Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΑ*
Ὁ ἅγιος Σπυρίδων ἔζησε τὸν 4ο αἰῶνα, τὴν ἐποχὴ ποὺ αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Μέγας
Κωνσταντῖνος. Γεννήθηκε στὴ νῆσο Κύπρο καὶ ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας ἀσχολήθηκε, ὅπως ἀκριβῶς
καὶ ὁ πατριάρχης Ἰακώβ, μὲ τὴ διαποίμανση προβάτων. Ἦταν ἄνθρωπος ἰδιαίτερα ἁπλοῦς
καὶ σεμνὸς στὸ ἦθος. Διακρινόταν γιὰ τὴν πραότητα καὶ τὴ μεγάλη του ταπείνωση καὶ
μειλιχιότητα. Ἀγαποῦσε τὴν ἡσυχία καὶ μακριὰ ἀπὸ τὸ πολύβουο πλῆθος φρόντιζε καὶ
ἀγωνιζόταν στὴν ἐπιμέλεια τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς τήρησης τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.
Μετὰ τὸν θάνατο τῆς συμβίου του καταστάθηκε ἐπίσκοπος τῆς πόλεως τῆς Τριμυθοῦντος.
Ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ ποίμανε θεαρέστως τὸ ἐμπιστευθὲν εἰς αὐτὸν ποίμνιο καὶ φρόντισε τόσο
γιὰ τὶς πνευματικὲς ὅσο καὶ τὶς ὑλικές του ἀνάγκες. Μιμούμενος τὸν Ἀβραὰμ ἦταν πάντοτε
εὐπρόσιτος καὶ κοινωνικὸς στοὺς πένητες καὶ τοὺς ξένους, βοηθοῦσε ποικιλοτρόπως τοὺς
ἐμπερίστατους, παρέθετε τράπεζα στοὺς φτωχοὺς καὶ πεινασμένους, ἀνάπαυε τοὺς κόπους
τῶν ὁδοιπορούντων.
Ἀξιώθηκε ἀπὸ τὸν δωρεοδότη Θεό, ἐνῷ ἀκόμη ἦταν ἐν ζωῇ, τοῦ χαρίσματος τῆς
θαυματουργίας. Θεράπευε τὶς ἀσθένειες τῶν σωμάτων, ἐπιτιμοῦσε καὶ ἐξεδίωκε τὰ
ἀκάθαρτα πνεύματα, ἀνέστησε νεκρούς, ἐξοῦ καὶ ἡ προσηγορία του ὡς θαυματουργού.
Κοιμήθηκε εἰρηνικὰ στὶς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 348 καὶ τάφηκε στὴν ἐπισκοπή του. Τρεῖς αἰῶνες
ἀργότερα, ἀπὸ τὸν φόβο τῶν ἀραβικῶν ἐπιδρομῶν, τὸ ἄφθαρτο σκήνωμά του μεταφέρθηκε
στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ κατατέθηκε στὸν ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας. Λίγα χρόνια μετὰ τὴν
ἅλωση τοῦ 1453, μεταφέρθηκε κρυφὰ στὴ νῆσο Κέρκυρα, ὅπου καὶ φυλάσσεται μέχρι τῆς
σήμερον.
Στην τουρκοκρατούμενη σήμερα Τρεμετουσιά (διάδοχο κοινότητα της αρχαίας πόλης της
Τριμυθούντος) βρίσκεται η εκκλησία της μονής Αγίου Σπυρίδωνα, του οποίου η μνήμη
εορτάζεται στις 12 Δεκεμβρίου. Λίγο μετά την κοίμησή του, στις 12 Δεκεμβρίου του 348 μ.Χ.,
κτίστηκε ναός προς τιμήν του, στην πόλη Τριμυθούντα, όπου έζησε και ποίμανε τον λαό του
Θεού για πολλά χρόνια.
Με την πάροδο του χρόνου δημιουργήθηκε μοναστική κοινότητα γύρω από την εκκλησία,
αλλά δυστυχώς η πρώτη ιστορία του Μοναστηριού είναι άγνωστη. Ο περιηγητής μοναχός
Βασίλειος Μπάρσκι, που την επισκέφθηκε το 1735, άφησε μία ενδιαφέρουσα περιγραφή
της. Κάνει λόγο για «ωραία λιθόκτιστη εκκλησία, όχι μικρή, (ότι) διορίσθηκαν ηγούμενος και
ιερομόναχος και άρχισαν να μαζεύουν μοναχούς και έτσι δημιουργήθηκε το Μοναστήρι». Το
μοναστικό συγκρότημα αποτελείται από πέντε δωμάτια στη μια πλευρά και τρία στην άλλη.
Η πρώτη προς στα νότια ήταν η κυρίως Μονή, ενώ η δεύτερη προς στα βόρεια χρησίμευε ως
στάβλος και αχυρώνας. Ο σημερινός ναός, ανακαινισμένος το 1729, είναι κτισμένος στα
ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής του πρώτου μισού τού 5ου αιώνα, στο ψηφιδωτό
δάπεδο της οποίας αναγράφεται το όνομα του ψηφοθέτη Καρτέριου. Το τέμπλο είναι έργο
του 17ου αιώνα και τα βημόθυρα του 1634 φέρουν την υπογραφή του ιερογράφου Παύλου.
Στη δεξιά πλευρά του ναού, δίπλα στο ιερό βήμα, βρίσκεται η σαρκοφάγος όπου
αναπαυόταν το άφθαρτο λείψανο του αγίου για περίπου τρεις αιώνες.

Τον έβδομο αιώνα το σκήνωμά του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί
(γύρω στα 1456) στην Κέρκυρα, όπου τιμάται ως προστάτης και πολιούχος. Το Μοναστήρι
λειτουργούσε και ως Κέντρο Συντήρησης Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής τέχνης για εικόνες
και χειρόγραφα. Μετά την Τούρκικη εισβολή εξαφανίστηκαν περισσότερες από 150
βυζαντινές εκκλησιαστικές εικόνες και ανεκτίμητης αξίας χειρόγραφα. Πριν τη Τουρκική
εισβολή χιλιάδες προσκυνητές πήγαιναν κάθε χρόνο κατά την ημέρα της γιορτής του Αγίου,
στις 12 Δεκεμβρίου στο Μοναστήρι του, όπου γινόταν μεγάλη πανήγυρη.
Σήμερα η Μονή του Αγίου Σπυρίδωνα στην κατεχόμενη Τρεμετουσιά έχει μετατραπεί σε
στρατώνα του Τουρκικού Στρατού και γι’ αυτό τον λόγο δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε
πληροφορίες για την κατάστασή του, αφού είναι αυστηρώς απαγορευμένη στρατιωτική
περιοχή.
*Πηγή: Ιστολόγιο Ιεράς Μητροπόλεως Τριμυθούντος - http://www.imtrimythountos.org.cy.

