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1.ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ   ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ   ΧΡΙΣΤΟΥ 

 

 πέρασαν πολλοί αἰῶνες ἀπό τότε πού λεη-
λατήθηκε καί ἐρηµώθηκε τό Μοναστήρι τοῦ 
Συµβούλου Χριστοῦ, πού βρίσκεται µεταξύ 
τοῦ χωριοῦ Σωτήρας Λεµεσοῦ καί τῶν ἀγγλι-
κῶν Βάσεων στό Σύµπουλα. Μέ τό πέρασµα 
τοῦ χρόνου ξεχάστηκε καί ἀγνοήθηκε καί ἔ-
τσι λησµονηµένο ἔµεινε µέχρι πού ἡ θεία 
Πρόνοια τό ἔφερε στήν ἐπιφάνεια ὅπως θά 
δοῦµε στίς σελίδες τοῦ µικροῦ αὐτοῦ τεύχους. 

Ἡ Μονή τοῦ Συµβούλου Χριστοῦ εἶναι 
κτισµένη στό µέσο µιᾶς ὄµορφης κοιλάδας, ὅ-
που οἱ Ἄγγλοι τῆς ἔδωσαν τό ὄνοµα (Χάππυ 
βάλλευ) δηλαδή εὐτυχισµένη κοιλάδα. 
 Τό ὄνοµα τῆς Μονῆς ὀφείλεται στό χω-
ρίο τοῦ προφήτη (Ἠσαῒα κεφ. 9.6)...« καί τό ὄ-
νοµα αὐτοῦ κληθήσεται θαυµαστός, σύµβουλος, 

κλπ.» Ὑπάρχει καί  ἄλλη ἐκδοχή ὅτι στή Μο-
νή αὐτή ἐγίνονταν τά συµβούλια τῶν Ἐκκλη-
σιῶν τῆς Κύπρου καί ἴσως ἀπό αὐτό τό γεγο-
νός πῆρε τήν ὀνοµασία. Ὅµως νοµίζω ὅτι ἡ 
πρώτη ἐκδοχή εἶναι ἡ πιό σίγουρη, γιατί ἔχω 
ὑπόψη µου ὅτι ὑπάρχει καί Μονή «τοῦ Σωτῆ-

ρος Χριστοῦ». Αὐτές οἱ ὀνοµασίες ἔχουν βά-
ση τήν Ἁγία Γραφή. 
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ΜΑΡΤΥΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ 
ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 

 
 

Εχουµε πληροφορηθεῖ ὅτι κάπου ὑπάρχουν 

πληροφορίες τίς ὁποῖες ζητήσαµε, ἀλλά δυ-
στυχῶς δέ µᾶς δόθηκαν καί  ἔτσι περιοριστή-
καµε στίς πληροφορίες πού βρήκαµε στή δική 
µας ἕρευνα.  

α)  Ἀπό µαρτυρίες πού ἔχουµε ἡ Μονή 
αὐτή ὑπῆρχε τό 625 µΧ., µέ Ἡγούµενο τό 
Θεόδωρο, ὁ ὁποῖος  µετά φαίνεται νά εἶναι 
ἐπίσκοπος Πάφου. Αὐτός συνέγραψε καί τό 
βίο τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος. 
 Ὁ καθηγητής Ἰωάννης Τσικνόπουλος, 
ἀναφερόµενος στόν ἐπίσκοπο Πάφου Θεόδω-
ρο, γράφει: «Ὁ Πάφου Θεόδωρος ἔλαβε τήν 
Μοναχικήν κουράν εἰς τήν εὐαγῆ Μονήν τοῦ 
Συµβούλου (Χριστοῦ...) εἰς τήν ἰδίαν δέ Μο-
νήν ἀπέθριξε, δηλ. ἔκειρε Μοναχόν, τόν Ἰ-
ωάννην, τόν ἔπειτα «Ἐπίσκοπον Θεοδοσιά-
δος, ἤτοι Νέας πόλεως τῆς Κυπρίων ἐπαρχί-
ας» (VAN 81. 3- 9).1

                                                 
1 Ἰωάννου Τσικνοπούλλου, «Ἰστορία τῆς Ἐκκλησίας  τῆς 
Πάφου 
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β) Ὁ Ἰ. Χάκκετ, εἰς τό νά προσδιορίσει 
πού βρισκόταν ἡ πόλις Θεοδοσιανή, ἐπικα-
λεῖται τό Σπ. Παπαγεώργιο καί ἀναφέρει µε-
ταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς: « Μοναχός τις τῆς  
εὐαγοῦς Μονῆς τοῦ  Συµβόλου, τῆς διακει-
µένης ὡς ἀπό εἴκοσι ὀκτώ σταδίων τῆς Κου-
ριέων φιλοχρίστου πόλεως...2   

 
Αὐτά φαίνεται εἶχεν ὑπόψιν του καί ὁ 

Νέρχος Κληρίδης, ὅταν ἀναφέρεται στήν πό-
λη Ἐρύσθεια, γράφοντας: « Ἡ πολιτεία αὐτή 
ἦταν κτισµένη ἀκριβῶς στή θέση πού βρίσκε-
ται σήµερα ἕνα τσιφλίκι µέ τό ὄνοµα Σύ-
µπουλας- Σύµβουλας. Ἐδῶ στόν Σύµπουλα ὑ-
πῆρχε Μοναστήρι στά βυζαντινά χρόνια κι ἕ-
νας Ἡγούµενός του  πού ὀνοµαζόταν Θεόδω-
ρος ἔγραψε καί τό βίο τοῦ Ἁγίου Σπυρίδω-
να.»3 Ἐπίσης, ὁ βιογράφος τοῦ τοῦ πιό πάνω 
Ἡγουµένου, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἐπίσκοπος , ἀνα-
φέρει, ὅτι σέ ὁµιλία του στίς 14/4/655, πού 
ἐκφωνήθηκε στό ναό τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος 
εἶπε: «ἡ Μονή τοῦ Συµβούλου βρίσκεται 6 
Ρωµαϊκά µίλια δυτικά τοῦ Κουρίου.» 

                                                 
2 Ἰωάν. Χάκκετ, «Ἱστορία τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύ-
πρου. Τόµ. Β΄ σελ.101. 
3 Νεάρχου Κληρίδη, «Χωριά καί πολιτείες τῆς Κύπρου» Λευκω-
σία 1962, σελ.44. 
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γ) Καί Ὁ Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου ἀ-

ναφέρει: «Τόν 7ον αἰῶνα ἀναφέρεται ἐπίσης 
ρητῶς ἡ Μονή τοῦ Συµβούλου ὡς ἀπό πολ-
λοῦ ὑφιστάµενη.»4

Οἱ λίγες αὐτές ἀναφορές ἐπιβεβαιώ-
νουν πέραν πάσης ἀµφιβολίας ὅτι ἡ «Μονή 

τοῦ Συµβούλου Χριστοῦ» ὑπῆρξε  πρίν ἀπό 
τόν 7ο  αἰῶνα, ἄφησε τά σηµάδια της µέσα 
στό χρόνο καί στήν ἱστορία, καί εἶναι λυπη-
ρό πού δέν ἔχουµε λεπτοµέρειες γιά τή ζωή 
της καί τούς οἰκοίτορές της Μοναχούς. 
 

Ακόµα τήν ὕπαρξη τῆς  µονῆς τοῦ Συµβού-
λου Χριστοῦ στήν τοποθεσία Χάππυ Βάλλεϋ 
βεβαιώνουν καί τά διάφορα εὑρήµατα, ὅπως 
τά λείψανα πού βρέθηκα ἐκεῖ καί  εὐωδιά-
ζουν καθώς τά εἶδα καί τά  ὀσφράνθηκα ὁ ἴ-
διος, ἀλλά καί τά ἐρείπια, τά µισογκρεµισµέ-
να οἰκοδοµήµατα τῆς Μονῆς, µαρτυροῦν ὅτι 
σ' ἐκεῖνο τό χῶρο ὑπῆρχε ἡἹερά Μονή τοῦ 
Συµβούλου Χριστοῦ, ἡ ὁποία µέ θαυµατουρ-
γικό τρόπο ἦλθε στή ἐπιφάνεια ἀπό τήν πο-
λύχρονη ἀφάνεια της. 
   

                                                 
4 Ἀθ. Παπαγεωργίου, «Σύντοµος Ἱστορία τῆς Ἐκκλ. Τῆς 

Κύπρου» Λευκωσία 1962.σελ.31. 
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 Μέ θαυµατουργικό τρόπο ἀνακαλύ-
φθηκε ἐπίσης,  καί  τό Ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου. Τό πῶς  ἦλθαν τόσα πράγµατα 
στήν ἐπιφάνεια, φαίνεται νά εἶναι ἔργον τῆς 
Θείας Πρόνοιας ὅπως θά δοῦµε πιό κάτω νά 
διηγοῦνται τά γεγονότα, τό ζεῦγος Λεωνίδας 
καί ῾Ελένη Σκούρου ,κάτοικοι στήν ἐνορία ἁ-
γίου Σπυρίδωνος στή Λεµεσό. 

Στή συνέχεια θά δοῦµε πῶς αὐτά τά θαυµα-
στά πράγµατα ἀποκαλύφθησαν καί τά γνωρίσαµε 
στίς µέρες µας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τό νέο ἐκκλησάκι πού ἀνηγέρθη στά  ἐρείπια τοῦ 
παλαιοῦ, ἀπό τό Ζεῦγος Λ. Σκούρου. 
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ΠΩΣ ΗΛΘΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Η  ΜΟΝΗ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

 
῎Ετσι ξεκίνησαν τά γεγονότα, διηγεῖται 

ἡ κ. ῾Ελένη Λεωνίδα Σκούρου 47 χρόνων. Εἶ-
χα σοβαρό πρόβληµα στήν καρδιά µου πού 
µέ  βασάνιζε γιά 5 ὀλόκληρα χρόνια. Συχνά 
ἐπισκεπτόµουν τό  Νοσοκοµεῖο στό τµῆµα ἐν-
τατικῆς θεραπείας γιά ἐξετάσεις, γιά νά γνω-
ρίζουν οἰ γιατροί τήν κατάστασή µου. ῞Οσο 
περνοῦσε ὁ καιρός χειροτέρευα. Οἱ τελευταῖ-
ες ἐξετάσεις ἔδειξαν ὅτι εἶχαν κλείσει σοβαρά 
οἱ ἀρτηρίες καί ἡ λειτουργία τῆς καρδιάς µου 
περιορίστηκε στό 15 τοῖς ἑκατόν καί ἔπρεπε 
νά ὑποστῶ ἔγχείριση ὅσο πιό σύντοµα γινό-
ταν. ῎Ετσι, ἀφοῦ ἑτοιµάστηκα, ἔστειλα τά 
σχετικά χαρτιά µου στό Νοσοκοµεῖο στή 
Λευκωσία γιά νά µοῦ ὁρίσουν ἡµέρα γιά τήν 
ἐπέµβαση. ῾Ο θεράπων ἱατρός µου, ὁ κ. Τσαγ-
γαρίδης, ἔγραψε στό φάκελο µου ὅτι εἶναι ἐ-
πείγουσα περίπτωση. 
 Μέχρι πού νά µᾶς εὶδοποιἠσουν ἀπό τό 
νοσοκοµεῖο, ἐπισκεφθήκαµε καί ἰδιώτη για-
τρό, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ µέ ἐξέτασε µοῦ εἶπε ὄτι 
εἶναι θαῦµα πού ζῶ µέ τέτοια κατάσταση, 
καί ὅτι ἔπρεπε νά εἶχα χειρουργηθεῖ πρό πολ-
λοῦ καιροῦ. « Κάνετε ὅτι µπορεῖτε», µᾶς εἶπε· 

«νά χειρουργηθεῖτε τό συντοµώτερο καί θέλω 

νά µάθω τά νέα σας». ῾Ο Σύζυγός µου, ὁ Λεω-
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νίδας, µόλις ἄκουσε τά λόγια αὐτά ἀπό τό γι-
ατρό στενοχωρέθηκε πάρα πολύ καί δέ µπο-
ροῦσε νά σταθεῖ στά πόδια του. ῞Οταν γυρί-
σαµε στό σπίτι µας, µέ πολλήν ζέση ζητοῦσε 
τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί σκεπτόταν τί νά κά-
νει γιά νά πουληθεῖ τό σπίτι µας σύντοµα καί 
νά µεταβοῦµε στό ἐξωτερικό γιά τήν  ἐγχείρη-
ση. Παράλληλα προσπαθοῦσε νά µοῦ δώσει 
κουράγιο καί ἐλπίδα. ᾿Αλλά κι ἐγώ γιά νά 
τόν στηρίξω τοῦ ἔλεγα, µή φοβᾶσαι καί ἄν 
θέλει ὁ Θεός θά γίνω καλά καί χωρίς ἐγχείρη-
ση ὅπως καί ἔγινε· καί θά  τό µάθετε στή συ-
νέχεια.    
 
 
 
 
 
 

 
 

το µεγαλο θαυµα και  η ανευρεση 
τησ  ερειπωµενησ µονησ. 

 
 ῏Ηταν τό 1991, ἕνα πρωϊνό τοῦ ᾿Ιουνί-
ου, ἡ ὧρα 5.30 περίπου καί ὁ Λεωνίδας βρι-
σκόταν στό  κρεββάτι του µισοκοιµησµένος, 
ὅταν ἀρχισε ἕνα ζωντανό ὄνειρο τό ὁποῖο ἐ-
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πρόκειτο νά τοῦ χαρίσει τήν χαρά καί νά τοῦ 
δυναµώσει τήν πίστη. ῎Εβλεπε ὅτι ὁδηγοῦσε 
τό αὐτοκίνητό του καί ξαφνικά βρέθηκαν δε-
ξιά καί ἀριστερά του δύο ἄνδρες, Οἱ ὁποῖοι 
τοῦ εἶπαν ὅτι στά δεξιά του ἦταν ὁ Γεώργιος 
καί στά ἀριστερά του ὁ ᾿Ανδρέας. Καί καθώς 
διηγεῖται ὁ ἴδιος ὁ  κ. Λεωνίδας, µού εἶπαν νά 
ὁδηγήσω τό αὐτοκίνητο πρός τήν Πάφο. ῞Ο-
ταν φθάσαµε στήν κοιλάδα τοῦ Σύµπουλα, 
στό  Χάππυ Βάλλεϊ, τό αὐτοκίνητο δέν προ-
χωροῦσε καί τότε µοῦ εἶπαν νά στρίψω δεξιά 
πού φαινόταν ἕνας λόφος. Τότε εἶπα πῶς θά 
ἀνεβῶ; ∆έν ὁδηγῶ ἀεροπλάνο, ἀλλά αὐτοκί-
νητο. ῾Ο Γεώργιος κούνησε τό χέρι του καί 
µοῦ εἶπε· ῾῾ κάνε µιά προσπάθεια῾῾  καί χωρίς 
νά τό καταλάβω βρέθηκα στήν κορυφή τοῦ 
λόφου. ᾿Από ἐκεῖ µοῦ ἔδειξαν κάτω τήν πεδι-
άδα καί µέ ρώτησαν, τί βλέπω. Τούς εἶπα, 
βλέπω πολλά χαλάσµατα καί µιά ἐκκλησία ἐ-
πίσης χαλασµένη.  
 ῾Ο ῞Αγιος Γεώργιος ρώτησε τό Λεωνίδα,        
« γυρεύεις καµιά ἐκκλησία;» Στή καταφατική 
ἀπάντηση τοῦ Λεωνίδα, ὁ ῞Αγιος συνέχισε 
νά τοῦ λέει, εἶναι ἡ ἐκκλησία τοῦ ῞Αγίου Γε-
ωργίου, πού γυρεύεις καί νά πάεις νά τήν 
βρεῖς· ἐκεῖ κοντά πού µένεις ὑπάρχει ἐκκλησί-
α τοῦ ῾Αγίου Γεωργίου καί νά πάεις καί ἐκεῖ, 
καί ἁπλώνοντας τό χέρι του, ὁ ῞Αγιος, ἔδειξε 
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στόν Λεωνίδα τήν κατεύθυνση καί τοῦ εἶπε 
ποῦ νά πάει νά ρωτήσει γιά νά τή βρεῖ. 
 Μετά ἀπό αὐτό ξύπνησε ὁ Λεωνίδας 
καί πῆγε στό δωµάτιο τῆς γυναίκας του, ἀλ-
λά αὐτή εἶχε ξυπνήσει ἀπό πρίν ὅπως αὐτή 
διηγεῖται,῾῾ συνήθιζα νά ξυπνῶ πολύ πρωΐ καί 
ἐκείνη τή µέρα προσευχόµουν στόν Κύριο 
καί µετά τή δοξολογία Του µέ κάποιο παρά-
πονο ἔλεγα· Κύριε δέν ἔκαµες κάτι γιά µένα, 
ἀλλά ἐγώ θά περιµένω τή βοήθειά Σου· ξα-
φνικά ἄκουσα τόν ἄνδρα µου νά µοῦ λέει·     
« πάλιν εἶσαι γονατιστή καί κλαῖς; Σήκω καί 
ἀπό σήµερα δέν εἶσαι ἄρρωστη οὔτε ἐγχείρι-
ση χρειάζεσαι, οὔτε φάρµακα θά πίνεις πλέ-
ον.»  
 ᾿Εγώ κατάλαβα ὅτι κάποια ἀπάντηση 
µᾶς ἔδωσε ὁ Κύριος, ἄκουσε τίς προσευχές 
µου καί θά γινόµουν καλά. Τόν ρώτησα τί 
σηµαίνουν αὐτά τά λόγια του, τί εἶδε, µοῦ δι-
ηγήθηκε τό ὄνειρό του. ᾿Από τήν πρώτη στι-
γµή πιστέψαµε ὅτι µᾶς ἐπισκέφθηκε ἡ Χάρη 
τοῦ Κυρίου διά τῶν ῾Αγίων Του καί θά θερα-
πευθῶ ἀπό τή ἀρρώστεια πού µέ βασάνιζε. 
᾿Από τήν ὥρα ἐκείνη ἔνοιωθα τελείως καλά, 
εἶχα ἀπαλλαχθεῖ ἀπό τούς πόνους πού µέ βα-
σάνιζαν καί µιά γαλήνη καί ἡρεµία γέµισε ὅ-
λο τόν ἑαυτό µου.  
 
Τό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγ. Γεωργίου τοῦ φτωχοῦ 
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᾿Από τήν ἴδια κιόλας µέρα ἀρχίσαµε νά ἀνα-
ζητοῦµε τήν  ἐκκλησία τοῦ ῾Αγίου Γεωργίου 
σύµφωνα µέ τίς ὑποδείξεις τοῦ  ῾Αγίου.  Ρω-
τώντας φτάσαµε πίσω ἀπό τήν ἐκκλησία τοῦ 
῾Αγίου ᾿Αντωνἰου κοντά στή τούρκικη συνοι-
κία, κοντά στή παραλία,  βρήκαµε ἕνα ξω-
κλήσι, πού στήν περιοχή ἦταν γνωστό µέ τό 
ὄνοµα «῞Αγιος Γεώργιος τοῦ φτωχοῦ». Αὐτό 
ἔγινε στά µέσα τῆς ἑβδοµάδας. Τήν ἐρχοµένη 
Κυριακή θά πηγαίναµε νά βροῦµε τήν ἐκκλη-
σία πού εἶχαν δείξει στόν Λεωνίδα, οἱ ῞Αγιοι, 
στό ὄνειρο, καί πού κατάλαβε ὅτι αὐτή βρι-
σκόταν στήν τοποθεσία «Χάππυ Βάλλεϋ» 
στήν περιοχή τοῦ Σύµπουλα. Εἴχαµε ρωτήσει 
ἀρκετά ἄτοµα πρίν, ἀλλά κανένας δέ γνώριζε 
ἄν ὑπῆρχε στή περιοχή ἐκείνη ἐκκλησία.  

 
Στην Ἐκκλησία τοῦ Ἀποστ. Ἀνδρέου 

Μέσα Γειτονιας 
 

Καί συνεχίζει νά διηγεῖται ἡ κ. ῾Ελένη. Τό 
πρωΐ τῆς Κυριακῆς, εἴπαµε µέ τό σύζυγό µου 
νά πᾶµε νά ἐκκλησιαστοῦµε στήν ἐκκλησία 
τοῦ ᾿Αποστόλου ᾿Ανδρέα, στήν περιοχή Χα-
ράκη ἐπειδή µαζί µέ τόν ῞Αγιο Γεώργιο ἦταν 
καί ὁ ᾿Απόστολος ᾿Ανδρέας.  Ξεκινήσαµε καί 
παρ᾿ ὅλο πού ἡ περιοχή ἦταν καλά γνωστή 
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σ᾿εµᾶς δέ βρίσκαµε τό δρόµο καί καταλήξαµε 
πιό µακριά στή Μέσα Γειτονιά στόν ἐκεῖ ναό 
τοῦ ᾿Αποστόλου ᾿Ανδρέα. Σίγουρα αὐτό φα-
νέρωνε ὅτι ἐκεῖ ἤθελε ὁ ῝Αγιος νά πᾶµε. 
 Καθώς περνοῦσα µπροστά ἀπό τήν εἰ-
κόνα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, πού ἦταν το-
ποθετηµένη σέ στασίδι καί χωρίς νά  προσέ-
ξω ποιά εἰκόνα ἦταν, ἔνοιωσα ἕνα ἄγγιγµα 
στή µέση µου, χωρίς νά  καταλάβω τί ἦταν. 
Ὅταν ὅµως πήρα λαµπάδα καί πλησίασα νά 
τήν ἀνάψω, πρόσεξα τήν εἰκόνα τοῦ  Ἀπο-
στόλου Ἀνδρέα καί τή στιγµή ἐκείνη σάν νά 
µέ κτυποῦσε ἠλεκτρικό ρεῦµα. Ἔνοιωσα ρῖ-
γος σ’  ὅλο µου τό σῶµα καί συγκίνηση. 
  

Στον αγιο Γεωργιο  Υψωνα 
Τήν ἴδια µέρα εἴχαµε βάπτιση στό ναό τοῦ Ἁ-
γίου Γεωργίου στόν Ὕψωνα καί  παρευρεθή-
καµε ἐκεῖ. Ὅταν πλησίασα νά προσκυνήσω 
τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου,  µιά κρίση 
ἄρχισε στήν καρδιά µου καί παρέλυσε τό σῶ-
µα µου. Ἀρχισα τότε νά παρακαλῶ τόν Ἅγιο 
νά λυπηθεῖ τά παιδιά µου, τήν οἰκογένειά 
µου, κι ἄν αὐτό πού φανέρωσε στόν ἄνδρα 
µου, γιά θεραπεία µου, δέν τό ἀξίζω, νά µήν 
πεθάνω µέσα στό Ναό του. ∆έν πέρασε  
πολλή ὥρα καί βρῆκα τίς αἰσθήσεις µου καί 
ἠρέµησα.  
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Στο συµπουλα αναζητωντας  το εκκλησακι 
του Αγ. Γεωργιου 

 

οταν φτάσαµε στό σπίτι µας  µέ τόν ἄνδρα 
µου, πήραµε λάδι καί κερί καί ξεκινήσαµε 
πρός τό Σύµπουλα γιά ἀναζήτηση τῆς Ἐκκ-
λησίας πού ἔδειξαν, ὁ Ἀνδρέας καί ὁ Γεώργι-
ος,(οἱ Ἅγιοι) στόν ἄνδρα µου,  κατά τή διάρ-
κεια τοῦ ὀνείρου πού ἔχουµε ἀναφέρει πρίν. 
Ὁ ἄνδρας µου  ἀκολουθοῦσε τήν πορεία πού  
τό ὁδήγησαν στό ὄνειρό του καί φτάσαµε 
στήν κοιλάδα τοῦ Σύµπουλα Χάππυ Βάλλεϋ. 
Γιά µᾶς ἦταν τελείως ἄγνωστο τό µέρος.  Σέ 
κάποια στιγµή εἴδαµε ἕνα ἀγροτικό δρόµο 
στά δεξιά µας καί τόν ἀκολουθήσαµε µέχρι 
πού ἀντικρύσαµε πολύ παλιά ἐρίπεια σάν νά 
ἦταν κάποιος συνοικισµός καί στά δεξιά µας 
ἕµα µισοχαλασµένο ἐκκλησάκι σχεδόν κρυµέ-
νο µέσα στούς θάµνους. 
 Ἡ συγκίνησή µας δέν περιγράφεται. 
Παραµερίσαµε τούς θάµνους καί σέ µιά γωνι-
ά εἴδαµε µιά µεγάλη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου τοῦ Τροπαιοφόρου,  τοποθετηµένη στό 
πάτωµα καί ακουµποῦσε στό µισοχαλασµένο 
τοῖχο. ∆άκρυα χαρᾶς καί εὐγνωµοσύνης ἔτρε-
χαν ἀπό τά µάτια µας, ὅταν ἀντικρύσαµε τή 
µορφή τοῦ  µεσίτη Ἁγίου µας καί δοξάσαµε 
ἐκ βάθους καρδίας τόν Τριαδικό Θεό πού χα-
ριτώνει καί θαυµαστοποιεῖ τούς  Ἁγίους Του. 
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 Μείναµε στό χῶρο γιά λίγη ὥρα καί 
ἐπιστρέψαµε στό σπίτι µας στή Λεµεσό, ὅµως 
µέ τόν πόθο νά κάνω κάτι  γιά τό ἐκκλησάκι 
ἐκεῖνο. Τήν ἑποµένη  µέρα, κατά τό µεσιµέρι 
ξάπλωσα γιά λίγο νά ξεκουραστῶ, (διηγεῖται 
ἡ κυρία Ἑλένη) καί ἐκεῖ πού σκεφτόµουν τό  
ἐριπωµένο ἐκκλησάκι, τά χαλασµένα δωµάτι-
α τὴς  ἀρχαίας ἐκείνης Μονῆς, φαίνεται νά µέ 
πῆρε ὁ ὕπνος. Ἔβλεπα ὅτι βρισκόµουν στό  
ἀπέναντι βουνό, σ’ ἐκεῖνο πού οἱ Ἅγιοι πῆ-
ραν προηγούµενα τό σύζυγό µου, καί ὅτι ἔ-
πρεπε νά κατεβῶ κάτω στά ἐρίπεια τῆς Μο-
νῆς καί µονολογοῦσα ἐγώ εἶµαι ἄρρωστη καί 
τή σκάλα τοῦ σπιτιοῦ µου δέ µπορῶ νά ἀνε-
βῶ, πῶς  θά µπορέσω νά κατεβῶ κάτω στήν 
κοιλάδα καί νά ἀνεβῶ πάλιν ἐδῶ; Ἔλεγα, σί-
γουρα δέ θά τά καταφέρω καί θά πεθάνω⎦  
ὅµως πρέπει νά κατεβῶ καί ὅτι θέλει ὁ Θεός 
ἄς γίνει. Μοῦ φαινόταν ὅτι ἦταν νύχτα καί 
κατέβηκα. Στεκόµουν ἀπέναντι ἀπό τά χαλά-
σµένα σπίτια, σ’ ἕνα χωµατένιο δρόµο, µπρο-
στά ἀπό µιά δεξαµενή καί δίπλα ἕνα κατα-
πράσινο ἀµπέλι, καί ἀναρωτιόµουν⎦ ποιό χω-
ριό εἶναι ἐρηπωµένο ἐδῶ;  
 Ξαφνικά, µέσα ἀπό τά χαλάσµατα  ξε-
πρόβαλε ἕνας νέος ψηλός µέ σγουρά µαλιά 
ντυµένος στολήν ἀξιωµατικοῦ καί στούς ὤ-
µους του εἶχε κλώσια. Κρατοῦσε καί  µεγάλο 
σπαθί πού ἀκουµποῦσε στό ἔδαφος. Ἕνα δυ-
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νατό φῶς πρόβαλε καί  τό σπαθί τυ ἔγινε πε-
ρισσότερο ἀστραφτερό. Στεκόταν σέ κάποια 
µικρή ἀπόσταση ἀπό µένα σιωπηλός. Καί ἐγώ 
σκεφτόµουν ὅτι θά πεῖ ὁ νέος αὐτός, «τί γυ-
ρεύει αὐτή ἡ γυναῖκα ἐδῶ µόνη µέσα στή νύ-
χτα; » Τότε τοῦ ἔδειξα τό ἀµπέλι καί τοῦ εἶπα 
ὅτι ἦλθα νά κόψω λίγα ἀµπελόφυλλα. Καί 
αὐτός µοῦ λέγει: «δέ γίνεται ὅποιος καί νάναι 
νά κόβει φύλλα καί νά φεύγει». Ἐγώ ὑποκλί-
θηκα καί εἶπα ἐντάξει καί ἀµέσως ξύπνησα. 
 
 Μετά ἀπό τό γεγονός αὐτό µέ κυρίευσε 
ἕνας πόθος γιά ἀναστήλωση τοῦ ἐρηπωµένου 
ἐκείνου ναοῦ τοῦ ἁγίου Γεωργίου. Ἄρχισα ἀ-
πό ἐκείνη τήν ὥρα νά παρακαλῶ τόν Ἅγιο 
νά µέ φωτίσει καί νά µέ συνδράµει στό ἔργο 
µου. 
 
Καί πάλιν ὁ Ἅγιος ἐπισκέφτεται τόν 

Λεωνίδα 
 

∆ιηγεῖται ἡ κυρία Ἑλένη: Ὁ ἄνδρας µου 
ἐργαζόταν σάν ἀποθηκάριος καί µιά µέρα, 
πρίν τό µεσηµέρι, ἐνῶ δέν ὑπῆρχε κανένας 
στήν ἀποθήκη ἄκουσε µιά ἀπερίγραπτη γλυ-
κειά φωνή πού τοῦ ἔλεγε: «Ἡ ’Εκκλησία µου 
εἶναι παλιά, ἡ  Ἐκκλησία µου θέλει κτίσµα». 
Αὐτό τό µήνυµα πῆρε ὁ Λεωνίδας καί τόν ἀ-
πασχόλησε πολύ σοβαρά καί ἔδωκε ὑποσχέ-
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σεις. Ὅταν γύρισε στό σπίτι ἦταν συγκλονι-
σµένος καί ἔκλαιγε. Μέ πολλή δυσκολία κα-
τόρθωσε νά µοῦ ἐξηγήσει τί συνέβηκε καί ὅτι 
ἔδωσε ὑπόσχεση νά δώσει ὅλες τίς οἰκονοµίες 
του, ἀλλά καί νά ζητιανεύσει ἀκόµα γιά νά 
ὁλοκληρώσει τό ἔργο, τό κτίσιµο τῆς Ἐκκλη-
σίας καί ὅ,τι ἄλλο χρειαζόταν γιά νά 
λειτουργήσει. 
 
Μετά ἀπό λίγες µέρες συναντήσαµε τό Μη-
τροπολίτη Λεµεσοῦ, κ. Χρύσανθο καί τοῦ ἀ-
ναφέραµε τά γεγονότα, ἀλλά φαίνεται ὅτι δέ 
γνώριζε τήν ὑπαρξη τῆς Μονῆς ἐκεῖ στό Σύ-
µπουλα. Πήραµε χωροµετρικό ἀπό τό κτηµα-
τολόγιο καί  φαινόταν ἡ Ἐκκλησία,   µέ τήν 
ὀνοµασία« Ἅγιος Γεώργιος τσιφλίκι τοῦ  Σύ-

µπουλα.»  
 Ὁ Μητροπολίτης ἔδειξε ἐνδιαφέρον 
καί εὐχαριστήθηκε πού ἦλθε στήν ἐπιφάνεια 
τό ἀρχαῖο αὐτό Μοναστήρι. Ἐµεῖς τοῦ ζητή-
σαµε ἱερέα γιά νά κάνουµε δοξολογία ἐκεῖ 
στά  ἐρείπια καί µᾶς ὑπέδειξε ἱερέα πού θά 
µᾶς ἐξυπηρετοῦσε ὅταν τόν χρειαζόµαστε.  
 
 Στή συνέχεια ἀπεφασίσαµε νά  ἀρχί-
σουµε τήν προσπάθεια τῆς  ἀνέγερσης τῆς 
Ἐκκλησίας καί σίγουρα θά ζητούσαµε καί τή 
βοήθεια τοῦ κόσµου. Σίγουρα θά µᾶς ρωτού-
σαν καί θάθελαν νά µάθουν τά γεγονότα πού 
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συνέβησαν. Ἔπρεπε νά  ἔχω σίγουρες ἀπο-
δείξεις καί νά γνωρίζω τί νά λέγω στόν κό-
σµο πού θά µε ρωτοῦσε. 
 Πρῶτα ἔπρεπε νά  βεβαιωθῶ ἀπό τούς 
γιατρούς µου γιά τήν πορεία τῆς ὑγείας µου. 
Ἐπειδή εἴµουν στόν κατάλογο γιά ἐγχείριση, 
ἤθελα νά προλάβω πρίν µέ εἰδοποιήσουν. Ἔ-
τσι, ἐπισκέφθηκα τό Νοσοκοµεῖο Λεµεσοῦ, 
χωρίς νά ἀναφέρω τίποτα γι’ αὐτά πού συνέ-
βησαν, καί ζήτησα νά µοῦ κάνουν ὅλες τίς ἀ-
ναλύσεις γιά νά δῶ πῶς εἶναι ἡ ὑγεία µου 
πρίν χειρουργηθῶ. 
  Ὁ γιατρός,  ὁ κ. Νῖκος Τσαγγαρίδης, δέ 
µοῦ ἀρνήθηκε. Μέ πέρασε ἀπό διάφορα µη-
χανήµατα καί µοῦ ἔδωσαν τά σχετικά νά τά 
πάρω στό γιατρό πού µέ παρακολουθοῦσε. 
Ὅµως ὁ κ. Τσαγγαρίδης ἔβλεπε τά ἀποτελέ-
σµατα τῶν ἐξετάσεων καί τά ξανάβλεπε καί 
σάν νά δυσκολευόταν νά µοῦ πεῖ τά εὑρήµα-
τά του. Σέ κάποια στιγµή µοῦ λέει, « ἔλα δώ-
σετα καί σ’ ἄλλους γιατρούς νά σοῦ ποῦν ἄν 
ἔχεις κάτι. Ἐγώ εἴµουν ἕτοιµη νά ἀκούσω καί 
τά χειρότερα, ἀλλά πάλιν µοῦ λέει:« τί να 
σοῦ πῶ, δέν ὑπάρχει κανένα πρόβληµα». Καί  
τόν ρωτῶ, τί ἔγινε τό πρόβληµά µου πού  ἤθε-
λε ἐγχείριση; Αὐτός ἐπέµενε ὅτι ὅλα φαίνο-
νται καθαρά. Ἐγώ τότε ξέσπασα σέ δάκρυ-
α,δάκρυα χαρᾶς αὐτή τή φορά καί τοῦ λέγω 
ὅτι ἔγινε θαῦµα καί τό ἐπιβεβαιώνει τώρα καί 
ἡ ἐπιστήµη. Σάν ἄκουσε τή λέξη «Θαῦµα», 
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σηκώθηκε ἀπό τήν καρέκλα του καί µονολο-
γοῦσε, «Μεγάλη ἡ Χάρις τῶν Ἁγίων» καί µοῦ 
λέει « τό εἶδα καί τό πίστεψα ἀπό τήν πρώτη 
στιγµή». Μοῦ ζήτησε στή συνέχεια, νά τοῦ ἐ-
ξηγήσω πῶς ἔγινε αὐτό τό µεγάλο θαῦµα.Τοῦ 
ἐξήγησα τά γεγονότα καί σάν πρῶτος µάρτυ-
ρας καί πιστός ἄνθρωπος στό Χριστό καί 
στούς Ἁγίους Του, πολλές φορές ἔρχεται ἐκεῖ 
στό Ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Σύ-
µπουλα, καί τό  µαρτυρεῖ στόν κόσµο πού  µέ 
πολλή προθυµίαν ἔρχεται ἐκεῖ, γιά νάτιµήσει 
τόν Ἅγιο καί νά δοξάσει τό Θεό.  
 Ἔπαιρνα 13 χάπια τήν ἡµέρα γιά πέντε 
χρόνια τώρα καί ὁ κ. Τσαγγαρίδης µοῦ εἶπε 
νά µήν τά παίρνω ἀπ’ δῶ καί µπρός, δέν χρει-
άζονται. Στό µεταξύ, ἐγώ παρακαλοῦσα τό  
Θεό καί τόν Ἅγιο Γεώργιο νά µήν ξαναενο-
χληθῶ ἀπό τήν ἀρρώστεια µου καί νά 
καυχῶνται οἱ ἀσεβεῖς, πού ἀφορµή ζητοῦν νά 
κατηγορήσουν τό Θεό καί τούς Ἁγίους Του, 
καί παρακαλοῦσα νά µοῦ στείλει ὅπως θέλει 
τή ἐπιβεβαίωση αὐτή. Καί πραγµατικά ὁ Κύ-
ριος µοῦ τήν ἔστειλε 8  ἡµέρες µετά τό Θαῦµα. 
 Μιά νύχτα  ἐνῶ κοιµόµουνα ἦλθε στόν 
ὕπνο µου ἡ Ἁγία Φωτεινή (Φωτοῦ), ἡ Κυπρί-
α, πού ἁγίασε στό Καρπάσι. Τήν εἶδα νά στέ-
κει µέσα σ’ ἕνα φωτεινό κύκλο, ντυµένη µέ  
φόρεµα µέχρι τά πόδια καί στήν κεφαλή της  
φοροῦσε µεγάλο µαντήλι, κι ἐγώ περνοῦσα 
δίπλα ἀπό τό δρόµο. Ἐγώ σκεφτόµουν, πότε 
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ἔγινε τόσο ὄµορφη ἡ µελαχρινή φωτεινή; Ἐ-
κείνη ἀπευθυνόµενη σ’ µένα µοῦ λέει: «  Ἔ-

µαθα πῶς ἔγινες καλά» Ναί τῆς εἶπα, δόξα τῶ 
Θεῶ⎦ πῆγα νά τῆς πῶ ὅτι ἔχω λίγη στενοχώ-
ρια, ἀλλά µέ πρόλαβε καί µοῦ εἶπε τρεῖς φο-
ρές« ἔγώ νά δεῖς», καί κάθε φορά κτυποῦσε 
τό στῆθος της µέ τό χέρι της φεύγοντας πρός 
τά βόρεια. 
 Ἔµαθα ὅτι στό Ναό, στό Συνικισµό 
τοῦ Κολοσσίου βρίσκεται ἡ εἰκόνα της καί 
µέρος τῶν λειψάνων της καί πῆγα νά τά προ-
σκυνήσω. Εἶπα τό γεγονός στόν Ἱερέα καί 
µοῦ εἶπε:«Θλίβεται ἡ ἁγία γιά τή βεβήλωση 
πού κάνουν οἱ Τοῦρκοι στό Ναό καί στό 
σπήλαιό της καί σ’ ὅλη τήν ἐπαρχία.» Προ-
σκύνησα τήν εἰκόνα καί τά λείψανα τῆς ἁγί-
ας καί ἔφυγα. 
 Τό ἴδιο βράδυ ἐνῶ κοιµόµουνα εἶδα ἕ-
να ὄνειρο πού ἦταν καταλυτικό τῆς στενοχώ-
ριας πού εἶχα. Εἶδα Ὅτι πήγαινα µέ τό αὐτο-
κίνητο τοῦ συζύγου µου πρός τό  χαλασµένο 
Ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στό Σύ-
µπουλα. Λίγο πρίν φθάσουµε στόν προορι-
σµό µας ἤθελα νά κάνω ἐµετό καί εἶπα στό 
σύζυγό µου καί σταµάτησε, κατέβηκα ἀπο τό 
αὐτοκίνητο καί πραγµατικά ἔκανα ἐµετό. Ἐ-
πρόσεξα ὅτι ἀπο τό στόµα µου βγῆκε κάτι 
στρογγυλό σάν χαλίκι, µαῦρο µέ κίτρινα στί-
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γµατα. Ὅταν τό ἄγγιξα διαπίστωσα ὅτι ἦταν 
τριχωτό καί φώναξα τρεῖς φορές, Παναγία 
µου.  Μετά πού ξύπνησα εἴµουν τελείως ἤρε-
µη καί ἀπό τότε δέν ἔχω τίποτα. 

 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΣ ΤΟΥ 

ΝΑΟΥ 

Ενα χρόνο µετά τά γεγονότα πού ἀναφέρα-

µε, καθώς διηγεῖται ἡ κ. Ἑλένη,  ἑτοιµαστή-
καµε νά ἀρχίσουµε τήν ἀνοικοδόµηση τῆς 
Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Τό τρακτέρ 
πού ἔσκαβε γιά νά  ἐξοµαλύνει τό µέρος, σέ 
κάποια στιγµή ἀνέσυρε κάποια ὀστά, τά ὁ-
ποῖα µαζέψαµε µέ προσοχή, ἀφοῦ εἴµαστε βέ-
βαιοι ὅτι πρόκειται περί τῶν  λειψάνων τῶν 
σφαγιασθέντων Μοναχῶν. Τό γεγονός ὅτι ἦ-
ταν τόσο ρηχά θαµένα µαρτυρεῖ ὅτι θαφτή-
κανε πρόχειρα καί βιαστικά, πράγµα πού  ἐ-
πιβεβαιώνει τήν σφαγή τους καί τή κατα-
στροφή πού βρῆκε τή Μονή.  
 Μερικά ἀπό τά ὀστά µεταφέραµε στή 
Μητρόπολη Λεµεσοῦ.  
 Τήν ἑποµένην πήραµε κάποιο οἰκοδόµο 
γιά νά  δουλέψει µέσα στό χῶρο τοῦ χαλα-
σµένου Ναοῦ. Ἐγώ καί ὁ  σύζυγός µου Λεω-
νίδας µείναµε ἐκτός τοῦ χώρου τοῦ ναοῦ καί 
παρακολουθούσαµε. Ἐχώ σέ µιά στιγµή µοῦ 
ἦλθε µιά παρόρµηση νά  σκάψω σ’ ἕνα µέρος. 
Πῆρα ἕνα µικρό τσαππί καί ἄρχισα νά σκά-
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βω. Ἀπό τά πρῶτα σκαψίµατα βρῆκα ἕνα 
κρανίο καί στή συνέχεια ὁλόκληρο σκελετό. 
Φώναξα τόν ἄνδρα µου καί µόλις ἀντίκρυσε 
τό λείψανο ἀπό τή συγκίνησή του ξέσπασε σέ 
λυγµούς. Ἐπειδή δέν εἴχαµε ἄλλο µέρος νά  
βάλοµε τά ὀστά, τά  µαζέψαµε µέσα στήν πο-
διά µου καί τά µεταφέραµε στό σπίτι µας. Τά 
ὀστά σκορπούσαν ἕνα θαυµάσιο ἄρωµα σ’ ὅ-
λο τό χῶρο πού τά τοποθετήσαµε.4

Ἀµέσως ἐνηµερώσαµε τόν Μητροπολίτη. Κα-
λέσαµε ἱερέα καί ἔκαµε δέηση καί µετά µετα-
φέραµε τά ὀστά στή Μητρόπολη, ἀλλά ὁ Μη-
τροπολίτης µᾶς προέτρεψε νά τά µεταφέρου-
µε στό σπίτι µας µέχρι νά ἀποπερατωθεῖ ἡ 
Ἐκκλησία καί  τότε νά τά µεταφέρουµε ἐκεῖ». 
 Συνεχιζόταν ἡ προσπάθεια, ἀπό τό ζεῦ-
γος Λεωνίδα σκούρου, γιά τήν ἀνέγερση τῆς 
µικρής Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου µέ δι-

                                                 
4 Ἐδῶ θά πρέπει νά δώσω καί τή δική µου µαρτυρία.  Κάποιο 
βράδυ ἡ κ. Ἑλένη κάλεσε τόν γράφοντα, νά πάω σπίτι της γιά 
νά δῶ τά ὀστά πού εἶχαν βρεῖ  ἐκεῖ στό  χαλασµένο Ἐκκλησάκι. 
Πράγµατι πῆγα µέ τήν  Πρεσβυτέρα µου καί εἴδαµε τά  λείψα-
να. Βέβαια καί τά πῆρα καί στό χέρια µου.  Ἐκεῖ δέ µοῦ ἔκαναν 
καί  ἰδιαίτερη ἀντύπωση πέραν ἀπό τοῦ ὅτι πίστευα ὅτι εἶναι 
λείψανα σφαγιασθέντων Μοναχῶν, ἀφοῦ ὑπῆρχε καί κάποια 
παράδοση γιά καταστροφή τῆς Μονῆς. Γυρίσαµε σπίτι καί  σέ 
κάποια στιγµή ἔφερα τό χέρι µου στή µύτη µου καί µύριζαν τά  
δάχτυλά µου. Μοῦ ἔκαµε ἐντύπωση αὐτό καί σκεφτόµουν πού 
βρῆκα αὐτή τήν ὄµορφη µυρωδιά. Μετά ἀπό λίγο συλλογισµό 
κατέληξα ὅτι ἡ µυρωδιά προερχόταν ἀπό τά λείψανα πού ἄγγι-
ξα, γιατί µόνο τά δάχτυλά µου µύριζαν. Τήν ἄλλη µέρα ἐπισκέ-
φθηκα πάλιν τό σπίτι τῆς κ. ἑλένης καί διαπίστωσα ὅτι στά λεί-
ψανα καί στό χῶρο ὑπῆρχε τό ἴδιο ἄρωµα. 



 
-23- 

άφορους ἐράνους καί πολλούς κόπους καί 
µόχθους.   

 
 
 
 

Η ανευρεση τησ αρχαιασ εικονασ 
 

Οἱ προσπάθειες ἔφεραν  ἀποτέλεσµα καί στή 

θέση τοῦ ἐρηπωµένου Ναοῦ, τώρα ὀρθώνεται 
ἕνα ὄµορφο Ἐκκλησάκι µέ τίς εἰκόνες του 
καί ὅλα τά χρειώδη ἕτοιµο γιά νά τελοῦνται 
σ' αὐτό Ἀκολουθίες καί Λειτουργίες.  

Ἔγιναν οἱ  πρῶτες Θ. Λειτουργίες καί 
στό τέλος ἡ κυρία Ἑλένη κερνοῦσε καί κάτι  
στούς προσκυνητές, κάτι πού ἡ ἴδια ἑτοίµαζε  
ἀπό τό Σάββατο. 

Ἔτσι ἕνα Σάββατο ἐνῶ καταγινόταν 
στό σπίτι της  µέ τήν ἑτοιµασία τῶν κερασµά-
των, εἶδε νά περνᾶ ἀπό µπροστά της ἡ  µορ-
φή τῆς παλαιάς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. 
Ὁ Ἅγιος φαινόταν καβαλλάρης στό ἄλογο, 
ἀλλά ἔβλεπε ἀριστερά ἀντί δεξιά πού συνή-
θως ζωγραφίζεται. 

Τήν Κυριακή µετά τή θεία Λειτουργία, 
ἀνάφερε τό γεγονός στό ἱερέα πού λειτούρ-
γησε ἐκεῖ καί τῆς εἶπε: « Τέτοια εἰκόνα εἶδε 
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στό ναό τοῦ χωριοῦ Σωτήρα καί νά πᾶνε ἐκεῖ 
νά τή δοῦν».  

∆ιηγεῖται ἡ κ. Ἑλένη: «Φθάσαµε στό 
χωριό καί ζητήσαµε τό κλειδί τῆς Ἐκκλησίας 
νά προσκυνήσουµε τόν Ἅγιο Γεώργιο. Τό 
κελδί τὄχε ὁ  γέρο Μιχάλης, ὁ ὁποῖος µᾶς εἶ-
πε⎦ ἡ εἰκόνα πού θέλετε νά προσκυνήσετε δέν 
εἶναι δική µας, ἀνήκει στή Μονή τοῦ Σύµπου-
λα⎦ ἐµεῖς ἁπλά τή φυλάγουµε. Συνεχίζοντας ὁ 
γέρο Μιχάλης ἔλεγε: « Κάποτε τό Μοναστήρι 
λεηλατήθηκε ἀπό ἐπιδροµεῖς καί σφαγιάστη-
καν οἱ Μοναχοί καί τά ὑπάρχοντά τους λεη-
λατήθηκαν, φορτώθηκαν σέ πλοῖο ἀπό τούς 
πειρατές ἐκείνους, γιά νά  τά µεταφέρουν στό 
τόπο τους. Μεταξύ τῶν ἄλλων ἦταν καί  ἡ εἰ-
κόνα τοῦ Ἁγίου. Ὅµως ἡ θεία δίκη ἦλθε τι-
µωρός, τό πλοῖο βυθίστηκε καί τό φορτίο 
σκορπίστηκε στή θάλασσα. Ἡ εἰκόνα αὐτή 
κατέληξε στήν ἀκρογιαλιά στό κούφωµα ἑ-
νός µεγάλου βράχου, καί φυλαγόταν ἐκεῖ γιά 
πολύ καιρό. ∆έν γνωρίζουµε πόσος χρόνος 
πέρασε ὅταν ὁ Ἅγιος Γεώργιος ἐφανέρωσε σέ 
κάποιο χριστιανό τήν ὕπαρξη τῆς εἰκόνας 
τήν ὁποία πήραµε καί τή φυλάγοµε µέχρι σή-
µερα». 

Αὐτή ἡ εἰκόνα εἶναι ἡ ἴδια πού εἶδε, ¨η 
κ. Ἑλένη, νά περνᾶ ἀπό µπροστά της µέσα 
στό σπίτι της, καί τήν ὁποία µεταφέρουν στό 
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νεόκτιστο ἐκκλησάκι ὅταν γίνονται λειτανεῖ-
ες ἤ ἀγρυπνίες ἐκεῖ. 
 

ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΘΑΥΜΑ 
 

Ο Ὁ ἡλικωµένος Στέλιος Μιχαήλ ἀπό τή Σω-
τήρα Λεµεσοῦ, ἀφηγεῖται: « Ὅταν εἴµουν πε-
ρίπου εἴκοσι χρόνων, εἶχα φρικτό πόνο στό 
πλευρό. Ἕνα βράδυµε πῆρε ἤ δέ µέ πῆρε ὁ ὕ-
πνος, εἶδα ἕνα καβαλλάρη δίπλα µου ὁ ὁποῖ-
ος µοῦ εἶπε: " κάνε τά ροῦχα σου πάνω καί 
πές µου ποῦ πονᾶς⎦ ἔµαθα ὅτι εἶσαι ἄρρω-
στος καί ἦλθα ἀπό τό Σύµβουλα νά σέ  κάνω 
καλά". Ἔκανα ὅπως µοῦ εἶπε καί ἔβγαλε ἀπό 
τό σῶµα µου ἕνα κουβάρι σάν ζυµάρι καί 
µοῦ λέει: "ντύσου εἶσαι καλά''.Ἀπό τήν ἡµέρα 
ἐκείνη µέχρι σήµερα δέν ἔχω οὔτε κουβάρι 
οὔτε πόνο. 
 Πρίν λίγο καιρό  εἶχα ἀρρωστήσει λό-
γω γήρατος καί πῆγα στό γιατρό καί σάν µέ 
ἐξέταζε µοῦ λέει:« πού ὀφειλόταν ἡ µεγάλη 
ἐγχείριση πού ἔχεις κάνει παλιά; ἐσσωτερικά 
φαίνεται µεγάλη τοµή». Τότε κατάλαβα ὅτι 
ἐκεῖνος ὁ καβαλλάρης πού µοῦ ἔβγαλε τό 
κουβάρι ἦταν ὁ Ἅγιος Γεώργιος.» 
 Σήµερα δέ ζεῖ ὁ γέροντας αὐτός καί 
εὐτυχῶς πού διηγήθηκε αὐτό  τό θαῦµα τοῦ 
Ἁγίου. 
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 Κι ἄλλα νέα  θαύµατα ἔγιναν ἀπό τόν 
Ἅγιο Γεώργιο, καθώς πληροφοροῦµαι  καί  
θά τά καταγράψουµε καί αὐτά. 
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