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BIOI, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΘΙΜΑΑΠΩΝ 

Α'- Η ΑΓΙΑ AIKATEPINH-

Η αγία ήταν κόρη του Βασιλί-

σκου της Αλεξανδρείας ΚιiJνστα (ή 

Κέστου). 'Ηταν πάνσοφη και ωραιοτάτη. 

Κατά διαταγή του αυτοκράτορα Μαξψίνοu 

συζήτησε περί με πενήντα εθνι

κοι:ις φιλοσ6φους και όχι μόνο αναδεί

χθηκε νικήψια, αλλά τους μετέστρεψε στο 

Χριστιανισμό. Ο Μαξιμίνος τους 

όλους στη φυλακή. Η αγία Αικατερίνη και 

μέσα στη φυλακή πολλούς έκαμε χριστια

νούς, μεταξύ των οποίων ΠJ γυναίκα του 

Μαξιμίνου και τον συνοδό της αξιωματικό 

Πορφύρω και άλλους διακόσιους στρατιώ

τες που κατ' εντολή του Μαξψίvοu αποκε

φαλίσθηκαν. 

Η αγία aντιστεκόταν σταθερή 

στις κολακείες κω τις απειλές του Μαξιμί

νου, και όταν ο τροχός με τα κοφτερά καρ

φιά πό.vω στα οποία θέλησαν να βασανί

σουν την κατά θαυμαστ6 τρόπο κατα

στράφηκε, ο τύραννος εξοργίστηκε και 

διέταξε να την aποκεφαλίσουν. 

Τα λείψανα της Αγίας Αικατερίνης ανα
καλύφθηκαν σης παρυφές του 

Χωρήβ, κατά τον Η' αιώνα, και μεταφέρθη-

καν στην ιερά μονή του Σινά από Αιγυ

πτίους χριστιανούς. 

Η μονή του Σινά ιδρύθηκε από τον αυτο

κράτορα Ιουστινιανό Α' επ' ονόματι της 

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και τιμή

θηκε αργότερα στ' όνομα της Αικατε

ρίνης. 

Στη ΔίJση η Αγία 

της Φιλοσοφίας. 

σαν προστάτιδα 

Η αριστοκραηκr'1 καταγωγή της, ο 

μπτος βίος της, η μόρφωση της, τα βασανι

στήρια και το μαρτύριο ω οποίο υπέστη 

χάριν του Χριστού, την ανέβασαν πολύ 

ψηλό στην συνείδηση των χριστιανών και 

γι' αυτό είναι πολλές και περίφημες οι 

εικόνες της. 

Εικονίζεται πιΊντοτε «κατ' εvιόπιοv», ντυ

μένη συνήθως βυζαντινή στολή αuτοκρά-

Αντρi::ος Ροι.ισοuνίδι1ς, Λαογράφος 

στο Κέντρο Εrηστημονικών Ερευνών. 

τειρας, με στέμμα στην κεφαλή, και με 

κλαδί φοινικιάς. ποίJ συμβολίζει τον 

θρίαμβό της εναντίον της ειδωλολατρίας. 

Την εικόνα της σχεδόν πάντοτε την πλαι

σιώνουν τροχός και ξίφος που δηλούν 

το μαρτύριο της και βιβλία σαν ένδειξη της 

σοφίας της. Κάποτε αντί aυτοκρατορικά 

φορεί μαφόριον, σύμβολο της 

παρθενίας της 

λαογραφικι'ι στοιχεία που αφο

ρούν την Αγία Αικατερίνη είναι και τα ακό-

λουθα: 

Στο χωριό υπάρχουν τα ερείπια 

που μέχρι σήμερα οι κάτοικοι 

λένε την τοποθεσία Σάντα Κατερίνα. Εκεί 

παίρνουν τα άρρωστα μωρά οι περίοικοι, 

ιωίνε τα ροι:ιχα που φοράνε (Cιλλα τα κρε

μάνε σ' ένα Θάμνο εκεί κοντά). τα ντύνουν 

με άλλα και πιστεύεται ότι γίνονται καλά, 

γιατί εκεί την αρρώστεια τους. 

της επαρχίας Πάφου 

που την λέγουν σταυρωμέ

στην οποιία είναι χαραγμένος 

παράδοση πως εκεί 

Αικατερίνη, Όταν τα μωρά 

ήταν άρρωστα, με διάρροια, τα έπαιρ-

ναν εκεί. οι τους, έκαναν το 

τους, προσκυνούσαν την πέτρα, 

άναβαν κερί ή κανδιΊλι ι.:ιι κολλούσαν το 

κερί στην πέτρα, άφηναν επίσης χρήματα, 

αφαιρούσαν από την κεφαλή του παιδιού 

τρίχες που όφηναν εκεί ή ρούχα από το 

παιδί και τα στην τριμιθιά που 

υπήρχε εκεί. και πίστευαν πως μ' αυτά θα 

θεpαπεύετουν το παιδί. 

Στη Β.Δ. Πάφο κατά το βράδυ της πcφα

μονιΊς της οι ζuμι\Jvοuν ξερο

τήαvα (τηγανίτες) προς χάρη της, για να 

κάμουν μπόλικο μετάξι. Προσπαθούν να τα 

κάμουν όσο πιο μεγάλα μπορούν για να 

γίνουν μεγάλα και το «.ουκκοιjλιa του μετα

ξιού κατc1 την ομοιοπαθητική τους μαγεία. 

Στο Γουδί της Πάφου προσπαθούσαν να 

τηγανίσουν τα ξεροτi)ανα (τηγανίτες) 



όσο μπορούσαν το πρωί' κατά τα χαράματα, 

γιατί πίστευαν ότι τα τηγόν1ζε πρ<.iηiΊ 

θα έκαμνε περισσότερο μετάξι 

γνωστό ξεροτήανα οι 

στην Κύπρο κατά τα ξημεριiψατα των 

Φώτωv και τα ρίχνουν πάνω στις των 

σπιτιών (κάποτε τα ρίχνουν από την καπνο

δόχο για να τα πάρουν τα δαιμόνια, 

οι Καλικάντζαροι που συμβολίζουν τους 

βλαστικούς δαίμονες και έτσι να φύγουν. 

Αν δεν τους ρίξουν πιστεύεται ότι απλώ

νουν την ποδάρα τους από την καπνοδόχο 

και αναποδογυρίζουν το τηγάνι Μόνο που 

στην Πάφο αυτά τα ξεροτήανα (τηγανίτες) 

είναι πίττες, εν(iJ για την Αγία Αικατερίνη 

είναι στρογγυλά, και στις δυο 

αποτελούν μειλίγματα (προσφορές), 

Στη Μονή της που βρι--

σκόταν στα Κούκλια, επαρχία Πάφου, οι 

καλόγηροι την ημέρα της έψηναν ξερο

τήανα αντί κόλλυβα και τα πρόσφεραν στο 

εκκλησίασμα σε τσέστες, 

Είναι γνωστό πως τα ξεροτήανα (τηγανί

τες) γίνονται με αλεύρι, που κατασκευάζε: 
ται από σιτάρι, το κύριο χαρακτηριστικο 

της βλαστήσεως. Γι' αυτό οι καλικάντζαροι 

σαν βλαστικοί δαίμονες τα επιδιώκουν 
όπως και τα λουκάνικα. Γι' αυτό υπάρχει το 

σχετικό ασμάηο που πιστεύεται ότι αuτοι 

λένε: 

Τιτσίν τιτσίν λουκάνικο 

μαχαίρι μαυρομάνικο 

κομμάτι ξεροτήαvο 

να φάμε και να φύουμε 

Τα λουκάνικα γίνονται με κομμάτια από 

χοιρινό κρέας. Ο χοίρος σε περιο--

χές της Κύπρου κατά τα Χρι-

στοί;γεννα (αλλού τις αποκριές και αλλού 

το φθινόπωρο), Αλλά ο χοίρος αττό αρχαιο

τάτων χρόνων (ήταν σύμβολο της θεάς της 

γεωργίας Δήμητρας) μέχρι σήμερα είναι 

σύμβολο της βλαστήσεως, Γι' αυτό το επι

διώκουν οι καλικάντζαροι που συχνάζουν 

κατά τα δωδεκάμερο. Το μαχαίρι το μαυρο

μάνικο (ιδίως όταν έχει τρία καρφιά) αrιο

δκi>κει στην ηίστη του λαού τους δαίμονες 

και ασφαλώς και τους καλικάντζαρους. Η 

λέξη τιτσίν είναι παιδική και λέγεται για το 

μικρό κομμάτι Σ' αυτή την περίπτωση τη 

λένε οι καλικάντζαροι γιατί κατά. κάποια 
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λα'ίκή δοξασία καλικάντζαροι γίνονται τα 

αβάφτιστα παιδιά. 

Όσον αφορά την Αγία Αικατερίνη 

πιστεύεται όπως έχουμε αναφέρει προη

γουμένως ότι είναι προστάτρια του μετα

ξοσκώληκα, Αλλά όπως είναι γνωστό ο 

μεταξοσκιί1ληκας τρέφεται με φύλλα μου

ριάς και στην έλλειψη τούτων με φύλλα 

βάτου. Τόσο η μουριά αλλά κυρίως ο βάτος 

που πολλαπλασιάζεται εύκολα συμβολί

ζουν τη βλάστηση, Γί' αυτό η Αγία Αικατε

ρίνη πιστεί;ουμε πως στη λαϊκή αντίληψη 

ηοοστατεύει τη βλάστηση, Έτσι τηγανί

ζ~uν γι' αυτή τα ξεροτήανα (τηγανίτες.) που 
όπως έχουμε ηει ανηπροσωηείιουν κυρίως 

τη βλά.στηση. 

Κοντά στο χωριό Χόλη της Β.Δ. Πάφου 

υπάρχει μια παλιά εκκλησία της Αγίας Αικα

τερίνης που σύμφωνα με παράδοση κτί

στηκε με το γάλα (είναι γαλόκτιστη) που 

έπαιρναν οι βοσκοί από τις αίγες της που 

έβοσκαν στο τσιφλίκι της. Η παράδοση 

πιθανό να προι'jλθε από το γάλα (αντί αίμα) 

που έτρεξε από το κομμένο κεφάλι της, 

όπως θα δούμε παρακcηω. Ύστερα η 

παράδοση αυτή μεταφέρτηκε και σ' άλλες 

εκκλησίες γaλόκτιστες, aφιερωμένες σ' 

άλλους αγίους και ειδικά στην Παναγία, 

Στον Πι:ιργο της Τηλλυρίας υπάρχει επίσης 

εκκλησία που πιστεύεται πως κτίστηκε και 

αυτή με το γάλα. Μέχρι σήμερα οι λεχώνες 

που δεν έχουν γάλα κάμνουν τάμα και 

παίρνουν ορρό (νερόθη ή νορόθθη) δηλ. το 

υγρό του γάλακτος στην πιο πάνω εκκλησία 

και το φυλάγουν σ' ένα βαρ~~λι και μ' αυτό 

τη βό.φοuν όταν χρειάζεται, Έτσι πιστεύ

ουν πως η Παναγία τους βοηθό να έχουν 

γάλα για να θηλάσουν τα βρέφη τους, 

Όπως λέει η παράδοση η λιτανεία στον 

εσπερινό της γιορτης περιφερόταν ηάνω 

στη στέγη της εκκλησίας, γιατί η στέγη 

θεωρείται από το λαό σαν κατοικητήριο 

των δαιμόνων και η λιτανεία ίσως γινόταν 

εκεί για την αποδιοπομηή τους, 

Ακόμα στην ίδια περιοχή υπάρχει παρά

δοση πως η Αγία ζήτησε από τον ήρωα 

Διγενή να της πάρει στην εκκλησια της 

νερό κι εκείνος δέχτηκε με τον όρο να της 

το πάρει και να τον παντρευτεί. Δέχτηκε η 

Αγία και τότε ο Διγενής πατούσε με τα 

μεγάλα πόδια του το έδαφος και σχημάτισε 

αυλάκι από την τοποθεσία «Διενήες» του 
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χωριού Ακοuρδάλια, μέχρι την τοποθεσία 

«Φυτεύκια» που ήταν η εκκλησία της. Μόλις 

η Αγία άκουσε το νερό ν' αναβλύζει έτρεξε 

προς την περωχή των λουτρών της Αφρο

δίτης για να βρει τρόπο να φύγει Ο Διγενής 

αντελήφθηκε τη φuγr) της κι έρριξε τρεις 

(άλλοι λένε δυο) τεράστιόuς βράχους που 

μέχρι σήμερα λέγονται <<Πέτρες του Διγε

νή». Η Αγία τότε έβγαλε το μαντήλι της 

κεφαλής της, το άπλωσε πάνω στη 

θάλασσα κι έφυγε κατά τα παράλια της Μ. 

Ασίας. Ο Διγενής ήταν ζωγραφισμένος 

λένε οι περίοικοι, μέσα στην εκκλησία της 

Αγίας Αικατερίνης αναμαλιάρης (με υψω

μένες τις Ίρίχες της κεφαλής του). Πιθα

νόν να ήταν ο Ae_x_άvyy:λoς Μιχαήλ. 

Στην τοποθεσία «Φυτεύτια" που ήταν η 

εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, έπαιρναν 

οι προσκυνητές από τα γύρω χωριά την 

ημέρα της ξεροηΊανα μέσα σε μαντηλιές. 

Μετά τη λειτουργία άπλωναν τις μαντηλιές 

κατά γης στο προαύλιο της εκκλησίας και 

τα έτρωγαν. 

Άλλοι λένε ότι ένας Τούρκους έβαλε μια 

φορά τις αίγες του στην εκκλησία της Αγίας 

και έπεσε κεραυνός και τις κτύπησε και από 

τότε δεν τις_ ξανά βαλε. 

Στα ερείπια του νεκροταφείου της 

αρχαίας πόλεως της Σαλαμίνας υπάρχει η 

λεγόμενη φυλακή της Αγίας Αικατερίνης. 

Πρόκειται για ένα μικρό κυκλώπειο οικο

δόμημα που αποτελείται από δυο δωμάτια 

και πιστεύεται πως είναι τάφος των ρωμαϊ

κών χρόνων. Η Αγία θεωρείται επίσης γέν

νημα και θρέμμα της Κωνσταντίας (της 

αρχαίας Σαλαμίνας) της Κύπρου. 

Στην φυλακή της Αγίας Αικατερίνης στον 

Απ. Βαρνάβα υπήρχαν ιερές ακακίες της 

Αγίας Αικατερίνης και απαγορευόταν να 

κόψει κανένας κλαδιά γιατί ήταν δέντρα 

ιερά της Αγίας. 

Η Αγία Αικατερίνη τιμάται ξεχωριστά από 

τον ελληνικό λαό, ιδιαίτερα αrτό τις γυναί

κες και τις νέες κοπέλλες. Το μαρτυρολό

γιο της έχει επιδράσει πολύ στο λαό. Ήδη 

μέσα στο συναξάρι της διαβάζει κανείς τις 

θαυμάσιες παραδόσεις για το δαχτυλίδι 

που της έστειλε ο Χριστός, για το περιστέρι 

που της έηαιρνε τροφή στη φυλακή, και για 

το γάλα που έτρεξε από το κομμένο κεφάλι 

της. 
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Στη Δύση όταν οι κοπέλλες φτάσουν στα 

25 τους χρόνια και είναι aνύπαντρες, οργα
νώνουν χορούς, φορούν ένα εορταστικό 

κάλυμμα στο κεφάλι και κατά κάποιο τρόπο 

θέτουν τους εαυτούς τους στην προστασία 

της Αγίας Αικατερίνης για να παντρειπούν. 

Ένα σχετικό ελληνιι<ό έθιμο αναφέρεται 

από τη Μήλο. Όταν είναι να ξημερώση η 
γιορτή της Αγίας Αικατερίνης, παίρνουν τα 

κορίτσια τρεις χούφτες αλεύρι κι άλλες 

τρεις αλάτι, από τρεις γειτόνισσες μονο

στέφανες και μ' αυτά ζυμώνουν μια αρμυ

ροκουλούρα. Τρώνε ένα κομμάτι πριν κοι

μηθούν κι επικαλούνται την Αγία να τους 

6ρη τη μοίρα τους, να τους φανερώση 

δηλαδή στο όνειρό τους ποιόν θα παντρευ

τούν. Τα κορίτσια αφιερώνουν άσπρα λου

λούδια και νυμφικούς πέπλους σ' αυτή για 

μια καλή αποκατάσταση. 

Περίεργη είναι η-περίπτωση της Κεφαλ

λονιάς, όπου οι ετοιμοθάνατοι καλούν την 

Αγία Αικατερίνη να τους δεχτή κοντά της 

λέγοντας «Αγία Κατερίνα μου, δέξαι με στα 

δεξιά σου.» 

Από την ημερομηνία της γιορτής της 

Αγίας Αικατερίνης έχει δημιουργηθεί σχε

δόν ή πανελλήνια δοξασία ότι φέρνει στους 

γεωργούς την ευεργετική βροχή. Οι γεωρ

γοί έχουν την πίστη ότι στην ανάγκη η Αγία 

Αικατερίνη θα δανειστή τη βροχή από τον 

Δεκέμβριο. Έτσι υπάρχει η παροιμία στην 

Πελοπόννησο. Η Αγία Κατερίνα το δανείζε

ται το νερό. 

Βρίσκουμε σε μεσαιωνικούς κρητικούς 

καταδέσμοuς τη δοξασία ότι ο σοφός Σολο

μώντος με τη μητέρα του και με τη βοήθεια 

της Αγίας Αικατερίνης έδεσε τους καταρ

ράχτες τ' ουρανού. 

Β'- Ο ΟΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΙ-

Ο όσιος Στυλιανός καταγόταν από την 

Παφλαγονία. Μερικοί τον ταυτίζουν με τον 

ΑλύπΊο τον Στυλίτη, ή Κιον!τη. Στην ορθό
δοξη εκκλησία συνεορτάζεται με τον Αλύ

rιιο αλλά σαν ξεχωριστός άγιος. Οι ερεuνή-. 
τές, που ταυτίζουν τον όσιο Στυλιανό με 

τον Αλύπιο τον Στυλίτη παράγουν το όνομα 

του από την λέξη στύλος. 

Το λείψανο του αγίου φυλασσόταν στη 

γενέτειρά του. Ο όσιος Στυλιανός έζησε 

μεταξύ του τέταρτου και έκτου αιώνα. Διε

μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς 



και έζησε μέσα σ' ένα σπήλαιο με νηστείες 

και επίπονες ασκήσεις. Απόκτησε . 
γιατρού ποικίλων ασθενειιi\ν και πιστευό

ταν ότι βοηθούσε τις άτεκνες γυναίκες να 

συλλάβουν. Κατά το συναξάρι Ίου, οσάκ.ις 

ο φθοροποιός Θά.νατος γινόταν η αιτία να 

αποθνήσκουν τα νήπια και καθίστα τις 

γυναίκες χωρίς παιδιά, τότε αυτές, επικα

λούμενες το όνομα του Αγίου Στυλιανού 

και αφιερώνοντας μια εικόνα του απο

κτοίJσαν παιδί. Γι' αυτό και ο Άγιος Στυλια

νός συνήθως απεικονίζεται γέροντας, με 

γενειάδα, κρατώντας στην αγκαλιά του ένα 

σπαργανωμένο νήπιο. Η πίστη αυτή είναι 

Πανελλήνια και οφείλεται σε παρετυμολο

γία του ονόματός του, Στυλιανός, αυτός 

που στυλώνει τα πωδιά. Γι' αυτό σε πολλά 

μέρη της Ελλάδας, οι γυναίκες που έχουν 

παιδιά κατά την ημέρα του τον τιμούν απέ

χονταc από οποιαδήποτε εργασία. Στην 

Αδριανούπολη για παράδειγμα, δεν δού

λευαν όσες είχαν Παιδιά, για να ζήσουν τα 
παιδιά τους. Στα Άβδηρα έκαμναν προσφο

ρές για τα μικρά παιδιά. Στην Ικαρία, όλα τα 

σπίτια σχεδόν έχουν την εικόνα του Αγίου 

Στυλιανού και όταν αρρωστήσει κανένα 

παίδί, λειτουργούν το εικόνισμα και το 

σταυροκοπούν μ' αυτό. Στα Κοτύωρα του 

Πόντου έκαμναν στον Άγιο διάφορες 

δωρεές κι' αφιερώματα για την υγεία τους. 

Και στην επαρχία της Ερμιονίδας έταζαν οι 

μητέρες τα βρέφη τους στον Άγιο Στυ

λιανό για να Θεραπευθούν. Στις εκκλησίες 

βλέπει συχνά κανείς στην εικόνα του πλι)

θος μετάλλινα αφιερώματα που απεικονί

ζουν μέλη σώματος βρεφών. Γονείς που 

έχασαν ένα rιαιδί ονομάζουν αυτό που θα 

γεννηθή μετά Στυλιανό ή Στυλιανή. Πολλές 

επίτοκες επικαλούνται τον Άγιο για να τις 

βοηθήσειναέχουνεύκολοτοκετό. 

Γ- Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ 

Η ΚΥΠΡΟΣ 

Ο διωγμός των αποστόλων, μετά τον 

σταυρικό θάνατο του Χριστού έφερε τον 

Απόστολο Ανδρέα στην Κύπρο. Πηγε στην 

άκρη της Καρηασίας και περίμενε να 

περάση καράβι με σκοπό να πόη σ' άλλες 

χώρες να κηρύξη τη διδασκαλία του Θεαν

θρώπου. 

71 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Καθισμένος πάνω στους βράχους της 

ακρογιαλιάς είδε ένα καράβι που ερχόταν 

από τη Σαλαμίνα και φαινόταν πως είχε 

σκοπό να προσπεράση το ακρωτήριο. Όταν 

κόντεψε το πλοίο έκαμε σινιάλο στον καπε

τάνιο. Τότε εκείνος πλησίασε στο ακρογιά

λι. Έρριξε στη θάλασσα μια βάρκα και αφού 

πήρε τον ξένο έβαλε πανιά και προχω

ρούσε κανονικό. 

Σε λίγο το καράβι έφτασε στις Κλείδες 

κάτι νησάκια που φαίνονταν σαν βράχοι. 

Στο μέρος αυτό ξαφνικά σταμάτησε ο 

ευνο"ίκός άνεμος και το καράβι άραξε. Τρία 

μερόνυχτα κρότησε η μπουνάτσα αυτή και 

το καράβι έμεινε εκεί ακίνητο. 

Στο μεταξύ έλειψε το νερό από το καρά

βι. Ο καπετάνιος ρώτησε τον καινούριο επι

βάτη αν υπάρχη κάπου εκεί κοντά καμμιά 

βρύση. Εκείνος του υπέδειξε πως εκεί 

κοντά στο μέρος που τον παράλαβαν υπάρ

χει μια βρύση. Ήταν το σημερινό αγίασμα 

του μοναστηριού. Ο καπετάνιος προστάζει 

αμέσως δυο ναύτες να πάρουν τη βάρκα 

και τ' ασκιά, να πάνε ως εκεί να τα γεμί

σουν. Έψαχναν όλη τη μέρα να βρουν τη 

β~ύοη, αλλά μάταια. Ο καπετάνιος θύμωσε, 

φωναξε τον καινούριο επιβάτη και τον 

φοβέρισε ότι θα τον έρριχνε στη θάλασσα, 

.αν δεν τα κατάφερενε να υποδείξη το 

μέρος που υπήρχε νερό. Έτσι ο Απόστολος 

Ανδρέας αναγκάστηκε να πάη μαζί τους με 

τη βάρκα για να βρή τη βρυσούλα. Όταν 

έφτασαν στο μέρος εκείνο, ο Απόστολος 

Ανδρέας γονάτισε πάνω στο βράχο και 

παρακάλεσε τον Θεό να τον βοηθήση να 

βρη νερό. Ύστερα από την προσευχή προ

χωρεί κατά το μέρος που ήξερε πως 

υπήρχε νερό. Εκεί βλέπει μια πλάκα φρε

σκοκυλισμένη. Την σήκωσε και την γκρέ

μισε στη θάλασσα. Φάνηκε αμέσως η πηγή. 

Οι ναύτες γέμισαν τ' ασκιά τους και γύρι

σαν χαρούμενοι στο καράβι. 

Μέσα στους επιβάτες του καραβιού ήταν 

και το τυφλό παιδί του καπετάνιου ένα 

παιδί κάπου δέκα χρονών, που πριν από 

τέσσερα χρόνια είχε χάσει το φως του. Ο 

Απόστολος Ανδρέας πήγε κοντά στο τυφλό 

παιδί του χάϊδεψε τα: μαλλιά, και του 'δωσε 

ένα χαvάπιν (κύλικα) νερό να πιή καί' να 

νιφτή. Το παιδί του καπετάνιου είδε το φως 

του. 


