ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ
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'Αρχάyyελος

τής

Κuθρέας

"Η-ταν fΙια μιιφΟ 'Ι1'<φΘCΙCλήαι, κτιαμ6νο α•
fνα ιΊψωμα, cnήν

tνορία

cΤζοuμαyιΦ τής

Κuθρέας, άφιερωμένο οτΟν 'λρχάyyU.ο Μι

'Αρχαyyίλοu νά κτvπά. 'Αμέσως fτρεχε καΙ
τον &να&.
Την ήμέρα διλες

Χ~·
Ήταν -nριαιcτία
Κuθρέας.

1rOU

τε .,.ης φαινόταν πως δικοuε η'ιν πδρτα τοΟ

• 011'ως

τοΟ Άy.

'ΑΥδρονiκοu

μάς iλεyτ ή yιαyιά μας,

το σιrίιrι της iiταν κοντά του κα1 τόν

χώριζε το λαούμι τοΟ

νεροΟ

cΤοφιοίΟ

το

iκιcΜtσάκι αότο κτίοτηιcε ώς έξί\ς:

ο1

yειτδνισσες καΙ ~·

δλη τiιν Κuθρέα τΟν διατηροίίσαν dΜχμμέ:νο
καΙ τοΟ brαιρναν λάδι

ροuσιαζδταν καμιά

μ'Πδλικο. ·οταν mχ

σοδαρά

ζευαν νήματα άιr' δλα

· τά

ρικύκλωναν το b<κληοΦςι

έ'Πιδημία;

μά

σπίτια καΙ

πε

(tνημάτωναν) yιά

ΙΙΙΙΧ περάση το κακό. 'Έται ή έ'Πιδημία περ
Έ'ΠI Τοuρκοιφατίας,

ιδέι6αια,

άπ' iκεί

περνοίίσε δ κδcτμος "Πρός το ΚεφαλδδρuCJο.

vοΟσε χωρlς θύματα.

Κάθε βδομάδα 'Περνοίισε κο.6αλλάρης στΟ δ

Μέσα οτο iκκλησ6κι αύτο εtχε 4 μεyάλει;
εh<δΥες ίtrrάlit.> .aτό εlκΟΥΟCJτάσι, τfιν εh<δlια

λοyδ του fναι; Χ6τζιαι;. Μιά μέ.ρα κατέδηικε,

τοΟ Χριστού, τής Παναyίας, τοΟ Άρχάyyε

άνέ6ηκε ατο

λοu Μιχαiιλ (πολu ώρα.ίαν) καt τοU Άylou

Uψωμα αότο

καΙ

περιεργαζό

ταν το τσιτίο tc:al τήιιι ώραία θέα άιr' tκεi
Διάταξε

τoUc; Τοόρκοuς

να κτίαοvv lνα

ιιφδτερες,

11'00

τοΟ

τές f.φερναν δώρα.

Ή Χρuσταλλού Γιακοuμfι

μικρΟ τζαμί.

Μδλις το fμαθαν οΙ Χριοτιανο1 τής tνο

ρίας, σέ ·μιά Wι<τα μάζεψαν όλικά καl σέ

2-3

~ ΑΥδρονίκοu.

Σ το 'Προσκwητάρι εtχε τrάρα 'Πολλές μι

tπάνω.

μέρες έρyάcτιηκαν δλοι, μικρο1 κα1 με

yιαyιά μας)

(1\

σfιφ 'Ιακωβίδη

11'00
12

ί\ταν οτiιν Άμεροο)

πo πολlι μικρός,

«λήσι αιίτό καί τό dφιέρωcταv στόν Άpχάγ

τι1ν ήμέpα τfjc; yιοpτής του.

i
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'Έτσι

'Ελειτοuρyέιτο μ·ιά φορά τΟν χρδyο, οτ1ς
Νοεμ6.ρίοu, ~ο τοιJς Ιερείς τού 'Ay. 'ΑΥ
·οσον καιρΟ ζοϋσε.ν ή· yιαyιά μας, Χρu

οταλλού Γιακοuμij

καΙ

(i\

Γιακοuμίvα) το iκκλη

σάι<ι αιiτό τό έπε:ριποιεi"fο κα1

"foU

tt-

χρσιιllw, καί tιά πεθάνη

fyινε. Λίyες

γιορτής τοu, &ρρώστησε

μέ.ρες πρΙν τijc;

«:αl

.,.ην C.ρα 11'01)

θ.ειτουρ"yοίισε ~ έιcκλησία, δκ:οuε &πο το 'Πα

ράθυρο την Ιερiι 6κολοuθία · καΙ

δρονίκοu Κuθρέας.

"Παρα

καλοίίσε να ζήσ·η νΟ: Ιδfι τΟν yιδ της Ίω:

γάλοι, π.::ι.λίι σο<ληρΟ; καΙ lκτιααv τΟ 'Παρει<
yελο Μιχαήλ.

Γιακοuμίvα, ή

τΟν έφρδντιζε καΙ τΟν

μόλις τέ

λειωσε το Εύαyyίλιο, ξεψύχησε οτlς

εμδpίοu

J 926,

8 Ncr

δ"Πως frταν ή έ'Πιθuμία τηc;.

&ια6ε τά

καντήλια κάθε νU<τα. Άν καμιa φορά, 'ΠΟU

'Ελπινίκη

ήταν κουρασμένη, &ρyοίισε vα τa &νάψη, .,.(>..

καΙ ή ciδελφή της Μαρ{.,.σω.

Χρονιά
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Γενάρης-Απρίλης

1982,

αρ. τεύχους

13,

ΠcnταδΟ"Πούλοu

σ.
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