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ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

Η Αγία Ελένη επάνω στο όρος ΘΑ

ΒΩΡ έκτισε τον ναόν τα εγκαίνια του 

οποίου ετελέσθησαν 6 Αυγούστου, δι' ό 

κι' επεκράτησεν έκτοτε, να εορτάζεται 

από τους Χριστιανούς η εορτή της ΜΕ

ΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ. .. 

Εκκλησία της Μεταμοpψ!.i>σεως ευ

ρίσκεται και στην Ακανθού, που χτίστηκε 

πριν 70 τόσα χρόνια, παραπλεύρως της 
παλαιάς εκκλησίας. Πολλοί πάρα πολλοί 

ήσαν οι προσκυνητές που κατά. χιλιάδες 

ξεκινούσαν να πάνε, από την μια άκρη 

της Κύπρου ως την άλλη, άλλοι πεζοί, 

άλλοι καβάλλα σε άλογα, και άλλοι σε 

αμάξια ... Αυτοκίνητα προ εβδομηκονταε
τίας rΊτ-αν ελάχιστα ακόμη ... 

Τ ο καλίηερο θέαμα τα αμάξια. 

Μα επειδή τα περισσότερα 

Και έβλεπες τα αμάξια αν κο

που είχαν από πάνω το καθένα και 

μια τέντα άσπρη, για να προφuλάει τους 

προσκυνητές από τον ήλιο και τον άνε

μο ... 

νύχτα άναβαν τα φαναράκια 

τους, κάτω του κάθε αμαξιού ""'l'uuJv 

του νόμου, και 

... "''"'"'"-""' του vιJ•..ι~'"''" 
τόrην του άλλου τα αμάξια, να 

ακολουθούν το δρόμο Κuθρέας Λεuκο

vοίκοu, και να φτάσουν στην Ακανθούv, 

όσο πιο γρήγορα, ενωρίς, να εξασφαλί

σουν χώρο για στάθμευση, va ξεκουρα
στούν και να πάνε στον εσπερινό, να εκ

κλησιαστούν .. 

Γιόγκος: Κωνσταvτιvfδrις 

Μιαν τέτοιον δειλιvήν ο παππούς 

μας ο γέρο-Χατζη Σαβοuρής πόζεξεv από 

το αλώνισμα πολύ ενωρίς, κι όταν τον ρω

τήσαμε εμείς οι πιτσιρίκοι, το γιατί. .. μας 
απάvτησεν: Αύριο παιδιά μου είναι μια με

γάλη γιορτή του χριστιανισμού, η γιοpτi) 

της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος ... δεν 
επροσέξετε πόσα αμάξια περάσανε ψες 

πάνω nou τη γιοφύρσ της σιδερόστρα

τας ... Και ο παππούς βιάζεται, θα πάρει το 
ζευγάι σπίτι, θα το παχνιάσει, θα λουστεί, 

Θα αλλάξει φορεσιά και θα πάει στον 

εσπερινό, όπως πάντοτε ... 

Με την ώρα μας και μεις ο κα-· 

τόπιν του άλλου βρισκόμαστε σπίτι. Κάμα

με κάτι κοuτσοδούλια ο καθένας μας, δει

πνήσαμε κι ετοιμαζόμαστε για ύπνο .... Μα 
στο ξωηόρτι, ... κάθουνται η νούvα μας η 
Χαριτίνη, η Μαριτσού του Κοuδελλίλη ... 
καθήσαμε ένας ένας κοντά στη μόνα μας, 

που έκαμνε τη δασκάλα εκείνη την ώρα, 

πο1.ος ξέρει, για το πανηγύρι της Ακαν

θούς οπότε, βλέποντας μαc; κροκαθισμέ

vοuς κοντά της αρχίζει .. Ναι παιδιά απόψε 
είναΙ ο εσπερινός της μεγάλης 

της Μεταμόρφωσης του Χριστού, απόψε 

ανοίγουν οι Ουρανοί, οι αγγέλοι θα συνο

δέψουν το Χριστό, απόψε τα επουράνια 

είναι ανοιχτ(.ι Για τοuς δικαίοuς, όσοι εί

ναι φρόνιμοι, όσοι είναι ζητή

σουν από το Θεό Θα το έχουν ... 

- Και ποια ώρα, μητέρα, ανοίγουν τα 
επουράνια; 

- Έκτακτα, ανοίγουν ι μπορεί μεσάVU·· 
χτα, μπορεί ξηφώτι .. 


