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Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ 

«Τον τnς Πάφου Ποιμένα, θείον Πα

νόρετον, ως Χριστού Ιερόρχnν ανευφnμι'1-

σωμεν, ότι εργότnς συνετός πασών των 

θείων aρετών και εν αγίοις θαυμαστός, 

εγένετο εν υστέροις καιροίς και πόντων 

προστότnςτων ανυμνούντων αυτού τnν 

Κοίμnσιν». 

Άγιος Πανάρετος - άγνωστος ίσως 

για πολλούς, γι' αυτό και σπάνια φέρουνε 

τ' όνομά του στόλισε τnν ψυχn του με 

όλες τις θείες αρετές, όπως λέει το aπο

λυτίκιο του και λάμπρυνε το νέφος των 

Αγίων τnς Κύπρου. 

Γεννι'1θnκε και μεγάλωσε στn Περι

στερωνοπnγι'1 τnς επαρχίας Αμμοχώστου 

γύρω στα 1710. Γεννι'1θnκε σε μια δύσκολn 
εποχι'1, γιατί n Κύπρος στέναζε κάτω από 
τις βαριές αλυσίδες τnς τουρκικι'1ς αυτο

κρατορίας. 

Οι γονείς του, ευσεβείς άνθρωποι, 

τον γαλούχnσαν με τα νάματα τnς Ορθό

δοξnς θρnσκείας μας και βλέποντας τον 

να διψά για μόθnσn τον έστειλαν στn Λευ

κωσία στο τότε Ελλnνικόν Ορθόδοξον Σχο

λείο όπου πι'1ρε απ' εκεί τn μόρφωσn του. 

Τελειώνοντας το Ορθόδοξο Σχολείο γυρί

ζει πίσω στο χωριό του. Η αγόπn του όμως 

για τn θείαζωι'1 τον οδnγεί στο μισορnμαγ

μένο μοναστι'1ρι του χωριού του, του Αγίου 

Αναστασίου. 

Εδώ οργώνει και καλλιεργεί το χωρά

φι τnς ψυχnς του με τον εκλεκτό σπόρο 

όλων των aρετών. Με τnν ταπείνωσn αλλά 

με βακτnρία τnν προσευχι'1 ανεβαίνει τα 

σκαλοπάτια τnς ενάρετnς ζωι'1ς. Πόθος 

του να γίνει n δροσερι'1 πnγι'1 για τους συ-

Της ΜΑΡΓΑΡΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 

νανθρώπους του. Γι αυτό n μελέτn τnς 
Αγίας Γραφι'1ς και των Πατερικών Βιβλίων 

είναι n κύρια απασχόλnσn του. 

Η ευσέβεια του έγινε γνωστι'1 γι' αυτό 

κs;ιι ο τότε αρχιεπίσκοπος Φιλόθεος τον 

προσέλαβε στnν υπnρεσία του και τον διό

ρισε έξαρχο τnς Αρχιεπισκοπι'1ς. 

Είναι αυτι'1 τnν εποχι'1 (1755) που ο 
Άγιος Πανάρετος τιμώντας τον Άγιο Ανα

στάσιο ανnγειρεν εκ βόθρων τον ετοιμόρ

ροπο ναό του αναλαμβάνοντας το μεγα

λύτερο μέρος των εξόδων ο ίδιος, αλλά 

και με συνεισφορές σε χρnμα και εργασία 

των ευσεβών, χριστιανών του χωριού του 

και των περιχώρων. Αυτό το μαρτυρεί και 

n επιγραφι'1 που βρίσκεται ακόμα στον κα
τεχόμενο ναό του Αγίου Αναστασίου. 

Ηγούμενος:Στn συνέχεια από Έξαρ

χος χειροτονείται Ηγούμενος τnς Ιερός 

Μονι'1ς τnς Θεοτόκου στnν Παλλουριώτισ

σα για δέκα χρόνια, χρόνια εντατικnς προ

σφοράς στο ποίμνίο του που βασανίστn

γκε και εξευτελίστnκε από τον τότε 

φρούραχο τnς Κερύνειας Χαλίλn που πο

λιόρκnσε και λεnλότnσε τn Λευκωσία και 

τα περίχωρα τnς (1764). Ο Άγιος Πανάρε
τος γίνεται παρnγορος άγγελος των πονε

μένων και ο υπερασπιστnς και ο προστό

τnς των καταδιωγμένων. 

Επίσκοπος: Τρία χρόνια αργότερο το 

1797 εκλέγεται Μnτροπολίτnς Πάφου. 

Ανταποκρίνεται άξια στο αξίωμα του. Η 

δρόσn του είναι απεριόριστn. Θέλει να 

αναζωογονι'1σει τις καρδιές, να ενισχύσει 



και να κόμει τις ψυχές να ποθι'\σουν τn 

σωτnρfα τους. 

Το όνομα του συνδέθnκε με πολλό 

χωριό τnς Επαρχίας Πόφου (Νικόκλεια, 

Αρμίνου, Γαλαταριό, Δρύμου, Θελέτρα, 

Λεμώνα, Ανώγυρα), αφού ανέλαβε ο ίδιος 

το κτίσιμο ναών στα χωριό που δεν είχαν 

ι'1 που γκρεμίστnκαν από τον κατακτnτι'\. 

Αναλαμβόνει τότε τnν ανακαίνισn του μο

ναστnριού τnς Χρυσορρογιότισσας 

καθώς και το κτίσιμο του μεγαλοπρεπούς 

ναού τnς. 

Αξίωμα επισκόπου κατείχε μα όλα 

του τα χρόνια τα έζnσε σαν ασκnτι'\ς στnν 

έρnμο. Πρόος. ταπεινός εγκρατι'\ς έκανε 

όλους να τον θαυμόζουν. Η τροφι'\ του 

!'\ταν απΜ πόντοτε. Έτρωγε μόνο μια 

φορό τnν nμέρα μετό τον Εσπερινό και 

αποσυρόταν στον κοιτώνα του δι'\θεν για 

να κοιμnθεί. Στnν πραγματικότnτα όμως 

προσευχόταν όρθιος όλn τn νύκτα. Τοκρε

βότι του χωρίς στρώμα μαλακό και χωρίς 

μαξιλόρι. Το απέκρυπτε όσον του !'\ταν 

δυνατό. Το σώμα του το είχε ζωσμένο με 

σιδερένια αλυσίδα χωρίς να το γνωρίζουν 

ούτε οι δικοί του αλλ' ούτε και οι φίλοι του. 

Δυο θαύματα που έκαμε δείχνουν ζωντα

νό τις κρυμμένες αρετές και τnν αγιότnτό 

του: 

Βουβόθnκε: Κόποιος ιερέας τnς 

επαρχίας του από αισχροκέρδεια καταδυ

νόστευε το ποίμνιο του. Αυτοί κατέφυγαν 

στον επίσκοπό τους ζnτώντας τn διόρθω

σn του κακού. Τον κόλεσε πρώτn και δεύ

τερn φορό και τον νουθέτnσε χωρίς απο

τέλεσμα. Τnν τρίτn όταν παρουσιόστnκε 

μπροστό στον Επίσκοπο θέλnσε να δικαιο

λογnθεί δίνοντας όρκους. Εταρόχθn ο 

Άγιος και έφριξε: 
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«Να φραχθι'\ το στόμα σου και να 

μn ομνύn ψευδώς» του είπε. Και από εκεί

νn τn στιγμι'\ πρόγματι ο ιερέας βουβόθrι

κε ως τnν παραμονι'\ του θανότου του. 

Μετανοιωμένος κόλεσε τον Άγιο και τον 

παpακόλεσε με νοι'\ματα να προσευχnθεί 

για να λυθεί n γλώσσα του και να εξομο
λογnθεί. Κι ω του θαύματος λύθnκε n 
γλώσσα του εξομολογι'\θnκε, έλαβε 

συγχ'ωρεσn και ύστερα από λίγο πέθανε. 

ΟΆγιος προείδε το θόνατο του 

έσκαψε τον τόφο του και ετοίμασε τα 

εντόφια του. Κατό τις παραμονές του θα

νότου ύστερα από θεϊκι'\ν αποκόλυψn είπε 

στον Πρωτοσύγκελό του να κατεβεί στο λι

μόνι τnς Πόφου όπου θα βρει ένα καρόβι 

που μέσα !'\ταν ο Επίσκοπος Καρπόθου 

Παρθένιος και να έρθει να τον εξομολογι'\

σει. Ο Πρωτοσύγκελος το θεώρnσε σαν 

παραλι'\ρnμα τnς αρρώστιας του και δεν 

πι'\γε. Μα ο Άγιος του το ξαναθύμισε. Κα

τέβnκε τότε στnν ακρογιαλιό ο Πρωτοσύ

γκελος και βρι'\κε τον Επίσκοπο στο καρό

βι που όραξε στnν Πόφο ύστερα από 

τρικυμία. 

ΟΕπίσκοπος έφτασε στον Άγιο, τον 

εξομολόγnσε και τον κοινώνnσε. Ο Άγιος 

τον παρακόλεσε να μεfνει και τnν όλλn 

μέρα για να τον ενταφιόσει. 

Πι'\ρε ο Άγιος το στέφανο τnς ζωι'\ς 

αφού, ανέβnκε σταθερό όλα τα σκαλοπό

τια τnς κλίμακας που οδnγούν στn Βασι

λεία του Θεού, 3 Ιουνίου 1790. 

Τότε είναι που ο Πρωτοσύγκελός του 

σαβανώντός τον ανακόλυψε τn σιδερένια 

αλυσίδα που ο Άγιος είχε ζωσμένn στο 

κορμί του και είχε βυθιστεί στn σόρκα του 

από τnν πολυκαιρία. 

Η αλυσίδα: Σι'\μερα n σιδερέναι αλυ-




