
 
ΘΕΜΑ: «Ανακήρυξη του Άγιου Θεράποντος, Επισκόπου Κύπρου, ως προστάτη 
Αγίου του κλάδου των Φυσικοθεραπευτών.» 

 

 

Μακαριώτατε Άγιε Πατέρα, 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών αποτελεί Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου, που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και η 

σύστασή του περιγράφεται στον Ν. 3599/2007. Μέλη του είναι όλοι οι πτυχιούχοι 

φυσικοθεραπευτές που ασκούν το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή στην Ελληνική 

επικράτεια. Στην παρ. 1 του άρθρου 2, αναφέρεται ότι «σκοπός του Συλλόγου είναι 

η προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικοθεραπείας ως ανεξάρτητης και αυτόνομης 

επιστήμης και η παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης στο κοινωνικό σύνολο». 

 

Θέλοντας ο Σύλλογος μας να έχει, να τιμά, να προβάλλει και να εορτάζει έναν 

Προστάτη Άγιο, ανατρέξαμε στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, και 

καταλήξαμε μετά από ομόφωνη εισήγηση του Κεντρικού Διοικητικού  Συμβουλίου 

και απόφασης  της  Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων στον Άγιο Θεράποντα 

Επίσκοπο Κύπρου, ο οποίος τιμάται από την Εκκλησία μας στις 14 Μαΐου. 

 

Και αυτό για τους παρακάτω λόγους: 

 

1. Το όνομα του Αγίου Θεράποντος, εκφράζει την βαθιά επιθυμία του 

Ιατρού και των ασθενών, που είναι η περιπόθητη θεραπεία. 
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2. Στην βιογραφία του Αγίου Θεράποντος (βλ. βιβλίο π. Αθανασίου 

Γιουσμά «Άγιος Θεράπων, Επίσκοπος Κύπρου», Μυτιλήνη 2011), η 

οποία βασίζεται σε εγκωμιαστικό λόγο για τον Άγιο Θεράποντα, του 

Αγίου Ανδρέου Κρήτης, καταγράφονται πλήθος θαυμάτων που 

σχετίζονται με την εργασία μας. Αναφέρουμε ορισμένα: Κάποιος 

ονόματι Αναστάσιος που καταγόταν από τα μέρη της 

Κωνσταντινούπολης, είχε για πολλά χρόνια παράλυτο το χέρι του και 

μάταια προσπαθούσε να κινήσει τα δάκτυλά του. Ως την στιγμή που 

ήρθε και προσκύνησε την λειψανοθήκη του Αγίου Θεράποντος και 

παρέμεινε κοντά σε αυτήν προσευχόμενος εννέα ημέρες. Την ένατη 

ημέρα, ήταν 6 Ιανουαρίου, ο Άγιος τον θεράπευσε και όλοι έβλεπαν 

τον ως χθες άνθρωπο με το παράλυτο χέρι να αντλεί νερό και να 

γεμίζει την κολυμπήθρα του Μεγάλου Αγιασμού! Κάποιος άλλος 

παράλυτος ονόματι Θεόδωρος, αναφέρει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, 

κάθισε εκλιπαρώντας το έλεος του Αγίου Θεράποντα πλάι στην 

λειψανοθήκη του «ημέρας τριάκοντα». Όταν κάποια στιγμή θεωρεί τον 

θαυματουργό Άγιο να του προσφέρει ψωμί και κρασί. Ο παράλυτος 

γεμάτος δέος ανακάθισε στο στρώμα του, για να δεχθεί τις προσφορές 

του Αγίου Θεράποντα και αμέσως συνειδητοποίησε πως η θεραπεία 

ήλθε αυτή τη στιγμή και αναπήδησε από το κρεβάτι του ευχαριστώντας 

τον Άγιο. Κάποια άλλη φορά έφεραν ένα μικρό νεογέννητο βρέφος 

στον θείο Θεράποντα. Αυτό είχε γεννηθεί με τα πόδια διπλωμένα και 

τις φτέρνες κολλημένες στα οπίσθια. Το θέαμα ήταν οδυνηρό. Το 

βρέφος αυτό έμοιαζε περισσότερο με τέρας ή έκτρωμα παρά με 

άνθρωπο! Μόλις το πλησίασαν στα Ιερά Λείψανα του Αγίου 

Θεράποντος ανεξήγητα το κοριτσάκι, μπροστά στα μάτια όλων, έγινε 

καλά! Τα πόδια του αποκολλήθηκαν μεταξύ τους και από τον πρωκτό 

και εκστασιασμένοι οι γονείς ευχαρίστησαν τον Άγιο. Τέλος, κάποιος 

άλλος στρατιώτης, ονόματι Στέφανος, Αρμένιος στην καταγωγή, 

παρέλυσε σχεδόν ολόκληρος. Αντιμετώπιζε κάποιος σοβαρό πρόβλημα 

στη σπονδυλική του στήλη. Κατάφυγε στον Άγιο Θεράποντα και 

πράγματι «απήλθεν ορθός και ολόκληρος»! Έφυγε όρθιος και υγιής.    

 

Οι φυσικοθεραπευτές ως επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας 

«απασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με τους ιατρούς, μετά από 

σχετική ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση 

παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων καθώς και τραυματικών 

βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό 

και καρδιαγγειακό σύστημα» (Π.Δ. 90/1995, άρθρο 1). 



Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι η προστασία και ευλογία του Αγίου Θεράποντος 

αποτελεί βοήθεια στο έργο και την άσκηση του λειτουργήματος του 

φυσικοθεραπευτή και προς τούτο αιτούμαστε την, με βάση τους Ιερούς Κανόνες της 

Εκκλησίας μας, ανακήρυξη του Αγίου Θεράποντος, επισκόπου Κύπρου, ως 

προστάτη Αγίου του κλάδου των φυσικοθεραπευτών. 

 

Καταθέτουμε το βαθύτατο σεβασμό τόσο του Κεντρικού Διοικητικού 

Συμβουλίου, όσο και όλων των φυσικοθεραπευτών μελών του Π.Σ.Φ., 

επικαλούμενοι την ευλογία και πατρική Σας ευχή. 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ. 
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