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Ο Αγ. Ιλαρίων 

Ένα από τα πολλό σεβόσμια προσκυ

νr'ψατα που βρίσκονται σr'ψερα εις τα κατε

χόμενα μέρn τnς μαρτυρικnς μας πατρίδας, 

είναι και το προσκύνnμα του Αγίου Ιλαρίωνα 

του Μεγόλου, που βρίσκεται μέσα στο ομώ

νυμο το κόστρο, νότια τnς πανέμορφnς 

πόλnς τnς Κερύνειας, σε μια από τις πιο 

απόκρnμνες βουνοκορφές του Πενταδόκτυ

λου, εκεί που μόνο αγριοπούλια κτίζουν τις 

φωλιές τους. 

Στο μέρος τούτο, rlλθε στα χρόνια του 

Μ. Κωνσταντίνου, από τα θεοβόδιστα μέρn 

τnς Παλαιστίνnς, όπου ζούσε ασκnτικn ζωn, 

ο Μέγας Ασκnτnς Ιλαρίων, ο μαθnτnς του Μ. 

Αντωνίου και επιστnθιος φίλος και διδόσκα

λος του Αγίου Επιφανείου, Επίσκοπου Κων

σταντίας, απnλλαξε το μέρος τούτο που nτο 

όντρον των πονnρών πνευμότων και το 

έκανε τόπον ασκnσεως και πνευματικnς ανα

τόσεως και παρέδωσε εδώ, μετό από ΙJέντε 

χρόνια παραμονnς, τnν όγια ψυχn του στον 

Κτfστn και Δnμιουργό τnς. 

Σ' αυτό το μέρος, που ασκnτεψε τα 

ύστερα του χρόνια ο Άγιος Ιλαρίων, κτίσθnκε 

από τους κατοπινούς μοναχούς μοναστnρι 

και ναός προς τιμn του, οκταγωνικός, στον 

τύπο του Ναού του Αντιφωνnτού, βυζαντινού 

ρυθμού, που σnμερα είναι ερειπωμένος και 

περικλείεται στο ομώνυμο το κόστρο και 

μόνον διακρίνονται υπολείμματα τοιχογρα

φιών στnν κόγχn του Ιερού Βnματος. Μεταγε

νέστερος Ασκnτnς με το ίδιο όνομα ασκnτε

ψε στο μέρος τούτο. Η Ορθόδοξn μας 

Εκκλnσία γιορτόζει τnν μνfψn αμφοτέρων 

τnν 21 του Οκτωβρίου. 

Κόθε χρόνο, ανnμερα τnς γιορτnς του 

Αγίου Ιλαρίωνα, προσκυνnτές πολλοί από 

του Χριστόδουλου Παχουλίδη 

πόθο ιερό κινούμενοι, ανnφόριζαν τον φιδω

τό το δρόμο που οδnγούσε στ' απόκρnμνο 

το ομώνυμο το κόστρο και τις ψnλές κα

στρόπορτες διαβαfνοντας, βαδίζανε το μο

νοπότι το στενό τnν υπαίθρια να φτόσουν 

λειτουργία στnν ξέσκεπn του Αγίου Εκκλnσία, 

το τόμο τους να φέρουν, να προσκυνnσουν 

τnν σεπτn πανόρχαια εικόνα, να πόρουνε τ' 

αντfδωρο απ' του σεβόσμιου λειτουργού το 

χέρι, κι' ύστερα να βγουν να σεριανίσουνε 

στου κόστρου τις επόλξεις και να χαρούν 

τnν ομορφιό τnς φύσnς, που απλόχερα ο 

Πανόγαθος Θεός στόλισε τα μέρn τούτα για 

απόλαυσn του κόθε ανθρώπου. 

Σnμερα το ασκnτnριο του Αγίου Ιλα

ρίωνα στενό ζει κότω από το πέλμα του Τούρ

κου εισβολέα όπως όλn τnς Κερύνειας n 
επαρχία και τα υπόλοιπα μέρn που μας όρ

παξε ύπουλα του Τούρκου το χέρι τον μαύ

ρον Ιούλn του 1974. Στα μέρn αυτό δεν 

ακούονται πια χορός φωνές, παρό οι θρnνοι 

τnς αιώνιας Ρnγαινας τnς Κύπρου, τnς Κύ

πριας Μόνος, που τα παιδιό τnς πότισαν με 

το αγνό τους αίμα τα κυκλόμινα του Πεντα

δόκτυλου και όφnσαν τα κορμιό τους, 

όταφα, να γενούν τροφn στ' αετοπούλια και 

στα κορόκια του όγριου τούτου βουνού, 

προασπίζοντας, προδομένα, τnν λευτεριό 

τnς Κύπρου μας. 

Τότε θα πόψουν να ακούονται οι θρr'Ί

νοι τnς Κυπρίας μόνος, όταν με τnν επιστρο

φn μας στο Χριστό, ακουστούν από Αυτόν οι 

προσευχές μας και οι πρεσβείες των Κυ

πρίων αγίων μας και διασκορπισθούν οι 

Τούρκοι εισβολείς σαν όλλα πνεύματα του 




