
ΤΟ ΚΑΤΑ ΑΓΑΡΗΝΩΝ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Στις 11 Αυγούστου γιορτάζεται η ανάμνηση του θαύματος της σωτηρίας της 

Κέρκυρας από την τουρκική επιδρομή του 1716, όπου κάθε χρόνο συγκεντρώνονται 

πλήθος κόσμου από κάθε μεριά της Ελλάδος, αλλά και προσκυνητές από τη Ρωσία, 

τη Ρουμανία και απ’ όπου αγαπούν τον Άγιο Σπυρίδωνα πάρα πολύ. 

Ο Άγιος Σπυρίδων γεννήθηκε περί το 270 μ.Χ. στο χωριό Άσσια της Κύπρου. Στα 

νεανικά του χρόνια ζούσε ως ένας απλός, αλλά πολύ ενάρετος βοσκός. 

Παντρεύτηκε και απόκτησε μια κόρη, την Ειρήνη. Μετά τη χηρεία του ασπάσθηκε 

τον μοναχικό βίο, μελέτησε πολύ, απόκτησε μεγάλη σοφία και χάρη στις 

θρησκευτικές του αρετές, πολύ σύντομα έγινε Επίσκοπος της Τριμυθούντας. Έλαβε 

μέρος στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο το 325, όπου και θαυματούργησε. Κοιμήθηκε 

το 348 μ.Χ. 

Το λείψανό του, που διατηρήθηκε ακέραιο μετά την ταφή και ανέδιδε ευώδεις 

αναθυμιάσεις, αρχικά διατηρήθηκε σε εκκλησία της πατρίδας του. Μετά την 

κατάληψη της Κύπρου από τους Άραβες, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, το 

691. Τρία χρόνια μετά την άλωση της Πόλης, ο ιερέας Γεώργιος Καλοχαιρέτης 

μετέφερε το λείψανο, μαζί μ’ εκείνο της Αγίας Θεοδώρας της Αυγούστας, σ’ ένα 

χωριό κοντά στην Άρτα και στη συνέχεια για μεγαλύτερη ασφάλεια μεταφέρθηκαν 

στην Κέρκυρα. 

Αν υπάρχει κάτι με το οποίο η Κέρκυρα είναι έκτοτε αναπόσπαστα δεμένη μέσα 

στη νεότερη ιστορική της πορεία, σίγουρα είναι ο προστάτης και πολιούχος της, 

Άγιος Σπυρίδων. Η λατρεία των Κερκυραίων στον θαυματουργό τους Άγιο δεν 

είναι απλώς ένα οποιοδήποτε θρησκευτικό συναίσθημα· είναι η αγάπη, η ελπίδα 

και η παρηγοριά τους. 

Το 1715 ο καπουδάν Χοντζά πασάς, αφού κατέκτησε την Πελοπόννησο κατά 

διαταγή του σουλτάνου προχωρεί, για να καταλάβει και τα Επτάνησα. Και πρώτα 

– πρώτα βαδίζει προς την Κέρκυρα, που τόσο αυτή όσο και τα άλλα νησιά, 

βρισκόντουσαν κάτω από την Ενετική κυριαρχία. 

Ένα πρωί της 24ης Ιουνίου 1716 η τουρκική στρατιά με επικεφαλής τον σκληρό 

στρατηγό της πολιόρκησε την πόλη κι απ’ την ξηρά κι από τη θάλασσα. Επί 

πενήντα μέρες το αίμα χυνόταν ποτάμι κι από τις δύο μεριές. Οι υπερασπιστές 

Έλληνες και Βενετσιάνοι αγωνιζόντουσαν απεγνωσμένα, για να σώσουν την πόλη. 

Τα γυναικόπαιδα, μαζεμένα στον Ιερό Ναό του Αγίου μαζί με τους γέρους κι όσους 

δεν μπορούσαν να πάρουν όπλα προσεύχονται στα γόνατα και με στεναγμούς 



επιζητούν του προστάτη Αγίου τη μεσιτεία. Σαν πέρασαν οι πενήντα μέρες, οι 

εχθροί αποφάσισαν να συγκεντρώσουν όλες τις δυνάμεις τους και να κτυπήσουν 

με πιο πολλή μανία την πόλη. Κερκόπορτα ζητούν κι εδώ οι εχθροί, για να 

τελειώσουν μια ώρα γρηγορότερα το έργο τους. Απ’ την Κερκόπορτα δεν μπήκαν 

κι οι προγονοί τους και κατέκτησαν τη Βασιλεύουσα; Γι’ αυτό και προβάλλουν 

δελεαστικές υποσχέσεις, για να πετύχουν κάποια προδοσία. 

Το επόμενο πρωινό ένας Αγαρηνός με τηλεβόα κάνει προτάσεις στους μαχητές να 

παραδοθούν, αν θέλουν να σωθούν. Την ίδια ώρα, όμως, αραδιάζει κι ένα σωρό 

απειλές στην περίπτωση, που οι υπερασπιστές δεν θα δεχόντουσαν τη γενναιόδωρη 

πρότασή του. 

Περνούν οι ώρες. Η αγωνία κι ο φόβος συνέχει τις ψυχές. Οι Αγαρηνοί ετοιμάζονται 

για το τελειωτικό κτύπημα, όπως λένε. Μα κι οι υπερασπιστές εμψυχωμένοι από 

τις προσευχές τόσο των ίδιων όσο και των ιδικών τους μένουν αλύγιστοι κι 

ακλόνητοι στις θέσεις τους. Η πρώτη επίθεση αποκρούεται με πολλά τα θύματα κι 

από τις δύο μεριές. Η πόλη της Κέρκυρας περνά τρομερά δύσκολες στιγμές. Ο 

λαός ελπίζει και προσεύχεται. Προσεύχεται και πιστεύει πώς ο ακοίμητος φρουρός 

και προστάτης Άγιος του, δεν θα τον εγκαταλείψει. 

Στον Ιερό Ναό οι προσευχές του άμαχου πληθυσμού συνεχίζονται θερμές κι 

αδιάκοπες. 

Ξημέρωσε η 10η Αυγούστου. Κάτι ασυνήθιστο για την εποχή παρατηρείται την 

ήμερα αυτή από το πρωί. Ο ουρανός είναι σκεπασμένος με μαύρα πυκνά σύννεφα. 

Από στιγμή σε στιγμή ετοιμάζεται να ξεσπάσει τρομερή καταιγίδα. Και να! Πολύ 

πριν από το μεσημέρι μια βροχή, καταρρακτώδης, βροχή κατακλυσμιαία αρχίζει 

να πέφτει στη γη. Μοναδική η περίπτωση. 

Νύχτωσε κι ακόμη έβρεχε. Σαν αποτέλεσμα της κακοκαιρίας αυτής καμιά 

επιθετική προσπάθεια δεν αναλήφθηκε εκείνη την ήμερα. Η νύχτα περνά ήσυχα. 

Περί τα ξημερώματα της 11ης Αυγούστου συνέβη κάτι το εκπληκτικό, το 

αναπάντεχο. Μια Ελληνική περίπολος, που έκαμνε αναγνωριστικές επιχειρήσεις, 

για να εξακριβώσει από πού θα επετίθεντο οι εχθροί, βρήκε τα χαρακώματα των 

Τούρκων γεμάτα νερό από τη βροχή και πολλούς Τούρκους στρατιώτες πνιγμένους 

μέσα σ’ αυτά. Νεκρική σιγή βασίλευε παντού. Στο μεταξύ ξημέρωσε για καλά. Οι 

χρυσές ακτίνες του ήλιου πέφτουν στη γη και χαιρετούν την άγρυπνη πόλη. Οι 

τηλεβόες σιγούν. Οι εχθροί δεν φαίνονται. Μήπως κοιμούνται; Τι να συμβαίνει 

άραγε; 



Όλη τη νύχτα ο θαυματουργός εκείνος υπερασπιστής της νήσου, ο Άγιος 

Σπυρίδωνας της Κύπρου με ουράνια στρατιά συνοδεία κτύπησε άγρια τους 

Αγαρηνούς, τους διέλυσε και τους διασκόρπισε. Αυτά ομολογούσαν οι ίδιοι οι 

Αγαρηνοί το πρωί που έφευγαν. Τα απομεινάρια της τούρκικης στρατιάς μαζεμένα 

στα λίγα πλοία που απέμειναν, φεύγουνε ντροπιασμένα για την 

Κωνσταντινούπολη. 

Η ανέλπιστη σωτηρία της νήσου από την εκστρατεία των Τούρκων ανάγκασε κι 

αυτή την αριστοκρατία των Ενετών να αναγνωρίσει ως ελευθερωτή της Κέρκυρας 

τον Άγιο Σπυρίδωνα. Και ως εκδήλωση ευγνωμοσύνης να προσφέρει στον Ναό μια 

ασημένια πολύφωτη κανδήλα και να ψηφίσει ώστε το λάδι που θα χρειαζόταν κάθε 

χρόνο για το άναμμα της κανδήλας αυτής να προσφέρεται από το Δημόσιο. Με 

ψήφισμά της πάλι η Ενετική διοίκηση καθιέρωσε την 11η Αυγούστου ως ημέρα 

Εορτής του Αγίου και Λιτανεύσεως του Ιερού Σκηνώματός Του. 
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