
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

και εκτός από μερικό τετραγωνικό μέτρα 

μnροσrό σrnv είσοδο δεν διέθετε καθόλου 

αυλtι Απλόν nταv και το εσωτερικον, με τα 

απολύτως αναγκαία για μια μικρn εκκλnσfα. 

Από ότι ενθυμούμαι υπnρχε nόντοτε έντονn 

επιθυμία επέκτασnς n ανοικοδόμnσnς του 
παρεκκλnσιού. Αρχές τnς δεκαετίας του 

1950, rι εκκλnσιασrικrΊ επιτροnrΊ τnς οποίας 

rΊμουν τότε μέλος για δύο περίπου χρόνια. 

έδωσε προτεραιότnτα σrnv επεfγουσα ανό

γκn για εξωραiσμό τnς εκκλnσfας τnς Αγfας 

Άννας. ΥnrΊρξε ΠΟλύ ΙΚαVΟΠΟIΠΎΙΚΙ'Ί ανταnό

κρισn από τους ενοριότες και με τn διενέρ

γεια ερόνου εξααφαλfσrnκαν τα χρfiματα 

για να παραγγελθεί νέον τέμπλος τnv κατα

σκευnν του οποίου ανέλαβεν ο Κώσrας Χ" 

Χριστοδούλου. Εβόφn επfσnς όσπρο το εσω

τερικόν και το εξωτερικον τnς εκ"'λnσfας, διε

μορφώθn το δόnεδο με καλnς ποιότnτος 

μαρμαρόκια και έγινε επfσrρωσn τnς αυλιlς. 

Πρόεδρος τnς εκκλnσιασrικnς επιτροπnς 

r'Ίτav ο Σόββας ΚαλογrΊpοu και το τρίτο 

μέλος ο ϊιαννόκnς Λοϊζοu. Τα εγκαίνια τnς 

εκκλnσfας 

του Μόκn 

ολίγον αργότερα από τον 

IVΙGιKOiPIO Γ' καρnοφοpούντος 

έγινε και n επέκτασn του παρεκκλnαιού. Πα
ρεχωρnθn γn αnό το διπλανό κτnμα, ε'γιναν 

εισφορές και nροσεφέρθn εθελοντικn εργα

σία. 

Εχω αναφερθεί οτnν εκκλnσfα τnς 

Αγίας Άννας και τονίσΕΙ όη ι'παv ϊια 
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xόpn των νέων, που πιθανόν να μnν έχουν 

υπ' όψn τους το ισrορικό, παραθέτω με συ

ντομία ορισμένα σrοιχεfα. 

Η πρώτn εκκλnσfα τnς Αγίας Άννας 

r'παν κτισμέvn nόνω σrο λόφο, δεξιό του 

δρόμου nρος τον Κεφαλόβρυσον και αnένα

νη από τον μύλον τnς Στρότας. Δfnλα αnό 

τnν εκκλnσίαν nταν το νεκροταφείον τnς ενο

ρfας. Το έδαφος ι'παν αργιλλώδες και όχι 

πολύ σrερεόν. Γύρω στα 1890 εσnμειώθn κα
τολίσθnσn με αποτέλεσμα να σχίσουν οι τοί

χοι και σε μικρό χρονικό διόστnμα να nαρα

σrεr ανόγκn να εγκαταλειφθεί n εκκλnσfα 
σαν ετοιμόρροπn. 

ϊια να κτισθεί n νέα εκκλnσία, που τέ
λειωσε, ΤΟ 1899, nτον βαρύ φορτίον γιΟ μια 
ενορία nou ο αριθμός των οικογενειών είναι 
αμφfβολον αν έφθανεν τότε τες 100. Ετσι 

αναγκόσθπκαν να εκn01noouv και το μεγαλύ

τερο μέρος τnς περιουσίας τrις. Μέχρι των 

nμερών μας για να καλυφθεί ο προϋπολογι

σμός τnς εχρειόζετο κόnοια εnιχορι'ιγnσn 

από τnv ΑρχιεnισκοrΗ\ 

Έγραψα τα αυτό λόγια για τnv πε-

ριοχrΊ που μεγόλωσα και nμοuν στενό σuνδε~ 

δεμένος μαζf τnς. Elv01 αvaμνι'1σεις τnς nαΙ
δικnς και vεανικι'1ς nλικfaς και nλnροφορfε:ς 

από γεροντότερους όταν εγώ nμouv παιδ{. 

Γιο το απώτερο παρελθόν εβασfσrnκα σrα 

λιγοσrό οτοιχεfα nou μπορούμε Ί/ αναφερ·· 
θούμε σ' αυτό το στόδιο. 

Τρικυμία 

Χαfρομαι n ταραγμένn θάλασσα 
nου με τις άμετρες φάλαγγες των κυμάτων τnς 

επιτfθετοι τnς ξέρnς με μανία 

χαίρομαι και τπ ξέρη που ταμnουρώθnκε 

ως τα βάθn του βυθού κι nρωικό τnς αντιστέκεται. 

Χαίρομαι και ης εκατόμβες των θυμάτων 

nου σβnνοuν στο πεδίο τnς aπέλπιδος μάχnς 

χύνοντας ιχώρα τον πάλλευκο αφρό τους. 

Μα χαίρομαι, ώ χαίρομαι, το θάμοτου φωτός 

nou μέσα οnό τα κότοnτρα και το nορfσμοτο των νερών 
αδιάφορο ΚΙ αμέτοχο τnς άγριας nάλnς 

βρίσκει τον τρόπο να μας φτιάξει θnσαυρούς 

από αοnμι, χρυσάφΙ και διαμόvτια 

Τάκης Νικολα1δnς 


