
 Όσα κεριὰ καὶ λαµπάδες κι’ ἂν ἀνάψουµε, 
δὲν µᾶς σώζουν…. 

        Ἡ συνήθεια νὰ ἀνάβουµε πολλὰ κεριὰ εἶναι µιὰ λανθασµένη 

νοοτροπία καὶ δηµιουργεῖ συχνὰ προβλήµατα. Ἕνα ἢ δύο κεριὰ εἶναι 

ὑπὲρ ἀρκετὰ γιὰ τοὺς ζωντανοὺς καὶ τὶς ψυχές.Ὅταν τὰ ἀνάβουµε µ

πολλὴ εὐλάβεια, προσευχόµενοι µποροῦµε νὰ λέµε: «Χριστέ µου, Σὺ εἶσαι 

τὸ Φῶς τοῦ κόσµου. Βοήθησέ µε, ὥστε καὶ ἡ ζωή µου νὰ λειώνει ἀπ

ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον µου καὶ νὰ φωτίζει σὰν τὸ ταπεινὸ φῶς αὐτο

τοῦ κεριοῦ».Ἢ πιὸ ἁπλᾶ: «Κύριε, φώτιζε ὅλα τὰ ἀδέλφια µου καὶ το

συγγενεῖς µου καὶ συγχώρησε τὶς ψυχὲς τῶν κεκοιµηµένων ἀδελφῶ

µου». Ἂς προσέξουµε τὸν τρόπο τῆς ζωῆς µας, γιατὶ ὅσα κεριὰ κα

λαµπάδες µέχρι τὸ ἀνάστηµά µας κι’ ἂν ἀνάψουµε, δὲν µᾶς σώζουν, ἂ

δὲν ζοῦµε µὲ Μετάνοια, µὲ Ἐξοµολόγηση, µὲ Προσευχή, µὲ τὴν Θεία 

Κοινωνία.                     Πρεσβυτέρου Γεωργίου Ἀ. Καλποῦζου 
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Έτσι θαυµατούργησε ο Άγιος µας 

ταν Οκτώβριος  του  1943. Οι  Γερμανοί  
Κατακτητές  ήταν  αποφασισμένοι  να  σκορπίσουν  
τον  θάνατο  πριν αναχωρήσουν  από  την Θήβα  
και να  αφήσουν  πίσω  τους  ερειπωμένη  την  
μικρή  τότε, συνοικία  του  Ταχίου. Οι  
πληροφορίες  τους  έλεγαν, ότι  εκεί  ήταν  
κρυμμένα  πολλά  πυρομαχικά, τα  οποία  θα  
χρησιμοποιούσαν  οι  αντάρτες  εναντίον  τους. 
Πραγματικά! Στο  σημείο  που  βρίσκεται  σήμερα  
το  καμπαναριό  υπήρχε  ένας  μικρός  βοηθητικός  
χώρος , ο οποίος  ήταν  γεμάτος  με  όπλα  και  
πολεμοφόδια. Οι  Γερμανοί  έδωσαν  διαταγή  να  
συγκεντρωθούν  όλοι  έξω  από τον  Ναό ,και  
παράλληλα  ζήτησαν  κατάλογο  των  ανδρών  από  
16  ετών  και  πάνω , ενώ  όποιος δεν  ήταν  
παρών  να  τον  αναζητούσαν  και  να  τον   
εκτελούσαν   επί τόπου. 
       Απέναντι  από  τους  δυστυχείς  
κατοίκους, το  Εκτελεστικό  Απόσπασμα  περίμενε  

το  σύνθημα  του  Αξιωματικού  για να  στείλει  το  καυτό  μολύβι  στα  
σκελετωμένα από  την  πείνα  σώματα  τους. Έγινε  εξονυχιστικός  έλεγχος   
παντού. Στα  σπίτια ,στις  αποθήκες, στα  υπόγεια. Μέχρι  και  στον  Ναό  όρμησαν  
για  να  εντοπίσουν  τα  πυρομαχικά. Εδώ  πρέπει  να  υπογραμμισθεί  ότι  οι  
Γερμανοί  έχοντας  ολοκληρώσει  τις  σφαγές  του  Διστόμου, (Ιούνιος  1943)  και  
του  Προδρόμου, (Αύγουστος  1943)  ήταν  αποφασισμένοι  να  πνίξουν  στο  αίμα  
οποιαδήποτε   Aντιστασιακή  ενέργεια…(Αθ. Χρήστου  Ιστορικός). Την  είσοδο  του  
χώρου  όπου  ήταν  κρυμμένα  τα  πυρομαχικά  την  έκλεινε   μία  ξύλινη  πόρτα , η  
οποία  ανοιγόκλεινε  με  το  φύσημα  του  αέρα  και  παράτεινε  την  αγωνία  των  
απελπισμένων , που παρακολουθούσαν  τον  αιμοβόρο  Αξιωματικό  να  φθάνει  
μέχρι  εκεί , δυο  και  τρεις   φορές , αλλά  
να  μην  μπαίνει  μέσα , έχοντας  νεκρωμένη  
την   στρατιωτική  του  διαίσθηση  αλλά  
και  την  ανθρώπινη   περιέργεια. 
      Σε  λίγο  οι  Ναζί  έφυγαν  
άπρακτοι και  σκυλιασμένοι. Δάκρυα  
συγκίνησης   έτρεξαν  από  τα  μάτια  όλων. 
Με  λαμπάδες, γονυκλισίες  και  μυστικές  
προσευχές   ευχαριστούσαν  τον  Άγιο που  
εμπόδισε  τον  Γερμανό  Αξιωματικό  να  
εντοπίσει  τα  πυρομαχικά  και  που  τους  
έσωσε  από  βέβαιο  θάνατο! Διαφορετικά  
την  τελευταία  Κυριακή   του  Οκτώβρη  
δεν  θα   γιορτάζαμε  ένα  Θαύμα  , αλλά  θα  
θυμόμασταν μία  Σφαγή !  Δικαίως  το  Απολυτίκιο  Του   αποκαλεί τον  
Οσιομάρτυρα  Νικόλαο  τον  Νέο :  «.. των  εν  κυνδίνοις  απροσμάχητον  Βοηθόν, 
θλιβομένων  τε  θερμόν  Υπερασπιστήν,  και  των  εν  παντίαις  ανάγκαις  
Υπέρμαχον…» .Ας  Τον  ευχαριστούμε  και   εμείς  για   την  Προστασία  Του  και  ας  
Τον   παρακαλούμε  να  μην  μας  στερήσει  την  Ευλογία  και  την  Χάρι  Του.  
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Η ιστορία της εικόνας είναι θαυµαστή, ό̟ως αρµόζει σε µια 

θαυµατουργή εικόνα. Το 1881 µία κάτοικος της Κρήνης (Τσεσµέ) Μικράς 

Ασίας ζήτησε α̟ό την Αγία Άννα –µητέρα της Παναγίας µας- να της 

χαρίσει ένα τέκνο κι αυτή θα αφιέρωνε µια εικόνα στην χάρη της. 

Πράγµατι η Αγία εισάκουσε το αίτηµά της και η συγκεκριµένη ̟ιστή 

ζήτησε α̟ό έναν αγιογράφο των Κυδωνίων (Αϊβαλί) να αγιογραφήσει την 

Αγία, ό̟ως και έγινε. Η εικόνα έµεινε µνηµειώδης για την ζωντάνια των 

̟ροσώ̟ων. Αυτό, όµως, ̟ου την έκανε ξεχωριστή ήταν ̟ως α̟εικονιζόταν 

η Αγία Άννα µαζί µε την κόρη της , την Θεοτόκο, σε ηλικία 12 ετών 

κο̟έλα. Σ̟ανιότατα α̟εικονίζεται η Παναγία µας ωσάν κο̟έλα, ̟ράγµα 

̟ου την έκανε εξαρχής µοναδική την συγκεκριµένη αγιογραφία.  

         Η εικόνα αµέσως δωρίσθηκε στον ̟ερίλαµ̟ρο ναό την Αγίας Φωτεινής, 

στην Σµύρνη, και α̟ό την ̟ρώτη στιγµή άρχισε την θαυµατουργή της «δράση». Ο ίδιος ο 

Άγιος Εθνοµάρτυρας Χρυσόστοµος Σµύρνης έστελνε τα άτεκνα ζευγάρια να ̟αρακαλέσουν 

µ̟ροστά στην εικόνα, ύστερα α̟ό 40 µέρες νηστείας, για να τους χαρίσει η Αγία ένα τέκνο. 

Τα αιτήµατα χιλιάδες, ό̟ως και χιλιάδες τα θαύµατα της τεκνο̟οίησης. Το 1922 έρχεται η 

ολέθρια καταστροφή της Μ.Ασίας. Στην Σµύρνη η βαρβαρότητα και οι ωµότητες των 

Τούρκων δεν σταµατούν στις λεηλασίες, στους βιασµούς και στους σκοτωµούς. Εισβάλουν και 

στις εκκλησιές κλέβοντας ό,τι ̟ολύτιµο βρίσκουν, καταστρέφοντας τα υ̟όλοι̟α.  

          Έτσι λοι̟όν ανάβουν µία φωτιά έξω α̟ό τον Ι.Ναό και ρίχνουν στις φλόγες τις 

άγιες εικόνες της εκκλησίας της Αγίας Φωτεινής. Την δεδοµένη στιγµή ̟ερνάει α̟ό την 

̟εριοχή η Γιασεµή Κολάρα η ο̟οία, λόγω της συνοδείας υ̟αλλήλων της αγγλικής ̟ρεσβείας 

(καθώς ̟ήγε να ̟άρει την εξαδέλφη της ̟ου δούλευε στην αγγλική ̟ρεσβεία), µ̟όρεσε και 

διέσχισε µε σχετική ασφάλεια την ̟εριοχή.  

         Η ̟ορεία της όµως ̟έφτει ̟άνω στην βάρβαρη ̟ράξη του καψίµατος των 

ιερών εικόνων. Βλέ̟οντας το ανίερο και α̟οτρο̟ιαστικό θέαµα, χωρίς να το σκεφθεί, 

φωνάζει ένα τουρκάκι ̟ου τους συνοδεύει, ονόµατι Αλί, του δίνει ό,τι χρήµατα είχε ̟άνω της 

και του ζητάει να ̟άει να δωροδοκήσει τους Τούρκους ένο̟λους, ̟ου είχαν µαζευτεί γύρω 

α̟ό το σηµείο της καύσης, ώστε να τον ε̟ιτρέψουν να ̟εράσει και να ̟άρει ό̟οια εικόνα 

̟ρολάβει α̟ό την ̟υρά καθώς, ό̟ως έλεγε,«θα µας κάψει ο Θεός ̟ου βλέ̟ουµε να καίγεται 

η κληρονοµιά µας». Πράγµατι ο Αλί καταφέρνει να ̟εράσει και την ̟ρώτη εικόνα ̟ου ̟ιάνει 

την φέρνει στην Γιασεµή. Με µεγάλη συγκίνηση η Γιασεµή βλέ̟ει ̟ως η εικόνα ̟ου έσωσε 

ήταν αυτή της Αγίας Άννης την ο̟οία δώρισε ̟ριν α̟ό 40 χρόνια η µητέρα της στην Αγία 

Φωτεινή ως τάµα για το ̟ρώτο της ̟αιδί. Το γεγονός είναι κυριολεκτικά θαυµαστό.  

         Η εικόνα κρατήθηκε ως οικογενειακό κειµήλιο το ο̟οίο , καθ’όλην την 

διάρκεια των χρόνων, ̟ραγµατο̟οιούσε θαύµατα σε όσους την ε̟ικαλούνταν. Τα χρόνια 

̟έρασαν και το οικογενειακό κειµήλιο βρέθηκε στα χέρια των α̟ογόνων της Γιασεµής και 

συγκεκριµένα στην οικογένεια Μαϊστράκη. Τελικά η οικογένεια Μαϊστράκη α̟οφασίζει να 

δωρίσει το οικογενειακό κειµήλιο στο µοναστήρι της Αναλήψεως Βοιωτίας ώστε να υ̟άρχει 

η δυνατότητα να ευεργετηθεί όσος ̟ερισσότερος κόσµος µ̟ορεί α̟ό την θαυµατουργή εικόνα. 

Α̟ό τότε τα αιτήµατα χιλιάδες, το ίδιο και τα θαύµατα της τεκνο̟οίησης. Οι µαρτυρίες 

άφθονες για άτεκνα ζευγάρια, ̟ολλά µε σοβαρά ̟ροβλήµατα, τα ο̟οία µετά α̟ό τάµα ̟ρος 

την Αγία κατάφεραν και τεκνο̟οίησαν. 
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