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Ε 
κλεινε ἐκεῖνο τὸν Δεκέμβριο εἴ-
κο σι χρόνια στὴν Ἱερωσύνη ὁ 
πατὴρ Νίκανδρος καὶ δόξαζε 
τὸν Θεὸ καθημερινὰ γιὰ τὴ χάρη 

ποὺ τοῦ ἔκαμε. Ἀπὸ μικρὸ παιδὶ τὸ πο-
θοῦσε νὰ ἀξιωθεῖ κι αὐτὸς νὰ λειτουργεῖ 
ὅπως οἱ ἱερεῖς. Ντυνόταν παπαδάκι κι 
ἔβλεπε τὸν παπὰ τῆς ἐνορίας του ποὺ 
λειτουργοῦσε, καὶ τὸν θαύμαζε.

Καὶ ὁ Κύριος ἱκανοποίησε τὸν πόθο τῆς 
καρδιᾶς του. Ἀφοῦ τελείωσε τὸ Γυμνά-
σιο, σπούδασε Θεολόγος καὶ ἀργότερα 
στὴν κατάλληλη ἡλικία χειροτονήθηκε 
ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη τους κληρικὸς κι 
ἔγινε ἀρχιμανδρίτης, ἱεροκήρυκας στὴν 
ἀκριτικὴ Μητρόπολή τους.

Μέρα καὶ νύχτα πλέον ζοῦσε γιὰ τὸν 
Κύριο καὶ γιὰ τοὺς xριστιανούς: θεῖες 
Λειτουργίες, κηρύγματα, ἐξομολογήσεις, 
περιοδεῖες σὲ κωμοπόλεις καὶ χωριὰ 
ἦταν τὸ πρόγραμμα τῆς ζωῆς του, ποὺ 
τὸν γέμιζε μὲ ἀγαλλίαση.

Τί τιμή, τί χάρη μοῦ ἔκαμες, Κύριέ μου, 
Κύριε, ἐπανελάμβανε κάθε βράδυ ἐ    πι -
στρέφοντας στὸ κελλάκι του, πολὺ κου-
ρασμένος κάποτε, μὰ καὶ πολὺ χαρού-
μενος καὶ συγκινημένος. Βοήθησέ με νὰ 
ἀνταποκρίνομαι στὴν κλήση μου, Κύριε, 
φώτιζέ με πῶς νὰ ἐνεργῶ στὴν κάθε πε-
ρίσταση...

Σκέφθηκε λοιπὸν νὰ πάει κι αὐτὴ τὴ 
χρονιὰ στὸ πανηγύρι τοῦ ἁγίου Σπυρί-
δωνα στὸ κεφαλοχώρι ποὺ γιόρταζε. 
Συ νεννοήθηκε μὲ τὴ Μητρόπολη καὶ μὲ 
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τὸν παπα-Νικόλα, τὸν ἐφημέριο τοῦ χω-
ριοῦ, καὶ βρέθηκε ἀπὸ τὸν Ἑσπερινὸ στὸ 
Ναό.

Ὅλα ἦταν φροντισμένα στὴν ἐντέλεια. 
Μέσα κι ἔξω ὁ Ναὸς ἄστραφτε ἀπὸ κα-
θαριότητα. Στρωσίδια καινούργια καὶ 
καθαρά. Καλύμματα στὴν Πρόθεση καὶ 
στὴν Ἁγία Τράπεζα κεντητά, χειροποίη-
τα. Καντῆλες μπρὸς στὶς εἰκόνες τοῦ τέμ-
πλου γυαλιστερές. Προσκυνητάρια και-
νούργια ξυλόγλυπτα. Τὸ κάθε τι ἔδειχνε 
τὴ φροντίδα τοῦ παπα-Νικόλα καὶ τῶν 
χωριανῶν γιὰ τὴν ἐκκλησιά τους.

Ξεχωριστὴ ἐντύπωση τοῦ ἔκανε ἡ τά         -
ξη καὶ ἡ ἡσυχία τῶν παιδιῶν ποὺ δια-
     κο  νοῦσαν στὸ Ἱερό. Ἀμίλητα, χωρὶς ἄ-
  σκοπες κινήσεις, στεκόντουσαν μὲ εὐ -
λάβεια γύρω ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα. 
Τοὺς ἐπέβλεπε μὲ τὸ βλέμμα του ὁ πα-
πα-Νικόλας.

Τὸ εἶχε προσέξει αὐτὸ καὶ τὴν προη-
γούμενη χρονιὰ ποὺ εἶχε ξαναπάει στὸ 
πανηγύρι τους. Καὶ στὸν Ἑσπερινὸ καὶ 
στὴ Λειτουργία τὰ παπαδάκια ὑπηρε-
τοῦσαν ἤρεμα καὶ εὐλαβικά. Πέρσι μάλι-
στα εἶδε ἀνάμεσά τους κι ἕνα παιδὶ μὲ 
φωτεινὸ πρόσωπο καὶ ὁλοκάθαρο βλέμ-
μα – θά ’ταν ἴσως 11-12 χρονῶν – ποὺ μὲ 
τὴν ὅλη εὐλαβικὴ στάση του ἔδινε καλὸ
παράδειγμα καὶ στὰ μικρότερα παιδιά. 
Αὐτὴ τὴ χρονιὰ ὅμως δὲν τὸ εἶδε καὶ σὰν 
νὰ ἀνησύχησε κάπως. Γι’ αὐτὸ καὶ στὸ 
τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ρώτησε τὸν παπα-
Νικόλα.

–Πάτερ Νικόλαε, τί ἔγινε ἐκεῖνο τὸ κα-
λὸ παιδὶ ποὺ σᾶς βοηθοῦσε στὸ Ἱερό; 
Μοῦ εἶχε πεῖ πέρσι τὸ ὄνομά του, ἀλλὰ 
δὲν τὸ θυμᾶμαι. Μοῦ εἶχε κάνει πάντως 
ἐντύπωση ἡ εὐλάβειά του.

–Γιὰ τὸν Πέτρο θὰ λέτε. Δὲν ξαναμπαί-
νει πλέον στὸ Ἱερό.

–Γιατί, παπα-Νικόλα; Συνέβη τίποτε;
–Κάτι συνέβη. Ρωτῆστε τὸν ἴδιο καὶ θὰ 

σᾶς τὸ πεῖ, πιστεύω. Ἂν ἔφυγε ἀπόψε καὶ 
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δὲν προλαβαίνουμε, αὔριο ποὺ θὰ ἔρθει 
νὰ ἐκκλησιασθεῖ ὁπωσδήποτε, διότι δὲν 
χάνει θεία Λειτουργία, θὰ τὸν καλέσουμε 
στὸ Γραφεῖο νὰ σᾶς τὰ πεῖ.

Αὐτὸ καὶ ἔγινε. Μοιράζοντας τὴν ἄλλη 
μέρα τὸ «ἀντίδωρο» ὁ πατὴρ Νίκανδρος 
εἶπε στὸν Πέτρο, ποὺ πέρασε νὰ πάρει 
ἀπὸ τὸ χέρι του τὸ «ἀντίδωρο», ὅτι ἤθελε 
νὰ τὸν ρωτήσει κάτι καὶ τὸν παρεκάλεσε 
νὰ τὸν περιμένει στὸ Γραφεῖο τοῦ Ναοῦ. 

Ὅταν τελείωσαν ὅλα καὶ ἦλθε στὸ Γρα-
φεῖο ὁ πατὴρ Νίκανδρος, πῆρε τὸν Πέ-
τρο, ποὺ σηκώθηκε εὐλαβικὰ ἐμπρός 
του, καὶ πῆγαν καὶ κάθισαν σὲ μιὰ γωνιὰ 
τοῦ Ναοῦ, ποὺ εἶχε ἀδειάσει πλέον ἀπὸ 
τὸν κόσμο, ὁ ὁποῖος τὸν εἶχε γεμίσει 
ἀσφυκτικά.

–Νὰ ἔχεις τὴ χάρη τοῦ ἁγίου Σπυρί-
δωνος, παιδί μου, ἄρχισε ὁ ἱερεύς. Θυ-
μᾶμαι ποὺ σὲ εἶδα πέρσι, ποὺ ξαναῆλ-
θα στὸ πανηγύρι σας καὶ μοῦ ἔκανε ἡ 
εὐλαβική σου συμπεριφορὰ πολὺ καλὴ 
ἐντύπωση. Πρόσεξα πῶς βοηθοῦσες τὰ 
μικρότερά σου παιδιὰ νὰ εἶναι φρόνιμα. 
Πέτρο δὲ σὲ λένε;

–Μάλιστα, πάτερ.
–Νὰ σὲ προστατεύει ὁ ἀπόστολος Πέ-

τρος, παιδί μου. 
–’Αμήν. Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ, πάτερ.
–Παραξενεύτηκα ὅμως, Πέτρο, ποὺ δὲν 

σὲ εἶδα φέτος στὸ Ἱερό. Γιατί, παιδί μου; 
–Φοβᾶμαι, πάτερ!
–Φοβᾶσαι;
–Ναί, πάτερ!
–Τί φοβᾶσαι, παιδί μου; 
–Καὶ τώρα ποὺ τὸ θυμᾶμαι ἀνατριχιά-

ζω.
–Τί συνέβη, παιδί μου;
–Μιὰ φορὰ ποὺ λειτουργοῦσε ὁ πα πα-

Νικόλας καὶ τὸν βοηθοῦσα στὸ Ἱε ρό, τὴ 
στιγμὴ ποὺ ἔψελναν οἱ ψάλτες τὸ «Σὲ 
ὑμνοῦμεν», εἶδα, πάτερ, ἕνα χέ ρι νὰ ἁ  -
πλώνεται ἀπὸ τὸν Ἐ  σταυρωμένο ποὺ 
βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα 
καὶ νὰ στέκεται μὲ τὰ δάκτυλά του πάνω 
ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ποτή ριο καὶ τὸν παπα-Νικό-
λα. Μ’ ἔπιασε τρε μούλα, πάτερ. Κι ἀπὸ 
τότε δὲν ξαναμπῆκα στὸ Ἱερό.

–Μὴ φοβᾶσαι, παιδί μου. Σοῦ ἔκανε με -
γάλη χάρη ὁ Θεός. Τὴν ὥρα ποὺ γίνεται 
στὴν Ἁγία Τράπεζα τὸ μέγιστο θαῦμα 
καὶ μεταβάλλεται ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος σὲ 
Σῶ μα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, ἐσὺ ἀξιώθηκες 
νὰ δεῖς αὐτὸ τὸ θαυμαστὸ ὅραμα. Δὲν 
εἴπαμε σήμερα στὸ κήρυγμα ὅτι γίνον-
ται θαύματα στὴν Ἐκκλησία μας; Δὲν εἴ -
παμε ὅτι ὁ ἅγιος Σπυρίδων ἀξιώθηκε νὰ 
λειτουργήσει μαζὶ μὲ Ἀγγέλους; Μὴ φο -
βᾶσαι λοιπόν, Πέτρο! Σὲ ἀγαπάει ὁ Θε-
ός. Νὰ πηγαίνεις στὸ Ἱερὸ καὶ νὰ βο ηθᾶς 
τὸν παπα-Νικόλα. Νὰ προσέχεις ὅμως, 
ὥστε ὅσο θὰ μεγαλώνεις νὰ μεγαλώ νει 
καὶ ἡ πίστη σου καὶ ἡ εὐλάβειά σου πρὸς 
τὸν Θεό. Νὰ μὴν ἀφήσεις ποτὲ τὸ κα κὸ 
νὰ μολύνει τὴν ψυχή σου. Καὶ καλὴ πρό-
οδο σὲ ὅλα, καὶ στὰ γράμματα καὶ στὴν 
ἀρετή. Νὰ ἔχεις τὴν εὐχή μου.

–-Εὐχαριστῶ πολύ, πάτερ.




