 



γίνει στον τόπο της άρνησης, εν-
νοώντας την Αίγυπτο.

Στον δρόμο της επιστροφής 
προς την Αίγυπτο ο άγιος αντι-
μετώπισε αρκετές δυσκολίες και 
αντιξοότητες, με αποτέλεσμα να 
μην καταφέρει να επιστρέψει 
στην Αίγυπτο αλλά να καταλήξει 
στο νησί της Χίου στις 11 Ιουλίου 
του 1794. Στη Χίο αποφασισμένος 
να μετανοήσει, κατέφυγε σε κά-
ποιον πνευματικό γέροντα για να 
προετοιμαστεί καλύτερα για το 
μαρτύριο με νηστεία, προσευχή, 
παρακλήσεις στη Θεοτόκο και 
ανάγνωση πολλών βιβλίων, κυρί-
ως μαρτύρια άλλων αγίων. Αφού 
κοινώνησε και χρίσθηκε με το 
Άγιο Μύρο, ήταν έτοιμος πλέον 
να αντιμετωπίσει τους κατακτη-
τές.

Στις 25 Αυγούστου αναχώρησε 
για τη Νέα Έφεσο της Μικράς 
Ασίας. Αμέσως μετά την άφιξή 
του στη Νέα Έφεσο, ο Πολύδω-
ρος κατέφυγε στον Μουφτή από 
τον οποίον ζήτησε και πήρε από-
φαση ότι είναι νόμιμο για κάποιον 
αν του δώσουν κάτι που δεν αξί-
ζει να το επιστρέψει πίσω, εννο-
ώντας τη μουσουλμανική πίστη. 

Στη συνέχεια μετέβη στον Καδή, 
στον οποίον ομολόγησε την πί-
στη του στον Χριστό. Ο Καδής τον 
προέτρεψε να εγκαταλείψει την 
Έφεσο και να υπάγει σε όποιο 
μέρος επιθυμούσε για να ζήσει 
όπως θέλει. Ο Πολύδωρος όμως 
επέμενε να ομολογεί την πίστη 
του στον Χριστό και να αρνείται 
το Ισλάμ. Ο Καδής τότε διέτα-
ξε να τον φυλακίσουν μέχρι την 
επόμενη μέρα που επρόκειτο να 
παρουσιαστεί μπροστά στα επί-
σημα πρόσωπα της πόλης. Παρά 
τις προσφορές του σε πλούτη και 
τιμές, ο Άγιος Πολύδωρος αρνιό-
ταν κατηγορηματικά να ασπαστεί 
ξανά το Ισλάμ. Η άρνηση του τον 
οδήγησε και πάλι στη φυλακή, 
όπου υπεβλήθη σε φρικτά βασα-
νιστήρια.

Απαγχονίστηκε στις 3 Σεπτεμ-
βρίου του 1795, επέτρεψαν δε 
την ταφή του μετά από τρεις μέ-
ρες, αφήνοντας το σώμα του στην 
αγχόνη. Η κάρα του Αγίου μετα-
φέρθηκε στην Κύπρο το 1968 κα-
τόπιν ενεργειών του Αρχιεπισκό-
που Μακαρίου Γ΄. Η μνήμη του τι-
μάται στις 3 Σεπτεμβρίου, ημέρα 
του μαρτυρίου του].

ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

Ο Θεός για να τον δοξάσει και 
στη γη και για να δείξει ότι δέ-
χεται το μαρτύριο του έστω και 
αν τον αρνήθηκε προηγουμένως 
έκαμε δι αυτού το εξής θαύμα:

Στην Νέα Έφεσο ήταν ένας χρι-
στιανός, Νικόλαος ονόματι, ο 

οποίος έπασχε από φοβερό δαι-
μόνιο. Το δαιμόνιο μιλούσε με το 
στόμα του και φανέρωνε πολλές 
φορές και τα μυστικά του καθε-
νός. Ένας ιερομόναχος  που είχε 
από τα λείψανα του αγίου και 
μέρος από το σχοινί που τον κρέ-



μασαν τον λυπήθηκε. Πήρε στον 
κόρφο του το δάχτυλο του αγί-
ου και στην παλάμη του το σχοι-
νί και πήγε στον δαιμονισμένο. 
Μόλις όμως μπήκε στην πόρτα 
και τον είδε ο δαιμονισμένος 
αγρίεψε το δαιμόνιο και έβαλε 
τις φωνές.

- Τι ήρθες εδώ; Να με κάψεις; 
(Και έλεγε το όνομά του). Εκάη-
κα εκάηκα. 

Ο ιερομόναχος πλησίασε κο-
ντύτερα έβγαλε το καλυμμαύχι 
του και επετίμησε εν ονόμαστι 
του Κυρίου το δαιμόνιο, να πει 
γιατί φωνάζει έτσι. Το δαιμόνιο 
αναγκαζόμενο από τη δύναμη 
του Θεού ομολόγησε χωρίς να 
το θέλει την αλήθεια λέγοντας:

- "Εκάηκα επειδή μου έφερες 
εδώ το δάχτυλο και το σχοινί του 
μάρτυρα Πολυδώρου."

 Συγχρόνως με την φωνή αυτή 
βγήκε το δαιμόνιο και έμεινε ο 
άνθρωπος αυτός υγιής για πά-
ντα.

Άλλο θαύμα του αγίου συνέβη 
κατά την μεταφορά της αγίας 
κάρας το 1922 από την Μ. Ασία.

Ήταν οι μαύρες εκείνες ημέ-
ρες της Μικρασιατικής κατα-
στροφής. Οι άγριοι Τούρκοι μα-
νιασμένοι έσφαζαν, ατίμαζαν, 
έκαιγαν, έπιαναν αιχμαλώτους. 
Η μανία τους όμως ξεσπούσε 
εναντίον των ναών, των ιερών 
κειμηλίων και των  ιερέων. Ο 
ιερομόναχος Κύριλλος Ψύλλας 
επήρε μαζί του την αγία κάρα 
για να μην πέσει στα χέρια των 

Τούρκων. Στον έλεγχο όμως των 
Τούρκων όταν έμπαιναν στο 
πλοίο της σωτηρίας υπήρχε κίν-
δυνος να τον αναγνωρίσουν και 
να τον σκοτώσουν επί τόπου και 
την αγία κάρα να βεβηλώσουν.

Μεταμφιέστηκε λοιπών σε γε-
ρόντισσα και πήρε μαζί του την 
αγία κάρα και περίμενε καρτερι-
κά στην ατέλειωτη σειρά.

Όταν πλησίασε στο φυλάκιο οι 
Τούρκοι είχαν εξαγριωθεί διότι 
ανακάλυψαν και άλλους μεταμ-
φιεσμένους. Η καρδιά του έτρε-
με. Ο προ αυτού ήταν κι αυτός 
μεταμφιεσμένος και τον ανακά-
λυψαν. Δημιουργείται τραγικό 
επεισόδιο. Ο μεταμφιεσμένος 
ιερομόναχος Κύριλλος στη δει-
νή αυτή περίσταση σφίγγει με 
τα χέρια του την αγία κάρα και 
λέγει μέσα του:

- Άγιε Πολύδωρε φθάσε και 
σώσε με..., και πράγματι τον 
έσωσε.

Πώς πέρασε τον έλεγχο και 
πως βρέθηκε μέσα στη βάρκα, 
ούτε και αυτός θυμάται.

Είχε σωθεί αυτός και η αγία 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΑγίΑς ςκέπης Της ΥπέΡΑγίΑς ΘέΟΤΟκΟΥ
Όρθρος 6.00 π.μ.
Αγιασμός στο τέλος της Θείας 
Λειτουργίας

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Αγίου ενδόξου ίερομάρτυρος
κυπριανού και Αγίας ενδόξου 
παρθενομάρτυρος ίουστίνης

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
πΑΝΤΩΝ ΤΩΝ έΝ Τη ΝηςΩ κΎπΡΩ ΔίΑ 
ΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΑγίΩΝ
Αγίου ίερομάρτυρος Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου έπισκόπου Αθηνών

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Αγίου ίεροθέου έπισκόπου Αθηνών
Αγίου ίωάννου του Λαμπαδιστού του 
θαυματουργού

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Αγίου ενδόξου Αποστόλου Θωμά
Οσίου πατρός ημών κενδέου του 
Θαυματουργού

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων  
ςεργίου και Βάκχου.
Αγίου ενδόξου ίερομάρτυρος 
πολυχρονίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Αγίου ενδόξου Αποστόλου ίακώβου του 
Αλφαίου και του Οσίου πατρός ημών  
Ανδρονίκου και της συμβίας αυτού Αθανασίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Αγίων έυλαμπίου και έυλαμπίας και των 
συν αυτοίς αναιρεθέντων 200 μαρτύρων
Θεία Λειτουργία υπό του πανιεροτάτου 
Μητροπολίτου Βόστρω κ.κ. Τιμοθέου

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Αγίας ενδόξου νεομάρτυρος Χρυσής
Αγίου ενδόξου μάρτυρος Φλωρεντίου 

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Των Αγίων πατέρων της εν Νικαία
7ης Οικουμενιής ςυνόδου
ΑΝΑκΟΜίΔη ΛέίΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑγίΟΥ κΑί 
ΔίκΑίΟΥ ΦίΛΟΥ ΤΟΥ ΧΡίςΤΟΥ ΛΑζΑΡΟΥ
- ΘέίΑ ΛέίΤΟΥΡγίΑ ΥπΟ ΤΟΥ 
πΑΝίέΡΟΤΑΤΟΥ ΜηΤΡΟπΟΛίΤΟΥ κίΤίΟΥ 
κ.κ. ΝέκΤΑΡίΟΥ
- ΛίΤΑΝέίΑ ίέΡΩΝ ΛέίΨΑΝΩΝ ΑγίΟΥ 
ΛΑζΑΡΟΥ ςΤΟΝ πέΡίΒΟΛΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Αγίου ενδόξου Αποστόλου και 
έυαγγελιστού Λουκά

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος 
Αρτεμίου
Οσίου πατρός ημών γερασίμου του εν 
κεφαλληνία

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Αγίου Αποστόλου ίακώβου του 
αδελφοθέου

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Αγίου μεγαλομάρτυρος Αρέθα

ΤΡΙΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος 
Δημητρίου του μυροβλύτου

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
έΘΝίκη έΟΡΤη
ΔΟξΟΛΟγίΑ
ςΤΟΝ ίέΡΟ ΝΑΟ ΑγίΟΥ ΛΑζΑΡΟΥ 10:00 π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Αγίων ςτάχυος, Απελλού, Ουρβανού, 
Αριστοβούλου, Ναρκίσσου εκ των 
έβδομήκοντα Αποστόλων

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ

έςπέΡίΝΟς  5:30 μ.μ.

ΟΡΘΡΟς  6:15 π.μ.


