
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κκααιι  οο  ττόόπποοςς  

μμααςς!! 

ΕΕμμεείίςς,,οοιι  μμααθθηηττέέςς 

ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  

ΣΣχχοολλεείίοουυ 

ΑΑρρκκεεσσίίννηηςς 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Αμοργός είναι το ανατολικότερο νησί των Κυκλάδων 

 

 

 

 



 

Με πρωτεύουσα τη Χώρα 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ζούμε στην κάτω μεριά του νησιού, που περιλαμβάνει τα 

χωριά: Βρούτση, Αρκεσίνη, Κολοφάνα και μικρότερους 

οικισμούς,Καμάρι,Σκεπαρνιές,Αγία Τριάδα, 

Δίστρατα,Καλοταρίτισσα, Μαύρη Μύτη) 

Είμαστε περίπου 150 κάτοικοι. 

Ασχολούμαστε κυρίως με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την 

αλιεία, οικοδομικές εργασίες και τον τουρισμό. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Η εκκλησία μας. 
 

Ο Άγιος Ονούφριος 

 

 
 

                                 Ἕνας μεγάλος Ἅγιος τῆς 

Ἐκκλησίας μας ποὺ γεννήθηκε στὴν Περσία, ἀλλὰ ἐξαγιάστηκε 

στὴν ἔρημο τῆς Αἰγύπτου εἶναι ὁ Ὅσιος Ὀνούφριος. 
 

 

Η πρώτη εκκλησία του Αγίου Ονουφρίου χτίστηκε ως 

ερημοκλήσι πριν καν σχηματιστεί ο οικισμός της Αρκεσίνης. 

Η πρώτη επέκταση του ναού έγινε το 1886 με προσωπική εργασία 

των κατοίκων και την ευλογία του Αγίου. 



 Στις 12 Ιουνίου 1961 την ημέρα της γιορτής του γκρεμίστηκε. 

Αμέσως ξεκίνησαν οι εργασίες της αναστήλωσης και της 

επέκτασής του. Ο αείμνηστος δάσκαλος του χωριού μας κ. 

Λουκάς Σίμος ,υιοθετώντας την ιδέα του προκάτοχού του κ. 

Κωβαίου προέβη στις απαραίτητες διαδικασίες. Σύσσωμο το 

χωριό και τα παιδιά του σχολείου εργάστηκαν σα μελίσσι, ώστε 

να γίνει ένας περικαλλής ναός ,που στολίζει το χωριό μας. Οι 

κάτοικοι τιμούν με λαμπρότητα κάθε χρόνο τη γιορτή του Αγίου. 

 Ιστορίαι-θρύλοι –Παραδόσεις της 

ΑμοργούΕπανέκδοση του Συλλόγου(«Αρχαία Αρκεσίνη» 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Το Σχολείο μας  
Χτίστηκε το 1928 
 

Το δημοτικό σχολείο Αρκεσίνης είχε 47 μαθητές με δάσκαλο τον 
Κωνσταντίνο Κωβαίο. Το κτίριο του μόλις είχε κατασκευαστεί, χάρη στις 
εισφορές της Αδελφότητας Αμοργίνων της Αιγύπτου και του 
εγκατεστημένου στο Σικάγο Ευάγγελου Νομικού. 
Κατά τη δεκαετία του 1960 το σχολείο είχε περίπου 50 παιδιά. 
Δάσκαλος ήταν ο κ. Λουκάς Σίμος. Το προαύλιο ήταν χώμα και τα παιδιά 
είχαν φτιάξει παρτέρια που τα φύτευαν με λουλούδια και λαχανικά. 
Στην αυλή είχε περιστέρια, κουνέλια ,κότες. Τα παιδιά φρόντιζαν τα ζώα 
και τους κήπους. 



Το σχολείο μας σήμερα έχει αλλάξει πολύ. 
Ο .κ. Λουδάρος Μανώλης δάσκαλος του χωριού μας για αρκετά χρόνια, 
φρόντισε να διαμορφωθεί το προαύλιο και να πάρει τη σημερινή του 
μορφή. 
Δυστυχώς οι μαθητές έχουν λιγοστέψει πολύ. Είμαστε μόνο 11. Όμως 
είμαστε αγαπημένοι και περνάμε όμορφα. 

 
 
 

Αρωματικά φυτά του τόπου μας  

 
Δυόσμος: Το χρησιμοποιούμε σε διάφορα φαγητά και σε βραστάρι για 
τον πονοκέφαλο. 
 
Δεντρολίβανος: Είναι ιδανικός για το ψητό κατσικάκι στο φούρνο, του 
δίνει ξεχωριστή νοστιμιά. 
Ρίγανη: Τη χρησιμοποιούμε στα ψητά και στη χωριάτικη σαλάτα. 
Φλισκούνι: Δίνει ξεχωριστό άρωμα στην ψημένη ρακή. 
 
Χαμομήλι: Το χρησιμοποιούμε για τον πόνο στο στομάχι και για 
αντισηπτικό. 
Αλεσφακιά: Θεραπεύει πολλές ασθένειες και τα κλαδάκια της δίνουνε 
ιδιαίτερο άρωμα στην περιφορά του επιταφίου 
Λεβάντα: Χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση του σκόρου. 
Αρμπαρόριζα: Δίνει ιδιαίτερο άρωμα στα γλυκά του κουταλιού. 
Θυμάρι: Χρησιμοποιείται σε διάφορα φαγητά 
Μαντζουράνα: Είναι ένα ωραίο, αρωματικό ρόφημα 
Δάφνη: Με τα κλαδιά της φτιάχνουμε στεφάνι στις εθνικές γιορτές και 
το χρησιμοποιούμε ως αρωματικό σε φαγητά και στο εφτάζυμο ψωμί. 
 

 

 



Το Καστρί  

 
Αρχαία Αρκεσίνη. 

   Η αρχαία Αρκεσίνη βρίσκεται πολύ κοντά στο χωριό 

Βρούτση και η πρόσβαση γίνεται μόνο από το μονοπάτι. Η 

τοποθεσία ονομάζεται Καστρί και είναι μία από τις πιο 

εντυπωσιακές περιοχές στην Αμοργό, με καταπληκτική 

πανοραμική θέα προς το Αιγαίο και τα νησιά του. Θεωρείται η 

Ακρόπολη της Αμοργού, χτισμένη σε μια αμυντική τοποθεσία, 

ένα κάστρο της αρχαιότητας όπως προδίδει το όνομά του, 

Καστρί. 

   Η αρχαία Αρκεσίνη χρονολογείται από την κυκλαδική εποχή 

(4η χιλιετία π.Χ.) και ήταν ιωνική αποικία, υπό την ηγεσία της 

Νάξου. Υπήρξε μία από τις τεις αρχαίες πόλεις της Αμοργού. 

Αποικίσττηκε από Ναξίους,που την επέλεξαν καθώς βρίσκεται 

σε ιδιαίτερα στρατηγική θέση. Στην ίδια θέση επιβίωσε 

οικισμός μέχρι τους νεώτερους χρόνους, όπως μαρτυρούν τα 

οικοδομικά λείψανα.  



Στην κορυφή της ακρόπολης βρίσκεται ο ναός της Παναγίας 

της Καστριανής, κτίσμα των βυζαντινών χρόνων. 

 
 

 Σήμερα ο επισκέπτης μπορεί να φτάσει στην αρχαία αρκεσίνη 

από μονοπάτι που ξεκινάει από το Βρούτση, έπειτα από 

πεζοπορία μισής ώρας περίπου. 

 
 

ΑνναΜαρία Νομικού Δ΄τάξη και Άννα Νομικού Ε΄τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ο πύργος της Αγίας Τριάδας 

 
Ο πύργος βρίσκεται βορειοδυτικά του χωριού.  

Χρονολογείται τον 4ο αι. π.Χ Το 1975 ο Μ. Κορρές επισκέφθηκε 

το μνημείο κι έκανε αναπαράσταση του πύργου. Με βάση τα 

θεμέλιά του υποστηρίζει ότι είναι 12 μ. και αποτελείται από 4 

ορόφους. Σήμερα σώζεται ο 1ος όροφος.  

Ο πύργος χρησιμοποιήθηκε για αμυντικούς λόγους και για 

φρυκτωρία. Το 1993 πραγματοποιήθηκαν εργασίες και 

ανασκαφές υπό την επίβλεψη της κ. Λίλας Μαραγκού. Στον 

πύργο βρέθηκαν πολλά μικρά ευρήματα και 2 επιγραφές. 

Είναι ένας από τους πιο συντηρημένους πύργους των 

Κυκλάδων,με τις φροντίδες της κ. Μαραγκού  . 

 

 

Ρούσσου Κοραλία Γ΄τάξη 

 

 

 

 



 

 

 

Ο θρύλος του Πύργου 

 

Τα παλιά χρόνια στην Αρκεσίνη βασίλευε ένας βασιλιάς μεγάλος και 

τρανός, που είχε μια κόρη πολύ όμορφη, που τη θαύμαζαν όλοι.Στο 

χωριό ήταν και τρία βασιλόπουλα, αδέρφια που αγάπησαν την κοπέλα 

και καθένας ήθελε να την κάνει γυναίκα του. Η βασιλοπούλα 

συμπαθούσε και τα τρία παληκάρια και δεν ήξερε πιο να διαλέξει για 

άντρα της. Τότε τους είπε: «Όποιος χτίσει γρηγορότερα ένα γερό 

πύργο,αυτός θα γίνει άντρας μου» Τα βασιλόπουλα δέχτηκαν και 

στρώθηκαν στη δουλειά. Ο πρώτος έχτισε τον πύργο στην τοποθεσία που 

σήμερα λέγεται Πυργί, ο δεύτερος εκεί που είναι τα ερείπια του πύργου 

του Γιαννούλη. Ο τρίτος έστησε πύργο μεγάλο και τρανό στη θέση Αγία 

Τριάδα, αυτός ήταν ο πύργος του Βασίλη που χτίστηκε και πιο γρήγορα. 

Έτσι ο Βασίλης θα έπαιρνε για γυναίκα του τη βασιλοπούλα. Όμως τα 

άλλα δυο αδέρφια ζήλεψαν την τύχη του αδερφού τους και τον 

σκότωσαν. Η βασιλοπούλα κλείστηκε στο παλάτι και μαράζωσε από τον 

καημό της. Τα δυο βασιλόπουλα έφυγαν στα ξένα. 

Το μέρος που χύθηκε το αίμα του Βασίλη μυρίζει σα βασιλικός. 

 

Μια άλλη ιστορία για τον πύργο λέει πως εκεί υπάρχει κρυμμένος ένας 

θησαυρός που τον φυλάει ένας αράπης. Για να τον βρουν, πρέπει να πάνε 

νύχτα τρία αδέλφια. Όμως απ’αυτά ο ένας θα τυφλωθεί ,ο άλλος θα 

σκοτωθεί και ο τρίτος θα βρει το θησαυρό. 

 

 

 

 

 



 

Η Παναγία του Κάτω Κάμπου. 

 

 

Το εκκλησάκι της Παναγίας είναι χτισμένο στον κάτω κάμπο 

πάνω από 200 χρόνια. Με το σεισμό του 1956 το εκκλησάκι 

έπαθε ζημιές και με πρωτοβουλία του κ. Ζαράνη και τη 

συμμετοχή των κατοίκων της κάτω μεριάς            

ανακαινίστηκε και πήρε τη σημερινή της μορφή. Δυστυχώς με 

το πέραμα των χρόνων έχι παρουσιάσει πολλές φθορές και 

γίνονται προσπάθειες για να σωθεί και πάλι. Γιορτάζει σις 23 

Αυγούστου και πολλοί άνθρωποι παραβρίσκονται στον κάτω 

κάμπο για να τιμήσουν την Παναγία. 

Κάτω από το ξωκλήσι υπάρχει ένας αρχαίος ναός που 

βλέπουμε τα ερείπιά του.  
 

 

 

 
 

 

Κωβαίος Βαγγέλης Ε΄τάξη 
 

 



Ο άγιος Γεώργιος,ο 

Βαλσαμίτης. 
  Σε απόσταση μόλις 

τριών χιλιομέτρων από τη 

Χώρα Αμοργού,στο 

δρόμο προς την κάτω 

Μεριά, συναντάμε τον Άη-

Γιώργη, το 

Βαλσαμίτη.Βρίσκεται σε 

μια χαράδρα και η όψη 

του θυμίζει ένα λευκό 

περιστεράκι που κάθεται 

στο βουνό. Γύρω από το 

μοναστήρι απλώνεται 

ένας υπέροχος, 

πολύχρωμος 

λουλουδόκηπος που 

εντυπωσιάζει όλους τους επισκέπτες του. Το τέμπλο του 

χρονολογείται από το 1886και οι τοιχογραφίες του μετρούν 

τουλάχιστον 600 χρόνια. 

Σύμφωνα με την παράδοση εκεί βρισκόταν το Υδρομαντείο 

του Αιγαίου. Το ονόμαζαν έτσι εξαιτίας της πηγής που 

ανάβλυζε νερό, το οποίο, όπως πίστευαν τότε οι άνθρωποι, 

έδειχνε το μέλλον. Σήμερα στο ίδιο σημείο αναβλύζει ακόμα 

νερό. Πριν μερικά χρόνια οι πιστοί άνοιγαν αγίασμα, δηλαδή 

έπαιρναν νερό και ζητούσαν από τον άγιο να τους 

φανερώσει ένα σημάδι εάν θα πήγαιναν καλά οι δουλειές 

τους, η υγεία τους, κάποιο ταξίδι που σχεδίαζαν ή ο γάμος 

τους. Τώρα πια δε γίνεται αυτό, το νερό χρησιμοποιείται ως 

αγιασμός,αλλά δεν προσπαθούν μ’ αυτό να γνωρίσουν το 

μέλλον. 

Η εικόνα του Άη-Γιώργη. βρέθηκε στο ίδιο σημείο τον 8ο αι και 

οι κάτοικοι για να τιμήσουν τον Άγιο έχτισαν ναό.  

Έγινε μοναστήρι μετόχι της Ιεράς Μονής Χοζοβιώτισσας. 

Έζησαν εκεί Μοναχές. Η τελευταία Μοναχή ήταν η Φιλαρέτη 

(1757). Από τότε το Μοναστήρι έμεινε έρημο . 

Μόλις πριν από τέσσερα χρόνια εγκαταστάθηκε εκεί η 

Μοναχή Ειρήνη κι έδωσε ξανά ζωή στον ιερό αυτό χώρο. 
Ειρήνη Μπαντίδου Στ΄τάξη 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. 
https://www.amorgos-island.gr/agia-paraskevi-feast/ 

 

https://www.amorgos-island.gr/agia-paraskevi-feast/


Ξεχωριστή Θέση στη Ζωή των κατοίκων έχει η Αγία 

Παρασκευή που βρίσκεται στην Κολοφάνα 

 

 
 

Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στην Κάτω Μεριά της Αμοργού, είναι το 

μεγαλύτερο πανηγύρι σε ολόκληρη τη νησιωτική Ελλάδα με πλήθος κόσμου να 

δίνει κάθε χρόνο το παρών στο νησί, μόνο και μόνο για να παρευρεθεί σε αυτή τη 

μεγάλη γιορτή. 

Περίπου 3.500 – 4.000 άτομα την παραμονή της εορτής 25 Ιουλίου 

παρευρίσκονται στον εσπερινό και τιμούν με την παρουσία τους την Αγία. 

Οι Αμοργιανοί προετοιμάζονται για αυτή την ημέρα από της Αγίας Μαρίνας στις 

17 Ιουλίου. 

Όλος ο κόσμος προσφέρει στην εκκλησία σιτάρι προκειμένου να γίνει αλεύρι και 

να φτιαχτούν με αυτό τα ψωμιά. Είναι η μέρα που κοσκινίζεται το αλεύρι, 

καθαρίζεται το σησάμι και το γλυκάνισο, υλικά τα οποία απαιτούνται για να 

φτιαχτούν τα ψωμιά. 

Το ζύμωμα ξεκινά στις 23 Ιουλίου το μεσημέρι και τελειώνει το βράδυ της 

επόμενης ημέρας. Τα 800 περίπου χειροποίητα ψωμιά, ψήνονται σε 

παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Είναι μαύρο ψωμί φτιαγμένο από ντόπιο αλεύρι και 

προζύμι, τα “εφτάζυμα” όπως τα ονομάζουν. 

Επίσης και στις 23 Ιουλίου ξεκινούν οι εργασίες για την παρασκευή των φαγητών. 

Για τις ανάγκες αυτού του πανηγυριού της Αμοργού, διατίθενται 3 τόνοι κρέατος, 

αιγοπρόβατα, μοσχάρι και χοιρινό, καθώς και οι πατάτες τα οποία είναι 

προσφορά πίστης προς την Αγία Παρασκευή. Μαγειρεύονται σε μεγάλα καζάνια 

περίπου 13-15 τον αριθμό, σε παραδοσιακές παραστιές. 

Στις 25 Ιουλίου σε όλο τον κόσμο, προσφέρονται σε πήλινα τα φαγητά που με 

πολύ κόπο και μεράκι έχουν φτιάξει οι Αμοργιανοί, το παραδοσιακό αμοργιανό 

πατατάτο, κριθαράκι γιουβέτσι, το κοφτό με στάρι και αμοργιανή μυζήθρα, το 



ξιδάτο για το ξημέρωμα, τα ρεβίθια και πιλάφι με χταπόδι για τους νηστεύοντες 

καθώς και το εφτάζυμο μαύρο ψωμί. 

Με άφθονο κρασί, βιολιά και λαούτα το κέφι και ο χορός κρατά ως το ξημέρωμα 

την προπαραμονή και την παραμονή της εορτής. 

Το βράδυ οι ντόπιοι θα ξαναγεμίσουν τα καζάνια για να είναι έτοιμοι για την 

επόμενη ημέρα. 

Ανήμερα της γιορτής της Αγίας στις 26 Ιουλίου και μετά τη λειτουργία που τελείται 

στην εκκλησία προσφέρεται στον κόσμο πατατάτο και ξυδάτο. 

Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. 

Περίπου 90 άτομα εργάζονται με ευλάβεια εθελοντικά νυχθημερόν για μια 

εβδομάδα κάθε χρόνο και τιμούν την προστάτιδα τους διοργανώνοντας την 

μεγαλύτερη γιορτή σε όλο το Αιγαίο. 

Την εκκλησία περιστοιχίζουν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων εθελοντικά 

υπηρετούν την Χάρη Της, για να οργανωθεί και να διεκπεραιωθεί η πανήγυρης. 

Παραπλεύρως υπάρχει μαγειρείο, σφαγείο, παραδοσιακός ξυλόφουρνος, 

πέτρινες τραπεζαρίες και αποθήκες. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Βίος και θαύματα της Αγίας Παρασκευής 

  

Αγία Παρασκευή: Είναι η προστάτιδα για τα μάτια και 

κάθε αναπηρία. Η Αγία γεννήθηκε στην Ρώμη, όταν αυτοκράτορας ήταν ο 

Αντωνίνος. Γεννήθηκε με την Χάρη του Θεού, ύστερα από πολυετείς παρακλήσεις 

των γονέων της. 
Το όνομά της, της αποδόθηκε λόγω της ημέρας Παρασκευής, κατά την οποία 

γεννήθηκε. Η ανατροφή της από μικρή ηλικία έγινε βάση χριστιανικών αρχών. 

  

Σε ηλικία 20 ετών έμεινε ορφανή και από τους δυο γονείς. Οι γονείς της ήταν 
εύποροι και μετά τον θάνατό τους έγινε κληρονόμος σημαντικής περιουσίας, την 
οποία και εκποίησε, διαθέτοντας τα χρήματα σε φτωχούς και 
ασθενείς. Ασχολήθηκε εντατικά με την ιεραποστολή, στην πόλη της Ρώμης και την 

ευρύτερη περιοχή, διδάσκοντας τον Χριστιανισμό κατ-οίκον σε ανθρώπους 
αδύναμων κοινωνικά ομάδων. 

Ο αυτοκράτορας της ζήτησε να αρνηθεί την Θρησκεία της και στην προσπάθειά 
του να την πείσει, της προσέφερε διάφορα ανταλλάγματα. Η Αγία απέρριψε την 
πρόταση, οδηγήθηκε σε βασανιστήριο (της φόρεσαν πυρακτωμένη περικεφαλαία 
στο κεφάλι) και στη συνέχεια στη φυλακή, όπου πέρασε ένα διάστημα στην 

απομόνωση. Στην αγιογραφία της αναφέρεται πως ένας άγγελος του Θεού, την 
επισκέφθηκε απελευθερώνοντάς την απ’τα δεσμά. Έπειτα κλήθηκε ξανά 
να αλλαξοπιστήσει και αφού δεν έδειχνε να μεταπείθεται, ο Αντωνίνος διέταξε το 
βασανισμό της μέχρι θανάτου. 

Τα αγιογραφικά στοιχεία αναφέρουν, ότι για να την θανατώσουν την οδήγησαν 
μέσα σε ένα μεγάλο καζάνι με καυτό λάδι, αλλά εκείνη παρέμεινε 
ζωντανή. Ο Αντωνίνος, αδυνατώντας να το πιστέψει, θέλησε να προσεγγίσει το 
καζάνι ο ίδιος με σκοπό να διαπιστώσει τι συμβαίνει. Πλησιάζοντας όμως, από τον 
ατμό ή από κάποια άλλη αιτία, τραυματίστηκαν τα μάτια του με αποτέλεσμα να 
τυφλωθεί. Σύμφωνα με την παράδοση, η Αγία Παρασκευή, τον θεράπευσε με 
θαυματουργικό τρόπο (γι’ αυτό θεωρείται προστάτιδα των ματιών από τους 
Χριστιανούς) και έτσι ο Αντωνίνος την άφησε ελεύθερη να επιστρέψει στο έργο 
της. Ο βασανιστής της πίστεψε στον Κύριο. 

https://www.vimaorthodoxias.gr/tags/tag/%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%b7


Μετά από χρόνια ο Αντωνίνος πέθανε και στη διαδοχή του ο Μάρκος Αυρήλιος, 
εξαπέλυσε νέο διωγμό κατά των χριστιανών, με την Αγία να συλλαμβάνεται ξανά. 
Σύμφωνα -και πάλι- με τα όσα λέει η αγιογραφία, ο ίδιος ο αυτοκράτορας έδωσε 
εντολή στους έπαρχους Ασκληπιό και Ταράσιο να τη βασανίσουν. Ο πρώτος την 
έριξε σε χώρο που φυλάσσονταν φίδια, τα οποία όμως πέθαναν όταν την 
πλησίασαν και έτσι ο δεύτερος αποφάσισε να την αποκεφαλίσει. Το όνομα και η 
μνήμη της τιμούνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 26 Ιουλίου 

Στο αγίασμα της Αγίας στην Αλικαριά της Αγχιάλου όσοι είχαν άρρωστο έσκαβαν 
ένα λάκκο, έκαιγαν σε αυτόν ξύλα, τον καθάριζαν και τοποθετούσαν τον άρρωστο 
σε αυτόν «να ιδρώσει». 

Επικαλούνταν το όνομα της Αγίας και ο άρρωστος γίνονταν καλά. Η Αγία 
Παρασκευή προστατεύει τους ασθενείς με οφθαλμολογικές παθήσεις και τους 
οφθαλμίατρους. 

 

https://www.vimaorthodoxias.gr/theologikos-logos-diafora/agia-paraskeyi-tin-
erixan-sta-fidia-kai-psofisan-apo-tin-chari-tis-giortazei-26-7/ 

 

 

 

Θαύματα που έζησαν και μας διηγούνται κάτοικοι του 

χωριού μας. 
 

Κάποτε έρχονταν στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής με τα πόδια απ’ 

όλη την Αμοργό.  

Μια μάνα ξεκίνησε από την Αιγιάλη κρατώντας το παιδί της στους 

ώμους της. Το παιδί ήταν τυφλό. Περπάτησε 40 χιλιόμετρα. Όταν έφτασε 

στην εκκλησία το παιδί βρήκε το φως του. 

 Ιωάννα Νομικού 

 

Λέγεται ότι κάποιος είχε τάξει στη Χάρη της μια κατσίκα. Επειδή του 

φάνηκε πολύ γεροδεμένο το ζώο και μεγάλης αξίας, αποφάσισε να 

δώσει μια άλλη κατσίκα που δεν ήταν τόσο καλή. Η κατσίκα που ήταν 

προορισμένη από την αρχή, έφυγε μόνη της από το κοπάδι και πήγε 

στην εκκλησία. 
Γαβαλά Μαρία 
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