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ΕΚΔΟΤΡΙΑ σύμφωνα μέ τό Νόμο:
ΜΟΝΑΧΗ ΝΙΚΟΔΗΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
Lettra, ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, 
Ἡλιούπολη
ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-7109

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ
330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ
τηλ. 26340-44.391 (9-2 πρωΐ &  6-9
ἀπόγ.)

Τό περιοδικό αὐτό ξεκίνησε τήν πορεία 
μέ στόχο τήν κατά Θεόν βοήθεια ὅλων μας.
Κρατᾶτε στά χέρια σας τό 48ο τεῦχος. 
Θέλουμε ταπεινά νά σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι:
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛ-
ΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ.

Μπορεῖτε νά μᾶς ἀποστέλλετε τήν συμβο-
λική βοήθειά σας μέ τήν ταχυπληρωμή πού
ἐσωκλείουμε ἤ μέ κατάθεση στήν
Ἐθνική Τράπεζα στόν λογαριασμό
426/440265-04.
(γιά τό ἐξωτερικό στό 
No GR 5201104260000042644026504
SWIFT:ETHNGRAA) δίνοντας καί τό
ὄνομά σας.
Κατόπιν ἐνημερῶστε μας τηλεφωνικά γιά
νά λάβετε τήν σχετική ἀπόδειξη. 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

στήν Ἱερά Μονή Ἁγίων 
Νεκταρίου & Φανουρίου Τρικόρφου 

Κυριακή 26 Αὐγούστου 
7.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός
Ἑσπερινός μετ᾽ ἀρτοκλασίας. 

Δευτέρα 27 Αὐγούστου 
7.00 π.μ. Ὄρθρος-Πανηγυρική
Θεία Λειτουργία καί λιτάνευση
τῆς ἱερᾶς εἰκόνας τοῦ ἁγίου
μεγαλομ. Φανουρίου.  
(Μετά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας, καθώς καί στό τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ θά γίνει
δέησις στόν Ἅγιο Φανούριο γιά νά εὐλογηθοῦν 
οἱ φανουρόπιττες τῶν πιστῶν).

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ *
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ

στήν Ἱερά Μονή Ἁγίων Αὐγουστίνου 
& Σεραφείμ Σάρωφ Τρικόρφου Φωκίδος

Τετάρτη 18 Ἰουλίου 7.00 μ.μ.
Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
μετ᾽ ἀρτοκλασίας καί ὁμιλίας.

Πέμπτη 19 Ἰουλίου 7.00 π.μ.
Ὄρθρος καί πανηγυρική Θεία
Λειτουργία καί λιτάνευση τῆς
ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ ἁγίου Σεραφείμ τοῦ
Σάρωφ καί θά ἐκτεθοῦν εἰς προσκύνηση τά
γεμάτα θεία χάρη ἰαματικά καί θαυματουργά
ἱερά λείψανά του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
j

* Τήν Πέμπτη 19 Ἰουλίου θά διοργανωθεῖ μονοή-
μερη προσκυνηματική ἐκδρομή ἀπό τήν Ἀθήνα.
Πληροφορίες / δηλώσεις θέσεων:
κα Ἑλένη Ἀλεξοπούλου τηλ. 210 - 97.38.478



Σπάτα, Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς 2012
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 76η
Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 
ΧΡΟΝΙΑ σας ΠΟΛΛΑ καί ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ! 
Πέρασε ἡ κατανυκτική περίοδος τοῦ Τριωδίου, γιορτάσαμε τό
Πάσχα καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί ἤδη ὁλοκληρώνεται
καί τό Πεντηκοστάριο. Γιορτές γεμᾶτες νόημα, εὐκαιρίες πλημ-
μυρισμένες ἀπό ἐπαγγελίες χαρᾶς καί ἐλπίδας, χαραγμένες
ἀπό ἀλήθεια καί προοπτική πνευματικῆς ἐλευθερίας. Ἀλήθειες
ὅπως ἡ ψηλάφιση τοῦ Θωμᾶ, ἡ θέα τοῦ Ἀναστάντος ἀπό τίς
Μυροφόρες, ἡ συνάντησή Του μέ τούς μαθητές, ἡ συνομιλία καί
φανέρωσή Του μέ τούς δύο πρός Ἐμμαούς, ἡ ἔκχυση τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος πού γιορτάζουμε σήμερα, προσφέρονται ὄχι γιά νά
τίς ἀκούσουμε ὡς ἱστορικές περιγραφές οὔτε γιά νά τίς παρα-
δεχθοῦμε ὡς θρησκευτικά ἰδεολογήματα, ἀλλά γιά νά τίς πι-

στεύσουμε καί νά διηθήσουν ὅλες τίς λεπτομέρειες τῆς ζωῆς μας. Αὐτός εἶναι ὁ
κόσμος τοῦ Θεοῦ πού ἡ Ἐκκλησία μας προτείνει γιά τόν καθένα μας χωριστά καί
γιά ὅλους μαζί ὡς κοινωνία καί ὡς οἰκουμένη.

Δίπλα σ᾽ αὐτή τήν πρόταση ζωῆς καί ἤθους στέκεται ἡ θλιβερή ἐμπειρία τῆς
κοσμικῆς πραγματικότητος, ὅπως τή ζοῦμε στίς μέρες μας. Μιά κατάσταση χωρίς
ὅραμα, χωρίς ἐλπίδα, χωρίς φῶς. Ἡ ἀνθρώπινη ἀποτυχία σέ ὅλη της τήν ἔκταση.
Τό οἰκονομικό σύστημα σέ κατάρρευση. Τό Εὐρωπαϊκό ὅραμα μετατράπηκε σέ
ἐφιαλτικό ὄνειρο. Οἱ πολιτικές ὑποσχέσεις μεταμφιέστηκαν σέ ἀνόητα ψέμματα,
ἀκατανόητα ἐπιχειρήματα καί ἀδικαιολόγητες ἐπιλογές. Ἕνας κόσμος δίχως
τόλμη καί ἡρωϊσμό, δίχως ἐξυπνάδα καί πρωτοτυπία, δίχως ποιότητα καί πει-
στικότητα, δίχως πνεῦμα καί ζωή. Ὁ ψευτοθεός τῆς δημοκρατίας καί τῶν ἀτο-
μικῶν δικαιωμάτων ἐκφυλίσθηκε σέ δικαίωμα ἐκλογικῆς ἐπιλογῆς ἀνάμεσα σέ
καταστροφικά σενάρια καί σέ ἀνίκανους διαχειριστές τῆς καθημερινότητάς μας.
Τήν ἱστορική δόξα τοῦ παρελθόντος μας τή διαδέχθηκε ὁ παγκόσμιος διασυρμός
μας καί οἱ συνεχεῖς ἀπειλές. Τό μόνο πού πλέον γεννᾶ ἡ χώρα μας εἶναι ἀδιέξοδα καί
ἀναξιοπιστία, ἀσυννενοησία καί ἀκυβερνησία.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί, ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας “Μοναχική Ἔκφραση”

Παραχωροῦμε τή στήλη «Πρός ἀναγνῶστες ἐπιστολή» τοῦ παρόντος τεύχους, στήν ἐγκύ-
κλιο ἐπιστολή τοῦ Σεβ. Μητροπ. Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, πού ἐκφράζει τίς
σκέψεις καί τούς προβληματισμούς μας.

Πρός αναγνώστεσ επιστολή... 

j
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Οἱ μισθοί καί οἱ συντάξεις περικόπηκαν,
τά ἐπιδόματα ἀφαιρέθηκαν, τά χρέη αὐξή-
θηκαν, τά σπίτια μας φορολογήθηκαν, τά
συσσίτια πλήθυναν, ἡ φτώχεια καί ἡ ἀνέχεια
περίσσεψαν, οἱ ἄνεργοι συναγωνίζονται σέ
ἀριθμούς τούς ἐργαζομένους, οἱ γέροντες
ἀγωνιοῦν, οἱ νέοι ξενητεύονται, οἱ ἀναπνοές
μας περιορίσθηκαν, οἱ ἐλπίδες μας στέρεψαν,
τά ὁράματα πέθαναν.

«Τά γάρ ἔθνη καί οἱ βασιλεῖς οἵτινες οὐ
δουλεύσουσί σοι ἀπολοῦνται» (Ἡσ. ξ´12)
καί «φυλή ἀνόμων ἐρημωθήσεται» ( Σοφ. Σει-
ράχ ιστ´ 4). Αὐτό πάθαμε. Ἐγκαταλείψαμε
τόν Θεό καί ζοῦμε τήν ἐρήμωση καί τήν ἀπώ-
λειά μας. Ἡ παιδεία μας χωρίς ἀγωγή, ἡ
ἱστορία μας χωρίς δόξα, ἡ Ἐκκλησία μας
χωρίς ὀμορφιά, ἡ ζωή μας χωρίς ἀλήθεια, ἡ
πορεία μας χωρίς ἀξία. Αὐτή εἶναι ἡ αἰτία
τοῦ σημερινοῦ μας καταντήματος. Καί δέν
τό ἔχουμε καταλάβει. Τό γκρέμισμα τῶν
πνευματικῶν θεμελίων μας συνεχίζεται
ἀπρόσκοπτα. Κάναμε τό λάθος νά ἐλπί-
σουμε ἐκεῖ πού δέν ἔπρεπε. Κάναμε τόν κόπο
νά ψηφίσουμε αὐτούς πού δέν ἀξίζουν. Κά-
ναμε τό ἔγκλημα νά μή μαθαίνουμε ἀπό τά
λάθη μας. Τελικά οὔτε κυβέρνηση βλέπουμε
οὔτε ἀληθινούς ἡγέτες καί ἄρχοντες διακρί-
νουμε οὔτε λύσεις διαφαίνονται. Ὅπως γρά-
φει κάπου ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος,
«ὁ πλοῦς ἐν νυκτί, πυρσός οὐδαμοῦ, Χρι-
στός καθεύδει», ἡ πορεία μας εἶναι στό σκο-
τάδι, φῶς πουθενά καί ὁ Χριστός κοιμᾶται…

Ὄχι, ὅμως ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὁ
Χριστός δέν κοιμᾶται. Ἐμεῖς βυθισθήκαμε σέ
λησμοσύνη καί σέ βαθύ ὕπνο. Ἐμεῖς κοιμό-
μαστε. Γι᾽ αὐτό «ὥρα ἡμᾶς ἐκ τοῦ ὕπνου
ἐγερθῆναι» ( Ρωμ. ιγ´ 11). Καιρός νά ξυπνή-
σουμε. Ἡ μέρα δέν θά ἔρθει ἀπό μόνη της.
Αὐτή τή μέρα θά τή φέρουμε ἐμεῖς καί μάλι-
στα ὄχι τόσο μέ τά σωστά ἔργα ἤ τίς ὀρθές
ἐπιλογές μας, ὅσο μέ τήν ὁμολογία τῆς πί-
στης καί τήν προσευχή μας. Οἱ κοσμικές πο-
λιτικές ἐπιλογές προσδοκοῦν «πότε θά κάνει

ξαστεριά», δέν μποροῦν νά μᾶς βγάλουν ἀπό
τή νύχτα, ἐλπίζουν σέ ἀστεράκια. Ἐμεῖς
προσδοκοῦμε ἡμέρα μέ ἥλιο, τόν Ἥλιο τῆς
Δικαιοσύνης. Δέν προσδοκοῦμε ἕναν θεό πού
θά μᾶς λύσει τά ἐπίγεια προβλήματα, γιά
νά Τόν ξαναξεχάσουμε. Οὔτε θά ἀμνηστεύ-
σει τά λάθη μας, γιά νά τά ἐπαναλάβουμε.
Πιστεύουμε στόν Χριστό, στόν ἀληθινό Θεό,
γιά νά δεχθεῖ τή μετάνοιά μας καί τήν πίστη
μας, γιά νά τίς ποτίσει μέ τή χάρη Του καί
ἔτσι νά φανερώσει τήν παρουσία Του. Ναί!
Εἶναι δυνατόν μέσα ἀπό τό σημερινό κατάν-
τημα νά προκύψει δόξα καί μεγάλη εὐλογία,
διότι «Μακάριον ἔθνος οὖ ἐστι Κύριος ὁ Θεός
αὐτοῦ»  (Ψαλμ. λβ´12). Μακάριο καί εὐλο-
γημένο εἶναι τό ἔθνος πού ἔχει τόν ἀληθινό
Θεό ὡς Κύριό Του. Αὐτή εἶναι μιά αἰώνια
ἀλήθεια πού δέν ἑρμηνεύεται τόσο λογικά,
ὅσο ἐπαληθεύεται ἱστορικά καί δικαιολο-
γεῖται πνευματικά. Ὁ δρόμος τοῦ Θεοῦ πα-
ραμένει πάντα ἀνοιχτός.

Ἦρθε ἡ ὥρα πού πρέπει νά ξυπνήσουμε.
Ἄς ἀρχίσουμε ἐκτενεῖς προσευχές καί λιτα-
νεῖες. Ὄχι γιά νά γλιτώσουμε ἀπό τήν κα-
ταστροφή. Ὄχι γιά νά μᾶς ἀπαλλάξουν
ἀπό τά μνημόνια. Ὄχι γιά νά μᾶς σβήσουν
τά χρέη. Ὄχι γιά νά μειωθεῖ ἡ ἀνεργία. Ὄχι
γιά νά ξεφύγουμε τήν χρεωκοπία. Αὐτά ξέρει
ὁ Θεός ἄν καί πῶς καί πότε θά τά φτιάξει.
Αὐτό πού χρειαζόμαστε εἶναι πρῶτον· ὅσοι
ἀληθινά πιστεύουμε νά μετανοήσουμε. Νά
μετανοήσουμε, διότι Τόν ξεχάσαμε, διότι Τόν
ἐγκαταλείψαμε, Τόν περιφρονήσαμε, Τόν
πολεμήσαμε, ἀπορρίψαμε τόν δρόμο καί τίς
ἐντολές Του. Ἀκόμη καί ὅσοι Τόν ὁμολο-
γοῦμε, δυστυχῶς ἐπιλέξαμε νά ζήσουμε
χωρίς τή δύναμή Του.

Καλούμαστε νά Τόν δοξάσουμε ὄχι γιά
τίς ἐπίγειες χαρές μας. Δέν ὑπάρχουν πλέον
τέτοιες. Νά Τόν δοξάσουμε γιά τήν παρου-
σία καί τήν ἀλήθειά Του, γιά τό ἔλεος καί
τήν ἀγάπη Του, γιά τή μακροθυμία Του.

Καλούμαστε νά Τόν ὁμολογήσουμε σή-

Γνώρισόν μοι...j
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μερα. Νά ὁμολογήσουμε ὅτι «οὗτοι ἐν ἅρμασι
καί οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δέ ἐν ὀνόματι Κυ-
ρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα» (Ψαλμ.
ιθ´8). Ἐλπίδα μας καί ἐπιστηριγμός μας εἶναι
τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί μόνον. Αὐτός εἶναι τό
μέλλον μας καί ἡ προοπτική μας.

Καί τέλος καλούμαστε νά ζητήσουμε ὁ
Κύριος νά ἀναδείξει ἄρχοντες ἱκανούς νά ἀνα-
λάβουν τίς εὐθύνες τοῦ τόπου μας, τήν προ-
στασία τῆς ἱστορίας μας, τόν σεβασμό τῆς
πίστης καί τῆς παράδοσής μας. Ἡγέτες μέ
φόβο Θεοῦ, μέ νοῦν Χριστοῦ, ἀνιδιοτελεῖς
πατριῶτες μέ ξεκάθαρη προαίρεση, πολιτική
σύνεση καί ἡρωϊκή βούληση, διότι τέτοιους
χρειαζόμαστε, μόνο τέτοιους μποροῦμε νά
ψηφίσουμε καί τέτοιους μόνο ἀξίζει αὐτό πού
ὀνομάζεται Ἑλληνική ταυτότητα καί Ὀρθό-
δοξη συνείδηση.

Παράλληλα, ἡ δική μας γενιά, πού καί
αὐτή φαίνεται ἀνίκανη νά ὑλοποιήσει τό
Τάμα τῶν προγόνων μας, πρέπει ὁπωσδή-
ποτε νά τό ἀνανεώσει μέ ἕνα νέο Τάμα. Τώρα
πού πεινᾶμε, τώρα νά κτίσουμε τόν ναό τοῦ
Τάματός μας. Ὅπως ἡ Ὀρθόδοξη Ἀλβανία
στό κέντρο τῶν Τιράνων αὐτές τίς μέρες
ἐγκαινιάζει τό Πνευματικό Κέντρο τῆς πί-
στης της, ὅπως οἱ Σέρβοι στό Βελιγράδι, οἱ
Ρουμάνοι στό Βουκουρέστι καί οἱ Ρῶσοι στή
Μόσχα, πρόσφατα μέσα στή φτώχεια τους
ἔκτισαν τούς ναούς τοῦ Σωτῆρος καί τῶν
Ἁγίων τους, κατά μείζονα λόγο ἐμεῖς τώρα
πρέπει νά ἐκπληρώσουμε τό παλιό καί σύγ-
χρονο Τάμα μας. Αὐτό ἀξίζει περισσότερο
καί ἀπό τίς προσευχές μας. Γιατί τίς συνο-
δεύει καί μέ ἔργα. Σήμερα πρέπει νά δείξουμε
ὅτι περισσότερο ἀπό τό νά συντηρήσουμε
τό σῶμα μας ἔχουμε ἀνάγκη νά ζωογονή-
σουμε τήν πίστη μας. Αὐτό πού μᾶς λείπει
δέν εἶναι ἡ ὑλική τροφή ἀλλά ἡ σχέση μας μέ
τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό πού ἀπο-
τελεῖ τή δοκιμασία μας δέν εἶναι ἡ φτώχεια
καί ἡ πεῖνα μας ἀλλά ἡ ἀποξένωση ἀπό τόν
Θεό καί ἡ στέρησή Του.

Σᾶς καλῶ λοιπόν ὅλους, ἀγαπητοί μου
ἀδελφοί, ὅσοι συμμερίζεσθε αὐτή τήν
ἀνάγκη, ὅσοι συντηροῦμε ψήγματα πίστης
μέσα μας, νά ἐπιρρίψουμε τήν ἐλπίδα μας
«ἐπί τόν Κύριον», λιτανεύοντες καί προσευ-
χόμενοι. Νά ὁμολογήσουμε μέ συντριβή τήν
ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ
καί τή διάθεση τῆς ἐπιστροφῆς μας στήν
ἀδιάψευστη ἐλπίδα Του. Στά δωμάτιά μας
μόνοι, μέ δάκρυα στά μάτια, στούς ναούς
μας ὅλοι μαζί μέ προσευχές καί ὁλονύκτιες
δεήσεις, ἐνδεχομένως στούς δρόμους καί στίς
πλατεῖες μέ κεριά καί λαμπάδες. Αὐτά δέν
εἶναι ἄγνωστα στήν ἱστορία μας, εἶναι δοκι-
μασμένοι δρόμοι στή ζωή τοῦ Ἔθνους καί
τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἡ ἐλπίδα μας ἀδελφοί μου, δέν βρίσκεται
στίς ἐκλογές τῆς 17ης Ἰουνίου ἐκεῖ ἴσως βρί-
σκεται μέρος μόνο τῆς εὐθύνης μας. Τό σύ-
νολο τῶν ἐλπίδων μας βρίσκεται στή
σημερινή ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς. Γιατί στά
αὐτιά μας ἠχεῖ ἡ προτροπή τοῦ προφητά-
νακτος Δαβίδ: «Μή πεποίθατε ἐπ᾽ ἄρχοντας
ἐπί υἱούς ἀνθρώπων οἷς οὔκ ἐστι σωτηρία»
(Ψαλμ. ιμε´ 3). Γιατί δέν πιστεύουμε σέ πολι-
τικούς πού ἀλλάζουν τίς ὑποσχέσεις τους,
ἀλλά στό Πανάγιο Πνεῦμα πού ἀλλοιώνει
τούς μαθητές καί «πανσόφους τούς ἁλιεῖς
ἀναδεικνύει». Ὄχι σέ αὐτούς πού διχασμένοι
δέν μποροῦν νά φτιάξουν μιά κυβέρνηση,
ἀλλά σέ Αὐτόν πού «εἰς ἑνότητα πάντα
καλεῖ». ῎Οχι στήν  ἀλαζονική σύγχυση τῆς
σύγχρονης  Βαβέλ, ἀλλά στήν καθαρότητα
τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Ὄχι στίς ἄκαρπες
προσπάθειες τῶν ἡγετῶν αὐτοῦ τοῦ κό-
σμου, ἀλλά στήν παγκαρπία τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος.

«Ἀδελφοί, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζε-
σθε, κραταιοῦσθε» (Α´ Κορ. ιστ´ 13)

«Εἰ ὁ Θεός μεθ᾽ ἡμῶν οὐδείς καθ᾽ ἡμῶν»

† Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς 
Νικόλαος
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π. Νικόλαος
Πέττας

Ὁ σημειοφόρος ταπεινός λευΐτης ἐκ Πατρῶν

ἕνας ἅγιος κληρικός 

τῶν ἡμερῶν μας

z

Ἄρθρο τοῦ Ἀρχιμ. 
Ἰωακείμ Σωτηρόπουλου, μαθητοῦ 
τοῦ ὁσίου πατρός Νικολάου Πέττα

Ἀρχομένης τῆς νέας χιλιετηρίδας
ἕνα εὐωδιαστό λευϊτικό ἄνθος τοῦ
παραδείσου ταξιδεύει γιά τόν οὐράνιο
Κῆπο γιά νά ἑνώσει τίς δύο χιλιετηρί-
δες. Αὐτό τό ἄνθος εἶναι ὁ Σημειοφό-
ρος Γέροντας π. Νικόλαος Πέττας
ἀπό τήν Πάτρα, ὁ ὁποῖος συχνά μέ
τήν εὐλογημένη ὑπερπολύτεκνη οἰκο-
γένειά του ἔρχονταν προσκυνητές
στήν Ἱερά Μονή μας στό Τρίκορφο
καί εἴχαμε ἰδιαίτερη εὐλογία πού τόν
συναντούσαμε. Ἐπίσης ἡ σπάνια
πνευματική ζωή του καί ἡ φήμη του,
εἶχε φθάσει ἐδῶ στό Τρίκορφο ὅσο
ἀκόμα ζοῦσε, ἀλλά καί πιό πολύ μετά
τήν ὁσιακή κοίμησή του. Πολλά ἀξιο-
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π. Νικόλαος Πέττας γεν-
νήθηκε τό 1941 στή πόλη
τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα,

στήν Πάτρα. Οἱ γονεῖς του
ἦρθαν στήν πρωτεύουσα τῆς
Ἀχαΐας ἀπό τά Ἑπτάνησα, μετά
ἀπό τούς καταστρεπτικούς σει-
σμούς τοῦ 1953. Καταγόταν ἀπό
ἐπιφανεῖς οἰκογένειες τῶν Ἑπτανή-
σων. Ὁ πατέρας του λεγόταν
Ἀνδρέας Ν. Πέτρακας ἤ Πέττας
ἀπό τήν πόλη τῆς Ζακύνθου καί ἡ
μητέρα του Σοφία Π. Τζάκη ἀπό τά
Φραγκάτα τῆς Κεφαλληνίας.
Ἦταν τό τελευταῖο ἀπό τά πέντε
τέκνα τῆς οἰκογένειας. Ὁ πατέρας
του ἦταν γνωστός βιομήχανος σα-
πωνοποιΐας τῆς Πάτρας. Ἀπό

μικρή ἡλικία ἀσχολιόταν μέ
τήν οἰκογενειακή ἐπιχείρηση ἐνῶ
παράλληλα μορφωνόταν σέ ἰδω-
τικά ἐκπαιδευτήρια. Ἡ εὐλαβέ-
στατη μητέρα του Σοφία ἀπό
μικρό τόν νουθετοῦσε ἐν Κυρίῳ, ἐνῶ
εἶχε ζήσει θαυμαστά γεγονότα
ἀπό νωρίς. Τόν βάπτισαν μέ δύο
ὀνόματα Νικόλαο-Ἐμμανουήλ στό
ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τρεῖς
πιστές κοπέλες, πού ἀργότερα ἔγι-
ναν μοναχές καί ἵδρυσαν Μοναστή-
ρια, οἱ ὁσιώτατες Ἱερουσαλήμ
Ἀδαμοπούλου, ἡ Εὐαγγελία Λι-
μνιάτη καί ἡ Ἀγαθαγγέλη Κουρ-
κουνάκη. Μάλιστα οἱ δύο πρῶτες
εἶχαν χαρίσματα, ὅπως προφητικό
καί διορατικό, ἐνῶ τό ἴδιο χάρισμα

π. Νικόλαος
Πέττας

σημείωτα γεγονότα ἀναφέρονται καί στίς μέρες μας,
στίς ὁποῖες ὁ ἱερέας αὐτός ἐμφανίζεται σέ πιστούς
καί μέ τήν μεσιτεία του τελοῦνται πολλά θαυμαστά
γεγονότα.

Φέτος συμπληρώνονται δώδεκα χρόνια ἀπό τήν
κοίμησή του καί πραγματοποιεῖται στό περιοδικό
μας ἕνα μικρό ἀφιέρωμα γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ καί
ἐνίσχυση τῶν χριστιανῶν γιά νά δοῦν ὅτι καί στίς
μέρες μας ὑπάρχουν ταπεινοί ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ
πού κρύβονται μέσα σέ φωτεινά ὄστρακα.

Τό σῶμα του ἐνῶ
ἦταν σ᾽ αὐτόν τόν
κόσμο, τό
πνεῦμα του ἦταν
στήν σφαῖρα τοῦ
Οὐρανοῦ...
Ζοῦσε ἀποκαλυ-
πτικές ἐμπειρίες
κατά τήν διάρ-
κεια τῆς Θείας
Λειτουργίας...



εἶχε πρόγονος τῆς
οἰκογενείας, πού λε-
γόταν Πέτρος Πέτρα-
κας ἀπό τούς Κήπους
τῆς Ζακύνθου. Αὐτός
ὁ Πέτρακας εἶχε κάνει
πάνω ἀπό ἑκατό βα-
πτίσεις παιδιῶν στό
νησί, λέγοντας ὅτι
ἔτσι θά μπεῖ στόν Πα-
ράδεισο.

Μιά μέρα ἡ ἀείμνη-
στη ἀδελφή του

Ἑλένη, εἶχε πάει τόν
μικρό Νικόλαο-Ἐμμα-
νουήλ στόν ἐνοριακό
τους ναό τοῦ Ἁγίου Γε-

ρασίμου στήν Παραλία Πατρῶν καί καθώς
ἐπέστρεφαν μία γυναῖκα ψηλή μαυροφόρα
ἐμφανίστηκε μπροστά τους καί ἀπευθυνόμενη
στήν ἀδελφή του τῆς λέει αὐστηρά: «Πάρε τό
παιδί καί κρύψου στίς καλαμιές γιατί σέ λίγο
θά περάσει στρατιωτικό τάνκς καί θά σᾶς πα-
τήσει!». Καί πράγματι πέρασε γερμανικό
στρατιωτικό τάνκς ἀπό τό στενό δρόμο. Ἔτσι
σώθηκαν τελευταῖα στιγμή μετά ἀπό τήν
ἐπέμβαση αὐτή τῆς Παναγίας μας. 

Στά δύσκολα χρόνια τοῦ Ἰταλογερμανικοῦ
πολέμου μία φορά παρουσιάστηκε μιά μαυρο-
φόρα γυναῖκα μέ πλεχτές χρωματιστές παν-
τόφλες, ἡ ὁποῖα μπῆκε ἀπό τήν πόρτα τοῦ
σπιτιοῦ τους μέσα στό σαλόνι καί ἀφοῦ τούς
εὐλόγησε, ἄνοιξε ἄλλη ἐσωτερική πόρτα τῆς
οἰκίας καί χάθηκε. Τήν ἔψαχναν τήν γυναῖκα
αὐτή, ἀλλά δέν τήν βρῆκαν πουθενά. Τότε κα-
τάλαβαν ὅτι τούς ἐπισκέφθηκε ἡ Θεοτόκος καί
τήν εὐχαρίστησαν.

Μία ἄλλη φορά τά δύο ἀδέλφια ὁ Πανα-
γιώτης καί ὁ Νικόλαος ἀνέβηκαν στό πρῶτο
ὄροφο τῆς οἰκίας τους, κρυφά ἀπό τήν μητέρα
τους. Οἱ Γερμανοί καί οἱ Ἰταλοί κοντά στό
σπίτι τους, στήν θέση πού σήμερα εἶναι ἕνα
Πολυκατάστημα εἶχαν τήν ἀποθήκη τῶν βα-
ρέων πυρομαχικῶν. Αὐτοί καθώς ἀποχω-

ροῦσαν ἀπό τήν Πάτρα ἔβαλαν φωτιά γιά νά
καοῦν. Ὡστόσο τά βλήματα ἀπό αὐτά ἐκτο-
ξεύονταν σέ μεγάλη ἀκτίνα. Τά δύο ἀδέλφια
ἔβγαλαν τό κεφάλι τους ἀπό τό παράθυρο
πού ἔβλεπε πρός τήν καιγόμενη ἀποθήκη νά
δοῦν τί γίνεται καί σκάγια ἐρχόντουσαν πρός
τά πάνω τους. Ὅμως κατά θεία προστασία
ὅταν ἔφθαναν μπροστά στό πρόσωπό τους
πολυμερίζονταν καί διαλύονταν καί ἔτσι δέν
σκοτώθηκαν. Ὀπές ἀπό αὐτά διατηροῦνται
μέχρι σήμερα γύρω ἀπό τό παράθυρο αὐτό.

Ἀκόμα ὅταν ἀποχώρησαν οἱ κατακτητές
στά τζάμια τοῦ σπιτιοῦ τους, καθώς καί
ἄλλων κατοίκων σχηματίστηκαν θαυματουρ-
γικά παραστάσεις ἀπό τόν χριστολογικό καί
θεομητερικό κύκλο, καί συγκεκριμένα στό πα-
ράθυρο τοῦ σαλονιοῦ ἀόρατο χέρι ἁγιογρά-
φησε τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου,
ὑποδηλώνοντας τή νίκη τῶν Ἑλλήνων.

Ὁ Νικόλαος μεγάλωνε καί ἡ οἰκογένειά του
ἀφιερώθηκε στόν ἀγῶνα τῶν χριστιανικῶν
ἀρετῶν κοντά στόν ἀρχιμ. Γερβάσιο. Σέ ἐφη-
βική ἡλικία μετά τήν ἐργασία καί τά μαθήματα
πήγαινε στό ὁδό Ἰωνίας νά ἐξομολογηθεῖ στόν
π. Γερβάσιο. Καί ἐνῶ προηγοῦντο ἀρκετοί πι-
στοί, ὁ γέροντας πνευματικός διέγνωσε ἀπό
μέσα ἀπό τό κελλί τοῦ ἐξομολογητηρίου ὅτι
ἦρθε ὁ μικρός Νικόλαος καί ἔβγαινε καί τόν κα-

Αφιέρωμα...
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Φωτογραφία ἀπό τόν γάμο τοῦ Νικολάου Πέττα. 
Ἀριστερά διακρίνεται ὁ π. Γερβάσιος Παρασκευό-

πουλος, πνευματικός του πατέρας.

Στήν στρατιωτική θητεία
του, ὡς Λοχίας στήν
Μοίρα πυραύλων.
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λοῦσε νά ἐξομολογηθεῖ κατόπιν αὐτός γιά νά
μήν καθυστερήσει ἀπό τήν δουλειά του.

Λόγω τῆς οἰκονομικῆς δυνατότητας τῆς
οἰκογένειας καί τῆς ἐλεημοσύνης τῆς μητέρας
του στό σπίτι τους συγκέντρωναν πτωχούς
στά δύσκολα χρόνια τῆς κατοχῆς καί πνευμα-
τικές παρέες ἀπό τόν κύκλο τοῦ π. Γερβασίου,
μέ ἐπικεφαλῆς τόν δάσκαλό τους ἀείμνηστο
κατηχητή Γεώργιο Οἰκονόμου. Ἐκεῖ συγκεν-
τρώνονταν καί ὁ Νικόλαος μέ τούς οἰκείους
του, ἔκαναν μαθήματα χριστιανικῆς ἀγωγῆς
στούς νέους καί συνέχιζαν τίς πνευματικές συ-
ζητήσεις. Ἄν καί ὁ Νικόλαος συνήθισε νά συ-
ναναστρέφεται μέ μεγαλύτερους σοφούς
ἀνθρώπους, εἶχε εὐαισθησία στά παιδιά τοῦ
Ὀρφανοτροφείου τοῦ Σκιαγοπουλείου, πού
ἦταν στήν γειτονιά τους καί μέ τούς δικούς
τους ἔπαιρναν τά ὀρφανά ἀπό τίς γιορτές στό
σπίτι τους. Πολλά ἀπό τά παιδιά πού κατη-
χοῦσε ἔγιναν ρασοφόροι καί χρήσιμοι ἄνθρω-
ποι στήν κοινωνία.

Στό κάλεσμα τῆς πατρίδας γιά τήν στρα-
τιωτική του θητεία ἔγινε Λοχίας στήν Μοίρα
πυραύλων στό Λαγκαδᾶ Θεσσαλονίκης.
Αὐτά πού εἶχε βιώσει ἀπό μικρός τά μετέδωσε
στούς στρατιῶτες καί ἔτσι στό στρατόπεδο
τελοῦσαν καθημερινά ὅλες τίς ἀκολουθίες ἀπό
τό Ὡρολόγιο, ἐνῶ τούς ὁδήγησε σέ γέροντες
καί πνευματικούς. Τήν περίοδο πού ὑπηρε-
τοῦσε στήν Θεσσαλονίκη γνώρισε στό νοσο-
κομεῖο τοῦ ΑΧΕΠΑ τόν γνωστό μας Ἁγιορείτη
Γέροντα Παΐσιο. Ὁ Γέροντας τήν ἐποχή αὐτή
εἶχε ἐπιστρέψει ἀπό τήν ἄσκηση στό Ὄρος
Σινᾶ καί λόγω ὅτι εἶχε λιγοστό ὀξυγόνο ἐκεῖ,
ἀντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα στό ἀναπνευ-
στικό. Μαζί του στίς ἐπισκέψεις στό νοσοκο-
μεῖο πού νοσηλευόταν ὁ ὅσιος Γέροντας, ὁ
Νικόλαος ἔπαιρνε καί φαντάρους. Ἀρκετοί
στρατιῶτες ἀπό αὐτούς ἔγιναν ρασοφόροι καί
ὁμολογοῦν ὅτι γνώρισαν τόν Χριστό καί τήν
μυστηριακή ζωή ἀπό τόν νεαρό Λοχία τους Νι-
κόλαο.

Σέ ὥριμη ἡλικία νυμφεύτηκε τήν πιστή καί
ἄξια σύζυγο Ἀνθῆ Κατριμπούζα ἀπό τό

Φράγγα Ἀχαΐας. Καί οἱ δύο ἤθελαν νά ἀκο-
λουθήσουν τόν μοναχικό βίο, ὅμως ὁ πνευμα-
τικός τους, τούς σύστησε νά παντρευτοῦν
γιατί ἀπό τίς δύο οἰκογένειές τους, δέν θά ἔβλε-
παν ἄλλους ἀπογόνους, ἀφοῦ τά ὑπόλοιπα
ἀδέλφια τους εἶχαν ἀφιερωθεῖ. Οἱ γονεῖς ὅμως
καί τῶν δύο τους ἐπιθυμοῦσαν νά δοῦν ἀπο-
γόνους. Ὁ Νικόλαος ἦταν τότε Καθηγητής
στά ΤΕΣ μηχανολόγος, ἐνῶ εἶχε μία πλούσια
μόρφωση ἀπό θετικές καί θεωρητικές
ἐπιστῆμες καί τέσσερα ἀνώτατα πτυχία. Τοῦ
ἄρεσε πολύ ἡ κλασσική καί ἑπτανησιακή μου-
σική, ἄλλωστε μέ τέτοια ἀκούσματα μεγά-
λωσε. Ἔπαιζε καί μουσικά ὄργανα, ἐνῶ μιά
φυσαρμόνικα ποτέ δέν τήν ἀποχωρίστηκε. Κα-
τεῖχε ἀπό τήν μητέρα του μεγάλη βιβλιοθήκη
μέ ἐκκλησιαστικά βιβλία, συγγράμματα
ἀρχαίων ἑλλήνων φιλοσόφων καί ἐγχειρίδια
πολλῶν ἐπιστημῶν, ὅπως ψυχολογίας,
ἰατρικῆς, ἀριθμητικῆς, γεωμετρίας, νομικῆς,
ἀστρονομίας, μηχανολογίας. Ἡ μητέρα του
ἔφυγε σέ νεαρή ἡλικία, ἐνῶ τοῦ ἔλεγε προφη-
τικά: «Νικολάκη μου θέλω νά γευθῶ μία μπου-
κιά ἀπό τό ἁγιασμένο ρασάκι σου!», γιατί τῆς
ἔκανε ἐντύπωση ὅτι σάν βρέφος δέν θήλαζε τό
γάλα ἀπό τό στῆθος της Τετάρτη καί Παρα-
σκευή.

Στό γάμο του τηροῦσε μέ εὐλάβεια ὅλες τίς
χριστιανικές ἐπιταγές καί μέ τήν σύζυγό του

Οἰκογενειακή φωτογραφία τῆς πολυμελοῦς οἰκογε-
νείας τοῦ π. Νικολάου καί τῆς πρεσβυτέρας Ἀνθῆς

Πέττα, μέ τά 12 παιδιά τους.
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κρατοῦσε αὐστηρότατη χριστιανική ζωή.
Μετά ἀπό τήν θαυμαστή λύση ἀπό τόν Ἅγιο
Νεκτάριο τῆς ἀτεκνίας τους ἀπέκτησαν δώ-
δεκα παιδιά ἕξι ἀγόρια καί ἕξι κορίτσια.

Ἐνῶ συνέχισε τήν πνευματική ζωή ὡς κα-
θηγητής καί οἰκογενειάρχης, ἀνάμεσα στήν
γέννα τῶν δύο παιδιῶν του Παναγιώτη καί
Μαρίας, μία φλόγα πού ἔκαιγε μέσα του γιά
ἱερωσύνη ἄρχισε νά φουντώνει μέ μή ἐλεγχό-
μενη ἔνταση. Αὐτό τό ἐμπιστεύθηκε στόν πνευ-
ματικό του γιά νά δοῦν ποῦ θά ὁδηγήσει. Αὐτό
συνεχιζόταν καί ἄκουγε συνέχεια πνευματική
φωνή στήν ψυχή του πού τόν πρόσταζε νά
γίνει λειτουργός τοῦ Ὑψίστου. Ὁ διακριτικός
πνευματικός του πρωτοπρ. Γεώργιος Παπα-
σταύρου, ἀλλά καί ἁγιορεῖτες πατέρες, ὅπως
οἱ Διονυσιάτες Γαβριήλ, Χαράλαμπος καί Θεό-
κλητος, ὁ Ἐφραίμ ὁ Κατουνακιώτης, ὁ Γέρων

Παΐσιος, ὁ Ἐφραίμ τῆς Φιλοθέου τόν ἔπεισαν
νά ἀκούσει τήν θεία προσταγή. Στίς 8 Ἀπρι-
λίου τοῦ 1979 ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Νι-
κόδημος Βαληνδρᾶς τόν χειροτόνησε Διάκονο,
ἐνῶ στίς 15 Ἀπριλίου τοῦ ἰδίου ἔτους ὁ ἴδιος
Ἀρχιερέας τόν χειροτόνησε Ἱερέα δίνοντάς του
τό ὄνομα π. Νικόλαος. Ἀρχικά διορίστηκε σάν
ἐφημέριος τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Κρύα Ἰτεῶν Πατρῶν. Καί ὡς λευΐτης ἦταν ἐπι-
πλέον ἀπό πρίν φιλακόλουθος, ἀσκητικός,
προσεκτικός καί ἐνδιαφερόταν γιά τήν πνευ-
ματική καί πρακτική στήριξη τοῦ ποιμνίου
του. Ὡς ἱερέας τά χρήματα δέν τόν ἐνδιέφεραν
καί γι᾽ αὐτό ὡς κληρικός εἶχε μηδαμινές ἀπο-
δοχές. Ἀργότερα μετατέθηκε στόν ναό τοῦ
Ἁγίου Βασιλείου Ζαρουχλεΐκων, ὅπου διαμένει
καί ἡ οἰκογένειά του.

Τό 1992 περνᾶ ἡ οἰκογένειά του μία μεγάλη
δοκιμασία. Τό πρωτότοκο παιδί του ἡ Σοφία,
σέ ἡλικία εἰκοσιένα ἐτῶν, σκοτώνεται ἀνήμερα
τῆς ἑορτῆς της σέ αὐτοκινητιστικό δυστύ-
χημα, ἐνῶ ἦταν συνοδηγός. Ὅταν πῆρε ἡ τρο-
χαία νά ἐνημερώσει στό τηλέφωνο τοῦ σπιτιοῦ
ὅτι τό παιδί του χτύπησε σοβαρά, λέει ὅλο
πόνο ὁ π. Νικόλαος: «Ἀγαπημένο μου παιδί
Σοφία σέ φάγανε, πῆγες ἄδικα!». Καί ὅταν
ἔμαθε ἡ οἰκογένεια τήν πικρή ἀλήθεια, ὅτι δέν
εἶχε χτυπήσει ἀλλά ἦταν νεκρή, ρωτοῦσε τόν
π. Νικόλαο ποῦ τό γνώριζε ἀπό τήν πρώτη
στιγμή. Ἐκεῖνος ὁμολόγησε ὅτι εἶδε ὅλο τό
χαμό τοῦ παιδιοῦ του μπροστά στά μάτια
του. Ἐπίσης εἶχε τόσο κουράγιο, πού πῆρε
μέρος στήν ἐξόδιο ἀκολουθία, γεγονός πού
σπάνια τό συναντᾶμε, ὅπως στό βίο τοῦ
Ἁγίου Σπυρίδωνος πού διάβασε τή νεκρή κόρη
του. Τό χτύπημα ὡστόσο αὐτό στήν οἰκογέ-
νεια ἦταν πολύ βαρύ γιά τόν ἑπόμενο καιρό. Ὁ
π. Νικόλαος ἔγινε ἀκόμα μεγαλύτερο στή-
ριγμα γιά ἐκείνη.

Ἄν καί βίωνε συχνά ἀποκαλυπτικές ἐμπει-

Στό μικρό παρεκκλήσιο πού βρίσκεται δίπλα 
στόν τάφο τοῦ πνευματικοῦ του πατρός 
Γερβασίου Παρασκευόπουλου.



ρίες μέσα στή λατρεία, ἐντούτοις μέ πολλή δυ-
σκολία καί γιά πνευματική στήριξη καί ὄφελος
μαρτυροῦσε κάτι. Δέν ἤθελε νά δείχνει τό πνευ-
ματικό ὕψος πού τοῦ ἐμπιστεύθηκε ἡ θεία
Χάρις. Ἤθελε νά φαίνεται μικρός γιά τούς
ἀνθρώπους. Ἄν τοῦ ξέφευγε κάτι, ἀμέσως θό-
λωνε τά νερά καί ἄλλαζε μέ ἕνα μειδίαμα τήν
συζήτηση.

Ὡς πρεσβύτερος τελοῦσε κατανυκτικές
Θεῖες Λειτουργίες, ἐνῶ πολλοί πιστοί πού κα-
τέφθαναν ἀπό διάφορα μέρη τοῦ Μοριᾶ ὁμολο-
γοῦν ὅτι πολλές φορές δέν πατοῦσε στό
ἔδαφος. Ὄντως ὡς Πέττας πού ἦταν τό ἐπώ-
νυμό του, πετοῦσε στά οὐράνια καί ἡ χάρις
τόν συνέπαιρνε καί τοῦ ἀποκάλυπτε τά ἀπόρ-
ρητα. Τό σῶμα του ἐνῶ ἦταν σ᾽ αὐτόν τόν
κόσμο, τό πνεῦμα του ἦταν στήν σφαῖρα τοῦ
Οὐρανοῦ. Τά γαλάζια γαλήνια μάτια του μέ
τό ἔντονο βλέμμα, πολλοί ἔβλεπαν νά ξεκινᾶ
ἀπό αὐτά μία λευκή στήλη πρός τά πάνω.

Ἕνας ἀγωνιστής καί εὐλαβέστατος κληρι-
κός τῆς Πάτρας, ὁ Ἀρχιμ. Νικόδημος Πετρό-
πουλος σέ γραπτό κείμενο μέ ἡμερομηνία:
Πάτρα, 23-10-2011 σημειώνει γιά τόν π. Νικό-
λαο: «Ἱερεύς, ὅν εὐλαβούμην. Σεμνός, ἁπλός
καί ἡσύχιος, ἐνθυμίζων ἐν πολλοῖς Παπα-
Πλανᾶ. Πολύτεκνος μέ πολλά οἰκογενειακά
βάρη καί ταλαιπωρίας. Ἄνθρωπος ὑπομονῆς

καί ταπείνωσης. Τά δύο τάλαντα, εἰς ἅ διε-
κρίθη καί διέπρεψεν. 

Μαθητής τῶν κηρυγμάτων τοῦ π. Γερβα-
σίου Παρασκευοπούλου. Ἐκεῖ γνωρισθήκαμε
ὅλα τά φτωχά ἁπλοϊκά παιδιά τῆς ἐποχῆς
ἐκείνης. Στήν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ, ὅπως
λέγαμε, γιά νά ἀκούσουμε τά πυρφόρα κη-
ρύγματα τοῦ π. Γερβασίου.

Ἔχων τόν πόθο τῆς Ἱερωσύνης, παιδιόθεν
εὐτρεπίζετο δι᾽ αὐτήν.

Ἄφησε ἀγαθάς ἀναμνήσεις. Δέν δημιούρ-
γησε σκάνδαλα. Διηκόνει μέ φόβον Θεοῦ. Δέν
ἦτο κομψευόμενος. Ἦταν ὁ ἱερεύς-ἄνθρωπος
τοῦ Θεοῦ πού ἐκτιμᾶτο ὑπό τῶν πιστῶν. Συμ-
παθής καί ἄκακος. Μαζί του θά εἶχες ν᾽ ἀκού-
σης δυό λόγια γιά τόν Θεόν. Ἀπέφευγε τάς
μωράς συζητήσεις (Ἀπ. Παῦλος).

Τηρητής τοῦ «ἐπιμελεῖσθε δέ ψυχῆς, πράγ-
ματος ἀθανάτου».

Ἔρως δέ Ὀρθοδοξίας κατέτρωγε τήν
ψυχήν του, καί ἀνησυχία περί τῆς σωτηρίας
καί τοῦ Παραδείσου.

Δηλωτικόν τῶν χαρισμάτων πού ὁ Θεός
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Ὁ π. Νικόλαος Πέττας κατά τήν ἐπίσκεψή του
στήν Ἱερά Μονή Διονυσίου στό  Ἅγιον Ὄρος.

Στό  Ἅγιον Ὄρος.
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δώρησε στόν ταπεινόν αὐτόν λευΐτην- «ταπει-
νοῖς δίδωσι χάριν»-  εἶναι τό ἑξῆς γεγονός: Ὁ
Θεός εἰς τήν ἐνορίαν ὅπου διακονῶ ἐπέτρεψε
κάποτε δεινόν πειρασμόν ὑπό ψευδαδέλφων.
Τάς στιγμάς ἐκείνας, πού ἐν ὑπομονῆ καί
σιωπῆ πολλῆ, πρός ἀποφυγή σκανδαλισμοῦ
τῶν πιστῶν, ὑπέμενον τήν δοκιμασίαν αὐτήν,
καί ἐνῶ εὑρισκόμουν στόν ναό μαζί μέ πνευμα-
τικά μου παιδιά, προσῆλθεν ὁ ταπεινός αὐτός
λευΐτης ἔνδακρυς, καί ἀπευθυνόμενος σέ ἐμένα
μοῦ εἶπε: «Ἀδελφέ μου, ἦρθα νά σέ δῶ γιατί
μοῦ εἶπε ὁ Χριστός νά πᾶς στόν Ἅγιο Παῦλο,
στόν Νικόδημο, διότι διέρχεται ἕναν μεγάλο
πειρασμό...».

Πολλές φορές δέ σάν ἄλλος παπα-Μπα-
σιᾶς τῆς Πάτρας μέ συμπεριφορά πού ἔφερε τά
χαρακτηριστικά τῆς ἁγίας σαλότητος, προ-
σευχόμενος καί διερχόμενος ἀπό καταστημα-
τάρχας τινάς, καί πρός ἔκπληξιν αὐτῶν, ἔλεγε
λόγον παρηγορητικόν καί προφητικόν ἐν σχέ-
σει μέ τήν ἔκβασιν τοῦ προβλήματός των! Χα-

ρακτηριστικά εἶναι ἡ περίπτωσις γνωστοῦ
μου φτωχοῦ πιστοῦ καταστηματάρχου, τόν
ὁποῖον ἀπρόσκλητα περνώντας εὐλόγησε,
παρηγόρησε καί ἐνεθάρρυνε, δακτυλοδεικτῶν
τόν Οὐρανόν καί λέγων: «λίγη ὑπομονή
ἀκόμη, μήν τό ξεχάσεις αὐτό καί θά γεμίσεις
τόσα πολλά χρήματα, πού δέν δύνασαι νά
φαντασθεῖς, καί θά ἔχεις καί θά δίδης στούς
φτωχούς»... ὅπερ καί ἐγένετο.

Ἄς ἔχη δόξα ὁ Θεός, πού σέ κάθε ἐποχή
ἀναδεικνύει τούς ἐκλεκτούς Του».

Μαρτυρία π. Ἀντωνίου Ρουμελιώτη Πρω-
τοπρεσβυτέρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Πατρῶν. «Ἡ ταπεινότης μου ἐδῶ καί ἀρκετά
χρόνια ὅταν ἤμουν λαϊκός εἶχα καθηγητήν
ἕναν εὐλαβήν, θεοσεβήν ἄνθρωπον τόν Νικό-
λαον Πέττα. Ἡ θέα τοῦ προσώπου του καί ἡ
ἠρεμία τῶν λόγων του σοῦ δημιουργοῦσε τήν
ἐντύπωση, μᾶλλον τήν αἴσθηση ὅτι καθώς μι-
λοῦσε ταυτόχρονα προσηύχετο. Τό μάθημά
του ἦταν Στοιχεῖα Μηχανῶν καί Κραματολο-
γία, μαθήματα πού δέν μποροῦσαν νά ἐντυ-
πωσιάσουν τόν μαθητήν, ἀφοῦ τύποι, μεγέθοι
καί ἀσκήσεις ἦτο τό ἀντικείμενο. Ὅταν οἱ συμ-
μαθητές μου τόν ἐνέπαιζαν, ἐκεῖνος μέ ἀπάθεια
καί μέ περίσσια εὐγένεια ἀντιμετώπιζε τήν ὅλη
στάση τῶν συμμαθητῶν μου καί ἠρεμοῦσε τήν
τάξη. 

Τό πρωΐ καθώς ἐρχόταν εἰς τήν σχολή
ἔβλεπες ἕναν ἄνθρωπο μέ ἁπλή ἐνδυμασία καί
συνεχῶς νά ψελλίζει τήν προσευχή. Τήν Με-
γάλη Σαρακοστή ἦτο μία ἀπόλαυση. Τό πρό-
σωπό του φωτεινό, τό κομβοσχοίνι στό χέρι
καί ἡ εὐχή. Ὅταν στά ἐργαστήρια ἡ βουή τοῦ
τόρνου ἐκάλυπτε τή φωνή τοῦ καθηγητοῦ
ἐκεῖνος σάν μικρό παιδί ἐρχόνταν κοντά μας
καί μᾶς συμβούλευε καί γιά τά μαθήματα,
ἀλλά καί γιά τήν πνευματική μας ζωή. Μᾶς
ἔλεγε νά σεβόμαστε τούς γονεῖς μας, τούς
ἱερεῖς, τούς διδασκάλους καί γενικά τόν
ἄνθρωπο. Ἀγαποῦσε ἀθῶα, μιλοῦσε ταπεινά,
ἐνεργοῦσε μέ ἁπλότητα.

Ὅταν ἠλεήθημεν ἐκ τοῦ Ἁγίου Θεοῦ ἡ τα-
πεινότης μου καί ἐκεῖνος καί ἐγίναμε κληρικοί

Αφιέρωμα...j

Μεταλαμβάνει μετά πόθου
τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.



τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας εἴχαμε ζήσει
πνευματικές, πανευφρόσυνες στιγμές ὡς ἀδελ-
φοί ἐπί τῷ αὐτῷ. 

Ἐνθυμοῦμαι ὅτι στή χειροτονία του, ὁ τότε
Μητροπολίτης Πατρῶν μακαριστός κυρός Νι-
κόδημος εἶπε: «Σήμερα ζοῦμε μιά Πεντηκοστῆ,
νοιώθω ἕνα περίεργο σκίρτημα στήν καρδιά
μου ἀπό χαρά καί συγκίνηση ἀπό τήν χειρο-
τονία τοῦ Νικολάου, εἶναι πράγματι ἠλεημέ-
νος ἀπό τόν Θεό». Προσπαθήσαμε νά τόν
χαιρετήσουμε τότε ὡς εἴθισται τόν μακαριστό
π. Νικόλαο, ἀλλά εἴδαμε ὅτι ἦτο ἀλλοῦ, τό
βλέμμα του ἀπλανές, ὁ λόγος του ἀργός καί
λίαν σιωπηλός, οἱ κινήσεις του μᾶλλον τελείως
ἀργές. Μετά ἀπό ὥρα καί ἐνδελεχή προσευχή
πού τόν ἔβλεπα νά κάνει, μᾶς μίλησε ὅτι ἡ
χαρά του καί τό δέος του πρός ὅ,τι ἔζησε ἦτο
ἀνέκφραστο καί ἀνερμήνευτο.

Μετά ἀπό καιρό, ἐκάλεσε τήν ταπεινότητά
μου, ἀρκετές φορές ἔξω ἀπό τό σπίτι του σ᾽
ἕνα γιαπί οἰκοδομῆς ὅπου εἶχε διαμορφωθεῖ ὡς
ἀσκητήριο καί ἐκεῖ εἶχε πολλές ἱερές εἰκόνες,
καντήλι, λιβάνι, πετραχήλι. Ἦτο ὁ τόπος τῆς
προσευχῆς καί τῆς ἀσκήσεως τοῦ π. Νικο-
λάου. Μοῦ ἐξομολογήθη τάς ἐπιθέσεις τοῦ πο-
νηροῦ καί μισοκάλου πού γινόντουσαν πρός
τόν ἴδιο διά μέσου τῆς πολυμελοῦς οἰκογένειας
κάποιες φορές, ἀλλά προπαντός ἀπό ἄλλους
χώρους, ὁρατούς καί ἀοράτους, ἐκκλησιαστι-
κούς καί κοσμικούς.

Αὐτός τίς περισσότερες ὧρες ἦταν γονα-
τιστός ἐνώπιον τοῦ Ἐσταυρωμένου καί τῆς
Κυρίας Θεοτόκου, προσευχόμενος. Μοῦ ἔλεγε
ὅτι ὅπως τό καύσιμο ἄν λείψει ἀπό τή μηχανή
δέν ἐργάζεται, ἔτσι καί ἡ καρδιά μου καί ἡ ζωή
μου δέν λειτουργεῖ ὅταν δέν προφέρω τήν καρ-
διακή προσευχήν τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ
τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με» ἤ τούς Χαιρετισμούς
στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Πράγματι στό δρόμο ὅταν τόν ἔβλεπες ὡς
Ἱερέα περπατοῦσε μ᾽ ἕνα κομβοσχοινάκι στό
χέρι μέ ἁπλό βῆμα, μέ τήν εὐχή στό στόμα καί
τό πρόσωπό του νά λάμπει. Δέν ἦταν μόνο
δική μου ἐντύπωση, πολλοί ἄνθρωποι τό ἔλε-

γαν αὐτό. Πρός δόξαν Θεοῦ θά εἴπω δύο λό-
γους ἐκ τῆς ἐξομολογήσεώς του στήν ταπει-
νότητά μου ἐπί ἱεροῦ πετραχειλίου.

Α) Τήν ἱερωσύνη τήν φοβόταν καί τήν ἀγα-
ποῦσε, ἀλλά ἐπί σειρά ἐτῶν ὡς λαϊκός ἄκουγε
στ᾽ αὐτιά του τόν λόγον: «Γίνου Ἱερεύς». Τόν
εἶχε ἐξομολογηθεῖ ὅπως μοῦ εἶπε σέ ἡγιασμέ-
νους πνευματικούς πατέρες μέχρι καί τό
Ἅγιον Ὄρος. Τά δάκρυά του ἀπαράμιλλα, μέ
ἀναφιλητά θυμᾶμαι μοῦ τό ἔλεγε: «Ζῶ πάτερ
μου» ἔλεγε «τό ἐδῶ καί τό ἐκεῖ βλέπω τά μεγα-
λεῖα τοῦ Θεοῦ, ὦ! τῆς φιλανθρωπίας Του,
πόσο ἡ παναγάπη Του ταπεινώνεται γιά μένα
πού εἶμαι ὁ μόνος ἀνάξιος καί ἁμαρτωλός ὅλου
τοῦ κόσμου».

Β) Σέ πολλές Θεῖες Λειτουργίες ἔβλεπε εἰς
τήν Ἁγία Τράπεζα, ὅταν ἐγένετο ὁ καθαγια-
σμός τῶν Τιμίων Δώρων, τόν ἴδιο τόν Κύριό
μας. Μάλιστα τολμῶ νά εἴπω, Τοῦ τό ζητοῦσε
μέ ἱερό πόθο καί δάκρυα γιατί ἔτσι ἔνοιωθε πα-
ρηγορίαν, συντροφιάν, ἀγάπην, τήν φιλαν-
θρωπίαν Του.
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Ὁ π. Νικόλαος ἔνδακρυς 
ἐν ὥρα Θείας Λειτουργίας ἀσπάζεται 

τόν συλλειτουργοῦντα μακαριστό Ἀρχιεπί-
σκοπο Χριστόδουλο.
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Τό πρόσωπό του κυριολεκτικά ὅταν μοῦ
ἐξομολογεῖτο ἐπανειλλημένες φορές αὐτές τίς
ἱερές στιγμές ἔλαμπε, τό δέ βλέμμα του ἦτο
ἱλαρώτατο, τά δέ δάκρυά του σοῦ δημιουρ-
γοῦσαν τήν αἴσθηση μιάς ἱερᾶς εἰκόνας ἑνός
Ἁγίου. Φοβόταν καί ἔνοιωθε δέος στήν συμ-
βουλή τῆς ταπεινότητάς μου, στό νά εἴπει καί
σέ ἄλλους Πνευματικούς αὐτήν τήν θέα τοῦ
Θεοῦ, διότι πίστευε καί μετά δακρύων καί ἀνα-
φιλητῶν ἔλεγε ὅτι, εἶναι ὁ μόνος ἁμαρτωλός

καί ἀνάξιος ἄνθρωπος, καί πῶς εἶναι δυνατόν
νά ἔχει τέτοιαν θεωρίαν! Στό ὅτι ὁ Κύριός μας ὁ
Ἰησοῦς Χριστός πόσο ταπεινώνεται καί τό
ἔλεός Του, καί ἡ Παναγάπη Του πλημμύριζε
τήν ὅλη ὕπαρξή του, ὄχι μόνο σ᾽ αὐτόν ἀλλά
καί σέ ὅλη τήν κτίση. Παρακαλοῦσε ἰδιαιτέρως
τήν Κυρία Θεοτόκο στήν ὁποία ἐνώπιόν της
γονατιστός προσηύχετο καί ἔλεγε τούς χαιρε-
τισμούς. Μάλιστα ὅταν ἐπρόφερε τό ὄνομά της
ἦταν σάν νά πρόφερε ὅτι πιό σπουδαῖον ἦτο
στόν κόσμο. Καί ἔλεγε, εἶναι ἡ Μάνα μας (π. Α).
Πράγματι αὐτή τή θεωρία πού ζοῦσε στή Θεία
Λειτουργία τήν εἶπε καί σέ ἄλλους Πνευματι-

κούς Πατέρες καί ἀδελφούς μετά πολλῆς δια-
κρίσεως σέ τρίτο πρόσωπο, ὅτι κάποιος τοῦ
εἶπε ὅτι εἶδε τόν Χριστό... Ἐδῶ ἔχω νά παρα-
τηρήσω μέ ἁπλόν τρόπον ὅτι αὐτά πού
ἔβλεπε ἦταν μέσα σέ πολύ φῶς, πλήρης χαρᾶς
καί εὐφροσύνης, ἔχοντας νοῦν καθαρόν, διαυ-
γέστατον. Μετά τό πέρας τῆς ἀναιμάκτου θυ-
σίας δέν μποροῦσε νά βγεῖ ἀμέσως ἐκ τοῦ ἱεροῦ
βήματος.

Μάλιστα ἐπειδή ὁ ἴδιος δέν περιποιόταν τό
ἐξωτερικό του σχῆμα, δηλαδή δέν ἔβλεπες ἕναν
«περιποιημένον, πλυμένον» ἄνθρωπο, ἔλεγες
ὅτι ὅταν θά τόν πλησιάσω θά εἶχε κάποια ἴσως
ἀποφορά. Ὅμως τό ἀντίθετο συνέβαινε, σοῦ
δημιουργοῦσε τήν αἴσθηση ὅτι πλησιάζεις
ἕναν καλοκάγαθο ἱερέα τοῦ Ὑψίστου πού μο-
σχοβολοῦσε λιβάνι.

Μέ ἠλέησε ὁ Θεός νά ἔχω δεχθεῖ τάς ἐξομο-
λογήσεις τοῦ ἀδελφοῦ μακαριστοῦ πρεσβυτέ-
ρου Νικολάου Πέττα. Δέν ἤκουσα λόγον
ἐναντίον ἄλλου τινά ἀνθρώπου. Παρόλο πού
ἄνθρωποι τοῦ περιβάλλοντος, ὅπως εἶπα, καί
ἐκκλησιαστικοῦ καί κοσμικοῦ τόν ἐπίκραιναν
καί τόν μείωναν ὡς πρόσωπο καί εἰκόνα Θεοῦ.
Ζοῦσε τήν πλήρη ἀπαξίωση... ἀλλά οὐδείς
λόγος ἤ σχολιασμός. Ἁπλά ταπεινά ἔλεγε τά
περιστατικά τῶν πειρασμῶν αὐτῶν μέ ἁπλό-
τητα καί ἱλαρότητα καί παρακαλοῦσε τόν
Κύριό μας νά τοῦ χαρίζει ὑπομονή καί ταπεί-
νωση καί τήν Παναγία μας νά τόν βοηθήσει.
Ἔβλεπε πίσω ἀπό τόν κάθε πειρασμό ἤ δυ-
σκολία ὅτι ὁ μισόκαλος θέλει νά ἠφαρπάσει
τήν ψυχή του καί νά τόν κάνει σκεῦος δικό του
καί ὄχι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γι᾽ αὐτό καί
ὅταν ξαγρυπνοῦσε στήν προσευχή μέχρι νά
λειτουργήσει μοῦ ἔλεγε ὅτι ὁ Κύριος τόν πα-
ρηγοροῦσε μέ τή θέα αὐτή μέσα σ᾽ ἕνα ἁπλό,
διάχυτο, ἱλαρό φῶς».

Ὁ πνευματικός πρωτοπ. Στέφανος Κ. Ἀνα-
γνωστόπουλος ἀπό τήν Ἀμφιάλη τοῦ Πει-
ραιᾶ, στό ἰδιαίτερα ὠφέλιμο πόνημά του:
«Γνῶσις καί βίωμα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως»,
Πειραιᾶς 2006, στίς σελίδες 348-350, ἀναφέρει
ἀπό προσωπικές του σημειώσεις γιά τόν π. Νι-
κόλαο.

Μοναδικές Εμπειρίες...j

Στή χειροτονία τοῦ υἱοῦ του π. Νεκταρίου
Πέττα. Ὁ π. Νικόλαος εἶναι φανερά συγκινημέ-

νος κατά τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου.
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«Ἕνας εὐλαβέστατος
ἱερεύς καί πολύ ἁπλός, γι᾽
αὐτό καί παρεξηγημένος
ὅσο ζοῦσε, μοῦ διηγήθηκε
πρίν ἀπό χρόνια τό ἑξῆς:

Πρίν ἀπό τήν Θεία Κοι-
νωνία τῶν λειτουργῶν
ἱερέων, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ
Βήματος, διαβάζονται οἱ
εὐχές τῆς Θείας Μεταλή-
ψεως, εἴτε ἀπό τόν ἱερο-
διάκονο, εἴτε ἀπό τόν
λειτουργό ἱερέα.

Ὅταν ὁ ἐν λόγω ἱερεύς
ἔφθανε στό τροπάριο:
«Ἔθελξας πόθῳ με Χριστέ,
καί ἠλλοίωσας τῷ θείῳ
σου ἔρωτι...» σταματοῦσε
ὡς συνήθως καί ρωτοῦσε
νοερά τόν Ἐσταυρωμένο Κύριο, πού ἦταν
πίσω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα:

Μέ βεβαιώνεις, Χριστέ μου καί Σωτῆρα μου,
ὅτι μ᾽ ἔχεις σαγηνεύσει, ὅτι μ᾽ ἔχεις γητεύσει
καί σκλαβώσει μέ τόν θεϊκό Σου πόθο καί μοῦ
ἀλλοίωσες ὅλη τήν ψυχή, τήν καρδιά καί τό
νοῦ μέ τόν θεϊκό Σου ἔρωτα; 

Κι ὅμως, ἐγώ ὁ ἀνάξιος, χρόνια καί χρόνια
τώρα δέν ἔνοιωσα ποτέ θεϊκή ἀλλοίωση καί
θεῖον ἔρωτα καί ἕνωση μαζί Σου μέ ψυχοσωμα-
τική αἴσθηση. Καί πῶς συμβαίνει αὐτό; Πῶς
εἶναι δυνατόν νά συμβαίνει; Πῶς; Βέβαια, ἡ
Ἐκκλησία μας δέν ἔβαλε αὐτές τίς εὐχές τυ-
χαίως... Ἀνταποκρίνονταν πλήρως στίς ψυχι-
κές καταστάσεις τῶν Ἁγίων πού τίς ἔγραψαν
καί στίς ἐμπειρίες τους... Ἐγώ ὅμως ὁ πτωχός
δέν αἰσθάνομαι τίποτα... Ἕνα μικρό ψίχουλο
ἀπ᾽ αὐτό πού βίωναν οἱ ἅγιοι πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας... ἕνα ψιχουλάκι! τόσο δά Χρι-
στούλη μου, δέν μπορεῖς νά μοῦ δώσεις κι
ἐμένα; Καί βέβαια μπορεῖς!

Τό εἶπε ἁπλά καί ταπεινά. Τό ζήτησε μέ
παιδική ἁπλότητα... Καί -ὦ τοῦ θαύματος!- ὁ
Χριστός τοῦ τό ἔδωσε.

-Κόλλησε, μοῦ εἶπε, τό σῶμα μου καί ἡ καρ-
διά μου πάνω στόν Ἐσταυρωμένο. Σάν νά

ἔφυγε ἡ Ἁγία Τράπεζα ἀπό μπροστά μου καί
ταυτόχρονα μία ἄλλη «αἴσθησις»  ὅτι ἡ Ἁγία
Τράπεζα μαζί μέ τό Δισκοπότηρο ἑνώθηκαν
μαζί μου, σέ μία ἀδιαίρετη ἑνότητα, πού μέ γέ-
μισε ἀπό θεϊκή φωτιά καί ἀπό θεϊκή ἀγάπη καί
πληρώθηκα ὁλόκληρος ἀπό οὐράνιο ἀκατά-
ληπτο πόθο καί θεῖον ἔρωτα. Καί τόσο πολύ
μέθυσα ἀπό τήν θεϊκή ἀγάπη, ὥστε φώναξα
δυνατά αὐτό πού διαλαλοῦσαν καί ὁμολο-
γοῦσαν οἱ ἅγιοι λειτουργοί:

- Ἤ πᾶρε με, ἤ πᾶρ᾽ το ... δέν ἀντέχω ἄλλο!
Καί ἔπεσα κάτω... εὐτυχῶς ἤμουν μόνος καί ἡ
Ὡραία Πύλη κλειστή.

- Τό πῶς κοινώνησα, δέν θυμᾶμαι. Ὅμως
ἤμουν μεθυσμένος ἀπό τήν θεία Χάρι... Καί στή
θεία Κατάλυση, τό ἐπαναλαμβάνω, πάτερ μου,
στή θεία Κατάλυση ἀπολάμβανε ἡ ψυχή μου,
τό σῶμα μου, οἱ αἰσθήσεις μου καί ἡ καρδιά μου
μίαν ἀνέκφραστη καί ὑπερκόσμια ἀγαλλίαση.
Βίωσα μέσα στήν καρδιά μου -δέν ξέρω πῶς-
τήν θεία ἔλλαμψι καί τό νοερό φῶς τοῦ Θεοῦ,
καί ὁ νοῦς μου, πού βρίθει ἀγνωσίας καί σκό-
τους, φωτίσθηκε ἀπό ὑπέρλαμπρη γνῶσι καί
γιά μέρες κατανοοῦσα τά ἀκατανόητα μυ-
στήρια τοῦ Θεοῦ, χωρίς οἱ γύρω μου νά ἀντι-
λαμβάνονται τίποτε ἀπ᾽ ὅσα ζοῦσε ἡ ψυχή

Προσέξτε στή φωτογραφία τό προσηλωμένο βλέμμα τοῦ π. Νικο-
λάου, σέ ἐντελῶς διαφορετικό σημεῖο ἀπό ὅλους τούς ὑπολοίπους.
Εἶναι βέβαιο, ὅπως καί μαρτυρεῖται, ὅτι βίωνε καταστάσεις χάριτος,
ὄχι μόνο μέ τά πνευματικά, ἀλλά καί μέ τά σωματικά του μάτια.
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Αφιέρωμα...j
μου... Μέ κατηγοροῦσαν συνεχῶς κληρικοί καί
λαϊκοί σάν ἀφηρημένο... 

Ὁ ἴδιος π. Στέφανος Κ. Ἀναγνωστόπου-
λος σέ ἕνα ἄλλο βιβλίο του πού ἔχει τόν τίτλο:
«Οἱ Ἀναβαθμοί στήν ἐν Χριστῷ πορεία», ἔκδο-
σης Ἱεροῦ Γυν. Ἡσυχαστηρίου «Τό Γενέθλιο
τῆς Θεοτόκου» Σεργούλα Δωρίδος 2011, στίς
σελίδες 97-98, ἀναφέρει ἀπό προσωπικές του
σημειώσεις γιά τόν π. Νικόλαο Πέττα.

«Ἕνας ἱερεύς στήν Πάτρα (ἤδη κεκοιμημέ-
νος, ἐννοώντας τόν π. Νικόλαο Πέττα), μερικές

φορές ἐκεῖ πού ἔτρωγε στό τραπέζι, ξαφνικά
σηκωνόταν.

-Ποῦ πᾶς, παπᾶ; τόν ρωτοῦσε ἡ πρεσβυ-
τέρα.

-Φεύγω, φεύγω, φεύγω...
Σηκωνόταν νηστικός, ἔπαιρνε τό αὐτοκί-

νητο, ἔφευγε. Καί πήγαινε σέ κάποιο συγκε-
κριμένο σπίτι, ὅπου ἐκείνη τήν ὥρα τό
ἀνδρόγυνο εἶχε ἕναν τρικούβερτο καυγά. Καί

ἔμπαινε μέσα καί συμφιλίωνε τό ζευγάρι καί
ἐξομάλυνε τά πράγματα. Ποῦ τό ἤξερε αὐτός
αὐτό; Κι ὅμως, τόν εἶχαν γιά τρελό στή Μη-
τρόπολή του καί τόν κατεδίωκαν ἀπηνῶς.

Τόν ἐν λόγῳ ἱερέα συνάντησαν, κάποτε,
μαθητές τῆς τελευταίας τάξεως τοῦ Ἐκκλη-
σιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν στόν ὁδό Κορίν-
θου καί τόν σταμάτησαν: 

-Πάτερ Νικόλαε, αὔριο-μεθαύριο, ἄν ἐμεῖς
γίνουμε κληρικοί, πῶς ἀντιλαμβάνεσθε ἐσεῖς
τήν ποιμαντική μέριμνα γιά τίς ψυχές; 

-Πῶς ἐγώ τήν καταλαβαίνω; αὐτό μέ
ρωτᾶτε; 

Καί ἀμέσως γονάτισε μές στό κεντρικό
δρόμο τῆς ὁδοῦ Κορίνθου, στό πεζοδρόμιο, μέ
τά ράσα, καί σηκώνοντας τά χέρια του ψηλά,
εἶπε:

-Θά πρέπει νά λειώσετε σ᾽ αὐτή τή στάση
ὅλη τή νύκτα!

Ἦταν ἁπλούς καί μέ δύο κινήσεις τά εἶπε
ὅλα γιά τή μεγάλη ποιμαντική ἀποστολή τοῦ
ἱερέως.

Φαίνεται ὅτι ὁ ἁγιασμένος αὐτός ἱερέας
εἶχε ἀποκαλύψεις καί θεωρίες κατά τήν Θεία
Λειτουργία, γι᾽ αὐτό καί ἀφαιρεῖτο. Τόν
ἔσπρωχναν, τοῦ φώναζαν νά πῆ: «Τῆς Πανα-
γίας Ἀχράντου...». Τίποτα αὐτός. Τίποτα!!!
Τόσο, πού ἐκνευρίζονταν οἱ ψάλτες ὅταν λει-
τουργοῦσε μόνος του.

-Πάλι μ᾽ αὐτόν θά λειτουργήσουμε; ἔλεγαν.
Ὅλο ἀφηρημένος εἶναι. Τό μυαλό του δέν εἶναι
καλά. Σίγουρα θά ἔχει πάθει ἀμνησία ἤ μαλά-
κυνση. (Ἐνῶ εἶχε τέσσερα διπλώματα!).

Κι ὅμως οἱ μαρτυρίες πού ὑπάρχουν ἀπο-
δεικνύουν ὅτι ἐπρόκειτο περί ἑνός εὐλαβοῦς,
εὐσεβοῦς καί ἁγιασμένου ἱερέως, ὁ ὁποῖος εἶχε
τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ ἐπάνω του».

Σημαντικές μαρτυρίες γιά τόν ἀοίδιμο π.
Νικόλαο Πέττα ἀφηγεῖται ὁ καθηγούμενος
ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Κ. ἀπό τά Ἱεροσόλυμα:

«Μέ τήν οἰκογένεια τοῦ π. Νικολάου συν-
δεόταν ἡ οἰκογένειά μου ἀφοῦ καί οἱ δύο μαζί
παλαιότερα ζοῦσαν στήν περιοχή τοῦ Σκα-
γιοπουλείου στήν Πάτρα. Καί πραγματικά
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πόσα νά γράψει κανείς γι᾽ αὐτόν τόν ἅγιο
ἄνθρωπο-ἅγιο κληρικό! Ἦταν ἡ παρουσία
του μία χαρά, μία  εὐφροσύνη, ἔνοιωθες ὅτι
μαζί του ἄνοιγε ὁ Παράδεισος, καί ζοῦσες κάτι
ἀπό ἐκεῖνο τό παραδεισένιο μεγαλεῖο πού
ζοῦσε ἀπό αὐτήν τή ζωή. Ἦταν πάντοτε χα-
ρωπός, πάντοτε πρόσχαρος, σοῦ μετέφερε
στήν ὕπαρξή σου χαρά, τόση αἰσιοδοξία,
τόση δύναμη, πίστη καί ἐλπίδα. Μά τί στιγ-
μές χαρᾶς ζήσαμε ὅλοι ἡ οἰκογένειά μου μαζί
του! Εἶχα ἔρθει ὡς μοναχός τότε, γιά τρεῖς
μῆνες στήν Ἑλλάδα, διότι εἶχα πάθει ὑπερκό-
πωση. Δέν θά ξεχάσω ποτέ ἐκεῖνο τό καλοκαίρι
τοῦ 1998, ἄν δέν κάνω λάθος, ἐρχόταν καί μᾶς
ἔφερνε τόση χαρά, τόση δύναμη, τόση στήριξη
καί παρηγοριά. Δέν θέλαμε νά φεύγει ἀπό
κοντά μας. Δέν τόν εἴδαμε ποτέ σκυθρωπό,
πάντα γελαστός καί εὔθυμος. Πόσα πνευμα-
τικά μᾶς ἔλεγε, νουθεσίες, ἁπλά πράγματα,
ἀλλά μέ πόση ἀγάπη γιά τόν Θεό, γιά τόν
Χριστό μας, γιά τήν Παναγία μας, γιά τούς
Ἁγίους μας, καί τόσα ὡραῖα τραγούδια ἀπό
αὐτά πού ἀκούγαμε καί μαθαίναμε παλιά στό
κατηχητικό σχολεῖο. Τί ὡραῖες μοναδικές
στιγμές, τόσο πνευματικές!

Ἀπό πολλές διηγήσεις ἄλλων, ἀλλά καί
τῶν οἰκείων μου, ἀναφέρονται ἐπιλεκτικά λίγα
γεγονότα πού ἀποκαλύπτουν τήν ἀλήθεια
γιά τόν π. Νικόλαο. Μέ τόν συγκεκριμένο ἱερέα
ἐπικοινωνοῦσα συχνά τηλεφωνικά. Συχνά μοῦ
ἔλεγε πνευματικές λεπτομέρειες γιά τήν μονα-
χική ζωή καί τήν διάκριση πού πρέπει νά μᾶς
διακατέχει. Ἤξερε πολλά μυστικά πού ἀφο-
ροῦσαν θέματα πνευματικά γιά πατέρες τῆς
ἀδελφότητας τῶν Ἱεροσολύμων, χωρίς νά συ-
σχετίζεται μαζί τους καί νά ἔχει ἐπισκεφθεῖ τά
Πανάγια Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς. Προ-
έλεγε δοκιμασίες, ἀσθένειες, στενοχώριες καί
ἄλλα ἀπό τά μύχια τῆς ψυχῆς σέ κάθε Κλη-
ρικό τῆς περιοχῆς πάντα μέ σωτηριολογικό
σκοπό.

Σέ ὅλα αὐτά πού εἶχα ζήσει, ἐμένα μέ εἶχε
καταπλήξει δύο φορές πάρα πολύ ὁ Γέροντας
Νικόλαος. Ἡ μία ἦταν πού τόν πῆρα καί πή-

γαμε ἐκεῖ στά Ἀραχωβίτικα τῆς Πάτρας, στό
σπίτι μιᾶς γειτόνισσάς μας, πού φυσικά ὁ Πα-
πούλης δέν τήν γνώριζε. Αὐτή ἡ γυναῖκα μέ
τόν σύζυγό της ἀντιμετώπισαν στήν οἰκία
τους πολλά προβλήματα, καί μέ εἶχαν καλέσει
νά πάω νά τούς διαβάσω κάτι γιά νά τούς
βοηθήσει ὁ Θεός. Ὅμως, ἤμουν τότε ἁπλός μο-
ναχός, δέν ἤμουν ἱερεύς, ὅποτε τί νά διάβαζα;
Γι᾽ αὐτό σκέφθηκα νά τούς πάω τόν παπα-Νι-
κόλαο. Τόν πῆρα καί πήγαμε μέ τά πόδια,
διότι ἔμεναν κοντά. Μόλις μπήκαμε στήν οἰκία
τους, ἄρχισε ἀμέσως ὁ Παπούλης νά ἐπιτιμᾶ
τήν γυναῖκα ἐκείνη καί νά τήν μαλώνει σάν νά
τή γνώριζε ἀπό χρόνια. Ἐγώ ἔμεινα καί ἔνοι-
ωσα δύσκολα! «Ἄχ λέω μέσα μου, τί κάνει
τώρα, τί λέει;». Ὅπως ἐγώ, ἔτσι πολλοί ἄνθρω-
ποι δέν μποροῦσαν νά καταλάβουν σέ ὅλες τίς
ἐκφράσεις τά πνευματικά ἐπίπεδα πού ὅδευε
ὁ π. Νικόλαος. Ἐκείνη ἄκουγε μέ ὑπακοή καί
τήν εἶχε καταλάβει τρόμος. Τῆς λέει: «Δέν ντρέ-
πεσαι κυρά μου, πού κάνεις ὅλα αὐτά τά
πράγματα; Γι᾽ αὐτό ἔχει ἔλθει κακό στό σπίτι
σας, γιατί ἐσύ τρέχεις στίς μάγισσες καί δέ-
νουν τόν σύζυγό σου μέ μαντήλια, μέ κόμ-
πους, μέ βότανα... καί τίς ἀνοησίες! Γιατί δέν
βάζεις μυαλό;». Ἐγώ εἶχα μείνει, μά πού τά
ξέρει ὅλα αὐτά ἀναρωτιόμουν! Καί τῆς ἀπευ-
θύνεται πάλι αὐστηρά καί σίγουρα: «Νά τά

Μέ τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ποιμένων
στά Ἱεροσόλυμα Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιο.



πᾶς ἐκεῖ στό καμαράκι τό μικρό καί νά μοῦ φέ-
ρεις τή Σολωμονική πού ἔχεις ἐκεῖ καί πού δια-
βάζεις συνέχεια! Ἐπίσης νά μᾶς τά πᾶς μέσα
καί νά μοῦ φέρεις ἐκεῖνο τό μαντήλι μέ τούς
κόμπους, αὐτά θά πεταχθοῦν ἀπό ἐδῶ, θά τά
κάψουμε!». Ἐκείνη εἶχε καθηλωθεῖ καί τόν
ἄκουγε μέ τόση προσοχή δεχόμενη ὅτι ὅλα
αὐτά ἦταν πραγματικά καί ἔφερε ἀπό τήν
ἀποθηκούλα πού τῆς εἶχε ὑποδείξει μέ τή δεξιά
του τό μαντήλι καί τό μικρό βιβλιαράκι πού
πράγματι ἐπιγραφόταν: «Σολωμονική». Κατό-
πιν τήν εὐλόγησε, τῆς εἶπε νά μήν τά ξανακά-
νει αὐτά τά παιχνίδια τοῦ Σατανᾶ, νά
ἐξομολογεῖται, νά νηστεύει καί νά μήν λείπει
ποτέ ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἐκείνη τόν ἄκουγε
πιστά σάν ἀρνάκι. Ἐγώ συνέχιζα νά μένω κα-
τάπληκτος καί ἀναρωτιόμουν ποῦ τά γνώριζε
ὅλα αὐτά, ἀφοῦ πρώτη φορά ἔμπαινε στό
σπίτι τους! Τούς ἀποκάλυψε ἀκόμα πολλές
λεπτομέρειες γιά τήν οἰκογένειά τους, θέματα
πού τά ἔθιξε μπροστά μου, πού οὔτε ἐμεῖς οἱ
γείτονές τους δέν γνωρίζαμε! Τήν ἑπόμενη
ἡμέρα ἐγώ ρώτησα τήν γειτόνισσα ἐάν γνώ-
ριζε τόν παπα-Νικόλαο καί μοῦ ἀπάντησε ἀμέ-
σως ἀρνητικά λέγοντας ὅτι πρώτη φορά τόν
ἔβλεπε στή ζωή της, καί ὅτι «μέ ἄφησε κατά-
πληκτη μέ ἔχει ἀφοπλίσει ἀπό χτές. Μοῦ εἶπε
ὅτι θά φύγει ὁ σύζυγός μου». Μέ τήν ἁγιότητά
του εἶχε τήν ἱκανότητα ἀπό τόν Θεό νά γνω-
ρίζει τόσα πολλά γι᾽ αὐτούς. Ἀπό ἐκεῖ καί
πέρα δέν γνωρίζω ἄν αὐτή ἀκολούθησε ὅλα
ὅσα τῆς εἶπε ὁ Παπούλης. Ἴσως καί ἴσως ὄχι,
πάντως ὁ σύζυγός της κοιμήθηκε μετά ἀπό
λίγο καιρό.

Ἕνα ἄλλο θαυμαστό γεγονός εἶναι καί τό
παρακάτω. Ὅταν γύρισα στό Μοναστήρι,
συνήθιζα νά τηλεφωνῶ κάποια βράδια τόν Πα-
πούλη. Κάποιες φορές τόν ἔπαιρνα καί στίς
ἕντεκα καί στίς δώδεκα τό βράδυ, γιατί τότε
εἶχα λίγο χρόνο. Ὁ Γέροντάς μας Πατέρας Σε-
ραφείμ εἶχε καταπέσει. Ἦταν ἤδη ἑκατό ἐτῶν
καί δέν ἐξομολογοῦσε. Ὁπότε τηλεφωνοῦσα
στόν παπα-Νικόλαο καί ἀπό τό τηλέφωνο
τοῦ ἔλεγα ὅ,τι εἶχα, ἀλλά μέ ἐξέπληττε κάθε

φορά, διότι μοῦ συμπλήρωνε ὅ,τι ξεχνοῦσα
σάν νά ζοῦσε μαζί μας ἐδῶ στήν Ἁγία Γῆ καί
σάν νά ἔβλεπε τά πάντα. Ἔνοιωθα σάν νά
ἔμπαινε καί στό κελί μου ἀκόμα! Πόση ἐνί-
σχυση μοῦ ἔδινε; Πόσο μέ στήριζε; Ἐπίσης δέν
ἦταν καθόλου αὐστηρός μέ τούς ἄλλους, μόνο
μέ τόν ἑαυτόν του. Δέν μέ μάλωνε γιά τά ὅποια
μου λάθη. Εἶχε τόση ἀγάπη, κατανόηση καί
μακροθυμία. Μοῦ εἶχε πεῖ ὅτι θά ἔρθω σέ με-
γάλη δοκιμασία καί ὅτι θά ἔφευγα ἀπό τό Μο-
ναστήρι, ἀλλά ὅτι ἡ Παναγία θά μέ ξανάφερνε
πίσω. Μοῦ εἶπε ὅτι ὅταν φύγει ὁ Γέροντας θά
γινόμουν Ἡγούμενος. Ἀκόμα ὅτι ἡ Μονή θά γι-
νόταν πολύ γνωστή καί θά ἐρχόταν κόσμος
πολύς, θά γινόταν Φάρος καί ... καί.. καί ...
τόσα ἄλλα!

Ὅπως τά εἶπε ἔγιναν ἀκριβῶς ὅλα! Τό
1999 πρός τό 2000, τήν περίοδο πού ἑτοιμα-
ζόταν ὁ πατέρας Νικόλαος νά πετάξει στούς
Οὐρανούς ὡς ὁ πρῶτος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ
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Στόν τόπο τῆς προσευχῆς καί τῆς ἀσκήσεως 
τοῦ π. Νικολάου, ἕνα γιαπί στήν αὐλή τοῦ σπιτιοῦ

του διαμορφωμένο σέ ἀσκητήριο.

Αφιέρωμα...j



τῆς νέας χιλιετηρίδος, ξέσπασε ἐδῶ στή Μονή
μεγάλος πειρασμός. Πολλοί ἐχθροί καί πολέ-
μιοι μέσα καί ἔξω. Ἐγώ δέν ἄντεξα ἀπό τήν
πολύ πίεση, ἄνοιξα τήν πόρτα καί ἔφυγα σάν
τρελλός. Δέν ἄντεχα τά πολλά προβλήματα.
Ὁ Γέροντας Σεραφείμ ἀδυνατοῦσε, λόγω ἡλι-
κίας νά κάνει τό παραμικρό. Ἔφυγα κρυφά γιά
τό Ἅγιο Ὄρος. Κάπου βρῆκα ἕνα εἰσιτήριο καί
ἔφυγα γιά Ἑλλάδα, χωρίς νά γνωρίζει κανείς
ποῦ ἤμουν, κρυβόμουν, δέν γνώριζα καί ἐγώ
ποῦ ἤμουν, τά εἶχα χάσει. Ἤμουν τόσο πικρα-
μένος, δέν ἤθελα νά δῶ κανέναν καί δέν γνώριζε
κανείς που ἤμουν. Παντοῦ εἶχαν δηλώσει τήν
ἐξαφάνισή μου καί μέ ἔψαχναν, ὅμως γιά νά μήν
πάθουν κανένα κακό οἱ γονεῖς μου καί εἰδικά ἡ
μητέρα μου, ἦρθα κρυφά νά τούς δῶ γιά νά
φύγω κατόπιν γιά τόν Ἄθωνα. Δέν εἶπαν ὅμως
τίποτα σέ κανέναν, τό κράταγαν μυστικό
μέχρι νά δῶ ποῦ θά πάω στό τέλος. Ἕνα
πρωϊνό πού ἤμασταν στήν κουζίνα εἶπα στήν
μητέρα μου: «Θά πάρω τηλέφωνο τόν πατέρα
Νικόλαο νά τοῦ πῶ ὅτι εἶμαι ἐδῶ καί νά μοῦ

δώσει τήν συμβουλή του, θά τοῦ πῶ νά ἔρθει
ἐδῶ καί νά μήν πεῖ τίποτα». Ἐκείνη τή στιγμή
στίς εἰδήσεις τά κανάλια τῆς τηλεόρασης τῆς
Δυτικῆς Ἑλλάδας ἔλεγαν ὅτι σήμερα ἐν ὥρα
προσευχῆς κοιμήθηκε ὁ γνωστός σέ ὅλους πα-
τέρας Νικόλαος Πέττας! Ἦταν γιά ὅλους μας
ἀναπάντεχο! Ποῦ νά πήγαινα, σέ ποιά Ἐξό-
διο; Ἀφοῦ κανείς δέν ἤθελα νά ξέρει ποῦ εἶμαι.
Σηκωθήκαμε μέ λύπη βουβή, μέ πολλή θλίψη.
Καί μετά ἀπό αὐτό, δέν ξέρω πῶς, ἐπέστρεψα
στή Μονή μου καί ὅλοι οἱ πειρασμοί εἶχαν
φύγει ἀπό ἐκεῖ. Ὅλα εἶχαν ἀλλάξει. Ὅλα ἦταν
καλά καί χαρούμενα καί ὅλα τά ὑπόλοιπα ἔγι-
ναν ὅπως τά εἶχε προείπει-προβλέψει ὁ πατέ-
ρας Νικόλαός μας. Μοῦ ἔλεγε δέ ὅτι κανείς
ποτέ δέν θά σέ ξανακουνήσει ἀπό τήν θέση
σου, κανένας πειρασμός, καί ὅτι θά πέθαινα
ἐκεῖ στήν μετάνοιά μου. Καί μετά ἀπό ὅλα
αὐτά θυμᾶμαι ὅτι ἕνα βράδυ μοῦ λέει στό τη-
λέφωνο: «π. Ἰγνάτιε, σύντομα θά περάσεις μιά
μεγάλη δοκιμασία στό μοναστήρι σου πού δέν
θά περιμένεις! Θά ἀνοίξεις τήν πόρτα τῆς
Μονῆς καί θά φύγεις, ἀλλά θά ἐπιστρέψεις».
Ὄντως μετά ἀπό λίγες ἡμέρες ὁ τότε ἡγούμε-
νος πῆρε μία ἀπόφαση πού ἄλλαζε τό ρυθμό
τῆς Μονῆς. Ἐγώ στενοχωρήθηκα καί ἐπειδή ἡ
ἀπόφαση ἦταν ἀμετάκλητη ἔφυγα καί ἦρθα
στή μητέρα μου στήν Πάτρα. Ἐκείνη νοσοῦσε
σοβαρά καί πῆγα κατευθείαν νά τήν διακο-
νήσω. Ὅλα τά θέματα πού ἀντιμετωπίζω μοῦ
τά εἶχε προείπει ὁ π. Νικόλαος.

Καί τώρα μετά τήν κοίμησή του ἀκόμα τόν
ζητᾶμε καί νοιώθουμε νά μᾶς παρηγορεῖ καί νά
μᾶς στηρίζει μέ τήν πνευματική δεξαμενή πού
τόν εἶχε προικίσει ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύ-
ματος μέσα ἀπό τήν ταπείνωση καί τήν ἁπλό-
τητα πού βίωνε.

Σέ πολλούς πιστούς ἀπό τόν Μοριᾶ πού
ἐρχόντουσαν στά Ἱεροσόλυμα τούς ἔλεγα γιά
τά μεγάλα πνευματικά ὕψη πού ζοῦσε καθώς
καί γιά τήν ἁγιότητα τοῦ π. Νικολάου, πολ-
λοί τόν δεχόντουσαν γιατί εἶχαν παρόμοια
ἀκούσματα καί ἐμπειρίες ἀπό τόν ἴδιο. Ὁρι-
σμένοι ὅμως ἦταν ἐπιφυλακτικοί γιά τό πῶς
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ἕνας ἱερέας μέ οἰκογένεια καί μάλιστα στίς δύ-
σκολες ἡμέρες πού ζοῦμε μποροῦσε μές στόν
κόσμο νά ἔχει ἐπικοινωνία μέ τά ἐπουράνια.

Ἔβλεπα συχνά χαρίσματα διορατικά καί
προορατικά στόν μακαριστό π. Νικόλαο,
ὅπως εἶχαν οἱ γνωστοί Γέροντες Παΐσιος, Πορ-
φύριος καί Ἰάκωβος ἐνῶ ἡ ὅλη ζωή του θύμιζε
τόν Ἅγιο Νικόλαο τόν Πλανᾶ. Τό λέω αὐτό
γιά τόν π. Νικόλαο διότι πολλές φορές τοῦ τη-
λεφωνοῦσα καί τοῦ ἔλεγα κάποιους λογι-
σμούς μου καί πειρασμούς μου, καί
αἰσθανόμουν σάν νά ἔβλεπε τά πάντα. Ἐπίσης
σάν ἐξομολόγος εἶχε πολύ διάκριση, δέν σέ μά-
λωνε, δέν ἦταν αὐστηρός ἀλλά πολύ μακρό-
θυμος καί συγκαταβατικός. Μοῦ εἶχε πεῖ καί
προβλέψει ὅτι θά γινόμουν Ἡγούμενος τῆς
Μονῆς τῶν Ποιμένων, ὅταν θά κοιμόταν ὁ Γέ-
ροντας Σεραφείμ. Ἐπίσης ὅτι ἐδῶ πού εἶμαι θά
ἀποκτοῦσε τό Προσκύνημα μεγάλο ὄνομα καί
θά γινόταν φάρος σέ ὅλη τήν εὑρύτερη πε-
ριοχή. Μοῦ εἶχε πεῖ νά προσέχω πολύ τούς γεί-
τονες, διότι δέν ἀγαποῦσαν τόσο τό
Μοναστήρι. Φυσικά ὅ,τι εἶχε πεῖ ὅλα βγῆκαν.
Εἶχε μεγαλεῖο ψυχῆς καί ἀνωτερότητα πού
συνδυαζόταν ἁρμονικά μέ τήν ἁπλότητα καί
τήν ἁγιότητα. Πάντα χαρούμενος καί αἰσιό-
δοξος, εὔθυμος καί ἐλπιδοφόρος.

Ἐν ζωῆ, τόν κτυποῦσαν ὁρισμένοι μέ ἀδι-
καιολόγητη ἐμπάθεια, ἐκεῖνος ὅμως δέν κρα-
τοῦσε κακία. Τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ φάνηκε
ὅταν μάθαμε τήν κοίμησή του πάνω στήν
ἀλλαγή τῆς δεύτερης χιλιετηρίδας. Ἀπό
στόμα σέ στόμα διαδόθηκε τό στενόχωρο γε-
γονός τῆς ἀπώλειας τοῦ σπάνιου αὐτοῦ
ἀνθρώπου καί πῆγε πολύς κόσμος νά προ-
σκυνήσει τό σκήνωμα τοῦ σεπτοῦ λευΐτη.

Κατά κοινή ὁμολογία κλήρου καί λαοῦ τό
σκήνωμα εἶχε τά χαρακτηριστικά ὁσίου
ἀνδρός. Φωτεινότητα, ροδαλότητα, μακαριό-
τητα, γαλήνη, ἤρεμο μαλακό πρόσωπο,
εὐωδία. Καί ὅλα αὐτά καταλύοντας τούς νό-
μους τῆς φύσεως, ὅπου σέ περιπτώσεις θανά-
του ἀπό πνευμονικό οἴδημα στίς μορφές τῶν
ἀνθρώπων εἶναι πάντα ζωγραφισμένη ἡ φρίκη

ἀπό τόν πόνο τῆς ἀσθένειας αὐτῆς καί μελα-
νιάζουν στήν ἀρχή καί μαυρίζουν.

Πολλοί δέ πιστοί ὁμολόγησαν ὅτι ἔκοψαν
κομμάτι ἀπό τά ἄμφια τοῦ ἱερέα, ὅπως κρόσια
ἀπό τό ἐπιτραχήλι, ἤ πῆραν ἄνθη, ἤ σκούπι-
σαν τό μαντήλι τους στά ζεστά καί εὐλύγι-
στα χέρια του, καί τό ἔχουν εὐλογία μέχρι
σήμερα στό εἰκονοστάσι τους. 

Ἐπίσης θυμᾶμαι ὅτι κάποια εἶχε πολλά
προβλήματα. Ζητοῦσε βοήθεια ἀπό παντοῦ
ἀλλά δέν μποροῦσε νά βρεῖ γιατρειά. Κάποια
στιγμή ἦρθε ὁ π. Νικόλαος νά μέ δεῖ, τοῦ εἶπα
ὅτι κάποια κυρία ὑποφέρει πολύ καί θέλει νά
τήν στηρίξει κάποιος. Τότε ὑπακούοντας στά
λόγια μου πήγαμε νά τήν ἐπισκεφθοῦμε. Καί ὁ
πατέρας Νικόλαος μόλις τήν ἀντίκρυσε ἄρχισε
νά τῆς μιλᾶ μέ σίγουρο καί ἀποκαλυπτικό
τρόπο. Μετά ἀπό διάβασμα πού ἔκανε σιγανά
ὁ π. Νικόλαος καί σταυρώνοντάς τη μέ τό ξυ-
λόγλυπτο Τ. Σταυρό μέ μαρτυρικά λείψανα
πού ἔφερε πάντοτε στήν τσέπη κοντά στήν
καρδιά τοῦ ἐσώρασού του, ἡ γυναῖκα ἄρχισε
νά παίρνει δύναμη. Τότε τήν συμβούλεψε νά με-
τανοήσει καί νά γίνει πάλι παιδί τοῦ Χριστοῦ.
Ἐγώ ἀπόρησα μέ ὅλα αὐτά καί μέχρι σήμερα
σκέφτομαι τόν π. Νικόλαο καί δοξάζω τόν ἐν
Τριάδι Θεῶ πού στίς δύσκολες αὐτές ἐποχές
φανέρωσε τέτοιον ταπεινό Σημειοφόρο λευΐτη.

Ἐπίσης πολλές ἀπό τίς δοκιμασίες τῶν
οἰκείων μου τίς εἶχε προείπει μέ λεπτομέρεια καί
χρονοδιάγραμμα. Λέει μία μέρα στήν μητέρα
μου Κωνσταντίνα: ὁ σύζυγός σου θά πιαστεῖ
στά χέρια καί στά πόδια σέ ἕνα μῆνα, ἐμεῖς
πρέπει νά κάνουμε θερμή προσευχή μετά δα-
κρύων. Ὄντως μετά ἀπ´ἕνα μῆνα ἄρχισε νά
πιάνεται τό δεξί χέρι καί μετά ὅλα τά ἄκρα τοῦ
πατέρα μου. Μετά ἀπό προσευχή ὅλων
ἐπανῆλθε στήν πρότερη κατάσταση.

Ἀκόμα ὅταν ὁ πατέρας μου ἦταν πολύ ἐνο-
χλημένος γιά τήν ἀπόφασή μου νά ἀκολου-
θήσω τή μοναχική ζωή, εἴχαμε μεγάλη
στενοχώρια στό σπίτι καί ἦταν ἀρνητικός
στόν κλῆρο καί στήν πίστη. Ὁ π. Νικόλαος μέ
τή μεγάλη πνευματικότητα καί τήν πίστη του
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πρός τόν Θεό, τόν κάλεσε νά μιλήσουνε ἰδιαι-
τέρως. Τότε, μετά ἀπό πολλή ὥρα συζήτη-
σης, ὁ π. Νικόλαος τοῦ μαλάκωσε τήν καρδιά,
μεταστρέφοντας ριζικά τήν ταραγμένη ψυχή
του καί τόν ἔκανε νά δεχθεῖ τήν ἀπόφαση τοῦ
παιδιοῦ του δοξάζοντας τόν Θεό. Γενικά ὁ π.
Νικόλαος ἦταν ἄνθρωπος τῆς ἄκρας ταπείνω-
σης, τῆς διακρίσεως, τοῦ πόνου πρός τόν πά-
σχοντα, τόν ἀδύνατο, τόν ταλαιπωρημένο, δέν
πρόσβαλε ποτέ κανένα καί κάτι καλό εἶχε νά
πεῖ γιά κάθε συνάνθρωπό του. Εἴθε νά ἔχουμε
τίς ἁγίες πρεσβεῖες του, τίς εὐχές, τίς μεσιτεῖες
τοῦ Παπούλη μας ἀπό ἐκεῖ ψηλά πού εὑρίσκε-
ται. Ἀμήν!».

Κατά τήν θαυμαστή κοίμηση τοῦ ἱερέα τῆς
4-1-2000, γεγονός πού τοῦ τό ἀποκάλυψε ὁ
Μέγας Βασίλειος, τό σκήνωμά του εἶχε εὐκαμ-
ψία καί φυσιολογική θερμοκρασία. Ἦταν κέ-
ρινο καί λαμπερό καί σέ τραβοῦσε νά τό
ἀσπάζεσαι συνέχεια. Ὁ λαός πού συνέτρεξε
τόν τίμησαν σάν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ καί δικό
Του ἀπεσταλμένο. Γενικά ἦταν μεγάλος ἀγω-
νιστής καί ἀληθινός κληρικός, χωρίς νά ποθεῖ
τά ὑλικά, ἀλλά μόνο τά πνευματικά. Πολύ
εὐλογήθηκαν οἱ Πατρινοί πού γεννήθηκε καί

πέρασε ἀπό τήν πόλη τους ἕνα κομμάτι τοῦ
Οὐρανοῦ, ὅπως ἦταν ὁ π. Νικόλαος. Πολλοί
μετά τήν κοίμησή του τόν βλέπουν ζωντανό
καί φωτεινό νά ἐξέρχεται ἀπό τόν οἰκογενειακό
του τάφο στήν Παναγία τήν Ἀλεξιώτισσα
Πατρῶν, ἐπιτελώντας διάφορα σημεῖα.

Q

Θαυμαστές μαρτυρίες 

γιά τόν π. Νικόλαο Πέττα

Τ
όν π. Νικόλαο τόν γνώρισα πρίν ἀπό
17 χρόνια περίπου στό σπίτι του
στήν Πάτρα. Εἶχα πάει μέ μιά φίλη

μου ἡ ὁποία τόν γνώριζε καλά, τόν εὐλαβεῖτο
καί ἀπ᾽ ὅτι ξέρω εἶχε συχνή ἐπικοινωνία μαζί
του.

Αὐτό πού μέ προβλημάτιζε τότε καί μέ στε-
ναχωροῦσε ἰδιαίτερα ἦταν ἡ ἀσθένεια ἑνός
συγγενικοῦ προσώπου. Οἱ γιατροί μᾶς εἶχαν
πεῖ ὅτι θά ὑπάρξει βελτίωση καί θά μπορεῖ νά
κάνει μιά ζωή συντηρητική, ἀλλά χωρίς πολλά
πολλά πράγματα. Ὅταν μιά μέρα πῆρα τόν
π. Νικόλαο νά τοῦ τό πῶ αὐτό μέ διαβεβαίωνε

Ἡ ὁσιακή κοίμηση τοῦ π. Νικο-
λάου Πέττα. Τό ἱλαρό πρόσωπό
του καί τό εὔκαμπτο σῶμα του
μαρτυροῦν τήν ἁγιότητά του.
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ὅτι θά γίνει καλά. Ἐγώ ἔκλαιγα συνεχῶς καί
δέν τόν ἄφηνα νά μοῦ πεῖ αὐτά πού ἤθελε.
Τότε ὕψωσε λίγο τή φωνή του καί μοῦ εἶπε: 

-Ἄκου νά σοῦ πῶ, δέν ἔχει τίποτα! Ὁ Θεός
τόν θεράπευσε! Θά διοριστεῖ, θά παντρευτεῖ,
ἀλλά ἐσύ τότε θά ἀρρωστήσεις ἀπό τήν
πολλή σου στενοχώρια.

Πράγματι τό συγγενικό μου αὐτό πρό-
σωπο κατάφερε νά κάνει ὅλα αὐτά γιά τά
ὁποῖα μέ διαβεβαίωσε ὁ π. Νικόλαος καί 2-3
μῆνες ἀφ᾽ ὅτου παντρεύτηκε ἐγώ ἀρρώστησα
ἀπό σακχαρώδη διαβήτη. 

Τό θαυμαστό εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτός
δέν μποροῦσε νά διοριστεῖ γιατί τότε ἔπρεπε
νά πληρεῖ κάποιες προϋποθέσεις γιά διορισμό
στό δημόσιο. Ἐγώ ἔλεγα λοιπόν στόν π. Νι-
κόλαο ὅτι αὐτό εἶναι ἀδύνατο νά γίνει. 

Αὐτός ὅμως ἐπέμενε καί ἔλεγε:
-Δέν ξέρω πῶς θά γίνει, ξέρω ὅμως ὅτι αὐτά

θά γίνουν.
Πράγματι ἕνα μῆνα πρίν ἔρθει ἡ σειρά του

στήν ἐπετηρίδα ἄλλαξε ὁ Νόμος καί μπρόρεσε
νά διοριστεῖ χωρίς νά ἔχει τίς προϋποθέσεις,
γιατί μέ τήν ἀλλαγή τοῦ Νόμου δέν χρειάζον-
ταν πιά...

Q

Πρίν 13-14 χρόνια ἡ μητέρα μας ἀρρώ-
στησε ἀπό κάποιο καρδιολογικό πρό-

βλημα. Ὁ γιατρός μᾶς εἶπε ὅτι πρέπει νά γίνει
ἄμεσα μιά ἐπέμβαση, ἀλλά τά πράγματα εἶναι
δύσκολα.

Τηλεφώνησα στόν π. Νικόλαο καί αὐτός
μοῦ εἶπε ὅτι θά γίνει καλά, ἡ ἐπέμβαση θά ἔχει
ἐπιτυχία καί ὅτι κοντά της θά εἶναι ὁ Ἅγιος
Πατάπιος! «Θά σᾶς τήν χαρίσει ὁ Θεός γιά
πολλά χρόνια ἀκόμα!» μοῦ εἶπε.

Ὅταν ὁ γιατρός βγῆκε ἀπό τό χειρουρ-
γεῖο μᾶς εἶπε ὅτι συνάντησε μεγάλη δυσκολία,
ἀλλά μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ τά κατάφερε.

Ὅταν ἡ μητέρα μας γύρισε στό σπίτι τήν
ρώτησα ἄν γνώριζε τόν Ἅγιο Πατάπιο.
Ἐκείνη μοῦ μίλησε μέ ἐνθουσιασμό γιά τόν
Ἅγιο, μοῦ εἶπε ὅτι τόν εὐλαβεῖο πολύ καί μά-
λιστα μέ «μάλωσε» πού δέν εἶχα πάει ποτέ στό

μοναστήρι του νά προσκυνήσω τό σκήνωμά
του.

Q

Σέ κάποια ἐκπαιδευτικό χωρίς αὐτή νά
τοῦ ἀναφέρει κάτι τῆς λέει: 

-Νά προετοιμάζεσαι πάντα πολύ καλά
γιατί σοῦ δημιουργεῖται ἄγχος μέσα στήν
τάξη ἄν κάτι δέν τό ἔχεις καλά προετοιμάσει
καί προγραμματίσει. 

Καί πράγματι ἔτσι ἦταν!

Q

Πρίν 20 ημέρες ὁ δεύτερος γιός μου, ὁ
ὁποῖος εἶναι 18 χρονῶν καί ἑτοιμάζεται

νά δώσει ἐξετάσεις πανελλαδικές (γιά τό Πα-
νεπιστήμιο) ἀρρώστησε ξαφνικά ἀπό ἕνα
αὐτοάνοσο νόσημα. Τό σῶμα του γέμισε
πάρα πολλά σπυριά καί εἶχε φοβερό κνησμό.
Δέν μποροῦσε οὔτε νά κοιμηθεῖ, οὔτε νά δια-
βάσει. Εἶχε στενοχωρηθεῖ πολύ. Ὁ δερματο-
λόγος μᾶς εἶπε ὅτι ἡ νόσος αὐτή κρατᾶ
περίπου 4-6 ἑβδομάδες. Ὅμως ἐπειδή εἶναι σέ
πολύ βαριά μορφή δέν πρόκειται νά τοῦ περά-
σουν ὅλα αὐτά πρίν ἀπό τούς 4 μῆνες. 

Τό παιδί μου πού τό ἄκουσε στενοχωρή-
θηκε πολύ. Μοῦ εἶπε πώς δέν μπορεῖ ἔτσι νά
δώσει ἐξετάσεις καί πώς οἰ κόποι μας -καί οἱ
δικοί του καί οἱ δικοί μας- θά πᾶνε χαμένοι.

Μετά ἀπό δυό-τρεῖς μέρες μέ πῆρε ὁ πατέ-
ρας Νεκτάριος (γιός τοῦ π. Νικολάου) νά μέ
ρωτήσει κάτι. Τοῦ εἶπα πώς ἤμουν στενοχω-
ρημένη μέ τό παιδί μου καί δέν ἤξερα πῶς νά τό
βοηθήσω. Ὁ π. Νεκτάριος μοῦ εἶπε νά παρα-
καλέσω τόν π. Νικόλαο νά βοηθήσει τό παιδί
μου καί μοῦ ἐξήγησε ὅτι ὁ παπούλης ἀγα-
ποῦσε πολύ τά παιδιά καί εἰδικά αὐτά πού
ἔδιναν ἐξετάσεις (σάν καθηγητής πού ἦταν καί
σάν πολύτεκνος πατέρας).

Ὅταν ἔκλεισα τό τηλέφωνο εἶπα στό γιό
μου ὅσα μοῦ εἶπε ὁ π. Νεκτάριος καί τοῦ εἶπα
ἀπόψε νά προσευχηθοῦμε καί οἱ δυό μας στόν
π. Νικόλαο καί αὐτός θά μᾶς βοηθήσει. Ὁ γιός
μου εἶπε: «μαμά, μόνο γι᾽ αὐτόν τόν φοβερό
κνησμό νά προσευχηθοῦμε, δέν μέ πειράζει γιά

Μοναδικές Εμπειρίες...j
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σπυριά, ἄς τά᾽ χω...»
Πράγματι αὐτό κάναμε καί τό πρωΐ ξύ-

πνησε πολύ καλά. Τοῦ εἶχε περάσει ὁ κνησμός
καί εἶχαν φύγει τά μισά σπυριά. Σέ δύο μέρες
ἦταν ἐντελῶς καλά καί ἀπαλλαγμένος ἀπ᾽
ὅλα.

Συγκινήθηκα πολύ καί εὐχαρίστησα τόν
Θεό καί τόν παπούλη γι᾽ αὐτή τήν εὐεργεσία
στήν οἰκογένειά μου, σ᾽ αὐτή τήν δύσκολη καί
κρίσιμη φάση τῆς ζωῆς τοῦ παιδιοῦ μου.

ΥΓ. Ὅταν ὁ πατέρας Νεκτάριος Πέττας μέ
πῆρε τηλέφωνο μετά ἀπό λίγες μέρες καί μέ
ρώτησε πῶς πηγαίνει τό παιδί μου, μέ ρώτησε
ἐπίσης ἄν ἔχω μία φωτογραφία τοῦ π. Νικο-
λάου. Τοῦ ἀπάντησα πώς ὄχι, ἀλλά θά ἤθελα
νά εἶχα μία φωτογραφία του. Τήν ἡμέρα πού
τό παιδί μου ἔγινε καλά εἶχα σκεφτεῖ, ἀλλά δέν
τό εἶχα πεῖ πουθενά, ὅτι ἄν εἶχα μιά φωτο-
γραφία του θά τήν ἔβαζα κι αὐτή μαζί μέ
ἄλλες φωτογραφίες ἁγίων γερόντων ὅπως
τοῦ Γέροντα Παϊσίου, τοῦ Γέροντα Πορφυρίου
καί Ἰακώβου Τσαλίκη, πού ἔχω σ᾽ ἕνα τραπε-
ζάκι κάτω ἀπό τό εἰκόνισμα. Πράγματι αὐτή ἡ
φωτογραφία ἔφτασε στά χέρια μου καί εὐχα-
ριστῶ τό Θεό καί γι᾽ αὐτό τό μικρό δῶρο τῆς
ἀγάπης Του. Δοξασμένο τό ἅγιο ὄνομά Του
πάντων ἕνεκεν!

10-2-12

Ε.Δ.

Q

Μέ τήν ἐπιστολή μου αὐτή θά ἤθελα νά
καταθέσω τρεῖς προσωπικές μαρτυ-

ρίες πού βίωσα μέ τόν ἀείμνηστο πατέρα Νι-
κόλαο Πέττα, προκειμένου νά συμβάλλω κι
ἐγώ στό νά γίνει εὑρύτερα γνωστό τό μεγα-
λεῖο τῆς ψυχῆς του, ἡ διορατικότητά του καί
γενικότερα τό ὑψηλό ἐπίπεδο τῆς πνευματι-
κότητάς του.

Ἀρκετές φορές τόν ἐπισκεπτόμασταν χρι-
στιανοί καί γίνονταν πνευματικές συζητήσεις.
Ἐκεῖ μᾶς ἔδινε καί συμβουλές, εἴτε σέ προσω-
πικό, εἴτε σέ οἰκογενειακό ἐπίπεδο. Τό 1998 σέ
μία ἀπό αὐτές τίς συζητήσεις ἀπευθύνθηκε σέ

μένα καί μέ ρώτησε ἄν διατηρῶ ἀποθέματα
ἀπό συγκεκριμένα ἀγαθά, διότι ὅπως μοῦ εἶπε
«θά σοῦ χρειασθοῦν στό μέλλον». Ἀπόρρησα
μέ τήν ἐρώτησή του, διότι στίς συζητήσεις
πού γίνονταν καί εἶχα παρακολουθήσει ἀρκε-
τές, δέν ἀναφερόταν ποτέ σέ ὑλικά ἀγαθά καί
ἡ ἐρώτηση αὐτή ἔγινε μόνο σέ μένα πού τήν
περίοδο ἐκείνη φάνταζε (ἄς μέ συγχωρέσει ὁ
Θεός καί ὁ π. Νικόλαος) τουλάχιστον ἀστεία. 

Ὅμως, ὅπως ἀποδείχθηκε στό μέλλον,
μετά ἀπό πέντε μέ ἕξι χρόνια, ἀστεία δέν ἦταν
ἡ ἐρώτηση, ἀλλά ἐγώ πού δέν ἄκουσα τήν
συμβουλή του, διότι ὅπως εἶχε προείδει πράγ-
ματι τά ὑλικά γιά τά ὁποῖα μέ εἶχε ρωτήσει καί
τά ὁποῖα εἶχα πλούσια τήν ἐποχή ἐκείνη, μοῦ
ἔλειψαν τελικά  σέ πολύ μεγάλο βαθμό.

Ἡ δεύτερη μαρτυρία πού ἔχω ἀφορά τήν
ἐγγονή μου. Ἦταν πολύ μικρή καί εἶχε χτυ-
πήσει. Εἴχαμε ἀνησυχήσει τόσο ἐγώ ὅσο καί ἡ
κόρη μου. Πῆγα στόν πατέρα Νικόλαο καί ζή-
τησα τήν βοήθειά του. Αὐτός μέ καθησύχασε
καί μοῦ εἶπε ὅτι ἡ μικρή δέν ἔχει τίποτα, μοῦ
ἔδωσε δέ τό κορδονάκι πού εἶναι σταυρωμένο
στήν Ἁγία Ζώνη τῆς Παναγίας μας. Τήν κρά-
τησα μία ἑβδομάδα στό σπίτι καί τελικά
ὄντως ἡ ἐγγονή μου δέν εἶχε κανένα πρόβλημα.

Καί ἡ τρίτη εἶναι, ὅταν ἡ κουμπάρα μου καί
φίλη ἀπό τό Αἴγιο, Ἀσπασία Τρανούλη, ἀντι-
μετώπιζε ἕνα σοβαρό πρόβλημα. Μιά ἡμέρα
χωρίς νά τόν περιμένει πῆγε στό σπίτι της ὁ
π. Νικόλαος καί μοῦ διηγήθηκε ἡ ἴδια κλαί-
γοντας ἀπό συγκίνηση: «Χριστίνα μου, ἦρθε
στό σπίτι μου σήμερα ὁ πατέρας Νικόλαος
χωρίς νά τόν περιμένω καί νά τοῦ ἔχω πεῖ τί-
ποτα καί τά᾽ χασα. Συζήτησα μαζί του τό
πρόβλημά μου, μέ ἠρέμησε καί μέ βοήθησε νά
βρῶ λύση».

Ἦταν ἕνας ἀξιόλογος ἄνθρωπος, ἤρεμος
καί πράος καί ὅταν τόν ἐπισκεπτόσουν καί
συζητοῦσες μαζί του φώτιζε τό μυαλό σου καί
γέμιζε ἡ ψυχή σου.

Μέ σεβασμό,

Χριστίνα Σωτηράκη 

Αἰτωλικοῦ 26, Πάτρα



ΜΟΝΑΧΙΚΗ  ΕΚΦΡΑΣΗ

Κ
Α
Λ
Ο
Κ
Α
Ι
Ρ
Ι

20
12

24

αταγόταν ἀπό τό χωριό Σωποτό ἤ
Ἀρσανία τῆς ἐπαρχίας Καλαβρύ-
των. Προερχόταν ἀπό γονεῖς πτω-
χούς μέν ἀλλά ἐναρέτους. Στό ἅγιο
Βάπτισμα ὀνομάστηκε Παναγιώ-
της.

Μικρό παιδί ἀκόμα ἔφυγε ἀπό τό χωριό
του καί πῆγε στήν Πάτρα, ὅπου ἔμαθε τήν
τέχνη τοῦ σανδαλοποιοῦ.

Μετά ἀπό παραμονή δεκατεσσάρων
ἐτῶν στήν Πάτρα, ὅπου ἀσκοῦσε τήν τέχνη
του, ἔφυγε καί ἦλθε στά Καλάβρυτα. Ἐκεῖ
νοίκιασε ἕνα ἐργαστήριο καί ἐργαζόταν τήν
τέχνη πού εἶχε μάθει.

Συνέβη ὅμως νά κλεισθεῖ φυλακή ἀπό
τούς ἰδιοκτῆτες διότι ἀρνιόταν νά δώσει τήν
αὔξηση πού τοῦ ζητοῦσαν στό ἐνοίκιο, παρά
τήν ἀρχική συμφωνία. Γιά νά δείξει δέ ὅτι δέν
πρόκειται νά δώσει παραπάνω, εἶπε τόν φο-
βερό λόγο «Τοῦρκος νά γίνω, ἄν δώσω πα-
ραπάνω». Ὕστερα ὅμως πείσθηκε καί ἔδωσε
τό ἐνοίκιο πού τοῦ ζητοῦσαν.

Μετά ἀπό αὐτά τά γεγονότα ἔφυγε καί
πῆγε στήν Τρίπολη, ὅπου μέ δύο φίλους του
γύριζαν τά χωριά καί ἔλεγε πῶς εἶναι
Τοῦρκος, γιά νά τρῶνε καί νά πίνουν ἐλεύ-
θερα. Συναισθανόμενος ὅμως ὅτι αὐτό τό

ὁποῖο ἔκανε ἦταν πνευματική πτώση, πῆγε
καί ἐξομολογήθηκε ἀλληλοδιαδόχως σέ δύο
πνευματικούς, πρᾶγμα πού δείχνει πώς δέν
μποροῦσε νά ἠρεμήσει. Οἱ πνευματικοί τόν
παρηγόρησαν, τόν νουθέτησαν καί τόν
ἐνθάρρυναν νά μήν ἀπογοητεύεται ἀλλά νά
ἐλπίζει στό ἔλεος καί τήν εὐσπλαχνία τοῦ
Κυρίου.

Μή μπορώντας ἐκεῖνος νά ἡσυχάσει,
ἔφυγε ἀπό τήν Τρίπολη καί πῆγε στό Ἅγιον
Ὄρος, στήν Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας. Ἐκεῖ
βρῆκε τόν μοναχό Τιμόθεο, συμπατριώτη του
ἀπό τούς Ρωγούς Καλαβρύτων, ὁ ὁποῖος
τόν κράτησε κοντά του, βοηθό στό διακό-
νημα τοῦ μαγείρου. Μετά ἀπό ἀρκετό καιρό
ἔγινε μοναχός μέ τό ὄνομα Παῦλος. Ἀκολού-
θησε τόν γέροντά του Τιμόθεο στήν Ι. Μ.

Ουράνιοι άνθρωποι...j

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς

Παῦλος 
ὁ Πελοποννήσιος
μαρτύρησε στίς 22 Μαΐου

τό ἔτος 1818

K
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Ἁγίου Παντελεήμονος, Ρωσικό, ὅπου ἔμεινε
τρία ἔτη μέ νηστεία, ἀγρυπνία καί ἄπειρες με-
τάνοιες. Σιγά-σιγά ἄναψε στήν καρδιά του ὁ
πόθος τοῦ μαρτυρίου. Οἱ Πατέρες ὅμως τῆς
Μονῆς καί ὁ Τιμόθεος προσπαθοῦσαν νά τόν
ἐμποδίσουν. Γιά τό λόγο αὐτό ἔφυγε καί πῆγε
στή σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης καί ὑποτάχθηκε
στόν πνευματικό πατέρα Ἱερομόναχο Ἀνανία,
στόν ὁποῖο ἐξομολογήθηκε τόν πόθο του γιά
ὁμολογία καί μαρτύριο. Ἦταν τότε σέ ἡλικία
25 ἐτῶν.

Ὁ πνευματικός στήν ἀρχή δέν συμφω-
νοῦσε, ὅμως ἀργότερα, βλέποντας τή σταθε-
ρότητά του, ὕστερα ἀπό ἔντονη πνευματική
δοκιμασία, ἀφοῦ τόν ἔκειρε μεγαλόσχημο μο-
ναχό, τόν ἄφησε νά φύγει μέ τή σύμφωνη
γνώμη τῶν Πατέρων τῆς Σκήτης.

Ἀρχικά ἦλθε καί ἔμεινε ἀγωνιζόμενος γιά
σαράντα ἡμέρες στή Μονή τοῦ Μεγάλου Σπη-
λαίου. Μετά πῆγε στό Ναύπλιο, ὅπου εἶχε
μάθει ὅτι βρισκόταν ἕνας ξάδελφός του ἐξω-
μότης, καί κατόρθωσε νά τόν ἐπιστρέψει στήν
πίστη. Μέ τόν ξάδελφό του συνοδίτη πῆγε
στήν Τρίπολη. Ἐκεῖ παρουσιάσθηκε στόν
Μουφτῆ καί τοῦ λέει: «Θέλω νά μοῦ ἐκδικάσεις
μία ὑπόθεση δίκαια καί ἀληθινά. Κάποτε, σάν
ἤμουν μικρό παιδί εἶχα ἕνα πολύτιμο σκεῦος,
χρυσό μέ πολύτιμους λίθους, κάποιος ὅμως μέ
ξεγέλασε καί μοῦ τό πῆρε, δίνοντάς μου ἕνα
ἄλλο ψεύτικο. Εἶναι δίκαιο νά τό πάρω πίσω;»

«Βεβαίως εἶναι δίκαιο», ἀπάντησε ὁ
Μουφτῆς. «Δός μου τό γραμμένο»  τοῦ λέει ὁ
μάρτυρας.

Μόλις πῆρε τό ἔγγραφο ὁ ἅγιος πῆγε
κατ᾽ εὐθείαν στόν πασᾶ καί τοῦ τό ἔδωσε.
Μόλις τό διάβασε ὁ πασάς τοῦ λέει: 

«Καί ποιός εἶναι ὁ ἀντίδικός σου;»
«Σύ ὁ ἴδιος», τοῦ λέει ὁ ἅγιος.
«Ἐγώ οὐδέποτε σέ εἶδα», τοῦ ἀπάντησε

ὁ πασάς.
Τότε ὁ ἅγιος τοῦ εἶπε: «Πρίν ἀπό σένα,

ἦταν ἄλλος στή θέση σου, ὁ ὁποῖος μέ ἐξαπά-
τησε. Μοῦ ἅρπαξε τήν ἀληθινή πίστη μου καί
μοῦ ἔδωκε τήν ψεύτικη τοῦ Μωάμεθ».

Τότε ἔκπληκτος ὁ πασάς τοῦ λέει: «Σύ-
νελθε καί ὁμολόγησε τήν πίστη πού δέχθηκες

χωρίς πίεση εἰδ᾽ ἄλλως θά σέ κάψω ζωντανό». 
«Ἀκόμα καί μύριους θανάτους νά μοῦ δώ-

σεις, δέν πρόκειται νά ἀρνηθῶ τήν πίστη μου»
ἀπάντησε ὁ ἅγιος.

Συνέχισε δέ μπροστά σέ ὅλους τούς πα-
ρισταμένους -συνέβη νά γίνεται τότε μιά με-
γάλη σύναξη Ἀρχιερέων καί χριστιανῶν
Προκρίτων τῆς Πελοποννήσου- κάνοντας μιά
ἐκπληκτική ὁμολογία πίστεως, πού συνεκλό-
νισε τούς πάντες. Σχολίαζαν δέ ὅτι ὁ Χριστός
ἔδωσε τέτοια σοφία λόγου στόν μάρτυρα,
ὅπως καί στούς παλαιούς μάρτυρες, ἐκπλη-
ρώνοντας ἔτσι τόν λόγο Του.

Βλέποντας ὁ πασάς τή σταθερότητά του
στήν πίστη διέταξε ἀρχικά νά τόν κάψουν
ζωντανό.

Ὕστερα ὅμως ἄλλαξε γνώμη, γιά νά μήν
πάρουν οἱ χριστιανοί τά ἀποκαΐδια τῶν λει-
ψάνων του καί τά τιμοῦν καί διέταξε νά τόν
ἀποκεφαλίσουν.

Μετά τήν ἐκτέλεση τῆς ποινῆς τό λείψανό
του ἔμεινε τρία εἰκοσιτετράωρα ἄταφο, φρου-
ρούμενο μήπως πλησιάσει κάποιος χριστια-
νός νά πάρει κάτι.

Ἀφοῦ πέρασαν οἱ τρεῖς ἡμέρες, μέ διαταγή
τοῦ πασᾶ, ἔριξαν τό ἅγιο λείψανο στό χῶρο
συγκέντρωσης τῶν λυμάτων τῆς οἰκίας τοῦ
πασᾶ, γιά νά μή μποροῦν νά τό πάρουν οἱ
χριστιανοί. Τό ἅγιο λείψανο ἔμεινε στόν βρώ-
μικο ἐκεῖνο τόπο εἴκοσι περίπου ἡμέρες. Δύο
φίλοι τοῦ ἁγίου σκέφθηκαν νά προσπαθή-
σουν, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νά βγάλουν
ἀπό ἐκεῖ τόν ἅγιο καί νά τόν ἐνταφιάσουν
ὅπως τοῦ ἔπρεπε. Ἔτσι ὁ ἕνας πῆρε ἕνα με-
γάλο καλάθι καί τριγύριζε ἐκεῖ ἔχοντας δῆθεν
κάποια δουλειά. Πράγματι παρατηρώντας
ἀπό ἕνα μικρό ἄνοιγμα εἶδε τό ἅγιο λείψανο.
Τή νύχτα πῆγαν κρυφά οἱ δύο φίλοι τοῦ
ἁγίου καί τό ἔβγαλαν. Ἀφοῦ ἔπλυναν τό ἅγιο
λείψανο τό μετέφεραν καί τό ἔθαψαν μαζί μέ
τήν κεφαλή του στήν Ι. Μ. Ἁγίου Νικολάου
Βαρσῶν.

Τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου συνέγραψε ὁ
Ἱερομόναχος Ἰάκωβος Βερτσάγιας ὁ Ζακυνθι-
νός, Ἁγιορείτης τοῦ Ρώσικου κοινοβίου.
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ΑΡΧΙΜ. ΔΑΒΙΔ ΤΣΕΛΙΚΑ 

ΤΗΣ Ι.Μ.ΑΓ.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ & ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΑΡΩΦ

ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ

Το βιβλίο αυτό εξετάζει τα σύγχρονα γεγονότα κάτω από το
προφητικό Φως της Αγίας Γραφής, ξετυλίγοντας ολοκάθαρα

μπροστά μας το «κόκκινο χαλί» για την υποδοχή του Αντιχρί-
στου, με απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα:
? Τι υποκρύπτει και τι προμηνύει ο πολυδιαφημισμένος οραματι-

σμός για έναν ενιαίο κόσμο που θ’ αντιμετωπίζει τα προβλή-
ματα με Μία Κυβέρνηση, Μία Οικονομία και Μία Θρησκεία;

? Τι φανερώνουν η γενική άμβλυνση των ηθών, η διαφθορά της
φύσης, οι τρομακτικές νέες δυνάμεις αυτοκαταστροφής, το
«αδιέξοδο» της οικονομικής κρίσης, οι φόβοι για νέο παγκό-
σμιο πόλεμο, οι τεράστιες πλάνες της «ενημέρωσης», το τε-

ρατούργημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης;

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ – ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ!

Ἐπανακυκλοφόρησε σέ ἔκδοση ἀπό
τήν Ἱερά Μονή μας τό Θεοτοκάριον
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Ὑπέροχοι,
θεόπνευστοι ὕμνοι τοῦ Ἁγίου μας
Νεκταρίου στήν Παναγία μας. 

ΝΕΟ 
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ 

ΒΙΒΛΙΟ!

✆ 26340-44391 (9-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.) l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

«Ἁγνή Παρθένε Δέ-
σποινα» καί ἄλλοι ὕμνοι
τῆς Παναγίας γραμμένοι 
ἀπό τόν Ἅγιο Νεκτάριο.

Θεοτοκάριον
Ἁγίου Νεκταρίου
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Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, Ἐπίσκοπος Σαγγάης
Ἡ συγκλονιστική βιογραφία ἑνός νεοφανοῦς & θαυματουρ-
γοῦ Ἁγίου πού ἔζησε στίς ἡμέρες μας καί πού ἡ Ἱερά Μονή
μας μετέφρασε τό βίο του στά ἑλληνικά. 

l Ἀκολουθία & Πα-

ρακλητικός Κανών
l Βιογραφία

ΒΙΒΛΙΑ πού συνιστοῦμε νά διαβάσετε: 

ΙΗΣΟΥΣ 
ὁ ΕΡΩΤΑΣ τῆς
ΚΑΡΔΙΑΣ μου

Ὁ Γέροντας Νεκτάριος,

ὅταν ὁ οὐρανός μιλᾶ

Τό βιβλίο πού περιέχει ἕνα
σύντομο ἱστορικό τῆς
πνευματικῆς πορείας τοῦ
Γέροντα Νεκτάριου,
καθώς καί πλέον τῶν 50
καταγεγραμμένων θαυμά-
των ἀπό ἀνθρώπους πού
σταύρωσε μέ τόν ἐπιστήθιο
σταυρό του πού περιέχει
Τίμιο Ξύλο.

Ἕνα βιβλίο πού μέ τόν κατανοητό  καί ζωντανό λόγο
τοῦ Γέροντος Νεκταρίου, ἀπαντᾶ σέ πάρα πολλά ζη-
τήματα πού ἀφοροῦν τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, τήν μετά
θάνατον ζωή, τόν Παράδεισο καί τήν Κόλαση, τήν
ἐξομολόγηση, τήν Θεία Κοινωνία κ.ἄ. Ἀποτελεῖ κα-
τήχηση στήν πίστη μας ὡς βίωμα τῆς προσωπικῆς
σχέσης μέ τόν Θεό. 

✆ 26340-44391 (9-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

ΠΑΙΔΙΚΑ θρησκευτικά βιβλία

l Ὁ Γέρων Πορφύριος 
(περιέχει CD)    

l  Ὁ Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

Κωνσταντίνας Παλαμιώτου-Θωμαΐδου 
Δρ. Φιλοσοφίας Παν. Ἀθηνῶν

Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη

l  Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος 
(περιέχει CD)

l  Γέρων Παΐσιος 
(περιέχει CD)

l  Ὁ Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής
(περιέχει CD)

l Σειρά παιδικῶν βιβλίων 
«Ἦταν κάποτε παιδιά» 
διάσταση: 29.50 × 21.50cm



●ΒΑΛΣΑΜΕΛΑΙΟἈναλγητικό, ἀντιφλεγ-
μονῶδες καί ἐπουλωτικό, εἶναι ἐξαιρετικά ἀποτελεσμα-
τικό γιά τήν ἰσχιαλγία καί τήν ὀσφυαλγία, ὅπως καί γιά
κάθε πόνο ρευματικό, γιά τούς πόνους τῶν ἀρθρώσεων
καί τήν ὑδρωπικία. Γιά κάθε εἴδους πληγές, πρόσφατες
ἤ ἀνοιχτές, κακώσεις, μώλωπες καί ἐκχυμώσεις, δια-
στρέμματα, ἐγκαύματα, φλεγμονές, ἕλκη, οἰδήματα. Μέ
μιά ἁπλή ἐπάλειψη. Ἀνακουφίζει καί θεραπεύει ἄμεσα:
πληγές, ἐγκαύματα, κιρσούς, φλεγμονές, ἐρεθίσματα,
κνησμούς, τσιμπήματα ἐντόμων, δερματοπάθειες, σκα-

σίματα σέ πτέρνες καί ἀγκῶνες, ἐξωτερ. αἱμορροΐδες,
ρευματισμούς, ἀρθριτικά. Τρεῖς σταγόνες στό ρό-
φημα θεραπεύει το ἕλκος στομάχου, τήν διάρροια,
ἐσωτερικές φλεγμονές, καοῦρες, ἐσωτερικές καί ἐξω-
τερικές αἱμορροΐδες. Εἶναι τονωτικό γιά τήν ἀποκα-
τάσταση τοῦ νευρικοῦ συστήματος.

Ὑγεία ἀπό τό φαρμακεῖο τοῦ Θεοῦ

ΒΒΒΒΒμΒΒΒΒΒ ΒΒΒΒπΒΒΒΒΒΒ
ἤ Ἔλαιον Ὑπερικοῦ ἤ Σπαθόλαδο ή Κοψόλαδο

l ΧΑΜΟΜΗΛΕΛΑΙΟ Διευκολύνει τή θεραπεία τῆς
ἀκμῆς, καθαρίζει τό δέρμα, θεραπεύει τά σκασμένα χέρια,
καταπραϋντικό ἐκζεμάτων μέ κνησμό. 
Γιά Βρέφη: Κρυολόγημα τοῦ στήθους. Μασάζ στή κοιλιά
γιά κολικούς.
Μέ ἐντριβές βοηθᾶ σέ νευραλγίες ἤ ρευματικούς πόνους,
ἀνακουφίζει τά κουρασμένα χέρια καί πόδια. Θά ἠρεμήσει
καί τό ἐρεθισμένο δέρμα. Ἀντιφλεγμονικό, ἀντισπασμωδικό,
καταπραϋντικό καί χαλαρωτικό μέ ἀντιαλλεργικές ἰδιότη-
τες. Χρήσεις: Ἕλκος τοῦ στόματος • Διάρροια • Δυσπεψία

καί ξυνίλα • Ἀϋπνία • Σύνδρομο ἐρεθισμοῦ τῶν ἐντέρων
• Ἕλκος στομάχου.

l ΛΕΒΑΝΤΕΛΑΙΟ Ἀνακουφίζει τά ἠλιακά
ἐγκαύματα. Χρησιμοποιεῖται καί ὡς ἀντιηλιακό.
• Μασάζ γιά: Μῦς πού πονᾶνε, κροτάφους,
αὐχένα.  Τρεῖς μέ τέσσερις σταγόνες στό ρόφημα,

καταπολεμᾶ πονοκεφάλους, πονόδοντο (μέ
ἐπάλειψη στό μάγουλο), ἡμικρανίες καί νευ-
ρασθένειες (κατάθλιψη) • Μέ μασάζ πρίν
τόν ὕπνο εἶναι ἠρεμιστικό καί χαλαρωτικό.
l ΑΓΡΙΟΡΑΔΙΚΕΛΑΙΟ Μέ ἁπλή ἐπά-
λειψη σβήνει τίς δύσκολες ρυτίδες, τά καφε-
τιά στίγματα τῆς ἡλικίας, τίς μικρές ἐλιές,
ἐξαφανίζει τίς βλεφαρίτιδες καί τίς «σακού-
λες» κάτω ἀπό τά μάτια.  Τρεῖς μέ τέσσερις

σταγόνες στό ρόφημα, κατεβάζει τή χοληστερίνη, τό σάκχαρο, βοη-
θάει στό συκώτι καί στήν κατακράτηση ὑγρών.
l ΔΑΦΝΕΛΑΙΟΤό δαφνέλαιο εἶναι πλούσιο σέ βιταμίνη Ε καί λι-
παρά ὀξέα. Τονωτικό τῶν μαλλιῶν, προστατεύει καί ἐνισχύει τή δομή
τῆς τρίχας, τρέφει, δυναμώνει καί δίνει λάμψη στό μαλλιά. Ἰδανικό γιά
τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐποχιακῆς ἤ μόνιμης τριχόπτωσης γιά ἄνδρες
καί γυναῖκες. Χρήση: Μασάζ γιά τό δυνάμωμα τῶν μαλλιῶν. Κάντε
ἀπαλό μασάζ μέ μιά ποσότητα στό τριχωτό τοῦ κεφαλιοῦ γιά 2-3
λεπτά, ἀφῆστε το νά δράσει γιά μισή ὥρα καί ξεπλύνετε στή συνέχεια.
l ΡΙΓΑΝΕΛΑΙΟ Κατάλληλο γιά: Μύκητες Νυχιῶν,
Ψωρίαση, Πιτυρίδα, Κασίδα, Ἀρθρίτιδα, Σμηγματόρ-
ροια, Λειχῆνες, Ψεῖρες. Ἡ ἰσχυρή ἀντιική καί ἀντιβα-
κτηριδιακές ἰδιότητες βοηθοῦν στίς
δερματικές λοιμώξεις. Τρεῖς μέ τέσσερις
σταγόνες στό ρόφημα, βελτιώνει καί βοηθᾶ
τό ἀναπνευστικό καί σκοτώνει τά μικρόβια.
Ἀντιπαρασιτικό βοηθᾶ σέ προβλήματα
πέψης. Μπορεῖ νά ἐνισχύσει τό ἀνοσο-
ποιητικό σύστημα. Εἶναι ἀποτοξινω-
τικό. Τό ριγανέλαιο ἔχει
ἀντιοξειδωτικές ἰδιότητες γιά τίς ὁποῖες
πιστεύεται ὅτι παίζουν καθοριστικό
ρόλο στήν πρόληψη πολλῶν μορφών
καρκίνου. Εἶναι μιά καλή πηγή σιδήρου,
μαγγανίου καθώς καί ἀσβεστίου.

28 l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ l ✆ 26340-44391 (9-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.)

μέ ἐλαιόλαδο καί θεραπευτικά βότανα

Το γνωστό ἀπό τήν ἀρχαιότητα γιά τίς

πολύτιμες θεραπευτικές ἰδιότητές του

?



?

ΝΕΟ 
θεραπευτικό έλαιο
θυμέλαιο (θυμάρι)



●ΘΥΜΕΛΑΙΟ (ἀπό τό θυμάρι):
Ἐξωτερικά μέ ἐπάληψη θεραπεύει:
Μώλωπες, διαστρέμματα, παρωνυχίδες, ἀποστήματα, νευραλγίες προσώ-
που, παραλύσεις ἐγκεφαλικοῦ, σκλήρυνσης κατά πλάκας, ἀτροφίας τῶν
μυῶν, ρευματισμῶν καί διαστρεμάτων, ἐπούλωση πληγῶν καί μολυσμένων
τραυμάτων. Ἐπίσης γιά τούς πόνους τοῦ στομάχου καί τῶν ἐμμήνων. Σέ κομ-
πρέσα γιά τσιμπήματα ἐντόμων. Μέ ἐντριβές στό θώρακα γιά κρυολόγημα.

29✆ 26340-44391 (9-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.) l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ l

l ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ
ΠΟΔΙΑ γιά ὀρθο-
στασία & ἔντονη

κούραση μέ παρθένο
ἐλαιόλαδο, ἁγνό κερί,
τσουκνίδα, χαμομήλι, 

κυπαρισσόμηλα

l ΚΗΡΑΛΟΙΦΗ ΜΑΝΟΛΙΑ
ἁπλή κηραλοιφή γιά ὅλα

μέ παρθένο ἐλαιόλαδο, 
μελισσοκέρι, μανόλια

l ΚΗΡΑΛΟΙΦΗ ΚΗΠΟΥΡΟΥ
γιά πολύ ταλαιπωρημένα χέρια,
ἀγκῶνες, φτέρνες, ξηροδερμία  
μέ σησαμέλαιο, λάδι καρύδας, μέλι, 

τσάϊ καλέντουλας, μελισσοκέρι

l ΚΗΡΑΛΟΙΦΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

γιά ἐπούλωση πληγῶν,
φαγούρα, ρευματικά, 

ψωρίαση

θεραπευτικές ἀλοιφές μέ ἁγνό κερί, 
ἐλαιόλαδο, & θεραπευτικά βότανα

l ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ
γιά πόνους αὐχένα, 
γονάτου,  ρευματι-

σμούς & ἀρθριτικά.
μέ παρθένο ἐλαιόλαδο,

ἁγνό κερί, καμφορά, τσου-
κνίδα, θυμάρι πεῦκο

l ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ
γιά τή γρίπη καί τό
κρυολόγημα & τήν
ψύξη μέ παρθένο ἐλαι-
όλαδο, ἁγνό κερί, καμ-

φορά, εὐκάλυπτο,
θυμάρι, δενδρολίβανο

l ΕΠΟΥΛΩΣΗ
ΠΛΗΓΩΝ γιά πλη-

γές, κατακλίσεις
κλπ. μέ παρθένο ἐλαι-

όλαδο, ἁγνό κερί, σπαθό-
χορτο (βαλσαμέλαιο),

βουζιλάντη

?

ΝΕΟ 
θεραπευτικό έλαιο
θυμέλαιο (θυμάρι)
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Διά χειρός και πνεύματος...
j

καρβουνάκια

σᾶς τά συνιστοῦμε γιατί ἀνάβουν πολύ εὔκολα 
καί διαρκοῦν. Συσκ. 5 τεμάχια 

Δέν καπνίζουν. 
Συσκευασία μαζί μέ 2 καντηλῆθρες

l  Βραχάκι ἀπό τόν Φρικτό Γολγοθᾶ.
l  Ἁγιολούλουδο ἀπό τόν 

Πανάγιο Τάφο.
l  ἁγνό κερί ἀπό τήν σφράγιση 

τοῦ Παναγίου Τάφου.
l  κορδέλλα ἀπό τήν λιτάνευση 

τοῦ ἐπιταφίου τῆς Παναγίας
στή Γεθσθημανῆ.

l Μύρο ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο.
l Λαδάκι ἀπό τίς ἱερές κανδῆλες 

πού καῖνε στόν Γολγοθᾶ καί 
στόν Πανάγιο Τάφο καί 
στά ἄλλα ἱερά Προσκυνήματα.

Κάθε χειροποίητο φυλαχτό περιέχει
μέσα ὅλες τίς ἑξῆς εὐλογίες:

ΦΥΛΑΧΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
πού περιέχουν πολλές εὐλογίες

ξύλινα σταυρουδάκια ἀπό τά Ἱεροσόλυμα σταυρωμένα 
στόν Πανάγιο Τάφο

ΦΥΤΙΛΑΚΙΑ 
ἀπό μελισσοκέρι

1
2

3
4

5

➊➋➌➍ Σταυροί λαιμοῦ
ἀπό ξύλο ἐλιᾶς 

τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν. 
(διάστ. 2×2.5cm)

➎σταυρός 
κρεμαστός

διάστ. 5.5×3.5 cm
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✆ 26340-44391 (9-2 π.μ. & 6-9 μ.μ.) l ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Γνήσιο Θυμίαμα (λιβάνι)

συσκευασία μισόκιλου 
συσκευασία κιλοῦ

συσκευασία τετάρτου 

l Χερουβικό l Γαρδένια  l Μύρο l Βηθλεέμ l Ἄξιον Ἐστί l Μύρο Σάρωφ 
l Νυχτολούλουδο l Ἀναστάσιμο l Τριαντ/λο μέ κεχριμπάρι l Ἀγγελικό 

l Ἄνθος Ἐρήμου l Βυζαντινό l Φούλι   l Σύπερ 
καί 2  ΝΕΑ  ΩΡΑΙΑ ΑΡΩΜΑΤΑ: l  Σμύρνα l  Ἀμέθυστος

θυμίαμα μέ πρώτης ποιότητος πρῶτες ὕλες,
στά ἑξῆς ἐπιλεγμένα ἀρώματα:

Εὐλογία ἀπό τό ἁγίασμα καί εὐωδία ἐκλεπτυσμένων ἀρωμά-
των Νάρδου Ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς. Μπορεῖτε νά
βάζετε ἐπάνω σας ἤ νά ραντίζετε τό σπίτι σας μέ τό ἐκκλη-
σιαστικό ἄρωμα πού φτιάχνουμε στό Μοναστήρι μας. Μπο-
ρεῖτε ἐπίσης νά τό βάζετε στίς εἰκόνες πού ἔχουν τζάμι, ἤ νά
τό προσφέρετε στήν Ἐκκλησία.

Μύρο μέ ἁγίασμα

Συμβολίζουν τά 33 χρόνια τοῦ Χριστοῦ καί εἶναι ἀναμμένα
μέ τό Ἅγιο Φῶς. Εἶναι εὐλογία νά ἀνάβετε κάθε μέρα 
ἕνα-ἕνα ἀπό τά 33 κεράκια στό σπίτι σας.

πού τελέστηκαν στόν Πανάγιο
Τάφο τοῦ Χριστοῦ μας

Μύρο μέ λαδάκι 
ἀπό 40 ἅγια Εὐχέλαια

Τά 33 κεριά τῶν Ἱεροσολύμων

σταυρωμένα 
στόν Πανάγιο Τάφο



Η  ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ  ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

Χαρτονένιο φακελλάκι πού περιέχει 1 CD-MP3 μέ τήν
ἠχογραφημένη Καινή Διαθήκη στή δημοτική. Ἡ ἀνά-
γνωση συνοδεύεται ἀπό ἐξαιρετική μουσική ἐπένδυση
πού σέβεται ἀπόλυτα τήν ἱερότητα τοῦ κειμένου. 

σέ Mp3 σέ νεοελληνική μετάφραση

μέ κάθε παραγγελία σας, σᾶς ἀποστέλλουμε 
δωρεάν τό cd μέ τήν Καινή Διαθήκη 

Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, ὅλοι μας τήν περίοδο πού διανύουμε πάσχουμε
τόσο προσωπικά, ὅσο καί ἐθνικά μέ ὅσα οἱ ἐχθροί τοῦ ἔθνους μας 
ὑποβάλλουν στή μαρτυρική μας Ἑλλάδα. Ὑπομονή, ὑπομονή, ὑπομονή...

Μέ τήν ἀποστολή ὁποιασδήποτε ἐνισχύσεως πρός τό Μοναστήρι μας,
πάντοτε ἀνεκτίμητης, ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΩΣ ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΝΑ CD μέ τίς αὐτούσιες προφη-
τικές καί ἐπίκαιρες ὁμιλίες τοῦ ὁσίου Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. 

Ἐκ βάθους καρδίας σᾶς εὐχαριστοῦμε. 
Ἐσαεί εὐγνώμονες, σᾶς μνημονεύουμε στίς προσευχές μας.

Οἱ Ἅγιοί μας ἄς εἶναι ἄγρυπνοι προστάτες σας.


