
1 

 

ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΓΑΣ
1
 

 

Α 
 Όηαλ ήκνπλα νρηώ ρξνλώλ κνπ δηεγνύληαλ ε κάλα κνπ. Τν 1912 πήγε ε γηαγηά 

κνπ ε Γαξνπθαιιηά γηα ιάραλα. Τόηε γίλνληαλ πόιεκνο κε ηνπο Τνύξθνπο. Δθεί πνπ 

κάδεπε ηα ιάραλα παξνπζηάζηεθε έλα θσο κπξνζηά ηεο. Η γηαγηά θνβήζεθε. Τεο 

είπε: «Με θνβάζαη γεξόληηζζα. Δίκαη ε Παλαγία. Θέισ λα παο λα πεηο ζηνπο 

επηηξόπνπο ζην ρσξηό λα έιζνπλ λα ζύξνπλ
2
 ην ζπίηη κνπ γηαηί έθπγαλ ηα θεξακίδηα 

θαη ζηάδεη όιν. Δγώ είκαη ζηνλ πόιεκν, ηξύπεζαλ ηα γόλαηά κνπ λα παξαθαιάσ ην 

Θεό γηα ηα παηδηά ζαο θαη απηνί άθεζαλ ην ζπίηη κνπ θαη ζηαιάδεη». 

Η γηαγηά κνπ ήξζε ζην ρσξηό θαη είπε απηά ζηνπο επηηξόπνπο. Τόηε επίηξνπνη 

ήηαλ ν Κσλζηαληίλνο ν Σθαιηζηήξαο θαη ν Χξήζηνο ν Μπνπκπνύιαο. Οη επίηξνπνη 

δελ ην πήξαλ ζηα ζνβαξά. Ο Χξήζηνο ν Μπνπκπνύιαο είπε «θνηκήζεθε ε γεξό-

ληηζζα θαη νλεηξεπόηαλ» θαη δελ πήγαλ λα θηηάζνπλ ηίπνηε. 

Η Παλαγία πήγε πάιη ζηε γξηά. «Τη έθαλεο γη’ απηό πνπ ζνπ είπα»; Η γξηά ηεο 

ιέεη: «Τνπο είπα, αιιά απηνί κε θνξντδεύνπλ, ηη λα θάλσ»; Τόηε αξξσζηαίλεη ν 

Χξήζηνο ν Μπνπκπνύιαο βαξηά θαη ζε ιίγν θαηξό πέζαλε. Ο Σθαιηζηήξαο θνβήζεθε 

θαη έβαιε καζηόξνπο θαη θηηάμαλε ηελ εθθιεζία θαη έηζη δηθαηώζεθε ε γξηά πνπ ην 

είρε έλα βάξνο. 

 

Β 
Όηαλ ήκνπλ νρηώ ρξνλώλ πήγαηλα ζην ζρνιείν θαη κηα κέξα πεγαίλακε όια ηα 

παηδηά ζηελ εθθιεζία ζηελ Αγία Τξηάδα, είρακε παλεγύξη. Πήγαηλε θαη όινο ν 

θόζκνο. Όηαλ θηάζακε πην θάησ από ηελ εθθιεζία ήηαλ ην ρσξάθη ηεο εθθιεζίαο. 

Δθείλε ηε κέξα ζηε γηνξηή ηεο ην έζπεξλε ν Κώζηαο ν Παξαζθεπηώηεο. Τν είρε κε 

ελνίθην θαη ηνπ έιεγαλ νη γέξνληεο: «Βξε Κώζηα ζήκεξα ζην παλεγύξη ην ζπέξλεηο»; 

Καη απηόο ηνπο ιέεη κε βαξύ ηόλν: «Τη λα ην θάλσ, αύξην ζα μεξαζεί θαη δελ ζα 

ζπέξλεηαη». 

Κάπνηε έγηλε ην θαιακπόθη κηζό κέηξν. Μηα κέξα ζπλλέθηαζε θαη πέθηεη 

ραιάδη. Πάλσ ζε απηό ην ρσξάθη έκεηλε κόλν ην ρώκα. Ύζηεξα ηνλ θνξντδεύαλε νη 

ρσξηαλνί. «Πόζν θαιακπόθη ζα πάξεηο Κώζηα ηώξα; Ήζειεο λα ην ζπείξεηο ηε κέξα 

ηεο Αγίαο Τξηάδαο». Ωο θαη ν δάζθαινο ζην ζρνιείν καο ην έθαλε κάζεκα. «Δίδαηε 

παηδηά κνπ ηνύ ην έδσζε. Έθαλε ην ζαύκα ηεο ε Παλαγία». 

 

Γ 
Ήκαζηαλ ζηα πξόβαηα καδί κε ην γέξν Θαλάζε ην Τζηηζηξίγθν. Δίρε θαη 

παξαηζνύθιη, γέξν Γνύιαο, θαιόο γέξνο. Μηα βξαδηά ην θζηλόπσξν έβξερε. Πηάζακε 

γξαίθη
3
 ζε κηα ηνπνζεζία, ζηνπ Αιέμε ηε ιαγθάδα

4
 λα μελπρηήζνπκε ην βξάδπ 

εθείλν. Ήξζε θαη άιινο γέξνο κε ηα πξόβαηα λα μελπρηήζεη. Καη απηόο ήηαλ ν γέξν 

Γηώξγνο ν Κνληνγηώξγνο, θαιόο γέξνο θαη απηόο. Τν βξάδπ εθεί θηηάζακε θξπγάλεο 

κε ηπξί θαη ηξώγακε. 

Άξρηζαλ νη γέξνληεο ηηο ηζηνξίεο. Καη ν γέξν Κνληνγηώξγνο δηεγηόηαλ πώο πήξε 

ηελ εηθόλα ηεο Αγίαο Τξηάδαο ηελ εκέξα πνπ έκπαηλαλ νη Τνύξθνη ζην ρσξηό. Ήηαλ 

ην 1897. Απηόο ήηαλ αγξνθύιαθαο καδί κε ην Γηάλλε ην Λέβα. Όηαλ έθηαζαλ νη 
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 Ιςτορίεσ για την Αγία Τριάδα που μου ζλεγαν άλλοι γζροντεσ ςαν κι εμζνα τώρα. Μου ζλεγαν για 

θαφματα. 
2 Να ηαθηνπνηήζνπλ ηα θεξακίδηα ζηε ζθεπή, ώζηε λα κελ κπαίλεη λεξό κέζα ζηελ εθθιεζία 
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Τνύξθνη ζην ζηαζκό Αγγείαη ην ρσξηό έθπγε γηα λα πεξάζεη ηε Μνρινύθα γηα ηελ 

παιηά Διιάδα, δειαδή θαηά ηε Σπεξρεηάδα, έηζη έιεγαλ ηόηε. Γηαηί ηνπο Τνύξθνπο 

δελ ηνπο επέηξεπαλ νη Αγγινγάιινη πέξα από ηε Μνρινύθα λα πάλε. 

Τόηε ιέεη ν γέξνληαο καδί κε ην Γηάλλε ην Λέβα ηνπο είπαλ νη επίηξνπνη λα 

πάξνπλ ηελ εηθόλα λα ηελ θξύςνπλ ζε έλαλ αξκαθά
5
 κε πέηξεο, γηαηί αλ ηελ εύξηζθαλ 

νη Τνύξθνη ζα ηελ ράιαγαλ. Αθνύ ν θόζκνο έθπγε όινο πήγακε κε ην Γηάλλε ην 

Λέβα θαη ηελ πήξακε θαη ηελ θξύςακε θαη βγήθακε ςειά ζηελ θνπηζόβξπζε
6
 θαη 

παξαθνινπζνύζακε ηνπο Τνύξθνπο ηη ζα θάλνπλ. Μπαίλνληαο κέζα ζην ρσξηό 

ηξάβεμαλ θαηεπζείαλ ζηελ Αγία Τξηάδα. Δκείο όηαλ πήξακε ηελ εηθόλα ηξαβήμακε 

ιίγν ηελ πόξηα. Γελ είρε θιεηδσληά θαη έθιεηζε, δελ ππήξραλ θιεηδσληέο ηόηε. 

Αθνύκε έλα ρηύπν γθαπ γθνππ, δελ άλνηγε ε πόξηα. Τελ θάλαλ θξαγγίδηα
7
 θαη 

κπήθαλ κέζα. Τόηε εκείο θύγακε θαη πήγακε θαη είπακε θαη ζηνπο άιινπο. 

Όηαλ γπξίζακε κεηά από πνιύ θαηξό θαη πήγακε ζηελ εθθιεζία, ηη λα δνύκε! Η 

εθθιεζία κέζα ήηαλ γεκάηε θόθαια από ηα άινγα πνπ έβαιαλ κέζα. Ψόθεζαλ όια.  

Τόηε πήγακε θαη ηελ θαζαξίζακε θαη έθαλε ιεηηνπξγία ν παπάο. 

 Όπνηνο ζα πεη ε Αγία Τξηάδα δελ είλαη ζαπκαηνπξγή ζα ιέεη ςέκαηα. 

Κώστας Κσριαζής, Περιβόλι Δομοκού 
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