
αλλά σε ξένα και αλΜτρια τέτοια. Απέβα

λαν την ντροπή, τη σοβαρότητα ~ωι τη 

σεμνότητα. Αλλά όταν η κόρη χάσει τούτα 

τα χαρίσματα είναι γνωστά πια τα χάλια και 

το κατάvτημά της. 

Οι Χριστιανές Ελληνίδες παρθένες δεν 

έχουν καμμιά ανάγκη από ξένα κηρύγματα. 

Πρότυπο γι' αυτές είναι η uπεραγία μας 

Θεοτόκος, όλες οι άγιες -γυναίκες της 

εκκλησίας μας και η Αγία Μαρίνα που τη 

μνήμη της γιορτάσαμε όλοι οι Χριστιανοί 

την Κυριακη 17Ιουλίοu. 

Η γυναίκα είναι προ παντός και κυρίως !l 
οικοδέσποινα, η βασίλισσα του σπιηού της 

οικογένειας και της κοινωνίας. Είναι η καλτ'j 

και αφοσιωμένη σύζυγος. Είναι η στοργική 

μητέρα που Θα γεννήσει και Θα σναστήσει 
τέκνα για την κοινωνία, για την εκκλησία 

και την πατρίδα. Είναι η κοινωνική εργά

τιδα που πολλά μπορεί να προσφέρει για 
την ανακούφιση και καλυτέρευση και κατά 

Χριστό πρόοδο της κοινωνίας. Έτσι τη 

θέλει και εκεί την έταξε ο Χριστός και η 

εκκλησία. Κάθε παρέκκλιση από τη χριστια-

νική γραμμή φέρει την καταστροφή και τον 

όλεθρο. 

Ιδιαίτερα για μας τους Έλληνες 

Κυπρίους που διεξάγουμε σήμερα κοινό 

αγώνα για φυσική και εθνικιΊ εΠιβίωση η 

Μεγαλομάρτυρα Μαρίνα αποτελεί έξοχο 
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παράδειγμα. Αυτή έβαλε στην ψυχή 

της την Χριστιανική ιδεολογία, την ατόφια 

πίστη στο Χριστό και δεν δίστασε να την 

ομολογήσει μπροστά σε αρχές και εξου

σίες. Και τίποτε απόλυτα δεν μπόρεσε να 
τη δελεάσει και να την αποσπάσει απ' αυτή. 

Και μεις σαν κυπριακός Ελληνισμός 

έχουμε τοποθετήσει μέσα στην ψυχή μας 

την αμετάτρεπτη απόφαση μας να μη 

ενδώσουμε στα τελεσμένα της τουρκικής 

εισβολής και κατοχής. Αγωνιζόμαστε για 

ανάκτηση των σκλαβωμένων εδαφών μας 

που εδώ και 14 χρόνια ο Ασιάτης επιδρο
μέας κατακρατεί κατά παράβαση καθε 

θείου και ανθρώπινου νόμου. """'~''"'"''· 
στε για τον πιο υψηλό και ιερό σκοπό, το 

ξεσκλόβωμα της γης των πατέρων μας. 

Παράδειγμα τρανό για μας ας είναι η Αγία 
Μαγαλομάρτuρα Μαρίνα και η ατέλt;ω;τη 

φάλαγΎα όλu.Jν εκείνων που μαρτύρησαν 

για του Χριστού τη πίστη την αγία, αλλό και 

οι ήρωες της πατρίδας μας που ήταν υπε

ράνω όλων πιστοί Χριστιανοί. 

Απ' όλους αυτούς ας αντλούμε δύναμη 

πίστη και θάρρος για να συνεχίσουμε το 

δίκαιο αγώνα μας μέχρι την πλήρη 

δικαίωση και εrηστροφή στα σπίτια και τις 

περιουσίες, όπου θα βροίψε την πραγμα

τικά ευτυχισμένη ζωή. 

Καλοκαιρινό Θέρετρο 

Έφτασαν δuό μπουμπουνητά 

καί μιό μικρούλα μπόρα 

νά πάρει το καλοκαιράκι 

πράσινο 

Τάκης ΝικολαΊδης 


