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   «Τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, 
    ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ.»  (Α΄ Τιμ. Δ΄ 12) 

 

 

Ἀληθινή ἱςτορία: Ἡ Εἰκόνα τῆσ Θεοτόκου 
ἀπό τήν πατρίδα. 

Ὁ γζρο Χαραλάμπθσ ἔηθςε τά τελευταῖα χρόνια τῆσ ηωῆσ του μζ τιν 
νοςταλγία τῆσ χαμζνθσ του πατρίδασ. κεφτόταν ςυνζχεια τό ὄμορφο χωριό του 
κοντά ςτιν Προῦςα καί τά μάτια του βοφρκωναν. 

Μ’ αὐτόν τόν καθμό ἔφυγε ἀπ’ αὐτι τι ηωι. υχνά ἔπαιρνε ςτιν ἀγκαλιά του, 
τόν ἐγγονό του τόν Μπάμπθ, καί τοῦ μιλοῦςε γιά τό χωριό του. 

Σοῦ περιζγραφε πῶσ ἦταν ἡ ἐκκλθςία, τό ςχολεῖο ποφ ἔμακε τά πρῶτα του 
γράμματα, τιν πλατεία ποφ ἔπαιηε. Μζ μεγάλθ λεπτομζρεια τοῦ περιζγραφε τό 
ςπίτι ποφ γεννικθκε, παντρεφτθκε, καί ἀπζκτθςε τά παιδιά του. Ὁ Μπάμπθσ 
μεγάλωςε καί ςποφδαςε ςτιν Ἀκινα. Πάντα ὅμωσ κυμόταν τόν παπποφ του... 

Καί ὅταν κάποια μζρα πλθροφορικθκε πϊσ ἕνα ταξιδιωτικό πρακτορεῖο εἶχε 
ὀργανϊςει ἐκδρομι ςτά μζρθ τῆσ Προφςασ, κεϊρθςε χρζοσ του νά ἐπιςκεφκεῖ 
αὐτόν τόν τόπο, ςτι μνιμθ τοῦ παπποῦ του. Δυνατι ςυγκίνθςθ κατζλαβε τόν 
Μπάμπθ, ὅταν βρζκθκε ςτό χωριό τοῦ παπποῦ του. Εἶδε πρῶτα τιν ἐκκλθςία, μόνο 
ποφ τϊρα ἦταν τηαμί. Πλθςίαςε ςτό καφενεδάκι τοῦ παπποῦ του, ὅπου ἦταν 
κλειςτό. Καί ἡ πλατεία ἐντελῶσ παραμελθμζνθ. Κι' ἔφταςε μπροςτά ςτό ςπίτι... 

Μζ τρεμάμενο χζρι ἔςπρωξε τιν αὐλόπορτα. τά ςκαλοπάτια κακόταν ἕνα 
γεροντάκι. Μόλισ τόν εἶδε ςθκϊκθκε. «Ἔλα παιδί μου, τί κζλεισ;» τόν ρϊτθςε ςτά 
τοφρκικα... 

Μζ τίσ λίγεσ τοφρκικεσ λζξεισ ποφ εἶχε μάκει ὁ Μπάμπθσ ἀπό τόν παπποφ του, 
προςπάκθςε νά τοῦ δϊςει νά καταλάβει, πϊσ εἶχε ἔρκει ἀπό τιν Ἑλλάδα, γιά νά 
γνωρίςει τό χωριό τοῦ παπποῦ του. άν τ' ἄκουςε ὁ γζροσ τινάχτθκε πάνω. Ἅπλωςε 
τά χζρια καί τόν ἔςφιξε ςτιν ἀγκαλιά του... Καλῶσ ὅριςεσ, τοῦ εἶπε ἑλλθνικά. «Σό 
ϋξερα πϊσ κά ρκεῖσ καί ςζ περίμενα». Ὁ Μπάμπθσ τόν κοίταξε ςαςτιςμζνοσ. Σόν 
ἔπιαςε ἐκεῖνοσ ἀπό τό χζρι καί τόν ὁδιγθςε ς' ἕνα μικρό δωμάτιο ςτό ἐςωτερικό 
τοῦ ςπιτιοῦ. 

Σόν ἔβαλε νά κακίςει ςτιν μοναδικι καρζκλα. κοφπιςε ἕνα δάκρυ ποφ κφλθςε 
ςτό πρόςωπό του καί ςυνζχιςε. «Γεννικθκα ς' ἕνα ὄμορφο χωριουδάκι τῆσ 



Μακεδονίασ. Οἱ γονεῖσ μου ἦταν Μωαμεκανοί καί ςτό ἐπάγγελμα ἀγρότεσ. Ἐγϊ 
ἤμουν τό μικρότερο παιδί τῆσ οἰκογζνειασ. Ὅταν οἱ ἄλλοι λείπανε ὅλθ μζρα ςτά 
κτιματα, ἐγϊ ἔμενα ςτό ςπίτι τοῦ φίλου μου, τοῦ Νικολάκθ. Πολλζσ φορζσ 
κοιμόμουνα κιόλασ. Οἱ γονεῖσ του μ' ἀγαποῦςαν καί δζν μζ ξεχϊριηαν ἀπό τά παιδιά 
τουσ. Ἦταν καλοί ἄνκρωποι καί πιςτοί χριςτιανοί. Ἐκκλθςιάηονταν ςυχνά. Σό βράδυ, 
ὅλθ ἡ οἰκογζνεια, γονάτιηαν καί προςεφχονταν μπροςτά ςτιν εἰκόνα τῆσ Παναγίασ, 
ὅπου ἔκαιγε ςυνζχεια τό καντιλι, καί δίπλα τό κυμιατιρι, ποφ ςκορποῦςε ς' ὅλο τό 
ςπίτι εὐωδία. 

Ὅλα αὐτά ἐμζνα μ' ἔκαναν νά νιϊκω δζοσ. Πολλζσ φορζσ γονάτιηα καί ἐγϊ 
μαηί τουσ καί μιλοῦςα μζ τιν Παναγία, ςάν νά μιλοῦςα μζ τιν μάνα μου. Ἡ ψυχι 
μου τότε γζμιηε γαλινθ. 

Κάποια μζρα ἡ οἰκογζνεια τοῦ Νικολάκθ πιγανε ς' ἕνα ξωκλιςι ποφ 
πανθγφριηε. Μζ πῆραν κι ἐμζνα μαηί τουσ. Παρακολοφκθςα τι Θεία Λειτουργία κι 
ὅταν εἶδα τοφσ πιςτοφσ νά προχωροῦν πρόσ τιν Ὡραία Πφλθ γιά νά μεταλάβουν, 
ἀκολοφκθςα καί ἐγϊ. Ὁ πατζρασ τοῦ φίλου μου μζ ςυγκράτθςε. «Ὄχι ἐςφ παιδί 
μου», μοῦ εἶπε χαμθλόφωνα. «Δζν μπορεῖσ νά μεταλάβεισ, γιατί εἶςαι ἀβάπτιςτοσ». 
Σόν κοίταξα μζ παράπονο.. «Σότε νά βαπτιςτῶ» τοῦ ἀπάντθςα. 

Λίγο ἀργότερα ὁ κφρ Δθμιτρθσ μοῦ ἐξιγθςε πϊσ ἀνικουμε ςζ διαφορετικζσ 
κρθςκεῖεσ καί οἱ γονεῖσ μου δζν κά μοῦ ἐπζτρεπαν νά βαπτιςτῶ. Θά μποροῦςα 
ὅμωσ νά τό κάνω ὅταν γινόμουνα ἐνιλικοσ κι ἐξακολουκοῦςα νά ἔχω τόν ἴδιο πόκο. 

Κι ἐγϊ περίμενα τιν πολυπόκθτθ ἐκείνθ μζρα καί ςυνζχιηα νά προςεφχομαι 
ςτιν Παναγία. Δυςτυχῶσ, ὅμωσ, δζν πρόλαβα νά πραγματοποιιςω τι μεγάλθ μου 
ἐπικυμία. Πρίν ἀκόμα ἐνθλικιωκῶ ἔγινε ἡ ἀνταλαγι τῶν πλθκυςμῶν. Μζ πῆραν οἱ 
γονεῖσ μου καί μζ φζρανε ςζ τοῦτο ἐδῶ τό χωριό. 

Ἦταν νφχτα καί δζν μπόρεςα νά ἀποχαιρετιςω τόν φίλο μου καί τιν 
ἀγαπθμζνθ μου ἐκείνθ οἰκογζνεια. Αὐτό μοῦ ςτοίχιςε πολφ. Μία δφο φορζσ κζλθςα 
νά φφγω ἀπό τό ςπίτι. Οἱ γονεῖσ μου ἀναγκάςτθκαν νά μζ κλειδϊςουν ςζ τοῦτο ἐδῶ 
τό δωμάτιο, καί ςυνζχιςα νά μζνω ὅλα αὐτά τά χρόνια. 

Ἕνα βράδυ πάνω ςτιν ἀπελπιςία μου γονάτιςα, ὅπωσ ἔκανε ἡ οἰκογζνεια τοῦ 
Νικολάκθ καί μζ δάκρυα ςτά μάτια παρακάλεςα τιν Παναγία νά μζ βοθκιςει νά 
γυρίςω πίςω. Καί ξαφνικά νοιϊκω μία ὑπζροχθ εὐωδιά νά πλθμμυρίηει τό δωμάτιο. 
Σό κεϊρθςα ςάν ἀπάντθςθ τῆσ Παναγίασ ςτιν προςευχι μου. Σιν ἴδια εὐωδία τιν 
νοιϊκω ἀκόμα μζχρι ςιμερα, ὅταν τό βράδυ προςεφχομαι. 
Ἀργότερα ἄρχιςα νά ἀκοφω κάποια ἐλαφρά χτυπιματα κάτω ἀπό τό κρεβάτι ποφ 
κοιμόμουν. Ἕναν ὁλόκλθρο χρόνο δζν μποροῦςα νά καταλάβω τί ςυνζβαινε, οὔτε 
ὅμωσ τολμοῦςα νά τό πῶ ςζ κάποιον. Βρῆκα τιν εὐκαιρία κάποια μζρα, ποφ ὅλθ ἡ 
οἰκογζνειά μου εἶχε πάει ς' ἕνα γάμο, ςτό διπλανό χωριό, κι ἔψαξα μζ πολφ 
προςοχι ςτό ςθμεῖο ἐκεῖνο. Πρόςεξα πϊσ κάποια ςανίδια δζν ἐφάρμοηαν ἐντελῶσ. 
Σά ἀναςικωςα μ’ ἕνα αἰχμθρό ἀντικείμενο. Εἶδα ἀπό κάτω ἕνα μεταλλικό κουτί. 
«ίγουρα κά εἶναι κάποιοσ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ», ςκζφτθκα. Ρίγοσ μζ κατζλαβε 



ὅταν τό  ἄνοιξα.  Μζςα  ὑπῆρχε  μία  ὁλόχρυςθ εἰκόνα τῆσ Παναγίασ, ἕνα καντιλι 
καί ἕνα κυμιατιρι ποφ εὐωδίαηαν. «κζφτθκα πϊσ οἱ ἄνκρωποι ποφ φφγανε ἀπό 
αὐτό τό ςπίτι, ἔκρυψαν τόν πολφτιμο κθςαυρό τουσ, γιά νά μιν πζςει ςζ βζβθλα 
χζρια». Σό ἴδιο ςκζφτθκα νά κάνω καί ἐγϊ. Νά φυλάξω τιν εἰκόνα μζχρι νά βρεκεῖ 
κάποιοσ ἀπό τιν οἰκογζνεια, ποφ κά μποροῦςα νά τιν παραδϊςω. Κι αὐτό ἦταν τό 
αἴτθμά μου ὅταν προςευχόμουν κάκε βράδυ ςτιν Παναγία.  

Πζραςαν χρόνια ἀπό τότε. Οἱ γονεῖσ μου φφγανε ἀπό τι ηωι. Σ' ἀδζρφια μου 
παντρεφτθκαν κι ἔκαναν δικό τουσ ςπιτικό. Ἐγϊ ἔμεινα ἐδῶ μόνοσ. Φφλαγα τιν 
εἰκόνα τῆσ Παναγίασ. Δζν κζλθςα νά παντρευτῶ, οὔτε νά μπεῖ γυναίκα ςτό ςπίτι 
μου. Οἱ ςυγγενεῖσ καί ςυγχωριανοί μου μζ κεωροῦςαν ἀλλοπαρμζνο καί δζν μζ 
πλθςίαηαν. Αὐτό μζ βόλευε, γιατί δζν μζ ἐνοχλοῦςαν. Εἶχα πάντα τιν Παναγία ποφ 
μζ προςτάτευε. Σελευταῖα, οἱ δυνάμεισ μου ἄρχιςαν νά μζ ἐγκαταλείπουν. «Μιν 
ἀφιςεισ, Παναγία μου, νά πεκάνω πρίν παραδϊςω ςζ χζρια ςίγουρα τιν εἰκόνα 
ου» Προςευχόμουνα ςυνζχεια. Καί ψζσ τό βράδυ πῆρα τιν ἀπάντθςι τθσ. Ἡ 
εὐωδία ςταμάτθςε. Μία δροςζρθ αὔρα ἁπλϊκθκε ςτιν ψυχι μου. Ἔβγαλα τιν 
εἰκόνα ἀπό τό κουτί καί μοῦ φάνθκε πϊσ ἡ Παναγία μοῦ χαμογζλαςε. «Κάποιον κά 
ςτείλει ςιμερα νά τιν πάρει», ςκζφτθκα καί κάκιςα ἀπό τό πρωί ςτά ςκαλοπάτια 
νά περιμζνω. Σϊρα πιά μπορῶ νά κλείςω τά μάτια μου ἥςυχοσ. 

υγκινθμζνοσ ὁ Μπάμπθσ πῆρε τό ἱερό κειμιλιο ἀπό τά χζρια τοῦ γζροντα. 
Ἔςκυψε μετά καί φίλθςε τό χζρι του κι ἔνοιωςε ςάν νά φιλοῦςε τό χζρι τοῦ παπποῦ 
του. Σόν εὐχαρίςτθςε μ’ ὅλθ του τιν καρδιά. Ἀποχαιρετιςτθκαν δακρυςμζνοι. Πρίν 
φφγει ὁ Μπάμπθσ, ὁ γζροντασ τοῦ ἔδωςε ἕνα ςακουλάκι. «Πάρτο παιδί μου», τοῦ 
εἶπε. «Ἔχει χῶμα ἀπό τόν κῆπο τοῦ παπποῦ ςου. Βάλτο ςτόν τάφο του νά 
ἀναπαυκεῖ ἡ ψυχι του»! 
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