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                 Δμνκνιόγεζε  ελόο  πξνζθπγόπνπινπ  β  ́γελεάο 

 

                          Η  εικόνα  τες  Αγίας  Βαρβάρας       

                         

 

 Όηαλ   ήκνπλ  κηθξόο  παξαζεξίδακε ηα  θαινθαίξηα ζην  ζπίηη  ηεο  

κηθξαζηάηηζζαο  γηαγηάο  κνπ, ζην  Μπνγηάηη  ηεο  Αηηηθήο,  ηνλ  ζεκεξηλό  Άγην  

Σηέθαλν.   Οιόθιεξν  ην  ζπίηη  απέπλεε κηα  γιπθηά  αηκόζθαηξα  εξεκίαο  θαη  

θαισζύλεο,  κε  ηα  κηληέξηα  ηνπ ,  ηα  ραιηά  ηνπ,  ηα  θηιίκηα  ζηνπο  ηνίρνπο  θαη  

ην  καγθάιη  πνπ  πεξίκελε  ζηε  γσληά  πόηε  λα’ξζεη  ν  ρεηκώλαο  λα  

παξεγνξήζεη  κε  ηε  ζαιπσξή  ηνπ  ηε  βαζαληζκέλε  πξεζβύηηζζα,  πνύ  

μεξηδώζεθε  από  ηελ  παηξίδα  ηεο,    ηε  Σύιιε  ηνπ  Ιθνλίνπ,  θαη  ήξζε  ζηελ  

Διιάδα,  ρήξα  κε   ηέζζεξα κηθξά  παηδηά.    Δίρε  κάιηζηα θέξεη  καδί  ηεο  θη’  

άιια  δπν     παηδάθηα  κηαο  μαδέξθεο  ηεο, πνπ είραλ  κείλεη   πεληάξθαλα  θαη  

δελ  κπνξνύζε  βέβαηα  λα  ηα  αθήζεη ζηελ  Τνπξθηά,  θάπνηνο  έπξεπε  λα  ηα  

πάξεη  καδί  ηνπ,  λα  ηα  θξνληίζεη  θη’  απηά  θαη  λα ηα  κεγαιώζεη. Μόλε  ηεο, 

ρσξίο  άληξα ,  πάιεςε  λα  ηα  ζηεγάζεη,  πξώηα  ζην  αληίζθελν,  δπν   νιόθιεξα  

ρξόληα,  έπεηηα  ζηελ  παξάγθα  πνπ  έζηεζε  ζηα  Κνπληνπξηώηηθα  ηεο  Αζήλαο.  

Έλαο   Θεόο  μέξεη  ηη  ζα  ηξάβεμε   ε  άκνηξε  γπλαίθα  γηα  λα  αλαζηήζεη  έμη  

παηδηά  ζηελ  Έιιάδα,  πνπ  ζ’ όιε  ηεο  ηε  δσή ηελ νλεηξεπόηαλε  θαη  ηελ  

θακάξσλε  ζαλ  κάλα - παηξίδα  αιιά ηώξα  έβιεπε  πσο  απηή  ηεο  θεξόηαλε  

ζαλ  κεηξπηά….  

Δθεί  ζην  ζπηηάθη  ηεο  ζην  Μπνγηάηη  ην  πην  αγαπεκέλν  ηεο  δσκάηην,  

όπνπ  θαζόηαλε  θαη  θνύξληαδε  ηα  βξάδηα,  ήηαλ  γεκάην  από  εηθνλίζκαηα. Σην  

θέληξν  ήηαλ ε  εηθόλα  ηεο  Αγίαο  Βαξβάξαο.  Έλα  θαληήιη  άλαβε  κπξνζηά  

ηεο, κέξα  λύρηα.  Αιίκνλν  αλ  ηύραηλε  λα   ζβήζεη. Με πξνζεπρέο   θαη  

γνλπθιηζίεο  ην  άλαβε  πάιη  ακέζσο   θαη  αθνύγνληαλ  ηα  « Ήκαξηνλ »  κέρξη  

έμσ. Απ’  όιεο  ηηο  εηθόλεο  πνπ  είρε  θέξεη  καδί  ηεο  από  ηελ  παηξίδα  ε  Άγηα  

Βαξβάξα  ήηαλ  εθείλε  πνπ  ιάηξεπε  θαη  πξόζερε  πεξηζζόηεξν.     
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Απηή ε πεξίεξγε  πξνζθόιιεζε  ηεο  γηαγηάο  ζηελ  εηθόλα  ηεο  Αγίαο  

Βαξβάξαο  κνπ  θηλνύζε  πάληα  ηελ  πεξηέξγεηα. Ώζπνπ  κηα  θαινθαηξηάηηθε  

κέξα  ηελ  έθεξα  από  ‘ δσ,  ηελ έθεξα  από  ‘  θεη,  θαη  ηέινο  ηελ  θαηάθεξα  λα  

κνπ  εμεγήζεη  ηνπο  ιόγνπο  απηήο  ηεο  πξνζήισζεο.   Παξόιν  πνπ  δελ  ήζειε  

λα  μαλαζπκάηαη  ηα  όζα  ηξάβεμε  ζηελ  παηξίδα  ηεο,  νύηε  ηνλ  ηξόπν  πνπ  ν  

άληξαο  ηεο  πέζαλε  από  ηα βάζαλα  θαη  ηηο  θαθνπρίεο  ζηα  « ακειέ 

ηακπνπξνύ»,  νύηε  ηελ  νδύζζεηα  ηνπ  μεξηδσκνύ   νιόθιεξνπ  ηνπ ρσξηνύ  ηεο,  

έζηεξμε  εθείλε  ηελ εκέξα  λα  κνπ  αλνίμεη  ηελ  θαξδηά  ηεο. 

 

« -  Καζόκνπλα  (  είπε  ε  βαζαληζκέλε  γεξόληηζζα ) κηα  κέξα  ζηελ  

εμώπνξηα  ηνπ  ζπηηηνύ  καο  ζηε  ύιιε.  Γίπια  ζην  ζπίηη  καο,  ζρεδόλ  θνιιεηά,  

ήηαλ  ην  εθθιεζάθη  ηεο  Αγίαο  Βαξβάξαο.  Από  κηθξή  ην  έλησζα  ζαλ  λα  ήηαλ  

δηθό  καο  θη’   απηό. Σν  πεξηπνηόηαλε  ε  κεηέξα  κνπ  θαη  κεηά  ζπλέρηζα  θη’  εγώ.  

Σν  ζθνύπηδα,    άλαβα  ηα  θαληήιηα,  ην  ζηόιίδα  κε  ηζεβξέδεο  θαη  ινπινύδηα  

ζηε  γηνξηή  ηεο  πνπ  εξρόηαλ  ν    παπάο  λα  ιεηηνπξγήζεη ( 4  Γεθεκβξίνπ )    θαη  

θάζε  κέξα  εθεί  πξνζεπρόκνπλα. 

  Δθείλε  ηε  κέξα   ινηπόλ  πεξλνύζε  κηα  ζεβάζκηα  γπλαίθα,  ζηακάηεζε   

ζηελ  πόξηα  καο,  θαη  κνπ  ιέεη : 

- Έρσ  κηα  εηθόλα  ηεο  Αγίαο  Βαξβάξαο  θαη  ηελ  πνπιάσ. 

 »Ακέζσο  ζθέθηεθα  πσο,  ελώ  ζην  ζπίηη  είρακε  πνιιέο  εηθόλεο,  κηα  Αγία  

Βαξβάξα  δελ  είρακε. Γέρηεθα  ακέζσο  ηελ  ηηκή  πνπ  κνπ  δήηεζε,  ε  άγλσζηε, 

πήξα  ην  εηθόληζκα  θαη  κπήθα  ζην  ζπίηη   γηα λα  ηεο  θέξσ  ηα  ρξήκαηα.  

Φαληάζνπ  όκσο  ηελ  έθπιεμή  κνπ  όηαλ,  βγαίλνληαο  κε  ηα  ιεθηά  ζην  ρέξη,  

είδα  πσο  ε  γπλαίθα  είρε  εμαθαληζηεί !..΄ Δςαμα  από  δσ,  έςαμα  από  θεί,  

ξώηεζα  ηε  γεηηνληά,  ξώηεζα  ηνπο  πεξαζηηθνύο,  θαλέλαο  δελ  είρε  δεη  ηίπνηα. 

»  Δ !  Σόηε  θαηάιαβα….  Ήηαλ  ε  ίδηα  ε  Αγία  Βαξβάξα,  παηδί  κνπ,   πνπ  

κνπ έθεξε  ηελ  εηθόλα  ηεο.  Από  ηόηε  ηελ  έρσ  θαη  ηε  θπιάσ  ζαλ  ηα  κάηηα  κνπ  

θαη  πεξηζζόηεξν. Όζν  δσ  ζα  ηελ  έρσ  πάλσ  από  ην  πξνζθέθαιό  κνπ  θαη  ζ’  

απηήλ  ζα  πξνζεύρνκαη…..» 
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Γελ  ρξεηάδεηαη  λα  πσ  πόζν  κε  εληππσζίαζε  απηή  ε  δηήγεζε,  πνπ  ηελ  

είπε  βέβαηα  ζην  γισζζηθό  ηδίσκα  ηεο  παηξίδαο  ηεο. Από  ηόηε θάζε   θνξά  

πνπ  πήγαηλα  ζην  Μπνγηάηη  θνίηαδα  θη’  εγώ  κε  δένο  ηελ  εηθόλα  πνπ  ε  ίδηα  

ε  Αγία  Βαξβάξα ηελ  είρε  θέξεη  ζηε  γηαγηά  κνπ.  Κάπνπ -  θάπνπ  

πξνζεπρόκνπλα  θη’  εγώ  ζ’  απηή.   

Όκσο  κεγάισλα  θαη  έλησζα   ζηγά-ζηγά  έλα  πλεύκα  ακθηζβήηεζεο  θαη  ην  

δαηκόλην  ηνπ  νξζνινγηζκνύ  λα  αλαπηύζζεηαη  κέζα  κνπ. Όια  ηα  εμέηαδα  πάιη  

από  ηελ  αξρή. Δθεί   ινηπόλ, ζηα  ρξόληα  ηεο  εθεβείαο,  ε  πεξηπαηθηηθή  

δηάζεζε  θαη  ε  αλαηξεπηηθή  ζηάζε  πνπ   θπξηαξρνύλ  ζε  όινπο  καο,  κ’  έθαλαλ  

λα  μαλαθέξσ  ην  δήηεκα  ηεο  εκθάληζεο  ηεο  Αγίαο  Βαξβάξαο  ζαλ  ζέκα  λέαο   

ζπδήηεζεο : 

- Πεο  κνπ  γηαγηά,  ηη  θνξνύζε  ε  Αγία  Βαξβάξα  όηαλ  ζνπ  έθεξε  ηελ  

εηθόλα ; 

-  Παηδί  κνπ  ήηαλ  ληπκέλε  ζεκλά  ,  ζαλ  αγία  γπλαίθα. 

-      Γελ  κνπ  ιεο  γηαγηά . Φόξαγε  ηαγηέξ   ή  θόξεκα  ληε  πηέο ; Σα  καιιηά  

ηεο   πσο  ηα  είρε  ρηεληζκέλα ;  Μήπσο  ηα  είρε  πεξκαλάλη ; Φόξαγε  

γόβεο ή  θάιηζεο  λαϋινλ ; 

Τέηνηεο  θνπβέληεο  ήηαλ  ζσζηέο  καραηξηέο  γη΄ απηήλ. Άζηξαθηαλ  ηα  κάηηα  

ηεο  γεξόληηζζαο  θαη  κε  θαηαθεξαύλσλε  κε  ραξαθηεξηζκνύο  θαζόινπ  

θνιαθεπηηθνύο  γηα  κέλα  πνπ  ηνπο  έιεγε  κάιηζηα ζηε  δηθή  ηεο  γιώζζα,  ζηα  

ζηιιηώηηθα,  εθείλν  ην  πεξίεξγν  ειιεληθό  ηδίσκα  πνπ  ζήκεξα  δελ  κηιηέηαη  πηα  

από  θαλέλαλ  

- Αρκάθε  !  Κηαη’  πνπ  θαιαηδεύγεηο  ηζνλη’  είλαη  ; Ρελ  ηξνπηάδεζη ; 

Γηαβινύ δνπιεηέο εηλ’ ηνύηεο. Αλνπκνπο  πήξηλ  ηα  κπαιά  ζνπ.     

Σζείλεο  αεηθόλα άγηα  αεηθόλα  έλη. (Αλόεηε ! Απηά  πνπ  ιέο  ηη  είλαη ;   

Γελ  ληξέπεζαη ;  Γηαβόινπ  δνπιεηέο  είλαη  απηέο.  Ο  άλεκνο  πήξε  ηα  

κπαιά  ζνπ. Δθείλεο  ε  εηθόλα  άγην  πξάγκα  είλαη ). 

 Αθνύ  μέζπαγε  όκσο  ν  ζπκόο  ηεο  έιεγε  πάληα : 

-         εόο  λα  ζνπ  ραξίζεη  ! (  Ο  Θεόο  λα  ζ’  έρεη  θαιά ) 
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Δγώ  καδεπόκνπλα,  ζησπνύζα,  αιιά  κεηά  από  θάκπνζν  θαηξό  μαλάθεξλα  

πάιη  ηελ  ίδηα  ζπδήηεζε.  Κνύξληηδα  ηε  γηαγηά  θη’  εθείλε  πάιη  κε  κάισλε. 

Όκσο  ρσξίο  θαθία, πξνζπαζώληαο  πάληα  λα   κε  θέξεη  ζην  δξόκν  ην  ζσζηό.   

 

Καεκέλε  γηαγηά !  Κνληεύεη  κηζόο  αηώλαο  από  ηόηε  πνπ  έθπγεο,  

επηπρηζκέλε  πνπ  είδεο  ηα  παηδηά  θαη  ηα  εγγόληα  ζνπ  λα  πξνθόβνπλ  ζηε  

κεηξπηά  παηξίδα,  αιιά   θαλείο  δελ  κπόξεζε  λα  ζνπ  θινλίζεη  ηελ  πεπνίζεζε  

πσο  ε  ίδηα  ε  αγία  Βαξβάξα  ήηαλ  απηή  πνπ  ζνπ  εκπηζηεύηεθε  ην  εηθόληζκά  

ηεο,  γηαηί  ήμεξε  πσο  πνιύ  ηελ  αγαπνύζεο.   Κη  ν  βιάζθεκνο  θαη  

πεξηγειαζηήο  εγγνλόο  ζνπ,  πνπ  έθηαζε  θηόιαο  ηα  ρξόληα  ζνπ,  ζνπ  δεηάεη  

ηαπεηλά  ζπγγλώκε   γηα  ηα  αζώα  πεηξάγκαηά  ηνπ,  πνπ  πνιύ  ζε  

ζηελνρσξνύζαλ  γηαηί  ακθέβαιε   γηα  όζα  ηνπ  είρεο  εθκπζηεξεπζεί…. 

 

                                                                                   Τάκες  Σαλκιτδόγλοσ 

                                                                                    (από  ηελ  εθεκεξίδα 

                                                                                     Μηθξαζηαηηθή  Ηρώ 

                                                                                    ηεύρνο  Μαξηίνπ 2008)  

    

 


