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/ ΑΠΟΠΙΣΩ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τῆς ὀνομαζομένης κυρίας Φανερωμένης εἶναι ἕνα περιβόλιν καὶ ἐκεῖ παλαιὰ ἤσανε πολλὰ ἄνθη καὶ
ἤσανε καὶ κρίνοι. Καὶ εἶχεν συνήθειαν ὁ παπὰς ἁποὺ ἐφημέριζεν
ἐκεῖ, ὁ ὁποῖος ἤτονε πάππος μου, καὶ τὸν αον ἐκεῖνον ἁποὺ ἤθελεν ἰδεῖν νὰ ξεφουντώνει τὸ ἔκοπτεν καὶ ἤβανέν το ὀμπροστὰ εἰς
τὴν εἰκόνα τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἔτις ἕνα χρόνον, ὡς ἐξεφούντωσεν τὸ αον βαβούλιν τοῦ κρίνου, τὸν κόβγει καὶ ἤθελεν νὰ
τόνε βάλει εἰς τὸ νερὸν νὰ ξεφουντώσουν καὶ τὰ ἄλλα ἕξι βαβούλια ἁποὺ εἶχεν, καὶ τότες ἐλόγιασεν νὰ τὸν βάλει εἰς τὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, καθὼς ἔκαμνεν πάντα. Καὶ βάνει τονε, καὶ ὡς
τὸν ἔβαλεν, χωρὶς νερὸν ξεφουντώνουσιν ὅλα του τὰ βαβούλια,
καὶ ἤτονε ὅλα ἑπτά, καὶ ἤτονε μία θεωρία ὀμορφότατη καὶ μία
μυρωδία πολλή, καὶ ἐνίμενεν ἀπὸ ἡμέραν ὡς ἡμέραν νὰ ἀρχίσουν
νὰ ψύγουνται, καθὼς παθαίνει πάντα καὶ ὁ κρίνος καὶ ὅλα τὰ
ἄλλα ἄνθη, καὶ αὐτὸς ἐκράτει πάντα δροσερὸς χωρὶς νερόν, χωρὶς
καμίαν ἀνάδοσιν ἐμπηκτὸς εἰς τὸ ξύλον, καὶ ἤτονε ἕνα θαῦμα μεγάλον νὰ μὴν ξεραίνεται. Καὶ περνᾶ ὅλος ὁ Μάιος, ἁποὺ τὸν ἤβαλεν τὸν αὐτὸν Μάιον εἰς τὴν εἰκόνα, καὶ ὅλος ὁ Ἰούνιος καὶ
Ἰούλιος καὶ Αὔγουστος, καὶ πάντα ἐκράτειεν δροσερὸς καὶ ὅλοι
ἐτρέχασιν καὶ ἐξανοίγασίν τονε / καὶ ἐθαυμάζασιν. Καὶ τὴν
ἡμέραν τῆς Κοιμήσεώς της εἰς τὰς ιε΄ τοῦ αὐτοῦ Αὐγούστου,
εἶχεν συνήθειαν κάποιος χριστιανός, λεγόμενος Ἀνδρέας
Κουρκουμέλης καὶ ἤκαμνεν μεγάλην πανήγυριν εἰς τὴν αὐτὴν
ἐκκλησίαν καὶ ἐκάλειεν / ὅλους τοὺς ἀφεντάδες καὶ ὅλους τοὺς
ψαλτάδες καὶ δὲν ἐπόμενεν τινὰς ἁποὺ δὲν ἐπήγαινεν εἰς τὴν
πανήγυριν τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας. Καὶ τότες δὲν ἠξεύρω πῶς
τὸν ἐπιάσασιν ἀπὸ ὀμπροστὰ τῆς εἰκόνος καὶ ἐδιαμοιράστησάν
τονε, μὰ λογιάζω καὶ εἶχεν κρατεῖν δροσερὸς ἀκομή, διότις ἡ
χάρις τῆς Παρθένου ἁποὺ τὸν ἐκράτειεν δροσερὸν τέσσερις μῆνες
ἐδύνετονε νὰ τόνε κρατεῖ καὶ πάντα. Ἔτις εἶναι τὰ θαυμάσια τῆς
Παρθένου Μαρίας σπαρμένα εἰς ὅλον τὸν κόσμον καὶ οἱ χάριτές
της ἀμέτρητες, διὰ τῆς ὁποίας νὰ ἐξιωθοῦμεν καὶ ἡμεῖς εἰς τὴν
Βασιλείαν τοῦ Υἱοῦ της. Ἀμήν.
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