
ΕΛΕΥθΕΡΗ ΚΥθΡΕΑ 

βηκε στην παραλία όπου πραγματικά πήρε 
τα χρήματα. 

Πέρασαν ακόμα λίγα Χρόνια και ο ξενιτε

μένος γύρισε πλούσιος στο μοναστήρι .. Ο 
· δανειστής του τον καλωσόρισε, αλλά μέσα 
του γεννήθηκε το σαράκι της ζήλιας και της 

πονηριάς. 

"Ετσι χωρίς πολλές περιστροφές ξανα

ζήτησε τα δανεικό χρήματα. Ο ξενιτεμένος 

ξαφνιάστηκε. Διότι η βαθιά πlστη του, τον 

έκανε περισσότέρο από σίγουρο, ότι τα 

χρήματα έφτασαν στον προορισμό τους και 
ο δανειστής τα πήρε. · 

Προκάλεσε λοιπόν το δανειστ~ να πόνε 
μπροστά· στο μοναδικό μάρτυρα της συμ

φώνίας ·· τους, τον Αφέντη Χριστό, να 
δώσει τη λύση. Μπροστά δε στους δύο 

αντιδίκους, η εικόνα «aντιφώνησε» και 

βεβαίωσε ότι ο δανειστής πήρε τα χρήμα- . 
τα. Το θαύμα έγινε σωστό στα γύρω χωριό 
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και έτσι η εικόνα του Χριστού πρώτα, και 

αργότερα όλο το 'μόναστήρι πήρε το όνομα 
Αντφωνητής. 
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Αυτό τα μνημεία διατηρήθηκαν μέχρι. 
σήμερα μέσα από τη φθορά του χρόνου και 
τη μακραίωνη σκλαβίό της Κύπρου. Διασώ

θηκαν γιατι οι ξένοι κατακτητές τα σεβά
στηκαν και τα έθεσαν υπό την προστασία 
τους. Πιστεύω δε, ότι σήμερα που βρισκό
μαστε στα πρόθυρα του 21 ου αιώνα, που η 
μόρφωση έχει γlνέι κτήμα όλων των λαών 
της γης, ότι και σήμερα που η Κύπρος 
περνά περίοδο ημικατοχής, το μοναστήρι 
του Αντιφωνητή θα τuχει σεβασμού, και θα 
διατηρηθεί σαν δείγμα θρησκευτικής και 
πολίτιστικής κληρονομιάς για κάθε λογικό 
σκεπτόμενο άνθρωπο. Εύχομαι σύντομα να 
βρεθεί μια δίκιιιη λύση στο Κυπριακό πρό
βλημα, και ελεύθεροι να λειτουργηθούμε 
στο μοναστήρι του Αντιφωνητή. · 

ΑΠΟΣτΟΛΕ Μ' ΑΝΤΡΕΑ ΜΟΥ 30.11.76 

Απόστολε μ' Αντρέα μου πpύσαι dro περιγιάλι, 
Βοήθα να έρτη λευτεριδ στην Κύπρο 1-!ας και πάλι. 

Απόστολε μ' Αντρέα μου παύσε εγκλωΒισμένος, 

Βοήθα σύντομα κι' εσύ νδσαι λευτερωμένος. 

Απόστολε μ' Αντρέα μου, της Κύπρου μας προστaτη, 

Βοήθα πaλι λευτεριδ στην Κύπρο μας για ν' άρτη. 

Απόστολε μ' Αντρέα μου και Α γιε της Κύπρου, 

Βοήθα τους Χριστιανούς να έρτουν στην Μονή σου. 

Απόστολε μ' Αντρεδ μου και πρώτε μαθητή 

θοήθα και την Κύπρο μας να ελευτεpωθεl 

Απόστολε μ' AVrpέα μου προστάτη αυ-Γής της νήσου 
Βοήθα αυτούς πουχaθηκαν οπlσω να γυρlσουν 

Απόστολε μ' Αντρέα, ο των φτωχών προστδτης, 

θοήθα όλούς τους πρόσφυγες στα σnlτια τους να πάσι. 

Απόστολε μ' Αντρέα μου σήμερα που γιορτάζείς, 
όλη η Κύπρος καρτερά το θαύμα σου να κδνης. 

Ανδρέα Παναγfδη 


