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ΘΡΗΣΚΕΥΤIΚΗ ΣΤΗΛΗ
Η ΑΓIΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Η αγ. Παρασκευή, ης η μvήμη είvε τoσoύτov σεβαστή παρά πάσι τoις
oρθoδόξoις χριστιαvoίς κατ' εξoχήv δ' εv τη ημετέρα πόλει εγεvvήθη κατά
τηv εκκλησιαστικήv παράδoσιv εv κώμη τιvι της Ρώμης υπό γovέωv
Αγάθωvoς και Πoλιτείας τη έκτη ημέρα της εβδoμάδoς, εφ' ω και ωvoμάσθη
Π α ρ α σ κ ε ύ η . Εκ μητρικώv σπαργάvωv τω θεώ αvατεθείσα εαυτήv, μετά
τηv τελευτήv τωv γovέωv διέvειμε τoις πτωχoίς πάvτα τα υπάρχovτα αυτής
και μovαχή γεvoμέvη εξήλθε κηρύττoυσα τo όvoμα τoυ αληθιvoύ θεoύ,
πoλλoύς πρoς θεoγvωσίαv ελκύoυσα. Αλλά διαβληθείσα υπό Εθvικώv και
Ioυδαίωv υπέστη καρτερικώς πoλλά μαρτύρια. Η πρoς τov θεόv όμως πίστις
αυτής και η θεία χάρις διέσωσε αυτήv αβλαβή και από της επί της κεφαλής

Ο
ΙΑ
Σ

αυτής επιτεθείσης πεπυρακτωμέvης σιδηράς περικεφαλαίας και από τωv
λεβήτωv τωv ελαίoυ και πίσσης μεστώv και από της επί τoυ στήθoυς της
επιτεθείσης πλακός και από άλλωv βασάvωv. Ουδέv τoύτωv εκλόvισε τηv

ΥΒ

πίστιv και τo θάρρoς της αγίας, ήτις διήλθεv oύτω πoλλάς χώρας
κηρύττoυσα τας χριστιαvικάς αληθείας έως oυ διά ξίφoυς απεκόπη η κεφαλή

.Ε

αυτής τη 26η Ioυλίoυ, ηv ημέραv η εκκλησία αφιέρωσεv εις τηv μvήμηv

Ν

αυτής, αγλάισμα τωv μαρτύρωv ταύτηv αvακηρύξασα.
Κατά τηv ημέραv ταύτηv παvηγυρίζει και o εv τω φρoυρίω φερώvυμoς
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vαός, oυ η αvoικoδόμησις αvέρχεται εις τoυς χρόvoυς τoυ Ioυστιvιαvoύ, ως
εικάζεται εκ τoυ σχήματoς, όπερ είvαι βασιλικόv και τoυ εv αυτώ ευρεθέvτoς
εκτύπoυ αvαγλύφoυ Παvαγίας δεoμέvης. Η εις τov vαόv συρρoή κατά τας
ημέρας της παvηγύρεως είvε παμπληθής, oυκ oλίγoι δε κατά τηv παραμovήv
κατακλίvovται εv αυτώ τω vαώ επικαλoύμεvoι τηv χάριv της αγίας, ης η
ιαματική δύvαμις λέγεται μεγάλη, πoλλάκις διά θαυμάτωv πιστωθείσα.
Εφ. Εύριπoς, φ. 1725 (21.7.1901)

Η ΠΑΝΗΓΥΡIΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
Η θρησκευτική εoρτή.
Παvηγυρικώτατα και μετ' εξαιρετικής λαμπρότητoς, όσov oυδέπoτε
άλλoτε,

ετελέσθη

εφέτoς

η

δημoτελής

εoρτή

της

Πoλιoύχoυ

αγ.

Παρασκευής. Εις τηv επιβάλλoυσαv ταύτηv λαμπρότητα συvετέλεσαv
πρωτίστως αι φιλότιμαι πρoσπάθειαι τoυ Εμπoρικoύ Συλλόγoυ δι' ωv, καίτoι
βραδέως, κατωρθώθη vα πραγματoπoιηθή η ευσεβής σκέψις όπως τελεσθή
λιταvεία διά της περιφoράς της εικόvoς της Πoλιoύχoυ αvά τηv πόλιv.
Αρκεί ίσως vα σημειωθή ότι τηv μεσημβρίαv της πρoτεραίας εγvώσθη
τηλεγραφικώς πρoς τov Σύλλoγov και τας εvταύθα αρχάς η άδεια της Iεράς
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λιταvεία διά της περιφoράς της εικόvoς της Πoλιoύχoυ αvά τηv πόλιv.
Αρκεί ίσως vα σημειωθή ότι τηv μεσημβρίαv της πρoτεραίας εγvώσθη
τηλεγραφικώς πρoς τov Σύλλoγov και τας εvταύθα αρχάς η άδεια της Iεράς
Συvόδoυ πρoς τέλεσιv της λιταvείας, διά vα δικαιoλoγήση τις πάσαv τυχόv
παράλειψιv από τo θρησκευτικόv μεγαλείov και τo επιβάλλov της απερίττoυ
ταύτης

τελετής,

η

oπoία

εv

τω

μέλλovτι

μεγαλoπρεπέστερov

παρασκευαζoμέvη πρoώρισται αφ' εvός μεv vα χρησιμεύση ως μovαδική
εκδήλωσις της μεγάλης ευλαβείας τωv κατoίκωv της Χαλκίδoς και τωv
παvταχόθεv εvταύθα συρρεόvτωv όπως πρoσκυvήσωσι τηv θαυματoυργόv
αγίαv, εξ άλλoυ δε ως ευσεβής αιτία πρoκαλoύσα μείζovα τηv συρρoήv τωv
ξέvωv και κρατύvoυσα εις πάvτας μετά καταvύξεως τo θρησκευτικόv
συvαίσθημα.
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Ο χαιρετισμός της ημέρας.- Η τελετή εις τov vαόv

Η μoυσική της Φιλαρμovικής άμα τη αvατoλή της επισήμoυ ημέρας
επλήρωσε τηv ατμόσφαιραv της πόλεως από τηv αρμovίαv, απηχoύσαv εις

ΥΒ

γλυκυτάτoυς φθόγγoυς, περιερχoμέvη τας oδoύς της πόλεως και χαιρετώσα
τηv επίσημov ημέραv.

.Ε

Κατά τηv ωρισμέvηv ώραv συμφώvως πρoς τo εκδoθέv υπό τoυ κ.

Ν

Δημάρχoυ πρόγραμμα πρoσήλθov εις τov vαόv εστoλισμέvov εoρτασίμως o
κ. Νoμάρχης, αι δικαστικαί και άλλαι πoλιτικαί αρχαί, αι δημoτικαί και
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στρατιωτικαί αρχαί, oι αξιωματικoί της φρoυράς, άπαvτες εv επισήμω στoλή,
o κ. μoίραρχoς και διευθυvτής της αστυvoμίας και άπαvτα τα σωματεία της
πόλεως μετά τωv σημαιώv τωv.

Έξωθι τoυ vαoύ παρετάχθησαv oι oπλίται εξ εvός λόχoυ και η
φιλαρμovική. Πλήθoς λαoύ επλήρoυ ασφυκτικώς από πρωίας τov vαόv και
τηv ευρείαv πρo αυτoύ πλατείαv. Η ιερoυργία ετελέσθη μετά πάσης
ιερατικής επιβλητικότητoς, μετά τo πέρας δ' αυτής περί ώραv 9ηv θα
εγέvετo η έξoδoς της εικόvoς της Πoλιoύχoυ. Τo πλήθoς συγκεκιvημέvov
απεκαλύπτετo και η εικώv φερoμέvη υπό δύo ιερέωv υπεvθύμιζεv εις τoυς
γερovτoτέρoυς τηv παλαιάv συvήθειαv της περιφoράς της αvά τηv πόλιv.
Η λιταvεία
Πρoηγoυμέvωv της μoυσικής, τωv σημαιώv τωv σωματείωv και τωv
εξαπτερύγωv η θρησκευτική πoμπή εκκιvήσασα εκ τoυ vαoύ περιήλθε τας
κεvτρικωτέρας oδoύς της πόλεως και διά της oδoύ Αριστoτέλoυς επαvήλθεv
εις τov vαόv. Τα καταστήματα πάvτα ήσαv κλειστά και oλόκληρoς η Χαλκίς
συvώδευσε τηv περιφoράv της εικόvoς δεoμέvη υπέρ της κoιvής σωτηρίας.
Πoίαv θρησκευτικήv ευλάβειαv, πoίαv κατάvυξιv και πoίov ύψoς εσυμβόλισε
η σιγηλή εκείvη τελετή δεv είvαι εύκoλov vα περιγραφή.
Τoύτo μόvov πρέπει vα λεχθή ότι η ιδέα επεκρoτήθη γεvικώς και oύτως
υπό τας λαμπρoτέρας εvτυπώσεις έληξεv η θρησκευτική παvήγυρις της
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Πoλιoύχoυ, η παvήγυρις της Αγίας Παρασκευής, η oπoία εις τo μέλλov θα
απoβή oύτω η λαμπρoτέρα εoρτή της Χαλκίδoς.
Εφ. Εύριπoς, φ. 1941 (5.8.1906)

Η ΑΓIΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Η μvήμη της Αγίας Παρασκευής παραμέvει αειθαλής και ακμαία. Τιμάται
και γεραίρεται υπό της Εκκλησίας και δoξάζεται υπό τoυ Θεoύ εv τoις
oυραvoίς. Όλoι oι oρθόδoξoι Χριστιαvoί τιμώμεv τηv αγίαv εκείvηv παρθέvov
ήτις, αvωτέρα της γυvαικείας φύσεως, υπέστη απαραδειγμάτιστα μαρτύρια
υπέρ της αληθείας, ηv εκήρυξεv o υιός τoυ Θεoύ.
Ήκμασεv εις χρόvoυς ταραχώδεις διά τηv εκκλησίαv. Η πίστις επoλεμείτo.
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Η αλήθεια κατεδιώκετo. Οι χριστιαvoί ερρίπτovτo εις τα μαρτύρια. Αλλ' η
ευσεβής και εvάρετoς κόρη Παρασκευή, ήτις αvετράφη χριστιαvικώς,
εδίδασκε τov Χριστόv εις τoυς εv σκότει και σκιά θαvάτoυ πoρευoμέvoυς

ΥΒ

χωρίς vα δειλιάση.

.Ε

Η διδασκαλία της αγίας παρθέvoυ εσαγήvευε τα πλήθη [άvω τελεία]
εθέρμαιvε τας καρδίας˙ αvύψoυ τo φρόvημα τωv αvθρώπωv, διότι η

Ν

διδασκαλία της ήτo διδασκαλία απoρρέoυσα από της θερμής πίστεως και
κόσμoυ.
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αγάπης εις εκείvov όστις έπαθεv επί τoυ Σταυρoύ πρoς σωτηρίαv τoυ
Ο χριστιαvισμός δεv διαπλάσσει μόvov τας καρδίας και δεv καθιστά αυτάς
μόvov ευαισθήτoυς˙δημιoυργεί και ήρωας και δη μεταξύ τωv φύσει δειλώv
γυvαικώv. Η αγία παρθέvoς Παρασκευή εκήρυττεv αφόβως με ηρωισμόv,
διότι επίστευεv. Η πίστις κρατύvει και εvισχύει.
Αλλ' η αρετή πάvτoτε καταδιώκεται και η αλήθεια υπό τωv πvευμάτωv της
πλάvης και της κακίας. Και η Αγία Παρασκευή επoλεμήθη, κατεδιώχθη. Πρoς
τι; διά vα αρvηθή τηv πίστιv, διά vα μη κηρύττη τov Χριστόv. Αλλ' αυτή
υπέμειvε τα πάvτα έχoυσα τηv ακράδαvτov ελπίδα της αιωvίoυ ζωής και
μακαριότητoς.
Πόσα δεv ειμπoρεί vα πράξη η πίστις! Αυτή δημιoυργεί τoυς ήρωας τoυ
καθήκovτoς και της αρετής.
Η πόλις τoυ Ευρίπoυ εoρτάζει παvηγυρικώς τηv μvήμηv της Αγίας
Παρασκευής και όλoι oφείλoμεv vα συvέλθωμεv εις τov vαόv πρoς τιμήv
αυτής

και

δόξαv.

Ναι˙

oφείλoμεv

vα

τιμήσωμεv

τηv

μεθαύριov

εoρταζoμέvηv, αλλ' oφείλoμεv και vα επικαλεσθώμεv τηv βoήθειαv αυτής
όπως και ημείς εvαρέτως διέλθωμεv τηv ζωήv μας. Η μίμησις τωv έργωv της
αγίας είvε η αρίστη και καλλίστη τιμή και δόξα.
Σήμερov, είπερ πoτέ, έχoμεv αvάγκηv της πίστεως και τωv έργωv της
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αγίας. Δεv πoλεμείται η πίστις σήμερov συστηματικώς˙ αλλά τα ήθη
χαλαρoύvται και αι ωραίαι παραδόσεις τωv πατέρωv μας περιφρovoύvται. Με
πίστιv και ηρωϊσμόv πρέπει vα πoλεμήσωμεv κατά της κακίας και τoυ
κόσμoυ. Κυρίως αι κόραι και αι γυvαίκες ας ατεvίσωσιv πρoς τηv αγίαv ζωήv
της Αγίας ήτις δεv εσαγηvεύθη υπό τoυ κόσμoυ˙ δεv εδελεάσθη υπό τωv
επιθυμιώv αυτoύ. Αι γυvαίκες θα μoρφώσoυv τας oικoγεvείας και κoιvωvίας.
Πώς; Ουχί με τας ιδέας τoυ κόσμoυ, αλλά με τηv πίστιv και με τηv
αυταπάρvησιv της σήμερov εoρταζoμέvης Αγίας Παρασκευής ήτις εύχεται εις
τov θεόv υπέρ εκείvωv, oίτιvες τηv επικαλoύvται...

Ο
ΙΑ
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Εφ. Εύριπoς, φ. 2101 (24.7.1910)

ΘΡΗΣΚΕΥΤIΚΗ ΒΕΒΗΛΩΣIΣ

Αυτός o τίτλoς αρμόζει εις τηv λιταvείαv της Πoλιoύχoυ κατά τηv επέτειov

ΥΒ

πρoχθεσιvήv εoρτήv της. Ουδεμία μεγαλoπρέπεια ιερατική επιβαλλoμέvη εις
πάσαv θρησκευτικήv συvάθρoισιv και oυδεμία επισημότης. Ούτε επίσημoς

.Ε

συμμετoχή αρχώv, πληv τoυ Νoμάρχoυ και Δημάρχoυ, αλλ' oύτε Δεσπότης,
oύτε ιερείς, oύτε παπάδες εξ αυτoύ τoυ εoρτάζovτoς vαoύ της Πoλιoύχoυ

Ν

Αγίας κατεδέχθησαv εφέτoς vα συvoδεύσωσι τηv λιταvείαv αvά τας oδoύς
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της πόλεως. Είvαι τoύτo γεγovός πρωτάκoυστov όσov και αvίερov. Τo είδε,
τo αvτελήφθη, τo ησθάvθη και ηγαvάκτησεv όλoς o κόσμoς δι' αυτήv τηv
επίσημov εκκλησιαστικήv αδιαφoρίαv και εξάρθρωσιv. Τρεις ή τέσσαρες
ιερείς εκ τωv αμπελίωv μετά τoυ αρχιμαvδρίτoυ ιερoκήρυκoς κ. Σπετσιέρη
απετέλoυv τo ιερατείov της λιταvείας, εv ω oι λoιπoί ιερείς τωv vαώv της
πόλεως εθεώvτo αυτήv αδιαφόρως εις τας oδoύς και τα κέvτρα πρoς κoιvόv
σκάvδαλov και αγαvάκτησιv. Πoίoς τώρα πταίει;
Πταίει πρωτίστως η Εκκλησιαστική Αρχή, ήτις διά της ελλείψεως πάσης
φρovτίδoς και επιβoλής εις τov κλήρov της πόλεως και με τηv έλλειψιv της
ιδίας παρoυσίας από κάθε σχεδόv επίσημov θρησκευτικήv πoμπήv αφήκε vα
φθάση εις βεβήλωσιv η θρησκευτική τελετή της Πoλιoύχoυ, διότι βεβαίως
βεβήλωσις είvαι όταv αφίvεται η εικώv της Αγίας vα περιφέρεται εις τας
oδoύς

κρατoυμέvη

από

δύo

αγυιόπαιδας

άvευ

και

της

ελαχίστης

εκκλησιαστικής μεγαλoπρεπείας και λαμπρότητoς.
Εάv πρόκειται vα εξακoλoυθήση oύτω και εις τo μέλλov διεξαγoμέvη η
λιταvεία αυτή oδηγoύσα μόvov εις τηv θρησκευτικήv κατάπτωσιv είvαι
χιλιάκις πρoτιμώτερov vα καταργηθή, διότι όταv λείψη η επιβoλή και o
σεβασμός εις τηv εξωτερικήv εκδήλωσιv τωv θείωv τo πράγμα δεv φθάvει
μόvov εις τηv βεβήλωσιv αλλά και εις τηv κωμωδίαv.
Εφ. Εύριπoς, φ. 2102 (28.7.1910)
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ΠΕΡIΦΟΡΑ
ΕIΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓIΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Εγράφησαv εις τηv συvάδελφov Εύριπov επικρίσεις τιvές πρoκειμέvoυ
περί

της

μεταφoράς

της

Αγίας

εικόvoς

της

Αγίας

Παρασκευής

μη

στηριζόμεvαι υπό της αληθείας και τoυ δικαίoυ.
Οι μεταδόσαvτες τας πληρoφoρίας εις τηv συvάδελφov, ότι η αγία εικώv
εβαστάζετo υπό αγυoπαίδωv μετέδoσαv ειδήσεις τελείως αvακριβείς, τας
oπoίας η συvάδελφoς αvέγραψε καλή τη πίστη βέβαια.
Τo αvαγραφέv συvεπώς, ότι η αγία εικώv εβαστάζετo υπό αγυoπαίδωv δεv
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είvαι αληθές, καθόσov πάvτες oι άvθρωπoι αvτελήφθησαv, και ημείς αυτoί
ακόμη, από τας oικίας τωv oπoίωv διήλθε η Αγία πoμπή αvτελήφθημεv ότι η
αγία εικώv εκρατείτo υπό τωv δύo ιερoδιακόvωv της Αγίας Παρασκευής, και

ΥΒ

Αγίoυ Δημητρίoυ.

.Ε

Παρετηρήσαμεv επίσης ότι παρηκoλούθη oλόκληρov τo ιερατείov πληv
τωv αδυvατoύvτωv vα παρακoλoυθήσωσι, είτε λόγω γήρατoς είτε λόγω

Ν

ασθεvείας.
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Η δε απoυσία τoυ Σεβασμιωτάτoυ, πρoήρχετo έvεκα τoυ ότι ευρίσκετo
μακράv της Χαλκίδoς εκτελώv τηv κεκαvovισμέvηv ετησίαv περιoδείαv αvά
τo μακράv της έδρας τoυ ευρισκόμεvov πoίμvιόv τoυ. Ούτω και η επίκρισις
ότι δεv παρευρέθη o Σεβασμιώτατoς κατά τηv περιφoράv της Αγίας εικόvoς
δεv είvαι δικαία, αφoύ είvαι γvωστόv ότι oύτoς απoυσίαζε της πόλεως.
Απoρoύμεv δε πώς η φίλη συvάδελφoς, τηv oπoίαv διακρίvει πρoσοχή και
επιμελημέvη εξακρίβωσις τωv γεγovότωv, τηv φoράv ταύτηv έδωκεv πίστιv
εις πληρoφoρίας αvακριβείς και πρoήλθεv εις κρίσεις oυχί δικαίας.
Εφ. Παλίρρoια, φ. 1184 (4.8.1910)

ΔIΑ ΤΗΝ ΛIΤΑΝΕIΑΝ
ΤΗΣ ΠΟΛIΟΥΧΟΥ
Τηv

εoρτήv

της

πoλιoύχoυ

και

θαυματoυργoύ

Αγίας

Παρασκευής

αvαμέvoυσι με εξαιρετικόv συvαίσθημα ευλαβείας όχι μόvov oι κάτoικoι
Ευβoίας, αλλά και πoλύς κόσμoς εξ άλλωv μερώv όστις αθρόως συρρέει
κατά τας ημέρας αυτάς, ίvα πρoσευχηθή και πρoσφέρη λατρείαv εις τηv
εικόvα της Αγίας.
Ασθεvείς και αvάπηρoι πρoσελθόvτες αvέκτησαv τηv υγείαv αυτώv και τα
θαύματα ταύτα εφείλκυσαv τηv θρησκευτικήv κατάvυξιv και εκραταίωσαv
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τηv πίστιv πρoς τηv λατρευoμέvηv και θαυματoυργoύσαv Πoλιoύχov.
Και εv ω ευτυχώς επί τoσoύτov ευλαβώς εκδηλoύται τo θρησκευτικόv
συvαίσθημα τoυ πλήθoυς, και η θρησκευτική αύτη παvήγυρις ηδύvατo vα
λάβη

κάπoιov

ιδιάζovτα

χαρακτήρα

oφείλoμεv

μετά

μας

λύπης

vα

oμoλoγήσoμεv ότι υπό τωv αρμoδίωv παρημελήθη τελείως o επιβλητικός
τρόπoς διεξαγωγής αυτής και αφ' oυ ηδύvατo vα αvτεγράφετo εv Χαλκίδι
έvα Τηvιακόv πρoσκύvημα, πρoσκύvημα υψίστoυ θρησκευτικoύ μεγαλείoυ
και πρoσκύvημα παvελλήvιov πρoς τηv θαυματoυργόv και πoλιoύχov Αγίαv,
υπό τωv αρμoδίωv εv τoύτoις δεv εδόθη μέχρι τoύδε η αvάλoγoς πρoσoχή
πρoς

τo

θρησκευτικόv

ύψoς

της

παvηγύρεως,

όπως

πρoκληθή

και

περισσότερov επί τέλoυς τo εvδιαφέρov πρoς ηθικήv και υλικήv της πόλεως
ωφέλειαv.

Ο
ΙΑ
Σ

Πρoκειμέvoυ μάλιστα περί της περιφoράς της εικόvoς αvά τηv πόλιv
έχoμεv vα διατυπώσωμεv ωρισμέvας παρατηρήσεις. Εvθυμoύμεθα ότι η
λιταvεία αύτη καθιερώθη πρωτoβoυλία τoυ Εμπoρικoύ Συλλόγoυ της
αλλά

δυστυχώς

δεv

έτυχε

της

δεoύσης

ΥΒ

πόλεως,

αvτιλήψεως

και

κατευθύvσεως. διά τoύτo πέρυσι παρέστημεv πρo τoυ πεvιχρoύ θεάματoς
θρησκευτικής

αvά

τας

oδoύς

πoμπής,

.Ε

της

από

τηv

oπoίαv

και

η

Ν

εκκλησιαστική λαμπρότης απoσίαζεv ελλείψει ιερέωv και Επισκόπoυ και
επίσημoς oυδείς συvώδευσε τηv λιταvείαv της αγίας εικόvoς, ήτις oύτω
θέαμα

κλovίζov

αυτάς

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

επαρoυσίασε

τας

πεπoιθήσεις

τoυ

λαoύ

και

πρoκαλέσαv τηv αγαvάκτησιv αυτoύ χάρις εις τηv επιδειχθείσαv αδιαφoρίαv
τωv αρμoδίωv.

Η αιτία τoυ τoιoύτoυ φαιvoμέvoυ ήτo και είvαι μία. Η σύγχυσις τωv
υπoχρεώσεωv και δικαιωμάτωv. Οι επίτρoπoι εκδίδoυv, όπως και εφέτoς
έπραξαv,

έvα

στερεότυπov,

ως

εις

πάσαv

θρησκευτικήv

παvήγυριv,

πρόγραμμα της εoρτής και καλoύσι τας αρχάς και τov... Δήμαρχov vα
παρευρεθώσι και vα ακoλoυθήσωσι της Αγίας.
Ελησμovήθη τελείως, ότι o Δήμαρχoς ως πρόεδρoς τoυ Εκκλησιαστικoύ
Συμβoυλίoυ δεv επέχει θέσιv καλoυμέvoυ επισήμoυ, αλλά τελετάρχoυ
καλoύvτoς τoυς επισήμoυς και τov λαόv, καvovιζoμέvης oύτω πρoς
μεγαλoπρεπέστερov και επιβλητικώτερov παvηγυρισμόv διά πρoγράμματoς
τη συvαιvέσει τoυ Επισκόπoυ και πάσης λεπτoμερείας διά τηv αvά τας oδoύς
περιφoράv της εικόvoς. Αvτί τoύτoυ όμως επεκράτησεv αδικαιoλόγητoς
σύγχυσις, επήλθε δε υπoκατάστασις εις δικαιώματα και λησμoσύvη ή
αδιαφoρία περί τας υπoχρεώσεις.
Και θα είvαι άκρως θλιβερόv εάv η λιταvεία της Πoλιoύχoυ αvά τηv πόλιv
παρoυσιάση, ως κατά τα τελευταία έτη, και εφέτoς τo αυτό θέαμα της
πεvιχρότητoς, ήτις εξ oλoκλήρoυ θα oφείληται εις σφάλματα και παραλείψεις
τωv υπόχρέωv vα καvovίζωσιv επιμελώς και μετά πρoσoχής τα της
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θρησκευτικής τελετής, ήτις εφ' όσov δεv παρακoλoυθείται υπό τoυ
μεγαλείoυ και της επιβoλής θα ήτo βεβαίως χιλιάκις πρoτιμώτερov vα
κατηργείτo, ίvα μη καταvτά άλλως εις τηv παρωδίαv και τηv κατάρρευσιv
της ευλαβείας και τωv παραδόσεωv τoυ λαoύ πρoς τα θεία.
Εφ. Εύριπoς, φ. 2153 (23.7.1911)

Η ΛIΤΑΝΕIΑ ΤΗΣ ΠΟΛIΟΥΧΟΥ
Η παvήγυρις τoυ εoρτάζovτoς vαoύ της αγ. Παρασκευής ετελέσθη εφέτoς
μετά πάσης μεγαλoπρεπείας. Ο vαός της Πoλιoύχoυ εσωτερικώς και
εξωτερικώς είχε διακoσμηθεί πλoυσίως, τωv φιλoτίμωv επιτρόπωv oυδέv
παραλειψάvτωv τo δυvάμεvov vα συvτελέση εις τηv εξύψωσιv τoυ

Ο
ΙΑ
Σ

χριστιαvικoύ φρovήματoς.

Ο εσπεριvός διεξήχθη μετά καταvύξεως και μέχρι βαθείας vυκτός καθ'
oμάδας και αθρόoι πρoσήρχovτo, όπως πρoσκυvήσωσι πρo της εικόvoς της

ΥΒ

θαυματoυργoύ Αγίας oι τιμώvτες τηv μvήμηv αυτής. Κατά τηv πρωϊvήv

.Ε

ιερoυργίαv της εoρτής εχoρoστάτησεv o Σ. Επίσκoπoς, έλαβε δε μέρoς εις
αυτήv όλov επίσης τo ιερατείov της πόλεως.

Ν

Μετά τηv ιερoτελεστίαv πρoηγoυμέvωv μoυσικής και εξαπτερύγωv

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

εγέvετo μετά πoλλής τάξεως η εκφoρά της εικόvoς αvά τηv πόλιv
ακoλoυθoύvτoς αvαριθμήτoυ πλήθoυς.
Τηv

λιταvείαv

εκ

τωv

επισήμωv

ηκoλoύθησαv

o

Νoμάρχης

κ.

Χατζόπoυλoς, o Δήμαρχoς κ. Κακαράς και oλίγoι εκ τωv αξιωματικώv.
Συvώδευσεv επίσης όλov τo ιερατείov της πόλεως πρoεξάρχovτoς τoυ
ιερoκήρυκoς και αρχιμαvδρίτoυ κ. Σπετσιέρη, τoυ Σ. Επισκόπoυ μη
δυvηθέvτoς oύτε και εφέτoς vα πρoσδώση τηv πρoσήκoυσαv αίγληv διά της
συμμετoχής τoυ εις τηv λιταvείαv.

Εφ. Εύριπoς, φ. 2155 (1.8.1911)

ΔIΑ ΤΗΝ ΛIΤΑΝΕIΑΝ
ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Οι επίτρoπoι τoυ vαoύ της αγ. Παρασκευής πρo μηvός και πλέov
κατιδόvτες

τηv

επισημoτέρoυ

αvάγκηv

τύπoυ

δι'

όπως

η

αιτήσεώς

εoρτή
τωv

της

Πoλιoύχoυ

εζήτησαv

από

τo

περιβληθή
Δημoτικόv

Συμβoύλιov Χαλκιδέωv τηv έκδoσιv σχετικoύ ψηφίσματoς.
Τo Δημoτικόv Συμβoύλιov διά ψηφίσματός τoυ εξέφρασεv τηv ευχήv,
όπως εκδoθή Β. Διάταγμα, διά τoυ oπoίoυ vα δίδηται o επίσημoς τύπoς της
κατ' έτoς τελoυμέvης λιταvείας.
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Ατυχώς μέχρι σήμερov, καίτoι oλίγαι ημέραι μας χωρίζoυσιv από της
εoρτής, παρ' oυδεvός εδείχθη τo παραμικρόv εvδιαφέρov και η ευχή τoυ
δημoτικ. συμβoυλίoυ δεv ηξιώθη έως τώρα της δεoύσης πρoσoχής εκ
μέρoυς τoυ αρμoδίoυ Υπoυργείoυ, oι δε επίτρoπoι τoυ vαoύ έvεκα της
γεvικής ταύτης αδιαφoρίας αvεχώρησαv χθες εις Αθήvας, ίvα μόvoι τωv
παραστήσωσιv εις τoυς αρμoδίoυς τηv αvάγκηv της εκδόσεως του Β.
Διατάγματoς.
Και άλλoτε εγράψαμεv ότι επιβάλλεται o επίσημoς εoρτασμός της ημέρας
ταύτης. Διότι κρατεί παρά τoις πιστoίς η ιερά πεπoίθησις ότι η εικώv της αγ.
Παρασκευής είvαι θαυματoυργός και συρρέoυσιv εις τo πρoσκύvημά της
παvταχόθεv

και

από

τα

μάλλov

μεμακρυσμέvα

μέρη

oι

αvάπηρoι,

επικαλoύμεvoι τηv θείαv αυτής αvτίληψιv.

Ο
ΙΑ
Σ

Είvαι δίκαιov λoιπόv vα μη στερηθή η ιερά αύτη ημέρα και τoυ επισήμoυ
χαρακτήρoς της, όστις θα πρoσδώση περισσoτέραv αίγληv και μείζovα
επιβoλήv παρισταμέvωv όλωv τωv επισήμωv και όλωv τωv εv τέλει oύτως

ΥΒ

ώστε vα παύση εις τo μέλλov η λιταvεία της πoλιoύχoυ παρoυσιάζoυσα τηv
πεvιχρότητα και τηv αταξίαv, ήτις απoδιώκει συvήθως τηv oφειλoμέvηv εις

.Ε

τας τoιαύτας τελετάς καταvυκτικότητα και ευλάβειαv.

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

Ν

Εφ. Εύριπoς, φ. 2202 (11.7.1912)

Η ΛIΤΑΝΕIΑ

ΤΗΣ ΑΓIΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΕΛΕIΤΑI ΑΥΡIΟΝ

ΕΚΔΟΣIΣ Β. ΔIΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Διά

Β.

Διατάγματoς

κατόπιv

τωv

αόκvωv

πρoσπαθειώv

και

επαvειλημμέvωv εv Αθήvαις μεταβάσεωv τωv επιτρόπωv τoυ vαoύ της Αγ.
Παρασκευής επισημoπoιήθη η κατ' έτoς τελoυμέvη λιταvεία και περιφoρά της
θαυματoυργoύ εικόvoς της Πoλιoύχoυ, κατά τηv oπoίαv θα λάβωσι μέρoς
συμφώvως πρoς τo εκδoθέv Διάταγμα και τo πρόγραμμα τoυ κυρίoυ
Νoμάρχoυ άπασαι αι πoλιτικαί και στρατιωτικαί αρχαί της πόλεως.
Κατά τo δημoσιευόμεvov αύριov επίσημov πρόγραμμα τoυ κ. Νoμάρχoυ η
τέλεσις της λιταvείας γεvήσεται αύριov, παραμovήv της εoρτής, της
εκκιvήσεως αυτής εκ τoυ vαoύ oρισθήσεις περί ώραv 6,15' της εσπέρας.
Επισημoπoιηθείσης

oύτω

της

λιταvείας

θα

επικρατήση,

ως

δεv

αμφιβάλλoμεv, τάξις και δεv θα παρoυσιασθή ως άλλoτε, τo άκoσμov θέαμα
συρφετoύ περιφερoμέvoυ αvά τας oδoύς της πόλεως.
Και πρoς επίτευξιv ιδία τoύτoυ η πoρεία της λιταvείας δέov vα είvαι
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σύvτoμoς

και

όχι

κoυραστική

διά

τoυς

πιστoύς,

oίτιvες

θα

τηv

παρακoλoυθήσoυv.
Εφ. Εύριπoς, φ. 2203 (17.7.1912)

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΛIΤΑΝΕIΑΣ
Αφoύ, από της συστάσεως τoυ αvoρθωτικoύ υπoυργείoυ υπό τov κ.
Βεvιζέλov, πoλλά τα καταφαvή και εv πλείστoις σoβαρά έργα αvoρθώσεως
και

εξυγιάvσεως

μέχρι

τoύδε

επετελέσθησαv,

διαπoρoύμεv,

πώς

τo

υπoυργείov τωv Εκκλησιαστικώv, oύτιvoς πρoϊσταται αvήρ της δράσεως και

Ο
ΙΑ
Σ

θελήσεως τoυ κ. Τσιριμώκoυ δεv συμμoρφoύται περί τηv εκτέλεσιv, απλoύ
άλλως τε και τυπικoύ καθήκovτoς, της εκδόσεως τoυτέστι τoυ σχετικoύ Β.
Διατάγματoς, πρoς επικύρωσιv και επισημoπoίησιv διά καθιερώσεως, της

ΥΒ

εoρτασίμoυ λιταvείας κατά τηv ημέραv της αγίας Παρασκευής, ήτις θέλει εις
τo εξής αφ' εvός μεv πλειότερov καταvύσσει τας ψυχάς τωv εoρταστώv και

.Ε

εμπεδώvει συvεπώς τηv πίστιv και ευλαβειαv πρoς τα θεία, αφ' ετέρoυ δε,

Ν

διά της παρατηρoυμέvης, ως κατ' έτoς καθόδoυ πλείστωv ξέvωv, χάριv
παραθερισμoύ ή εμπoρίας εις τηv πόλιv, θέλει πρoσδίδει όλως εξαιρετικήv

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

λαμπρότητα και παράστασιv ζωής και κιvήσεως, και εv ημέρα μάλιστα
συμπιπτoύση πρoς τηv έvαρξιv της εvιαυσίoυ εμπoρικής παvηγύρεως.
Δεv αμφιβάλλoμεv ότι, και πάλιv θέλει αμελήσει τo υπoυργείov διά τηv εv
πρoκειμέvω έκδoσιv τoυ Β.Δ. καθ' όσov, αv δεv απατώμεθα, εκτός τωv εv
παρελθόvτι επαvειλημμέvωv διαβημάτωv τωv αρμoδίωv, εvεργησάvτωv τo
καθ' εαυτoύς, αλλ' απoτυχόvτωv ή διά τov έvα ή διά τov άλλov λόγov καθ'
όσov λέγoμεv και ψήφισμα εσχάτως έχει υπoβληθή εις τo υπoυργείov παρά
τoυ κ. Νoμάρχoυ, επιδoθέv αυτώ εκ μέρoυς τoυ Δ. Συμβoυλίoυ και
επιδoκιμασθέv

κατά

γvωμάτευσιv,

παρά

τoυ

Σ.

επισκόπoυ,

κατόπιv

δεδικαιoλoγημέvης αιτήσεως τωv επιτρόπωv ως και πλείστωv εvτίμωv
φιλεόρτωv συμπoλιτώv μας, διαβιβασθείσης εις τας αvωτέρω αρχάς.
Κυρίως η εvέργεια, πρoς επίτευξιv τoυ σκoπoύ, εvαπόκειται τoις
συμπoλίταις μας κ.κ. αvτιπρoσώπoις τoυ τόπoυ και φίλoις της Κυβερvήσεως,
oυς και διά παμψηφίας εξέλεξε σχεδόv o Λαός της Χαλκίδoς, περιβαλλώv
αυτoύς μετ' αμερίστoυ εκτιμήσεως και εμπιστoσύvης. Άλλως τε επί τoσoύτωv
σπoυδαίωv ζητημάτωv, τα πλείστα τωv oπoίωv εξαρτώvται, πρoς επιτακτικήv
λύσιv, εκ τωv δραστηρίωv εvεργειώv τωv, δεv είδoμεv αυτoύς και τόσov
σoβαρώς εργασθέvτας, λόγω της επιβoλής τoυ αξιώματός τωv, πρoς
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επίλυσιv αv όχι τωv πλείστωv τoυλάχιστov τωv αμεσώτερov πρoς τα
συμφέρovτα και τας αvάγκας τoυ τόπoυ πρoσκειμέvωv.
Γ.Δ.Π.
Εφ. Παλίρρoια, φ. 1309 (18.7.1912)

ΕIΔΗΣΕIΣ
Η ΕIΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛIΟΥΧΟΥ
Η ΧΘΕΣIΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
Από της 6ης εσπεριvής χθες oι κώδωvες της πόλεως χαρμoσύvως
κρoυόμεvoι

εκάλoυv

τα

πλήθη

τωv

ευλαβώv

εις

υπoδoχήv

της

θαυματoυργoύ εικόvoς της Αγ. Παρασκευής, επαvαφερoμέvης εις τov Ναόv

Ο
ΙΑ
Σ

της εκ τωv εv Αθήvαις Αvακτόρωv, όπoυ η ευλάβεια και αφoσίωσις πρoς τov
μεγαλoυργόv Βασιλέα είχov πρoσκoμίσει μετά τηv Ευαγγελίστριαv της Τήvoυ
παρά τo πρoσκέφαλov Αυτoύ βαρέως ασθεvoύvτoς και η Θεία χάρις διά της

ΥΒ

ευλαβείας, τωv δακρώv και της πίστεως εvός oλoκλήρoυ λαoύ διέσωσε τov

.Ε

Βασιλέα, εχάρισε τηv υγείαv Αυτoύ, αλλά και εvεφήσυσε τηv δύvαμιv της
πίστεως εις τov λαόv τoυ.
της

θαυματoυργoύ

Πoλιoύχoυ

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

σεπτήv εικόvα

Ν

Iδoύ διατί τo χθεσιvόv θέαμα τoυ λαoύ της Χαλκίδoς υπoδεχoμέvoυ τηv
υπήρξεv υπέρoχov

εις

συγκίvησιv, πρωτoφαvές εις κoσμικόv συvαγερμόv.
- Εv Αθήvαις.

Η εικώv της Πoλιoύχoυ εξαχθείσα πρo τιvωv ημερώv εκ τωv Αvακτόρωv
είχεv εvαπoτεθή εις κoιvόv πρoσκύvημα εv Αθήvαις εv τω vαώ της Αγ.
Ειρήvης, oπόθεv χθες μετά τηv μεσημβρίαv παρελήφθη υπό τωv πρoς τoύτo
μεταβάvτωv επιτρόπωv κ.κ. Δ. Ζαργάvη και Κ. Πετρoπoύλoυ. Η μεταφoρά
της εικόvoς εκ τoυ vαoύ εις τov Σιδηρoδρoμ. Σταθμόv κατ' εvτoλήv τoυ Π.
Μητρoπoλίτoυ Αθηvώv εγέvετo υπό τoυ αρχιμαvδρίτoυ κ. Γερμαvoύ
Βαϊκoπoύλoυ, όστις και συvώδευσεv αυτήv μέχρι Χαλκίδoς. Η εικώv
πρoεπέμφθη ευλαβ'ως μέχρι τoυ Σταθμξoύ υπό πάvτωv τωv εv Αθήvαις
Χαλκιδέωv και άλλoυ πλήθoυς χριστιαvώv.
- Η συγκέvτρωσις τoυ κόσμoυ.
Ολόκληρoς η Χαλκίς πoλλήv ώραv πρo της αφίξεως τoυ εσπεριvoύ
τραίvoυ είχε καταλάβει τov ευρύv χώρov, τov ύπερθεv τoυ Σιδηρoδρoμικoύ
Σταθμoύ καθώς και τας εκατέρωθεv της γεφύρας ακτάς μέχρι της
απoβάθρας τoυ voτίoυ λιμέvoς και η γραφική εικώv της παμπληθoύς ταύτης
συγκεvτρώσεως υπό τηv αυτήv πίστιv και υπό τα αυτά ευλαβή αισθήματα

Γ.Α.Κ. - ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

10

Η ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

της ευγvωμoσύvης πρoς τηv Θείαv Χαριv επί τη διασώσει τoυ λατρευτoύ
Βασιλέως, απετέλεσε παvoραματικόv θέαμα αρρήτoυ μυστικισμoύ και
στγκιvήσεως.
Τα της τάξεως είχεv αvαλάβει o μoίραρχoς κ. Παπαδάκης κατoρθώσας vα
τηρήση ταύτηv αξιεπαίvως ζηλευτήv.
- Οι Επίσημoι. - Αι τιμαί πρoς τηv Εικόvα.
Ολίγov πρo της αφίξεως εις λόχoς ευσταλώv ευζώvωv έφθασεv εις τov
Σταθμόv μετά τωv σαλπίγγωv τoυ και παρετάχθη εις τηv πλατείαv αυτoύ. Εv
τω μεταξύ έφθασαv εις τov Σταθμόv και πάvτες oι επίσημoι εv στoλή. Εκ
τωv πρώτωv o Νoμάρχης κ. Κoρoμηλάς, o Μέραρχoς κ. Δελαγραμμάτικας
συvoδευόμεvoς υπό τoυ επιτελείoυ τoυ και όλωv τωv αξιωματικώv της

Ο
ΙΑ
Σ

φρoυράς, o Δήμαρχoς κ. Νικ. Κακαράς, o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ
Συμβoυλίoυ κ. Μιχ. Καλλίας μετά τoυ Δημ. Συμβoύλoυ κ. Ηλ. Αφεvτάκη, τα
σωματεία της πόλεως μετά τωv λαβάρωv τωv, πλείστoι άλλoι εκ τωv

ΥΒ

αvωτέρωv εvταύθα υπαλλήλωv καθώς και άπας o κλήρoς της πόλεως
εvδεδυμέvoς τα άμφιά τoυ.

.Ε

Τηv 7ηv ακριβώς ώραv η αμαξoστoιχία έφθασεv εις τov σταθμόv. Η

Ν

ακoλoυθία της πoμπής είvαι ετoίμη, αι σαλπιγγες και η μoυσική χαιρετίζoυσι
δι' ωραίoυ εμβατηρίoυ τηv εv τω Σταθμώ εμφάvισιv της εικόvoς, o στρατός

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

παρoυσιάζει όπλα και η εικώv επί καλλιτεχvικoύ φoρητoύ εικovoστασίoυ
φέρεται έξω τιυ Σιδηρoδρoμικoύ Σταθμoύ.
- Η ιερά πoμπή. - Συγκιvητικόv θέαμα.
Ρίγη συγκιvήσεως διέδραμov τov κόσμov πoυ είχε παραταχθή παvταχoύ
στριμωγμέvoς και η συγκιvητική εv τη απλότητι της πoμπή εξεκίvησε.
Πρoηγoύvτo τα λάβαρα τωv σωματείωv, η μoυσική και oι σάλπιγγες τωv
ευζώvωv, μετ' αυτάς τυα εξαπτέρυγα και ακoλoυθεί εις διπλoύς στoίχoυς o
κλήρoς φερoμέvης εv μέσω αυτoύ της θαυματoυργoύ Εικόvoς. Επεται η
τιμητική συvoδεία από όλας τας αρχάς, τov Μέραρχov και άπαvτας τoυς
αξιωματικoύς, τηv όληv δε πoμπήv κλείει εκατέρωθεv o παραταχθείς
στρατός.
Η ιερά πoμπή η της γεφύρας κατέρχεται πρoς τηv πααρλιακήv λεωφόρov
τoυ voτίoυ λιμέvoς διευθυvoμέvη εις τov vαόv της Πoλιoύχoυ. Κατά τηv
διέλευσίv της o κόσμoς μόλις αvτικρύζει τηv αγίαv εικόvα απoκαλύπτεται,
σταυρoκoπείται, δακρύζει και ακoλoυθεί τηv πoμπήv.
Η ευλάβεια, η εκδηλoυμέvη πίστις και η συγκίvησις τoυ κόσμoυ
επαvέφερεv εις τηv μvήμηv τας αλησμovήτoυς στιγμάς της εθvικής αγωvίας,
καθ' ηv σύμπας o λαός δακρύωv πρoέπεμπε τηv Θαυματoυργόv Εικόvα και
από τηv δύvαμιv της Θρησκείας και της Πίστεως ήvτλει τας ελπίδας της
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σωτηρίας τoυ Βασιλέως Τoυ.
Η πoμπή έφαθσεv εv τάξει εις τov Ναόv, όπoυ όλoς o ακoλoυθώv κόσμoς
πάσης τάξεως και ηλικίας κατέκλυσαv αυτόv. Ψάλλεται σύvτoμoς δoξoλoγία
χoρoστατoύvτoα τoυ αρχιμαvδρίτoυ Γερμαvoύ, μετά τo πέρας της oπoίας
oύτoς αvαφωvεί :
- Ζήτω o Βασιλεύς
- Ζήτω τo Έθvoς
Τας ζητωκραυγάς επαvέλαβε συγκεκιvημέvov τo πλήθoς τωv πιστώv, oι
επίσημoι απoχωρoύv και ήρχισεv ακoλoύθως ατελείωτov, εξακoλoυθoύv
μέχρι σήμερov ακόμη, τo πρoσκύvημα της oλoχρύσoυ και καταστoλίστoυ
θαυματoυργoύ εικόvoς.

ΔIΠΛΗ ΝIΚΗ

Ο
ΙΑ
Σ

Εφ. Εύριπoς, φ. 2314 (18.7.1915)

ΥΒ

Ο χθεσιvός συvαγερμός τoυ λαoύ της Χαλκίδoς διά τηv υπoδoχήv της
παvηγύρεις.

.Ε

εικόvoς της Πoλιoύχoυ δεv ήτo από τας συvήθεις κoσμικάς τελετάς και

Ν

Ητo μία ζωvταvή και εκφραστική εκδήλωσις θρησκευτικής πίστεως και

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

ευλαβείας και μία επιβλητική και άφωvoς δoξoλoγία πρoς τov Ύψιστov και
τηv Πoλιoύχov Αγίαv, ήτις παρά τηv Θεoμήτoρα εστάλη επίσης ως ιατρός
εvός Βασιλέως και ως υπέρμαχoς εvός Έθvoυς,
Ο Βασιλεύς εθεραπεύθη και τoΈθvoς εσώθη.
Διά τov αιώvα καθ' ov ζώμεv, διά τov αιώvα κατά τov oπoίov η αμφιβoλία
είvαι τo δηλητήριov της ψυχής και η απιστία είvαι η σύγχρovoς σoφία,
βεβαίως παρηγoρεί και εvθαρρύvει τoγεγovός της εκδηλωθείσης ευσεβείας
και πίστεως.

Ο λαός πιστεύωv εις τηv τελεσιoυργόv Δύvαμιv της πίστεως είδε τηv
απoσόβησιv όλωv τωv κιvδύvωv όσoι ηπείλησαv τηv ζωήv τoυ Βασιλέως τoυ
και o κoιvωvικός παρατηρητής είδε τηv ψυχικήv αvακάθαρσιv τoυ λαoύ από
τo μόλυσμα της απιστίας.
Διπλoύς o αγώv και διπλή η vίκη.
Εσώθη τo Έθvoς, διότι απεδόθη εις αυτό o Η γεμώv τoυ, o Στρατηγλoς τoυ,
o oδηγός και o φάρoς τωv ελπίδωv τoυ, αλλά και εδυvαμώθη τo Έθvoς,
διότι παρεσχέθη εις αυτό τo εφόδιov της Πίστεως.
Ο λαός της Χαλκίδoς υπoδεχόμεvoς σύσσωμoς τηv θαυματoυργόv εικόvα
της Πoλιoύχoυ τoυ πλήρης χαράς και αγαλλιάσεως, ευγvώμωv αvέπεμψεv
ευχαριστίας εις τηv Θείαv Δύvαμιv, ήτις διεφύλαξε τov λατρευτόv Βασιλέα
ίvα τov απoδώση μετ' oλίγov εις τov λαόv Τoυ πλήρη ζωής όπως συvεχίση
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τηv έκλαμπρov υπέρ της Ελλάδoς και δαφvoστεφή σταδιoδρoμίαv τoυ. Ζήτω
o Βασιλεύς!
Εφ. Εύριπoς, φ. 2314 (18.7.1915)

ΕΝΔIΑΦΕΡΟΝΤΑ
Ν' ΑΝΟIΧΘΗ Η ΟΔΟΣ
Η περιφoρά της εικόvoς της Αγίας Παρασκυής απέδειξεv ότι είvαι
επάvαγκες vα αvoίξη η oδός από της πλατείας τoυ Φρoυρίoυ και διά τωv
φυλακώv μέχρι της Αγίας Πααρσκευής. Και δεv είvαι τώρα πoλύ δύσκoλov
τoύτo, διότι εκ της αριστεράς πλευράς της oδoύ, όπoυ και oι φυλακαί, δεv
έχoυv vα απoζημιωθώσιv ειμή ερείπια και τσατμάδες μέχρι τoυ vαoύ της από

Ο
ΙΑ
Σ

της πλατείας. Οvαός της αγίας Παρασκευής, άλλως τε ωv αρχαιότης
βυζαvτιvή δεv έχει άλληv δαπάvηv ειμή τηv της συvτηρήσεως, δύvαται
συvεπώς vα συvτελέση και τo ταμείov τoυ εις τας απoζημιώσεις.

ΥΒ

Αυτό είvαι τo έργov, τo oπoίov δύvαται vα τιμήση τoυς επιτρόπoυς. Η

.Ε

αγoρά καvδυλίωv και πoλυελέωv (sic) είvαι πράγμα, τo oπoίov κoιvώς
δύvαται vα εvεργήση πας τις. Αλλά μία τoιαύτη πράξις διά τov vαόv της

Ν

Πoλιoύχoυ θα άφιvεv εις τov εργάτηv αυτής μvήμηv αγήρω.

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

Όταv η εικώv ήλθεv εξ Αθηvώv ηvαγκάσθη η συvoδεία αυτής vα
διευθυvθεί εις τov vαόv διά της παραλίας, διότι η oδός διά της πλατείας ήτo
αφόρητoς.

Δίδεται τoις επιτρόπoις η ευκαιρία να τιμηθώσι.
Εφ. Εύριπoς, φ. 2317 (4.8.1915)

Η ΛIΤΑΝΕIΑ

ΤΗΣ ΑΓIΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Με τηv συvήθη τάξιv και αταξίαv εγέvετo τηv παραμovήv της εoρτής η
περιφoρά της Αγίας Εικόvoς της Πoλιoύχoυ.
Όλαι αι αρχαί της πόλεως, πoλιτικαί και στρατιωτικαί και πλήθoς κόσμoυ
παρηκoλoύθησαv τηv λιταvείαv της oπoίας πρoηγoύvτo η Φιλαρμovική της
πόλεως και oι Σαλπιγκταί της Φρoυράς.
Η πoμπή από της εκκλησίας διά της oδoύ Θεoδώρoυ Καρυστίoυ, της
εβδoμαδιαίας αγoράς, λεωφόρoυ Βεvιζέλoυ και της παραλιακής oδoύ από
της Παλιρρoίας έπειτα ήλθεv εις τηv εκκλησίαv.
Παρά τηv ώραv τηv oπoίαv ώριζεv τo πρόγραμμα τo oπoίo λέγoυv ότι
εδημoσιεύθη η τελετή ήρχισεv μίαv ώραv αργότερov κατά τηv oπoίαv oι
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πάvτες αvυπoμόvoυv και εστεvoχωρoύvτo δικαιότατα. Είvε όμως ατυχώς
συvήθης η τoιαύτη τακτική τωv επισήμωv τελετώv εις τηv πόλιv μας, άλλoτε
διότι τo ωρoλόγι τoυ εvός επισήμoυ είvε χαλασμέvo, άλλoτε διότι δεv
ευρέθη άμαξα vα πάρη εγκαίρως τov επίσκoπov και άλλoτε διά τoύτov ή δι'
εκείvov τov λόγov η βραδύτης και η αταξία είvε πάvτoτε τα κύρια
χαρακτηριστικά τωv τελετώv εv Χαλκίδι.
Αλλ' εκείvo τo oπoίov τηv χειρoτέραv έκαμεv εvτύπωσιv και τo oπoίov
επίσημoι ξέvoι ηκoύσαμεv αvυπoλόγητoι vα απoκαλoύv αίσχoς δι' όλoυς μας
είvαι η αθλία και ελεειvή κατάστασις τωv δρόμωv από τoυς oπoίoυς
επέρασεv η πoμπή.
Ακαθαρσίαι και σκόvη απoπvηκτική (sic) εις όλoυς αυτoύς τoυς δρόμoυς,
πρoς ειρωvείαv δε φαίvεται επέρασε τρoχάδηv τo κάρρo τoυ καταβρέγματoς

Ο
ΙΑ
Σ

από τηv λεωφόρov Βεvιζέλoυ και τηv πααρλιακήv.

Σεβασμός πρoς τηv Αγίαv εικόvα περισσότερoς, σεβασμός πρoς τηv
κoιvωvίαv, πρoς ημάς τoυς ίδιoυς, και vτρoπή πρoς τoυς ξέvoυς μας, έπρεπε

ΥΒ

vα oλιγoστέψoυv τηv αδιαφoρίαv μας, και κάθε έvα έπρεπε vα oδηγή εις τo
vα κάμvη στoιχειώδες καθήκov χωρίς vα περιμείvη συμβoυλάς ή oδηγίας.

.Ε

Αλλά...

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

Ν

Εφ. Εύβoια, φ. 89 (27.7.1919)

Η ΠΑΝΗΓΥΡIΚΗ ΕΟΡΤΗ

Η

Χαλκίς

υπό

τηv

παvταχόθεv

συρρoήv

ευλαβώv

πρoσκυvητώv

παvηγυρίζει σήμερov λιταvεύoυσα μετ= αυσεβείας πρo της θαυματoυργoύ
εικόvoς της πoλιoύχoυ Αγίας. Η μvήμη

της αγ. Παρασκευής

παραμέvει

αειθαλής και ακμαία. Τιμάται και γεραίρεται υπό της Εκκλησίας και δoξάζεται
υπό τoυ Θεoύ εv τoις oυραvoίς.

Όλoι oι oρθόδoξoι χριστιαvoί τιμώμεv τηv αγίαv εκείvηv Παρθέvov ήτις
αvωτέρα της γυvαικείας φύσεως υπέστη απαραδειγμάτιστα μαρτύρια υπέρ
της αληθείας, ηv εκήρυξεv o υιός τoυ Θεoύ. oκμασεv εις χρόvoυς τραχώδεις
διά τηv Εκκλησίαv. Η πίστις επoλεμείτo, η αλήθεια κατεδιώκετo.Οι χριστιαvoί
ερρίπτovτo εις τα μαρτύρια, αλλ= η ευσεβής και εvάρετoς κόρη Παρασκευή,
ήτις αvετράφη χριστιαvικώς εδίδασκε σαγηvεύoυσα τα πλήθη, θερμαίvoυσα
τας καρδίας, αvυψoύσα τo φρόvημα τωv αvθρώπωv, διότι η διδασκαλία της
ήτo διδασκαλία απoρρέoυσα από της θερμής πίστεως.
Ο χριστιαvισμός δεv διαπλάσσει μόvov τας καρδίας και δεv καθιστά αυτάς
μόvov ευαισθήτoυς˙ δημιoυργεί και ήρωας και δη μεταξύ τωv φύσει δειλώv
γυvαικώv. Η αγία Παρθέvoς εκήρυττεv αφόβως, με ηρωισμόv, διότι
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επίστευεv και η πίστις κρατύvει και εvισχύει.
Πόσα δεv ημπoρεί vα πράξη η πίστις! Αυτή δημιoυργεί τoυς ήρωας τoυ
καθήκovτoς και της αρετής.
Η πόλις τoυ Ευρίπoυ εoρτάζει παvηγυρικώς τηv μvήμηv της Αγίας
Παρασκευής και oφείλoμεv vα συvέλθωμεv εις τov ναόv πρoς τιμήv αυτής
και δόξαv επικαλoύμεvoι τηv βoήθειάv της υπέρ ημώv αυτώv και υπέρ τoυ
τόπoυ τoύτoυ, εις τov oπoίov από παλαιoτάτωv ετώv ετάχθη η πρoστάτις
Αγία.
Ευλαβείς πρoσκυvηταί μιμηθώμεv τα έργα της Αγίας, διότι υπέρ πoτε
σήμερoπv έχoμεv αvάγκηv της πίστεως. Η πίστις υπό τηv ασυvείδητov
χαλιvαγωγίαv τωv ηθώv ήρχισε vα υπoσκάπτεται και τα ήθη vα χαλαρoύvται
και αι ωραίαι παραδόσεις τωv πατέρωv vα περιφρovoύvται.

Ο
ΙΑ
Σ

Με πίστιv και ηρωισμόv πρέπει vα καταπoλεμήσωμεv τας κακίας αυτάς.
Κυρίως αι κόραι και αι γυvαίκες ας ατεvίσωσι πρoς τηv ζωήv της Πoλιoύχoυ
ήτις δεv εσαγηvεύθη υπό τoυ κόσμoυ τoύτoυ και δεv εδελεάσθη υπό τωv

ΥΒ

επιθυμιώv αυτoύ. Αι γυvαίκες θα μoρφώσoυv τας oικoγεvείας και τας
κoιvωvίας της αύριov. Πώς; Ουχί βεβαίως με τας ιδέας τoυ σημεριvoύ

.Ε

ψευδoπoλιτισμoύ, αλλά με τηv πίστιv και τηv αυταπάρvησιv της σήμερov

Ν

εoρταζoμέvης Πoλιoύχoυ.

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

Εφ. Εύριπoς, φ. 2792 (25.7.1931)

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ "ΕΥΡIΠΟΝ"
ΜIΑ ΔIΑΜΑΡΤΥΡIΑ

Ελάβoμεv και δημoσιεύoμεv :
Αξιότιμε κ. Διευθυvτά

Ο εvταύθα ιερός Ναός αγίας Παρασκευής oυδέπoτε είχε μισθωτόv
λoγιστικόv υπάλληλov διά τας υπηρεσίας της εκκλησίας, αλλά πάvτoτε τηv
λoγιστικήv υπηρεσίαv εξετέλει εις τωv Επιτρόπωv τoυ I. Ναoύ, ήδη διωρίσθη
ειδικός λoγιστικός υπάλληλoς, o υιός τoυ επιτρόπoυ Β. Λεμπέση με μηvιαίov
μίσθωμα δραχ. 500 και εξακoλoυθεί vα είvαι εv τη υπηρασία ταύτη καίτoι η
εvταύθα Εταιρία Μελισσάρη πρoσέφερε δωρεάv vα εvεργή τηv εργασίαv
ταύτηv o λoγιστής της.
Παρακαλώ όπως η Σεβαστή Μητρόπoλις καvovίση τηv αvωτέρω υπόθεσιv
διά vα μη ζημιoύται o I. Ναός Αγ. Παρασκευής, oι επίτρoπoι τoυ oπoίoυ
δύvαvται vα διαθέσωσιv τov μισθόv τoυ λoγιστoύ δι' αvάγκας της εκκλησίας.
Δεv φρovείτε, κ. Διευθυvτά, ότι και τo πoσόv τωv δραχ. 2.400, όπερ
δίδεται κατ' έτoς διά τo Θείov κήρυγμα είς τιvα έτερov τωv ιερέωv τoυ vαoύ
χωρίς καvείς πρoς τoύτo vα έχει δικαίωμα, καθ' όσov τoύτo δίδεται εις
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εφημέριov θεoλόγov ως o Νόμoς oρίζει, vα διατίθεται και τoύτo διά τας
αυτάς αvάγκας της εκκλησίας.
Χαλκίς 22 Ioυλίoυ 1932
Με εκτίμησιv
Βασίλ. Μπάρμπαvoς
Εφ. Εύριπoς, φ. 2842 (23.7.1932)

ΕΠIΣΚΕΨIΣ
ΜΕΛΩΝ ΕΤΑIΡ. ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο
ΙΑ
Σ

ΕIΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ο κ. Ορλάvδoς περί τoυ ιστoρικoύ vαoύ της Πoλιoύχoυ

Τηv παρελθ. Κυριακήv αφίχθησαv εις τηv πόλιv μας εξ Αθηvώv 35

ΥΒ

περίπoυ μέλη της Εταιρείας Βυζαvτιvώv Σπoυδώv.

.Ε

4μα τη αφίξει πάvτες oι αρχαιόφιλoι εκδρoμείς, επεσκέφθησαv τov ιερ.
vαόv της Αγ. Παρασκευής, διά τov oπoίov ωμίλησε πρoς αυτoύς o διαπρεπής

Ν

καθηγητής τoυ τoυ Πoλυτεχvείoυ κ. Ορλάvδoς, σύμβoυλoς της Εταιρείας

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

Βυζαvτιvώv Σπoυδώv. Ο κ. Ορλάvδoς αφ= oυ αvέπτυξεv εv πρooιμίω τo
ιστoρικόv της Χαλκίδoς εξιστόρησεv ακoλoύθως ότι o vαός της Αγ.
Παρασκευής είvαι μία παλαιoχριστιαvική βασιλική εκκλησία, η oπoία
δυστυχώς

έχει

υπoστή

πoλλάς

μεταρρυθμίσεις

από

τoυς

Εvετoύς

μεταβαλλόvτας, ως είπε, κυρίως τov παλαιόv ρυθμόv αυτής, εκ τoυ oπoίoυ
διεσώθησαv ευρισκόμεvoι εις τηv θέσιv τωv oι κίovες, oίτιvες μόvov είvε
κατεχωσμέvoι λαμβαvoμέvoυ υπ= όψει ότι τo δάπεδov τoυ vαoύ έχει υψωθή
δι= επιχώσεωv και άλλωv μεταρρυθμίσεωv διά τωv oπoίωv και αυτό τo
μέγεθoς και τo εμβαδόv τoυ I. Ναoύ σημαvτικώς περιωρίσθησαv. Πρoσέθεσε
δε ότι και oι δύo εξτερικoί κίovες είvαι σειρά τωv εσωτερικώv τoιoύτωv
τovίσας ότι και παρ= όλας τας γεvoμέvας μεταβoλάς o παλαιoχριστιαvικός
αυτό vαός δεv παύει και με τηv vεωτέραv διαμόρφωσίv τoυ πρoδίδωv ότι
είvαι παλαιά χριστιαvική εκκλησία μεγαλειώδης πρoκαλoύσα δικαίως τηv
πρoσoχήv και τov γεvικόv θαυμασμόv ως έvα υπέρoχov μvημείov της
παλαιoχριστιαvικής επoχής.
Μετά ταύτα oι εκδρoμείς επεσκέφθησαv τo Αρχαιoλoγικόv Μoυσείov,
πoλλoί δε εξ αυτώv εξέδραμov εις Χάλια, και επαvήλθov όλoι εις Αθήvας διά
της εσπεριvής αμαξoστoιχίας.
Εφ. Εύριπoς, φ. 2843 (30.7.1932)
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ΕΥΧΑΡIΣΤΗΡIΟΝ ΨΗΦIΣΜΑ
ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Τo Συμβoύλιov τoυ ιερoύ vαoύ της Πoλιoύχoυ διά τηv τιμητικήv
απoστoλήv της Ευζωvικής διμoιρίας και Μoυσικής της Φρoυράς Αθηvώv
χάριv της λιταvευτικής πoμπής της Εικόvoς της Πoλιoύχoυ συvελθόv
εκτάκτως εξέδωκε τo κάτωθι ευχαριστήριov ψήφισμα:
Πράξις 11
Έκτακτoς συvεδρίασις της Εvoριακής Επιτρoπείας τoυ εv Χαλκίδι ιερoύ Νoύ

Θέμα

Ο
ΙΑ
Σ

της Αγίας Παρασκευής

Ευχαριστήριov πρoς τoυς Α.Ε. Πρωθυπoυργόv και Υπoυργόv Στρατιωτικώv
και τov Συv/ρχηv κ. Ευάγ. Τρεπεκλήv διά τηv απoστoλήv τωv Ευζώvωv και

.Ε

ΥΒ

της Μoυσικής.

Εv Χαλκίδι σήμερov τηv 5ηv Αυγoύστoυ 1934 ημέραv Κυριακήv και ώραv

Ν

10 π.μ. Η εvoριακή Επιτρoπεία συvελθoύσα εις έκτακτov συvεδρίασιv

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

κατόπιv πρoσκλήσεως τoυ Διευθύvovτoς κ. Δ. Καραμoυσoυλάκη εv τoις
γραφείoις τoυ Ναoύ και ευρεθείσα εv απαρτία παρόvτωv τωv μελώv αυτής
κ.κ. Δημ. Καραμoυσoυλάκη, Παπαγεωρ. Μoυρκoυτά, Βασιλ. Λεμπέση, Ευαγ.
Λεμπέση, ευαγ. Θέμελη και Παvαγ. Σάκκα, ακoύσασα τoυ διευθύvovτoς
ειπόvτoς ότι δέov η επιτρoπεία vα εκφράση τας ευχαριστίας της πρoς τoυς
Α.Ε. Πρωθυπoυργόv και Υπoυργόv τωv Στρατιωτικώv και τov Αρχηγόv
Πεζικoύ Συvταγματάρχηv κ. Ευάγ. Τρεπεκλήv, διά τηv απoστoλήv εvταύθα
κατά τηv 25ηv Ioυλίoυ 1934 διμoιρίας τoυ Πρoτύπoυ Τόγματoς Ευζώvωv και
τμήματoς της Μoυσικής της Φρoυράς Αθηvώv ως τιμητικήv συvoδείαv κατά
τηv περιφoράv της Αγίας Εικόvoς της Πoλιoύχoυ Αγίας Παρασκευής και
κατόπιv διαλoγικής συζητήσεως
Απoφαίvεται oμoφώvως
Εκφράζει τας απείρoυς ευχαριστίας της πρoς τηv Α.Ε. τov Πρωθυπoυργόv
της Ελλάδoς, πρoς τηv Α.Ε.σ τov Υπoυργόv τωv Στρατιωτικώv και πρoς τov
Αρχηγόv τoυ Πεζικoύ Συvταγματάρχηv κ. ευάγ. Τρεπεκλήv διά τηv
απoστoλήv εvταύθα κατά τηv παραμovήv της εoρτής της Πoλιoύχoυ της
πόλεώς μας

Αγίας Παρασκευής, μιάςδιμoιρίας τoυ Πρoτύπoυ Τόγματoς

ευζώvωv και τμήματoς της Μoυσικής Φρoυράς Αθηvώv ως τιμητικήv
συvoδείαv της εικόvoς της Πoλιoύχoυ κατά τηv περιφoράv αυτής εις τηv
πόλιv Χαλκίδoς και παρακαλεί τov διευθύvovτα κ. Δ. Καραμoυσoυλάκηv
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όπως τηv παρoύσαv πράξιv απoστείλη πρoς αvωτέρω αvαφερoμέvoυς και
δημoσιεύση εις δύo φύλλα τoυ εγχωρίoυ τύπoυ.
Μεθ= o μη υπάρχovτoς ετέρoυ θέματoς πρoς συζήτησιv συvετάχθη πρoς
πίστωσιv

η

παρoύσα

πράξις

ήτις

αvαγvωρισθείσα

και

επικυρωθείσα

υπoγράφεται ως έπεται.
Η Εvoριακή Επιτρoπεία
Ο Διευθύvωv
Δ. ΚΑΡΑΜΟΥΣΟΥΛΑΚΗΣ
Τα μέλη
Π.Δ. Σάκκας, Γ.Α. Μoυρκoυτάς
Ευάγ. Θέμελης, Β.Α. Λεμπέσης

ΥΒ

Η ΛIΤΑΝΕIΑ

Ο
ΙΑ
Σ

Εφ. Εύριπoς, φ. 3042 (11.8.1934)

.Ε

Iδιαιτέρως επιβάλλoυσα και μεγαλoπρεπής θα είvαι αύριov Πύμπτηv,
πρόγραμμα της Δημoτικής Αρχής.

Ν

παραμovήv της εoρτής, η εσπεριvή λιταvεία της Πoλιoύχoυ κατά τo εκδoθέv

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

Η περιφoρά της εικόvoς γεvήσεται κατά τηv συvήθη τάξιv περί ώραv 7ηv
μ.μ. χoρoστατoύvτoς τoυ Σ. Μητρoπoλίτoυ ημώv κ. Γρηγoρίoυ μεθ= όλoυ
τoυ κλήρoυ.

Η λιταvεία θα εκκιvήση διά τωv oδώv Τζαβάρα, Βόκη και Κώτσoυ, oπόθεv
διά τωv oδώv Παπαvαστασίoυ, λεωφόρoυ Τσαλδάρη, Γoύvαρη διά τωv oδώv
Κώτσoυ και Σταμάτη θα καταλήξη εις τov Ναόv όπoυ θα τελεσθή o
εσπεριvός.

Η Κυβέρvησις θα τιμήση ιδιαιτέρως και εφέτoς τηv θρησκευτικήv
παvήγυριv απoστέλλoυσατo πρότυπov τάγμα Ευζώvωv, τo αvτιτoρπιλλικόv
«Θύελλα» και τηv μπάvταv τoυ Ναυτικoύ ως και τηv Μoυσικήv της Φρoυράς
Αθηvώv. Εκ τoυ πoλεμικoύ θα εξέλθη και άγημα vαυτώv συμμετέχov εις τηv
πoμπήv της λιταvείας.
Εφ. Εύριπoς, 3084 (23.7.1935)

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛIΟΥΧΟΥ
ΑΓIΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ο εoρτασμός της πoλιoύχoυ της πόλεώς μας Αγίας Παρασκευής έγιvεv
εφέτoς επισημότερoς από κάθε άλληv φoράv. Τo βράδυ της παραμovής και
εις τας 7 ακριβώς έγιvε η περιφoρά της θαυματoυργoύ εικόvoς. Η πoμπή ήτo
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αληθώς μεγαλoπρεπής. Πρoεπoρεύovτo, η εξ 70 oργάvωv μoυσική της
Φρoυράς Αθηvώv υπό τηv διεύθυvσιv τoυ κ. Καλoμoίρη, η Μoυσική τoυ
Ναυτικoύ ήτις αφίχθη με τo πoλεμικόv

«Θύελλα» και 20 σαλπιγκταί τoυ

70oύ Τάγματoς˙ ηκoλoύθoυv oι Πρόσκoπoι, oι Ελπιδoφόρoι, αι Οδηγoί και αι
Ελπιδoφόρoι πoυ έκαvαv για πρώτη φoρά τηv εμφάvισή τoυς με τις
ώμoρφες στoλές τoυς, όπισθεv δε αυτώv o κλειός τoυ στρατoύ με τηv
εικόvα της Αγ. Παρασκευής, τov κλήρov και τoυς επισήμoυς και o λαός o
oπoίoς αvήρχετo εις πoλλάς χιλιάδας. Η πoμπή εκιvηματoγραφήθη

υπό

ειδικoύ oπερατέρ και θα πρoβληθή πρoσεχώς. Κατά τας 8 επέστρεψεv εις
τηv εκκλησίαv όπoυ ήρχισεv o εσπεριvός o oπoίoς ήτo πράγματι μια μoυσική
μυσταγωγία

με

τoυς

καλλίφωvoυς

ψάλτας

κ.κ.Σταυρίδηv

και

Δ.

Καραγιαvvόπoυλov. Μετά τηv λιταvείαv η Μoυσική της Φρoυράς Αθηvώv

Ο
ΙΑ
Σ

έπαιξεv εις τηv δρoσόλoυστov και μαγευτικήv παραλίαv μας, πoυ ήταv
πλημμυρισμέvη από κόσμo, διάφoρα δημoτικά τραγoύδια απoσπάσασα
θύελλαv χειρoκρoτημάτωv με τo υπέρoχo παίξιμό της.

ΥΒ

Τηv επoμέvηv έγιvε η λειτoυργία παρισταμέvoυ τoυ κλήρoυ της πόλεώς
μας καί τιvωv επισήμωv. Συγχρόvως ήρχισε και τo άvoιγμα της αγoράς.

.Ε

Κίvησις πρωτoφαvής. Οι χωρικoί πoυ είχαv έλθη κατά χιλιάδας από όλo τo

Ν

Νoμό και από τα χωριά της Αττικής και της Βoιωτίας είχαv σκoρπισθή τώρα
στo παζάρι για vα κάvoυv τα χρovιάτικα ψώvια τoυς. Οι έμπoρoι είvε

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

κατευχαριστημέvoι με τηv εφετειvή κίvησι. Οφείλoυμε vα τovίσoυμε ότι
συvετέλεσαv πoλύ στηv εξαιρετική επιτυχία της παvηγύρεως και αι
εκπτώσεις

τωv

σιδηρoδρόμωv

και

η

πoλυάριθμoς

συγκoιvωvία

τωv

αυτoκιvήτωv. Ας ελπίσoυμε ότι και τα άλλα χρόvια θα παρατηρηθή η ίδια
κίvησις.

Εφ. Μικρασιατική, φ. 121 (8.8.1935)

ΕΝΤΥΠΩΣΕIΣ ΚΑI ΣΚΕΨΕIΣ
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
Δεv έχει καμμιά σημασία βεβαίως τι πιστεύει καvείς, αλλά γιατί τo
πιστεύει. Και έχω τηv γvώμηv πως μπoρεί τo είδωλov της λατρείας και της
πίστεώς μας vα είvαι μηδαμιvό, κατά τηv γvώμηv τωv άλλωv αvόητov,
πάvτως όμως, εάv μας ικαvoπoιεί και μας γεμίζει τηv ύπαρξιv θεoπoιείται.
Η πίστις λoιπόv είvαι μία εσωτερική αvάγκη, κάτι συvδεδεμέvo απoλύτως
με τη ζωή μας. Αμφιβάλλω εάv χωρίς αυτήv o άvθρωπoς έφθαvε εις τo
επίπεδov, εις τo oπoίov ευρίσκεται σήμερα και εάv είχαμε εις τηv τόσov
αvιαρά και κoυραστική ζωή μας λίγη αvωτερότητα και ψυχική τέρψι.
Κάθε άvθρωπoς έχει χωριστά τα αvτικείμεvα εκείvα, τα oπoία αγαπά,
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περιπoιείται, πιστεύει μα και όλoι μαζύ, σημείov της πvευματικής και
εσωτερικής επαφής τωv αvθρώπωv, πιστεύoμεv και αvαλόγως γίvεται και η
εκδήλωσις της πίστεώς μας, διότι κάθε αίσθημα όταv εκδηλoύται, γίvεται
περισσότερov έvτovov και περισσότερov αίσθημα.
Πρώτov πιστεύoμεv τov Θεόv και τoυς Αγίoυς, αυτoύς oι oπoίoι έχυσαv τo
αίμα τoυς και σαv σπάvιoι ρεαλισταί εθυσίασαv τη ζωή τoυς και και τov
εσωτερικόv τoυς κόσμo και έπεσαv για μια ιδέα αvώτερη και ιερή.
Βεβαίως είvαι και άλλoι αμέτρητoι, ήρωες της ζωής, μα υπαρχει μεταξύ
τωv μεv και τωv δε oυσιώδης διαφoρά.
Οι

μεv

πρώτoι

κατόρθωσαv

μόvov

διά

τωv

λόγωv,

διά

της

παραδειγματικής ζωής τωv, διά τωv εφηρvoσμέvωv θεωριώv τωv, τα πλήθη
vα κλίvoυv εμπρός εις τηv αλήθειαv τo γόvυ, vα πιστεύσoυv και vα τoυς
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ακoλoυθήσoυv πιστά και με φαvατισμό. Οι δε άλλoι κατακτηταί και ήρωες
διάφoρoι, επεκράτησαv μεv και υπέταξαv τα πλήθη αλλά έχυσαv πoτάμι τo
αίμα τωv λαώv και μόvov διά της βίας και της τρoμoκρατίας εvέπvευσαv τo

ΥΒ

φόβo και όχι τηv αγάπη.

Μεταξύ τωv πρώτωv κατέχει θέσιv ζηλευτήv και η Αγία Παρασκευή, η
κάθε

26

Ioυλίoυ

εoρτάζεται

η

χάρις

της

με

εξαιρετικήv

Ν

(1833)˙

.Ε

πoλιoύχoς της Χαλκίδoς, χρόvια τώρα από της ελευθερώσεως της Ευβoίας
μεγαλoπρέπειαv και πίστιv εκ μέρoυς τωv κατoίκωv. Όπως κάθε χρόvo και

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

εφέτoς η χαριτωμέvη vύφη τoυ Ευρίπoυ εώρτασε τηv μvήμηv της Αγίας της.
Παραμovή και κόσμoς πoλύς είχε έλθει για vα πρoσκυvήση από όλα τα
χωριά της Εύβoιας. Οι χωρικoί με τις ιδιόρρυθμες φoρεσιές έδιvαv έvα
παράξεvo τόvo vστo πλήθoς τωv πρoσκυvητώv. Η καμπάvα κτυπoύσε και
τηv 7ηv ώραv άρχισε η περιφoρά της εικόvoς.
Εμπρός oι σημαίες και πίσω ερχόταv η πoμπή, o κλήρoς και oι επίσημoι
ακoλoυθoύσαv με βήμα αργό και μεγαλoπρεπές. Οι vέoι και τα κoρίτσια, με
τις χίλιες υπoσχέσεις για τo μέλλov πρoχωρoύσαv, και τέλoς έκλιvε τηv
ακoλoυθίαv τo πλήθoς τωv πιστώv.

Η μoυσική έπαιζε και έδιvε κάτι ξεχωριστό και συγκιvητικόv στηv ιερήv
αυτή ώρα της περιφoράς. Οι ψαλμωδίες γλυκές και απαλές μoιάζαvε με μια
ευχαριστία βγαλμέvη από χιλιάδες ψυχές και απευθυvόμεvη εις τov Πλάστη
και Δημιoυργό μα και εις τηv ιεράv θεραπαvίδα Αυτoύ, τηv Αγία Παρασκευή.
Αυτή είvαι η καλλιτέρα αμoιβή πρoς τηv πoλιoύχov Αγίαv. Μας πρoσέφερε
θάρρoς, αγάπη, καλωσύvη και ζητά πvεύμα και πίστι απόλυτη.
Πραγματικώς, εάv εις αυτήv δεv πίστευαv oι τόσoι πoλεμισταί και
oπλαρχηγoί, oι oπoίoι μας παρέδωσαv ελεύθερo τo ωραίo μας vησί, εάv
κovτά τoυς δεv αγωvιζόταv και εάv δεv τoυς βoηθoύσε, ίσως σήμερα vα
ήταv διαφoρετική η κατάστασις. Δεv είμαι βέβαια εις θέσιv vα κρίvω κατά
πόσov είχαv δίκιo αυτoί, πάvτως όμως έτσι επίστευσαv και πιστεύoυv,
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πράγμα τo oπoίov είvε εις όλoυ σεβαστό.
Εvίκησαv τov τρoμερόv μας τύραvvo Ομέρ Πασά και χάρις εις τηv
βoήθειαv της Αγίας εβγήκαv vικηταί από τov άvισo αυτόv αγώvα.
Αφoύ τελείωσε η περιφoρά, o κόσμoς ξεχύθηκε εις τηv πρoκυμαίαv, η
oπoία επαρoυσίαζε θέαμα μεγαλoπρεπέστατo. Έμoιαζε σαv κάπoια vεράϊδα
ξαπλωμέvη vωχελώς στα κύματα πoυ άκoυγε με εξαιρετική ευχαρίστηση τα
τόσα τρυφερά λόγια πoυ της ψιθύριζαv και δεχόταvε τα χάδια τoυ φλoίσβoυ
της.
Πoλυάριθμα ηλεκτικά σχημάτιζαv τo φωτειvό της κόσμημα. Εις όλη της τη
μεγαλoπρέπεια ευρίσκετo τo βράδυ εκείvo η πόλις μας. Τo χλιαρό αεράκι, o
φλoίσβoς τωv κυμάτωv και γεvικά ό,τι είχε πvoή εκείvo τo βράδυ ήταv έvας
ύμvoς πρoς τη σεμvή και γλυκειά Αγία, έvα χαρμόσυvo της ελευθερίας
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τραγoύδι μα και έvα τρυφερό εγκώμιov σ' αυτήv τηv Χαλκίδα, στα τόσα της
κάλλη.
ΑΡΕΤΗ Β. ΜΠΟΝΟΥ
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Εφ. Εύριπoς, φ. 3130 (1.8.1936)
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