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Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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Χριστούγεννα στὸν Ἅγιο Ρηγῖνο, στὸν Πύργο
Ἀναγκαία προσημείωση

Τὸ παρακάτω διήγημα μπορεῖ νὰ εἶναι μιὰ ἱστορία ποὺ ὑπέθεσε ὁ συντά-
κτης του, ὡστόσο ἡ πρώτη της ὕλη, δηλαδή ὁ Ναός, τὰ πρόσωπα, τὰ τοπωνύ-
μια, οἱ ἱστορικὲς μαρτυρίες καὶ οἱ συνήθειες εἶναι ὅλα ἀληθινά. Τώρα, ἄν συνέ-
βησαν τὰ γεγονότα ὅπως περιγράφονται, αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἀποκλείσουμε, 
γιατὶ οἱ παλαιότεροι ἐφημέριοι πήγαιναν, ὅπως καὶ τῆς Σκιάθου, στὶς μικρὲς 
ἀγροτικὲς κοινωνίες καὶ τελοῦσαν στοὺς ἐκεῖ γύρω ναοὺς τὶς μεγάλες γιορτές, 
Πάσχα, Χριστούγεννα, Δεκαπενταύγου στο κ.λ.π.. Κι αὐτὸ εἶναι διαπιστωμένο 
ἀπό διηγήσεις παλαιοτέρων. Γἰ  αὐτὸ καὶ τὸ παρακάτω γραπτὸ εἶναι ἀφιερω-
μένο στὴ σεπτὴ Μνήμη ἐ κεί  νων τῶν παλαιῶν, μισογραμματισμένων, φτωχῶν, 
πλὴν ἱεροπρεπῶν καὶ εὐλαβῶν ἐφημερίων τῶν ἐνοριῶν τῆς Χώρας τῆς Σκοπέ-
λου. Αὐτῶν δη  λα  δή, ποὺ μᾶς κατέλιπαν μεγάλη, σημαντικὴ καὶ φωτισμένη 
κληρονομιά. Τοὺς εὐγνωμονοῦμε κι ἡ  εὐχή τους ἂς μᾶς συνοδεύει...

        π. Κ.Ν.Κ 

Ὁ παπα-Γιώργης ὁ πρωτόπαπας, τῆς μικρῆς καὶ ἀπόμερης ἐνορί-
ας τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, ἀφοῦ ταχτοποίησε στό σακκούλι του τά 
Ἱερά, τό δισκοπότηρο, δηλαδή, τὸ θυμιατό, τὴν «ἀναλαλλαή»του καί 
φυσικά ὅ,τι ἀπαιτεῖται γιά νά τελεσθεῖ μία Θεία Λειτουργία, κι ἀφοῦ 
συνεννοήθηκε μέ τόν μπαρμπα-Δημητράκη τόν παραπανίσιο ψάλτη τῆς 
ἐνορίας του, ξεκινᾶ ἀπομεσήμερα γιά τόν Πύργο, ποὺ εἶναι τρεῖς  ὧρες 
δρόμο ἀπό τή Χώρα. Τό ζωντανό του ξέρει τό δρόμο, γιατί δέν εἶναι ἡ 
πρώτη φορά πού ὁ παπᾶς πηγαίνει στή περιοχή τοῦ Πύργου. Κάθε χρό-
νο τέτοια μέρα, Παραμονὴ τοῦ Χριστοῦ, πηγαίνει ἐκεῖ πάνω γιὰ νὰ λει-
τουργήσει στὸ πανάρχαιο Ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ρηγίνου, γιὰ νὰ χαροῦν 
τὰ Χριστούγεννα οἱ «χρόνο χρονικῆς» μόνιμοι κάτοικοι στὴν ἀγροτικὴ 
ἐκείνη περιοχὴ τοῦ νησιοῦ. Εὐτυχῶς πού δέ χιονίζει, γιατί θά ἦταν πολύ 
δύσκολη ἡ προσπέλαση. Μόνο σιγοβρέχει. Εἶναι βλέπεις ὁ καιρός στό 
γραιγολεβάντε κι αὐτός ὁ καιρός φέρνει πάντα βροχή. Ἀλλά δέ πειράζει. 
Τό καλύβι πού θά μείνει ἔχει καλή παραστιά γιά νά στεγνώσει, νά  ζε-
σταθεῖ καί ν’ ἀναπαυθεῖ.

Γύρω στό σούρουπο φτάνει στό καλύβι τοῦ Γέρο Φιλιππή. Τόν 
δέχονται ὅλοι μέ ἀνακούφιση. Κατεβαίνει ἀπό τό ζῶο καί μπαίνει στό 
χωνεμένο στή νύχτα καλύβι, πού τό ἀχνοφωτίζει ὁ λύχνος πάνω στή 
“βγοῦ” τῆς παραστιᾶς.

Τό κέρασμα εἶναι σῦκα ξερά καί ρακί. Ἡ φωτιά καίει περήφανα 
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διακονοῦν ἐκεῖ, ὅλων τῶν προσερχομένων μὲ εὐλάβεια.
Ἡ ἰδιαίτερη καὶ ξεχωριστὴ αὐτὴ ἐπίσκεψη τοῦ ἁγίου μας, μᾶς ἔχει γεμί-

σει εὐγνωμοσύνη καὶ γιὰ τὶς ἀμέτρητες εὐεργεσίες του καὶ γιὰ τὴν ἰδιαίτερη 
πατρικὴ καὶ στοργικὴ ἀγάπη του καὶ ἀποτελεῖ μία παρουσία ἐγγύηση καὶ 
ἀσφάλεια, εἰκόνα τοῦ Οὐρανίου Πατρός, γλυκύτατη καὶ ξεχωριστή. 

Ὁλόκληρη ἡ ζωή του ἦταν ζωὴ θυσιαστικῆς προσφορᾶς. Τιμήθηκε καὶ 
ὡς ἀσκητὴς τῆς ἀρετῆς καὶ ὡς κήρυκας καὶ ὑπερασπιστὴς τῆς Ἀλήθειας. 
Ὡς «κανόνας πίστεως», «εἰκόνα πραότητος» καὶ «ἐγκρατείας διδάσκαλος» 
δὲν ὑπολόγιζε τὴν ζωή του. Πολλὲς φορὲς προειδοποίησε αὐτοκράτορα καὶ 
ἀξιωματικοὺς ὅτι ἐὰν ἀδικήσουν κάποιον θὰ προσευχηθεῖ στὸ Θεὸ ἐναντίον 
τους καὶ μπροστὰ στὸν αὐτοκράτορα, ὅταν βλασφημήθηκε τὸ Ὄνομα τοῦ 
Θεοῦ καὶ ὁ Ἄρειος ὀνόμασε δαιμονικὴ ἐνέργεια τὸ θαῦμα τοῦ ἁγίου Σπυρί-
δωνος μὲ τὸ κεραμίδι, ὁ πραότατος ὅλων ἅγιος Νικόλαος τὸν χαστούκισε μὲ 
δύναμη, μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς του. Γι’ αὐτὸ φυλακίστηκε καὶ τιμήθηκε ἀπὸ τὸν 
Θεό.

Ἰδιαιτέρως στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας πολλοὶ ζητοῦσαν καὶ ἔλα-
βαν τὴν βοήθειά του.

Ἡ Ἐκκλησία μας τοῦ ἔχει ἀφιερώσει δικό του ἀσματικὸ Κανόνα κάθε 
Πέμπτη στὸ ὡραιότατο βιβλίο της, τὴν «Παρακλητική».

Ἀγάπησε τέλεια τὸν Θεὸ γι’ αὐτὸ ἀγάπησε μυστικὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώ-
πους καὶ ἀγαπήθηκε ἀπὸ αὐτούς. Ὁ ἅγιος Νικόλαος εἶναι πανανθρώπινος 
ἅγιος. Ἀγάπησε ὅλους ἀνεξαιρέτως, καλούς, κακούς, ἀτελεῖς, ἐνάρετους, ἄδι-
κους καὶ δίκαιους. Στάθηκε Πατέρας σὲ ὅλους. Ἀκόμα καὶ οἱ Ἐσκιμῶοι τὸν 
τιμοῦν καὶ τὸν ἀγαποῦν. 

Ἐὰν ὁ κάθε ἄνθρωπος καὶ κατ’ ἐπέκταση ὁ λαός μας καὶ κάθε λαὸς 
μιμηθεῖ καὶ ἐφαρμόσει στὴ ζωή του, τὴν ζωὴ τοῦ ἁγίου, τότε ἕνα εἶναι βέβαιο. 
Ἡ νίκη! Ὁ ἅγιος Νικόλαος εἶναι ἡ ζωντανὴ ἀπόδειξη καὶ ἡ βεβαιότητα τῆς 
νίκης τοῦ λαοῦ ἀλλὰ καὶ κάθε ἀνθρώπου ξεχωριστά.

Ὅταν ζοῦσε ἦταν μεγάλος. Καὶ τώρα ποὺ ἀναχώρησε ἀπὸ τὴ γῆ «ζέει» 
ἱκετεύοντας τὸν Κύριο γιὰ ὅλους, εὐφραινόμενος στὸν Οὐρανό, «ὅπου ἦχος 
καθαρὸς ἑορταζόντων καὶ βοώντων Κύριε δόξα Σοὶ» λυτρώνοντας μὲ τὶς 
πρεσβεῖες του καὶ ἐνισχύοντας ὅλους ὅσοι βρίσκονται σὲ ἀνάγκη, κίνδυνο ἢ 
δυσκολία…

                                     Δημήτρης  Νεαπολίτης
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Ο ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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Χριστούγεννα στὸν Ἅγιο Ρηγῖνο, στὸν Πύργο
Ἀναγκαία προσημείωση

Τὸ παρακάτω διήγημα μπορεῖ νὰ εἶναι μιὰ ἱστορία ποὺ ὑπέθεσε ὁ συντά-
κτης του, ὡστόσο ἡ πρώτη της ὕλη, δηλαδή ὁ Ναός, τὰ πρόσωπα, τὰ τοπωνύ-
μια, οἱ ἱστορικὲς μαρτυρίες καὶ οἱ συνήθειες εἶναι ὅλα ἀληθινά. Τώρα, ἄν συνέ-
βησαν τὰ γεγονότα ὅπως περιγράφονται, αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἀποκλείσουμε, 
γιατὶ οἱ παλαιότεροι ἐφημέριοι πήγαιναν, ὅπως καὶ τῆς Σκιάθου, στὶς μικρὲς 
ἀγροτικὲς κοινωνίες καὶ τελοῦσαν στοὺς ἐκεῖ γύρω ναοὺς τὶς μεγάλες γιορτές, 
Πάσχα, Χριστούγεννα, Δεκαπενταύγου στο κ.λ.π.. Κι αὐτὸ εἶναι διαπιστωμένο 
ἀπό διηγήσεις παλαιοτέρων. Γἰ  αὐτὸ καὶ τὸ παρακάτω γραπτὸ εἶναι ἀφιερω-
μένο στὴ σεπτὴ Μνήμη ἐ κεί  νων τῶν παλαιῶν, μισογραμματισμένων, φτωχῶν, 
πλὴν ἱεροπρεπῶν καὶ εὐλαβῶν ἐφημερίων τῶν ἐνοριῶν τῆς Χώρας τῆς Σκοπέ-
λου. Αὐτῶν δη  λα  δή, ποὺ μᾶς κατέλιπαν μεγάλη, σημαντικὴ καὶ φωτισμένη 
κληρονομιά. Τοὺς εὐγνωμονοῦμε κι ἡ  εὐχή τους ἂς μᾶς συνοδεύει...

        π. Κ.Ν.Κ 

Ὁ παπα-Γιώργης ὁ πρωτόπαπας, τῆς μικρῆς καὶ ἀπόμερης ἐνορί-
ας τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, ἀφοῦ ταχτοποίησε στό σακκούλι του τά 
Ἱερά, τό δισκοπότηρο, δηλαδή, τὸ θυμιατό, τὴν «ἀναλαλλαή»του καί 
φυσικά ὅ,τι ἀπαιτεῖται γιά νά τελεσθεῖ μία Θεία Λειτουργία, κι ἀφοῦ 
συνεννοήθηκε μέ τόν μπαρμπα-Δημητράκη τόν παραπανίσιο ψάλτη τῆς 
ἐνορίας του, ξεκινᾶ ἀπομεσήμερα γιά τόν Πύργο, ποὺ εἶναι τρεῖς  ὧρες 
δρόμο ἀπό τή Χώρα. Τό ζωντανό του ξέρει τό δρόμο, γιατί δέν εἶναι ἡ 
πρώτη φορά πού ὁ παπᾶς πηγαίνει στή περιοχή τοῦ Πύργου. Κάθε χρό-
νο τέτοια μέρα, Παραμονὴ τοῦ Χριστοῦ, πηγαίνει ἐκεῖ πάνω γιὰ νὰ λει-
τουργήσει στὸ πανάρχαιο Ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ρηγίνου, γιὰ νὰ χαροῦν 
τὰ Χριστούγεννα οἱ «χρόνο χρονικῆς» μόνιμοι κάτοικοι στὴν ἀγροτικὴ 
ἐκείνη περιοχὴ τοῦ νησιοῦ. Εὐτυχῶς πού δέ χιονίζει, γιατί θά ἦταν πολύ 
δύσκολη ἡ προσπέλαση. Μόνο σιγοβρέχει. Εἶναι βλέπεις ὁ καιρός στό 
γραιγολεβάντε κι αὐτός ὁ καιρός φέρνει πάντα βροχή. Ἀλλά δέ πειράζει. 
Τό καλύβι πού θά μείνει ἔχει καλή παραστιά γιά νά στεγνώσει, νά  ζε-
σταθεῖ καί ν’ ἀναπαυθεῖ.

Γύρω στό σούρουπο φτάνει στό καλύβι τοῦ Γέρο Φιλιππή. Τόν 
δέχονται ὅλοι μέ ἀνακούφιση. Κατεβαίνει ἀπό τό ζῶο καί μπαίνει στό 
χωνεμένο στή νύχτα καλύβι, πού τό ἀχνοφωτίζει ὁ λύχνος πάνω στή 
“βγοῦ” τῆς παραστιᾶς.

Τό κέρασμα εἶναι σῦκα ξερά καί ρακί. Ἡ φωτιά καίει περήφανα 
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Ο ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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Δέν τό ξέρω, μά ὑποθέτω πώς ἂν ἐκείνη τήν ὥρα πάσχιζε κάποιος ν’ 
ἀποκρυπτογραφήσει τά αἰτήματα τῶν καρδιῶν ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων θ’ 
ἄκουγε στεναγμούς ἀλαλήτους, γιά τό παιδί πού εἶναι μέ τό καράβι τοῦ 
καπετάν Ζαχαρία, γιά τά κορίτσια πού εἶναι τῆς παντριᾶς καί ἀνάγκη 
εἶναι νά γίνει ἡ πεντάρα λίρα ὥστε νά ἑτοιμαστοῦν,  τό σπίτι πού 
φτιάχνεται στή Χώρα, τά προικιά, ἀλλά καί νά μαζωχτεῖ τό μέτρημα. Ὁ 
ἄλλος σκέφτεται τά παιδιά πού ἔθαψε ἀπό τίς ἀρρώστιες καί τό ἄλλο 
πού ἀπόψε χαροπαλεύει στό καλύβι ἀπό τόν πυρετό. Ἄλλος ἀκούει τή 
βροχή καί σκέφτεται τή σοδειά. Θά πάει καλά; Γιατί χρωστᾶνε στό τάδε 
τοκογλύφο τόσα λεπτά πού τά δανείστηκαν πέρσυ γιά νά περάσουν τή 
χρονιά. Ἀλλά κι ὁ ἴδιος ὁ παπᾶς μέσα στό Ἱερό τό Βῆμα, πού ξέρει τούς 
καϋμούς καί τά βάσανα αὐτῶν τῶν συγχωριανῶν του καί εὔχεται, βάζει 
μαζί μέ τά δικά τους καί τά δικά του τά παθήματα καί τίς στεναχώριες. 
Κι αὐτός ἔχει κορίτσια γι’ ἀποκατάσταση. Τρία, ζωή νά ἔχουν καί καλό 
τυχερό. Κι οἱ γαμπροί λίγοι, ἀλλά καί φτωχοί. Τό σπίτι τῆς Μαρίας σχε-
δόν τελειώνει, ἐνῶ δίπλα της θά πρέπει νά θεμελιωθοῦν κι ἄλλα δύο. 
Στίς κεντίστρες εἶναι δοσμένα τά λεπτά νά ἑτοιμάσουν τή στόφα τή 
νυφιάτικη, γιατί ὅπου νἆναι δένεται ἡ παντρειά μέ τόν Παντελή τόν 
καλαφάτη.

Ἔξω ἀκούγεται μιά βουή ἀπό τόν ἀγέρα πού κατεβαίνει ἀπό ψηλά 
καί μπαίνει μέσα στίς πευκοσειρές καί τίς ἀναδεύει. Κάπου-κάπου τ’ 
ἀνεμόβροχο χτυπᾶ μέ δύναμη πάνω στήν πόρτα, λές καί θέλουν ὅλες 
οἱ κακές δυνάμεις καί τά πνεύματα τοῦ δάσους νά εἰσβάλουν στήν 
ἐκκλησιά καί νά καταστρέψουν τά πάντα. Τ’ ἀφουγκράζονται σιωπηλοί 
καί κατενυγμένοι οἱ χωρικοί καί κάνουν τό σταυρό τους “Στό πέλαγο 
Παναΐτσα μου”, λένε καί περιμένουν νά φέξει.

Σέ λίγο βγαίνει ὁ παπᾶς μέ τή Θεία Μετάληψη καί οἱ περισσότε-
ροι Κοινωνοῦν ἀφοῦ πάρουν σχώρεση ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο. Ἀκόμα καί 
ἐκεῖνοι πού εἶναι μαλωμένοι, γιατί ἔτυχε ἡ γίδα τοῦ μιανοῦ νά μπεῖ στό 
χτῆμα τοῦ ἄλλου καί τοῦ φάει τά θλιάσματα. Ἀπόψε, μέρα πού εἶναι 
τ’ ἀστοχᾶνε γιά λίγο, γιά νά τά ἐπαναλάβουν μετά ἀπό δυό-τρεῖς μέρες. 
Καϋμένοι ἄνθρωποι....

Λίγο πρίν ἀπό τήν ἀπόλυση ἔρχεται κι ὁ γιός τῆς γριᾶς τῆς Μο-
νοβασσῶς, ὁ Κωνσταντής μ̓  ἕνα μεγάλο λαδοφάναρο νά τόν συνοδέψει 
ἴσαμε τό καλύβι τους, γιά νὰ Κοινωνήσουν τήν μάνα του. Τοῦ παπᾶ 
τρέμει ἡ ψυχή· πρῶτα-πρῶτα μήπως καί δέν προφτάσει ζωντανή τήν 
ἄρρωστη κι ὕστερα μήπως καί παραπατήσει μέ τ̓  Ἅγια Μυστήρια στά 
χέρια. Ὅμως τ̓  ἀποφασίζει, παρακαλῶντας τό Θεό νά τοῦ δώσει κουράγιο 
νά ξεπεράσει ὅλα τά ἐμπόδια πού ὁπωσδήποτε θά παρουσιαστοῦν. Καὶ 
πράγματι τό τί παρουσίασε ὁ μισόκαλος μπροστά του δέ λέγεται. Πρῶτα 
ἡ σκοτεινιά, τό κακοτράχαλο τοῦ δρόμου, τ̓  ἀνεμόβροχο πού τοὔκλεινε 
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στό τζάκι, ἐνῶ στό καζάνι πού εἶναι πάνω στή τζιροστιά σιγοβράζει τό 
φαῒ γιά τήν αὐγινή τήν ἑορταστική τήν τράπεζα. Ξημερώνουν, βλέπεις, 
Χριστούγεννα. 

Ἔξω ἡ βροχή δυναμώνει. Μαζί της καί τό σκοτάδι. Μαζεύονται ὅλοι 
ἕνα γύρω σιμά στήν παραστιά καί ἀκοῦνε τόν παπά πού τούς ἐξηγεῖ, 
πώς θά σηκωθοῦν νωρίς τή  νύχτα γιά τήν Ἀκολουθία. Καλό θά ἦταν 
νά εἰδοποιηθοῦν καί τ’ ἄλλα, τά γειτονικά τά καλύβια. Ὅμως ἐκείνη τήν 
ὥρα ἔρχεται ὁ γιός τῆς γριᾶς τῆς Μονοβασῶς νά τοῦ πεῖ ὅτι ἡ Μάνα του 
ψυχομαχεῖ καί θἄθελε νά τή μεταλάβει. Τήν αὐγή, τοῦ ἐξηγεῖ ὁ παπᾶς, 
ἀπολείτουργα, γιατί δέν ἔχει μαζί του τόν Ἅγιο Ἄρτο τῆς Μ. Πέμπτης.

 Ὁ ὕπνος εἶναι ἤρεμος μέσα στή θαλπωρή τοῦ καλυβιοῦ. Ἡ βροχή 
συνεχίζεται, ἡ νύχτα εἶναι πηχτή ὡσάν τή λάσπη, ἐνῶ ἡ παρηγοριά τοῦ 
λαδοκάντηλου μπροστά στίς παλαϊκές τίς εἰκόνες κλείνει τό δρόμο στήν 
ἀνησυχία.

Εἶναι ἀκόμα βαθειά νύχτα πού σηκώνονται γιά τήν ἐκκλησιά. 
Ἀνάβουν τό λύχνο, ντύνονται γερά καί ξεκινοῦν μέ λαδοφάναρα, μέ 
ἀναμμένα δαδιά στά χέρια γιά τήν ἐκκλησία. Τό μονοπάτι γεμίζει κόσμο, 
πού εὔχονται χρόνια πολλά, μιά σειρά ἀπό μικρές φλόγες πού περπα-
τοῦν μέ προσοχή μέσα στ’ ἀνεμόβροχο, ἀλλά καί μέ τό φόβο τῶν καλλι-
κατζάρων πού τέτοιες μέρες ἐμφανίζονται καί τά κάνουν ὅλα «ἀνακα-
τωμένος ὁ ἐρχόμενος».

Ἡ ἐκκλησιά εἶναι φωτισμένη ἀπό τά κεριά καί τά λαδοκάντηλα. 
Ὁ ψάλτης χωμένος στή βαρειά τήν πατατοῦκα μισοκοιμᾶται ἀκόμα στό 
στασίδι. Ὅμως μέ τήν εἴδοδο τοῦ παπᾶ ὅλα ξαφνικά ἀλλάζουν, ζωντα-
νεύουν. 

Ἁπλώνει τ’ ἄμφιά του ὁ παπα-Γιώργης καί τά δισκοπότηρα στήν 
Ἁγία Τράπεζα καί τήν πρόθεση, ἑτοιμάζει τό φρεσκοψημένο πρόσφορο, 
τό μυρωδᾶτο μαῦρο νάμα καί τίς λαμπάδες τίς καμωμένες ἀπό ἁγνό 
μελισσοκέρι, παίρνει καιρό καί βάζει “Εὐλογητός”. Ἡ ἐκκλησούλα γεμίζει 
κόσμο, πού ἔρχεται ἀπό τά γύρω καλύβια. Κόσμο, πού στό μετωπό του 
διακρίνεις τόν κόπο καί τήν ἀγωνία γιά νά τά φέρουν βόλτα. Εἶναι ὅλοι 
τους ντυμένοι ἁπλᾶ, ταπεινά καί δίχως τήν παραμικρή ἐπιτήδευση. Ἂς 
εἶναι τσαλακωμένη ἡ βράκα ἤ τό κολοβόλι. Ἀρκεῖ πού εἶναι καθαρά 
ὅπως αὐτοί οἱ ἄνθρωποι. 

Ἡ Ἀκολουθία προχωρεῖ. Δονίζεται ἡ ἐκκλησία ἀπό τό τροπάριο “Ἡ 
Γεννησίς Σου Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν.......” καί ὅλων τά μάτια καρφώνονται 
στήν εἰκόνα τῆς Γεννήσεως, πού εἶναι πάνω σ’ ἕνα ἁπλό δισκέλλι στο-
λισμένη μέ βάγια, μυρτιά καί κανένα λουλουδάκι καλυβιώτικο.  Αὐτή 
εἶναι ἡ παρηγοριά, αὐτό εἶναι τό μοναδικό καί σίγουρο-λιμάνι ὅπου προ-
σφεύγουν σέ μύριες τοῦ σκληροῦ καθημερινοῦ τους βίου περιστάσεις 
τοῦτοι οἱ ἁπλοῖ κι ἄκακοι ξωμάχοι.
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Ο ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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Δέν τό ξέρω, μά ὑποθέτω πώς ἂν ἐκείνη τήν ὥρα πάσχιζε κάποιος ν’ 
ἀποκρυπτογραφήσει τά αἰτήματα τῶν καρδιῶν ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων θ’ 
ἄκουγε στεναγμούς ἀλαλήτους, γιά τό παιδί πού εἶναι μέ τό καράβι τοῦ 
καπετάν Ζαχαρία, γιά τά κορίτσια πού εἶναι τῆς παντριᾶς καί ἀνάγκη 
εἶναι νά γίνει ἡ πεντάρα λίρα ὥστε νά ἑτοιμαστοῦν,  τό σπίτι πού 
φτιάχνεται στή Χώρα, τά προικιά, ἀλλά καί νά μαζωχτεῖ τό μέτρημα. Ὁ 
ἄλλος σκέφτεται τά παιδιά πού ἔθαψε ἀπό τίς ἀρρώστιες καί τό ἄλλο 
πού ἀπόψε χαροπαλεύει στό καλύβι ἀπό τόν πυρετό. Ἄλλος ἀκούει τή 
βροχή καί σκέφτεται τή σοδειά. Θά πάει καλά; Γιατί χρωστᾶνε στό τάδε 
τοκογλύφο τόσα λεπτά πού τά δανείστηκαν πέρσυ γιά νά περάσουν τή 
χρονιά. Ἀλλά κι ὁ ἴδιος ὁ παπᾶς μέσα στό Ἱερό τό Βῆμα, πού ξέρει τούς 
καϋμούς καί τά βάσανα αὐτῶν τῶν συγχωριανῶν του καί εὔχεται, βάζει 
μαζί μέ τά δικά τους καί τά δικά του τά παθήματα καί τίς στεναχώριες. 
Κι αὐτός ἔχει κορίτσια γι’ ἀποκατάσταση. Τρία, ζωή νά ἔχουν καί καλό 
τυχερό. Κι οἱ γαμπροί λίγοι, ἀλλά καί φτωχοί. Τό σπίτι τῆς Μαρίας σχε-
δόν τελειώνει, ἐνῶ δίπλα της θά πρέπει νά θεμελιωθοῦν κι ἄλλα δύο. 
Στίς κεντίστρες εἶναι δοσμένα τά λεπτά νά ἑτοιμάσουν τή στόφα τή 
νυφιάτικη, γιατί ὅπου νἆναι δένεται ἡ παντρειά μέ τόν Παντελή τόν 
καλαφάτη.

Ἔξω ἀκούγεται μιά βουή ἀπό τόν ἀγέρα πού κατεβαίνει ἀπό ψηλά 
καί μπαίνει μέσα στίς πευκοσειρές καί τίς ἀναδεύει. Κάπου-κάπου τ’ 
ἀνεμόβροχο χτυπᾶ μέ δύναμη πάνω στήν πόρτα, λές καί θέλουν ὅλες 
οἱ κακές δυνάμεις καί τά πνεύματα τοῦ δάσους νά εἰσβάλουν στήν 
ἐκκλησιά καί νά καταστρέψουν τά πάντα. Τ’ ἀφουγκράζονται σιωπηλοί 
καί κατενυγμένοι οἱ χωρικοί καί κάνουν τό σταυρό τους “Στό πέλαγο 
Παναΐτσα μου”, λένε καί περιμένουν νά φέξει.

Σέ λίγο βγαίνει ὁ παπᾶς μέ τή Θεία Μετάληψη καί οἱ περισσότε-
ροι Κοινωνοῦν ἀφοῦ πάρουν σχώρεση ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο. Ἀκόμα καί 
ἐκεῖνοι πού εἶναι μαλωμένοι, γιατί ἔτυχε ἡ γίδα τοῦ μιανοῦ νά μπεῖ στό 
χτῆμα τοῦ ἄλλου καί τοῦ φάει τά θλιάσματα. Ἀπόψε, μέρα πού εἶναι 
τ’ ἀστοχᾶνε γιά λίγο, γιά νά τά ἐπαναλάβουν μετά ἀπό δυό-τρεῖς μέρες. 
Καϋμένοι ἄνθρωποι....

Λίγο πρίν ἀπό τήν ἀπόλυση ἔρχεται κι ὁ γιός τῆς γριᾶς τῆς Μο-
νοβασσῶς, ὁ Κωνσταντής μ̓  ἕνα μεγάλο λαδοφάναρο νά τόν συνοδέψει 
ἴσαμε τό καλύβι τους, γιά νὰ Κοινωνήσουν τήν μάνα του. Τοῦ παπᾶ 
τρέμει ἡ ψυχή· πρῶτα-πρῶτα μήπως καί δέν προφτάσει ζωντανή τήν 
ἄρρωστη κι ὕστερα μήπως καί παραπατήσει μέ τ̓  Ἅγια Μυστήρια στά 
χέρια. Ὅμως τ̓  ἀποφασίζει, παρακαλῶντας τό Θεό νά τοῦ δώσει κουράγιο 
νά ξεπεράσει ὅλα τά ἐμπόδια πού ὁπωσδήποτε θά παρουσιαστοῦν. Καὶ 
πράγματι τό τί παρουσίασε ὁ μισόκαλος μπροστά του δέ λέγεται. Πρῶτα 
ἡ σκοτεινιά, τό κακοτράχαλο τοῦ δρόμου, τ̓  ἀνεμόβροχο πού τοὔκλεινε 
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Ο ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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ἀπό τόν Ἅγιο Σπυρίδωνα ὅτι θά λειτουργοῦσε στό μοναστήρι, στόν Ἁη-
Γιώργη στή Καρυά, γιά τούς Καρυῶτες πού μένανε ἀπέναντι καί κοίταζε 
μήπως διακρίνει καμμιά ἀνθρώπινη φιγούρα. Δέ φαινόταν τίποτε. Ὁ 
καιρός εἶχε γυρίσει στό χιονιά καί μιά κάπα ἀπό πηχτό γκριζόμαυρο 
σύγνεφο κατέβαινε ἀπό ψηλά μαζύ μέ τ̓  ἀνεμοσούρια καί τίς κραυγές 
τῶν πουλιῶν πού πήγαιναν νά κρυφτοῦν στίς φωλιές τους. Τόν γύρι-
σε, παπᾶ, τόν καιρό. Σά δέ βγάλει κανένα χιόνι ἀπόψε! εἶπε σιγά ὁ 
Κωνσταντής κι ὕστερα σώπασε, γιατί τό μετάνοιωσε, ἐπειδή ἔπρεπε κι 
ὁ παπᾶς νά γυρίσει στή Χώρα. Κι εἶχαν καί τήν κηδεία... Ὁ παπᾶς τόν 
πρόσεξε, μά δέν εἶπε τίποτε, μονάχα τόν ἀκολουθοῦσε σιωπηλός, ὑπο-
μονετικός κι ἤρεμος.

Τή νεκρή τήν εἶχαν πάνω στό γιατάκι, στολισμένη καί καθαρή·  
εἶχαν ἀνάψει μιά λαμπάδα  κάι τῆς εἶχαν κόψει λίγα λουλούδια ἀφημένα 
στά χέρια της. Νά τά πάει στόν πατέρα καί στ̓  ἀδέρφια μου, εἶπε ὁ Κων-
σταντής. Ὁ παπᾶς προσκύνησε, διάβασε τό Τρισάγιο κι ὕστερα κάθησε 
νά δώσει ὁδηγίες γιά τήν Νεκρώσιμη Ἀκολουθία καί τήν ταφή.

Τοῦ προσφέρανε σῦκα ξερά, λίγο καλό μαῦρο κρασί κι ἕνα κομμάτι 
ψωμί, γιά νά στυλωθεῖ. Φαΐ τό σπίτι αὐτό δέν ἔβρασε σήμερα κι ἄς ἦταν 
χρονιάρα μέρα.

Καθώς ἔτρωγε σιγά καί διακριτικά κοιτάζοντας πρός τά ἔξω, κατά 
τή μεριά τῆς θάλασσας, πάσχιζε νά ξετυλίξει τό νῆμα τῆς ζωῆς τῆς θειᾶς 
τῆς Μονοβασσῶς, αὐτῆς τῆς παλιᾶς Πυργιώτισσας, πού ἐδῶ γεννήθηκε, 
ἐδῶ ἔζησε κι ἐδῶ κοιμήθηκε πληρώνοντας τό κοινό χρέος, ἐδῶ θὰ ταφεῖ, 
χρονιάρα μέρα, στό καταχείμωνο, στὸ χῶρο ποὺ ἔζησε καὶ τίμησε..

Ἦταν ἀπό τίς ἀρχοντογυναῖκες τοῦ Πύργου ἡ θειά ἐτούτη. Φιλόξε-
νη, φιλότιμη, πιστή στό Θεό καί στίς παραδόσεις καί, φυσικά, πολύ 
δουλεμένη. 

Τήν ἤξερε ὁ παπᾶς, γιατί αὐτός στεφάνωσε τά παιδιά της καί βά-
φτι σε τά ἐγγόνια της καί πολλές φορές τοῦ εἶχε πεῖ τόν καϋμό της.

Εἶχε γεννηθεῖ στά τέλη τοῦ 1700, εἶχε παντρευτεῖ τόν Νικολό 
τόν Μπαρμπεράκη, πού εἶχε κι αὐτός καλύβι, ἀμπέλια καί καρούτα 
στόν Πύργο, κοντά στή Παναΐτσα, πιό πέρα ἀπό τά καλογερικά κι εἶχε 
ἀποκτήσει ἑφτά παιδιά. Τέσσερα παλληκάρια καί τρία κορίτσια. 

Στά χρόνια τῆς Ἐπανάστασης ὁ ἄντρας της πῆγε μαζί μέ τό καράβι 
τοῦ καπετάν Κωνσταντῆ τοῦ Μανωλάκη, γιά νὰ βοηθήσει στόν Ἀγώνα. 
Ἐ κεί νη μέ τά παιδιά ἀπόμεινε στόν Πύργο νά στρεμματίζει, νά κλαδεύει, 
νά σκάβει καί νά κάνει ὅλες τίς δουλειές μέ τά παιδιά της. Μέχρι πού 
ἦρθε τό μαντάτο ὅτι ὁ ἄντρας της πνίγηκε σέ μιά φουρτούνα, ἀνοιχτά 
ἀπό τό Ὄρος. Τότε ἐκείνη ἔσφιξε τήν καρδιά, ζώστηκε περισσότερο στή 
δουλειά καί κοίταξε νά βολεύει τ̓  ἀμπέλια τους, τά δικά της δηλαδή καί 
τοῦ σχωρεμένου. 
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τά μάτια κι ὕστερα τό μούδιασμα στά χέρια πού δῶ πάνω στό βουνό 
μ̓  αὐτή τήν παγωνιά δέν τά αἰσθανόταν. Κύριε, ψιθύρισε, βόηθα καί 
Σύ....

Ὅταν ἔφτασαν στό Καλύβι τῆς ἄρρωστης πῆγε καί τήν Κοινώνη-
σε – πῶς τόν περίμενε ἡ κουρασμένη ἡ γριά τό Μονοβασσώ καί πόσο 
ἀναγάλλιασε ὅταν Κοινώνησε! Τήν εὐχή τοῦ «Κστοῦ» νἄχεις παπᾶ μου, 
μουρμούρισε κι ὕστερα ἔπεσε σέ λήθαργο. Τῆς διάβασε μιά εὐχή καί 
στάθηκε σιμά στήν φωτιά νά πάρει μιά πύρα πρίν ξεκινήσει γιά τήν 
ἐκκλησιά.  Ὅταν ἔφτασε ὅλοι σχεδόν τόν περίμεναν καθισμένοι στά 
στασίδια, ἐνῶ ἄλλοι εἶχαν περάσει στό διπλανό τό κελλί, ὅπου ἔμεινε τή 
νύχτα ὁ γέρο-ψάλτης, ξάναψαν τή φωτιά στό τζάκι καί κουβέντιαζαν 
πίνοντας φασκόμηλο μέ πετιμέζι. Τό χάρηκε αὐτό πολύ καί τό ἐκτίμησε 
ὁ παπᾶς. 

Τό γκρίζο σεντόνι πού ἁπλώνεται μέ τό χάραμα ἕνα γύρω στήν 
περιοχή δίνει στούς χωρικούς τή δυνατότητα νά ξεκινήσουν γιά τά 
καλύβια τους, ἀφοῦ εὐχηθοῦνε ὁ ἕνας στόν ἄλλο. «Κι τ̓  χρόν̓  νὰ εἴμα-
στι καλά. Καλὴ χρουνιά»

Τελευταῖος ἀναχωρεῖ ὁ παπᾶς, ἀφοῦ μαζεύει τά Ἱερά του καί κα-
τευθύνεται γιά τό καλύβι. Εἶναι μόνος του μέσα τό μικρό ναΐσκο, πού 
ἀποπνέει μιά εὐωδία ἀγγελική, οὐράνια. Θά χάρηκε πολύ ὁ Ἅγιος χρο-
νιάρα μέρα πού εἶναι καί Τόν λειτουργήσαμε, σκέφτεται καί τά μάτια 
του νοτίζονται ἀπό κατάνυξη καί εὐχαριστία πού μπόρεσε καί φέτος νά 
συνεορτάσει μέ τούς Πυριῶτες τά Χριστούγεννα. Πρίν ἀναχωρήσει ρίχνει 
μιά ματιά στό ἐσωτερικό τῆς ἐκκλησιᾶς καί παρατηρεῖ στό μισοσκόταδο 
τίς Μορφές τοῦ Ἁγίου, τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας, πού ἀχνοφωτίζονται 
ἀπό τό ἱλαρό τό φῶς τῶν λαδοκάντηλων. Τό ἀγαπᾶ ἰδιαίτερα αὐτό τό 
φῶς, γιατί ἡ γαλήνη του, ἡ καλωσύνη του, ἡ ὁμορφιά του σταλάζουν 
στή φρυγμένη τήν ψυχή εὐλογία.....

Στό καλύβι φτάνει σχεδόν μουσκεμένος. Κάθεται δίπλα στήν παρα-
στιά, στό μεντέρι καί πυρώνεται τρώγοντας τίς τηγανίτες μέ τό μπόλικο 
τό πετιμέζι καί πίνοντας ρακί.

Σέ λίγο θά πρέπει ν̓  ἀναχωρήσει. ὅμως ἐκείνη τή στιγμή παρου-
σιάζεται ὁ Κωσταντής, ὁ γιός τῆς θειᾶς τῆς Μονοβασῶς καί τοῦ ἀναγγέλει 
τό θάνατο τῆς μάνας του, τώρα τά ξημερώματα. Μίλησαν καί μέ τούς 
ἄλλους τούς Πυριῶτες καί συμφώνησαν νὰ τή θάψουν ἀπομεσήμερα, 
γιά νά μή φέρνουν πάλι αὔριο τόν παπᾶ, μέρες πού εἶναι.

Παράτησε μισιοπιωμένο τό ρακί. Στή γαβάθα εἶχαν περισέψει δυό-
τρεῖς τηγανίτες. Πῆρε τό πετραχεῖλι καί μισομουσκεμένος καθώς ἦταν 
πῆγε νά διαβάσει Τρισάγιο στή νεκρή. Ἀπέναντι, ἀπό τή μεριά τῆς Ἀνάλη-
ψης καί τοῦ Ἅη-Γιώργη στήν Καρυά ἀνέβαινε μιά βαρειά συννεφιά, πού 
ἔφραζε τόν τόπο. Στάθηκε κι ἀγνάντεψε. Τοῦ εἶχε πεῖ ὁ παπα-Γιάννης 
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Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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ἀπό τόν Ἅγιο Σπυρίδωνα ὅτι θά λειτουργοῦσε στό μοναστήρι, στόν Ἁη-
Γιώργη στή Καρυά, γιά τούς Καρυῶτες πού μένανε ἀπέναντι καί κοίταζε 
μήπως διακρίνει καμμιά ἀνθρώπινη φιγούρα. Δέ φαινόταν τίποτε. Ὁ 
καιρός εἶχε γυρίσει στό χιονιά καί μιά κάπα ἀπό πηχτό γκριζόμαυρο 
σύγνεφο κατέβαινε ἀπό ψηλά μαζύ μέ τ̓  ἀνεμοσούρια καί τίς κραυγές 
τῶν πουλιῶν πού πήγαιναν νά κρυφτοῦν στίς φωλιές τους. Τόν γύρι-
σε, παπᾶ, τόν καιρό. Σά δέ βγάλει κανένα χιόνι ἀπόψε! εἶπε σιγά ὁ 
Κωνσταντής κι ὕστερα σώπασε, γιατί τό μετάνοιωσε, ἐπειδή ἔπρεπε κι 
ὁ παπᾶς νά γυρίσει στή Χώρα. Κι εἶχαν καί τήν κηδεία... Ὁ παπᾶς τόν 
πρόσεξε, μά δέν εἶπε τίποτε, μονάχα τόν ἀκολουθοῦσε σιωπηλός, ὑπο-
μονετικός κι ἤρεμος.

Τή νεκρή τήν εἶχαν πάνω στό γιατάκι, στολισμένη καί καθαρή·  
εἶχαν ἀνάψει μιά λαμπάδα  κάι τῆς εἶχαν κόψει λίγα λουλούδια ἀφημένα 
στά χέρια της. Νά τά πάει στόν πατέρα καί στ̓  ἀδέρφια μου, εἶπε ὁ Κων-
σταντής. Ὁ παπᾶς προσκύνησε, διάβασε τό Τρισάγιο κι ὕστερα κάθησε 
νά δώσει ὁδηγίες γιά τήν Νεκρώσιμη Ἀκολουθία καί τήν ταφή.

Τοῦ προσφέρανε σῦκα ξερά, λίγο καλό μαῦρο κρασί κι ἕνα κομμάτι 
ψωμί, γιά νά στυλωθεῖ. Φαΐ τό σπίτι αὐτό δέν ἔβρασε σήμερα κι ἄς ἦταν 
χρονιάρα μέρα.

Καθώς ἔτρωγε σιγά καί διακριτικά κοιτάζοντας πρός τά ἔξω, κατά 
τή μεριά τῆς θάλασσας, πάσχιζε νά ξετυλίξει τό νῆμα τῆς ζωῆς τῆς θειᾶς 
τῆς Μονοβασσῶς, αὐτῆς τῆς παλιᾶς Πυργιώτισσας, πού ἐδῶ γεννήθηκε, 
ἐδῶ ἔζησε κι ἐδῶ κοιμήθηκε πληρώνοντας τό κοινό χρέος, ἐδῶ θὰ ταφεῖ, 
χρονιάρα μέρα, στό καταχείμωνο, στὸ χῶρο ποὺ ἔζησε καὶ τίμησε..

Ἦταν ἀπό τίς ἀρχοντογυναῖκες τοῦ Πύργου ἡ θειά ἐτούτη. Φιλόξε-
νη, φιλότιμη, πιστή στό Θεό καί στίς παραδόσεις καί, φυσικά, πολύ 
δουλεμένη. 

Τήν ἤξερε ὁ παπᾶς, γιατί αὐτός στεφάνωσε τά παιδιά της καί βά-
φτι σε τά ἐγγόνια της καί πολλές φορές τοῦ εἶχε πεῖ τόν καϋμό της.

Εἶχε γεννηθεῖ στά τέλη τοῦ 1700, εἶχε παντρευτεῖ τόν Νικολό 
τόν Μπαρμπεράκη, πού εἶχε κι αὐτός καλύβι, ἀμπέλια καί καρούτα 
στόν Πύργο, κοντά στή Παναΐτσα, πιό πέρα ἀπό τά καλογερικά κι εἶχε 
ἀποκτήσει ἑφτά παιδιά. Τέσσερα παλληκάρια καί τρία κορίτσια. 

Στά χρόνια τῆς Ἐπανάστασης ὁ ἄντρας της πῆγε μαζί μέ τό καράβι 
τοῦ καπετάν Κωνσταντῆ τοῦ Μανωλάκη, γιά νὰ βοηθήσει στόν Ἀγώνα. 
Ἐ κεί νη μέ τά παιδιά ἀπόμεινε στόν Πύργο νά στρεμματίζει, νά κλαδεύει, 
νά σκάβει καί νά κάνει ὅλες τίς δουλειές μέ τά παιδιά της. Μέχρι πού 
ἦρθε τό μαντάτο ὅτι ὁ ἄντρας της πνίγηκε σέ μιά φουρτούνα, ἀνοιχτά 
ἀπό τό Ὄρος. Τότε ἐκείνη ἔσφιξε τήν καρδιά, ζώστηκε περισσότερο στή 
δουλειά καί κοίταξε νά βολεύει τ̓  ἀμπέλια τους, τά δικά της δηλαδή καί 
τοῦ σχωρεμένου. 
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Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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παιδιά της.
Ἡ ὥρα περνοῦσε. Τόν γύρεψαν ἀπό τό καλύβι ὁπού τόν φιλοξε-

νοῦσαν νά πάει νά φᾶνε. Τούς εἶπε ὅτι θά σήκωναν σέ λίγο τό λείψανο 
κι ἔτσι θά ἔμενε στό καλύβι τῆς Μονοβασσῶς. 

Ἔξω ἄρχισε ν̓  ἀσπρίζει παράξενα ὁ οὐρανός. Ἀπό ψηλά, ἀπό τή 
Δέλφη κατέβαινε μιά λευκή, φουσκωμένη σκιά. “Θά χιονίσει”εἶπε ὁ γιός 
τῆς νεκρῆς. Καί πῆγε στ̓  ἄλλα, τά γειτονικά τά καλύβια νά πεῖ στούς 
ἄντρες, μιά κι οἱ γυναῖκες συντρόφευαν τή νεκρή, νά βιαστοῦν, γιατί 
καιρός παίρνει τά πάνω του.

Ἀπό μακρυά ἀκούστηκε ἡ καμπάνα τοῦ Ἁγίου Ρηγίνου νά χτυπάει 
πένθιμα. Τό καλύβι τῆς Μονοβασσῶς ἄρχισε νά γεμίζει ἀπό Πυριῶτες. Ὁ 
παπᾶς ἔβαλε τό πετραχεῖλι, διάβασε τό Τρισάγιο καί προέτρεψε τούς πιό 
νέους νά σηκώσουν τό λείψανο.

Ἔφεραν μιά ξύλινη κοντή σκάλα, ἔστρωσαν οἱ γυναῖκες ὡραῖο κε-
ντητό παλιὸ κιλίμι, ἔπιασαν τό λείψανο ἀπό τίς ἄκρες τοῦ σεντονιοῦ καί 
τό τοποθέτησαν στό πρόχειρο αὐτό νεκροκρέβατο. Βόλεψαν τό κεφάλι 
πάνω σέ καλό, κεντητό μαξιλάρι καί ξεκίνησαν. 

Βγαίνοντας ἀπό τό καλύβι ἀκούστηκε ἦχος ἑνός “ἀγγειοῦ” πού τό 
ἔσπασαν, γιά νά “σκάσει ὁ χάρος”. Ὁ παπᾶς τό ἄκουσε καί χαμογέλασε, 
γιατί σκέφτηκε πώς μέχρι σήμερα, ἀπ᾿ αὐτό τό καλύβι ἔχει κηδέψει ἄλλα 
τρία πρόσωπα. Τούς γονιούς τῆς θειᾶς Μονοβασσῶς κι ἕνα παιδί της. 
Καί πάντα τόν ἴδιο τόν ἦχο τοῦ σπασμένου ἀγγειοῦ ἄκουγε. Θυμήθηκε 
τότε ἐκεῖνο τό λόγο τοῦ Ὁσίου Σισώη τοῦ Μεγάλου, πού πάνω ἀπό τόν 
τάφο τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου διαλογιζόταν κι ἔλεγε. “Θάνατε, θάνατε, 
τίς δύναται φυγεῖν σε;”

Τή Νεκρώσιμη ἀκολουθία τήν ἔψαλλαν στόν Ἅγιο Ρηγίνο, ταπεινά, 
ἁπλᾶ καί μέ κατάνυξη. Μέ τό τέλος ἔγινε κι ἡ ταφή ἐκεῖ γύρω ἀπό τήν 
ἐκκλησία, ὅπου συνήθιζαν νά ἐναποθέτουν τούς κεκοιμημένους.

Δυό πανηγύρια, σκεφτόταν, καθώς ἑτοίμαζε τά Ἱερά του μέσα στήν 
ἐκκλησιά ὁ παπα-Γιώργης, σήμερα. Τό ἕνα γιά τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ 
στόν κόσμο καί τό ἄλλο γιά τήν παρουσία τῆς θειᾶς Μονεμβασίας στά 
χέρια τοῦ Θεοῦ. 

Ἔξω ἄρχιζε νά πέφτει πυκνό τό χιόνι. Ἕνας χαρτοπόλεμος ἀπό 
μικρά λευκά χαρτάκια. Τό νιόσκαφτο μνῆμα τῆς Μονοβασσῶς μετα-
βαλλόταν σιγὰ-σιγὰ σὲ λευκό τοπίο. Βιάστηκε νά ξεκινήσει γιά τή Χώρα. 
Προσκύνησε τόν Ἅγιο Ρηγίνο, πῆγε στό Καλύβι ἀνέβηκε στό ζῶο, ἀφοῦ 
φόρτωσε τά πράγματά του καί τά φιλέματα τῶν Πυργιωτῶν, τυλίχτηκε 
καλά καί ξεκίνησε. Τό χιόνι ἔπεφτε μὲ ἀργὸ, ἀλλὰ σταθερὸ ρυθμὸ. 

-Ἄντε παπᾶ καὶ τοῦ χρόνου, τοῦ εὐχήθηκαν. Καί τόν συμβούλε-
ψαν, «Τοὺ νοῦ σ̓  στοὺ δρόμου μὴ κι κλείσ’ ἀπ᾿ τοῦ χιόν̓ ».

Παρέα μὲ τὸν μπάρμπα Δημητράκη, τὸν ψάλτη, κατέβαιναν προσε-
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Κι ὑπῆρξαν χρόνια ἀβάσταχτης δυστυχίας, γιατί οἱ λιάπηδες κι οἱ 
πειρατές πολλές φορές κατάκλεψαν τή σοδειά τους, ἀπό τήν καρούτα 
ἀκόμα ὁπού ἔβραζε τό κρασί μέ τά στέφλα, ἔσφαξαν τά ζῶα καί ρήμα-
ξαν τό καλύβι.

Ἀλλά καί τό λιγοστό τό λάδι τῆς πῆραν ὅταν ἔσπασαν τίς πόρτες 
τοῦ καλυβιοῦ, ἀκόμα καί τά λίγα ροῦχα πού εἶχε μάζωξαν. Εὐτυχῶς γιά 
κείνη καί τά παιδιά της πού εἶχαν πάει στή Χώρα ἐκεῖνες τίς μέρες, γιατί 
πάντρευε τή μεγάλη τή θυγατέρα της, τή Γερακό, μέ τόν Παναγή τόν 
Μπογιατζή κι ἔτσι γλύτωσαν.  

Τή ζωή της ὁλάκερη τήν πέρασε στόν Πύργο, στό καλύβι. Ἐκεῖ εἶχε 
τά ζωντανά καί ὅλα τά καλά καί τά καλούδια. Μάζευε, λοιπόν, μέ αἱμα-
τηρή οἰκονομία τά χρήματα, γιά νά στήσει τά σπίτια, γιά νά ἑτοιμάσει 
τίς προῖκες, γιά νά δώσει καί τό μέτρημα. Ἔτσι τά εἶχε βρεῖ ἀπό τούς 
δικούς της καί τά συνέχισε, χωρίς ἀγκομαχητό καί ἀπελπισία. Τόν Ἅγιο 
Ρηγίνο τόν εἶχε παρηγοριά καί κάθε βράδυ πήγαινε καί τοῦ ἄναβε τό 
καντήλι στό ἐκκλησάκι θυμιάζοντας καί ἀφήνοντας τίς παρακλήσεις 
της νά σηκωθοῦν ἀπό μέσα της, ὅπως ὁ λιβανωτός ἀπό τό θυμιατήριο.

Τῆς ἄρεσε νά πηγαίνει σέ ὥρα ἑσπερινοῦ, τότε πού οἱ ἴσκιοι ξε-
τρυπώνουν ἀπό τά διάσελα καί τίς πυκνές δεντροσειρές κι ἀνεβαίνουν 
μέ τό σκοτάδι πρός τά καλύβια. Αὐτή ἡ ὥρα, ἡ ὥρα τῆς σιωπῆς, τῆς 
κατάπαυσης τῶν ἔργων τῆς ἡμέρας, ἡ ὥρα πού ἀνοίγει τή θύρα στή 
νύχτα, ἔχει μιά περίεργη γοητεία. Γιατί σκάβει τήν ψυχή καί κατεβαίνει 
βαθειά μέσα της, ἀφήνοντας νά σηκωθοῦν οἱ θύμησες, πού τίς χτίζουν 
μέ σάρκα τά Πρόσωπα τά ἀγαπημένα πού μίσεψαν ἀπ᾿ αὐτό τόν κόσμο. 
Ἰδιαίτερα τίς μέρες τοῦ χειμῶνα μέ κεῖνο τό στερνό τό φῶς τοῦ ἥλιου 
πού στραγγίζει τή νοσταλγία του πάνω στόν κόσμο... Ἀλλά καί τίς πα-
χνιασμένες ἀπό τήν ἀπόβροχη τή συγνεφιά δειλινές ὧρες πήγαινε στόν 
Ἅγιο προσέχοντας τή λευκόγκριζη τήν καπνιά ἀπό τή συγνεφιά, πού 
κατέβαινε πάνω ἀπό τή Δέλφη καί κύκλωνε ἕνα γύρω τόν τόπο. Τῆς 
φαινόταν τότε πώς τά σύνορα τοῦ κόσμου ἔφταναν μέχρι κεῖ, ὁπού 
ἔφραζε ὁ ἄϋλος ὁ τοῖχος ἀπό κείνη τήν καπνιά. Κι ὅλα γύρω της τἄβλεπε 
νά περιορίζονται σέ λίγα μέτρα, ὅπως περιορίζεται ἡ ζωή ὅταν περάσουν 
τά χρόνια καί μαζευτεῖ πιά τό κουβάρι της...

Τἄξερε αὐτά ὁ παπα-Γιώργης, γιατί τοῦ τἄλεγε ἡ συγχωρεμένη ὅταν 
ἀνέβαινε στόν Πύργο νά λειτουργήσει, ἤ νά πάει κι αὐτός στ΄ ἀμπέλι του 
πού εἶχε παραπέρα, γιά νά τό κλαδέψει ἤ νά τό σκάψει, κάποιες μέρες 
πού δέν ἦταν γιορτή. Τό Μονοβασσώ τόν ἐκτιμοῦσε ὡς παπᾶ καί ἄνθρω-
πο, γιατί ἦταν κι ἐνορίτισσά του. Ἔτσι, τόν καλοῦσε στό καλύβι της νά 
πιεῖ ἕνα ζεστό, νά φάει λίγο φαΐ, νά τόν φιλέψει λίγα σῦκα, λίγο τυρί 
καί μέλι ἄγριο. Ἐκεῖνος πάλι τή βοηθοῦσε σέ λογαριασμούς, σέ καμμιά 
δουλειά στή Χώρα, γιατί δέν ἤξερε γράμματα, οὔτε ἡ ἴδια οὔτε καί τά 
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Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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παιδιά της.
Ἡ ὥρα περνοῦσε. Τόν γύρεψαν ἀπό τό καλύβι ὁπού τόν φιλοξε-

νοῦσαν νά πάει νά φᾶνε. Τούς εἶπε ὅτι θά σήκωναν σέ λίγο τό λείψανο 
κι ἔτσι θά ἔμενε στό καλύβι τῆς Μονοβασσῶς. 

Ἔξω ἄρχισε ν̓  ἀσπρίζει παράξενα ὁ οὐρανός. Ἀπό ψηλά, ἀπό τή 
Δέλφη κατέβαινε μιά λευκή, φουσκωμένη σκιά. “Θά χιονίσει”εἶπε ὁ γιός 
τῆς νεκρῆς. Καί πῆγε στ̓  ἄλλα, τά γειτονικά τά καλύβια νά πεῖ στούς 
ἄντρες, μιά κι οἱ γυναῖκες συντρόφευαν τή νεκρή, νά βιαστοῦν, γιατί 
καιρός παίρνει τά πάνω του.

Ἀπό μακρυά ἀκούστηκε ἡ καμπάνα τοῦ Ἁγίου Ρηγίνου νά χτυπάει 
πένθιμα. Τό καλύβι τῆς Μονοβασσῶς ἄρχισε νά γεμίζει ἀπό Πυριῶτες. Ὁ 
παπᾶς ἔβαλε τό πετραχεῖλι, διάβασε τό Τρισάγιο καί προέτρεψε τούς πιό 
νέους νά σηκώσουν τό λείψανο.

Ἔφεραν μιά ξύλινη κοντή σκάλα, ἔστρωσαν οἱ γυναῖκες ὡραῖο κε-
ντητό παλιὸ κιλίμι, ἔπιασαν τό λείψανο ἀπό τίς ἄκρες τοῦ σεντονιοῦ καί 
τό τοποθέτησαν στό πρόχειρο αὐτό νεκροκρέβατο. Βόλεψαν τό κεφάλι 
πάνω σέ καλό, κεντητό μαξιλάρι καί ξεκίνησαν. 

Βγαίνοντας ἀπό τό καλύβι ἀκούστηκε ἦχος ἑνός “ἀγγειοῦ” πού τό 
ἔσπασαν, γιά νά “σκάσει ὁ χάρος”. Ὁ παπᾶς τό ἄκουσε καί χαμογέλασε, 
γιατί σκέφτηκε πώς μέχρι σήμερα, ἀπ᾿ αὐτό τό καλύβι ἔχει κηδέψει ἄλλα 
τρία πρόσωπα. Τούς γονιούς τῆς θειᾶς Μονοβασσῶς κι ἕνα παιδί της. 
Καί πάντα τόν ἴδιο τόν ἦχο τοῦ σπασμένου ἀγγειοῦ ἄκουγε. Θυμήθηκε 
τότε ἐκεῖνο τό λόγο τοῦ Ὁσίου Σισώη τοῦ Μεγάλου, πού πάνω ἀπό τόν 
τάφο τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου διαλογιζόταν κι ἔλεγε. “Θάνατε, θάνατε, 
τίς δύναται φυγεῖν σε;”

Τή Νεκρώσιμη ἀκολουθία τήν ἔψαλλαν στόν Ἅγιο Ρηγίνο, ταπεινά, 
ἁπλᾶ καί μέ κατάνυξη. Μέ τό τέλος ἔγινε κι ἡ ταφή ἐκεῖ γύρω ἀπό τήν 
ἐκκλησία, ὅπου συνήθιζαν νά ἐναποθέτουν τούς κεκοιμημένους.

Δυό πανηγύρια, σκεφτόταν, καθώς ἑτοίμαζε τά Ἱερά του μέσα στήν 
ἐκκλησιά ὁ παπα-Γιώργης, σήμερα. Τό ἕνα γιά τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ 
στόν κόσμο καί τό ἄλλο γιά τήν παρουσία τῆς θειᾶς Μονεμβασίας στά 
χέρια τοῦ Θεοῦ. 

Ἔξω ἄρχιζε νά πέφτει πυκνό τό χιόνι. Ἕνας χαρτοπόλεμος ἀπό 
μικρά λευκά χαρτάκια. Τό νιόσκαφτο μνῆμα τῆς Μονοβασσῶς μετα-
βαλλόταν σιγὰ-σιγὰ σὲ λευκό τοπίο. Βιάστηκε νά ξεκινήσει γιά τή Χώρα. 
Προσκύνησε τόν Ἅγιο Ρηγίνο, πῆγε στό Καλύβι ἀνέβηκε στό ζῶο, ἀφοῦ 
φόρτωσε τά πράγματά του καί τά φιλέματα τῶν Πυργιωτῶν, τυλίχτηκε 
καλά καί ξεκίνησε. Τό χιόνι ἔπεφτε μὲ ἀργὸ, ἀλλὰ σταθερὸ ρυθμὸ. 

-Ἄντε παπᾶ καὶ τοῦ χρόνου, τοῦ εὐχήθηκαν. Καί τόν συμβούλε-
ψαν, «Τοὺ νοῦ σ̓  στοὺ δρόμου μὴ κι κλείσ’ ἀπ᾿ τοῦ χιόν̓ ».

Παρέα μὲ τὸν μπάρμπα Δημητράκη, τὸν ψάλτη, κατέβαιναν προσε-
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Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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χτικά, καβάλλα στὰ  ὑποζύγιά τους.
Γύρω τους μιά λευκή ὀθόνη κάλυπτε τά πάντα. Καί ἡ σιωπή πού 

ἁπλώνεται αὐτές τίς ὧρες τοῦ χιονιᾶ ἔδινε τήν ἐντύπωση στόν παπά ὅτι 
ὅλος ὁ τόπος ἔχει ἀδειάσει.

Ὅταν κατέβηκαν  στὸ Διακόπι, εἶδαν κι ἔπαθαν μέχρι νὰ φτάσουν 
στὴ Ράχη, γιατὶ τὸ χιόνι εἶχε σκεπάσει τὸ μονοπάτι. Εὐτυχῶς τὰ ζά ἦταν 
μαθημένα καὶ ξέρανε τὸ δρόμο. 

Σὲ λίγο ἄρχισαν νὰ κατεβαίνουν πρὸς τὰ Καγκέλια γιὰ τοῦ Ἀλού-
πη. 

Τὸ χωριὸ χώνευε μέσα στὸ λευκόγκριζο κῦμα τοῦ χιονιά, ποὺ τὸ 
σκέπαζε, ὅπως τὰ βράχια ἡ ἀγριεμένη θάλασσα κι ἀνακατεύονταν μὲ τὸν 
καπνὸ ποὺ ἄφηναν οἱ καναδόχοι τῶν σπιτιῶν. Ἀπέναντι τὸ Παλούκι κι  
ἡ Εὐαγγελίστρια, τὸ Μοναστήρι, μήτε ποὺ φαίνονταν...Εἶχαν χωθεῖ στὴ 
καταχνιά.

-Ἄντε κουράγιο Δημητράκη καὶ κοντεύουμε, εἶπε ὁ παπᾶς στὸν 
σιωπηλό τὸν ψάλτη.

Ἐκεῖνος δὲ μίλησε ἀλλὰ κούνησε τὸ χιονισμένο του κεφάλι βγάζο-
ντας παράλληλα ἕνα στεναγμό. 

Ἔφτασαν μουσκεμένοι καὶ παγωμένοι στὴν πόλη, ποὺ ἄρχισε νὰ 
λευκοφορεῖ, ἐνῶ μιὰ παράξενη ἡσυχία ἁπλωνόταν πάνω της.

Στό σπίτι του ὁ παπᾶς ἔφτασε λευκοντυμένος, παγωμένος καί μέ 
τήν κόπωση στό μεσόφρυδο, μόλις ἔμπαινε ἡ νύχτα. Μόνο ἡ ψυχή του 
ἦταν ζεστή, ἐλαφριά καί ἱκανοποιημένη. Γιατὶ εἶχε κάμει –ὅπως κάθε 
συνειδητὸς καὶ θεοπειθὴς παπᾶς– τὸ χρέος του.  Κι αὐτὸ τοῦ ἔφτανε καὶ 
τοῦ περίσσευε.

Η ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΟΣ

Ζ
ητοῦμε συγνώμη ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες μας διότι στὸ προη γού μενο 
τεῦχος μας εἴμαστε ἀσυνεπεῖς στὴν ὑπόσχεσή μας νὰ συνε χίσουμε 

τὴν δημοσίευση ἄρθρων γιὰ τὸ πολύπλευρο καὶ ἐν πολλοῖς ἄγνωστο 
θέμα τῆς Κληρονομικότητος.

Δυστυχῶς ἡ ἐπίκαιρη ἀρθρογραφία τῶν δύο προηγουμένων τευ
χῶν ἀλλὰ καὶ τοῦ παρόντος δὲν μᾶς ἐπέτρεψαν τὴν δημοσίευση τῶν 
ὑπολειπομένων ἄρθρων γιὰ τὴν Κληρονομικότητα, δεδομένου ὅτι ὁ 
ἀριθμός τῶν σελίδων τοῦ περιοδικοῦ μας εἶναι ἤδη ἀρκετὰ μεγά λος 
γιὰ ἐνοριακὸ περιοδικὸ καὶ δὲν ἐπιδέχεται περαιτέρω αὔξη ση σελίδων. 
Αὐτὸ γίνεται μόνο δύο φορὲς τὸ χρόνο στὰ διπλὰ τεύχη μας. Μαζὶ μὲ 
τὴν συγνώμη μας ζητοῦμε καὶ τὴν κατανόησή σας.

π. Β.Ε.Β
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Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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σμα, ὡμίλησαν γιὰ ἐκεῖνον. Μᾶς εἶπαν ὅτι αὐτὸς «ὁ πλούσιος ἐν 
ἐλέει» , μᾶς ἀπέδειξε «ἐν ἁπλότητι», ὄχι ἁπλῶς μᾶς ἔδειξε, ἀλλὰ μᾶς 
ἀπέδειξε «τὴν Δύναμιν τοῦ Θεοῦ» ποὺ τοῦ ἐδόθη πλουσίως, διότι ἀπὸ 
μικρὸ παιδὶ ὁ π. Ἐπιφάνιος κατάλαβε τὸν προορισμό του, γιὰ ποιὸν 

Ο π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  ΚΑΙ  ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!

Ἡ κατωτέρῳ ὁμιλία ἐξεφωνήθη ἀπὸ στήθους ὑπὸ τοῦ πρωτ. π. 
Βασιλείου Βολουδάκη, τὸ Σάββατον 7 Νοεμβρίου 2015, κατὰ τὴν Θ. 
Λειτουργίαν εἰς τὸ Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον τῆς Κεχαριτωμένης Θεοτό
κου Τροιζηνίας διά τὸ 26ετές Μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος 

Ἀρ
χιμα

Α
ὐτὴ ἡ διακονία, πού μοῦ ἀνετέθη σήμερα, νὰ ὁμιλήσω γιὰ τὸν  
Πατέρα Ἐπιφάνιον,  ἕνας κοσμικὸς ἄνθρωπος,  μέσα σ’ αὐτὸ τὸ 

ἀσκητήριο, μὲ τόσους ἀσκητάς Πατέρας, νὰ καλοῦμαι σήμερα γι’ αὐτὸ 
τὸ ἔργο, τὸ αἰσθάνομαι ὡς κλήση μου πρὸς ἀπολογίαν. Αἰσθάνομαι 
ἕνα φοβερὸ κριτήριο. Ὅτι ἔχω κληθεῖ νὰ τεθῶ πρὸ τῶν εὐθυνῶν μου, 
νὰ τεθῶ πρὸ τῆς πραγματικότητος τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ μας, τὸ 
Ὁποῖο ἐγνωρίσαμε στὸ πρόσωπο τοῦ μακαριστοῦ Πατρὸς μας Ἐπιφα
νίου Ἱερομονάχου. 

Σήμερα, καὶ τὸ Ἀποστολικὸ ἀλλὰ καὶ τὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνω

Ἡ κατωτέρῳ ὁμιλία ἐξεφωνήθη ἀπὸ στήθους ὑπὸ τοῦ 
πρωτ. π. Βασιλείου Βολουδάκη, τὸ Σάββατον 7 Νοεμβρίου 
2015, κατὰ τὴν Θ. Λειτουργίαν εἰς τὸ Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον τῆς 
Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζηνίας διά τὸ 26ετές Μνημόσυ-
νον τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ἐπιφανίου 
Θεοδωροπούλου καὶ ἀπομαγνητοφωνηθεῖσα παρατίθεται.
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Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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σχυση καὶ ἀνανέωναν αὐτὴν τὴν ὤθηση ποὺ εἶχαν ἀπὸ τὸν Ἅγ. Νεκτά
ριο.

 Στὴν ἡλικία τῶν 18 ἐτῶν –δὲν πιστεύω ὅτι ὑπερβάλλω– ὁ π. 
Ἐπιφάνιος εἶχε ὁλοκληρώσει τὸν προσωπικό του ἀγώνα, τὸν ἀγῶνα 
τῆς διορθώσεως τῆς ψυχῆς του καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ μετὰ ἔμενε γιὰ μᾶς, 
γιὰ νὰ μᾶς ἐνισχύη, νὰ μᾶς φωτίζη, νὰ μᾶς συνετίζη καὶ νὰ στηρίζη 
τὴν Ἐκκλησία. Κάτι σχετικὸ εἶχε πεῖ καὶ ὁ ἴδιος ἀργότερα σὲ κάποιον 
μαθητή του.

Κάποτε, λίγα χρόνια πρὸ τῆς κοιμήσεώς του, ὁ π. Ἐπιφάνιος 
μοῦ ἔλεγε –συγχωρέστε μου αὐτὸν τὸν ἑνικό, γιατί δὲν θέλω νὰ ἐπι
βαρύνω κανέναν ἀπὸ τοὺς ἄλλους Πατέρας, θέλω νὰ ἔχω ἀκεραία 
τὴν εὐθύνη τῶν λεγομένων μου– σὲ μιὰ ἀγρυπνία στοὺς Τρεῖς Ἱεράρ
χες, μοῦ ἔλεγε: “Δεκαοκτώ ἐτῶν νόμιζα ὅτι μπορῶ νὰ  ὁμιλήσω περὶ 
παντὸς ἐπιστητοῦ! Βέβαια, διάβαζα ἀδιάκοπα. Τώρα, μετὰ τόσα χρό
νια, πιστεύω ὅτι ξέρω καλὰ 45 πράγματα.”!

 Αὐτός, λοιπόν, ὁ τότε δεκαοκτὼ ἐτῶν νέος, περιερχόμενος μιὰ 
μέρα τὰ βιβλιοπωλεῖα εἶδε καὶ ἕνα βιβλίο, τοῦ αἱρετικοῦ τῆς ἐποχῆς 
ἐκείνης, τοῦ Θεοδώρου Λαναρᾶ, στὸ ὁποῖο ὁ συγγραφεὺς ἠρνεῖτο ὅτι 
ὑπάρχουν πονηρὰ καὶ ἀκάθαρτα πνεύματα, καὶ ἔδινε μεταφορικὲς 
ἑρμηνεῖες στὶς Ἁγιογραφικὲς ἀναφορὲς γιὰ τοὺς δαίμονες, ὧν Προτε
στάντης, Εὐαγγελικός. Τότε, λοιπόν, ὁ π. Ἐπιφάνιος, πῆρε τὸ βιβλίο 
αὐτὸ καὶ μέσα σὲ λίγα χρόνια, ὅταν ἦταν  22 ἐτῶν, εἶχε ὁλοκληρώσει 
τὴν ἀναίρεσή του μὲ τὴν μελέτη του “ Ἁγία Γραφὴ καὶ τὰ πονηρὰ 
πνεύματα”, ἡ ὁποία, ὅσο γνωρίζω, εἶναι ἡ μοναδικὴ μελέτη ποὺ ὑπάρ
χει παγκοσμίως πάνω σὲ αὐτὸ τὸ θέμα!

 Σ’ αὐτὴν τὴν μελέτη βλέπει κανεὶς ὅτι ἐγνώριζε σχεδὸν ἀπὸ 
στήθους καί, ἂν ὄχι,  πάντως ἐγνώριζε ἀπολύτως τὰ νοήματα Πα
λαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης. Καὶ σ’ αὐτὸ συνεπικουρεῖ καὶ τὸ ὅτι πολὺ 
σύντομα, μετὰ  ἀπὸ πολὺ μικρὸ διάστημα, ὡς διάκονος, ἀνέλαβε 
τὴν ἐπιμέλεια τῆς πεντατόμου «Φιλοκαλίας», ἡ ὁποία μέχρι τότε δὲν 
εἶχε καμμία παραπομπή, καὶ ὅσοι τὴν ἔχετε προσεγγίσει, γνωρίζε
τε ὅτι τώρα διαθέτει πλῆθος Ἁγιογραφικῶν παραπομπῶν, Παλαιᾶς 
καὶ Καινῆς Διαθήκης, ἀλλὰ καὶ ἄλλων Πατερικῶν συγγραμμάτων, τὶς 
ὁποῖες κατέγραψε σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ δὲν ὑπῆρχαν τὰ βοηθήματα τὰ 
ὁποῖα ὑπάρχουν σήμερα.

Ὁ π. Ἐπιφάνιος, μποροῦμε, λοιπόν, νὰ ποῦμε  ὅτι εἶναι καί ἐκ 
τῶν θεμελιωτῶν τῆς ἀντιπροτεσταντικῆς ἐκστρατείας τῆς Ἐκκλησί
ας, τοῦ ἀντιπροτεσταντικοῦ Της ἀγῶνος. Καὶ δὲν εἶναι τυχαῖο, ἀλλά 
ὀφείλεται στόν π. Ἐπιφάνιον, τό ὅτι στὴν ἴδια ἐποχὴ ἄρχισε καὶ ὁ 
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σκοπὸ ἦλθε στὴν Γῆ, ἢ μᾶλλον, θεώρησε καὶ ἔζησε αὐτὸ  τὸ πέρασμά 
του ἀπὸ  τὴν γῆ μόνο ὡς μία ἀναγκαία προϋπόθεση γιὰ νὰ ἔλθη στὴν 
ὕπαρξη καὶ νὰ ἑνωθῆ μὲ τὸ Χριστό. (Σημείωση: Αὐτὸ τὸ ἐπιβεβαιώ
νει, ἐκτός τῶν ἄλλων, και μιὰ ἐπιστολὴ τοῦ π. Ἐπιφανίου, τὴν ὁποία 
ἔγρα ψε ὅταν ἀκόμη ἦταν λαϊκὸς καὶ τὴν ὑπογράφει ὡς Ἐτεοκλής: 
«…ὁ ἄνθρωπος ὅστις ζῆ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ ἐμβαθύνει εἰς τὰ μυστή
ρια τῆς πνευματικῆς ζωῆς, βλέπει τὴν κοσμικὴν ζωὴν ὡς μία φρικτὴν 
κωμωδίαν, εἰς ἣν ἀπαξιοῖ παντελῶς νὰ λάβη μέρος»).

Εἶναι, βεβαίως, ἄλλοι ἀρμοδιότεροι ἐμοῦ, νὰ μιλήσουν γιὰ αὐτὸ 
τὸν μεγάλο Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐγὼ δὲν ἀνήκω στὴν “χορεία 
τῶν Δώδεκα”. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἐμπόδισε τὸν μακαριστὸ π. Ἐπιφάνιο 
νὰ μοῦ ἀποκαλύψη πτυχὲς τῆς προσωπικότητός του, πρὸς γνώση καὶ 
συμμόρφωσή μου. Καὶ αὐτά, ἀκριβῶς, θέλω σήμερα νὰ καταθέσω μὲ 
ἁπλότητα, γι’ αὐτὸ μὴν περιμένετε περίτεχνους λόγους, πλοκὲς φρά
σεων καὶ λογοτεχνικὴ σειρά. Θὰ ἐπιχειρήσω μιὰ μικρὴ σταχυολόγηση 
καί παρακαλῶ τὸν μακαριστὸ Γέροντα νὰ μὴν μὲ ἐμποδίση νὰ πῶ αὐτὰ 
τὰ ὁποῖα αἰσθάνεται ἡ ψυχή μου.

Γιὰ νὰ τιμηθεῖ ἕνας Ἅγιος, γιατί περὶ Ἁγίου πρόκειται, πρέπει 
νὰ ὑπάρχουν Ἅγιοι  νὰ τὸν καταλάβουν. Καὶ οἱ Ἅγιοι κατάλαβαν τὸν 
π. Ἐπιφάνιο. Τὸν αἰσθάνθηκαν.  Καὶ ἐπεκοινώνησαν βαθειὰ μαζί του. 
Αὐτοὶ θὰ ἦσαν οἱ καταλληλότεροι νὰ μᾶς χειραγωγήσουν καὶ νὰ μᾶς 
ξεναγήσουν, ὅσο εἶναι δυνατόν, μέσα στὴν ἁγία ψυχή του, παρ’ ὅτι, 
ὅπως μᾶς λέγει ὁ Θεῖος Χρυσόστομος, κανεὶς ἀτελὴς δὲν μπορεῖ νὰ 
προσεγγίση τὴν καρδιὰ τῶν Ἁγίων, γιατί τυφλώνεται ἀπὸ τὴν λαμπη
δόνα ποὺ ἐκπέμπει.  Ὡστόσο, ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ συστέλλει 
αὐτὴ τὴν Ἄκτιστη Χάρη τῶν Ἁγίων Του καὶ ἐπιτρέπει καὶ σὲ ἐμᾶς 
τοὺς ἀναξίους καὶ παναμαρτωλοὺς ἀνθρώπους –γιὰ τὸ πνευματικό 
μας συμφέρον– νὰ προσεγγίσωμε αὐτὴ τὴν λαμπηδόνα χωρὶς νὰ κα
οῦμε καὶ χωρὶς νὰ τυφλωθοῦμε. 

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ μακαριστὸς π. Ἐπιφάνιος, ἐκοιμήθη τὴν 
10η τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου. Μία ἡμέρα μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ ἁγίου 
Νεκταρίου. Ἦρθε νὰ συναριθμηθῆ πλησίον τοῦ  Ἁγ. Νεκταρίου, τοῦ 
ὁποίου καί ὑπῆρξε συνεχιστὴς στὸν φωτισμὸ τοῦ Γένους μας. Θὰ μοῦ 
ἐπιτρέψετε νὰ πῶ ὅτι καὶ ὅσοι ἄλλοι Ἅγιοι Πατέρες ἄστραψαν ἐπὶ 
τῶν ἡμερῶν μας στὸ στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, σύγχρονοι ἀλλὰ 
μεγαλυτέρας ἡλικίας τοῦ π. Ἐπιφανίου, ὅπως ὁ μακαριστὸς π. Φιλό
θεος Ζερβάκος, ὁ π. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, ὁ π. Ἀμφιλόχιος 
Μακρῆς, εἶχαν μὲν σὰν κινητήρια δύναμη τὴν μαθητεία τους πλησίον 
τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου, ἐλάμβαναν, ὅμως, καὶ ἀπὸ τὸν π. Ἐπιφάνιο ἐνί
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Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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σχυση καὶ ἀνανέωναν αὐτὴν τὴν ὤθηση ποὺ εἶχαν ἀπὸ τὸν Ἅγ. Νεκτά
ριο.

 Στὴν ἡλικία τῶν 18 ἐτῶν –δὲν πιστεύω ὅτι ὑπερβάλλω– ὁ π. 
Ἐπιφάνιος εἶχε ὁλοκληρώσει τὸν προσωπικό του ἀγώνα, τὸν ἀγῶνα 
τῆς διορθώσεως τῆς ψυχῆς του καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ μετὰ ἔμενε γιὰ μᾶς, 
γιὰ νὰ μᾶς ἐνισχύη, νὰ μᾶς φωτίζη, νὰ μᾶς συνετίζη καὶ νὰ στηρίζη 
τὴν Ἐκκλησία. Κάτι σχετικὸ εἶχε πεῖ καὶ ὁ ἴδιος ἀργότερα σὲ κάποιον 
μαθητή του.

Κάποτε, λίγα χρόνια πρὸ τῆς κοιμήσεώς του, ὁ π. Ἐπιφάνιος 
μοῦ ἔλεγε –συγχωρέστε μου αὐτὸν τὸν ἑνικό, γιατί δὲν θέλω νὰ ἐπι
βαρύνω κανέναν ἀπὸ τοὺς ἄλλους Πατέρας, θέλω νὰ ἔχω ἀκεραία 
τὴν εὐθύνη τῶν λεγομένων μου– σὲ μιὰ ἀγρυπνία στοὺς Τρεῖς Ἱεράρ
χες, μοῦ ἔλεγε: “Δεκαοκτώ ἐτῶν νόμιζα ὅτι μπορῶ νὰ  ὁμιλήσω περὶ 
παντὸς ἐπιστητοῦ! Βέβαια, διάβαζα ἀδιάκοπα. Τώρα, μετὰ τόσα χρό
νια, πιστεύω ὅτι ξέρω καλὰ 45 πράγματα.”!

 Αὐτός, λοιπόν, ὁ τότε δεκαοκτὼ ἐτῶν νέος, περιερχόμενος μιὰ 
μέρα τὰ βιβλιοπωλεῖα εἶδε καὶ ἕνα βιβλίο, τοῦ αἱρετικοῦ τῆς ἐποχῆς 
ἐκείνης, τοῦ Θεοδώρου Λαναρᾶ, στὸ ὁποῖο ὁ συγγραφεὺς ἠρνεῖτο ὅτι 
ὑπάρχουν πονηρὰ καὶ ἀκάθαρτα πνεύματα, καὶ ἔδινε μεταφορικὲς 
ἑρμηνεῖες στὶς Ἁγιογραφικὲς ἀναφορὲς γιὰ τοὺς δαίμονες, ὧν Προτε
στάντης, Εὐαγγελικός. Τότε, λοιπόν, ὁ π. Ἐπιφάνιος, πῆρε τὸ βιβλίο 
αὐτὸ καὶ μέσα σὲ λίγα χρόνια, ὅταν ἦταν  22 ἐτῶν, εἶχε ὁλοκληρώσει 
τὴν ἀναίρεσή του μὲ τὴν μελέτη του “ Ἁγία Γραφὴ καὶ τὰ πονηρὰ 
πνεύματα”, ἡ ὁποία, ὅσο γνωρίζω, εἶναι ἡ μοναδικὴ μελέτη ποὺ ὑπάρ
χει παγκοσμίως πάνω σὲ αὐτὸ τὸ θέμα!

 Σ’ αὐτὴν τὴν μελέτη βλέπει κανεὶς ὅτι ἐγνώριζε σχεδὸν ἀπὸ 
στήθους καί, ἂν ὄχι,  πάντως ἐγνώριζε ἀπολύτως τὰ νοήματα Πα
λαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης. Καὶ σ’ αὐτὸ συνεπικουρεῖ καὶ τὸ ὅτι πολὺ 
σύντομα, μετὰ  ἀπὸ πολὺ μικρὸ διάστημα, ὡς διάκονος, ἀνέλαβε 
τὴν ἐπιμέλεια τῆς πεντατόμου «Φιλοκαλίας», ἡ ὁποία μέχρι τότε δὲν 
εἶχε καμμία παραπομπή, καὶ ὅσοι τὴν ἔχετε προσεγγίσει, γνωρίζε
τε ὅτι τώρα διαθέτει πλῆθος Ἁγιογραφικῶν παραπομπῶν, Παλαιᾶς 
καὶ Καινῆς Διαθήκης, ἀλλὰ καὶ ἄλλων Πατερικῶν συγγραμμάτων, τὶς 
ὁποῖες κατέγραψε σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ δὲν ὑπῆρχαν τὰ βοηθήματα τὰ 
ὁποῖα ὑπάρχουν σήμερα.

Ὁ π. Ἐπιφάνιος, μποροῦμε, λοιπόν, νὰ ποῦμε  ὅτι εἶναι καί ἐκ 
τῶν θεμελιωτῶν τῆς ἀντιπροτεσταντικῆς ἐκστρατείας τῆς Ἐκκλησί
ας, τοῦ ἀντιπροτεσταντικοῦ Της ἀγῶνος. Καὶ δὲν εἶναι τυχαῖο, ἀλλά 
ὀφείλεται στόν π. Ἐπιφάνιον, τό ὅτι στὴν ἴδια ἐποχὴ ἄρχισε καὶ ὁ 
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Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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αὐτὰ τὰ ὁποῖα μᾶς ἔδιδε πλουσίως. Παρηγορούμεθα, ὅτι τώρα, μετὰ 
τὴν κοίμησή του, ἔχει περισσότερες δυνατότητες νὰ μᾶς προσεγγίση, 
περισσότερες δυνατότητες νὰ μᾶς παραβιάση,  ἀφοῦ τοῦ ζητήσουμε 
νὰ μᾶς παραβιάση τὸ αὐτεξούσιό μας καὶ νὰ γίνη ἐκεῖνος τὸ ἀφεντικό 
μας, νὰ γίνη ἐκεῖνος ὁ Πνευματικὸς ὁδηγός μας καὶ ἐμεῖς ὑποτακτι
κοί του.

Ὁ μακαριστὸς Γέροντας ἀσκήτευσε ἀπὸ τὰ μικρά του χρόνια 
ὅπως εἶπα, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ ἀσκητικό του πνεῦμα, παρ’ ὅτι εἶναι διάχυ
το στὰ συγγράμματά του, πολὺ λίγοι γνωρίζουν τὸ πῶς τὸ ἔκανε  μὲ 
μοναδικὸ τρόπο πράξη, χωρὶς νὰ γίνεται ἀντιληπτός. Πῶς ἔκρυβε τὰ 
δάκρυά του ἀνοιγοκλείνοντας τὰ μάτια του, γιὰ νὰ συγκρατοῦνται 
τὰ δάκρυα ἀπὸ τὰ βλέφαρά του καὶ νὰ μὴν φαίνονται... Τόσο συχνά, 
μάλιστα, ἐπανελαμβάνετο, ὥστε μερικοὶ νόμιζαν ὅτι εἶχε κάποιο “τὶκ” 
στὰ μάτια του!

 Ἔφθασε στὸ σημεῖο  νὰ μὴν μπορῆ νὰ κοιμηθῆ ἀπὸ τὶς ἀγρυ
πνίες ποὺ ἔκανε νέος καὶ ποὺ ἔμειναν ἄγνωστες. Μοῦ ἔλεγε χαρα
κτηριστικά: «Κάποιος παλαιὸς πολιτικὸς δὲν εἶχε ἀποκτήσει δική του 
κατοικία, καὶ ὅταν ἐπρόκειτο νὰ ἀποθάνη, εἶπε στοὺς δικούς του: 
Στὴν πλάκα τοῦ τάφου μου νὰ γράψετε “Ἐπιτέλους ἐστεγάσθη”. Στὸ 
δικό μου τάφο θὰ γράψετε “Ἐπιτέλους ἐκοιμήθη”»!

Ἡ ἄσκηση ψυχῆς καὶ σώματός του ἦταν τέτοια ὥστε ἔγινε ὅπως 
ὁ Χριστός. Παρότι εἶχε Θεῖο ἀξίωμα ἀνώτερο τοῦ Πατριάρχου, ἀσχέ
τως ἂν ἀρνήθηκε τουλάχιστο δύο φορὲς νὰ χειροτονηθῆ Ἀρχιερεύς, 
εἶχε χειροτονηθεῖ ἀπὸ τὸ Χριστό μας καὶ γι’ αὐτὸ ἐπέμενε καὶ δὲν 
ἤθελε νὰ χειροτονηθῆ ἀπό ἀνθρώπους, γιὰ νὰ δείξη σὲ ὅλους ἐμᾶς, 
ὅτι οἱ βαθμοὶ τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν μέν μεγάλη σημασία, ἀλλὰ μεγί
στη σημασία ἔχει τό πῶς καὶ ποιοὺς χειροτονεῖ ὁ Χριστός μας! Εἶναι 
σημαντική ἡ ἐπισήμανση τοῦ Θείου Χρυσοστόμου γιά τίς ἐκκλησια
στικὲς χειροτονίες: «Ὁ Θεὸς οὐ πάντας χειροτονεῖ, ἀλλὰ διὰ πάντων 
ἐνεργεῖ, διὰ τὸ σωθῆναι τὸν Λαόν»!

Ὁ π. Ἐπιφάνιος εἶχε χειροτονηθεῖ Πατριάρχης τοῦ Γένους μας! 
Δὲν εἶναι ὑπερβολὲς ἢ συναισθηματισμοὶ αὐτὰ ποὺ λέω. Ὑπῆρξε Ἀρχι
στράτηγος τῆς Ἐκκλησίας! Ὅταν κάποτε ὁ Γέροντάς μου, ὁ πρῶτος 
Πνευματικός μου, ὁ π. Σίμων, γιὰ πρώτη φορὰ τὸν συνάντησε, χωρὶς 
νὰ τὸν γνωρίζη (τότε ἁπλῶς μαθήτευα στὸν π. Ἐπιφάνιο, καί, ὅταν ὁ π. 
Σίμων ἔπαυσε νὰ ἐπικοινωνῆ ἐπίγεια, ἔγινα καὶ πνευματικὸ παιδὶ τοῦ 
πατρὸς Ἐπιφανίου), τοῦ εἶπε: “Ἐσύ, Ἐπιφάνιε, διοικεῖς τὴν Ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδος”! Καὶ πράγματι, ἔτσι ἦσαν τὰ πράγματα. Αὐτὸς διοικοῦσε 
καὶ συντόνιζε ἀπὸ τὸ στρατηγεῖο του, ἀπὸ τὴν ἁπλῆ του κατοικία συ
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μακαριστὸς π. Ἰωὴλ Γιαννακόπουλος νὰ ἀσχολεῖται πιὸ ἐντατικὰ μὲ 
αὐτὰ τὰ θέματα. Γιατί τοῦ ἄρεσε πάντα τοῦ π. Ἐπιφανίου, ὡς μιμητὴς 
τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἦταν, νὰ κρύβεται πίσω ἀπὸ ἄλλους. Νὰ προβάλλη, 
νὰ προωθῆ ἄλλους καὶ ἐκεῖνος νὰ μένη στὴν ἀφάνεια. Ἀλλὰ ὅσο καὶ 
ἂν προσπαθοῦσε νὰ κρυφτῆ, αὐτὸ δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ γίνη, γιατί ὁ 
Χριστὸς μέσα του δὲν τοῦ ἐπέτρεπε πάντοτε νὰ συστέλλη τὸν ἑαυτό 
του.

Θὰ ἔλεγα, ἐπίσης, ὅτι εἶναι ἀπὸ τοὺς λίγους, τουλάχιστον τῆς 
συγχρόνου ἐποχῆς, ἀσκητάς, οἱ ὁποῖοι πάλεψαν μὲ τὸν Χριστὸ τόσο 
πολύ χάριν τῶν ἀνθρώπων. Μοῦ ἔλεγε κάποτε, μετὰ τήν τέλεση ἑνός  
Ἱεροῦ Εὐχελαίου, «Ἐπάλαισα μὲ τὸ Θεό! Εἶχα τὴν αἴσθηση ὅτι ἐπά
λευα μὲ τὸ Θεὸ ὑπὲρ τοῦ ἀσθενοῦς»! Δὲν ὑπῆρχε αἴτησις τοῦ π. Ἐπι
φανίου ποὺ νὰ μὴν πραγματοποιηθῆ. Ἦταν ἀδύνατο νὰ μὴν  πραγ
ματοποιοῦσε ὁ Χριστὸς ὁποιοδήποτε αἴτημά του. Καὶ ὅμως, πολλὲς 
φορές, ἀκόμη καὶ αὐτὰ ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς τοῦ ἀπεκάλυπτε, τὰ 
ἔθετε σὲ κλήρωση γιὰ νὰ μὴν φανῆ ὅτι αὐτὸς ἐκφράζει τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ σέ αὐτὸ πού ἔπρεπε να γίνη. 

Ἀπὸ μικρᾶς ἡλικίας μυήθηκε στὴν ἀσκητικὴ ζωή. Εἶχε καὶ ἕναν 
ἀλείπτη πνευματικό, τὴν θεία του τὴν Ἀλεξάνδρα, ἡ ὁποία μέχρι τῆς 
κοιμήσεώς της ἦταν ὁ ἄμεσος βοηθὸς καί, πιστεύω, τὸ μοναδικὸ στή
ριγμα. Κάποτε, μπροστά μου καὶ σὲ δυὸ ἄλλα πρόσωπα ἐρωτήθηκε: 
“Γέροντα, δὲν αἰσθανθήκατε ποτὲ τὴν ἀνάγκη νὰ στηριχθῆτε σὲ κά
ποιον; Τὶς μεγάλες, τὶς δύσκολες στιγμὲς, τὶς περάσατε μόνος σας;” 
Στάθηκε λίγο σύννους καὶ εἶπε: “Τώρα ποὺ τὸ λές...”. Ὡς ἐκεῖ! “Τώρα 
ποὺ τὸ λές...”.

Ἡ Γερόντισσα Ἀλεξάνδρα ἦταν ἐκείνη ποὺ ἔδιδε τὴν εἰκόνα τοῦ 
πῶς καταργεῖται ἡ διάκριση τῶν φύλων. Ὅποιος γνώρισε τὴν Γερό
ντισσα Ἀλεξάνδρα, ἔβλεπε καὶ κατανοοῦσε, ἔστω καὶ ἀπὸ μακριά, τὸ 
πῶς θὰ ἦταν ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος. Τὸ πῶς μιὰ γυναῖκα μπορεῖ νὰ 
κάνη τοὺς κληρικοὺς νὰ τῆς ἀσπάζονται τὸ χέρι! Πῶς μιὰ γυναῖκα 
μὲ τόσο ἀνδρεῖο φρόνημα στάθηκε ἐν μέσω τοῦ ἀβάτου ποὺ ἦταν καὶ 
ἡ κατοικία τοῦ πατρὸς Ἐπιφανίου στὴν ὁδὸ Μακεδονίας 24. Ἦταν 
ἕνα ἄβατο καὶ ἐκεῖ, κατὰ πολὺ προσήγγιζε τὸ ἄβατο της ἐδῶ Ἱερᾶς 
Μονῆς ποὺ οἰκοδόμησε. Ὡστόσο, δὲν ἔβλεπες σ’ αὐτό τὸ ἄβατο τὴν 
ἀπόσταση. Καὶ κυρίως, δὲν ἔβλεπες τὴν ἀπόσταση ἐκείνου ποὺ εἶχε  
τὴν ἐξουσία τοῦ Θεοῦ, τὴν ἐξουσία ποὺ  – ὅπως ἀκούσαμε σήμερα στὸ 
Ἱερὸ Εὐαγγέλιο– ὁ Κύριος ἔδωσε στοὺς μαθητάς Του, τὴν ἐξουσία 
ποὺ ἔδιδε ὁ Ἅγιός μας Ἐπιφάνιος στὸν καθένα μας, ἀλλὰ δυστυχῶς 
δὲν εἴχαμε ἄντλημα καὶ τὸ φρέαρ ἦταν βαθὺ γιὰ μᾶς. Δὲν ἀντλήσαμε 
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Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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αὐτὰ τὰ ὁποῖα μᾶς ἔδιδε πλουσίως. Παρηγορούμεθα, ὅτι τώρα, μετὰ 
τὴν κοίμησή του, ἔχει περισσότερες δυνατότητες νὰ μᾶς προσεγγίση, 
περισσότερες δυνατότητες νὰ μᾶς παραβιάση,  ἀφοῦ τοῦ ζητήσουμε 
νὰ μᾶς παραβιάση τὸ αὐτεξούσιό μας καὶ νὰ γίνη ἐκεῖνος τὸ ἀφεντικό 
μας, νὰ γίνη ἐκεῖνος ὁ Πνευματικὸς ὁδηγός μας καὶ ἐμεῖς ὑποτακτι
κοί του.

Ὁ μακαριστὸς Γέροντας ἀσκήτευσε ἀπὸ τὰ μικρά του χρόνια 
ὅπως εἶπα, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ ἀσκητικό του πνεῦμα, παρ’ ὅτι εἶναι διάχυ
το στὰ συγγράμματά του, πολὺ λίγοι γνωρίζουν τὸ πῶς τὸ ἔκανε  μὲ 
μοναδικὸ τρόπο πράξη, χωρὶς νὰ γίνεται ἀντιληπτός. Πῶς ἔκρυβε τὰ 
δάκρυά του ἀνοιγοκλείνοντας τὰ μάτια του, γιὰ νὰ συγκρατοῦνται 
τὰ δάκρυα ἀπὸ τὰ βλέφαρά του καὶ νὰ μὴν φαίνονται... Τόσο συχνά, 
μάλιστα, ἐπανελαμβάνετο, ὥστε μερικοὶ νόμιζαν ὅτι εἶχε κάποιο “τὶκ” 
στὰ μάτια του!

 Ἔφθασε στὸ σημεῖο  νὰ μὴν μπορῆ νὰ κοιμηθῆ ἀπὸ τὶς ἀγρυ
πνίες ποὺ ἔκανε νέος καὶ ποὺ ἔμειναν ἄγνωστες. Μοῦ ἔλεγε χαρα
κτηριστικά: «Κάποιος παλαιὸς πολιτικὸς δὲν εἶχε ἀποκτήσει δική του 
κατοικία, καὶ ὅταν ἐπρόκειτο νὰ ἀποθάνη, εἶπε στοὺς δικούς του: 
Στὴν πλάκα τοῦ τάφου μου νὰ γράψετε “Ἐπιτέλους ἐστεγάσθη”. Στὸ 
δικό μου τάφο θὰ γράψετε “Ἐπιτέλους ἐκοιμήθη”»!

Ἡ ἄσκηση ψυχῆς καὶ σώματός του ἦταν τέτοια ὥστε ἔγινε ὅπως 
ὁ Χριστός. Παρότι εἶχε Θεῖο ἀξίωμα ἀνώτερο τοῦ Πατριάρχου, ἀσχέ
τως ἂν ἀρνήθηκε τουλάχιστο δύο φορὲς νὰ χειροτονηθῆ Ἀρχιερεύς, 
εἶχε χειροτονηθεῖ ἀπὸ τὸ Χριστό μας καὶ γι’ αὐτὸ ἐπέμενε καὶ δὲν 
ἤθελε νὰ χειροτονηθῆ ἀπό ἀνθρώπους, γιὰ νὰ δείξη σὲ ὅλους ἐμᾶς, 
ὅτι οἱ βαθμοὶ τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν μέν μεγάλη σημασία, ἀλλὰ μεγί
στη σημασία ἔχει τό πῶς καὶ ποιοὺς χειροτονεῖ ὁ Χριστός μας! Εἶναι 
σημαντική ἡ ἐπισήμανση τοῦ Θείου Χρυσοστόμου γιά τίς ἐκκλησια
στικὲς χειροτονίες: «Ὁ Θεὸς οὐ πάντας χειροτονεῖ, ἀλλὰ διὰ πάντων 
ἐνεργεῖ, διὰ τὸ σωθῆναι τὸν Λαόν»!

Ὁ π. Ἐπιφάνιος εἶχε χειροτονηθεῖ Πατριάρχης τοῦ Γένους μας! 
Δὲν εἶναι ὑπερβολὲς ἢ συναισθηματισμοὶ αὐτὰ ποὺ λέω. Ὑπῆρξε Ἀρχι
στράτηγος τῆς Ἐκκλησίας! Ὅταν κάποτε ὁ Γέροντάς μου, ὁ πρῶτος 
Πνευματικός μου, ὁ π. Σίμων, γιὰ πρώτη φορὰ τὸν συνάντησε, χωρὶς 
νὰ τὸν γνωρίζη (τότε ἁπλῶς μαθήτευα στὸν π. Ἐπιφάνιο, καί, ὅταν ὁ π. 
Σίμων ἔπαυσε νὰ ἐπικοινωνῆ ἐπίγεια, ἔγινα καὶ πνευματικὸ παιδὶ τοῦ 
πατρὸς Ἐπιφανίου), τοῦ εἶπε: “Ἐσύ, Ἐπιφάνιε, διοικεῖς τὴν Ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδος”! Καὶ πράγματι, ἔτσι ἦσαν τὰ πράγματα. Αὐτὸς διοικοῦσε 
καὶ συντόνιζε ἀπὸ τὸ στρατηγεῖο του, ἀπὸ τὴν ἁπλῆ του κατοικία συ
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Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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ἐκρύπτετο συνεχῶς ὁ π. Ἐπιφάνιος.
 Ὅταν ἐπρόκειτο νὰ συνθέση τὸ Τυπικό τῶν Ἱερῶν Ἀκολου

θιῶν τοῦ Ἡσυχαστηρίου, συνέταξε ἕνα πλῆρες ἐρωτηματολόγιο καὶ 
μὲ ἐκάλεσε καὶ μοῦ εἶπε: “Ἐσὺ θὰ στείλης αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα μὲ 
τὴν ὑπογραφή σου στὶς Ἱερὲς Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τῆς Ἑλλά
δος ἀλλὰ καὶ τῶν Ἱεροσολύμων, διότι ἂν ἐγὼ τὰ στείλω μὲ τὸ ὄνομά 
μου, θὰ ποῦν “Μὰ αὐτὸς τὰ γνωρίζει, γιατί μᾶς ἐρωτᾶ;” καὶ θὰ εἶναι 
ἐπιφυλακτικοί, μήπως καὶ τοὺς ἐλέγξω. Ἐσὺ σὰν νέος κληρικός, δὲν 
θὰ σὲ παρεξηγήση κανείς”.  Ἦταν, ἀξέχαστα, 19 Ἀπριλίου τοῦ 1980, 
ὅταν ὑπεγράφησαν αὐτὰ τὰ κείμενα καὶ ἤρχοντο οἱ ἀπαντήσεις τῶν 
Ἱ. Μονῶν στὸ σπίτι μου καὶ ἐν συνεχεία τοῦ τὶς παρέδιδα. Τὸ τελευ
ταῖο ὅμως καθυστέρησε πολὺ νὰ ἔλθη καί, ὅταν τοῦ τὸ ἐπέστρεψα, 
μοῦ εἶπε: “Κράτησέ το αὐτὸ γιὰ ἐνθύμιο”! Ὁπωσδήποτε αὐτὸ δείχνει 
ὅτι μὲ κάθε τρόπο ἔκρυβε τὸν ἑαυτό του καὶ ταυτόχρονα εὕρισκε καὶ 
μιὰ εὔλογη δικαιολογία ὥστε κανεὶς νὰ μὴν καταλάβη ὅτι αὐτὸ ἦταν 
πράξη ταπεινώσεως, ἀλλὰ ὅτι ἦταν πράξη ἁπλῆς διακρίσεως καὶ πρά
ξη ποὺ θὰ ἔφερε περισσότερα ἀποτελέσματα σὲ αὐτὸ ποὺ ζητοῦσε νὰ 
πραγματοποιηθῆ. 

Ὁ μακαριστὸς π. Ἐπιφάνιος, μᾶς λείπει πάρα πολύ σήμερα. 
Ὅσο ζοῦσε, συνειργάζετο μὲ Πατέρας ποὺ εἶχαν ἀγωνιστικὸ φρόνη
μα καὶ ἀρετή, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν κοίμησή τους, εὕρισκε τὸν τρόπο 
νὰ ἐργασθῆ μὲ ὁποιονδήποτε εἶχε μιὰ καλὴ διάθεση, γιὰ νὰ ἀφυ
πνισθῆ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ Κλῆρος. Δυστυχῶς, τέτοια 
πρόσωπα ὄχι  μόνο δὲν παρουσιάζονται συχνά, ἀλλὰ οὔτε καὶ κατὰ 
προσέγγιση στὶς προδιαγραφὲς ἐκείνου. Γι’ αὐτὸ σήμερα ἡ Ἐκκλησία 
μας χειμάζεται. Καὶ παρακολουθεῖ κανεὶς, καὶ θὰ μοῦ συγχωρήσουν 
οἱ Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς νὰ μεταφέρω τὸν πόνο πού ἔχει τὸ πλή
ρωμα τῆς Ἐκκλησίας:  Τί περιμένουμε; Ἰδεῖν τὸ τέλος; Περιμένουμε 
νὰ γίνη ἡ Ἑλλάδα Γαλλία, Ἀγγλία, Βέλγιο, Λουξεμβοῦργο, ὅπου ἡ 
Ἐκκλησία θὰ εἶναι τὸ “διακοσμητικό” τῆς Πολιτείας;  Τί περιμένουμε; 
Εἶναι συνταρακτικὸ ἕνα ἀπὸ τὰ κείμενα τοῦ π. Ἐπιφανίου ποὺ ἐξη
γεῖ καὶ ἀναλύει τὴν φράση τοῦ Συντάγματος τῆς Πατρίδος μας ὅτι «ἡ 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει Κεφαλὴν Αὐτῆς τὸν Κύριον ἡμῶν 
Ἰησοῦν Χριστόν». «Κατανοεῖτε, λέει, τί πυρηνικῆς δυνάμεως εἶναι ἡ 
φράση αὐτή; Τὸ ἴδιο τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος παραδέχεται ὅτι ἡ 
Ἐκκλησία εἶναι Θεοΐδρυτον καθίδρυμα. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, δὲν 
ἔχει καμμία προέλευση ἐκ τῆς γῆς, ἀλλὰ διοικεῖ τὰ πάντα στὴ γῆ. 
Διότι ὁ Χριστὸς ἔχει πᾶσαν ἐξουσίαν, ὄχι μόνο ἐν Οὐρανῷ ἀλλὰ καὶ 
ἐπὶ γῆς»!
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ντόνιζε ὅλες τὶς πνευματικὲς δυνάμεις τοῦ τόπου μας. Πόσες φορὲς 
παρέστην μάρτυς, ἰδίως τότε ποὺ ἦσαν τὰ γεγονότα μὲ τὴν Πολιτεία 
ποὺ ἤθελε νὰ λεηλατήση τὴν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας, τηλεφωνοῦσε 
μὲ ἀγωνία πρὸς τοὺς Ἁγιορείτας Πατέρας λέγοντάς τους: “Θὰ εἶσθε 
ριψάσπιδες ἂν δὲν κάμετε κείμενα! Ἂν δὲν ἀντισταθῆτε, θὰ εἶσθε 
ἀνάξιοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τῶν προκατόχων σας!”. Καὶ μετὰ ἔλεγε 
σὲ ἐμᾶς, “Στεῖλτε ἐπιστολὲς στοὺς Ἁγιορεῖτες, νὰ τοὺς συγχαίρετε γιὰ 
τὴν παρρησία τους, γιὰ νὰ ἐνθουσιασθοῦν καὶ νὰ ἐνισχυθοῦν!”. 

Αὐτὰ εἶναι μικρὰ ψήγματα, ὄχι ὅλη ἡ πραγματικότητα, γιατί ὁ π. 
Ἐπιφάνιος δὲν εἶναι ἕνα πρόσωπο, εἶναι μιὰ ἐποχή. Εἶναι ἡ ἀνακαίνι
σις, εἶναι τὸ ζωντάνεμα τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου στὴν ἐποχή μας. Μᾶς 
ἔδειξε πῶς ὁ Χριστὸς ἦταν προσιτὸς καὶ ταυτόχρονα ἀπρόσιτος. Ὄχι 
λόγω ἀξιώματος! Πολλοὶ ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔχουν ἀξία ἀλλὰ ἔχουν 
ἀξιώματα ἐκφράζουν αὐτὸ τὸ ἀπρόσιτο ὥστε νὰ διασώζεται ἡ μεγα
λειότης τοῦ ἀξιώματος.  Ὁ π. Ἐπιφάνιος ἦταν ἀπρόσιτος ὅταν ἔπρε
πε, γιατί ἔδειχνε τὴν ἐξουσία ποὺ ἔχει ἀπὸ τὸ Θεό. Κάποτε, μετὰ τὴ 
δημιουργία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος καὶ τὴν ἀναταραχὴ στὴν 
Ἐκκλησία λόγω τῆς ἀδίκου ἐκθρονήσεως 12 Μητροπολιτῶν, συνέπεσε 
νὰ συναντηθῆ  ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφεὶμ μὲ τὸν π. Ἐπιφάνιο, καὶ 
μοῦ ἔλεγε ὁ μακαριστὸς π. Ἐπιφάνιος : “Γύρισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
πρὸς τὸ μέρος μου ἀλλὰ δὲν μποροῦσε νὰ ἀτενίση, δὲν μποροῦσε 
νὰ μὲ κοιτάξη, γιατί εἶχε ἐσωτερικὸ ἔλεγχο”. Ἔκρυψε, ὅμως, ὅλα τα 
ὑπόλοιπα, τὸ πῶς προσήγγισε ἀργότερα τὸν μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκο
πο καὶ πόσα τοῦ εἶπε, πόσα τὸν συνεβούλευσε, ὅταν τὸν εἶχε κατόπιν 
καλέσει στὸ σπίτι του. Πόσα συνεβούλευσε τὸν Πρόεδρο τῆς Δημο
κρατίας, τὸν κ. Σαρτζετάκη, ὅταν τὸν ἐδέχθη στὸ Προεδρικὸ Μέγαρο. 
Καὶ πόσο τὸν κατέκτησε, ὥστε, ἐνῶ τρεῖςτέσσερις φορὲς σηκώθηκε ὁ 
π. Ἐπιφάνιος καὶ ἐπεχείρησε νὰ φύγη, γιατί ἤξερε ὅτι αὐτὲς οἱ συνα
ντήσεις δὲν διαρκοῦν πολύ, ὁ Πρόεδρος τὸν ἐκράτησε ἐκεῖ ἐπὶ ὧρες 
καὶ συζήτησαν ὅλα τὰ θέματα τῆς Πατρίδος μας.

Καὶ αὐτὰ εἶναι λίγα καὶ ἀπὸ τὰ ὅσα γνωρίζω ἐγώ, πόσα ἄλλα θὰ 
γνωρίζουν οἱ στενότεροι συνεργᾶται του, τὰ ἡγιασμένα πνευματικά 
του παιδιά! Πόσα θὰ γνωρίζουν ἐκεῖνοι ποὺ ἦσαν νύκτα καὶ ἡμέρα 
κοντά του! 

Αὐτὸ τὸ ὁποῖο σήμερα ἀπολαμβάνουμε, τὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριον, 
τὸ ὁποῖο καὶ ἐθεμελίωσε καὶ ἀνήγειρε ὁ π. Ἐπιφάνιος, μὲ συνδέει καὶ 
μένα κατὰ κάποιον τρόπο, καὶ θὰ τὸ ἀναφέρω σήμερα, μετὰ ἀπὸ 35 
χρόνια γιατί αὐτὸ ποὺ θὰ πῶ, φανερώνει γιὰ ἄλλη μιὰ φορά τὸ πῶς 
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Ο ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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ἐκρύπτετο συνεχῶς ὁ π. Ἐπιφάνιος.
 Ὅταν ἐπρόκειτο νὰ συνθέση τὸ Τυπικό τῶν Ἱερῶν Ἀκολου

θιῶν τοῦ Ἡσυχαστηρίου, συνέταξε ἕνα πλῆρες ἐρωτηματολόγιο καὶ 
μὲ ἐκάλεσε καὶ μοῦ εἶπε: “Ἐσὺ θὰ στείλης αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα μὲ 
τὴν ὑπογραφή σου στὶς Ἱερὲς Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τῆς Ἑλλά
δος ἀλλὰ καὶ τῶν Ἱεροσολύμων, διότι ἂν ἐγὼ τὰ στείλω μὲ τὸ ὄνομά 
μου, θὰ ποῦν “Μὰ αὐτὸς τὰ γνωρίζει, γιατί μᾶς ἐρωτᾶ;” καὶ θὰ εἶναι 
ἐπιφυλακτικοί, μήπως καὶ τοὺς ἐλέγξω. Ἐσὺ σὰν νέος κληρικός, δὲν 
θὰ σὲ παρεξηγήση κανείς”.  Ἦταν, ἀξέχαστα, 19 Ἀπριλίου τοῦ 1980, 
ὅταν ὑπεγράφησαν αὐτὰ τὰ κείμενα καὶ ἤρχοντο οἱ ἀπαντήσεις τῶν 
Ἱ. Μονῶν στὸ σπίτι μου καὶ ἐν συνεχεία τοῦ τὶς παρέδιδα. Τὸ τελευ
ταῖο ὅμως καθυστέρησε πολὺ νὰ ἔλθη καί, ὅταν τοῦ τὸ ἐπέστρεψα, 
μοῦ εἶπε: “Κράτησέ το αὐτὸ γιὰ ἐνθύμιο”! Ὁπωσδήποτε αὐτὸ δείχνει 
ὅτι μὲ κάθε τρόπο ἔκρυβε τὸν ἑαυτό του καὶ ταυτόχρονα εὕρισκε καὶ 
μιὰ εὔλογη δικαιολογία ὥστε κανεὶς νὰ μὴν καταλάβη ὅτι αὐτὸ ἦταν 
πράξη ταπεινώσεως, ἀλλὰ ὅτι ἦταν πράξη ἁπλῆς διακρίσεως καὶ πρά
ξη ποὺ θὰ ἔφερε περισσότερα ἀποτελέσματα σὲ αὐτὸ ποὺ ζητοῦσε νὰ 
πραγματοποιηθῆ. 

Ὁ μακαριστὸς π. Ἐπιφάνιος, μᾶς λείπει πάρα πολύ σήμερα. 
Ὅσο ζοῦσε, συνειργάζετο μὲ Πατέρας ποὺ εἶχαν ἀγωνιστικὸ φρόνη
μα καὶ ἀρετή, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν κοίμησή τους, εὕρισκε τὸν τρόπο 
νὰ ἐργασθῆ μὲ ὁποιονδήποτε εἶχε μιὰ καλὴ διάθεση, γιὰ νὰ ἀφυ
πνισθῆ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ Κλῆρος. Δυστυχῶς, τέτοια 
πρόσωπα ὄχι  μόνο δὲν παρουσιάζονται συχνά, ἀλλὰ οὔτε καὶ κατὰ 
προσέγγιση στὶς προδιαγραφὲς ἐκείνου. Γι’ αὐτὸ σήμερα ἡ Ἐκκλησία 
μας χειμάζεται. Καὶ παρακολουθεῖ κανεὶς, καὶ θὰ μοῦ συγχωρήσουν 
οἱ Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς νὰ μεταφέρω τὸν πόνο πού ἔχει τὸ πλή
ρωμα τῆς Ἐκκλησίας:  Τί περιμένουμε; Ἰδεῖν τὸ τέλος; Περιμένουμε 
νὰ γίνη ἡ Ἑλλάδα Γαλλία, Ἀγγλία, Βέλγιο, Λουξεμβοῦργο, ὅπου ἡ 
Ἐκκλησία θὰ εἶναι τὸ “διακοσμητικό” τῆς Πολιτείας;  Τί περιμένουμε; 
Εἶναι συνταρακτικὸ ἕνα ἀπὸ τὰ κείμενα τοῦ π. Ἐπιφανίου ποὺ ἐξη
γεῖ καὶ ἀναλύει τὴν φράση τοῦ Συντάγματος τῆς Πατρίδος μας ὅτι «ἡ 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει Κεφαλὴν Αὐτῆς τὸν Κύριον ἡμῶν 
Ἰησοῦν Χριστόν». «Κατανοεῖτε, λέει, τί πυρηνικῆς δυνάμεως εἶναι ἡ 
φράση αὐτή; Τὸ ἴδιο τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος παραδέχεται ὅτι ἡ 
Ἐκκλησία εἶναι Θεοΐδρυτον καθίδρυμα. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, δὲν 
ἔχει καμμία προέλευση ἐκ τῆς γῆς, ἀλλὰ διοικεῖ τὰ πάντα στὴ γῆ. 
Διότι ὁ Χριστὸς ἔχει πᾶσαν ἐξουσίαν, ὄχι μόνο ἐν Οὐρανῷ ἀλλὰ καὶ 
ἐπὶ γῆς»!
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Ο ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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Αὐτὴ τὴν ἐξουσία πρέπει καὶ πάλι, ἐμεῖς οἱ κληρικοί, νὰ τὴν 
ἀποκτήσουμε μὲ κάθε τρόπο. Δὲν εἶναι δυνατόν, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας 
νὰ παραδοθῆ ἡ Ἑλλάδα! Δὲν εἶναι δυνατόν, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας νὰ 
πᾶνε εἰς μάτην οἱ κόποι ὅλων τῶν Ἁγίων Πατέρων, οἱ μόχθοι,  τὰ 
αἵματα τῶν Ἁγίων Πατέρων μας! Ἀκούγεται ἀπὸ πολλούς: “Προσευχή! 
Ὁ Θεὸς θὰ δείξη”! Προσευχή, βεβαίως, ἡ ἀρχή, ἡ μέση καὶ τὸ τέλος, 
καὶ ἐν παντὶ καιρῶ καὶ τόπω, ἀλλὰ ἀπὸ τῆς στιγμῆς ποὺ δὲν προσευ
χόμεθα μόνο γιὰ νὰ ἑτοιμασθῆ τὸ φαγητό μας, δὲν ἔχουμε δικαίωμα 
νὰ περιμένουμε μόνο διὰ τῆς προσευχῆς! Διότι ὁ Θεὸς θέλει καὶ 
θυσίες! Δὲν θέλει μόνο νὰ μιλοῦμε μὲ Ἐκεῖνον στὸ ταμιεῖον μας καὶ 
οὐσιαστικὰ νὰ μιλᾶμε μὲ τὸν ἑαυτό μας καὶ νὰ λέμε τὸν καημὸ καὶ 
τὸν πόνο ποὺ ἔχει ὁ καθένας μας.

 Ὁ π. Ἐπιφάνιος ὡς στρατηγὸς τῆς Ἐκκλησίας, μᾶς καλεῖ σήμε
ρα σὲ συστράτευση! Τὸ Ἱερό του Μνημόσυνο πρέπει νὰ γίνη παλλαϊκὸ 
συλλαλητήριο! Ὄχι μὲ πανὼ καὶ ντουντοῦκες, ἀλλὰ μὲ ἀνθρώπους 
ποὺ θὰ στέκουν! Θὰ στέκουν καὶ θὰ ἐμφανίζουν, ἔστω καὶ ἀμυδρά, 
τὸν π. Ἐπιφάνιο! Γιατί, δυστυχῶς, ὅπως στὴν ἐποχὴ τοῦ Μ. Βασιλείου, 
μετὰ τὴν κοίμησή του, ἔτσι καὶ τώρα μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ π. Ἐπιφα
νίου βλέπεις πολλοὺς “Ἐπιφανίους”, στὸ σχῆμα καὶ στὶς ἐκφράσεις, 
ἀλλὰ δὲν βλέπεις τὸν Ἐπιφάνιον!...

Ἐμεῖς ζητοῦμε τὸν Πατέρα μας! Ζητοῦμε τὸν Πατέρα τῆς Ἑλλά
δος! Τὸν Πατέρα τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ ὁποῖος ἔσπειρε πνευματικὰ 
παιδιὰ στὰ πέρατα τῆς Γῆς καὶ ἀναμορφώνεται ὅλη ἡ οἰκουμένη μὲ 
πνευματικά του παιδιά! Καὶ θὰ εἶναι μεγάλο κρίμα γιὰ ὅλους μας νὰ 
χαθῆ ἡ Ἑλλάδα, ἐπειδὴ ἀφήνουμε τοὺς Πολιτικοὺς νὰ κυβερνοῦν καὶ 
νὰ ποιμαίνουν ἀντὶ τῶν Ποιμένων αὐτὸ τὸν τόπο! Ὅποιος Ἱεράρχης 
πιστεύει ὅτι μπορεῖ νὰ συναγωνισθῆ ὁ ἄμβωνας τὴν τηλεόραση, δὲν 
παροικεῖ στὴν Ἱερουσαλὴμ ποὺ λέγεται Ἑλλάδα!

 Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ κατανοήσουμε! Πρέπει νὰ τὸ κατανοήση καὶ 
ὁ μικρὸς καὶ ὁ μεγάλος! Καὶ ὅλοι, ἐν βαθυτάτη ταπεινώσει, νὰ προ
σκυνήσουμε τὸν τάφο τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ ἀνδρός, καὶ νὰ τοῦ ποῦμε: 
“Πάτερ Ἐπιφάνιε, διαβάς, βοήθησον ἡμίν! Τώρα, ἔχεις πολὺ περισσό
τερες δυνατότητες! Μὴν ἀφήσης τὴν Πατρίδα μας καὶ τὴν Ἱερὰ Μονή 
σου χωρὶς τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ! Βοήθησέ μας νὰ μὴν γίνουμε Γαδα
ρηνοί, ἀλλὰ νὰ γίνουμε ὡς ὁ Ληστὴς καὶ νὰ ὁμολογοῦμε: Μνήσθητι 
ἡμῶν Κύριε, δι’ εὐχῶν τοῦ Πατρὸς μας Ἐπιφανίου, καί τώρα καί ἐν τῇ 
Βασιλεία Σου”! 

                                π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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ΟΛΑ ΑΛΛΑΞΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΑ ΧΑΘΗΚΑΝ

Α
νήκω στὴν γενιὰ τοῦ ’60 καὶ θεωρῶ τὸν ἑαυτό μου πολὺ τυχερό, ἀφοῦ ἡ 
γενιὰ αὐτὴ ἦταν ἴσως καὶ ἡ τελευταία ποὺ μεγάλωσε ἀνθρωπινά. Στὴν 

ἐποχή μου ὑπῆρχαν ἀκόμη οἱ γειτονιὲς μὲ τὶς αὐλὲς καὶ τὰ χαμηλὰ σπιτάκια, 
μὲ τοὺς δρόμους γεμάτους ἀπὸ παιδιὰ κι ἀδειανοὺς ἀπὸ αὐτοκίνητα, ὁ ἀέ-
ρας καθαρὸς χωρὶς καυσαέρια καὶ ἄλλα μολυσματικὰ στοιχεῖα καὶ βεβαίως 
οἱ ἐποχὲς ἦταν ὑπαρκτὲς καὶ ὁλοζώντανες. Καταλαβαίναμε τὴν κάθε ἐποχὴ 
βιωματικά, ἀπ’ τὰ δικά της σημάδια καὶ γνωρίσματα, καὶ ὄχι ἐπειδὴ τὸ ἔλεγε 
τὸ ἡμερολόγιο. 

Ἡ πλούσια ἀνθοφορία δέντρων καὶ λουλουδιῶν καὶ ὁ ἀέρας ποὺ μοσχο-
βολοῦσε ἀπὸ πασχαλιές, γιασεμιὰ καὶ νυχτολούλουδα, δήλωναν τὴν Ἄνοιξη 
μὲ τὸν πιὸ πειστικὸ τρόπο. Τὸ κρύο ἔδινε τὴν θέση του στὴν ἁπαλὴ δροσού-
λα καὶ τὰ βαριὰ ροῦχα σιγὰ σιγὰ κρυβόντουσαν στὶς ντουλάπες. Τὸ Πάσχα 
ὁ ἦχος τῆς καμπάνας δὲν ἐνοχλοῦσε, ὅπως σήμερα κάποιους, παρὰ γινόταν 
ἕνα μὲ τὶς εὐωδιὲς τῆς φύσης καὶ ἀντηχοῦσε μὲς στὶς γειτονιές, θυμίζοντας σὲ 
ὅλους τὰ Πάθη ἀλλὰ καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Καὶ γέμιζαν ἀπὸ κερά-
κια οἱ δρόμοι στὸν Ἐπιτάφιο, καὶ φωτίζονταν ἀπὸ λαμπάδες καὶ φαναράκια τὸ 
βράδυ τῆς Ἀνάστασης. Καὶ τὸ μόνο ποὺ ἄκουγες μὲς στὴν γλυκιὰ ἀνοιξιάτικη 
βραδιὰ ἦταν χαρούμενες φωνὲς νὰ εὔχονται τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη». 

Οἱ γυμναστικὲς ἐπιδείξεις καὶ τὸ τέλος τοῦ σχολείου σήμαιναν γιὰ ἐμᾶς 
τὰ παιδιὰ τὴν ἀρχὴ τοῦ Καλοκαιριοῦ, τὴν ἐποχὴ τοῦ φτωχοῦ (ὅπως λέγαν οἱ 
παλιοί). Ἐλεύθεροι ὅλοι ἀπὸ τὰ μαθήματα, κάθε μέρα κι ὅλη μέρα τρέχαμε χα-
ρούμενα στοὺς δρόμους μαθαίνοντας μέσα ἀπὸ τὸ παιχνίδι, μὲ τὸν ὡραιότερο 
τρόπο, τοὺς κανόνες τῆς ζωῆς. Διαμορφώναμε χαρακτῆρα καὶ συμπεριφορὲς 
μὲ δάσκαλο τὸ παιχνίδι. Ὄχι ὅπως σήμερα, ποὺ τὰ παιδιὰ κλεισμένα ὅλη μέρα 
μὲς στὸ σπίτι, μὴν ἔχοντας ποῦ νὰ διοχετεύσουν τὴν ἔντονη, μὰ ἀπολύτως 
φυσιολογική, ἐνεργητικότητά τους τρελαίνονται καὶ κάνουν σκανταλιὲς καὶ 
ἀταξίες. Κι ἔπειτα ἔρχονται (πρός … “σωστὴ διαπαιδαγώγηση”) τὰ “μὴ” καὶ 
τὰ “πρέπει” τῶν μεγάλων, ποὺ ἀκούγονται τόσο παράλογα κι ἀνούσια στ’ 
αὐτιὰ τῶν παιδιῶν.

Μαζὶ μὲ τὰ παιδιὰ χαιρόταν καὶ ἡ φύση, ἡ ὁποία, ἐνθυμουμένη πάντα 
τὴν αἰώνια ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ νὰ παράγει καρπούς, μᾶς ἔδινε ἁπλόχερα ὅ,τι 
πιὸ ὡραῖο, ἁγνὸ καὶ νόστιμο εἶχε. Ἀπὸ τὴν μυρωδιὰ καταλάβαινες τί φροῦτο 
εἶχε καθαρίσει ἡ μαμὰ στὴν κουζίνα, ἐνῶ ἐκεῖνο ποὺ ξεχώριζε μὰ δὲν ὑπάρ-
χει πιά, ἦταν ἐκείνη ἡ καθαρὴ καὶ γλυκιὰ ζέστη τοῦ τότε καλοκαιριοῦ. Διότι, 
βλέπεις, ὁ ἥλιος θέρμαινε μὲ μεγάλη προσοχὴ κι εὐγένεια ἀπὸ φυτὰ μέχρις 
ἀνθρώπους. Κι ἦταν ὁ ἥλιος φίλος, καὶ ἰατρὸς ἀκόμα, ἀφοῦ οἱ ἀκτῖνες του θε-
ράπευαν πόνους στὰ κόκκαλα καὶ δερματικὰ νοσήματα, κι ὄχι ἐχθρὸς ὅπως 
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Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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Μπορεῖ νὰ θαμπωνόμασταν ἀπὸ στολίδια καὶ δῶρα καὶ γλυκά, ὅμως ξέρα-
με ὅτι ὅλα αὐτὰ γίνονται λόγῳ τῆς χαρᾶς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Ὅσο 
βαρὺς λοιπὸν κι ἂν ἦταν ὁ Χειμώνας, γλύκαινε καὶ γινόταν φιλικὸς διότι ὁ 
Χειμώνας ἦταν αὐτὸς ποὺ μᾶς ἔφερνε τὰ Χριστούγεννα.

Κι ἔτσι οἱ ἐποχὲς περνοῦσαν καὶ τὰ χρόνια κύλησαν. Κι ἀναπολοῦμε 
τώρα, κάποιοι ἀπὸ ἐμᾶς, ἐκεῖνο τὸν καιρὸ μὲ θλίψη καὶ μελαγχολία, διότι 
ἀπὸ τότε πολλὰ ἄλλαξαν καὶ κάποια ἄλλα χάθηκαν. Ἀκόμα καὶ οἱ ἐποχές. 
Τίποτε ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ ἀληθινὰ ποὺ ἔδιναν πραγματικὴ χαρὰ σὲ μικροὺς καὶ 
μεγάλους δὲν ὑπάρχουν πιά. Ἀντικαταστάθηκαν ἀπὸ ψεύτικα, ὁπότε  ψεύτι-
κη καὶ λίγη εἶναι καὶ ἡ χαρὰ ποὺ δίνουν. Μπορεῖ ἀκόμα νὰ ὀνοματίζουμε τὶς 
ἐποχές, ὅμως ἐποχὲς δὲν ὑπάρχουν. Μπορεῖ ἀκόμα νὰ προσμένουμε ἑορτές, 
ἀλλὰ ἑορτὲς δὲν ὑπάρχουν. Ὅπως ἀντιλαμβανόμαστε τὸ Φθινόπωρο ἀπὸ τὸ 
ἡμερολόγιο καὶ μόνο, ἔτσι ἀκριβῶς ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιο καὶ μόνο ἀντιλαμβα-
νόμαστε καὶ τὶς ἑορτές. Γιορτάζουμε Χριστούγεννα! Πῶς ὅμως; Ὅπως πα-
λιά; Μὲ τὴν σεμνὴ καὶ ταπεινὴ προσμονὴ τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ; Ὄχι 
πιά. Προσμένουμε τὴν γιορτὴ αὐτὴ γιὰ τοὺς στολισμούς, τὰ ξενύχτια καὶ τὶς 
κραιπάλες (λὲς καὶ λεῖψαν τὸν προηγούμενο καιρό). Ἡ Παραμονὴ μᾶς βρί-
σκει προσευχόμενους καὶ προετοιμασμένους γιὰ τὴν Θεία Μετάληψη τῶν 
Χριστουγέννων; Ὄχι πιά! Μᾶς βρίσκει ζαλισμένους κι ἐξουθενωμένους ἀπὸ 
τὸ ποτὸ καὶ τὸ ξενύχτι, ἔχοντας κάνει ἀπὸ τὴν πιὸ μικρὴ μέχρι καὶ τὴν πιὸ 
μεγάλη παρεκτροπή. Καὶ αὐτὸ εἶναι Χριστούγεννα!!! 

 Μὰ τί Χριστούγεννα θὰ γιορτάσεις ἀδελφέ μου ἂν δὲν συμμετέχεις 
στὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ; Ἀλλοίμονο! Καὶ μετὰ ἀποροῦμε γιατί καταντή-
σαμε σὰν ἔθνος σὲ αὐτὰ τὰ χάλια! Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ φωτίσει ὅλους μας καὶ 
εἰδικὰ αὐτοὺς τοὺς παραμορφωμένους καὶ “καλλιεργημένους” σοφούς τῆς 
νέας ἐποχῆς νὰ καταλάβουν τὴν Ἀλήθεια, τὴν ὁποία ἡ ἀμόρφωτη νονά μου 
εἶχε βαθιὰ χαραγμένη στὴν ψυχή της καὶ ὅπου βρισκόταν τὴν ὁμολογοῦσε 
λέγοντας: «Γιὰ σκέψου παιδάκι μου ὅτι ὁ Θεὸς ἄφησε τὸ θρονί Του καὶ κα-
ταδέχτηκε νὰ γίνει ἄνθρωπος καὶ μάλιστα φτωχὸς καὶ καταφρονεμένος, καὶ 
γεννήθηκε μέσα σὲ μιὰ κρύα σπηλιὰ γιὰ νὰ μποροῦμε ἐμεῖς οἱ ἀνάξιοι νὰ 
μποῦμε στὸν Παράδεισο». Ἴσως τότε τὸ φιλότιμο, αὐτὸ τὸ μεγαλειῶδες ἰδιο-
συστατικὸ τοῦ Ἕλληνα, νὰ συγκινοῦσε τὴν ψυχή μας, νὰ λύγιζε τὰ ἄκαμπτα 
ἀπὸ τὸν ἐγωϊσμὸ γόνατά μας καὶ νὰ ἔκανε τὰ χείλη μας νὰ ψιθυρίσουν ἕνα 
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον μὲ τὸν ἁμαρτωλό». 

 Καλὰ Χριστούγεννα!

                                                           

                                                                                                                                 Ἀναστάσιος Μυρίλλας
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σήμερα ποὺ οἱ ἄνθρωποι τὸν ἀποφεύγουν. Κι ἐκεῖνος, λὲς κι ἔχει θυμώσει ἀπὸ 
τὰ προοδευμένα φερσίματά μας, ἔκρυψε τὴν εὐεργετική του θέρμη, κι ἔπαψε 
πιὰ νὰ εἶναι εὐγενικὸς μὲ ἀνθρώπους, ζῶα, καὶ φυτά.

Τὸ ξεκίνημα τοῦ σχολείου καθὼς κι ἐκείνη ἡ τόσο ἀγαπητὴ μυρωδιὰ τῶν 
καινούργιων σχολικῶν βιβλίων, πάλι γιὰ ἐμᾶς τὰ παιδιὰ σήμαινε καὶ τὸ τέλος 
τοῦ Καλοκαιριοῦ. Ὁ ἀέρας ποὺ ἄρχιζε νὰ φυσᾶ λίγο παραπάνω καὶ ἡ ζέστη 
ποὺ σιγὰ σιγὰ μᾶς ἀποχαιρετοῦσε δίνοντας τὴν θέση της στὴν ψύχρα καὶ στὰ 
πρωτοβρόχια, μᾶς ἀνακοίνωναν τὸν ἐρχομὸ τοῦ Φθινοπώρου. Τὰ κιτρινισμέ-
να φύλλα γέμιζαν τὰ πεζοδρόμια καὶ ἡ ζακέτα τὰ βράδια ἦταν ἀπαραίτητη. Ὁ 
οὐρανὸς φοροῦσε πιὰ τὰ γκρίζα του, οἱ δρόμοι λίγο λίγο ἄδειαζαν ἀπὸ παιδιὰ 
καὶ ἄρχιζε νὰ ψιχαλίζει ὅλο καὶ πιὸ συχνά. Καὶ μᾶς φώναζε ἡ συχωρεμένη ἡ 
κυρὰ Μαρίτσα κρατῶντας σφιχτὰ στοὺς ὤμους τὴν ζακέτα της καθὼς σκού-
πιζε τὰ φύλλα, νὰ μαζευτοῦμε στὰ σπίτια μας γιὰ νὰ μὴν κρυώσουμε.

Μὲ τὸ τοπίο νὰ γίνεται ὅλο καὶ πιὸ μουντὸ καὶ ὅλο καὶ πιὸ ψυχρό, ἄρχι-
ζε σιγὰ σιγὰ καὶ μὲ βαριὰ βήματα, νὰ κάνει τὴν ἐμφάνισή του ὁ Χειμώνας. Καὶ 
δὲν βγαίναμε πιὰ ἔξω τα ἀπογεύματα παρὰ μόνο λίγο τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς, 
ἀφοῦ βλέπεις εἴχαμε σχολεῖο καὶ τὸ Σάββατο. Ὅμως, ἀντὶ νὰ στενοχωριόμα-
στε ποὺ κλεινόμασταν, εἴχαμε μέσα μας χαρά. Ἡ θαλπωρὴ τοῦ στρωμένου 
σπιτιοῦ καὶ ἐκείνη ἡ ἰδιότροπη ζέστη ἀπὸ τὴν σόμπα πετρελαίου, μᾶς ἔδιναν 
μία ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ μιὰ παράξενη ψυχικὴ γαλήνη. Ἦταν λὲς καὶ κουρνιά-
ζαμε ὅλοι στὴ θερμὴ ἀγκαλιὰ τοῦ μικροῦ μὰ τόσο ζεστοῦ  μας σπιτιοῦ.

Καὶ βεβαίως αὐτὸ ποὺ περίμεναν μὲ λαχτάρα μικροὶ καὶ μεγάλοι ἦταν 
τὰ Χριστούγεννα. Τί νὰ πρωτοπεῖ κανεὶς γιὰ ἐκείνη τὴν περίοδο. Τὸ στόλι-
σμα τῶν δέντρων καὶ τῆς Φάτνης; Τὶς μυρωδιὲς ἀπὸ τὰ κουλουράκια καὶ τὶς 
βασιλόπιτες; Τὰ δῶρα ποὺ περιμέναμε ἀπὸ γονεῖς, νονοὺς καὶ λοιποὺς συγ-
γενεῖς; Τὰ τραπέζια καὶ τὶς ἀνταλλαγὲς ἐπισκέψεων σὲ ἀγαπητὰ σπίτια; Ἢ νὰ 
ποῦμε γιὰ τὴν Πρωτοχρονιὰ μὲ τὴν προσμονὴ τοῦ Ἄη Βασίλη; 

Τὶς Παραμονὲς τῶν ἑορτῶν, σηκωνόμασταν ἀπὸ τὸ ξημέρωμα καὶ τρέ-
χαμε μὲ τὰ τριγωνάκια μας στὶς γειτονιὲς νὰ ποῦμε ὅλο χαρὰ τὰ κάλαντα. Καὶ 
μετὰ τὸ μεσημέρι, μετρούσαμε τὸν κόπο μας γιὰ νὰ πᾶμε νὰ πάρουμε δῶρα 
γιὰ τοὺς δικούς μας. Σκληρὸ ἦταν τὸ πρωϊνὸ ξύπνημα ἀνήμερα τῶν Χριστου-
γέννων, ὅπου σηκωνόμασταν χαράματα γιὰ νὰ πᾶμε στὴν Λειτουργία. Μὲ τὸ 
ποὺ φορούσαμε, ὅμως, τὰ καλά μας περνοῦσε καὶ ἡ νύστα. Ἦταν ἀδιανόητο 
νὰ μὴν πᾶμε στὴν Ἐκκλησία ἐκείνη τὴν ἡμέρα. «Τί Χριστούγεννα παιδί μου 
νὰ γιορτάσεις ἂν δὲν πᾶς στὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ;» ἔλεγε ἡ μακαρίτισσα 
ἡ νονά μου. Καὶ συνέχιζε νὰ μοῦ λέει «Γιὰ σκέψου ὅτι ὁ Θεὸς ἄφησε τὸ θρονί 
Του καὶ καταδέχτηκε νὰ γίνει ἄνθρωπος καὶ μάλιστα φτωχὸς καὶ καταφρο-
νεμένος, καὶ γεννήθηκε μέσα σὲ μιὰ κρύα σπηλιὰ γιὰ νὰ μποροῦμε ἐμεῖς οἱ 
ἀνάξιοι νὰ μποῦμε στὸν Παράδεισο». Κι ἐγὼ κάνοντας τὰ λόγια της εἰκόνες, 
θαύμαζα καὶ ἀποροῦσα μὲ τὴν θυσία τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅλα τὰ παιδιά, ἄλλο 
λιγότερο ἄλλο περισσότερο, εἴχαμε μέσα μας Χριστό. Ξέραμε τί ἑορτάζαμε. 
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Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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Μπορεῖ νὰ θαμπωνόμασταν ἀπὸ στολίδια καὶ δῶρα καὶ γλυκά, ὅμως ξέρα-
με ὅτι ὅλα αὐτὰ γίνονται λόγῳ τῆς χαρᾶς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Ὅσο 
βαρὺς λοιπὸν κι ἂν ἦταν ὁ Χειμώνας, γλύκαινε καὶ γινόταν φιλικὸς διότι ὁ 
Χειμώνας ἦταν αὐτὸς ποὺ μᾶς ἔφερνε τὰ Χριστούγεννα.

Κι ἔτσι οἱ ἐποχὲς περνοῦσαν καὶ τὰ χρόνια κύλησαν. Κι ἀναπολοῦμε 
τώρα, κάποιοι ἀπὸ ἐμᾶς, ἐκεῖνο τὸν καιρὸ μὲ θλίψη καὶ μελαγχολία, διότι 
ἀπὸ τότε πολλὰ ἄλλαξαν καὶ κάποια ἄλλα χάθηκαν. Ἀκόμα καὶ οἱ ἐποχές. 
Τίποτε ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ ἀληθινὰ ποὺ ἔδιναν πραγματικὴ χαρὰ σὲ μικροὺς καὶ 
μεγάλους δὲν ὑπάρχουν πιά. Ἀντικαταστάθηκαν ἀπὸ ψεύτικα, ὁπότε  ψεύτι-
κη καὶ λίγη εἶναι καὶ ἡ χαρὰ ποὺ δίνουν. Μπορεῖ ἀκόμα νὰ ὀνοματίζουμε τὶς 
ἐποχές, ὅμως ἐποχὲς δὲν ὑπάρχουν. Μπορεῖ ἀκόμα νὰ προσμένουμε ἑορτές, 
ἀλλὰ ἑορτὲς δὲν ὑπάρχουν. Ὅπως ἀντιλαμβανόμαστε τὸ Φθινόπωρο ἀπὸ τὸ 
ἡμερολόγιο καὶ μόνο, ἔτσι ἀκριβῶς ἀπὸ τὸ ἡμερολόγιο καὶ μόνο ἀντιλαμβα-
νόμαστε καὶ τὶς ἑορτές. Γιορτάζουμε Χριστούγεννα! Πῶς ὅμως; Ὅπως πα-
λιά; Μὲ τὴν σεμνὴ καὶ ταπεινὴ προσμονὴ τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ; Ὄχι 
πιά. Προσμένουμε τὴν γιορτὴ αὐτὴ γιὰ τοὺς στολισμούς, τὰ ξενύχτια καὶ τὶς 
κραιπάλες (λὲς καὶ λεῖψαν τὸν προηγούμενο καιρό). Ἡ Παραμονὴ μᾶς βρί-
σκει προσευχόμενους καὶ προετοιμασμένους γιὰ τὴν Θεία Μετάληψη τῶν 
Χριστουγέννων; Ὄχι πιά! Μᾶς βρίσκει ζαλισμένους κι ἐξουθενωμένους ἀπὸ 
τὸ ποτὸ καὶ τὸ ξενύχτι, ἔχοντας κάνει ἀπὸ τὴν πιὸ μικρὴ μέχρι καὶ τὴν πιὸ 
μεγάλη παρεκτροπή. Καὶ αὐτὸ εἶναι Χριστούγεννα!!! 

 Μὰ τί Χριστούγεννα θὰ γιορτάσεις ἀδελφέ μου ἂν δὲν συμμετέχεις 
στὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ; Ἀλλοίμονο! Καὶ μετὰ ἀποροῦμε γιατί καταντή-
σαμε σὰν ἔθνος σὲ αὐτὰ τὰ χάλια! Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ φωτίσει ὅλους μας καὶ 
εἰδικὰ αὐτοὺς τοὺς παραμορφωμένους καὶ “καλλιεργημένους” σοφούς τῆς 
νέας ἐποχῆς νὰ καταλάβουν τὴν Ἀλήθεια, τὴν ὁποία ἡ ἀμόρφωτη νονά μου 
εἶχε βαθιὰ χαραγμένη στὴν ψυχή της καὶ ὅπου βρισκόταν τὴν ὁμολογοῦσε 
λέγοντας: «Γιὰ σκέψου παιδάκι μου ὅτι ὁ Θεὸς ἄφησε τὸ θρονί Του καὶ κα-
ταδέχτηκε νὰ γίνει ἄνθρωπος καὶ μάλιστα φτωχὸς καὶ καταφρονεμένος, καὶ 
γεννήθηκε μέσα σὲ μιὰ κρύα σπηλιὰ γιὰ νὰ μποροῦμε ἐμεῖς οἱ ἀνάξιοι νὰ 
μποῦμε στὸν Παράδεισο». Ἴσως τότε τὸ φιλότιμο, αὐτὸ τὸ μεγαλειῶδες ἰδιο-
συστατικὸ τοῦ Ἕλληνα, νὰ συγκινοῦσε τὴν ψυχή μας, νὰ λύγιζε τὰ ἄκαμπτα 
ἀπὸ τὸν ἐγωϊσμὸ γόνατά μας καὶ νὰ ἔκανε τὰ χείλη μας νὰ ψιθυρίσουν ἕνα 
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον μὲ τὸν ἁμαρτωλό». 

 Καλὰ Χριστούγεννα!

                                                           

                                                                                                                                 Ἀναστάσιος Μυρίλλας
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Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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Τ
ὰ τελευταῖα –τουλάχιστον πενῆντα– χρόνια, ἡ γιορτὴ τῶν 
Χριστουγέννων τείνει νὰ ταυτιστεῖ μὲ τὴν καταναλωτικὴ 

ἔξαρση, τὸ φαγοπότι, τὰ “μπαράκια”, τὰ “κλαμπάκια”, τὰ χαρ-
τιά, ἤ, ὅ,τι ἄλλο, τέλος πάντων, θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς σύγχρο-
νους ἀνθρώπους “διασκέδαση”! 

Γιατί, ἀλλόφρονες ἀπὸ τὸ τρέξιμο καὶ τὶς μέριμνες τῆς 
ζωῆς μας, ποὺ ποτὲ δὲν τελειώνουν, ἔχουμε μανία νὰ “ξεδώσου-
με”, νὰ “ξεσαλλώσουμε”, νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας, νὰ 
μὴ σκεφτόμαστε, νὰ μὴ θυμόμαστε ὅ,τι μᾶς ἔχει πονέσει…

Χαμένοι μέσα στὴν αὐτοδικαίωσή μας, στὶς πικρίες μας, 
στὰ παράπονα ποὺ κουβαλᾶμε σὰν φορτίο στὴν ψυχή μας, 
ἀποφεύγουμε τὴν ἡσυχία, τὴν περισυλλογή, τὸν διάλογο μὲ 
τὸν ἑαυτό μας. Μᾶς ἔχει λείψει καὶ τὸ τζάκι, ποὺ ἀνάβει μὲ τὸ 
σούρουπο καὶ γεμίζει τὸν ἀέρα μὲ τὸ ἄρωμα ἀπὸ τὰ ξύλα ποὺ 
καίγονται. Μᾶς ἔχει λείψει τὸ νὰ καθίσουμε χωρὶς νὰ κάνουμε 
τίποτ’ ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ κοιτάζουμε τὶς φλόγες νὰ χορεύουν καὶ 
νὰ ἀκοῦμε τὸν ἀέρα νὰ σφυρίζει ἔξω, ἐνῶ ὁ χρόνος γύρω μας 
στέκεται σχεδὸν ἀκίνητος καὶ ἑνώνει, μέσα στὶς σκιὲς τὸ χθὲς 
καὶ τὸ σήμερα καὶ τὸ αὔριο σὲ ἕναν ἑνιαῖο κύκλο. Μᾶς ἔχει 
λείψει ἡ περισυλλογή, μᾶς ἔχει λείψει τὸ νὰ “φιλοσοφοῦμε τὴ 
ζωή”, ὅπως ἔλεγε κάποτε ἕνας σοφὸς ἄνθρωπος.

Αὐτὰ τὰ Χριστούγεννα, σκεφτήκαμε νὰ σᾶς καλέ-
σουμε τὴν Κυριακὴ 20 Δεκεμβρίου (6.30 μ.μ.) σὲ ἕνα 
ἀπόγευμα τέτοιας νοσταλγικῆς ἀνασκόπησης. Δυστυχῶς, 
δὲν ἔχουμε μιὰ μεγάλη αἴθουσα μὲ τζάκι, γιὰ νὰ καθίσου-
με ὅλοι τριγύρω. Ἔχουμε τὴν αἴθουσα «ΔΕΛΦΟΙ» ποὺ μὲ 

τόση εὐγένεια καὶ καλωσύνη μᾶς παραχωρεῖ τὸ Πνευ-
ματικὸ Κέντρο Ρουμελιωτῶν –ποὺ βρίσκεται στὴν ὁδὸ 
Σίνα & Ὀκταβίου Μερλιέ– στὸ παρκάκι πίσω ἀπὸ τὸ Ναό 
μας.

Ὅμως, ἡ ὁμάδα μας, τῶν μαθημάτων Ἀνάγνωσης 
καὶ Ὀρθοφωνίας, θὰ προσπαθήσει νὰ σᾶς φτιάξει μιὰ τέ-
τοια Χριστουγεννιάτικη ἀτμόσφαιρα καὶ νὰ σᾶς διηγηθεῖ 
μιὰ Χριστουγεννιάτικη ἱστορία. Τὴν ἔχουμε διασκευάσει 
ἀπὸ ἕνα παλιὸ βιβλίο, ἀλλὰ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἡ δική 
σας ἱστορία –ἤ, ἡ δική μας ἱστορία– μὲ μουσικὴ γραμμέ-
νη εἰδικὰ γιὰ σᾶς.

Ἐπειδή, ὅμως, Χριστούγεννα χωρὶς Κάλαντα καὶ 
τραγούδια δὲν γίνεται, ἡ χορωδία μας ἀπὸ μικροὺς καὶ 
μεγάλους θὰ ἀναλάβει, ἴσως νὰ σᾶς… ζαλίσει, ἴσως νὰ 
σᾶς… πονοκεφαλιάσει(!), ὁπωσδήποτε ὅμως, θὰ σᾶς 
ἐνθουσιάσει!

Ἡ γιορτὴ αὐτὴ ποὺ ἑτοιμάσαμε γιὰ σᾶς, μᾶς ἔβαλε 
ὅλους ἐμᾶς ποὺ τὴν ἑτοιμάσαμε μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα 
τῶν Χριστουγέννων, μᾶς ἔμαθε πολλὰ πράγματα, ἀλλὰ 
καὶ μᾶς ἔδωσε μεγάλη χαρά.

Αὐτὰ ὅλα –κι ἄλλα ποὺ τὰ κρατᾶμε γιὰ ἔκπληξη– θέ-
λουμε νὰ μοιραστοῦμε μαζί σας! Γι’ αὐτὸ σας περιμένου-
με ὅλους καὶ σᾶς εὐχόμαστε, ὄχι ἀκόμα Καλὰ Χριστού-
γεννα, ἀλλὰ καλὴ ἀντάμωση!

     Νινέττα Βολουδάκη

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  ΧΑΡΑΣ  &  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ!
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Τ
ὰ τελευταῖα –τουλάχιστον πενῆντα– χρόνια, ἡ γιορτὴ τῶν 
Χριστουγέννων τείνει νὰ ταυτιστεῖ μὲ τὴν καταναλωτικὴ 
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Ο ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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Τ
ὰ τελευταῖα –τουλάχιστον πενῆντα– χρόνια, ἡ γιορτὴ τῶν 
Χριστουγέννων τείνει νὰ ταυτιστεῖ μὲ τὴν καταναλωτικὴ 

ἔξαρση, τὸ φαγοπότι, τὰ “μπαράκια”, τὰ “κλαμπάκια”, τὰ χαρ-
τιά, ἤ, ὅ,τι ἄλλο, τέλος πάντων, θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς σύγχρο-
νους ἀνθρώπους “διασκέδαση”! 

Γιατί, ἀλλόφρονες ἀπὸ τὸ τρέξιμο καὶ τὶς μέριμνες τῆς 
ζωῆς μας, ποὺ ποτὲ δὲν τελειώνουν, ἔχουμε μανία νὰ “ξεδώσου-
με”, νὰ “ξεσαλλώσουμε”, νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας, νὰ 
μὴ σκεφτόμαστε, νὰ μὴ θυμόμαστε ὅ,τι μᾶς ἔχει πονέσει…

Χαμένοι μέσα στὴν αὐτοδικαίωσή μας, στὶς πικρίες μας, 
στὰ παράπονα ποὺ κουβαλᾶμε σὰν φορτίο στὴν ψυχή μας, 
ἀποφεύγουμε τὴν ἡσυχία, τὴν περισυλλογή, τὸν διάλογο μὲ 
τὸν ἑαυτό μας. Μᾶς ἔχει λείψει καὶ τὸ τζάκι, ποὺ ἀνάβει μὲ τὸ 
σούρουπο καὶ γεμίζει τὸν ἀέρα μὲ τὸ ἄρωμα ἀπὸ τὰ ξύλα ποὺ 
καίγονται. Μᾶς ἔχει λείψει τὸ νὰ καθίσουμε χωρὶς νὰ κάνουμε 
τίποτ’ ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ κοιτάζουμε τὶς φλόγες νὰ χορεύουν καὶ 
νὰ ἀκοῦμε τὸν ἀέρα νὰ σφυρίζει ἔξω, ἐνῶ ὁ χρόνος γύρω μας 
στέκεται σχεδὸν ἀκίνητος καὶ ἑνώνει, μέσα στὶς σκιὲς τὸ χθὲς 
καὶ τὸ σήμερα καὶ τὸ αὔριο σὲ ἕναν ἑνιαῖο κύκλο. Μᾶς ἔχει 
λείψει ἡ περισυλλογή, μᾶς ἔχει λείψει τὸ νὰ “φιλοσοφοῦμε τὴ 
ζωή”, ὅπως ἔλεγε κάποτε ἕνας σοφὸς ἄνθρωπος.

Αὐτὰ τὰ Χριστούγεννα, σκεφτήκαμε νὰ σᾶς καλέ-
σουμε τὴν Κυριακὴ 20 Δεκεμβρίου (6.30 μ.μ.) σὲ ἕνα 
ἀπόγευμα τέτοιας νοσταλγικῆς ἀνασκόπησης. Δυστυχῶς, 
δὲν ἔχουμε μιὰ μεγάλη αἴθουσα μὲ τζάκι, γιὰ νὰ καθίσου-
με ὅλοι τριγύρω. Ἔχουμε τὴν αἴθουσα «ΔΕΛΦΟΙ» ποὺ μὲ 

τόση εὐγένεια καὶ καλωσύνη μᾶς παραχωρεῖ τὸ Πνευ-
ματικὸ Κέντρο Ρουμελιωτῶν –ποὺ βρίσκεται στὴν ὁδὸ 
Σίνα & Ὀκταβίου Μερλιέ– στὸ παρκάκι πίσω ἀπὸ τὸ Ναό 
μας.

Ὅμως, ἡ ὁμάδα μας, τῶν μαθημάτων Ἀνάγνωσης 
καὶ Ὀρθοφωνίας, θὰ προσπαθήσει νὰ σᾶς φτιάξει μιὰ τέ-
τοια Χριστουγεννιάτικη ἀτμόσφαιρα καὶ νὰ σᾶς διηγηθεῖ 
μιὰ Χριστουγεννιάτικη ἱστορία. Τὴν ἔχουμε διασκευάσει 
ἀπὸ ἕνα παλιὸ βιβλίο, ἀλλὰ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἡ δική 
σας ἱστορία –ἤ, ἡ δική μας ἱστορία– μὲ μουσικὴ γραμμέ-
νη εἰδικὰ γιὰ σᾶς.

Ἐπειδή, ὅμως, Χριστούγεννα χωρὶς Κάλαντα καὶ 
τραγούδια δὲν γίνεται, ἡ χορωδία μας ἀπὸ μικροὺς καὶ 
μεγάλους θὰ ἀναλάβει, ἴσως νὰ σᾶς… ζαλίσει, ἴσως νὰ 
σᾶς… πονοκεφαλιάσει(!), ὁπωσδήποτε ὅμως, θὰ σᾶς 
ἐνθουσιάσει!

Ἡ γιορτὴ αὐτὴ ποὺ ἑτοιμάσαμε γιὰ σᾶς, μᾶς ἔβαλε 
ὅλους ἐμᾶς ποὺ τὴν ἑτοιμάσαμε μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα 
τῶν Χριστουγέννων, μᾶς ἔμαθε πολλὰ πράγματα, ἀλλὰ 
καὶ μᾶς ἔδωσε μεγάλη χαρά.

Αὐτὰ ὅλα –κι ἄλλα ποὺ τὰ κρατᾶμε γιὰ ἔκπληξη– θέ-
λουμε νὰ μοιραστοῦμε μαζί σας! Γι’ αὐτὸ σας περιμένου-
με ὅλους καὶ σᾶς εὐχόμαστε, ὄχι ἀκόμα Καλὰ Χριστού-
γεννα, ἀλλὰ καλὴ ἀντάμωση!

     Νινέττα Βολουδάκη

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  ΧΑΡΑΣ  &  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ!
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ζωή”, ὅπως ἔλεγε κάποτε ἕνας σοφὸς ἄνθρωπος.

Αὐτὰ τὰ Χριστούγεννα, σκεφτήκαμε νὰ σᾶς καλέ-
σουμε τὴν Κυριακὴ 20 Δεκεμβρίου (6.30 μ.μ.) σὲ ἕνα 
ἀπόγευμα τέτοιας νοσταλγικῆς ἀνασκόπησης. Δυστυχῶς, 
δὲν ἔχουμε μιὰ μεγάλη αἴθουσα μὲ τζάκι, γιὰ νὰ καθίσου-
με ὅλοι τριγύρω. Ἔχουμε τὴν αἴθουσα «ΔΕΛΦΟΙ» ποὺ μὲ 

τόση εὐγένεια καὶ καλωσύνη μᾶς παραχωρεῖ τὸ Πνευ-
ματικὸ Κέντρο Ρουμελιωτῶν –ποὺ βρίσκεται στὴν ὁδὸ 
Σίνα & Ὀκταβίου Μερλιέ– στὸ παρκάκι πίσω ἀπὸ τὸ Ναό 
μας.

Ὅμως, ἡ ὁμάδα μας, τῶν μαθημάτων Ἀνάγνωσης 
καὶ Ὀρθοφωνίας, θὰ προσπαθήσει νὰ σᾶς φτιάξει μιὰ τέ-
τοια Χριστουγεννιάτικη ἀτμόσφαιρα καὶ νὰ σᾶς διηγηθεῖ 
μιὰ Χριστουγεννιάτικη ἱστορία. Τὴν ἔχουμε διασκευάσει 
ἀπὸ ἕνα παλιὸ βιβλίο, ἀλλὰ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἡ δική 
σας ἱστορία –ἤ, ἡ δική μας ἱστορία– μὲ μουσικὴ γραμμέ-
νη εἰδικὰ γιὰ σᾶς.

Ἐπειδή, ὅμως, Χριστούγεννα χωρὶς Κάλαντα καὶ 
τραγούδια δὲν γίνεται, ἡ χορωδία μας ἀπὸ μικροὺς καὶ 
μεγάλους θὰ ἀναλάβει, ἴσως νὰ σᾶς… ζαλίσει, ἴσως νὰ 
σᾶς… πονοκεφαλιάσει(!), ὁπωσδήποτε ὅμως, θὰ σᾶς 
ἐνθουσιάσει!

Ἡ γιορτὴ αὐτὴ ποὺ ἑτοιμάσαμε γιὰ σᾶς, μᾶς ἔβαλε 
ὅλους ἐμᾶς ποὺ τὴν ἑτοιμάσαμε μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα 
τῶν Χριστουγέννων, μᾶς ἔμαθε πολλὰ πράγματα, ἀλλὰ 
καὶ μᾶς ἔδωσε μεγάλη χαρά.

Αὐτὰ ὅλα –κι ἄλλα ποὺ τὰ κρατᾶμε γιὰ ἔκπληξη– θέ-
λουμε νὰ μοιραστοῦμε μαζί σας! Γι’ αὐτὸ σας περιμένου-
με ὅλους καὶ σᾶς εὐχόμαστε, ὄχι ἀκόμα Καλὰ Χριστού-
γεννα, ἀλλὰ καλὴ ἀντάμωση!

     Νινέττα Βολουδάκη

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  ΧΑΡΑΣ  &  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ!
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Ο ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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Στήν συνέχεια ὁ Ἅγιός μας, ὑπογραμμίζει τό καθῆκον πού ἔχει κάθε 
πολίτης νά στρατεύεται καί νά πολεμάει ἄν χρειαστεῖ ὑπέρ τῆς πατρίδος του 
ὥστε νά διασφαλίζεται ἡ ἀσφάλεια τῆς χώρας του καί νά διεκδικοῦνται τά 
δικαιώματα τοῦ ἔθνους του τά ὁποῖα ἄλλα ἔθνη ἐπιχειροῦν νά καταπατή-
σουν. Παραθέτει μάλιστα ἰσχυρότατο καί ἀκλόνητο ἐπιχείρημα ὑπέρ τῆς 
στρατεύσεως καί συμμετοχῆς σέ πόλεμο, ἐναντίον ὅσων καταστρατηγοῦν τά 
δικαιώματα τῆς πατρίδος ἑκάστου λέγοντας: «Τοῦτο δέ, διότι ἡ ἰδέα τῆς βα-
σιλείας τῶν Οὐρανῶν δέν ἐπραγματοποιήθη ἐντελῶς ἐπί τῆς γῆς ἐφ’ ὅσον 
δέ ἡ κατάστασις τῆς ἠθικῆς ἀτελείας θά διατελῆ, θά συνεπάγηται ἀναγκαί-
ως πόλεμον». Αὐτή εἶναι ἡ πραγματική χριστιανική θεώρηση τῶν πραγμά-
των πού ἀντικρούει τούς παραλογισμούς τῶν ψευδομαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ 
ἀλλά καί τῶν ἀντιρρησιῶν συνείδησης πού ἀρνοῦνται τήν στράτευση καί 
τήν ὑπεράσπιση τῆς πατρίδος τους μέ ὅπλα.

Προχωράει ὅμως ἀκόμη πιό βαθειά ὁ Ἅγιος Νεκτάριος τονίζοντας 
ὅτι στήν ἀληθινή φιλοπατρία ἀντίκειται ἡ ἐθνική ἀδιαφορία καί ἡ πολιτική 
ἀπάθεια ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τήν φιλαυτία. Ὁ φίλαυτος ἐνδιαφέρεται 
μόνο γιά τό ἀτομικό του συμφέρον καί εἶναι ἀδιάφορος γιά τό γενικό συμ-
φέρον τῆς πατρίδος του. Στήν ἀληθινή φιλοπατρία ἀντίκειται καί ὁ «ψευδής 
κοσμοπολιτισμός», ὅταν ὁ ἄνθρωπος βλέπει τόν ἑαυτό του μόνο σέ σχέση μέ 
τήν ἀνθρωπότητα, ξεχνῶντας ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα συνίσταται ἀπό ἐπί μέρους 
ἔθνη, καί ὅτι κάθε ἄνθρωπος ἀνήκει πρῶτα σέ ἕνα συγκεκριμένο ἔθνος καί 
σέ μιά συγκεκριμένη πολιτεία καί μετά σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα καί ἄρα 
ὀφείλει νά ἐνδιαφέρεται ἐνεργά γιά τήν εὐημερία τοῦ ἔθνους του. Ἀπό τήν 
ἄλλη μεριά, ὅποιος ἔχει φιλοπατρία δέν πρέπει νά ξεχνᾶ ὅτι συγχρόνως 
εἶναι καί μέλος ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος καί γι’ αὐτό δέν περιφρονεῖ τά ἄλλα 
ἔθνη οὔτε εἶναι ἀδιάφορος «… πρός τά γενικά τῆς ὅλης ἀνθρωπότητος συμ-
φέροντα».

Στήν συνέχεια ὁ Ἅγιος Νεκτάριος παραθέτει ὅλα τά χωρία τῆς Καινῆς 
Διαθήκης (Ρωμ. ιγ́  1, Ά  Πέτρ. β́  13 καί Ἰωάν. ιθ́  11) σύμφωνα μέ τά ὁποῖα 
«οἱ λειτουργοί τῆς πολιτείας πρέπει νά θεωρῶνται ὡς ὑπό τοῦ Θεοῦ τεταγ-
μένοι ὡς καί πᾶσα πολιτική ἐξουσία. Προσθέτει ὅμως καί κάτι πολύ σημα-
ντικό. Ναί μέν οἱ ἄρχοντες κατέχουν τήν ἐξουσία σύμφωνα μέ τήν βούληση 
τοῦ Θεοῦ, ὅμως ἡ παραδοχή αὐτή δέν ἀποκλείει καί τήν ἄλλη ἀλήθεια ὅτι 
ἡ πολιτική ἀρχή λαμβάνει τήν ἐξουσία καί μέ τήν καθολική βούληση τῶν 
πολιτῶν ἑνός ἔθνους. «… διότι ὁ Θεός κυβερνᾶ τόν κόσμον καί διευθύνει 
εἰς τόν τελικόν αὐτοῦ σκοπόν, πρός ὅν ἐδημιούργησεν αὐτόν, διά τῆς συνερ-
γείας τῆς θείας αὐτοῦ δυνάμεως πρός τάς φυσικάς καί ἠθικάς τοῦ κόσμου 
δυνάμεις, ὧν μία εἶναι καί ἡ βούλησις τῶν ἀνθρώπων καί ἡ καθολική βού-
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Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ 

Ο Ἅγιος Νεκτάριος ὁ Θαυματουργός, ὁ σοφός καί ἀπλανής Διδάσκαλος 
τῆς Ἐκκλησίας μας, στό ἔργο του «Χριστιανική Ἠθική» καί στό κεφά-

λαιο πού φέρει τόν τίτλο «Ἰδιαίτερα καθήκοντα», ἀναφέρεται μεταξύ τῶν 
ἄλλων καί στά καθήκοντα τοῦ χριστιανοῦ πρός τήν Πολιτεία, ἀλλά καί στά 
καθήκοντα τῶν ἀρχόντων πρός τούς πολῖτες. Πιό συγκεκριμένα ξεκινάει μέ 
τό καθῆκον πού ἔχει ὁ κάθε χριστιανός, ὡς μέλος τῆς πολιτείας, νά ἀγαπάει 
τήν πατρίδα του, τήν χώρα στήν ὁποία γεννήθηκε καί ἀνατράφηκε, ἤ τήν 
χώρα τήν ὁποία ἐλεύθερα ἐξέλεξε γιά πατρίδα του. Προσθέτει μάλιστα ὅτι ἡ 
χριστιανική φιλοπατρία δέν ἔχει ἀποκλειστικότητα, ἀλλ’ ἔχει ὡς χαρακτή-
ρα τήν παγκόσμια ἀγάπη.

Ὁ χριστιανός, κατά τόν Ἅγιο Νεκτάριο ἔχει ὑποχρέωση ἀπό τήν χρι-
στιανική του πίστη νά σέβεται τούς νόμους καί τίς διατάξεις τῆς πολιτείας 
στήν ὁποία ἀνήκει, γιατί οἱ νόμοι αὐτοί ἔχουν τήν ἀρχή τους καί τήν ἀναφο-
ρά τους στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Στήν συνέχεια θά δοῦμε ποιά εἶναι ἡ στάση 
τοῦ χριστιανοῦ ὅταν οἱ νόμοι τῆς πολιτείας εἶναι ἀντίθετοι μέ τό θέλημα 
τοῦ Θεοῦ. Ὁ χριστιανός, μάλιστα, δέν τηρεῖ τούς νόμους τῆς πολιτείας ἀπό 
φόβο γιά τίς ποινές πού ἀπονέμονται στούς παραβάτες ἀλλά ἀπό εὐλά-
βεια πρός τόν Θεό καί ἐξ ἀγαθῆς συνειδήσεως. Ἡ πολιτεία ἀπό τήν μεριά 
της προνοεῖ γιά τήν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν καί γιά τήν θρησκευτική, ἠθική 
καί διανοητική ἀνάπτυξη τῶν μελῶν της καί γι’ αὐτό οἱ χριστιανοί ὀφεί-
λουν νά συνεισφέρουν στίς ἀνάγκες τῆς πατρίδος τους «… καί νά ἀποτίωσιν 
ἀγογγύστως τούς πρός πραγματοποίησιν τῆς ἐθνικῆς ἰδέας καί τοῦ ἠθικοῦ 
σκοποῦ τῆς πολιτείας ἀναγκαίους φόρους» (Ρωμ. ιγ́  6, Μτθ. ιζ́  25, κβ́  21). 
Νά λοιπόν ποιά εἶναι ἡ λύση στό πρόβλημα τῆς φοροδιαφυγῆς. Ὅταν οἱ 
πολιτικοί ἄρχοντες ἐπιτελοῦν στό ἀκέραιο τό καθῆκον τους, φροντίζουν γιά 
τήν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν καί γιά τήν θρησκευτική ἠθική καί διανοητική 
ἀνάπτυξή τους, τότε καί οἱ πολῖτες ἀνταποκρίνονται μέ προθυμία στίς ὑπο-
χρεώσεις τους καί πληρώνουν τούς φόρους πού τούς ἀναλογοῦν. Ἄν ὅμως 
ἡ πολιτεία ἔχει ξεφύγει ἀπό αὐτόν τόν προσανατολισμό, τότε πῶς μπορεῖ νά 
περιμένει ἀπό τούς πολῖτες συνέπεια; Ἄς τό ἀκούσουν αὐτό καί οἱ σημερι-
νοί πολιτικοί ἡγέτες τοῦ τόπου μας πού προσπαθοῦν μέ διάφορους τρόπους 
νά εἰσπράξουν ἀπό τούς πολῖτες τούς φόρους. Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος τούς 
ὑποδεικνύει τόν καλύτερο καί ἀποτελεσματικότερο τρόπο.
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Ο ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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Στήν συνέχεια ὁ Ἅγιός μας, ὑπογραμμίζει τό καθῆκον πού ἔχει κάθε 
πολίτης νά στρατεύεται καί νά πολεμάει ἄν χρειαστεῖ ὑπέρ τῆς πατρίδος του 
ὥστε νά διασφαλίζεται ἡ ἀσφάλεια τῆς χώρας του καί νά διεκδικοῦνται τά 
δικαιώματα τοῦ ἔθνους του τά ὁποῖα ἄλλα ἔθνη ἐπιχειροῦν νά καταπατή-
σουν. Παραθέτει μάλιστα ἰσχυρότατο καί ἀκλόνητο ἐπιχείρημα ὑπέρ τῆς 
στρατεύσεως καί συμμετοχῆς σέ πόλεμο, ἐναντίον ὅσων καταστρατηγοῦν τά 
δικαιώματα τῆς πατρίδος ἑκάστου λέγοντας: «Τοῦτο δέ, διότι ἡ ἰδέα τῆς βα-
σιλείας τῶν Οὐρανῶν δέν ἐπραγματοποιήθη ἐντελῶς ἐπί τῆς γῆς ἐφ’ ὅσον 
δέ ἡ κατάστασις τῆς ἠθικῆς ἀτελείας θά διατελῆ, θά συνεπάγηται ἀναγκαί-
ως πόλεμον». Αὐτή εἶναι ἡ πραγματική χριστιανική θεώρηση τῶν πραγμά-
των πού ἀντικρούει τούς παραλογισμούς τῶν ψευδομαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ 
ἀλλά καί τῶν ἀντιρρησιῶν συνείδησης πού ἀρνοῦνται τήν στράτευση καί 
τήν ὑπεράσπιση τῆς πατρίδος τους μέ ὅπλα.

Προχωράει ὅμως ἀκόμη πιό βαθειά ὁ Ἅγιος Νεκτάριος τονίζοντας 
ὅτι στήν ἀληθινή φιλοπατρία ἀντίκειται ἡ ἐθνική ἀδιαφορία καί ἡ πολιτική 
ἀπάθεια ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τήν φιλαυτία. Ὁ φίλαυτος ἐνδιαφέρεται 
μόνο γιά τό ἀτομικό του συμφέρον καί εἶναι ἀδιάφορος γιά τό γενικό συμ-
φέρον τῆς πατρίδος του. Στήν ἀληθινή φιλοπατρία ἀντίκειται καί ὁ «ψευδής 
κοσμοπολιτισμός», ὅταν ὁ ἄνθρωπος βλέπει τόν ἑαυτό του μόνο σέ σχέση μέ 
τήν ἀνθρωπότητα, ξεχνῶντας ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα συνίσταται ἀπό ἐπί μέρους 
ἔθνη, καί ὅτι κάθε ἄνθρωπος ἀνήκει πρῶτα σέ ἕνα συγκεκριμένο ἔθνος καί 
σέ μιά συγκεκριμένη πολιτεία καί μετά σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα καί ἄρα 
ὀφείλει νά ἐνδιαφέρεται ἐνεργά γιά τήν εὐημερία τοῦ ἔθνους του. Ἀπό τήν 
ἄλλη μεριά, ὅποιος ἔχει φιλοπατρία δέν πρέπει νά ξεχνᾶ ὅτι συγχρόνως 
εἶναι καί μέλος ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος καί γι’ αὐτό δέν περιφρονεῖ τά ἄλλα 
ἔθνη οὔτε εἶναι ἀδιάφορος «… πρός τά γενικά τῆς ὅλης ἀνθρωπότητος συμ-
φέροντα».

Στήν συνέχεια ὁ Ἅγιος Νεκτάριος παραθέτει ὅλα τά χωρία τῆς Καινῆς 
Διαθήκης (Ρωμ. ιγ́  1, Ά  Πέτρ. β́  13 καί Ἰωάν. ιθ́  11) σύμφωνα μέ τά ὁποῖα 
«οἱ λειτουργοί τῆς πολιτείας πρέπει νά θεωρῶνται ὡς ὑπό τοῦ Θεοῦ τεταγ-
μένοι ὡς καί πᾶσα πολιτική ἐξουσία. Προσθέτει ὅμως καί κάτι πολύ σημα-
ντικό. Ναί μέν οἱ ἄρχοντες κατέχουν τήν ἐξουσία σύμφωνα μέ τήν βούληση 
τοῦ Θεοῦ, ὅμως ἡ παραδοχή αὐτή δέν ἀποκλείει καί τήν ἄλλη ἀλήθεια ὅτι 
ἡ πολιτική ἀρχή λαμβάνει τήν ἐξουσία καί μέ τήν καθολική βούληση τῶν 
πολιτῶν ἑνός ἔθνους. «… διότι ὁ Θεός κυβερνᾶ τόν κόσμον καί διευθύνει 
εἰς τόν τελικόν αὐτοῦ σκοπόν, πρός ὅν ἐδημιούργησεν αὐτόν, διά τῆς συνερ-
γείας τῆς θείας αὐτοῦ δυνάμεως πρός τάς φυσικάς καί ἠθικάς τοῦ κόσμου 
δυνάμεις, ὧν μία εἶναι καί ἡ βούλησις τῶν ἀνθρώπων καί ἡ καθολική βού-
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Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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λησις τῶν ἐθνῶν». Ὁ Ἀπ. Παῦλος ὀνομάζει τούς ἄρχοντες τῆς πολιτείας λει-
τουργούς Θεοῦ εἰς τό ἀγαθόν (Ρωμ. ιγ́   4-6). Ἄρα λοιπόν τό γεγονός ὅτι οἱ 
ἄρχοντες τῆς πολιτείας βρίσκονται μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ στήν θέση αὐτή 
εἶναι σχετικό, καί προϋποθέτει τήν ταύτιση τῶν ἀρχόντων μέ τό θέλημα τοῦ 
Θεοῦ. Καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ πού πρέπει ὡς διάκονοι τοῦ Θεοῦ νά ὑπηρε-
τοῦν οἱ ἄρχοντες τῆς πολιτείας εἶναι ἡ πνευματική τελειοποίηση τοῦ ἀνθρώ-
που καί ἡ ἐξομοίωσή του μέ τόν Θεό. Αὐτή εἶναι ἡ κυριότερη ἀποστολή τῶν 
πολιτικῶν ἀρχόντων: Ἡ πνευματική ἀνάπτυξη τῶν πολιτῶν καί δι’ αὐτῆς ἡ 
πραγματοποίηση τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν ἐπί τῆς γῆς στόν μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό. Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἡ πολιτεία δέν ὀφείλει νά φροντίζει 
γιά τήν ὑλική εὐημερία τῶν πολιτῶν. Φροντίζει καί γι’ αὐτή γιατί εἶναι ἀπα-
ραίτητη προϋπόθεση καί γιά τήν πνευματική ἀνάπτυξη, ἀλλά δέν ἀποτελεῖ 
τόν ὕψιστο σκοπό καί τήν πρώτη προτεραιότητα γιατί τότε οἱ λειτουργοί τῆς 
πολιτείας παύουν νά εἶναι διάκονοι τοῦ Θεοῦ.

Ἀμέσως μετά ὁ Ἅγιος περιγράφει τά χαρακτηριστικά πού πρέπει νά 
ἔχουν οἱ πολιτικοί ἄρχοντες ἀλλά καί τῶν ἠθικῶν κινήτρων πού πρέπει νά 
διαθέτουν κατά τήν ἐκπλήρωση τῶν καθηκόντων τους. Οἱ λειτουργοί τῆς 
πολιτείας λοιπόν ὀφείλουν νά ἐκπληροῦν τά πολιτικά τους καθήκοντα ὄχι 
ἀπό ἰδιοτέλεια καί φιλαρχία ἀλλά κινούμενοι ἀπό τήν ἀγάπη τους γιά τήν 
πατρίδα, μέ ἀγνά ἠθικά ἐλατήρια, ἐργαζόμενοι μέ σταθερότητα καί καρτε-
ρία, ὥστε νά μήν ἀπογοητεύονται εὔκολα ἀπό τήν ἀχαριστία τῶν πολιτῶν 
οὔτε νά χάνουν τό θάρρος τους ἀπό τίς δυσχέρειες καί τίς δυσκολίες πού θά 
συναντήσουν στό ἔργο τους. Αὐτούς τούς ἄρχοντες πού κινοῦνται μέ αὐτό τό 
πνεῦμα ὀφείλουν οἱ πολῖτες νά τούς σέβονται καί νά τούς τιμοῦν καθώς ἐπί-
σης καί νά ὑπακούουν στούς νόμους καί στίς διατάξεις πού αὐτοί θεσπίζουν 
καί νά εἶναι συνεργοί «πρός πᾶν ἀγαθόν».

Ὅταν ὅμως οἱ πολιτικοί ἄρχοντες ψηφίζουν νόμους πού ἔρχονται 
σέ ἀντίθεση μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ζητοῦν τήν παραβίαση τῶν Θείων 
ἐντολῶν τότε, καί μόνον τότε, ἐπιτρέπεται ἡ ἀπείθεια ἀπό τούς πολῖτες. Γι’ 
αὐτό πρέπει νά εἶναι πολύ προσεκτικοί οἱ λειτουργοί τῆς πολιτείας ὥστε οἱ 
νόμοι πού ἐπιβάλλουν στούς πολῖτες πρός ἐφαρμογή νά στηρίζονται πάνω 
στίς ἀρχές τοῦ ἠθικοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά μήν προκαλοῦν τήν ἀπεί-
θεια τῶν πολιτῶν.

Ὀφείλουμε μεγάλη εὐγνωμοσύνη στόν σοφό Διδάσκαλο τῆς Ἐκκλη-
σίας μας Ἅγιο Νεκτάριο τόν Θαυματουργό πού τόσο ἀναλυτικά καί μέ τόση 
σαφήνεια μᾶς παραθέτει ὅλα αὐτά τά στοιχεῖα πού μᾶς βάζουν ὅλους, λαό 
καί ἄρχοντες, ἐνώπιον τῶν ὑποχρεώσεών μας καί τῶν εὐθυνῶν μας.

                                               π. Πασχάλης Γρίβας
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τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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Εἰς μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου

Ἔτσι, γιά νά μή ξεχνᾶμε 
αὐτούς πού μᾶς φώτισαν πνευματικά

Μ
έ τό γραπτό μου αὐτό κείμενο, ἐπανέρχομαι στό νά ἀναφέρω –ὅσο 
θυμᾶμαι– τίς συμβουλές τοῦ πατρός Γερβασίου Παρασκευοπού-

λου πού ἀσφαλῶς δέν ἐλέχθησαν ἀπό τά χείλη του γιά τήν τότε ἐποχή, 
ἀλλά γιά πάντα γιατί ἦσαν συμβουλές θεῖες καί ἐβασίζοντο στή μελέτη 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν ἱερῶν ἐν γένει κειμένων.

Τά μαθήματα πού ἔκανε ἀφοροῦσαν στά πολύ μικρά παιδιά, στά 
μεγαλύτερα, στούς γονεῖς, στούς συζύγους, στούς μοναχικούς ἀνθρώ-
πους καί γενικῶς δέν ἄφηναν καμμία πτυχή τῆς ζωῆς μας ἀφώτιστη. 
Ἑπομένως, οὐδεμία δικαιολογία ὑπάρχει στό νά ξεχνοῦμε, ἤ νά κάνου-
με ἐκπτώσεις στά τοῦ ἐδῶ βίου μας.

Ὅποιος τόν ἄκουγε στίς ὁμιλίες του στήν ἀρχή τρόμαζε, δυσπι-
στοῦσε, ἔλεγε ὅτι ἦταν ὑπερβολικός, μετά ὅμως σιγά-σιγά, ἄνοιγαν τά 
μάτια τῆς ψυχῆς του περισσότερο καί στό τέλος κρεμόταν κυριολεκτικά 
ἀπό τά χείλη του.

Ἦταν ἄφθαστος, ἦταν γνώστης, ἦταν παιδαγωγός, ἦταν – σύμφω-
να πάντα μέ τά ἱερά κείμενα – γλωσσοπλάστης, ἔτσι ὥστε νά μή σοῦ 
ἄφηνε νοηματικά κενά καί ἐξ ὅλων αὐτῶν νά συρρέει στά μαθήματά του 
τόσος κόσμος πού ἀφ’ ἑνός μέν ἡ αἴθουσα πού δίδασκε δέν χωροῦσε τό 
ἀκροατήριο, ἀλλά καί δρόμοι καί οἱ παράδρομοι βούλιαζαν.

Τί λοιπόν νά πρωτοθυμηθεῖ κανείς γιά τόν Ἅγιο αὐτόν ἄνθρωπο; 
Τί νά πρωτογράψει; Πῶς στή θύμισή του νά μή κλάψει κάποιος πού 
πραγ ματικά σώθηκε ἀπό πολλά στραβοπατήματα τῆς ζωῆς πού εἶχε 
ἐπιλέξει;

Πολλοί τόν ἐπέκριναν γιά τήν αὐστηρότητά του καί τοῦ εἶχαν ἐπι-
τεθεῖ λεκτικῶς, ἤ καί γραπτῶς ἀκόμη, σέ ἐφημερίδες (τότε δέν ὑπῆρχε 
τηλεόραση), ἀλλά μετενόησαν πικρῶς καί ζήτησαν συγγνώμη μετά δα-
κρύων. Ἔδειχνε αὐστηρός, ἔδειχνε ἐπιβλητικός, ἦταν ἀμετακίνητος σ’ 
αὐτά πού δίδασκε, ἀλλά … ἀλλά τούς συγχωροῦσε ὅλους καί τούς 
ἔκανε νά καταλάβουν ὅτι τό καλό καί ψυχοφελές ἔρχεται μέ θυσίες, μέ 
κόπους καί ὅτι ἡ ἐδῶ ζωή δέν ἔχει χαρές καί πανηγύρια, ἀλλά προσπά-
θεια μεγάλη γιά νά φθάση κάποιος στό ἐπιθυμητό ἀποτέλεσμα, δηλαδή 
στήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς.

Αὐτά τά ὀλίγα εἰσαγωγικά γιά ὅσους δέν εἶχαν τήν εὐλογία καί 
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τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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σᾶς λέω τί ἔγινε στήν Πάτρα.
Τώρα βεβαίως ἐδῶ ὑπάρχη καί ὁ ἀντίλογος, ἀλλά ἐμένα προσωπι-

κά, ἐπιτρέψατέ μου νά ταυτίζομαι μέ τήν γνώμη τοῦ παππούλη.
Θεωρῶ τόν ἑαυτό μου πανευτυχῆ πού ἔχω γράμματα ἀπό τήν οἰκο-

γένειά μου (πεθαμένοι οἱ περισσότεροι) καί ἀναπολῶ διαβάζοντάς τα, 
ἀπό τό νά εἶχα μηνύματα ἤ δέν ξέρω τί ἄλλο, πού τώρα δέν θά ὑπῆρχαν. 
Νά ἐξέλιπε ἄραγε ὁ καλῶς ἐννοούμενος ρομαντισμός;

Δραστηριότητες
Οἱ δραστηριότητές του ἦσαν ἀμέτρητες.
Δίδασκε, ἀπό τά ἱερά κείμενα, γραμματική, συντακτικό, ἑρμηνεία, 

ἀνάλυση, ἐπεξήγηση, ἐφαρμογή. Μιλοῦσε Ἀραμαϊκά καί Ἑβραϊκά. Τά 
δέ Ἑλληνικά του δέν τά ἔφθανε κανείς.

Οἱ Τρεμπέλας, Νησιώτης, π. Ἰωήλ Γιαννακόπουλος, π. Χριστόδου-
λος (δέν θυμᾶμαι τό ἐπίθετό του), π. Ἐπιφ. Θεοδωρόπουλος, Καντιώτης, 
καθηγηταί τῆς Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί πολλοί ἄλλοι τόν 
συνεβουλεύοντο γιά πολλά θέματα. Τούς ἔλεγε νά μαθαίνουν καλά τή 
γραμματική καί τό συντακτικό γιατί θά ἔλθει καιρός – καί ἦλθε – πού 
θά θελήσουν οἱ «ἄρχοντες» νά τά ὑποβιβάσουν ὅλα αὐτά γιά νά χαλά-
σουν τή γλῶσσα μας καί νά ἀλλοιώσουν τήν ἑρμηνεία τῶν ἱερῶν κειμέ-
νων, ὥστε νά ἐπέλθει σύγχυσις τῆς ἑρμηνείας στήν ὁποία ἔδιδε μεγάλη 
σημασία.

Ἵδρυσε –ὡς γνωστόν– τήν Ἀναπλαστική Σχολή Θηλέων. Τό ἔργο 
αὐτό ἦταν ἐκπληκτικό. Διδασκόμεθα ἀπό ἀρχαῖα Ἑλληνικά, μέχρι χει-
ροτεχνία.

Δημιούργησε σχολή νέων, νεανίδων, γονέων, συζύγων, γονέων-
τέκνων κ.λ.π.

Κάθε Κυριακή ἀπόγευμα εἶχε κατήχηση ἐνηλίκων. Περιττόν νά σᾶς 
πῶ ὅτι κατά τήν κατήχηση αὐτή, στήν αἴθουσα δέν ἔπεφτε καρφίτσα.

Αὐστηρός, ὀξύτατος στήν ἀκοή τῶν ἐρωτημάτων, ὑπερβολικός καί 
σχολαστικός στήν ἀνάπτυξη τῆς ἑρμηνείας, ἔτσι ὥστε νά μήν ὑπάρχη τό 
παραμικρό κενό.

Ἱερατική Σχολή Πατρῶν
Δίδασκε στήν Ἱερατική Σχολή Πατρῶν, ἀπό τήν ὁποία ἀπεφοίτησε 

καί ὁ πρ. ἐφημέριος τοῦ Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων π. Ἠλίας Στεφόπου-
λος.

Κάποτε στή Σχολή αὐτή ρωτήθηκε ἀπό Ἱερέα ἄν κατά τήν βάπτι-
ση τῶν νηπίων πρέπει νά βυθίζουν τό κεφάλι τοῦ παιδιοῦ στό νερό, ἤ 
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εὐτυχία νά τόν γνωρίσουν.
Τώρα ἔρχομαι νά ἀναφέρω μερικά ἀπό αὐτά πού θυμᾶμαι, ἀλλά 

καί μοῦ εἶχαν διηγηθεῖ οἱ θεῖες μου καί οἱ κατηχήτριές μου.

«Τό σημεῖο τοῦ τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ,
δέν εἶναι «βιολί»

Μᾶς ἔλεγε λοιπόν: «Ὅταν θά περνᾶτε ἀπό ἐκκλησία δέν θά κάνετε 
τόν Σταυρό σας περπατῶντας, ἀλλά θά στέκεσθε προσοχή, μέ τό κεφά-
λι γυρισμένο στόν Ἱερό Ναό, γιατί τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ πού κάνουμε 
ἀποτελεῖ ὁμολογία πίστεως.

Ἡ ὁμολογία λοιπόν αὐτή πρέπει νά γίνεται σέ στάση προσοχῆς 
καί τά χέρια νά δείχνουν μέ σταθερότητα τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ καί 
ὄχι νά παίζουν «βιολί». Ὅταν εἴμαστε μικρά γιά νά μπορέσουμε νά κα-
ταλάβουμε πῶς νά κάνουμε τό σταυρό μας, μᾶς ἔλεγε: «Ἐνώνουμε τά 
τρία πρῶτα δάκτυλα τοῦ δεξιοῦ μας χεριοῦ πού συμβολίζουν μέ αὐτό 
τό σχῆμα τήν Ἁγία Τριάδα καί λέμε: «Στό κεφάλι, στήν κοιλιά, δεξιά κι 
ἀριστερά». Ἐμεῖς τό θεωρούσαμε παιχνίδι καί γελούσαμε, ἀλλά ἔδει-
χνε συγκατάβαση προκειμένου νά τό μάθουμε καί νά μή τό ξεχάσουμε 
ποτέ. Καί δέν τό ξεχάσαμε.

Προσοχή στό «φυτώριο»
Εἶχε μεγάλη ἀδυναμία στά μικρά παιδιά. Ἔλεγε χαρακτηριστικά 

σέ ἕναν ἀδελφό τῆς μητέρας μου: «Νῖκο, προσοχή μεγάλη στό φυτώριο, 
ἐννοῶντας βεβαίως τά παιδιά. Ἄν τά θεμέλια εἶναι σαθρά, τότε τό οἰκο-
δόμημα θά πέσει. Γι’ αὐτό, τά μάτια σας δεκατέσσαρα στήν ἀνατροφή 
τους. Ἄν ἀπό μικρά δέν τούς βάλετε χαλινάρι, ὅταν θά μεγαλώσουν … 
θά ἀφηνιάσουν … Πάντως, ἄν τά θεμέλια εἶναι στέρεα, ὅσο μετά καί νά 
ξεστρατίσουν, στό τέλος θά ἐπανέλθουν στήν κανονική τους τροχιά».

Ὅσο πρός τήν τεχνολογική ἐξέλιξη,
τόσο πρός τήν καταστροφή

Ἡ μητέρα μου μοῦ ἔλεγε ὅτι ὁ παππούλης ἦταν κατά τῆς τεχνο-
λογικῆς ἐξελίξεως, διότι πίστευε ὅτι τά νέα τεχνολογικά μηχανήματα 
θά στερήσουν τήν ἐργασία πολλῶν ἀνθρώπων. Πράγματι στήν Πάτρα 
ὑπῆρχε ἡ μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία τῶν Βαλκανίων τοῦ Εὐαγγέ-
λου Λαδοπούλου. Ἐκεῖ δούλευαν πάρα πολλοί ἐργάτες καί ἔβγαζαν τό 
καθημερινό τους. Κάποια στιγμή ὁ Λαδόπουλος ἄλλαξε τά περισσότε-
ρα τῶν μηχανημάτων τοῦ ἐργοστασίου καί ἀπελύθησαν πάνω ἀπό 800 
ἐργάτες, γιατί τή δουλειά τους τήν ἔκαναν τά μηχανήματα αὐτά. Δέν 
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Ο ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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σᾶς λέω τί ἔγινε στήν Πάτρα.
Τώρα βεβαίως ἐδῶ ὑπάρχη καί ὁ ἀντίλογος, ἀλλά ἐμένα προσωπι-

κά, ἐπιτρέψατέ μου νά ταυτίζομαι μέ τήν γνώμη τοῦ παππούλη.
Θεωρῶ τόν ἑαυτό μου πανευτυχῆ πού ἔχω γράμματα ἀπό τήν οἰκο-

γένειά μου (πεθαμένοι οἱ περισσότεροι) καί ἀναπολῶ διαβάζοντάς τα, 
ἀπό τό νά εἶχα μηνύματα ἤ δέν ξέρω τί ἄλλο, πού τώρα δέν θά ὑπῆρχαν. 
Νά ἐξέλιπε ἄραγε ὁ καλῶς ἐννοούμενος ρομαντισμός;

Δραστηριότητες
Οἱ δραστηριότητές του ἦσαν ἀμέτρητες.
Δίδασκε, ἀπό τά ἱερά κείμενα, γραμματική, συντακτικό, ἑρμηνεία, 

ἀνάλυση, ἐπεξήγηση, ἐφαρμογή. Μιλοῦσε Ἀραμαϊκά καί Ἑβραϊκά. Τά 
δέ Ἑλληνικά του δέν τά ἔφθανε κανείς.

Οἱ Τρεμπέλας, Νησιώτης, π. Ἰωήλ Γιαννακόπουλος, π. Χριστόδου-
λος (δέν θυμᾶμαι τό ἐπίθετό του), π. Ἐπιφ. Θεοδωρόπουλος, Καντιώτης, 
καθηγηταί τῆς Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί πολλοί ἄλλοι τόν 
συνεβουλεύοντο γιά πολλά θέματα. Τούς ἔλεγε νά μαθαίνουν καλά τή 
γραμματική καί τό συντακτικό γιατί θά ἔλθει καιρός – καί ἦλθε – πού 
θά θελήσουν οἱ «ἄρχοντες» νά τά ὑποβιβάσουν ὅλα αὐτά γιά νά χαλά-
σουν τή γλῶσσα μας καί νά ἀλλοιώσουν τήν ἑρμηνεία τῶν ἱερῶν κειμέ-
νων, ὥστε νά ἐπέλθει σύγχυσις τῆς ἑρμηνείας στήν ὁποία ἔδιδε μεγάλη 
σημασία.

Ἵδρυσε –ὡς γνωστόν– τήν Ἀναπλαστική Σχολή Θηλέων. Τό ἔργο 
αὐτό ἦταν ἐκπληκτικό. Διδασκόμεθα ἀπό ἀρχαῖα Ἑλληνικά, μέχρι χει-
ροτεχνία.

Δημιούργησε σχολή νέων, νεανίδων, γονέων, συζύγων, γονέων-
τέκνων κ.λ.π.

Κάθε Κυριακή ἀπόγευμα εἶχε κατήχηση ἐνηλίκων. Περιττόν νά σᾶς 
πῶ ὅτι κατά τήν κατήχηση αὐτή, στήν αἴθουσα δέν ἔπεφτε καρφίτσα.

Αὐστηρός, ὀξύτατος στήν ἀκοή τῶν ἐρωτημάτων, ὑπερβολικός καί 
σχολαστικός στήν ἀνάπτυξη τῆς ἑρμηνείας, ἔτσι ὥστε νά μήν ὑπάρχη τό 
παραμικρό κενό.

Ἱερατική Σχολή Πατρῶν
Δίδασκε στήν Ἱερατική Σχολή Πατρῶν, ἀπό τήν ὁποία ἀπεφοίτησε 

καί ὁ πρ. ἐφημέριος τοῦ Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων π. Ἠλίας Στεφόπου-
λος.

Κάποτε στή Σχολή αὐτή ρωτήθηκε ἀπό Ἱερέα ἄν κατά τήν βάπτι-
ση τῶν νηπίων πρέπει νά βυθίζουν τό κεφάλι τοῦ παιδιοῦ στό νερό, ἤ 
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Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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κλείδωσε τήν θήκη, ἔβγαλε ἔξω τήν κάρα τοῦ παππούλη καί προσκύ-
νησα. Καταλαβαίνετε τί συγκίνηση εἶχα, ἀλλά καί τί εὐλογία! Τοὐλάχι-
στον ἔτσι τό κατάλαβα ἐγώ.

Εὔχομαι ὁλόψυχα ὅλοι νά ἔχουμε, ἀπό κεῖ πού βρίσκεται, τήν εὐλο-
γία του.

Ἄξιον θαυμασμοῦ
Στήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων του, περιττόν νά πῶ ὅτι εἶχε συρ-

ρεύσει πλῆθος κόσμου ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα καί ὄχι μόνον ἀπό τήν Πά-
τρα.

Τήν ὥρα λοιπόν πού ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν πῆρε στά χέρια του 
τήν κάρα τοῦ π. Γερβασίου, εὐλόγησε ὅλη τήν πόλη καί τότε ὅλος ὁ κό-
σμος ἀνεφώνησε: «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος» ἐντελῶς αὐθόρμητα.

Εὔχομαι ὁλόψυχα νά ἔχουμε ἀπό ἐκεῖ ψηλά πού εἶναι, τήν εὐλογία 
καὶ τὴν εὐχή του!

      Εὐαγγελία Μπεκιάρη
                Νομικός

Η  ΤΑΙΝΙΑ «ΦΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ» 
ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΙΔΩΣ

A
φορμὴ γιὰ τὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ στάθηκε ἡ Μεξικάνικη ταινία 
«Φῶς μετὰ τὸ  σκοτάδι», ποὺ προβλήθηκε τὴν Παρασκευὴ 30 Ὀκτω-

βρίου στὴ μεταμεσονύκτια ζώνη προγράμματος τῆς ΕΡΤ. Ἡ χυδαιότητα 
καὶ ἡ διαστροφὴ τῆς ταινίας μὲ ἄφησαν ἐμβρόντητη. Ἀκόμα περισσότερο 
μὲ ἐξέπληξε τὸ γεγονός, ὅτι ἡ συγκεκριμένη ταινία τιμήθηκε μὲ τὸ βρα-
βεῖο σκηνοθεσίας τοῦ Φεστιβὰλ τῶν Καννῶν τὸ 2012. 

Δὲ θὰ περιγράψω συγκεκριμένες σκηνές, γιὰ νὰ μὴ γίνει καὶ τὸ ἄρθρο 
αὐτὸ χυδαῖο. Ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ ἀναφερθῶ μόνο σὲ μία «τρυφερὴ» σκη-
νή, ὅπου ὁ πατέρας τῆς οἰκογένειας γαργαλάει καὶ φιλάει τὸν νηπιακῆς 
ἡλικίας, γυμνὸ ἀπὸ τὴ μέση καὶ κάτω γιό του, ποὺ βρίσκεται ξαπλωμένος 
στὸ συζυγικὸ κρεβάτι. 

 Στὴν ταινία συμμετέχουν τὰ παιδιὰ τοῦ ἴδιου τοῦ σκηνοθέτη, Κάρ-
λος Ρεϊγάδας, ὁ ὁποῖος σημειωτέον ἔχει δηλώσει πὼς δὲν πιστεύει καθό-
λου στὸ κακὸ μὲ τὴ θρησκευτικὴ ἔννοια. (Ἐξ ὅσων γνωρίζω, στὸ καλὸ δὲν 
ἀναφέρθηκε κἄν. Μᾶλλον τοῦ εἶναι παντελῶς ἄγνωστο.)

Καὶ μιᾶς καὶ ἔγινε λόγος γιὰ παιδιά, ἂς σημειωθεῖ ἐπίσης, ὅτι τὸ 
σῆμα καταλληλότητας τῆς ταινίας ἔγραφε «Ἀκατάλληλο γιὰ ἀνηλίκους 
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ἁπλῶς νά τό βρέχουν καί ὁ παππούλης ἀπήντησε: «Βεβαίως καί πρέπει 
νά βυθίζουν τό κεφάλι στό νερό». Τότε ὁ Ἱερέας ρώτησε: «Καί ἄν πνιγεῖ 
τό παιδί;» Καί ὁ π. Γερβάσιος: «Μακάρι!». Ἔγινε μικρή φασαρία στό 
ἀκροατήριο καί ἐπεκράτησε μιά κάποια ἀνησυχία στήν αἴθουσα. Τότε ὁ 
παππούλης ἐξήγησε: «Λέω μακάρι, γιατί θά πάει ἀπ’ εὐθείας στά δεξιά 
τοῦ Θεοῦ».

Μαρτυρία παλαιᾶς οἰκογενειακῆς φίλης καί μαθήτριας 
τοῦ π. Γερβασίου, τῆς κ. Νικολίτσας Χουρμπιλιάδου

Μοῦ ἀνέφερε περιστατικό ἄξιο θαυμασμοῦ!
Ἦταν καλοκαῖρι καί ὁ παππούλης βρισκόταν στήν κατασκήνωση 

τῶν μικρῶν παιδιῶν στά Συχαινά (προάστιο τῶν Πατρῶν). Ἐκεῖ λοιπόν 
πού ἔτρωγαν ὅλοι μαζί μέ τά παιδιά, σηκώθηκε ὁ π. Γερβάσιος ἀπότο-
μα καί εἶπε: «Πρέπει νά φύγω ἀμέσως τώρα καί νά πάω στά Μποζα-
ΐτικα (ἄλλο προάστιο τῶν Πατρῶν κοντά στά Συχαινά) γιατί μέ καλεῖ 
ἐπειγόντως ἡ Γεωργία ἡ Καραμούζη. Ἡ Γεωργία ἦταν πολύ πιστή μα-
θήτριά του, ἀλλά μετά ἀπό λίγα χρόνια ἦταν καθηλωμένη στό κρεββάτι 
καί ἀπό τήν μέση της καί κάτω παράλυτη.

Ὅλοι, λοιπόν, τόν ρώτησαν: «Μά πῶς τό λέτε αὐτό; Κανείς δέν 
σᾶς εἶπε κάτι. Πῶς λέτε ὅτι σᾶς ζητάει νά πᾶτε τώρα ἀμέσως στό σπίτι 
της;» Ὁ π. Γερβάσιος ὅμως ἄφησε τό φαγητό του στή μέση καί κάποιος 
πού εἶχε αὐτοκίνητο τόν μετέφερε ἐπειγόντως στά Μποζαΐτικα, στό 
σπίτι τῆς Γεωργίας. Ἡ κοπέλα μόλις τόν εἶδε, τά ἔχασε καί τοῦ εἶπε: 
«Παππούλη μου πῶς τέτοια τιμή νά ἔλθετε ἐσεῖς ἐδῶ καί μάλιστα μέσα 
στή ζέστη;» Καί ὁ παππούλης τῆς εἶπε: «Μά ἐσύ μέ φώναξες». Ἡ κο-
πέλα τά ἔχασε καί ἄρχισε νά κλαίει γοερά.

Τί εἶχε συμβεῖ; Τήν ὥρα πού κτυποῦσε τήν πόρτα της ὁ π. Γερ-
βάσιος, αὐτή εἶχε πάρει ἕνα ξυραφάκι νά κόψει τίς φλέβες της, μή 
μπορῶντας νά εἶναι χρόνια στό κρεββάτι. Ἔκλαψαν καί οἱ δύο, τήν 
διάβασε, τήν παρηγόρησε, τῆς συμπαραστάθηκε καί αὐτή πέθανε στά 
90 της χρόνια!

Ἡ προσκυνηματική ἐκδρομή πού κάναμε στά Συχαινά
μέ τά ἄτομα τῆς πνευματικῆς μας Ἑστίας πέρυσι

Ἤμουν ἐπί ποδός νά ξεναγῶ καί νά ἐξηγῶ τά τῆς ζωῆς τῆς κα-
τασκηνώσεως, τά ἀκούσματα πού εἴχαμε τότε, τίς συμβουλές πού μᾶς 
ἔδινε κ.λ.π. Κάνοντας ὅλα αὐτά ὁ π. Γερβάσιος Παρακεντές, ὁ ὁποῖος 
ἔχει τό καθῆκον τῆς φύλαξης τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ παππούλη, ἀφοῦ 
προσκύνησαν ὅλοι, ἔκλεισε τήν λειψανοθήκη καί ἐγώ δέν πρόλαβα νά 
προσκυνήσω. Τό κατάλαβε ὅτι στενοχωρήθηκα πολύ καί τότε ξαναξε-
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Ο ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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κλείδωσε τήν θήκη, ἔβγαλε ἔξω τήν κάρα τοῦ παππούλη καί προσκύ-
νησα. Καταλαβαίνετε τί συγκίνηση εἶχα, ἀλλά καί τί εὐλογία! Τοὐλάχι-
στον ἔτσι τό κατάλαβα ἐγώ.

Εὔχομαι ὁλόψυχα ὅλοι νά ἔχουμε, ἀπό κεῖ πού βρίσκεται, τήν εὐλο-
γία του.

Ἄξιον θαυμασμοῦ
Στήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων του, περιττόν νά πῶ ὅτι εἶχε συρ-

ρεύσει πλῆθος κόσμου ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα καί ὄχι μόνον ἀπό τήν Πά-
τρα.

Τήν ὥρα λοιπόν πού ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν πῆρε στά χέρια του 
τήν κάρα τοῦ π. Γερβασίου, εὐλόγησε ὅλη τήν πόλη καί τότε ὅλος ὁ κό-
σμος ἀνεφώνησε: «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος» ἐντελῶς αὐθόρμητα.

Εὔχομαι ὁλόψυχα νά ἔχουμε ἀπό ἐκεῖ ψηλά πού εἶναι, τήν εὐλογία 
καὶ τὴν εὐχή του!

      Εὐαγγελία Μπεκιάρη
                Νομικός

Η  ΤΑΙΝΙΑ «ΦΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ» 
ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΙΔΩΣ

A
φορμὴ γιὰ τὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ στάθηκε ἡ Μεξικάνικη ταινία 
«Φῶς μετὰ τὸ  σκοτάδι», ποὺ προβλήθηκε τὴν Παρασκευὴ 30 Ὀκτω-

βρίου στὴ μεταμεσονύκτια ζώνη προγράμματος τῆς ΕΡΤ. Ἡ χυδαιότητα 
καὶ ἡ διαστροφὴ τῆς ταινίας μὲ ἄφησαν ἐμβρόντητη. Ἀκόμα περισσότερο 
μὲ ἐξέπληξε τὸ γεγονός, ὅτι ἡ συγκεκριμένη ταινία τιμήθηκε μὲ τὸ βρα-
βεῖο σκηνοθεσίας τοῦ Φεστιβὰλ τῶν Καννῶν τὸ 2012. 

Δὲ θὰ περιγράψω συγκεκριμένες σκηνές, γιὰ νὰ μὴ γίνει καὶ τὸ ἄρθρο 
αὐτὸ χυδαῖο. Ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ ἀναφερθῶ μόνο σὲ μία «τρυφερὴ» σκη-
νή, ὅπου ὁ πατέρας τῆς οἰκογένειας γαργαλάει καὶ φιλάει τὸν νηπιακῆς 
ἡλικίας, γυμνὸ ἀπὸ τὴ μέση καὶ κάτω γιό του, ποὺ βρίσκεται ξαπλωμένος 
στὸ συζυγικὸ κρεβάτι. 

 Στὴν ταινία συμμετέχουν τὰ παιδιὰ τοῦ ἴδιου τοῦ σκηνοθέτη, Κάρ-
λος Ρεϊγάδας, ὁ ὁποῖος σημειωτέον ἔχει δηλώσει πὼς δὲν πιστεύει καθό-
λου στὸ κακὸ μὲ τὴ θρησκευτικὴ ἔννοια. (Ἐξ ὅσων γνωρίζω, στὸ καλὸ δὲν 
ἀναφέρθηκε κἄν. Μᾶλλον τοῦ εἶναι παντελῶς ἄγνωστο.)

Καὶ μιᾶς καὶ ἔγινε λόγος γιὰ παιδιά, ἂς σημειωθεῖ ἐπίσης, ὅτι τὸ 
σῆμα καταλληλότητας τῆς ταινίας ἔγραφε «Ἀκατάλληλο γιὰ ἀνηλίκους 
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Ο ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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Τὸ γεγονὸς βέβαια ὅτι ἡ ἐλευθερία τῆς Τέχνης δὲν τίθεται ὑπὸ ρητὴ 
νομοθετικὴ ἐπιφύλαξη,  δὲ σημαίνει ὅτι μπορεῖ νὰ ἀσκεῖται αὐθαίρετα. Ὁ 
καλλιτέχνης ζεῖ καὶ αὐτὸς μέσα στὴν κοινωνία καὶ ὑπόκειται στὸ γενικῶς 
ἰσχῦον δίκαιο, δηλαδὴ στὸ Σύνταγμα καὶ στοὺς νόμους τοῦ κράτους. Ἔτσι, 
γιὰ παράδειγμα, ὁ ζωγράφος ἀπαγορεύεται νὰ ζωγραφίσει στοὺς τοίχους 
ξένων σπιτιῶν καὶ ὁ λογοτέχνης μπορεῖ νὰ τιμωρηθεῖ γιὰ διάπραξη ἐγκλή-
ματος κατὰ τῆς τιμῆς λ.χ. ἐξύβριση. 

Ἀνακύπτει στὸ σημεῖο αὐτὸ τὸ ἑξῆς ἐρώτημα: Εἶναι ὁ καλλιτέχης 
ἐλεύθερος νὰ παρουσιάζει στὸ κοινὸ ἄσεμνα ἔργα; Σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 
30 τοῦ Ν. 50601931 «Ἄσεμνα θεωροῦνται τὰ χειρόγραφα, ἔντυπα, εἰκόνες 
καὶ λοιπὰ ἀντικείμενα, ὅταν σύμφωνα μὲ τὸ κοινὸ αἴσθημα προσβάλλουν 
τὴν αἰδώ. Δὲ θεωροῦνται ἄσεμνα τὰ ἔργα Τέχνης ἢ ἐπιστήμης καὶ ἰδίως 
αὐτὰ ποὺ ἀνήκουν στὴν πολιτιστικὴ δημιουργία τῆς ἀνθρωπότητας ἢ ποὺ 
συμβάλλουν στὴν προώθηση τῆς ἀνθρώπινης γνώσης, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πε-
ρίπτωση ὅπου παρέχονται πρὸς πώληση πωλοῦνται ἢ παρέχονται εἰδικά, 
σὲ πρόσωπα ἡλικίας κάτω τῶν 18 ἐτῶν καὶ γιὰ σκοποὺς ἄλλους, ἐκτὸς 
ἀπὸ τὴ σπουδή.

Γιὰ τὸ χαρακτηρισμὸ ἔργου ὡς ἀνήκοντος στὶς παραπάνω ἑξαιρέσεις 
(δηλαδὴ γιὰ τὸ χαρακτηρισμό του ὡς ἔργου Τέχνης ἢ ἐπιστήμης) ὁ εἰσαγ-
γελέας μπορεῖ νὰ προκαλέσει συμβουλευτικὴ γνωμοδότηση πενταμελοῦς 
ἐπιτροπῆς, τὴν ὁποία διορίζει ὁ ἴδιος ἀπὸ παιδαγωγούς, καθηγητὲς τῆς 
Ἀνωτάτης Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν καὶ μέλη συλλόγων γιὰ τῶν προστασία 
τῆς παιδικῆς ἡλικίας ἢ ὅπου δὲν ὑπάρχουν τέτοια πρόσωπα, τριμελοῦς 
ἐπιτροπῆς ἀπὸ παιδαγωγοὺς καὶ λογίους».

Ἑπομένως, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἕνα δημιούργημα χαρακτηριστεῖ ὡς 
ἔργο Τέχνης, δὲν μπορεῖ κατ’ ἀρχὴν νὰ θεωρηθεῖ ὡς ἄσεμνο. Καὶ ἀφοῦ 
στὶς μέρες μας κάθε δημιουργικὴ ἔκφραση τῆς ἀνθρώπινης φαντασίας 
θεωρεῖται ἄνευ ἑτέρου ὡς Τέχνη, οὐδόλως ἐνδιαφέρει ἂν ἡ ἑκάστοτε «καλ-
λιτεχικὴ» ἔκφραση προσβάλλει τὴ δημόσια αἰδῶ.

Ἔτσι, ἐνῶ τὰ ἄσεμνα ἔντυπα καὶ λοιπὰ ἀντικείμενα ἐπιτρέπεται νὰ 
κατασχεθοῦν μετὰ τὴν κυκλοφορία τους «γιὰ ἄσεμνα δημοσιεύματα ποὺ 
προσβάλλουν ὁλοφάνερα τὴ δημόσια αἰδῶ στὶς περιπτώσεις ποὺ ὁρίζει ὁ 
νόμος», (ἄρθρο 14 πάρ. 3 περίπτωση δ Συντάγματος), τὰ ἔργα Τέχνης δὲν 
ἐπιτρέπεται νὰ κατασχεθοῦν σὲ καμία περίπτωση, οὔτε μετὰ τὴν κυκλο-
φορία τους. Ἡ κατάσχεση ὡς προληπτικὸ μέτρο, πρὶν δηλαδὴ ἀπὸ τὴν 
κυκλοφορία, ἀπαγορεύεται ἀπολύτως ἀπὸ τὸ Σύνταγμα (ἀρ. 14 πάρ. 3).

Ἡ νομοθετικὴ αὐτὴ ἐπιλογὴ σημαίνει πρακτικὰ τὸ ἑξῆς: Ἂν λ.χ. μιὰ 
ἐφημερίδα δημοσιεύει ἕνα ἰδιαίτερα προκλητικὸ ἄρθρο, ἐπιτρέπεται νὰ κα-
τασχεθεῖ μετὰ τὴν κυκλοφορία της, μὲ εἰσαγγελικὴ παραγγελία. Ἂν ἡ ἴδια 
ἐφημερίδα δημοσιεύει τὴ φωτογραφία ἑνὸς ἰδιαίτερα προκλητικοῦ πίνακα 
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κάτω τῶν δεκαπέντε ἐτῶν». Φαντάζομαι, ὅτι οἱ ὑπεύθυνοι γιὰ τὰ σήματα 
αὐτὰ θεώρησαν, πὼς θὰ πρέπει νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ παρακολούθηση τῆς ταινί-
ας ἀπὸ ἀνηλίκους ἄνω τῶν δεκαπέντε ἐτῶν, ὥστε νὰ μυηθοῦν αὐτοὶ ἀπὸ 
νωρὶς στὴν ὑψηλὴ Τέχνη!

Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε ἐδῶ μὲ τὰ κριτήρια ἀπονομῆς βραβείων στὸ Φε-
στιβὰλ τῶν Καννῶν. Θὰ μᾶς ἀπασχολήσει ὅμως ἡ ἐλευθερία τῆς τέχνης 
καὶ ἡ σχέση της μὲ τὴν αἰδῶ, δηλαδὴ «τὸ αἴσθημα ἀποστροφῆς πρὸς τὸ 
αἰσχρὸν καὶ πρὸς τὸ προκαλλοῦν ἐντροπήν», σύμφωνα μὲ τὸν ὁρισμὸ ποὺ 
ἔδωσε ὁ Ἄρειος Πάγος στὴν ἀπόφαση 1178/1982.

Ἡ ἐλευθερία τῆς τέχνης κατοχυρώνεται συνταγματικὰ στὸ ἄρθρο 
16 πάρ. 1 τοῦ Συντάγματος, ὅπου ἀναφέρεται: «Ἡ τέχνη καὶ ἡ ἐπιστήμη, 
ἡ ἔρευνα καὶ ἡ διδασκαλία εἶναι ἐλεύθερες. Ἡ ἀνάπτυξη καὶ ἡ προαγωγή 
τους ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τοῦ Κράτους (…)». Τὸ ἄρθρο αὐτὸ τοῦ Συντάγ-
ματος δὲν ὑπάγει τὴν ἐλευθερία τῆς Τέχνης σὲ κανενὸς εἴδους ρητοὺς πε-
ριορισμούς. Δὲν γράφει λόγου χάριν «τηρῶντας τοὺς νόμους τοῦ Κράτους», 
ὅπως ἄλλα συνταγματικὰ ἄρθρα.

Περιορισμὸ τῆς ἐλευθερίας τῆς Τέχνης θὰ συνιστοῦσε γιὰ παράδειγ-
μα ἕνας κρατικὰ διατυπωμένος ὁρισμὸς τῆς ἔννοιας τῆς Τέχνης, ἐφ’ ὅσον 
σὲ αὐτὸν δὲ θὰ μποροῦσαν νὰ ὑπαχθοῦν ὅλα τα ἔργα Τέχνης. Τέτοιος κρα-
τικὸς ὁρισμὸς τῆς τέχνης δὲν ὑπάρχει, ἀλλὰ οὔτε καὶ γενικὰ ἀποδεκτὸς 
ἐπιστημονικὸς ὁρισμὸς τῆς ἔννοιας αὐτῆς. 

Γενικῶς γίνεται σήμερα δεκτό, ὅτι Τέχνη εἶναι κάθε δημιουργικὴ 
ἔκφραση τῆς ἀνθρώπινης φαντασίας. Σύμφωνα μὲ τὴ «θεωρία τῶν 
εἰδικῶν», ἔργο Τέχνης εἶναι ὁ,τιδήποτε χαρακτηρίζεται ὡς τέτοιο ἀπὸ τοὺς 
εἰδικούς, δηλαδὴ τοὺς κριτικοὺς Τέχνης ἢ ἄλλους εἰδικοὺς καλλιτέχνες. 
Ἑπομένως, σύμφωνα μὲ τὴ θεωρία αὐτή, ἀρκεῖ μία κινηματογραφικὴ ται-
νία νὰ βραβευτεῖ ἀπὸ τοὺς «εἰδικοὺς» σὲ ἕνα φεστιβάλ, γιὰ νὰ θεωρεῖται 
ἔργο Τέχνης. Μεταξὺ ἄλλων ἔχει διατυπωθεῖ ὁρισμός, σύμφωνα μὲ τὸν 
ὁποῖο Τέχνη εἶναι ἡ ἔκφραση ἀντιλήψεων καὶ «κανόνων» ποὺ ἀναφέρο-
νται στὸ ὡραῖο, εἶναι ὅ,τι ἀποσκοπεῖ στὴν ἱκανοποίηση τῆς αἰσθητικῆς τοῦ 
ἀνθρώπου.

 Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ νομικὴ ἐπιστήμη δέχεται, ὅτι τὸ Σύνταγ-
μα στὸ ἄρθρο 16 δὲν προστατεύει μόνο τὴν «ποιοτικὴ» καλλιτεχνικὴ δη-
μιουργία, ἀλλὰ κάθε ἔκφραση τῆς ἀνθρώπινης φαντασίας, δηλαδὴ καὶ 
ἔργα ριζοσπαστικὰ ἢ ἀποκρουστικὰ ἢ ἀκόμα καὶ προκλητικά. Ἑπομένως, 
–σύμφωνα πάντα μὲ τὰ κριτήρια τῆς σύγχρονης νομικῆς ἐπιστήμης– ἀκό-
μα καὶ τὰ πορνογραφήματα μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν ὡς ἔργα Τέχνης καὶ 
νὰ ἀπολαμβάνουν συνταγματικὴ προστασία. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα 
νὰ μὴν ἀπαγορεύεται ἡ κυκλοφορία καὶ ἡ παρουσίασή τους στὸ κοινὸ (καὶ 
ἐνίοτε νὰ βραβεύονται).
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Ο ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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Τὸ γεγονὸς βέβαια ὅτι ἡ ἐλευθερία τῆς Τέχνης δὲν τίθεται ὑπὸ ρητὴ 
νομοθετικὴ ἐπιφύλαξη,  δὲ σημαίνει ὅτι μπορεῖ νὰ ἀσκεῖται αὐθαίρετα. Ὁ 
καλλιτέχνης ζεῖ καὶ αὐτὸς μέσα στὴν κοινωνία καὶ ὑπόκειται στὸ γενικῶς 
ἰσχῦον δίκαιο, δηλαδὴ στὸ Σύνταγμα καὶ στοὺς νόμους τοῦ κράτους. Ἔτσι, 
γιὰ παράδειγμα, ὁ ζωγράφος ἀπαγορεύεται νὰ ζωγραφίσει στοὺς τοίχους 
ξένων σπιτιῶν καὶ ὁ λογοτέχνης μπορεῖ νὰ τιμωρηθεῖ γιὰ διάπραξη ἐγκλή-
ματος κατὰ τῆς τιμῆς λ.χ. ἐξύβριση. 

Ἀνακύπτει στὸ σημεῖο αὐτὸ τὸ ἑξῆς ἐρώτημα: Εἶναι ὁ καλλιτέχης 
ἐλεύθερος νὰ παρουσιάζει στὸ κοινὸ ἄσεμνα ἔργα; Σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 
30 τοῦ Ν. 50601931 «Ἄσεμνα θεωροῦνται τὰ χειρόγραφα, ἔντυπα, εἰκόνες 
καὶ λοιπὰ ἀντικείμενα, ὅταν σύμφωνα μὲ τὸ κοινὸ αἴσθημα προσβάλλουν 
τὴν αἰδώ. Δὲ θεωροῦνται ἄσεμνα τὰ ἔργα Τέχνης ἢ ἐπιστήμης καὶ ἰδίως 
αὐτὰ ποὺ ἀνήκουν στὴν πολιτιστικὴ δημιουργία τῆς ἀνθρωπότητας ἢ ποὺ 
συμβάλλουν στὴν προώθηση τῆς ἀνθρώπινης γνώσης, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πε-
ρίπτωση ὅπου παρέχονται πρὸς πώληση πωλοῦνται ἢ παρέχονται εἰδικά, 
σὲ πρόσωπα ἡλικίας κάτω τῶν 18 ἐτῶν καὶ γιὰ σκοποὺς ἄλλους, ἐκτὸς 
ἀπὸ τὴ σπουδή.

Γιὰ τὸ χαρακτηρισμὸ ἔργου ὡς ἀνήκοντος στὶς παραπάνω ἑξαιρέσεις 
(δηλαδὴ γιὰ τὸ χαρακτηρισμό του ὡς ἔργου Τέχνης ἢ ἐπιστήμης) ὁ εἰσαγ-
γελέας μπορεῖ νὰ προκαλέσει συμβουλευτικὴ γνωμοδότηση πενταμελοῦς 
ἐπιτροπῆς, τὴν ὁποία διορίζει ὁ ἴδιος ἀπὸ παιδαγωγούς, καθηγητὲς τῆς 
Ἀνωτάτης Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν καὶ μέλη συλλόγων γιὰ τῶν προστασία 
τῆς παιδικῆς ἡλικίας ἢ ὅπου δὲν ὑπάρχουν τέτοια πρόσωπα, τριμελοῦς 
ἐπιτροπῆς ἀπὸ παιδαγωγοὺς καὶ λογίους».

Ἑπομένως, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἕνα δημιούργημα χαρακτηριστεῖ ὡς 
ἔργο Τέχνης, δὲν μπορεῖ κατ’ ἀρχὴν νὰ θεωρηθεῖ ὡς ἄσεμνο. Καὶ ἀφοῦ 
στὶς μέρες μας κάθε δημιουργικὴ ἔκφραση τῆς ἀνθρώπινης φαντασίας 
θεωρεῖται ἄνευ ἑτέρου ὡς Τέχνη, οὐδόλως ἐνδιαφέρει ἂν ἡ ἑκάστοτε «καλ-
λιτεχικὴ» ἔκφραση προσβάλλει τὴ δημόσια αἰδῶ.

Ἔτσι, ἐνῶ τὰ ἄσεμνα ἔντυπα καὶ λοιπὰ ἀντικείμενα ἐπιτρέπεται νὰ 
κατασχεθοῦν μετὰ τὴν κυκλοφορία τους «γιὰ ἄσεμνα δημοσιεύματα ποὺ 
προσβάλλουν ὁλοφάνερα τὴ δημόσια αἰδῶ στὶς περιπτώσεις ποὺ ὁρίζει ὁ 
νόμος», (ἄρθρο 14 πάρ. 3 περίπτωση δ Συντάγματος), τὰ ἔργα Τέχνης δὲν 
ἐπιτρέπεται νὰ κατασχεθοῦν σὲ καμία περίπτωση, οὔτε μετὰ τὴν κυκλο-
φορία τους. Ἡ κατάσχεση ὡς προληπτικὸ μέτρο, πρὶν δηλαδὴ ἀπὸ τὴν 
κυκλοφορία, ἀπαγορεύεται ἀπολύτως ἀπὸ τὸ Σύνταγμα (ἀρ. 14 πάρ. 3).

Ἡ νομοθετικὴ αὐτὴ ἐπιλογὴ σημαίνει πρακτικὰ τὸ ἑξῆς: Ἂν λ.χ. μιὰ 
ἐφημερίδα δημοσιεύει ἕνα ἰδιαίτερα προκλητικὸ ἄρθρο, ἐπιτρέπεται νὰ κα-
τασχεθεῖ μετὰ τὴν κυκλοφορία της, μὲ εἰσαγγελικὴ παραγγελία. Ἂν ἡ ἴδια 
ἐφημερίδα δημοσιεύει τὴ φωτογραφία ἑνὸς ἰδιαίτερα προκλητικοῦ πίνακα 



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 160

Ο ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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Θὰ πρέπει νὰ τονιστεῖ, ὅτι ὁ Ν. 1597/1986 προέβλεπε στὸ ἄρθρο 2 τὴ 
δυνατότητα κατάσχεσης τῶν κινηματογραφικῶν ταινιῶν μετὰ τὴν προ-
βολή τους. Ἡ κατάσχεση ἐπιτρεπόταν στὶς περιπτώσεις καὶ ὑπὸ τὶς προϋ-
ποθέσεις ποὺ προβλέπει τὸ Σύνταγμα γιὰ τὴν κατάσχεση ἐντύπων, ἄρα 
καὶ στὴν περίπτωση ποὺ περιεῖχαν ἄσεμνες εἰκόνες, οἱ ὁποῖες προσβάλ-
λουν ὁλοφάνερα τὴ δημόσια αἰδώ. Ἡ ἐν λόγῳ διάταξη κατακρίθηκε ὡς 
ἀντισυνταγματικὴ ὡς πρὸς τὶς κινηματογραφικὲς ταινίες ποὺ ἀποτελοῦν 
Τέχνη, καὶ ἔτσι πρακτικὰ ἐφαρμόζεται σπάνια.

Ἡ οὐσία εἶναι ὅτι, ὅπως εὔστοχα ἔχει ἐπισημανθεῖ «ἡ σύγχρονη Τέχνη 
ἔχει πρὸ πολλοῦ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὰ ἰδεώδη τοῦ “καλοῦ”, τοῦ “ὡραίου” 
καὶ τῆς πρόκλησης εὐγενῶν συναισθημάτων. Σήμερα, Τέχνη ἀποτελεῖ γιὰ 
ὁρισμένους καὶ ἡ «ἀνήθικη» Τέχνη, ἡ Τέχνη ποὺ σοκάρει, ἀκόμα καὶ αὐτὴ 
ποὺ προκαλεῖ αἰσθήματα φρίκης».

Βεβαίως, ἡ κατάσχεση καὶ ἡ ἀπαγόρευση δὲν ἀποτελοῦν λύση τοῦ 
προβλήματος, καθὼς ἡ κατάχρησή τους μπορεῖ νὰ ἀποβεῖ ἰδιαίτερα ἐπι-
κίνδυνη. Εἶναι ὅμως θλιβερὸ νὰ διαπιστώνει κανείς, ὅτι στὴν Τέχνη ἐπι-
κρατεῖ στὶς μέρες μας ἀσυδοσία καὶ συχνὰ χυδαιότητα καὶ διαστροφή, μὲ 
τὴ “βούλα” μάλιστα τῶν “εἰδικῶν”.

Στὸν ἀντίποδα, ἄκουσα, ἐπίσης πρόσφατα, στὸ ραδιόφωνο νὰ δια-
βάζεται ἕνα κείμενο τοῦ Μίκη Θεοδωράκη σχετικὸ μὲ τὶς συναυλίες ποὺ 
πραγματοποίησε τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1961 ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν ποιητὴ Τάσο 
Λειβαδίτη στὴν Ἑλληνικὴ ἐπαρχία. Στὶς συναυλίες ἐκεῖνες παρουσιάστη-
κε τὸ ἔργο τους «Πολιτεία Ά», ἐνῶ ὁ ποιητὴς ἀπήγγειλε στίχους του. Ὁ 
κ. Θεοδωράκης περιγράφει γλαφυρὰ στὸ κείμενο αὐτὸ τὴ συγκίνηση ποὺ 
ἔβλεπε νὰ καθρεφτίζεται στὰ μάτια τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἄκουγαν 
ποίηση γιὰ πρώτη φορὰ στὴ ζωή τους.

Κι ὕστερα λένε κάποιοι, ὅτι ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ἡ χώρα 
“γυρίζει πίσω” στὴ δεκαετία τοῦ 1960. Μακάρι νὰ συνέβαινε αὐτό. Για-
τί ἐκεῖνα τὰ χρόνια ὑπῆρχε στὴν Ἑλλάδα καὶ ὑλικὴ εὐμάρεια ἀλλὰ καὶ 
πνευματικὸς πλοῦτος. Ὑπῆρχαν δημιουργοὶ ποὺ ἀγωνίζονταν, σὲ σκληρὲς  
συνθῆκες καὶ ταραγμένους καιρούς, γιὰ τὴν πνευματικὴ ἐξύψωση τοῦ 
Ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ ὅπλο τὴν πίστη τους καὶ τὶς ἠθικές τους ἀξίες.

Σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς δημιουργούς, ζῶντες καὶ κεκοιμημένους, πε-
ρισσότερο ἢ λιγότερο ἀναγνωρισμένους, ἀφιερώνεται τοῦτο τὸ ἄρθρο ὡς 
ἕνα ἐλάχιστο «εὐχαριστῶ» γιὰ τὴν προσφορά τους.

      Ἀγγελική Εὐθ. Ζώη
       Νομικός
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ζωγραφικῆς, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ κατασχεθεῖ. Σὲ αὐτὴ τὴ δεύτερη περίπτω-
ση, ὁ τύπος θεωρεῖται ἁπλῶς ὡς τὸ μέσο γιὰ τὴν ἐλεύθερη κυκλοφορία 
ἑνὸς ἔργου Τέχνης, μὲ τὴν προϋπόθεση βέβαια ὅτι ὁ  πίνακας θὰ χαρακτη-
ρισθεῖ ὡς ἔργο Τέχνης. Ὁ σχετικὸς χαρακτηρισμὸς γίνεται ἀπὸ τὴν  ἐπι-
τροπὴ εἰδικῶν ποὺ προβλέπει τὸ ἀνωτέρω ἄρθρο 30 τοῦ Ν. 5060/1932. 

Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴν ἴδια νομοθετικὴ διάταξη ἡ δημόσια αἰδὼς 
μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ὅριο τῆς ἐλευθερίας τῆς Τέχνης μόνο γιὰ τὴν προ-
στασία τῶν ἀνηλίκων. Τοῦτο ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὴ συνταγματικὴ ἐπιταγὴ 
τῆς προστασίας τῆς νεότητας καὶ τῆς παιδικῆς ἡλικίας, ποὺ περιλαμβάνε-
ται, μεταξὺ ἄλλων, στὸ ἄρθρο 21 τοῦ Συντάγματος, παράγραφοι 1 καὶ 3:

«§ 1. Ἡ οἰκογένεια, ὡς θεμέλιο τῆς συντήρησης καὶ προαγωγῆς τοῦ 
Ἔθνους, καθὼς καὶ ὁ γάμος, ἡ μητρότητα καὶ ἡ παιδικὴ ἡλικία τελοῦν ὑπὸ 
τὴν προστασία τοῦ Κράτους.

 § 3. Τὸ Κράτος μεριμνᾶ γιὰ τὴν ὑγεία τῶν πολιτῶν καὶ παίρνει εἰδικὰ 
μέτρα γιὰ τὴν προστασία τῆς νεότητας, τοῦ γήρατος, τῆς ἀναπηρίας καὶ 
γιὰ τὴν περίθαλψη τῶν ἀπόρων». 

Ἡ προστασία τῆς παιδικῆς ἡλικίας καὶ τῆς νεότητας στὸ πεδίο τῆς τη-
λεόρασης, πραγματώνεται κατὰ βάση μὲ τὴν κατάταξη τῶν τηλεοπτικῶν 
προγραμμάτων σὲ κατηγορίες, «ἀνάλογα μὲ τὸ βαθμὸ τῆς δυσμενοῦς ἐπί-
δρασης ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει τὸ περιεχόμενό τους στὴν προσωπικότητα καὶ 
στὴν ἐν γένει ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ ἀνάπτυξη τῶν ἀνηλίκων». Σὲ κάθε 
κατηγορία ἀντιστοιχεῖ, ὅπως ὅλοι ξέρουμε, ἕνα εἰδικὸ σύμβολο, τὸ ὁποῖο 
καθορίζει καὶ τὴν ἐπιτρεπόμενη ὥρα μετάδοσης τῶν τηλεοπτικῶν προ-
γραμμάτων. Ἡ κατάταξη τῶν τηλεοπτικῶν προγραμμάτων σὲ κατηγορί-
ες γίνεται καὶ πάλι ἀπὸ ἐπιτροπὴ εἰδικῶν. Συγκεκριμένα, διενεργεῖται εἴτε 
ἀπὸ ἐπιτροπὴ ἐπιστημόνων τοῦ ἑκάστοτε τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ, εἴτε ἀπὸ 
τὶς ἐπωνομαζόμενες Ἐπιτροπὲς Ἐλέγχου Κινηματογραφικῶν Ταινιῶν, ποὺ 
λειτουργοῦν στὸ Ὑπουργεῖο Τύπου. 

Ὅλα τὰ παραπάνω προβλέπονται στὸ ἄρθρο 8 τοῦ  Προεδρικοῦ Δι-
ατάγματος 100/2000. Στὸ ἴδιο ἄρθρο ὁρίζεται,  ὅτι οἱ τηλεοπτικοὶ φορεῖς 
ὀφείλουν νὰ μὴ μεταδίδουν –μεταξὺ ἄλλων– «προγράμματα ποὺ περιέ-
χουν πορνογραφικὲς σκηνὲς ἢ σκηνὲς ἄσκοπης βίας». (Ὑπάρχει δηλαδὴ 
καὶ ἐπιτρεπόμενη, σκόπιμη βία;) Εὔκολα καταλαβαίνουμε, πὼς ἡ ρύθμιση 
αὐτὴ εἶναι γράμμα κενό, ἀφοῦ τέτοιες σκηνὲς κατακλύζουν καθημερινὰ 
τὶς ὀθόνες τῶν τηλεοπτικῶν δεκτῶν μας.

Ὅσο γιὰ τὶς κινηματογραφικὲς ταινίες, κατατάσσονται καὶ αὐτὲς ἀπὸ 
μία ἐπιτροπὴ νεότητας σὲ κατηγορίες ἀνάλογες μὲ τὶς κατηγορίες τῶν 
τηλεοπτικῶν προγραμμάτων. Ἀνάλογα μὲ τὴν κατάταξη εἶναι πιθανὸ νὰ 
ἀπαγορευτεῖ ἡ παρακολούθηση μιᾶς ταινίας ἀπὸ πρόσωπα νεαρῆς ἡλικί-
ας.
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Ο ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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Θὰ πρέπει νὰ τονιστεῖ, ὅτι ὁ Ν. 1597/1986 προέβλεπε στὸ ἄρθρο 2 τὴ 
δυνατότητα κατάσχεσης τῶν κινηματογραφικῶν ταινιῶν μετὰ τὴν προ-
βολή τους. Ἡ κατάσχεση ἐπιτρεπόταν στὶς περιπτώσεις καὶ ὑπὸ τὶς προϋ-
ποθέσεις ποὺ προβλέπει τὸ Σύνταγμα γιὰ τὴν κατάσχεση ἐντύπων, ἄρα 
καὶ στὴν περίπτωση ποὺ περιεῖχαν ἄσεμνες εἰκόνες, οἱ ὁποῖες προσβάλ-
λουν ὁλοφάνερα τὴ δημόσια αἰδώ. Ἡ ἐν λόγῳ διάταξη κατακρίθηκε ὡς 
ἀντισυνταγματικὴ ὡς πρὸς τὶς κινηματογραφικὲς ταινίες ποὺ ἀποτελοῦν 
Τέχνη, καὶ ἔτσι πρακτικὰ ἐφαρμόζεται σπάνια.

Ἡ οὐσία εἶναι ὅτι, ὅπως εὔστοχα ἔχει ἐπισημανθεῖ «ἡ σύγχρονη Τέχνη 
ἔχει πρὸ πολλοῦ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὰ ἰδεώδη τοῦ “καλοῦ”, τοῦ “ὡραίου” 
καὶ τῆς πρόκλησης εὐγενῶν συναισθημάτων. Σήμερα, Τέχνη ἀποτελεῖ γιὰ 
ὁρισμένους καὶ ἡ «ἀνήθικη» Τέχνη, ἡ Τέχνη ποὺ σοκάρει, ἀκόμα καὶ αὐτὴ 
ποὺ προκαλεῖ αἰσθήματα φρίκης».

Βεβαίως, ἡ κατάσχεση καὶ ἡ ἀπαγόρευση δὲν ἀποτελοῦν λύση τοῦ 
προβλήματος, καθὼς ἡ κατάχρησή τους μπορεῖ νὰ ἀποβεῖ ἰδιαίτερα ἐπι-
κίνδυνη. Εἶναι ὅμως θλιβερὸ νὰ διαπιστώνει κανείς, ὅτι στὴν Τέχνη ἐπι-
κρατεῖ στὶς μέρες μας ἀσυδοσία καὶ συχνὰ χυδαιότητα καὶ διαστροφή, μὲ 
τὴ “βούλα” μάλιστα τῶν “εἰδικῶν”.

Στὸν ἀντίποδα, ἄκουσα, ἐπίσης πρόσφατα, στὸ ραδιόφωνο νὰ δια-
βάζεται ἕνα κείμενο τοῦ Μίκη Θεοδωράκη σχετικὸ μὲ τὶς συναυλίες ποὺ 
πραγματοποίησε τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1961 ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν ποιητὴ Τάσο 
Λειβαδίτη στὴν Ἑλληνικὴ ἐπαρχία. Στὶς συναυλίες ἐκεῖνες παρουσιάστη-
κε τὸ ἔργο τους «Πολιτεία Ά», ἐνῶ ὁ ποιητὴς ἀπήγγειλε στίχους του. Ὁ 
κ. Θεοδωράκης περιγράφει γλαφυρὰ στὸ κείμενο αὐτὸ τὴ συγκίνηση ποὺ 
ἔβλεπε νὰ καθρεφτίζεται στὰ μάτια τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἄκουγαν 
ποίηση γιὰ πρώτη φορὰ στὴ ζωή τους.

Κι ὕστερα λένε κάποιοι, ὅτι ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ἡ χώρα 
“γυρίζει πίσω” στὴ δεκαετία τοῦ 1960. Μακάρι νὰ συνέβαινε αὐτό. Για-
τί ἐκεῖνα τὰ χρόνια ὑπῆρχε στὴν Ἑλλάδα καὶ ὑλικὴ εὐμάρεια ἀλλὰ καὶ 
πνευματικὸς πλοῦτος. Ὑπῆρχαν δημιουργοὶ ποὺ ἀγωνίζονταν, σὲ σκληρὲς  
συνθῆκες καὶ ταραγμένους καιρούς, γιὰ τὴν πνευματικὴ ἐξύψωση τοῦ 
Ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ ὅπλο τὴν πίστη τους καὶ τὶς ἠθικές τους ἀξίες.

Σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς δημιουργούς, ζῶντες καὶ κεκοιμημένους, πε-
ρισσότερο ἢ λιγότερο ἀναγνωρισμένους, ἀφιερώνεται τοῦτο τὸ ἄρθρο ὡς 
ἕνα ἐλάχιστο «εὐχαριστῶ» γιὰ τὴν προσφορά τους.

      Ἀγγελική Εὐθ. Ζώη
       Νομικός
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Ο ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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διάβολο (si quis autem, quod non credimus, in hoc temerator aut contemptor 
extiterit, eternis condempnationibus subiaceat innodatus, et sanctos Dei, 
principes apostolorum Petrum et Paulum sibi in presenti et in futura vita 
sentiat contrarios, atque in inferno inferiori concrematus cum diabolo et 
omnibus deficiat impiis)!

Μὲ τὴν  προβολὴ αὐτῆς τῆς πλαστῆς-ψεύτικης δωρεᾶς, ὁ πάπας κατο-
χύρωσε τὴ βασιλική του ἐξουσία στὶς κτήσεις ποὺ εἶχε ἀποκτήσει, λόγῳ τῆς 
βοήθειας τῶν Φράγκων, στὶς περιοχὲς τῆς Ρώμης καὶ τῆς Κάτω Ἰταλίας. Ἐπι-
πλέον διασφάλιζε τὴν ἐξάρτηση τῶν ἡγεμόνων τῆς Δύσης ἀπὸ τὴν αὐθεντία 
τοῦ παπικοῦ θρόνου, τοῦ μόνου ἁρμοδίου νὰ παρέχει τὸ νόμιμο χρῖσμα τῆς 
βασιλείας.

Ὁ φιλόδοξος πάπας Νικόλαος Ά  (858-867), μὲ κύριο ἔρεισμα τὴν ψευ-
δο-Κωνσταντίνεια δωρεά, δὲν δίσταζε νὰ παρουσιάζει τὸν ἑαυτό του, στοὺς 
Φράγκους βασιλεῖς, ὡς αὐτοκράτορα ὁλόκληρου τοῦ κόσμου (Nicolaus totius 
mundi imperatorem se fecit). Θεωροῦσε τὸν ἑαυτό του ὅτι μποροῦσε νὰ βε-
βαιώνει καὶ νὰ παραχωρεῖ τὴ θεοδώρητη βασιλικὴ ἐξουσία σὲ ὅποιον ἤθελε. 
Ἡ ἀντίθετη, πρὸς τὸ Θεῖο νόμο, ἄσκηση τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας θὰ μποροῦσε 
νὰ θεμελιώσει δικαίωμα ἐπεμβάσεως τοῦ πάπα, ἀκόμη καὶ στὴν καθαίρεση 
τοῦ ἐκτρεπόμενου ἄρχοντα. Ὁ πάπας εἶχε πλέον τὸ δικαίωμα νὰ ἀφαιρεῖ τὴν 
ἐξουσία ἀπὸ ὅσους, κατὰ τὴν ἀλάνθαστη κρίση του, ἀπειθαρχοῦσαν πρὸς τὴν 
Ἐκκλησία, δηλαδὴ τὸν ἑαυτό του.

Ὁ μεταρρυθμιστὴς πάπας Γρηγόριος Ζ΄ (1073-1085), κατέστησε ἀμετα-
κίνητη βάση τῆς ὅλης ἐκκλησιαστικῆς του πολιτικῆς τὴν ὑπεροχὴ τῆς πα-
πικῆς αὐθεντίας ἔναντι τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας. Τὴν ὑπεροχὴ αὐτὴ τὴν πα-
ραλλήλιζε πρὸς τὴν ἀντίστοιχη σχέση ἥλιου καὶ σελήνης. Ὅπως δηλαδὴ ἡ 
σελήνη δέχεται τὸ φῶς ἀπὸ τὸν ἥλιο καὶ γιὰ αὐτὸν τὸ λόγο εἶναι κατώτερη 
κατὰ τὴν ποσότητα καὶ τὴν ποιότητα, ἔτσι καὶ ἡ βασιλικὴ ἐξουσία λαμβάνει 
τὴ λάμψη τοῦ ἀξιώματός της ἀπὸ τὴν παπικὴ ἐξουσία, γι’αὐτὸ καὶ ὅσο ἐγγύ-
τερα εἶναι σὲ αὐτήν, τόσο περισσότερο λάμπει, ἐνῶ ὅσο μακρύτερα εἶναι ἀπὸ 
αὐτὴν τόσο χάνει τὴν λάμψη της. Καὶ οἱ δυὸ ἐξουσίες, ἱερατικὴ καὶ βασιλική, 
δόθηκαν ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸν πάπα, ἡ μὲν πρώτη γιὰ νὰ ἀσκεῖται ἀμέσως ἀπὸ 
αὐτὸν στὴν Ἐκκλησία, ἡ δὲ δεύτερη γιὰ νὰ παραχωρεῖται στοὺς κοσμικοὺς 
ἄρχοντες ἀπὸ τὸν πάπα. Ὁ Γρηγόριος Ζ΄ ἰσχυριζόταν τὴν ὑπεροχὴ τῆς ἱερα-
τικῆς ἔναντι τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας καὶ τὴν ἐξάρτηση τῆς δεύτερης ἀπὸ τὴν 
πρώτη. Οἱ δύο ἐξουσίες δὲν ἦταν παράλληλες ἢ ἀνεξάρτητες, ἀλλὰ ὑπάλλη-
λες, μὲ τὴ βασιλικὴ ἐξουσία νὰ εἶναι κατώτερη τῆς ἱερατικῆς.

Ὅλα αὐτὰ θὰ ἦσαν σωστά, ἂν οἱ Πάπαι δὲν εἶχαν ὑποκαταστήσει τὴν 
Ἐκκλησία μὲ τὴν ἐξουσία τοῦ πάπα, ἐφ’ ὅσον καὶ ἡ βασιλεία καὶ ἡ Ἱερωσύνη 
πηγάζουν ἀπὸ τὸν Θεὸ διὰ τῆς Ἐκκλησίας Του, ἀλλὰ ὄχι διὰ τοῦ πάπα! Ὅμως, 
ὁ πάπας Ρώμης, ὡς τάχα  ἀποκλειστικὸς ἀντιπρόσωπος τοῦ Κυρίου (vicarious 
Christi), διεκδικοῦσε τώρα μία θείου δικαίου παπικὴ μοναρχία, ὄχι ὅπως στὴν 
ἀρχὴ ὡς πρῶτος μεταξὺ ἴσων μέσα στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ σὲ 
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ΠΑΠΟΚΑΙΣΑΡΙΣΜΟΣ

Ο
ἱ παποκαισαρικὲς ἰδέες ποὺ δημιουργήθηκαν γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό, πήγα-
ζαν ἀπὸ τὴ ψευδο-Κωνσταντίνεια Δωρεὰ (Constitutum Constantini). Σὲ 

αὐτὴν ὑποστηριζόταν ὅτι ὁ αὐτοκράτορας Μέγας Κωνσταντῖνος (324337), 
«τὴν τέταρτη μέρα μετὰ τὸ βάπτισμά του» (Constantinus imperator quarta 
die sui baptismi), ὅταν ἀποχωροῦσε ἀπὸ τὴ Ρώμη γιὰ νὰ ἐγκατασταθεῖ μό-
νιμα στὴ νέα πρωτεύουσα τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, τὴν Κωνσταντι-
νούπολη, παραχώρησε στὸν ἐπίσκοπο Ρώμης, τὸν ἀνώτερο καὶ πρῶτο ἀπὸ 
ὅλους τοὺς Ἱερεῖς ὅλου τοῦ κόσμου, τὸ ἀνάκτορο τοῦ Λατερανοῦ, τὴν αὐτο-
κρατορικὴ ἐξουσία, τὰ αὐτοκρατορικὰ διάσημα (στέμμα, σκῆπτρο, πορφυρὴ 
χλαμύδα καὶ κόκκινο χιτῶνα) καὶ τὴ διοίκηση τοῦ Δυτικοῦ Ρωμαϊκοῦ  κρά-
τους (…de presenti contradimus palatium imperii nostri Lateranense, deinde 
diadema, videlicet coronam capitis nostri, simulque frigium, nec non et 
superhumerale, videlicet lorum, quod imperiale circumdare assolet collum; 
verum etiam et clamidem purpuream, atque tunicam coccineam, et omnia 
imperialia indumenta; sed et dignitatem imperialium presidentium equitum, 
conferentes etiam et imperialia sceptra, simulque cuncta signa, atque banda, 
et diversa ornamenta imperialia, et omnem processionem imperialis culminis 
et gloriam potestatis nostrae).

Στὸ ἴδιο πλαστὸ κείμενο προβαλλόταν ἡ ὑπερέχουσα τιμὴ καὶ ἐξουσία 
τοῦ παπικοῦ θρόνου ἔναντι τῆς αὐτοκρατορικῆς ἐξουσίας (et sicut nostram 
terrenam imperialem potentiam, sic eius sacrosanctam Romanam ecclesiam 
decrevimus veneranter honorari, et amplius quam nostrum imperium et 
terrenum thronum sedem sacratissimam B. Petri gloriose exaltari, tribuentes 
ei potestatem, et gloriae dignitatem atque vigorem, et honorificentiam 
imperialem). Ὅλα τὰ δικαιώματα αὐτὰ τοῦ πάπα θὰ παρέμεναν ἀπείρακτα μέ-
χρι τὸ τέλος τοῦ κόσμου (hec vero omnia que per hanc nostram imperialem 
sacram, et per alia divalia decreta statuimus atque confirmavimus, usque 
in finem mundi illibata et inconcussa permanere decernimus). Κανένας 
ἄνθρωπος, μὲ ὁποιαδήποτε μορφὴ ἐξουσίας, μποροῦσε νὰ ἀμφισβητή-
σει ἢ νὰ λύσει τὰ δικαιώματα αὐτὰ (unde coram Deo vivo, qui nos regnare 
precepit, et coram terribili eius iudicio obtestamur per hoc nostrum imperiale 
constitutum onmes nostros successores imperatores, vel cunctos optimates, 
satrapas etiam, amplissimum senatum, et universum populum in toto orbe 
terrarum nunc et in posterum cunctis retro temporibus imperio nostro 
subiacentem, nulli eorum quoquo modo licere hec aut infringere, aut in 
quoquam convellere). Ὅποιος καταφρονοῦσε τὰ δικαιώματα αὐτά, ὑπέκειτο 
σὲ αἰώνια καταδίκη, θὰ καιγόταν στὴν κόλαση καὶ θὰ καταστρεφόταν ἀπὸ τὸ 
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Ο ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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διάβολο (si quis autem, quod non credimus, in hoc temerator aut contemptor 
extiterit, eternis condempnationibus subiaceat innodatus, et sanctos Dei, 
principes apostolorum Petrum et Paulum sibi in presenti et in futura vita 
sentiat contrarios, atque in inferno inferiori concrematus cum diabolo et 
omnibus deficiat impiis)!

Μὲ τὴν  προβολὴ αὐτῆς τῆς πλαστῆς-ψεύτικης δωρεᾶς, ὁ πάπας κατο-
χύρωσε τὴ βασιλική του ἐξουσία στὶς κτήσεις ποὺ εἶχε ἀποκτήσει, λόγῳ τῆς 
βοήθειας τῶν Φράγκων, στὶς περιοχὲς τῆς Ρώμης καὶ τῆς Κάτω Ἰταλίας. Ἐπι-
πλέον διασφάλιζε τὴν ἐξάρτηση τῶν ἡγεμόνων τῆς Δύσης ἀπὸ τὴν αὐθεντία 
τοῦ παπικοῦ θρόνου, τοῦ μόνου ἁρμοδίου νὰ παρέχει τὸ νόμιμο χρῖσμα τῆς 
βασιλείας.

Ὁ φιλόδοξος πάπας Νικόλαος Ά  (858-867), μὲ κύριο ἔρεισμα τὴν ψευ-
δο-Κωνσταντίνεια δωρεά, δὲν δίσταζε νὰ παρουσιάζει τὸν ἑαυτό του, στοὺς 
Φράγκους βασιλεῖς, ὡς αὐτοκράτορα ὁλόκληρου τοῦ κόσμου (Nicolaus totius 
mundi imperatorem se fecit). Θεωροῦσε τὸν ἑαυτό του ὅτι μποροῦσε νὰ βε-
βαιώνει καὶ νὰ παραχωρεῖ τὴ θεοδώρητη βασιλικὴ ἐξουσία σὲ ὅποιον ἤθελε. 
Ἡ ἀντίθετη, πρὸς τὸ Θεῖο νόμο, ἄσκηση τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας θὰ μποροῦσε 
νὰ θεμελιώσει δικαίωμα ἐπεμβάσεως τοῦ πάπα, ἀκόμη καὶ στὴν καθαίρεση 
τοῦ ἐκτρεπόμενου ἄρχοντα. Ὁ πάπας εἶχε πλέον τὸ δικαίωμα νὰ ἀφαιρεῖ τὴν 
ἐξουσία ἀπὸ ὅσους, κατὰ τὴν ἀλάνθαστη κρίση του, ἀπειθαρχοῦσαν πρὸς τὴν 
Ἐκκλησία, δηλαδὴ τὸν ἑαυτό του.

Ὁ μεταρρυθμιστὴς πάπας Γρηγόριος Ζ΄ (1073-1085), κατέστησε ἀμετα-
κίνητη βάση τῆς ὅλης ἐκκλησιαστικῆς του πολιτικῆς τὴν ὑπεροχὴ τῆς πα-
πικῆς αὐθεντίας ἔναντι τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας. Τὴν ὑπεροχὴ αὐτὴ τὴν πα-
ραλλήλιζε πρὸς τὴν ἀντίστοιχη σχέση ἥλιου καὶ σελήνης. Ὅπως δηλαδὴ ἡ 
σελήνη δέχεται τὸ φῶς ἀπὸ τὸν ἥλιο καὶ γιὰ αὐτὸν τὸ λόγο εἶναι κατώτερη 
κατὰ τὴν ποσότητα καὶ τὴν ποιότητα, ἔτσι καὶ ἡ βασιλικὴ ἐξουσία λαμβάνει 
τὴ λάμψη τοῦ ἀξιώματός της ἀπὸ τὴν παπικὴ ἐξουσία, γι’αὐτὸ καὶ ὅσο ἐγγύ-
τερα εἶναι σὲ αὐτήν, τόσο περισσότερο λάμπει, ἐνῶ ὅσο μακρύτερα εἶναι ἀπὸ 
αὐτὴν τόσο χάνει τὴν λάμψη της. Καὶ οἱ δυὸ ἐξουσίες, ἱερατικὴ καὶ βασιλική, 
δόθηκαν ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸν πάπα, ἡ μὲν πρώτη γιὰ νὰ ἀσκεῖται ἀμέσως ἀπὸ 
αὐτὸν στὴν Ἐκκλησία, ἡ δὲ δεύτερη γιὰ νὰ παραχωρεῖται στοὺς κοσμικοὺς 
ἄρχοντες ἀπὸ τὸν πάπα. Ὁ Γρηγόριος Ζ΄ ἰσχυριζόταν τὴν ὑπεροχὴ τῆς ἱερα-
τικῆς ἔναντι τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας καὶ τὴν ἐξάρτηση τῆς δεύτερης ἀπὸ τὴν 
πρώτη. Οἱ δύο ἐξουσίες δὲν ἦταν παράλληλες ἢ ἀνεξάρτητες, ἀλλὰ ὑπάλλη-
λες, μὲ τὴ βασιλικὴ ἐξουσία νὰ εἶναι κατώτερη τῆς ἱερατικῆς.

Ὅλα αὐτὰ θὰ ἦσαν σωστά, ἂν οἱ Πάπαι δὲν εἶχαν ὑποκαταστήσει τὴν 
Ἐκκλησία μὲ τὴν ἐξουσία τοῦ πάπα, ἐφ’ ὅσον καὶ ἡ βασιλεία καὶ ἡ Ἱερωσύνη 
πηγάζουν ἀπὸ τὸν Θεὸ διὰ τῆς Ἐκκλησίας Του, ἀλλὰ ὄχι διὰ τοῦ πάπα! Ὅμως, 
ὁ πάπας Ρώμης, ὡς τάχα  ἀποκλειστικὸς ἀντιπρόσωπος τοῦ Κυρίου (vicarious 
Christi), διεκδικοῦσε τώρα μία θείου δικαίου παπικὴ μοναρχία, ὄχι ὅπως στὴν 
ἀρχὴ ὡς πρῶτος μεταξὺ ἴσων μέσα στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ σὲ 
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Ο ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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canonicus habeatur absque illius auctoritate). 18) Οἱ ἀποφάσεις ἐκείνου πρέ-
πει νὰ μὴν ἀκυρώνονται ἀπὸ κανέναν, ἀλλὰ αὐτὸς μόνο μπορεῖ νὰ ἀκυρώ-
νει (sententia illius a nullo debeat retractari et ipse omnium solus retractare 
possit). 19) Αὐτὸς δὲν πρέπει νὰ κρίνεται ἀπὸ κανέναν (a nemine ipse iudicari 
debeat). 20) Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ καταδικάσει τὸν προσφεύγοντα στὸν ἀπο-
στολικὸ θρόνο (nullus audeat condemnare apostolicam sedem apellantem). 
21) Πρὸς αὐτὸν πρέπει νὰ παραπέμπονται οἱ μεγάλες ὑποθέσεις ὁποιασδήπο-
τε Ἐκκλησίας (maiores causae cuiuscunque ecclesiae ad eam referri debeant). 
22) Ἡ Ρωμαϊκὴ Ἐκκλησία δὲν πλανήθηκε ποτὲ καὶ κατὰ τὴ μαρτυρία τῆς 
Γραφῆς δὲν θὰ πλανηθεῖ στὸν αἰῶνα (Romana ecclesia nunquam erravit nec 
imperpetuum scriptura testante errabit). 23) Ὁ Ρωμαῖος ποντίφηκας, ἂν ἔχει 
χειροτονηθεῖ κανονικά, γίνεται ἀναμφίβολα ἅγιος διὰ μέσου τῶν ἀξιομισθιῶν 
τοῦ μακαρίου Πέτρου, τὴ μαρτυρία τοῦ ἁγίου Ἐννοδίου, ἐπισκόπου Παβί-
ας, καὶ πολλῶν ἁγίων Πατέρων ποὺ συμφωνοῦν μαζί του, ὅπως ἐμπεριέχε-
ται καὶ στὰ διατάγματα τοῦ πάπα Συμμάχου (Romanus pontifex, si canonicae 
fuerit ordinatus, meritis beati Petri indubitanter efficitur sanctus testante 
sancto Ennodio Papiensi episcopo ei multis sanctis patribus faventibus, sicut 
in decretis beati Symachi pape continetur). 24) Μὲ ἐντολὴ καὶ ἔγκριση ἐκεί-
νου, οἱ ὑποκείμενοι ἐπιτρέπεται νὰ καταγγέλλουν (illius precepto et licentia 
subiectis liceat accusare). 25) Μπορεῖ (ἐννοεῖ ὁ πάπας) χωρὶς συνοδικὴ ἀπό-
φαση νὰ καθαιρεῖ καὶ νὰ ἀποκαθιστᾶ ἐπισκόπους (absque synodali conventu 
possit episcopos deponere et reconciliare). 26) Δὲν θεωρεῖται καθολικός, 
ὅποιος δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴ Ρωμαϊκὴ Ἐκκλησία (catholicus non habeatur, qui 
non concordat Romanae ecclesiae). 27) Μπορεῖ (ἐννοεῖ ὁ πάπας) νὰ ἀπαλ-
λάσσει τοὺς ὑπηκόους ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση πίστεως πρὸς ἀδίκους (a fidelitate 
iniquorum subiectos potest absolvere).

Κατὰ τὸν 10ο αἰ. οἱ Γερμανοὶ αὐτοκράτορες παραχωροῦσαν στοὺς ἐπι-
σκόπους τῆς Ἐκκλησίας βασιλικὰ κτήματα καὶ χαρακτήριζαν ὡς βασιλικὴ 
περιουσία καὶ τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἐκτάσεις. Οἱ ἐπίσκοποι ἐντάσσονταν στὴν 
τάξη τῶν βασιλικῶν ἀξιωματούχων καὶ εἶχαν εὐρύτατες πολιτικὲς ἁρμοδιότη-
τες. Οἱ ἐπίσκοποι ἀναδείχθηκαν σταδιακὰ σὲ τοπικοὺς ἡγεμόνες ἢ φεουδάρ-
χες, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν στὸν ἑκάστοτε αὐτοκράτορα τὴν πλήρη ἀφοσίωσή 
τους, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν παραχώρηση πολιτικῶν καὶ οἰκονομικῶν προνομί-
ων. Οἱ κληρικοὶ ἦταν προτιμότεροι ἀπὸ τοὺς λαϊκοὺς ἡγεμόνες, ἐπειδὴ λόγῳ 
τῆς ἱερωσύνης τους κωλύονταν ἀπὸ τὸ βασιλικὸ ἀξίωμα. Ἐπίσης, λόγῳ τῆς 
ὑποχρεωτικῆς ἀγαμίας τοῦ κλήρου στὴ Δύση, δὲν μποροῦσαν νὰ συγκροτή-
σουν, φιλόδοξες ἡγεμονικὲς οἰκογένειες. Ὁ αὐτοκράτορας καθιστοῦσε ἀνα-
γκαία τὴν παρέμβασή του στὴν ἐκλογὴ καὶ τὴν ἐγκαθίδρυση τῶν ἐπισκόπων 
(καισαροπαπισμός), οἱ ὁποῖοι γονυκλινεῖς, ἔδιναν ὅρκο, ὄχι μόνο προσωπικῆς 
ἀφοσιώσεως πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ αὐτοκράτορα, ἀλλὰ καὶ ὑποτελοῦς ἡγε-
μόνα. Ὁ ὅρκος δινόταν πρὶν ἀπὸ τὴν ἐγκαθίδρυση τοῦ ἐπισκόπου στὸ θρό-
νο του, ἡ ὁποία γινόταν ἐπίσης ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα μὲ τὴν ἐπίδοση τῆς 
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ὁλόκληρο τὸ χριστιανικὸ κόσμο! Τοποτηρητές του δὲν ἦταν, ὅπως θεωροῦσε 
παλαιότερα, μόνο οἱ ἐπίσκοποι ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ κοσμικοὶ ἄρχοντες (vicarii 
papae)!

Μπορεῖ κανεὶς νὰ κατανοήσει τὴ δραματικὴ παρεκτροπὴ τοῦ παπι-
κοῦ θρόνου τὸν 11ο αἰ. στὶς 27 σύντομες προτάσεις τοῦ περίφημου κειμένου 
“Dictatus papae” (1075). Τὸ κείμενο αὐτὸ διατύπωνε τὶς βασικὲς ἰδέες τοῦ 
μεταρρυθμιστῆ πάπα. 1) Ἡ Ρωμαϊκὴ Ἐκκλησία ἱδρύθηκε μόνο ἀπὸ τὸν Θεὸ 
(Romana ecclesia a solo Domino sit fundata). 2) Μόνο ὁ Ρωμαῖος ποντίφη-
κας καλεῖται νομίμως Οἰκουμενικὸς (solus Romanus pontifex iure dicatur 
universalis). 3) Μόνο αὐτὸς μπορεῖ νὰ καθαιρεῖ καὶ νὰ ἀποκαθιστᾶ ἐπισκόπους 
(ille solus possit deponere episcopos vel reconciliare). 4) Ὁ ἀντιπρόσωπός του 
προκάθειται ὅλων τῶν ἐπισκόπων στὴ σύνοδο, ἔστω καὶ ἂν εἶναι κατώτερου 
βαθμοῦ καὶ μπορεῖ νὰ ἐκφέρει, κατὰ αὐτῶν ἀπόφαση καθαιρέσεως. (legatus 
eius omnibus episcopis presit in concilio etiam inferioris gradus et adversus 
eos sententiam depositionis possit dare). 5) Ὁ πάπας μπορεῖ νὰ καθαιρεῖ καὶ 
ἀπόντες (absentes papa possit deponere). 6) Ὀφείλουμε, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, νὰ 
μὴ διαμένουμε στὴν ἴδια κατοικία μὲ τοὺς ἀφορισμένους ἀπὸ τὸν πάπα (cum 
excommunicatis ab illo inter cetera nec in eadem domo debemus manere). 
7) Μόνο σὲ αὐτὸν ἐπιτρέπεται, γιὰ τὴν ἀνάγκη τῶν καιρῶν, νὰ ἐκδίδει νέους 
νόμους, νὰ συγκροτεῖ νέες κοινότητες, νὰ ἱδρύει ἕνα κανονικὸ μοναστήρι, 
ὅπως ἐπίσης καὶ νὰ διαιρεῖ πλούσιες ἐπισκοπὲς καὶ νὰ συνενώνει πτωχὲς σὲ 
μία (illi soli licet pro temporis necessitate novas leges condere, novas plebes 
congregare, de canonica abbatiam facere et e contra, divitem episcopatum 
dividere et inopes unire). 8) Μόνο αὐτὸς μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖ τὰ αὐτοκρα-
τορικὰ διάσημα (solus possit uti imperialibus insigniis). 9) Μόνο τοῦ πάπα 
τὰ πόδια ἀσπάζονται ὅλοι οἱ ἡγεμόνες (solius papae pedes omnes principes 
deosculentur). 10) Μόνο ἐκείνου τὸ ὄνομα ἀναφέρεται στὶς ἐκκλησίες (illius 
solius nomen in ecclesiis recitetur). 11) Ἐκεῖνο (ἐννοεῖ τοῦ πάπα) εἶναι μονα-
δικὸ ὄνομα στὸν κόσμο (hoc unicum est nomen in mundo). 12) Σὲ αὐτὸν 
ἐπιτρέπεται νὰ ἐκθρονίζει αὐτοκράτορες (illi liceat imperatores deponere). 
13) Σὲ αὐτὸν ἐπιτρέπεται, σὲ περίπτωση ἀνάγκης, νὰ μεταθέτει ἐπισκόπους 
ἀπὸ τὴ μία ἐπισκοπὴ σὲ ἄλλη (illi liceat de sede ad sedem necessitate cogente 
episcopos transmutare). 14) Αὐτὸς μπορεῖ νὰ χειροτονεῖ, ὁποιονδήποτε θέλει 
κληρικὸ ἀπὸ κάθε ἐκκλησία (de omni ecclesia quocunque voluerit clericum 
valeat ordinare). 15) Ὁ χειροτονημένος ἀπὸ αὐτὸν (ἐννοεῖ τὸν πάπα) μπορεῖ 
νὰ προΐσταται σὲ ἄλλη ἐκκλησία, ἀλλὰ ὄχι καὶ νὰ ὑπηρετεῖ σὲ αὐτήν, δὲν 
πρέπει νὰ λάβει ἀνώτερο βαθμὸ ἀπὸ ἄλλον ἐπίσκοπο (ab illo ordinatus alii 
ecclesiae preesse potest, sed non militare; et quod ab aliquo episcopo non 
debet superiorem gradum accipere). 16) Καμία σύνοδος δὲν μπορεῖ, χωρὶς 
τὴν ἐντολὴ ἐκείνου, νὰ ὀνομασθεῖ γενικὴ (nulla synodus absque precepto eius 
debet generalis vocari). 17) Κανένα διάταγμα καὶ κανένα κανονικὸ βιβλίο δὲν 
γίνεται δεκτὸ χωρὶς τὴν αὐθεντία ἐκείνου (nullum capitulum nullusque liber 
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Ο ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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canonicus habeatur absque illius auctoritate). 18) Οἱ ἀποφάσεις ἐκείνου πρέ-
πει νὰ μὴν ἀκυρώνονται ἀπὸ κανέναν, ἀλλὰ αὐτὸς μόνο μπορεῖ νὰ ἀκυρώ-
νει (sententia illius a nullo debeat retractari et ipse omnium solus retractare 
possit). 19) Αὐτὸς δὲν πρέπει νὰ κρίνεται ἀπὸ κανέναν (a nemine ipse iudicari 
debeat). 20) Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ καταδικάσει τὸν προσφεύγοντα στὸν ἀπο-
στολικὸ θρόνο (nullus audeat condemnare apostolicam sedem apellantem). 
21) Πρὸς αὐτὸν πρέπει νὰ παραπέμπονται οἱ μεγάλες ὑποθέσεις ὁποιασδήπο-
τε Ἐκκλησίας (maiores causae cuiuscunque ecclesiae ad eam referri debeant). 
22) Ἡ Ρωμαϊκὴ Ἐκκλησία δὲν πλανήθηκε ποτὲ καὶ κατὰ τὴ μαρτυρία τῆς 
Γραφῆς δὲν θὰ πλανηθεῖ στὸν αἰῶνα (Romana ecclesia nunquam erravit nec 
imperpetuum scriptura testante errabit). 23) Ὁ Ρωμαῖος ποντίφηκας, ἂν ἔχει 
χειροτονηθεῖ κανονικά, γίνεται ἀναμφίβολα ἅγιος διὰ μέσου τῶν ἀξιομισθιῶν 
τοῦ μακαρίου Πέτρου, τὴ μαρτυρία τοῦ ἁγίου Ἐννοδίου, ἐπισκόπου Παβί-
ας, καὶ πολλῶν ἁγίων Πατέρων ποὺ συμφωνοῦν μαζί του, ὅπως ἐμπεριέχε-
ται καὶ στὰ διατάγματα τοῦ πάπα Συμμάχου (Romanus pontifex, si canonicae 
fuerit ordinatus, meritis beati Petri indubitanter efficitur sanctus testante 
sancto Ennodio Papiensi episcopo ei multis sanctis patribus faventibus, sicut 
in decretis beati Symachi pape continetur). 24) Μὲ ἐντολὴ καὶ ἔγκριση ἐκεί-
νου, οἱ ὑποκείμενοι ἐπιτρέπεται νὰ καταγγέλλουν (illius precepto et licentia 
subiectis liceat accusare). 25) Μπορεῖ (ἐννοεῖ ὁ πάπας) χωρὶς συνοδικὴ ἀπό-
φαση νὰ καθαιρεῖ καὶ νὰ ἀποκαθιστᾶ ἐπισκόπους (absque synodali conventu 
possit episcopos deponere et reconciliare). 26) Δὲν θεωρεῖται καθολικός, 
ὅποιος δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴ Ρωμαϊκὴ Ἐκκλησία (catholicus non habeatur, qui 
non concordat Romanae ecclesiae). 27) Μπορεῖ (ἐννοεῖ ὁ πάπας) νὰ ἀπαλ-
λάσσει τοὺς ὑπηκόους ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση πίστεως πρὸς ἀδίκους (a fidelitate 
iniquorum subiectos potest absolvere).

Κατὰ τὸν 10ο αἰ. οἱ Γερμανοὶ αὐτοκράτορες παραχωροῦσαν στοὺς ἐπι-
σκόπους τῆς Ἐκκλησίας βασιλικὰ κτήματα καὶ χαρακτήριζαν ὡς βασιλικὴ 
περιουσία καὶ τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἐκτάσεις. Οἱ ἐπίσκοποι ἐντάσσονταν στὴν 
τάξη τῶν βασιλικῶν ἀξιωματούχων καὶ εἶχαν εὐρύτατες πολιτικὲς ἁρμοδιότη-
τες. Οἱ ἐπίσκοποι ἀναδείχθηκαν σταδιακὰ σὲ τοπικοὺς ἡγεμόνες ἢ φεουδάρ-
χες, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν στὸν ἑκάστοτε αὐτοκράτορα τὴν πλήρη ἀφοσίωσή 
τους, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν παραχώρηση πολιτικῶν καὶ οἰκονομικῶν προνομί-
ων. Οἱ κληρικοὶ ἦταν προτιμότεροι ἀπὸ τοὺς λαϊκοὺς ἡγεμόνες, ἐπειδὴ λόγῳ 
τῆς ἱερωσύνης τους κωλύονταν ἀπὸ τὸ βασιλικὸ ἀξίωμα. Ἐπίσης, λόγῳ τῆς 
ὑποχρεωτικῆς ἀγαμίας τοῦ κλήρου στὴ Δύση, δὲν μποροῦσαν νὰ συγκροτή-
σουν, φιλόδοξες ἡγεμονικὲς οἰκογένειες. Ὁ αὐτοκράτορας καθιστοῦσε ἀνα-
γκαία τὴν παρέμβασή του στὴν ἐκλογὴ καὶ τὴν ἐγκαθίδρυση τῶν ἐπισκόπων 
(καισαροπαπισμός), οἱ ὁποῖοι γονυκλινεῖς, ἔδιναν ὅρκο, ὄχι μόνο προσωπικῆς 
ἀφοσιώσεως πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ αὐτοκράτορα, ἀλλὰ καὶ ὑποτελοῦς ἡγε-
μόνα. Ὁ ὅρκος δινόταν πρὶν ἀπὸ τὴν ἐγκαθίδρυση τοῦ ἐπισκόπου στὸ θρό-
νο του, ἡ ὁποία γινόταν ἐπίσης ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα μὲ τὴν ἐπίδοση τῆς 
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Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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ποιμαντορικῆς του ράβδου, ἀργότερα μὲ τὴν ἐπίδοση καὶ τοῦ ἐπισκοπικοῦ 
δακτυλίου. Ἔτσι ἡ ἀπόλυτη ἀφοσίωση τῶν ἐπισκόπων στοὺς αὐτοκράτορες 
περιόριζε τὴν ἀφοσίωσή τους, ὄχι μόνο πρὸς τὴν ἐκκλησιαστική τους ἀπο-
στολή, ἀλλὰ κυρίως πρὸς τὸν παπικὸ θρόνο.

Οἱ 27 αὐτὲς σύντομες προτάσεις μποροῦν νὰ ἀξιολογηθοῦν, λοιπόν, μὲ 
κριτήριο τὴν ἀγωνία τοῦ πάπα, ὁ ὁποῖος δὲν μποροῦσε αὐτὴν τὴν ἐποχή, 
νὰ ἀσκεῖ τὰ κανονικά του δικαιώματα στὸ δίκαιο τῶν χειροτονιῶν καὶ κρί-
σεως τῶν ἐπισκόπων, στὶς ἐπισκοπὲς τῆς τακτικῆς του δικαιοδοσίας, χωρὶς 
τὴν προηγούμενη συναίνεση τῶν τοπικῶν ἡγεμόνων. Ἡ σκληρὴ καὶ ἄκαμπτη 
διατύπωση τῶν προτάσεων ἀναδύεται ἀπὸ τὴν τραγικὴ διαπίστωση, ὅτι δὲν 
μποροῦσε νὰ παρέμβει σὲ καμία σχεδὸν ἐκλογὴ ἐπισκόπου τῆς κανονικῆς του 
δικαιοδοσίας, χωρὶς τὴν ἔγκριση τοῦ τοπικοῦ ἄρχοντα.

Ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι τὸν 11ο αἰ. οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἄρχοντες ἔλεγ-
χαν τὴ μισὴ περίπου κρατικὴ περιουσία τῆς Γερμανίας. Ὁ πάπας Γρηγόρι-
ος Ζ΄ (1073-1085) ὑποστήριζε ὅτι ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, σύμφωνα μὲ 
τοὺς ἱεροὺς κανόνες, ἦταν ἀναπαλλοτρίωτη καὶ συνεπῶς δὲν ἦταν δυνατὸν 
νὰ ἐπιστραφεῖ στὸ κράτος, ὅταν θὰ ἔπαυαν νὰ εἶναι κοσμικοὶ ἄρχοντες. Ὁ 
ἀγώνας αὐτὸς τῆς “περιβολῆς”, ὅπως ὀνομάστηκε, μεταξὺ τῶν δύο ἐξουσιῶν 
(βασιλείας καὶ ἱερωσύνης) προσέλαβε εὐρύτατες διαστάσεις. Ἡ σύγκρουση 
αὐτὴ τοῦ παπικοῦ θρόνου ἐναντίον τοῦ Γερμανοῦ αὐτοκράτορα, πέρασε ἀπὸ 
πολλὲς φάσεις. Ὑπῆρξαν ἀφορισμοὶ Γερμανῶν αὐτοκρατόρων, βιαιότητες, 
λεηλασίες παπικῶν ἐδαφῶν, ἐμφύλιες συγκρούσεις καὶ ἀρκετοὶ ὑποκριτικοὶ 
ἀσπασμοὶ εἰρήνης μεταξὺ τοῦ πάπα καὶ τοῦ αὐτοκράτορα. Ἄλλοτε ἡ πλά-
στιγγα τῆς ἐπιτυχίας ἔκλεινε πρὸς τὴ μεριὰ τοῦ παπικοῦ θρόνου καὶ ἄλλοτε 
πρὸς τὴ μεριὰ τοῦ Γερμανοῦ αὐτοκράτορα. Τὸ ἰσχυρὸ χαρτὶ τοῦ πάπα ἦταν ἡ 
ἀπειλὴ ἀφορισμοῦ τοῦ ἑκάστοτε ἀνυπάκοου αὐτοκράτορα, ἐνῶ ὁ Γερμανὸς 
ἡγέτης μὲ τὴ δύναμη τῶν ὅπλων μποροῦσε ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ νὰ εἰσβάλει 
καὶ νὰ λεηλατήσει τὰ παπικὰ ἐδάφη καὶ νὰ ὁδηγήσει στὴν αἰχμαλωσία τὸν 
πάπα. 

Ὁ ἀγώνας αὐτὸς ἔληξε τὸν 14ο αἰ. μὲ τὴ σταδιακὴ παρακμὴ καὶ κατά-
πτωση τοῦ παπισμοῦ στὸ χριστιανικὸ κόσμο τῆς Δύσης, κυρίως ἀπὸ τὴν κα-
τάχρηση τῶν πνευματικῶν μέσων γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν πολιτικῶν στό-
χων ἢ καὶ τῶν χιμαιρικῶν ὁραμάτων τῶν παπῶν. Ἀναδύθηκε στὸ προσκήνιο 
τῆς Δύσης ἡ ἰσχυροποιημένη συνείδηση τῶν ἐθνικῶν κρατῶν, τὰ ὁποῖα δὲν 
ἔδειχναν πιὰ τὴν ἴδια εὐαισθησία οὔτε πρὸς τοὺς Γερμανοὺς αὐτοκράτορες, 
οὔτε πρὸς τὸ περιεχόμενο τῆς πνευματικῆς ἀποστολῆς τοῦ παπικοῦ θρόνου 
στὸ χριστιανικὸ κόσμο. Οἱ ἀπειλούμενες πνευματικὲς ἀπειλὲς ἀπὸ τὸν πάπα 
ἐναντίον τῶν χριστιανῶν βασιλέων τῆς Δύσης ἦταν πλέον τόσο συνηθισμέ-
νες, ὥστε νὰ ἀντιμετωπίζονται ὡς ἀδιάφορες. Ἄλλωστε καὶ οἱ ἴδιοι οἱ πάπες 
ἐνεργοῦσαν περισσότερο ὡς κοσμικοί, παρὰ ὡς πνευματικοὶ ἡγέτες τῶν χρι-
στιανικῶν λαῶν. Τὸ τέλος μιᾶς ἐποχῆς εἶχε ἔλθει, ἐνῶ ἄνοιξε ἡ ὁδὸς γιὰ τὴ 
χειραφέτηση τῶν κρατῶν τῆς Δύσης ἀπὸ τὴν παπικὴ αὐθεντία. Σημαντικὸ 
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Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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ρόλο στὴν ἐξέλιξη αὐτὴ διαδραμάτισε στὴ Δύση ἡ διάδοση ἀλλὰ καὶ ἡ ἀξιο-
ποίηση συστηματικὰ στὴ θεολογία τῶν “Πολιτικῶν” τοῦ Ἀριστοτέλη. Ἡ ἀρι-
στοτελικὴ θεωρία, γιὰ τὴν ἑρμηνεία τῆς κοινωνίας σὲ συνδυασμὸ πρὸς τὴν 
κατανόηση τοῦ ἀνθρώπου ὡς “κοινωνικοῦ ζώου”, τὸ ὁποῖο ἔχει συγκεκριμέ-
να δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις ἔναντι τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου, ἐπηρέασε 
καὶ τὴ σχολαστικὴ θεολογία. Οἱ μαθητὲς τοῦ Θωμᾶ Ἀκινάτη χρησιμοποίησαν 
τὴν ἀριστοτελικὴ ἀναγωγὴ τῶν πάντων σὲ μία ὑπέρτατη αἰτία, γιὰ νὰ θεμελι-
ωθεῖ ἡ ἀναγωγὴ ὅλων τῶν ἐξουσιῶν σὲ μία ὑπέρτατη πηγή.

Ἡ στροφὴ τῆς σχολαστικῆς θεολογίας καὶ τῆς φιλοσοφίας πρὸς τὸν νο-
μιναλισμὸ καὶ ἡ νέα ἐκκοσμικευμένη ἑρμηνεία τῆς πολιτικῆς ζωῆς κατὰ τὸν 
14ο αἰ. ἐπιβεβαίωσαν τὴν εἴσοδο σὲ μία νέα ἐποχὴ γιὰ τὶς σχέσεις Ἐκκλησίας 
καὶ Πολιτείας, στὰ κράτη τῆς Δύσης. Βέβαια οἱ πάπες δὲν παραιτήθηκαν ποτὲ 
ἀπὸ τὴ συγκροτημένη θεωρητικὴ βάση τῆς παπικῆς αὐθεντίας, ἀλλὰ ἦταν 
πλέον ἀδύνατον νὰ τὴν χρησιμοποιήσουν στὴν πολιτικὴ θεωρία. Τὰ κράτη 
τῆς Δύσης ἀποσυνδέθηκαν ἀπὸ τὸ παλαιὸ αὐτοκρατορικὸ σύνδρομο τῆς πα-
πικῆς στέψεως. Δὲν ζητοῦσαν πλέον συναίνεση ἀπὸ τοὺς πάπες γιὰ τὴν ἀνα-
κήρυξή τους σὲ αὐτοκράτορες, ἐνῶ σὲ κάθε χώρα ὁ κλῆρος ἄρχισε νὰ ἀσκεῖ 
αὐτοτελῶς τὴ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἀποκλείει τὶς ὁποιεσδήποτε 
παπικὲς ἐπεμβάσεις.

Οἱ βασιλεῖς τῶν χριστιανικῶν κρατῶν τῆς Δύσης εἶχαν σαφῶς ἐθνικὴ 
συνείδηση καὶ δὲν διεκδικοῦσαν πλέον τὴν ἐκπροσώπηση ὁλόκληρης τῆς 
χριστιανικῆς οἰκουμένης, γι’ αὐτὸ καὶ ἄρχισαν νὰ ἑρμηνεύουν τὴ σχέση τους 
πρὸς τὸν παπικὸ θρόνο μὲ αὐστηρὰ ἐθνικὰ ἢ πολιτικὰ κριτήρια.

Μέχρι ποὺ ἦρθε ὁ 16ος αἰ. μὲ τὸν Λούθηρο καὶ τὴν Προτεσταντικὴ 
Μεταρρύθμιση, ὄχι μόνο νὰ ἀμφισβητήσει τὴν ἐξουσία τοῦ πάπα, ἀλλὰ καὶ 
νὰ τὴν ἐξαλείψει παντελῶς ἀπὸ τὶς συνειδήσεις ἑκατομμυρίων πιστῶν******. 
Τὸν 18ο αἰ., μὲ τὴ Γαλλικὴ ἐπανάσταση καὶ τὴν ἐπικράτηση τῆς ἐλεύθερης 
σκέψης, ἐπῆλθε θρησκευτικὴ ἀδιαφορία καὶ ἄρχισαν νὰ ἀναδύονται τάσεις 
περιορισμοῦ τῆς δικαιοδοσίας τοῦ πάπα, κυρίως ἔξω ἀπὸ τὶς Ἄλπεις (τὸ Βα-
τικανὸ ἀνέκαθεν ὑποστήριζε μία ὑπεράλπεια πολιτική). Ὁ πάπας Πίος Θ΄ 
(1846-1878), μόλις ἀνέβηκε στὸν παπικὸ θρόνο ἀποφάσισε νὰ ἀπαντήσει 
δυναμικὰ στὶς δραματικὲς αὐτὲς ἐξελίξεις, συγκαλῶντας τὴν περιώνυμη Ά  
Σύνοδο τοῦ Βατικανοῦ ἢ Εἰκοστὴ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο γιὰ τοὺς Ρωμαιοκα-
θολικούς. Οἱ Δυτικοὶ ὅταν συγκαλοῦν μία σύνοδο στὴν ὁποία ἀποφασίζουν 
σοβαρὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα, αὐθαίρετα τὴν ἀποκαλοῦν Οἰκουμενική, 
ἐπειδὴ θέλουν νὰ τῆς προσδώσουν παγκόσμιο χαρακτῆρα, παρόλο ποὺ οἱ 
ἀποφάσεις της ἀφοροῦν μόνο τὴ μερίδα τῶν πιστῶν Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ 
ὄχι ὅλων τῶν χριστιανῶν.

Χρῆστος Νικολόπουλος
Βυζαντινολόγος



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 160

Ο ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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προεστούς, τούς ἐπαινεῖ γιατί σέβονταν τήν «βασιλική ἐξουσία τοῦ Λάϊου, 
ἔπειτα τοῦ Οἰδίποδα, ὅταν ἐκεῖνος σωστά τήν πόλη ὁδηγοῦσε καί ὅταν χάθη-
κε, ὅτι μένατε μέ σταθερά φρονήματα ἀπέναντι στά παιδιά πού ἐκεῖνος ἔκα-
με» (στ. 165-169). Καί στούς στίχους 173, 174: «ἐγώ βέβαια ὅλη τήν ἐξουσία 
καί τό θρόνο κρατῶ ἐξαιτίας τῆς στενῆς συγγένειάς μου μέ αὐτούς πού χάθη-
καν». Ἐννοεῖ τούς γιούς τοῦ Οἰδίποδα Ἐτεοκλῆ καί Πολυνείκη πού ἀλληλοε-
ξοντώθηκαν κατά τό τέλος τῆς πολιορκίας τῆς Θήβας ἀπό τούς Ἀργείους πού 
εἶχε φέρει ὁ Πολυνείκης διεκδικῶντας τόν θρόνο.

Στή συνέχεια ὁ Κρέοντας διατυπώνει κάποιες σωστές πολιτικές θέσεις. 
«Εἶναι βέβαια ἀδύνατο νά γνωρίσει κανείς καλά τήν ψυχή, τά αἰσθήματα καί 
τίς ἰδέες κάθε ἀνθρώπου, προτοῦ δοκιμαστεῖ αὐτός στήν ἐξουσία καί στούς 
νόμους του» (στ. 175-177). Ἀρχή ἄνδρα δείκνυσει. Δέν ξέρω τί ἔκαναν οἱ μα-
κρυνοί πρόγονοί μας, ἐμεῖς οἱ νεοέλληνες ἐπανεκλέγουμε γιά κυβερνῆτες καί 
νομοθέτες πολιτικούς ὄχι μόνον ἀκατάλληλους, ἀνεύθυνους, ὄργανα ξένων 
κέντρων ἐξουσίας, ἀλλά καί ἀνθέλληνες! Ἀμνήμονες καί ἄκριτοι ξαναψηφί-
ζουμε πολιτικούς πού προκάλεσαν τήν ἐξαθλίωσή μας, τήν μετατροπή τῆς 
πατρίδας μας σέ προτεκτορᾶτο τῶν δανειστῶν μας!

Καί συνεχίζει ὁ Κρέοντας: «Γιατί ὅποιος ἐνῶ κυβερνᾶ ὁλόκληρη τήν 
πόλη δέν παίρνει τίς πιό καλές ἀποφάσεις, ἀλλά ἀπό κάποιο φόβο κρατᾶ τό 
στόμα του κλειστό μοῦ φαίνεται καί τώρα καί πάντα πώς εἶναι πολύ κακός· 
κι ὅποιος τό φίλο ἀπ΄ τήν πατρίδα του ἀνώτερο τόν ἔχει, γι’ αὐτόν καμιά 
ποτέ ἐκτίμηση δέν ἔχω. Γιατί ἐγώ – μάρτυράς μου ἄς εἶναι ὁ Δίας πού ὅλα 
τά βλέπει – οὔτε θά σωπάσω, ἄν δῶ συμφορά νά προχωρεῖ στούς κατοίκους 
τῆς πόλης ἀντί γιά σωτηρία, οὔτε ποτέ ἕναν ἐχθρό τῆς χώρας θά κάνω φίλο 
μου, γιατί ἔχω ὑπ’ ὄψη μου ὅτι αὐτή εἶναι ἐκείνη πού μᾶς σώζει κι ὅτι, ὅταν 
ταξιδεύουμε μ’ ὁλόρθη αὐτή, τότε ἀποκτοῦμε καί τούς δικούς μας φίλους. Μ’ 
αὐτές τίς ἀρχές ἐγώ τήν πόλη αὐτή θά κυβερνήσω» (στ. 178-191). Ἐμεῖς, οἱ 
σύγχρονοι Ἕλληνες βάζουμε τήν πατρίδα πάνω ἀπό τά ἀτομικά μας συμφέ-
ροντα; Προεκλογικά οἱ πολιτικοί μας ἐπισημαίνουν τά προβλήματα, κοινωνι-
κά, οἰκονομικά, ἐθνικά κ.ἄ. Προτείνουν τίς σωστές λύσεις; Ἡ ψηφοθηρία δέν 
ἀποτελεῖ τήν καθιερωμένη πρακτική τους; Ἐμεῖς οἱ πολῖτες κρίνουμε; 

Ὁ Κρέοντας θεωρεῖ κακό ὅποιον «ἀπό φόβο κρατᾶ τό στόμα του κλει-
στό» καί δεν κάνει σωστές προτάσεις, δέν διαμαρτύρεται γιά κακῶς κείμενα, 
γιά ἀδικίες κλπ. στήν κοινωνία, στή χώρα. Ἄθελά του ψέγει τούς προεστούς 
Θηβαίους στούς ὁποίους ἀπευθύνεται. Ἀποτελοῦν πολιτειακό παράγοντα 
καί δέν διαμαρτύρονται γιά τήν ἐσφαλμένη ἀπόφαση πού πῆρε ἀπαγορεύο-
ντας τήν ταφή τοῦ Πολυνείκη. Ἐπικαλεῖται τό γεγονός ὅτι ὁ Πολυνείκης εἶχε 
ἐκστρατεύσει ἐναντίον τῆς πατρίδας. Ὁ Κρέοντας αὐθαιρετεῖ ὑπερβαίνοντας 
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ «ΑΝΤΙΓΟΝΗ»

Σ
τό κείμενό μας γιά τήν τραγωδία αὐτή τοῦ Σοφοκλῆ πού δημοσιεύθηκε 
στό τεῦχος 147 τοῦ περιοδικοῦ «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» ὑποσχεθήκα-

με νά ἐκθέσουμε καί νά σχολιάσουμε τίς πολιτικές θέσεις πού διατυπώνο-
νται στό ἔργο αὐτό. Ἡ παρουσίαση τῆς τραγωδίας αὐτῆς στό ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ σέ σκηνοθεσία Τζωρτζίνας Κακουδάκη αὐτήν τήν περίοδο 
μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά ἐκπληρώσουμε τήν ὑπόσχεσή μας.

Στό στίχο 479 ὀργισμένος ὁ βασιλέας Κρέοντας γιατί ἡ Ἀντιγόνη ἀψή-
φησε τήν διαταγή του καί προσέφερε στοιχειώδεις τιμές ταφῆς στόν ἀδελφό 
της Πολυνείκη λέει: «…γιατί δέν ἐπιτρέπεται νά μεγαλοφρονεῖ ὅποιος δοῦλος 
τῶν ἄλλων εἶναι». Κοινωνικά, ἡ Ἀντιγόνη δέν ἦταν δούλη, ἀλλά ἀνεψιά του, 
κόρη τῆς ἀδελφῆς του Ἰοκάστης, μέλλουσα νύφη του, ἀφοῦ ἦταν μνηστή τοῦ 
γιοῦ του Αἴμονα. Πολιτικά, πολίτισσα τῆς Θήβας. Αὐτός ὡς ἄρχοντας ἔπρεπε 
νά αἰσθάνεται διάκονος τῶν πολιτῶν. Οἱ περισσότεροι ἄρχοντες (βασιλεῖς, 
αὐτοκράτορες, πρωθυπουργοί, πρόεδροι, καγκελλάριοι) ἄλλοτε καί τώρα 
ἀκόμη θεωροῦν τόν ἑαυτόν τους ἀφέντη τῶν ὑπηκόων τους, τῶν πολιτῶν 
τῆς χώρας πού κυβερνοῦν.

Οἱ νόμοι πρέπει νά ἐφαρμόζονται. Οἱ παραβάτες πρέπει νά τιμωροῦνται, 
διότι ἡ ἀτιμωρησία ἀποθρασύνει. Οἱ νόμοι θεσπίζονται γιά τήν εὔρυθμη λει-
τουργία τοῦ κράτους, γιά τήν ὁμαλή ζωή τῆς κοινωνίας, γιά τήν ρύθμιση τῶν 
σχέσεων τῶν πολιτῶν. Ὄχι γιά τήν ἀσφαλῆ νομή τῆς ἐξουσίας ἀπό τούς ἄρχο-
ντες. Πρέπει νά εἶναι λογικοί, δίκαιοι, ἠθικοί, νά συντελοῦν στήν πνευματική 
προαγωγή τῶν πολιτῶν.

Ἡ ἐπιβολή τῶν ποινῶν δέν ἀποτελεῖ ἐκδίκηση. Στήν περίπτωση τῆς 
Ἀντιγόνης, ὁ Κρέοντας αἰσθάνεται προσωπικά προσβεβλημένος-ἔκφραση 
ἐγωπάθειας. «Ἀλήθεια, τώρα ἄντρας δέν εἶμαι ἐγώ, ἄντρας εἶναι αὐτή, ἄν ἀπ’ 
αὐτήν χωρίς ποινή θά ταπεινώνεται ἡ ἐξουσία μου» λέει στούς στίχους 484, 
485. Καί φέρεται μέ σκληρότητα λέγοντας «Ἀλλ’ εἴτε εἶναι κόρη τῆς ἀδελφῆς 
μου εἴτε πιό κοντινή στό συγγενικό μας κύκλο πού ὁ Δίας προστατεύει, ἡ 
ἴδια καί ἡ ὁμόαιμη ἀδελφή της δέ θά ξεφύγουν τό χειρότερο θάνατο» (στ. 
486-489).

Ὁ Κρέοντας εἶναι ἀπόλυτος ἄρχοντας. Νομοθετεῖ, διοικεῖ, δικάζει. Στά 
πολιτισμένα κράτη, γιά τήν ἀποφυγή καταχρήσεως τῆς ἐξουσίας τοῦ ἄρχο-
ντα, ἔχει θεσπισθεῖ ἡ διάκριση τῶν ἐξουσιῶν (διοικητική, νομοθετική, δικα-
στική). Ἀπευθυνόμενος στό Χορό, πού ἀποτελεῖται ἀπό γέροντες Θηβαίους 
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Ο ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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προεστούς, τούς ἐπαινεῖ γιατί σέβονταν τήν «βασιλική ἐξουσία τοῦ Λάϊου, 
ἔπειτα τοῦ Οἰδίποδα, ὅταν ἐκεῖνος σωστά τήν πόλη ὁδηγοῦσε καί ὅταν χάθη-
κε, ὅτι μένατε μέ σταθερά φρονήματα ἀπέναντι στά παιδιά πού ἐκεῖνος ἔκα-
με» (στ. 165-169). Καί στούς στίχους 173, 174: «ἐγώ βέβαια ὅλη τήν ἐξουσία 
καί τό θρόνο κρατῶ ἐξαιτίας τῆς στενῆς συγγένειάς μου μέ αὐτούς πού χάθη-
καν». Ἐννοεῖ τούς γιούς τοῦ Οἰδίποδα Ἐτεοκλῆ καί Πολυνείκη πού ἀλληλοε-
ξοντώθηκαν κατά τό τέλος τῆς πολιορκίας τῆς Θήβας ἀπό τούς Ἀργείους πού 
εἶχε φέρει ὁ Πολυνείκης διεκδικῶντας τόν θρόνο.

Στή συνέχεια ὁ Κρέοντας διατυπώνει κάποιες σωστές πολιτικές θέσεις. 
«Εἶναι βέβαια ἀδύνατο νά γνωρίσει κανείς καλά τήν ψυχή, τά αἰσθήματα καί 
τίς ἰδέες κάθε ἀνθρώπου, προτοῦ δοκιμαστεῖ αὐτός στήν ἐξουσία καί στούς 
νόμους του» (στ. 175-177). Ἀρχή ἄνδρα δείκνυσει. Δέν ξέρω τί ἔκαναν οἱ μα-
κρυνοί πρόγονοί μας, ἐμεῖς οἱ νεοέλληνες ἐπανεκλέγουμε γιά κυβερνῆτες καί 
νομοθέτες πολιτικούς ὄχι μόνον ἀκατάλληλους, ἀνεύθυνους, ὄργανα ξένων 
κέντρων ἐξουσίας, ἀλλά καί ἀνθέλληνες! Ἀμνήμονες καί ἄκριτοι ξαναψηφί-
ζουμε πολιτικούς πού προκάλεσαν τήν ἐξαθλίωσή μας, τήν μετατροπή τῆς 
πατρίδας μας σέ προτεκτορᾶτο τῶν δανειστῶν μας!

Καί συνεχίζει ὁ Κρέοντας: «Γιατί ὅποιος ἐνῶ κυβερνᾶ ὁλόκληρη τήν 
πόλη δέν παίρνει τίς πιό καλές ἀποφάσεις, ἀλλά ἀπό κάποιο φόβο κρατᾶ τό 
στόμα του κλειστό μοῦ φαίνεται καί τώρα καί πάντα πώς εἶναι πολύ κακός· 
κι ὅποιος τό φίλο ἀπ΄ τήν πατρίδα του ἀνώτερο τόν ἔχει, γι’ αὐτόν καμιά 
ποτέ ἐκτίμηση δέν ἔχω. Γιατί ἐγώ – μάρτυράς μου ἄς εἶναι ὁ Δίας πού ὅλα 
τά βλέπει – οὔτε θά σωπάσω, ἄν δῶ συμφορά νά προχωρεῖ στούς κατοίκους 
τῆς πόλης ἀντί γιά σωτηρία, οὔτε ποτέ ἕναν ἐχθρό τῆς χώρας θά κάνω φίλο 
μου, γιατί ἔχω ὑπ’ ὄψη μου ὅτι αὐτή εἶναι ἐκείνη πού μᾶς σώζει κι ὅτι, ὅταν 
ταξιδεύουμε μ’ ὁλόρθη αὐτή, τότε ἀποκτοῦμε καί τούς δικούς μας φίλους. Μ’ 
αὐτές τίς ἀρχές ἐγώ τήν πόλη αὐτή θά κυβερνήσω» (στ. 178-191). Ἐμεῖς, οἱ 
σύγχρονοι Ἕλληνες βάζουμε τήν πατρίδα πάνω ἀπό τά ἀτομικά μας συμφέ-
ροντα; Προεκλογικά οἱ πολιτικοί μας ἐπισημαίνουν τά προβλήματα, κοινωνι-
κά, οἰκονομικά, ἐθνικά κ.ἄ. Προτείνουν τίς σωστές λύσεις; Ἡ ψηφοθηρία δέν 
ἀποτελεῖ τήν καθιερωμένη πρακτική τους; Ἐμεῖς οἱ πολῖτες κρίνουμε; 

Ὁ Κρέοντας θεωρεῖ κακό ὅποιον «ἀπό φόβο κρατᾶ τό στόμα του κλει-
στό» καί δεν κάνει σωστές προτάσεις, δέν διαμαρτύρεται γιά κακῶς κείμενα, 
γιά ἀδικίες κλπ. στήν κοινωνία, στή χώρα. Ἄθελά του ψέγει τούς προεστούς 
Θηβαίους στούς ὁποίους ἀπευθύνεται. Ἀποτελοῦν πολιτειακό παράγοντα 
καί δέν διαμαρτύρονται γιά τήν ἐσφαλμένη ἀπόφαση πού πῆρε ἀπαγορεύο-
ντας τήν ταφή τοῦ Πολυνείκη. Ἐπικαλεῖται τό γεγονός ὅτι ὁ Πολυνείκης εἶχε 
ἐκστρατεύσει ἐναντίον τῆς πατρίδας. Ὁ Κρέοντας αὐθαιρετεῖ ὑπερβαίνοντας 
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Ο ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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Στό στίχο 672 ὁ Κρέοντας λέει: «Δέν ὑπάρχει κακό μεγαλύτερο ἀπό τήν 
ἀναρχία» καί στή συνέχεια ἐκθέτει τίς συνέπειές της. Ἐνῶ ὁ Χορός βρίσκει 
ὅτι ὅσα λέει ὁ Κρέοντας μέ σύνεση τά λέει, ὁ Αἴμονας μέ υἱκό σεβασμό τοῦ 
ὑποδεικνύει ὅτι φρόνιμο εἶναι νά ἀκούει καί τή γνώμη ἄλλων. Τόν πληροφο-
ρεῖ ὅτι «θρήνους γι’ αὐτήν τήν κόρη κάνει ἡ πόλη» (στ. 693). Τοῦ ἐπισημαίνει 
ἀκόμη αὐτό πού ὁ ἴδιος δέν βλέπει: «Γιατί ἡ ματιά σου προκαλεῖ φόβο στόν 
πολίτη» (στ. 690). Εἶναι σωστός ὁ κυβερνήτης πού εἶναι ἀποκρουστικός τύ-
ραννος;

Ὁ ἐγωϊσμός τοῦ Κρέοντα ἐκδηλώνεται ἄλλη μιά φορά. «Ἐμεῖς πού φτά-
σαμε σ’ αὐτή τήν ἡλικία θά μάθουμε λοιπόν νά σκεφτόμαστε ἀπό ἄνθρωπο 
τόσο μικρῆς ἡλικίας;» (στ. 727). «Καί ἡ πόλη θά μοῦ πεῖ τί πρέπει νά προστά-
ζω;» (στ. 734). Γιατί νά συμβουλευτεῖ λοιπόν τούς γέροντες προεστούς; «Γιά 
ἄλλον ἤ γιά μένα πρέπει τή χώρα αὐτή νά κυβερνῶ;» (στ. 736). Ὁ Αἴμονας 
τοῦ δίνει τήν δέουσα ἀπάντηση: «Δέν ὑπάρχει πόλη πού νά ἀνήκει σ’ ἕναν 
ἄνθρωπο» (στ. 737). Ὁ Κρέοντας κάθε ἄλλο παρά διάκονος τοῦ λαοῦ του 
αἰσθάνεται. Ἡ πόλη ἰδιοκτησία του. «Δέν θεωρεῖται πώς ἡ πόλη ἀνήκει σ’ 
ὅποιον τήν κυβερνᾶ;» (στ. 738). Γιά κάποιους ἄρχοντες ἡ χώρα, ὁ λαός πού 
κυβερνοῦν ὑπάρχουν γιά νά ἀσκεῖται ἡ ἐξουσιολαγνεία τους! Πλάνες καί ψυ-
χικά νοσήματα φανερώματα διαστροφῆς!

Στό πέμπτο ἐπεισόδιο ἔρχεται ὁ τυφλός μάντης Τειρεσίας παρακινη-
μένος ἀπό σημάδια πού ἔγιναν στό οἰωνοσκοπεῖο του. Μάταια προσπαθεῖ 
νά συνετίσει τόν πεισματάρη, ἰσχυρογνώμονα Κρέοντα. «Αὐτά λοιπόν, παιδί 
μου, σκέψου τα· γιατί εἶναι κοινό σ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους νά πέφτουν σέ 
λάθη· ὅταν ὅμως σφάλλει, δέν εἶναι πιά ἄστοχος καί κακότυχος ἐκεῖνος πού, 
ὅταν πέσει σέ κακό, προσπαθεῖ νά τό θεραπεύσει καί δέν μένει ἄκαμπτος. Ἡ 
ἰσχυρογνωμοσύνη βέβαια δείχνει στενοκεφαλιά» (στ. 1023-1028). Ὁ Κρέο-
ντας δέν μεταπείθεται καί προσβάλλει τόν μάντη πού ἀποχωρεῖ.

Τό θέατρο γιά τούς Ἀρχαίους Ἕλληνες ἦταν παιδεία. Τό σχολεῖο τῶν 
πολιτῶν. Ἐκτός ἀπό τό πλῆθος τῶν πνευματικῶν μηνυμάτων, ἡ τραγωδία 
αὐτή θέτει καί πολιτικά θέματα καί μέ τήν ἐξέλιξη τῆς ὑποθέσεως καί μέ τόν 
λόγο τῶν προσώπων. Πῶς πρέπει νά εἶναι ὁ ἄρχοντας, οἱ ἄλλοι πολιτειακοί 
παράγοντες, οἱ πολῖτες. Εἶχαν πεῖρα οἱ Ἀθηναῖοι ἀπό τήν τυραννία, τήν δη-
μοκρατία, τήν ἀναρχία. Καί ἐμεῖς ἔχουμε πεῖρα. Τήν ἀξιοποιοῦμε; Εἴμαστε 
ὑπεύθυνοι πολῖτες; Ἀπό τήν χριστιανική ἰδιότητά μας ἀντλοῦμε κριτήρια γιά 
τήν πολιτική μας συμπεριφορά; Τά ἀδιέξοδα στά ὁποῖα ἔχουμε φθάσει βε-
βαιώνουν ὅτι στήν πλειονότητά μας δέν εἴμαστε σωστοί πολῖτες. Θά συνε-
τισθοῦμε; Νίκος Τσιρώνης

Οἰκονομολόγος
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τήν θεσμική δικαιοδοσία του. Ἡ ὑποχρέωση τῆς ταφῆς τῶν νεκρῶν ἦταν 
θεῖος ἄγραφος νόμος, πρᾶγμα τό ὁποῖο τοῦ ἐπισημαίνει ἡ Ἀντιγόνη στούς 
στίχους 450-455.

Ὁ Κρέοντας δέν εἶχε τήν φρόνηση νά συμβουλευτεῖ τούς προεστούς 
Θηβαίους πρίν πάρει τήν ἀσεβή ἀπόφαση. Τούς ἀνακοινώνει τήν διαταγή του 
νά μείνει ἄταφος ὁ Πολυνείκης, βορά πουλιῶν καί σκυλιῶν καί κανείς νά μή 
τόν θρηνήσει καί τούς ζητᾶ: «Τώρα προσέξτε νά φυλάξετε ὅσα σᾶς ἔχω πεῖ» 
(στ. 215).

Σέ ἀντίθεση πρός τήν νεαρή Ἀντιγόνη πού ὑψώνει τό ἠθικό ἀνάστημά 
της μέ σεμνότητα ἀλλά καί θάρρος ἀπέναντι στήν αὐθαιρεσία καί αὐταρχι-
κότητα τῆς ἐξουσίας, οἱ Θηβαῖοι προεστοί ἀποδεικνύονται ἄτολμοι, σχεδόν 
δουλοπρεπεῖς. «Αὐτά σοῦ ἀρέσουν νά κάνεις, γιέ τοῦ Μενοικέα, γιά τόν ἐχθρό 
καί τό φίλο αὐτῆς ἐδῶ τῆς πόλης καί ἔχεις τό δικαίωμα νά χρησιμοποιεῖς κάθε 
νόμο καί γιά ὅσους πέθαναν καί γιά ὅσους ζοῦμε» (στ. 211-214). Τήν ἀτολμία 
καί σιωπή τῶν Θηβαίων προεστῶν ἐπισημαίνει καί ἡ Ἀντιγόνη κατά τήν στι-
χομυθία της μέ τόν Κρέοντα. «Ὅλοι αὐτοί θά ἔλεγαν πώς ἐπιδοκιμάζουν τήν 
πράξη μου, ἄν τή γλῶσσα τους δέν ἔδενε ὁ φόβος» (στ. 504, 505).

Καί μία πολιτειολογική ρήση μέ τό στόμα τῆς Ἀντιγόνης: «Ὅμως τό τυ-
ραννικό πολίτευμα καί σ’ ἄλλα πολλά πλεονεκτεῖ, κι ὅσα θέλει μπορεῖ νά κά-
νει καί νά λέγει» (στ. 506, 507). Ὅ,τι θέλουν λένε καί κάνουν οἱ διαφόρων τίτ-
λων τύραννοι πού δέν ἔχουν φόβο Θεοῦ. Αὐτοαποκαλοῦνται καί «σωτῆρες» 
(Λουκᾶ 22, 25). Οἱ δικοί μας κυβερνῆτες μᾶς ἔσωσαν μέ τήν … καταχρέωσή 
μας! Τό τυραννικό πολίτευμα σέ πολλά πλεονεκτεῖ … γιά τούς νομεῖς τῆς 
ἐξουσίας!

Μέ τό στόμα τοῦ Κρέοντα ὁ ποιητής μᾶς λέει ὅτι οἱ σωστοί πολῖτες 
πρέπει νά τιμῶνται καί κατά τήν διάρκεια τῆς ζωῆς καί μετά θάνατον. Ἔτσι θά 
ἀποθαρρύνεται τό κακό καί θά ἐπιβραβεύεται τό καλό, πρός παραδειγματι-
σμό. «… ἀπό μένα ποτέ οἱ κακοί δέ θά ἔχουν τιμή μεγαλύτερη ἀπ’ τούς σω-
στούς. Ἀλλ’ ὅποιος αὐτή τήν πόλη ἀγαπᾶ, κι ὅταν πεθάνει κι ὅσο ζεῖ, ἐξίσου 
τιμή ἀπό μένα θά ἔχει» (στ. 207-210).

Στή στιχομυθία μέ τόν γιό του Αἴμονα, μνηστήρα τῆς Ἀντιγόνης, ὁ Κρέ-
οντας: «Γιατί ὅποιος θά εἶναι σωστός μέ τούς δικούς του, αὐτός θά φανεῖ δί-
καιος καί μέσα στήν πόλη. Ὅποιος ἀπό ἀλαζονεία ἤ τούς νόμους παραβιάζει ἤ 
σκέφτεται νά ἐπιβάλει τή θέλησή του σ’ ὅσους ἐξουσιάζουν, αὐτός δέν μπορεῖ 
νά ἐπαινεθεῖ ἀπό μένα ποτέ. Ἀλλ’ ὅποιον ἡ πόλη βάλει κυβερνήτη, σ’ αὐτόν 
νά ὑπακοῦμε πρέπει καί στά μικρά καί στά δίκαια καί στ’ ἀντίθετά τους» (στ. 
661-667). Ναί, ἀλλά οἱ νόμοι πρέπει νά βασίζονται στή δικαιοσύνη καί στήν 
ἠθική.
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Ο ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 
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Στό στίχο 672 ὁ Κρέοντας λέει: «Δέν ὑπάρχει κακό μεγαλύτερο ἀπό τήν 
ἀναρχία» καί στή συνέχεια ἐκθέτει τίς συνέπειές της. Ἐνῶ ὁ Χορός βρίσκει 
ὅτι ὅσα λέει ὁ Κρέοντας μέ σύνεση τά λέει, ὁ Αἴμονας μέ υἱκό σεβασμό τοῦ 
ὑποδεικνύει ὅτι φρόνιμο εἶναι νά ἀκούει καί τή γνώμη ἄλλων. Τόν πληροφο-
ρεῖ ὅτι «θρήνους γι’ αὐτήν τήν κόρη κάνει ἡ πόλη» (στ. 693). Τοῦ ἐπισημαίνει 
ἀκόμη αὐτό πού ὁ ἴδιος δέν βλέπει: «Γιατί ἡ ματιά σου προκαλεῖ φόβο στόν 
πολίτη» (στ. 690). Εἶναι σωστός ὁ κυβερνήτης πού εἶναι ἀποκρουστικός τύ-
ραννος;

Ὁ ἐγωϊσμός τοῦ Κρέοντα ἐκδηλώνεται ἄλλη μιά φορά. «Ἐμεῖς πού φτά-
σαμε σ’ αὐτή τήν ἡλικία θά μάθουμε λοιπόν νά σκεφτόμαστε ἀπό ἄνθρωπο 
τόσο μικρῆς ἡλικίας;» (στ. 727). «Καί ἡ πόλη θά μοῦ πεῖ τί πρέπει νά προστά-
ζω;» (στ. 734). Γιατί νά συμβουλευτεῖ λοιπόν τούς γέροντες προεστούς; «Γιά 
ἄλλον ἤ γιά μένα πρέπει τή χώρα αὐτή νά κυβερνῶ;» (στ. 736). Ὁ Αἴμονας 
τοῦ δίνει τήν δέουσα ἀπάντηση: «Δέν ὑπάρχει πόλη πού νά ἀνήκει σ’ ἕναν 
ἄνθρωπο» (στ. 737). Ὁ Κρέοντας κάθε ἄλλο παρά διάκονος τοῦ λαοῦ του 
αἰσθάνεται. Ἡ πόλη ἰδιοκτησία του. «Δέν θεωρεῖται πώς ἡ πόλη ἀνήκει σ’ 
ὅποιον τήν κυβερνᾶ;» (στ. 738). Γιά κάποιους ἄρχοντες ἡ χώρα, ὁ λαός πού 
κυβερνοῦν ὑπάρχουν γιά νά ἀσκεῖται ἡ ἐξουσιολαγνεία τους! Πλάνες καί ψυ-
χικά νοσήματα φανερώματα διαστροφῆς!

Στό πέμπτο ἐπεισόδιο ἔρχεται ὁ τυφλός μάντης Τειρεσίας παρακινη-
μένος ἀπό σημάδια πού ἔγιναν στό οἰωνοσκοπεῖο του. Μάταια προσπαθεῖ 
νά συνετίσει τόν πεισματάρη, ἰσχυρογνώμονα Κρέοντα. «Αὐτά λοιπόν, παιδί 
μου, σκέψου τα· γιατί εἶναι κοινό σ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους νά πέφτουν σέ 
λάθη· ὅταν ὅμως σφάλλει, δέν εἶναι πιά ἄστοχος καί κακότυχος ἐκεῖνος πού, 
ὅταν πέσει σέ κακό, προσπαθεῖ νά τό θεραπεύσει καί δέν μένει ἄκαμπτος. Ἡ 
ἰσχυρογνωμοσύνη βέβαια δείχνει στενοκεφαλιά» (στ. 1023-1028). Ὁ Κρέο-
ντας δέν μεταπείθεται καί προσβάλλει τόν μάντη πού ἀποχωρεῖ.

Τό θέατρο γιά τούς Ἀρχαίους Ἕλληνες ἦταν παιδεία. Τό σχολεῖο τῶν 
πολιτῶν. Ἐκτός ἀπό τό πλῆθος τῶν πνευματικῶν μηνυμάτων, ἡ τραγωδία 
αὐτή θέτει καί πολιτικά θέματα καί μέ τήν ἐξέλιξη τῆς ὑποθέσεως καί μέ τόν 
λόγο τῶν προσώπων. Πῶς πρέπει νά εἶναι ὁ ἄρχοντας, οἱ ἄλλοι πολιτειακοί 
παράγοντες, οἱ πολῖτες. Εἶχαν πεῖρα οἱ Ἀθηναῖοι ἀπό τήν τυραννία, τήν δη-
μοκρατία, τήν ἀναρχία. Καί ἐμεῖς ἔχουμε πεῖρα. Τήν ἀξιοποιοῦμε; Εἴμαστε 
ὑπεύθυνοι πολῖτες; Ἀπό τήν χριστιανική ἰδιότητά μας ἀντλοῦμε κριτήρια γιά 
τήν πολιτική μας συμπεριφορά; Τά ἀδιέξοδα στά ὁποῖα ἔχουμε φθάσει βε-
βαιώνουν ὅτι στήν πλειονότητά μας δέν εἴμαστε σωστοί πολῖτες. Θά συνε-
τισθοῦμε; Νίκος Τσιρώνης

Οἰκονομολόγος
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Ο ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ
τὶς 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. Γιορτάζει ἕναν παναν-
θρώπινο ἅγιο. Τὸν ἅγιο Νικόλαο. 
Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία, εἶχε πολὺ εὐσεβεῖς γονεῖς τοὺς ὁποίους 

ἔχασε νωρὶς ἀφοῦ τοῦ ἄφησαν μεγάλη περιουσία.
Δὲν ἔγινε τυχαίως ἐπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀφιερώθηκε στοὺς 

ἀνθρώπους, μοίρασε τὴν περιουσία του καὶ ἀξιοποίησε τὸν ἑαυτό του στὸ 
ἔπακρο. 

Τὴν προσωπικότητά του δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν περιγράψει. Γιατί οἱ 
ἅγιοι ἔχοντας ξεπεράσει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια ἔχουν τὸν Θεὸ ἐνεργοῦντα ἐν 
αὐτοῖς. 

Ἔχουν γράψει πάρα πολλοὶ γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο ἀπὸ τὸ 330 μ. Χ. ποὺ 
ἐκοιμήθη μέχρι σήμερα –1685 χρόνια μετά– γιατί πολλοὶ εὐεργετήθηκαν καὶ 
εὐεργετοῦνται μέχρι σήμερα ἀπὸ αὐτόν. Σὲ πολλοὺς ἐμφανίσθηκε, πολλοὺς 
ἔσωσε, πολλοὺς θεράπευσε, πολλοὺς εὐεργέτησε, πολλοὺς στήριξε. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανὸς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν!
Τέτοιους ἀνθρώπους φτιάχνει ἡ πίστη μας! Τέτοιο καὶ περισσότερο 

εἶναι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας!
Πλάτυνε τόσο πολὺ τὴν καρδιά του ὥστε χώρεσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους καὶ δὲν ἔχει πάψει νὰ τὴν πλαταίνει ἀφοῦ ἔχει τὸν Ἀχώρητο ἐντός του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν τοῦ ἔσπειρε χαρίσματα ὅσα μόνο 
Ἐκείνη ἔχει στὰ ἀνεκτίμητα ταμεῖα Της.

Δὲν ὑπάρχει νησὶ ποὺ δὲν ἔχει κάποιο ἐκκλησάκι τοῦ ἁγίου Νικολάου. 
Στὴ Σαντορίνη, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κρήτη, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ.

 Δὲν ὑπάρχει πλεούμενο, μικρὸ ἢ μεγάλο, στὸ ὁποῖο νὰ μὴν βρίσκεται 
μία εἰκόνα τοῦ «ἁγίου τῶν Θαλασσῶν», καί, μάλιστα, στὴν πιὸ τιμητικὴ θέση, 
κοντὰ στὸ πηδάλιο ἢ ἀλλοῦ.

Ὅταν τὰ ἅγια λείψανά Του μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας 
στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας καὶ πέρασαν ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο, ἀνηγέρθη ναὸς στὸ 
ὄνομα τοῦ Περαστοῦ ἁγίου Νικολάου.

Τὰ ἅγιά του λείψανα ἀναβλύζουν μῦρο καὶ θαύματα καὶ ἀπὸ τὸν Ὀκτώ-
βριο τοῦ 2003 μὲ θαυμαστὸ τρόπο δωρήθηκε μικρὸ τεμάχιό τους καὶ στὸν 
Ἱερὸ Ναό μας (ὅπως ἀναφέρεται στὸ τεῦχος 17 τοῦ Περιοδικοῦ μας ἀνα-
λυτικὰ καὶ ὄμορφα) καὶ ἀποτελοῦν πηγὴ ἐνίσχυσης καὶ εὐλογίας ὅλων ὅσοι 


