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Μια Εκκλθςία και μια περιοχι, γνωςτι και αγαπθτι ςε 
όλουσ τουσ Δραμινοφσ αλλά και ςε όλουσ τουσ επιςκζπτεσ 
τθσ Δράμασ. Μια πανζμορφθ περιοχι με τθ λιμνοφλα  και τισ 
πθγζσ τθσ Αγίασ Βαρβάρασ, ζνα καταπράςινο τοπίο  αλλά και 
ζνα εκκλθςάκι με ιςτορία και κρφλουσ.  

Θ Αγία Βαρβάρα  είναι πολιοφχοσ τθσ πόλθσ τθσ Δράμασ. 

φμφωνα με τον κρφλο, όταν το 1830 τθ Δράμα κατζκτθςαν 
οι Σοφρκοι, γκρζμιςαν το εκκλθςάκι τθσ Αγίασ Βαρβάρασ για 
να χτιςτεί ςτθ κζςθ του ζνα τηαμί. Σα ςχζδια των κατακτθτϊν 
όμωσ άλλαξαν. Ανιμερα τθσ Αγίασ Βαρβάρασ θ περιοχι 
πλθμμφριςε με νερό και ζτςι το τηαμί δεν χτίςτθκε ποτζ. Θ 
ςθμερινι εκκλθςία που αφιερϊκθκε ςτθν Αγία που ζςωςε 
το εκκλθςάκι τθσ, κτίςτθκε το 1920 πάνω από τθ λιμνοφλα. 
Σο ψθλό καμπαναριό τθσ αντικατοπτρίηεται ςτο βυκό των 
νερϊν, ςτο χϊρο που λζνε ότι υπιρχε το παλιό εκκλθςάκι.  
Από τότε θ Αγία Βαρβάρα ζγινε θ πολιοφχοσ τθσ Δράμασ και 
ςτισ 4 του Δεκζμβρθ κάκε χρόνο θ Δράμα τιμά τθ μνιμθ τθσ 
πολιοφχου τθσ. 
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Σο απόγευμα τθσ παραμονισ τθσ γιορτισ τθσ Πολιοφχου, 
δθλαδι ςτισ 3 Δεκεμβρίου, κάκε χρόνο γίνεται λιτάνευςθ τθσ 
Ιερισ Εικόνασ τθσ Αγίασ Βαρβάρασ από το φερϊνυμο ναό 
ςτουσ κεντρικοφσ δρόμουσ τθσ πόλθσ. τθ ςυνζχεια προςφζ-
ρεται θ παραδοςιακι “βαρβάρα” (γλυκιά ςοφπα που μαγει-
ρεφουν οι νοικοκυρζσ τθσ Δράμασ κάκε χρόνο) .  

Μετά τθ λιτάνευςθ τθσ Ιερισ Εικόνασ τθσ Αγίασ Βαρβάρασ, τα 
παιδιά καταςκευάηουν τα  καραβάκια τουσ  και τα αφινουν 
ςτα νερά τθσ λίμνθσ, ακριβϊσ μπροςτά από τθν ομϊνυμθ 
εκκλθςία, προςφζροντασ μοναδικό κζαμα το ςοφρουπο. 
Είναι τα καραβάκια των ευχϊν. φμφωνα με μία εκδοχι  
ακολουκοφμε ζνα ζκιμο των παρελκόντων ετϊν, όπου  τθν 
παραμονι τθσ Αγίασ Βαρβάρασ, μετά τθ λιτανεία, ο κόςμοσ 
ζςτελνε ςτο βυκιςμζνο εκκλθςάκι το κεράκι του για τθν Αγία 
πάνω ςε ζνα ςανίδι από ξφλο.  

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι και οι Σοφρκοι κάτοικοι τθσ Δράμασ 
εκτιμοφςαν τθν Αγία Βαρβάρα ςυμμετζχοντασ ςτθ λιτανεία, 
προςφζροντασ αφιερϊματα ςτθν εικόνα και ανάβοντασ λα-
μπάδεσ. Επίςθσ, εδϊ ςυγκεντρϊνεται όλθ θ πόλθ για τθν 
κατάδυςθ του ταυροφ τθν θμζρα των Θεοφανίων. 


