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Α 

ό προστάτης τών προσφύ)(ων 

Σr'.Ιμ<-.~α γιοι,:rr-άiζιεται ή μνί~μη ΕΥΟς a.πο 

τοuς πιο λαιμ:πι;:;οvς 'Αγίους τfις ΚύΙΙψΟV', 

τοσ ιA1y;ίorJ' Διη~μηrηpιαvοσ, ',Επισκ·όΙΠ1οv: των 

Χύτρωι·ι. Οί .ΥJάτrοικοι τijς Κvθριέα;:; κιαιi τi)ς 

γ•ύ<pιω πιε:ριοιχfις νι·ώ:θ::Jvν πpό:γ,ματι μ•ε,γάλη, 

m:ι;:;ιηφά:v>εια γιατi ί:vας &γιος CiΙJΙθιρωητος, χα

λύιΟιδ·ιr.ιιοις χοJ;χχικ:τ•fιραις γιεννήΘ'ηκ·ε, ί:ζ,ησε κιαi 

μ.εrγαλούpΎJφ•ε ση'ι γrfι τοuς ποu σήμερα 

ay,ρια στφι:,η, πσδοιτrαrτοw. 

Ό "Αγιος yιεννήθη~ε στο Χ•ι.JΙριο Σuκές, 

τ•Ο'll'οθlεισ·ία σήιμιειpα ΚIOV~a στο Παλαίκuθρο, 

το i:τος 834 μ.Χ., em·o πατΘ;χχ ίερέα. Δε

κσιiξη· χ;:;οι''ωv ό ΔηιμητιριανΟς πfl;yε σi:. μο

να:στ·ήιρι. Μέσα σΕ: λίγα χpόιιvα ί:γιvε ξα

κουστος σ' δλιη η'ιν Κύτφο γιατi εΤχε θε

ιροιπιευτικες ίκαrνότ.ηrrες. ΠoV\U γ;prr'jγopα χει-

1ρ::JrrσvιήΘηικε σi: πρεσούτερο. Ά;ηότιφα σΕ: 

ήyοι~μevο καi σε ήλικία 56 xιpo•vCJv χειροrrσ

vή:θιηικ:ε 'Εττίισκοητιος Χύτ.pιων. 

ΜΕ: aξιοσημιείωτοv· ζijλov &;:;rχισιε το ε•;:.

yο τσt!'. Οί χfjριJς ,α όpιφαr.ιά, σί ά·διικούφ:

•νισι, wιρΙΙ<ΟΊΚαν συιμrτταιpάΙσταση. ΜΕΙpίιμ!Ι.'ηισε 

γι•a τσUς -πεινσJσΙμέvου:ς, τοuις φτωrχ-οvς, τοu•ς 

φuιλσJκισιμιέιν•cιu•ς. Ή φrήιμιη, του σαν θαuμα-

1"0'Jι,Οiyοιί)ι ξαtτrλώβηικ'Ε ποwτ·οu. Έ:τriση,ς i'jταν 

σ'Π'ΟU6α'\ Ος στο ,κιήιpυιγιμα. 

"Οιμιωις ή πιο κ.άτω Θνέιργειά τοv, έκα.με 

το πο•ίιμΙΙΙιό rrou να τον ό:γιοιπrήσ.η: δι:τΜά. Ή

ταν ό καιρός των 'Αpαiβικ.ων έπηδpqμ&ιν. 

Βά;::ιβαιρα στίφιη, Άράiβιωv, μέ ~ρrχιη:γο fνα 

ά.pΜησίιθipιη,ΟΊΚiΟ• 'Έλλιηvα ποu ι:Wο.μαζόταrιι Δα

μιαvός, κiά!μvοuν έrτrιδριοψfι στο Βασίλειο 

των Χύτρ;ωv, λιJηιλατοΟν, σψάζουν, κατ::ι:

κ•α:ίοuv, 6ιά~-ουν. 'ΑΜθεια 1 000 χιρόvια άp-

ΚΛΕΙΤΟΥ ΣΗΜΕΩΝΙΔΗ 

'6κΙπ•αιδε.uτ ικοίJ 

yιότΕJρα ά,κ·ρι6ως τι): ίδια πιpάττει ό 'Αττ-ί

λας. 

Και οί νεώτιει;χJ'Ι ΔCΙΙμια,.οl δf;v f:λc:•jιαoJ. 

"Αν•οιξα:v τον δpό'μο στ iς 1 5 'I οu·λίοu τα-ϊι 

'7 4 στοuς vΘους 6αιpι13άiροvς ά-πΟ η'ιv 'Ανα

ταλή. Ή Ιστοριίια: έπαvαιλαiμιβάiνlετα:ι. 

Ό έ§ι.JΙμότιη~ς Δqμιαr.ιος πf\ιρε ,μαζί τοο 

στi] Βα6vιλώ,.ια τi]ν σηιμιφι"""ι Βαyδό:τ-.ηι 

χιλιάJS.ες αiχιμαλιώτους. Ό yέjροντας τότε 

Δημηrrριανος εκλαψε πιικρα για τi]ιν κα·τα

στροφrή. "Ομως οί:ίτιε μι•α στιγ1μit δέν Ε,χασε 

τi]ιν τrίστ•η του·, η'ιv έλπίδα. 'Ακολοuθεϊ το 

ποίιμνιό του στi]•ν αiχιμαλ,ωσία. Συvrnντά τοΙΙ 

a•::ιχη;γδ τCJv Άρό16ωιv ση'ι·ν Βαιοιυλώ•ναι. ΜΕ. 

δά:κι;:;υ·a: περιγΙράlφει τη λ:ηρτ,pιικι'ι έπτιο:ρο,μη 

τοu Δα)μιανσu καi καταιφ,έρΥΙει να έλεvθΕJΡώ

σει τ.::>•uς αί,χιμαλώτοvς. "Ολοι έπιστιpέφοV"·' 

στι'ιv Κύτιιρο•, στοuς Χύτρους. 

'Ύστιε:pα άττο λίγο καιιρΟ ό <iξιος ίΕJράJr)

χ•ης, νικηιμ·ένας Ο::ττο τΙς ταλαι-wωρίες κα:1 τΙς 

θλίψεις, π:έθιrnvε σε ήλικ.ία 8 1 ετων στ'1ς 6 
Ν.::;ε;~lιορίcu, τοί) 915 μ.Χ. 

τ α λείψαν•ά του τα φύλαξαν κσ:λ.α ο! ώ

σεοεί'ς Χ,ριι•στιαva•ί. ΓιΟ: 1000 χιρόvια δεv 

μrττόι;;ιε,σε χέρι &:πιστοιυ vα τα μ•οlλύ,.ει. ΟΙ 

ΚuiθΙραιwrτες τ·a φύιλαyαν τΟ: 1"1Ελεuτα1α χρό

vια στι'ιν έικ:κλησία τijς Παιναιyίας Χσ:p5ακιώ

τισσ•CJΙς, τijς ΚvΘΙραίας. Σ aν ο! ΤαJJΡιωι πά

τησαν -n'ιν KuΘI;,Jri:α ό <iξιος !ερέας τfiς Πα

ναyίας Χαιρδa:κιωrτίσσης πi'j.ρε τΟ: /,ε:ίψανα. 

Σήιμιφα ορ:σκ·οιvται Ο:σφα!λισΙμέΙΙΙα στfιν 

έλεύ€ΙΕjpη κ ύmpo. Γ ι Ο: δεύτ<ΕJpn-]ι φφα '!1όριόσ-
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φe..ιγας δ 'Άγιος. Κα\ τώ;Jα καθοδη-γητής, 

rtλπιδοφόρος. 

Oi Κuθ,::οεώτες EXOVY τι'ιν &δαιότητα δτι 

δσ0ς καιρΟς κι δ:ν 1reράσει θ6: mχμε στά 

σπίτια μας στι'ιν άyιασμένη γη μαι;. Ό 

··Α γιος Δημητριανός θά πετίιχει δτι ξανα-

111έτuχε. 

Κ ι ι,μ~:ίς οΙ Κ υθ,::ιεώτ~ Ε. χουμε Ενα τάμα 

άναrπλή:ρωτο πρός τΟν ·Α γιο. Na τοΟ κτf

σ:ΥJΙμε fvα παραχλήσι στΟν τόπο πα'ι fζη-

ΕΛ!Ε.ΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

σε καΙ τιiθανε. Στήν πφ·ιοχ·ι'ι Άyίοο Δημη

τ.:)ιcrι::.Ο Κ~;:;.έας. ΤΟ: σχέδια το\J mφεl()κλtι

σιοο i'\ται Ετοιμα τον 'Ιούνη τοΟ '74, ένα 

μrjνα ποiν άπΌ τι'ιν σνμφο,::χΧ. 'Όλα lτοιμα 

yιa το χτίσιμο. ΔVJiρεΕς σε τοίιδλα, άσ6έ

στη, τσιμέντα καi π.ροπάντωv ό;μέτpητοι έ

θελ::>vτΕς yιa έp.γσσία. 

Κάrιε καΙ πάλι το θαuμα σου 'Άγιε Δη

μ.ητ~ιαιvέ. Το τ·ά;μα μας δσα χ:pόνια κι av 
Cl<:ρ:'ισ::>rJJ τΟχουμε 6σΒει6: ση) ψυχή μας. 




