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ΑΦΙΕΡΩΜΑ στούς �γίους
Ν Ε Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ε ΣΝ Ε Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ε Σ .
Παρουσίαση καί �νάλυση το! Βιβλίου 
το! �γίου Νικοδήμου το! �γιορείτη: 
«ΝΕΟΝ ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟΝ»«ΝΕΟΝ ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟΝ» (1799).
ΕΙΣΗΓΗΣΗ σέ �γιονικοδημικό Συνέδριο, σ. 4–25.

Γιά 41ο 3τος ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ... φιλοπολυτεκνικά!

• <πάρχουν καί 
σ ή μ ε ρ α  ΝΕΟ -
ΜΑΡ ΤΥΡΕΣ;    σ. 26.

•  A δυστυχέ-
στερη δυστυχία, B 
Ε Κ Τ Ρ Ω Σ Η ! σ. 28.

• Τ Ω Ρ Α  Π Ο Υ 
Α Ν Ο Ι Γ Ο Υ Ν  ΤΑ 
Σ Χ Ο Λ Ε Ι Α. σ. 30.

• H I. Καποδίστριας 
γιά τούς συγχρόνους 
Πολιτικούς.    σ. 31.

• ΟJ Πολύτεκνοι 
εKναι οJ σύγχρονοι 
Μάρτυρες τLς Πί-
στεως καί Nρωες 
τLς Πατρίδας. σ. 30–32.



Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθῆ μέ:
• ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979)·

•  ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση ῾Ι. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ καί 
Ἱ. Μη τροπόλ. Ἐκκλησίας Ἑλλάδος, Κύπρου·

• ΕΠΑΙΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ. ΑΘΗΝΩΝ (2001)·

• ΕΠΑΙΝΟΥΣ πολλῶν Δημοσ. &  Ἰδιωτ. Φορέων.

• ΕΘΝΙΚΗ (Ὑποκατ/μα ὁδ. Σόλωνος 75) ἀριθμός 151/296047-89.
• ΕΜΠΟΡΙΚΗ (Κεντρικό, ὁδ. Σοφοκλέους 11) ἀριθμός 1 8950804 .
• ΑΓΡΟΤΙΚΗ (Κατ/μα ὁδ. Πανεπιστημίου 23) ἀριθμός 002 01 085180 21.
• ALPHA BANK (Κεντρικό, ὁδ. Σταδίου) ἀριθμός 101002002080906.

Καί σέ ὅλα τά  Ὑποκαταστήματα τῶν ἀνωτέρω Τραπεζῶν τῆς Χώρας.

•  Οἱ ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό ΣωματεYο φοροαπαλλάσσονται 100% μέ κατάθεση στό 
ΣωματεYο καί μέχρι τό ἀθροιστικό ποσό τῶν 300 € κατ᾽ ἔτος. Ἐπιπλέον ποσά πρέπει νά 
κατατίθενται σέ Τράπεζα  ὑπέρ τοῦ Σωματείου. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει σχετικές πληροφορίες.

•  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ὅσοι Φίλοι-Δωρητές δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ο ν τ α ι  ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ τίς 
Τραπεζικές Καταθέσεις, ἀποστέλλοντας τήν ἀπόδειξη τῆς καταθέσεως (σέ φωτοαντίγραφο), 
ἐπειδή αὐτό ἐξυπηρετεY πολύ τό ΓραφεYο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:
• Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καί μή 
κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λει τουρ-
 γεY ὡς «Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙ ΩΝ 
ἀ πό ρων Ὑ περ  πολυτέκνων-Πολυ τέκνων Ἑλ-
λά δος», ἀπό ὅλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) 
ΠΑΙΔΙΑ καί ἄνω, ἀνήλικα ἤ σπου δάζοντα.

• Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ  Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ
μέ 4 καί 3 ἀνήλικα παιδιά, ἰδιαίτερα 
χηρῶν, ἀναπήρων, ἀσθενῶν, φυ λα κι-
σμένων, διαζευγμένων, ἀλλά καί ΑΓΑ-
ΜΩΝ μητέρων καί γενικά ΕΓΚΥΩΝ, 
οἱ ὁποYες πιέζον ται γιά ΕΚΤΡΩΣΗ (βλ. 
σ. 28—29), γίνονται κατ᾽ ἐξαίρεση δε-
κτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ἔγκυρα: πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς 
καταστάσεως, ὑγείας-Κρατικοῦ Νοσο-
κομείου κ.λπ., καθώς καί οἰκογενειακή 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή).

Δ Ε Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε-
Π Α Ρ Α Λ Α Μ Β Α Ν Ο Υ Μ Ε :

• ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ: 
τρόφιμα, ἱματισμό καινουργῆ ἤ σέ καλή 
καί καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα 
καί ἔπιπλα, οἰκιακά σκεύη κ.λπ., βιβλία, 
σχολικά εἴδη, παιχνίδια, ἀλλά καί ΟΙΚΙ-
ΕΣ ἤ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ὅπως καί παντός εἴδους 
ΔΩΡΕΑ χάρη τῶν συγχρόνων ἡρώων Πο-
λυτέκνων Ἀδελφῶν μας, πού ἀξίζουν τήν 
ἠθική καί ὑλική ἐνίσχυση ὅλων μας.

• ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ
κυρ ίως  (βλ. ἑπομ. Τραπεζ. Λογαρ/μούς 
καί ἐσώκλειστη Ταχυπληρωμή, σ. 30–31).

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α΄ Ἀθηνῶν.
Ἰδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ἐκδότης: Ἀντώνιος Ε. Ἀντωνίου, τ. Διευθ. 
Ἐμπορικῆς Τραπέζης, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ἡ Ε.Π.Ο. συντάσσεται ἀπό Ἐπιτροπή.
Διευθυντής Συντάξ.: Ἁγιορείτης Μοναχός 
Νικόδημος (Μπιλάλης, πτ. Θεολ.-Φιλολ.),

Ἀντιπρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ἐκτύπωση: «ΟΜΗΡΟΣ» Ε.Π.Ε., 

Κορωπί Ἀττικῆς.  210-66.23.778.

ΤριμηνιαYο δημοσιογραφικό ὄργανο
τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων

τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 1721.

Ἔτος 33ο, ἀρ. φύλλου 127.
Ἰούλιος–Αὔγουστος–Σεπτέμβριος 2010.

Ἀκαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.
 210-38.38.496, 210-38.22.586,

FAX: 210-38.39.509.
Ι Σ ΤΟ ΣΕΛ Ι ΔΑ : www.pefip.gr
e-mail: pefip@otenet.gr
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«Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμηση τῶν 
πελαργῶν, πού  εἶναι πτηνά μονογαμι-

κά, φιλότεκνα, πο λύτε κνα, φιλό-
στοργα, ἀλλά καί φι λογο νικά, 

τιμῶντα ἰσόβια τούς γονε�ς. Γι’ αὐτό 
ὑ πῆρ χαν προστατευτικοί «πε λαργικοί 
νόμοι», ἐνῶ ἡ τι μή-εὐ γνω μοσύνη πρός 

τούς γο νε�ς λέγεται «ἀντιπελάργωσις», ὅπως ἀναφέρει ὁ Μέγας 
Βασίλειος (PG 29, 176C). Εἶναι τό σύμβολο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

«Τὸ πελαργίζειν ἐ στὶ φιλο τεκνε�ν καὶ φιλογονε�ν».

Ἡ Ε.Π.Ο. ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ 
σέ ὅσους τή ζητήσουν, ἀλλά καί 
διανέμεται Δ Ω Ρ Ε Α Ν διά μέσου 
τῶν Ἱ. Ναῶν, μέ εὐλογία-ἄδεια 
τῆς Ἐκκλησίας μας. Δεκτές οἱ 
προαιρετικές Εἰσφορές-Δωρεές.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ Π.Ε.ΦΙ.Π. καί Π.Ε.ΦΙ.Π. Λεμεσο�-Κύπρου βλ. σελ. 31.



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
(γιά τό παρόν ἀφιερωματικό τεῦχος)

Τό παρόν ΑΦΙΕΡΩΜΑ εἶναι 
Εἰσήγηση σέ Ἐπιστημονικό Ἁγιονι-
κοδημικό Συνέδριο μέ θέμα:

«Ἡ ἰδιαίτερη ἐθν ική  προσ -
φορά  τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ 
Ἁγιορείτου διά τοῦ Βιβλίου Του 
“ΝΕΟΝ ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟΝ”» (α΄ 
ἔκδ. 1799).

Τό Συνέδριο ἔγινε στή Θεσσαλο-
νίκη στίς 6—8 Νοεμβρίου 2009 ἀπό 
τήν «Ἁγιορειτική Ἑστία» τοῦ ∆ή-
μου Θεσσαλονίκης, σέ συνεργασία 
μέ τήν Ἱ. Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους 
καί τό Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί 
Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστ. 
Πανεπ. Θεσσαλονίκης, μέ θέμα: 

«Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης 
καί ἡ ἐποχή Του. 200 χρόνια ἀπό 
τήν κοίμησή Του» (1809—2009).

Εἴχαμε μάλιστα ἐξαγγείλει στό 
τεῦχος ἀρ. 125 (Ἰανουάρ.–Μάρτ. 
2010, σ. 25) τή δημοσίευση περιλή-
ψεως τῆς ἀνωτέρω Εἰσηγήσεως, ἡ 
ὁποία τελικά δημοσιεύεται στό πα-
ρόν ὁλόκληρη, μέ σύντμηση-σύμπτυ-
ξη μόνο κάποιων Σημειώσεων.

Καί γίνεται ἡ δημοσίευση αὐτή γιά 
τούς ἑπομένους τρεῖς (3) λόγους: 

1) Ὅπως εἶναι γνωστό, στά 
Γραφεῖα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. συστεγάζεται 
ἐξαρχῆς (1969) καί ὁ Σύλλογος «Ὁ 
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης», τοῦ 
ὁποίου ἡ ἀρχική «ἄτυπη» ἵδρυση 

(14η Ἰουλίου 1969) προηγήθηκε τῆς 
Π.Ε.ΦΙ.Π. (1η Ὀκτωβρίου 1969).

2) Ὁ Ἅγιος Νικόδημος, ὡς ∆ι-
δάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ 
Γένους-Ἔθνους μας εἶναι ∆ιδά-
σκαλος-Ὁδηγός καί τῶν «Φίλων 
τῶν Πολυτέκνων», ὡς αὐθεντικός 
ἑρμηνευτής τῆς Ἑλληνορθόδοξης 
Παραδόσεώς μας καί στό μέγα θέμα 
τοῦ Ὀρθοδόξου Μυστηρίου τοῦ Γά-
μου-τεκνογονίας-πολυτεκνίας. (Βλ. 
ἰδιαίτερα τά τεύχη-ἀφιερώματα τοῦ 
Περιοδικοῦ μας ὑπ' ἀρ. 94/2002 καί 
ὑπ' ἀρ. 114/2007. Καί τέλος

3) Ὁ Ἅγιος Νικόδημος, ὅπως ἐ-
νω ρίτερα ὁ Ἅγιος καί Ἱερομάρτυς 
Κο σμᾶς ὁ Αἰτωλός (†1779), τοῦ Ὁ-
ποίου ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὑπῆρξε 
ὁ πρῶτος Βιογράφος, ἐκήρυξαν ἕνα 
ὑγιῆ ἐθνικισμό-πατρωτισμό, πού 
ἰδιαίτερα ΣΗΜΕΡΑ ἔχει ἀνάγκη τό 
Ἑλληνορθόδοξο Γένος-Ἔθνος μας 
γιά νά ἐπιβιώσει. 

Γιατί τό παράδειγμα-ὑπόδειγμα 
τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων εἶναι πολ-
λαπλά ὠφέλιμο, ἀλλά καί ΕΠΙΚΑΙ-
ΡΟ, ἀφοῦ ἀνέκαθεν καί ΣΗΜΕΡΑ 
οἱ φανατικοί Μουσουλμάνοι-'Ισλα-
μιστές, μέ τή λεγομένη «τζιχάντ» 
(= ἱερός-φονικός πόλεμος κατά τῶν 
μή Μουσουλμάνων καί μάλιστα 
τῶν Χριστιανῶν) ἀποτελοῦν κίν-
δυνο διαρκῆ...

Ἐκδ. «Σωτήρ», Ἀθήνα 42007
(Σόλωνος 100, τηλ. 210-36.24.349).

Ἐκδ. Κυριακίδη, Θεσ/κη 1997
(τηλ. 2310-208.540 & 210.32.11.097). 

Γιά τούς... ἀγνο οῦν-
τας παραπέμπουμε στά
δύο παρατιθέμενα βι-
βλία. Τό δεύτερο εἶναι 
τοῦ Ἰρανοῦ καί πρώην
Μουσουλμάνου, ἀλλ' 
ἤ δη Ὀρθοδόξου (Ἀγ γέ-
λου), Καθηγητῆ Α.Π.Θ. 
Γιά τήν «τζιχάντ» ἀνα-
φέρει στή σελίδα 123: 

«Σκοτῶστε ὅσους 
δέν πιστεύουν στόν Ἀλ -
λάχ, σκοτῶστε καί ἐκεί-
νους πού πιστεύουν σέ 
ἄλλες θρησκεῖες... καί 
κατασχέστε τίς περιου-
σίες τους»!
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Ἁγιορείτου Μοναχοῦ
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ (Μπιλάλη, θεολ.-φιλολ.):

Ἡ ἰδιαίτερη ἐθνική προσφορά τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου 
διά τοῦ βιβλίου Του «Νέον Μαρτυρολόγιον» (α΄ ἔκδ. 1799).

Εἰσαγωγικά. Χαιρετίζω τό παρόν Ἐπιστημονικό Ἁγιονικοδημικό 
Συνέδριο καί ἐξηγῶ ὅτι παρίσταμαι σ’ αὐτό ὡς ἐντολοδόχος ἐκ-
πρόσωπος τῆς Κυρίαρχης Ἱ. Μονῆς μου τοῦ Παντοκράτορος, τῆς ὁ-
ποίας τυγχάνω ἐξαρτηματικός ἀδελφός στήν Ἱ. Σκήτη τῆς Καψά-
λας. Ὅπως δέ εἶναι γνωστό, ὁ Ἅγιος Νικόδημος στήν Παντοκρατο-
ρινή Σκήτη τῆς Καψάλας, βόρεια τῶν Καρυῶν καί σέ ἀπόσταση 40΄ 
περίπου, διῆλθε ὡς ἀσκητής-ἐρημίτης τά 30 περίπου ἔτη τῆς 35ετοῦς 
ἁγιορειτικῆς Του ζωῆς (1775—1809), μάλιστα σέ πέντε (5) διαφορετι-
κά Κελλία-Καλύβες, ἀπό τά ὁποῖα διασώζονται καί κατοικοῦνται σή-
μερα τά τέσσερα (4). Μόνο τά πέντε (5) ἔτη τῆς ἁγιορειτικῆς Του ζωῆς 
διῆλθε ἐκτός Καψάλας καί σέ πέντε (5) ἐπίσης ἁγιορειτικά Σκηνώμα-
τα, κοιμηθείς ὁσιακά τή 14η Ἰουλίου 1809 στό Λαυριωτικό Κελλίο 
«Ἅγιος Γεώργιος» τῶν Σκουρταίων ἤ «τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου» πλέον, 
νότια τῶν Καρυῶν.

Γιά τούς ἐνδιαφερομένους νά ἔχουν μιά εὐρύτερη, ὅσο καί σύντομη γενι-
κά ἐνημέρωση γιά τόν Ἅγιο Νικόδημο, παραπέμπουμε στό βιβλίο μας : «Ὁ 
Πρωτότυπος Βίος Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου», Ἅγιον Ὄρος — Ἀθήνα 
2007, σε λίδες 160.1

1. Τό βιβλίο «Ὁ Πρωτότυπος Βίος...» προσφέρθηκε-διανεμήθηκε στούς Εἰ-
σηγητές τοῦ Συνεδρίου, ἐνῶ διατίθεται ἀπό τόν ὁμώνυμο τοῦ Ἁγίου Σύλ-

λογο (ὁδός Ἀκαδημίας 78∆ — 106 78 
Ἀθήνα, τηλ. 210-38.22.586 καί FAX 210-
38.39.509). 

Στό κύριο μέρος του εἶναι ἐπαυξη-
μένη Εἰσήγησή μας στό Ἐπιστημονικό 
Συνέδριο «“Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιο-
ρείτης: ἡ ζωή καί ἡ διδασκαλία του”. 
250 χρόνια ἀπό τή γέννησή του καί 
190 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του». 
Τό Συνέδριο ἔγινε στό Ἱερό Κοινόβιο 
Ὁσίου Νικοδήμου, Πεντάλοφος-Γου-
μένισσας Κιλκίς, ἀ πό 21—23 Σεπτεμ-
βρίου 1999. Ἡ ἔκδοση τῶν Πρακτικῶν, 
μέ 27 Εἰσηγήσεις, ἔγινε τό 2006 σέ δύο 
τόμους (Ά , σελίδες 342, καί Β ,́ σ. 286). 
Στό ἀνωτέρω βιβλίο («Ὁ Πρωτό τυπος 
Βίος...», σ. 100—102), ἀνα φε ρό μαστε 
καί στά γενόμενα μεταξύ 1993 καί 2001 
Ἁγιονικοδημικά Συνέ δρια. 

Ἀλλά τό 2009 ἑορτάσθηκε ἡ ἐπέ-
τειος τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν Κοίμη- 
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Α .́
Ἔπειτα ἀπό τά ὀλίγα αὐτά καί πρίν εἰσέλθουμε στό κύριο θέμα τῆς 

Εἰ σηγήσεώς μας, πρέπει νά διευκρινίσουμε τή φράση τοῦ τίτλου τῆς 
Εἰσηγή σεως: «ἰ δ ι α ίτ ε ρη  ἐθνική προσφορά». Καί τοῦτο, γιατί αὐτή 
ἀντιδια στέλλεται μέ τήν ὑπονοούμενη φράση «γ εν ική  ἐθνική προσ-
φορά» (Ἁγίου Νικοδήμου). Πρόκειται γιά τή γενική ἐθνική προσφο-
ρά Του διά μέσου τοῦ συνόλου συγγραφικοῦ Του Ἔργου, τό ὁποῖο 
εἶναι μέγα καί φαίνεται ὡς ἐκκλησιαστικό-θεολογικό, ἐνῶ ἔχει καί 
ἐθνικό χαρακτήρα, μάλιστα κατά τό β΄ ἥμισυ τοῦ 18ου (ΙΗ΄) αἰώνα καί 
τίς ἀρχές τοῦ 19ου (ΙΘ΄) αἰώνα (1750—1820). Γιατί τότε ἰδιαίτερα, στή 
δύσ μοιρη Πατρίδα μας Ἑλλάδα, πού «ἔσκιαζε ἡ φοβέρα καί ἐπλάκωνε ἡ 
σκλαβιά» (∆ιον. Σολωμός, Ἐθνικός Ὕμνος), οἱ προαισθήσεις τῶν Τούρ-
κων γιά ἐξεγέρσεις τῶν ραγιάδων εἶχαν αὐξήσει καί σκληρύνει τά κατα-
πιεστικά μέτρα, ὅπως ἔγινε κυρίως μετά τά Ὀρλωφικά (1770—1774)».2

Ἔτσι τά ἀρχικά καί διπλωματικά «προνόμια» τοῦ Μεχμέτ Β΄ (Μωά-
μεθ τοῦ Κα τακτητῆ) στόν Πατριάρχη καί Ἐθνάρχη Γεννάδιο Β΄ τό Σχο-
λάριο (1454—1468) καί ἄλλων Σουλτάνων, ὅταν καί ὅσο ἴσχυαν, ἦσαν κυ-
ρίως «στά χαρτιά», λόγια κενά καί μόνο περιστασιακά ἐφαρμόζονταν, 
περισσότερο κατά τά πρῶτα χρόνια. Στήν πράξη δηλαδή, ἀκόμη καί χω-
ρίς ἀφορμή καί αἰτία, ἀπό ἀρκετούς Σουλτάνους καί Πασάδες διώκονταν 

ση τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου (1809—2009), κατά τήν ὁποία ἔγιναν σέ διάφορες 
πόλεις καί ἄλλα Ἁγιονικοδημικά Συνέδρια, τά ὁποῖα ὅλα γενικά ὑπερβαίνουν 
τά δέκα (10), μέ σύνολο Εἰσηγήσεων περί τίς 250 ! (Βλ. καί στό ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑ, σ. 19, Ἀπό Σημ. 1).

Γιά νά μήν εἶναι ὅμως κάποιες ἀπό τίς ἀναγκαῖες Σημ ε ιώσε ι ς  μακρο-
σκελεῖς, ἐκρίναμε σκόπιμο νά παραθέσουμε στό τέλος τῆς Εἰσηγήσεως ΠΑ -
ΡΑΡΤΗΜΑ , σ. 19 κἑξ., ὅπου ἐξετάζουμε σύντομα ὅποια θέματα κρίνουμε ὅτι 
χρειάζονταν ἐκτενέστερη ἀνάπτυξη, μέ σαφῆ παραπομπή σ’ αὐτό: (Ἀπό Σημ. 
2, 5... κλπ.). Ὡστόσο ἀναφέρουμε ὅτι στήν παροῦσα δημοσίευση ἔχουμε συν-
τμήσει-συμπτύξει κάποιες Σημειώσεις, ὅπως καί στό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

2. Πρόκειται γιά τό Ρωσοτουρκικό Πόλεμο (1768—1774) ἐπί Αἰκατερίνης Β΄ 
τῆς Μεγάλης, ὑπό τούς ἀδελφούς Ἀλέξιο καί Θεόδωρο Ὀρλώφ. Ἡ Αἰκατερίνη 
ὑποσχέθηκε τό 1769—1770 στρατιωτική ἐνίσχυση τῶν Ἑλλήνων, τούς ὁποίους 
παρέσυρε σέ ἐπανάσταση, μάλιστα στήν Πελοπόννησο, ἀλλά καί στήν Ἀττική, 
χωρίς ὅμως νά κρατήσει τήν ὑπόσχεσή της, μέ ἀποτέλεσμα οἱ ἐπαναστατήσαντες 
Ἕλληνες νά ὑποστοῦν μεγάλα δεινά ἀπό τούς Τούρκους. (Βλ. Παντ. Κοντογιάν-
νη, «Οἱ Ἕλληνες κατά τόν πρῶτον ἐπί Αἰκατερίνης ρωσοτουρκικόν πόλεμον», 
Ἀθῆναι 1903· καί Τάσου Γριτσοπούλου, «Τά Ὀρλωφικά. Ἡ ἐν Πελοποννήσῳ 
ἐπανάστασις τοῦ 1770 καί τά ἐπακόλουθα αὐτῆς», ἐν Ἀθήναις 1967).

Ὡς «ἐπακόλουθον» τῶν Ὀρλωφικῶν ὑπῆρξε καί ἡ ἀποχώρηση τοῦ Ἁγίου 
Νικοδήμου ἀπό τήν «Εὐαγγελική Σχολή» τῆς Σμύρνης, ὅπου ἐσπούδαζε, καί 
ἡ ἐπάνοδός Του στή Νάξο, ὅπου τό 1773 κατῆλθε ἀπό τήν Κωνσταντινούπο-
λη καί ὁ μεγαλύτερος ἀδελφός τοῦ Ἐθναποστόλου Ἁγίου Κοσμᾶ (1714—1779) 
Ἱερομόναχος Χρύσανθος ὁ Αἰτωλός († 1785), μετά τῶν ὁποίων γνωρίσθηκε 
ὁ Ἅγιος Νικόδημος. Καί ἀκόμη «ἐπακόλουθον» τῶν Ὀρλωφικῶν ἦταν καί ἡ 
ἔκπτωση ἀπό τόν ἐπισκοπικό Του θρόνο τῆς Κορίνθου τοῦ Ἁγίου Μακαρίου 
Νοταρᾶ (1731—1805), μετά τοῦ Ὁποίου ἐπίσης γνωρίσθηκε ὁ Ἅγιος Νικόδημος 
στήν Ὕδρα, ἀλλά καί στό Ἅγιον Ὄρος. (Βλ. στό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Ἀπό Σημ. 2).
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σκληρά πρῶτα καί κύρια οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, οἱ 
Ἐπίσκοποι, οἱ Ἱερεῖς καί οἱ Μοναχοί, οἱ ὁποῖοι κρατοῦσαν ἄσβεστη τή 
φλόγα τῆς Πίστεως καί τῆς ἀγάπης στήν Πατρίδα. Καί αὐτό γινόταν μέ 
τήν ἐμμονή στήν Ἑλληνορθόδοξη Πίστη καί Ζωή καί μέ τή διαφύλα-
ξη τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, μάλιστα ὡς ἐκκλησιαστικῆς, μέ τά ὄντως 
ἐθνοσωτήρια «Κρυφά Σχολειά» καί τό μέγα κηρυκτικό καί ἐκπαιδευτικό 
ἔργο τῶν ∆ιδασκάλων τοῦ Γένους. 

Βέβαια, ἡ Χριστιανική Ἐκκλησία ἐξαρχῆς καί γενικά στίς Τοπικές 
Ἐθνικές Ἐκκλησίες ὑπῆρξε κύρια ἑνοποιός δύναμη, διατηροῦσα καί 
ἀποκαθαίρουσα τά ἐθνικά στοιχεῖα, ὥστε καί μετά τόν ἐκχριστιανισμό 
τῶν διαφόρων ἐθνῶν-κρατῶν, ὡς «ἀπό Θεοῦ ποιηθέντων καί ὡρισμέ-
νων»,3 νά ἰσχύει ὁ ὁρισμός τοῦ Ἔθνους-Γένους τοῦ «πατέρα τῆς Ἱστο-
ρίας» Ἡροδότου (484—410 π.Χ.). Ἐν νοεῖται «τό ὅμαιμον, τό ὁμόγλωσσον, 
τό ὁμόθρησκον καί τό ὁμότροπον»,4 πού ἦσαν καί εἶναι ὑποστατικά 
καί ἀνα παλλοτρίωτα ἰδιώματα τοῦ Ἑλληνισμοῦ! Πρόκειται ὄντως γιά 
ἱστο ρικό θαῦμα! Καί αὐτό εἶναι ἡ διαχρονική ἑνότητα καί συνέχεια 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μάλιστα ὡς Ἑλληνοχριστιανισμοῦ, ὡς Ρωμιοσύνης 
Βυζαντινῆς καί Ἑλληνορθόδοξης, μέχρι τήν Ἅλωση στόν τουρκικό ζυ-
γό τό 1453. 

∆υστυχῶς, τήν Ἅλωση αὐτή ὑπέσκαψε καί ἐπραγματοποίησε νωρίτε-
ρα, ἀπό καί μετά τό 1204, ἡ αἱρετική φραγκική καί παπική ∆ύση, ὁ Ρω-
μαιοκαθολικισμός..., γεγονός καί αὐτό ἱστορικό καί ἀναμ φισβήτητο. 
Καί τό ἀναφέρουμε ἐδῶ, γιά νά τονίσουμε τό ἐνδιαφέρον ἄμεσα τό θέμα 
μας ἑπόμενο ἱστορικό γεγονός. Τό ὅτι δηλαδή ἡ διατήρηση τῆς ἑνότητας 
καί συνεχείας τοῦ Ἑλληνορθοδόξου πλέον Ἔθνους-Γένους καί κατά 
τήν 400χρονη τουρκική δουλεία ὀφείλεται σχεδόν ἀποκλειστικά στήν 
Ἑλληνορθοδοξία του, πού ὑπῆρξε καί παραμένει —καί θά παραμένει— 
ἡ Τροφός καί Κιβωτός τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Ἔθνους-Γένους.

Β .́
Ἀλλ’ ὅμως τή διαχρονική καί μεγαλειώδη αὐτή ἑνότητα καί συνέχεια 

τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὡς Ἑλληνορθοδοξίας πλέον, ἐνῶ εἶναι ἱστορικό γε-
γονός καί... θαῦμα, τοῦτο τό ἔχουν ἀμφισβητήσει καί τό ἀμφισβητοῦν 
καί σήμερα —ἄραγε ἀπό ἄγνοια ἤ ἀπό κακοήθη σκοπιμότητα;— ὄχι 
μόνο κάποιοι δῆθεν «διαφωτιστές»-σκοταδιστές ξένοι, ἀλλοδαποί καί 
ἀλλόδοξοι, ἀλλά καί κάποιοι «δικοί» μας, ἄπιστοι καί ἄθεοι, καί γι’ 
αὐτό γραικύλοι καί ἀνθέλληνες. Εἶναι αὐτοί πού «ποτέ δέν ἐπίστευσαν 
ὡς Ὀρθόδοξοι καί δέν ἔζησαν ὡς Ἕλληνες», κατά τή χαρακτηριστική 
φράση τοῦ ἐκπροσωποῦντος τήν Ἱ. Σύνοδο μακαριστοῦ καί λογίου Μη-

3. Ὁμιλία Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου στόν Ἄρειο Πάγο Ἀθηνῶν: (Ὁ Θεός)  
«...ἐποίησέ τε ἐξ ἑνός αἵματος πᾶν  ἔ θ νο ς  ἀνθρώπων... ὁρίσας προστεταγμέ-
νους καιρούς καί τάς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν» (Πράξ. 17, 26).

4. Τό σχετικό χωρίο τοῦ Ἡροδότου ἔχει ὡς ἑξῆς: «Τό ἑλληνικόν ἐόν 
ὅμαιμόν τε καί ὁμόγλωσσον καί θεῶν ἱδρύματά τε κοινά καί θυσίας, ἤθεά τε 
ὁμότροπα...» (Ἱστοριῶν Ὀγδόη-Η΄ 144).



τροπολίτη Σερβίων καί Κοζάνης κυροῦ ∆ιονυσίου (Ψαρριανοῦ, † 1997), 
στόν ἱστορικό καί ἑλληνοπρεπῆ Πρόλογό του σέ εἰδικές ἐκδόσεις γιά τόν 
Ἑορτασμό τῆς «Ἐθνικῆς 150ετηρίδος (1821—1971)».5

Καί ἀκριβῶς, ἡ ὀρθή αὐτή θέση καί γνώμη ἀπηχεῖ τή βιωματική πίστη 
τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, τήν ὁποία καί ἀποτύπωσαν σέ ὅλα τά Ἑλληνικά 
Συντάγματα, ἀπό τήν πρώτη (Ά ) Ἐθνική Συνέλευση τῆς Ἐπιδαύρου (1η 
Ἰανουαρίου 1822), ἀλλά καί τίς ἑπόμενες (τοῦ Ἄστρους-1823, τῆς Τροι-
ζήνας-1827 κ.ἄ.). Εἶναι ἡ προμετωπίδα ὅλων τῶν Ἑλληνικῶν Συνταγ-
μάτων μέχρι καί τοῦ ἰσχύοντος σήμερα: «Ἐν  ὀνόματ ι  τῆ ς  Ἁγ ία ς 
κα ί  ἀδ ια ι ρ έτου  Τρ ιάδο ς »! Καί εἶναι ἀκριβῶς ὁ ὁρισμός τοῦ ποι-
οί εἶναι Ἕλληνες: «Ὅσοι αὐτόχθονες κάτοικοι τῆς ἐπικρατείας τῆς 
Ἑλλάδος πιστεύουσιν εἰς Χριστόν ε ἰσ ιν  Ἕλ  ληνε ς »! 6 

Καί τήν ἴδια αὐτή ἱστορική γνώμη, ὡς ἑλληνικό «κοινό τόπο», 
ἐπιβεβαιώνει καί ξένος εἰδικός ἐπιστή μονας τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 
ἀναφερόμενος στόν Ἀπελευθερωτικό Ἀγώνα τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κυ-
πρίων, ὁ Ἀμερικανός κοινωνιολόγος καί μεσογειολόγος W. Peristiany, ὁ 
ὁποῖος λέγει χαρακτηριστικά: «Ὁ  Ἕλληνας  ε ἶνα ι  Ἕλληνας  στό 
βαθμό  πού  ε ἶνα ι  Ὀρθόδοξο ς »!7 Για τί εὐτυχῶς καί κάποιοι ξένοι 
μελετητές τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας βλέπουν καί καταγράφουν τά ὀρθά 
καί ἀληθινά καί στήν προκειμένη περίπτωση τά ἑλ λη νορθόδοξα γεγονό-
τα, πού οἱ «δικοί» μας γραικύλοι καί ἀνθέλληνες, ὡς ἐθελοτυφλοῦντες, 
ἀποσιωποῦν καί παραποιοῦν...

Στόν ἀνωτέρω σπουδαῖο Πρόλογό του ὁ μακαριστός Μητροπολί-
της κυρός ∆ιονύσιος ἀναφέρει ὅτι οἱ βάρβαροι κατακτητές Τοῦρκοι 
«ἀντελήφθησαν καλύτερον ἀπό τούς Ἕλληνας τήν θέσιν καί τήν σημασί-
αν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν ἐθνικήν μας ὑπόθεσιν» καί γι’ αὐτό «ὡδήγησαν 
εἰς τήν ἀγχόνην ἤ ἔπνιξαν εἰς τήν θάλασσαν ἤ ἀπεκεφάλισαν ἕνδεκα (11) 
Πατριάρχας... καί διά παντός σκληροῦ τρόπου ἐθανάτωσαν ἑκατόν πε-
ρίπου (100+) ἐπισκόπους...». Μάλιστα ὁ ἴδιος ἀναφέρει ὅτι ὁ Φιλέλληνας 
ἱστορικός καί περιηγητής Φραγκίσκος Πουκεβίλ (F. Pouqueville, 1770—
1838) «εἰς ἕξ χιλιάδας (6.000) ἀναβιβάζει τούς θανατωθέντας λειτουρ-
γούς τῆς Ἐκκλησίας κατά τό χρονικόν διάστημα τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος, 
ἄλλοι δέ ὑπολογίζουν αὐτούς εἰς ἔτι περισσοτέρους».8

5. Βλ. σχετικά στό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ἀπό Σημ. 5).
6. Βλ. β΄ παράγρ. Συντάγματος Ἐπιδαύρου (1822)· καί Καθηγ. Ἀλεξάνδρου 

Ν. Τσιριν τάνη, «Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες», στό Περιοδικό «Ἀκτῖνες», ἀρ. φ. 709, 
Μάρτιος 2010, σ. 77.

7. W. Peristiany, Honour and Shame. The Values of Mediterranean Society, Σι-
κάγο 1966, σ. 175—76. Τή γνώμη αὐτή τοῦ Peristiany μεταφέρει ὁ Ἄγγλος καθη-
γητής Πανεπ. Λονδίνου Robert Holland στό βιβλίο του «Britain and the Revolt 
in Cyprus 1954—1959...», Oxford University Press 1998. (Ρόμπερτ Χόλλαντ, Ἡ 
Βρετανία καί ὁ Κυπριακός Ἀγώνας 1954—1959. Ἑλλην. μετάφρ. Βίλλυ Φωτο-
πούλου, ἐκδόσεις «Ποταμός», Ἀθήνα 2001, σ. 1—638. Ἡ ἀξιόλογη γνώμη τοῦ 
Peristiany: «Ὁ Ἕλληνας εἶναι Ἕλληνας στό βαθμό πού εἶναι Ὀρθόδοξος» 
εἶναι στή σελ. 25 τοῦ βιβλίου τοῦ R. H., ἑλλην. μετάφρ.).

8. Γιά τόν ἱστορικό καί περιηγητή Φρ. Πουκεβίλ, ὁ ὁποῖος ἦταν καί ἰατρός 
καί φιλόλογος, συνοδός τοῦ Μεγ. Ναπολέοντα στήν Αἴγυπτο, ἀλλά καί Πρόξε-
νος τῆς Γαλλίας στήν αὐλή τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ στά Ἰωάννινα, καθώς καί στήν Πά- 7
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Ὅπως ἀναφέραμε ἤδη, ἰδιαίτερα τό 18ο-ΙΗ΄ αἰ. (1700—1800), ὁ κίνδυνος 
ἐξισλαμισμοῦ καί ἀφελληνισμοῦ τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Γένους ὑπῆρξε 
μέγας-μέγιστος! Καί τότε ἀκριβῶς ἡ θεία Πρόνοια παρουσίασε πλειάδα 
σοφῶν ∆ιδασκάλων τοῦ Γένους καί τῆς Ἑλληνορθοδοξίας, οἱ ὁποῖοι μέ 
τόν προφορικό καί γραπτό λόγο τους ἐφώτισαν καί ἐστήριξαν τό Γένος. 
Μεταξύ αὐτῶν τῶν ∆ιδασκάλων περιλαμβάνονται καί οἱ μεγάλοι ὄντως 
Ἁγιορεῖτες Πατέρες καί ∆ιδάσκαλοι, ὁ 
Ἐθναπόστολος καί Ἱερομάρτυς Ἅγιος 
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (1714—1779) καί ὁ κα-
τά τή γνώμη μας ἄμεσος συνεχιστής καί 
διάδοχος Ἐκείνου μέ ἄλλο τρόπο, ὁ Ἅγιος 
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης (1749—1809), 
στόν ὁποῖο καί ἀναφέρεται ἡ παροῦσα 
Εἰσήγηση.

Ὅπως λοιπόν ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, μέ τίς
πανελλαδικές σχεδόν Περιοδεῖες καί ∆ι -
δαχές Του κατά τήν 20ετία 1760—1779,
ἐφώτισε τό Γένος, μάλιστα μέ τήν ἵδρυση 
διακοσίων τριάκοντα (230) Σχολείων,9

καί τό προετοίμασε γιά « τό  ποθού -
μ ενον »,  ὅπως συμβολικά ἀποκαλοῦσε 
τήν ἐθνική του ἐλευθερία, ἔτσι καί ὁ
Ἅγιος Νικόδημος. Ἐ πί μία 30ετία 
καί πλέον (1777—1809), μέ τά πολ-
λά, σοφά καί ἐθνωφελῆ Συγγράμματά 

τρα, ἀναφέρουμε εἰδικά στό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Καί τοῦτο, γιατί στό 4τομο ἔργο 
του, σέ ἑλληνική μετάφραση: «Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἤτοι 
ἡ ἀναγέννησις τῆς Ἑλλάδος ἀπό τοῦ 1740 μέχρι τοῦ 1824», ἐν Ἀθήναις 1890, 
ἀναφέρει πολλά καί γιά τούς Νεομάρτυρες γενικά, μάλιστα καί γιά ἀγνώστους 
ἀπό ἄλλες προηγούμενες πηγές. Οἱ περιγραφές τοῦ Πουκεβίλ εἶναι λεπτομερεῖς 
καί συγκλονιστικές καί γι’ αὐτό ἐκρίναμε σκόπιμο ν’ ἀναφέρουμε γι’ αὐτές πε-
ριληπτικά καί βιβλιογραφικά στό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ἀπό Σημ. 8).

9. Τόν ἀριθμό αὐτό ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς σέ Ἐπιστολή Του στόν 
ἀδελφό Του Χρύσανθο γιά Σχολεῖα κατώτερα, μέσα καί ἀνώτερα, ἐνῶ, κατά 
ὁρισμένους μελετητές, τό σύνολο ὅλων φθάνει τά 1.100! 

Ἡ Σχετική βιβλιογραφία γιά τό ἱερό Πρόσωπο καί τό μέγα Ἔργο τοῦ 
Ἁγίου Κοσμᾶ εἶναι κυριολεκτικά... τεράστια, γιά τήν ὁποία ὁ ἤδη μακαριστός 
Κων. Σαρδελῆς ἔχει ἐκδώσει εἰδική μονογραφία: «Ἀναλυτική βιβλιογραφία 
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, 1765—1973», β΄ ἔκδοση, Ἀθήνα 1974. Τά σχετικά λήμμα-
τα ἀνέρχονται σέ 945, στά ὁποῖα πρέπει νά προστεθοῦν καί περί τά 200 καί 
πλέον νεότερα, ἤτοι σύνολο βιβλιογραφικῶν λημμάτων 1.200 περίπου! Βλ. 
καί «Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια» (Ε.Π.Ο.), ἀρ. φ. 106/2005: «ΑΦΙ-
ΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ... Βίος καί Μαρτύριο ἀπό τόν Ἅγιο Νικόδη-
μο... (σ. 5—13), ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ∆Ι∆ΑΧΩΝ» (σ. 15—28), σ. 4 καί 14. 

Εἴθε νά εὑρεθῆ κάποιος ἤ κάποιοι μελετητές-ἐρευνητές νά συνθέσουν καί 
μιά «Ἀναλυτική βιβλιογραφία Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτη».
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Του10 ἀναδείχθηκε Μέγας Φωτιστής καί ∆ιδάσκαλος τοῦ Γένους τῶν 
Ἑλληνορθοδόξων, συμ περιλαμβανομένων καί τῶν Ἀποδήμων, προ-
ετοιμάζοντας καί Αὐτός, μαζί μέ τήν πνευματική ἐλευθερία, καί τήν 
ἐθνική! Μάλιστα ὡς «σῆμα κατατεθέν» τῶν Συγγραμμάτων Του ἔθετε 
τή γνωστή καί ἐθναποστολική Του φράση: «Εἰς κοινήν τῶν Ὀρθοδόξων 
ὠφέλειαν»!

Γ .́ 
Ἀλλ’ ὑπάρχει καί ἡ κατ’ ἐξοχήν ἰδιαίτερη καί μοναδική ἐθνική 

προσφορά τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου. Καί αὐτή ἀκριβῶς εἶναι τό ἑλλη-
νορθοδοξότατο καί ἐθναποστολικότατο βιβλίο Του «ΝΕΟΝ ΜΑΡΤΥ-
ΡΟΛΟΓΙΟΝ», τό ὁποῖο ἐκδόθηκε στή Βενετία τό 1799 ἀνώνυμα, ἐνῶ σέ 
ἑπόμενα Ἔργα Του ὁ Ἅγιος τό μνημονεύει ὡς ἰδικό Του, ἐκτός ἀπό τήν 
ἐσωτερική-ὑφολογική μαρτυρία.11 

Θεωροῦμε καί χαρακτηρίζουμε τό «Νέον Μαρτυρολόγιον» ὡς τό με-
γαλοφωνότερο ἐθνεγερτήριο Σάλπισμα καί Θούριο12 προεπαναστατι-
κά, 23 ὁλόκληρα χρόνια πρίν ἀπό τήν Ἐθνεγερσία τοῦ 1821, πράγμα 
πού συνιστᾶ μεγίστη τόλμη τοῦ Ἁγίου, ἀλλά καί μεγίστη ἐθνική προσ-
φορά!

Πρίν ὅμως ἀναφερθοῦμε γενικά καί εἰδικά στό σπουδαιότατο τοῦτο 
Ἔργο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, ἐπισημαίνουμε ἰδιαίτερα ὅτι σ’ αὐτό περι-
έχεται καί τό ἄμεσα ἐνδιαφέρον τό θέμα τῆς Εἰσηγήσεώς μας Μαρτύριο-
Συναξάριο ἤ ἡ Βιογραφία τοῦ Ἐθναποστόλου καί Ἱερομάρτυρα Ἁγίου 
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (1714—1779). Πρόκειται γιά ἐκτενῆ καί σπουδαι-
ότατη Βιογραφία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, τήν ὁποία ἔγραψε πρωτότυπα ὁ 
ἴδιος ὁ Ἅγιος Νικόδημος καί ὄχι ὁ φερόμενος ἀπό ἄγνοια ὡς συγγρα-
φέας της, σέ ὅλη τή σχετική βιβλιογραφία μέχρι καί τό 1972, ἀλλά καί 
ἐπέκεινα, ἤτοι ὁ Σάπφειρος Χριστοδουλίδης (1760/65;—1856), ὁ ὁποῖος 
ὑπῆρξε μόνο  ἐκ δότης  τῆς Ἱ. Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τό 1814, 

10. Ἀναλυτικό κατάλογο τῶν «Ἁπάντων» τοῦ Ἁγ. Νικοδήμου, μέ σύντομα 
σχόλια, βλ. στό βιβλίο μας «Ὁ Πρωτότυπος Βίος...», σ. 148—155, καί Σημ. 1 τῆς 
παρούσης Εἰσηγήσεως.

11. Γιά τήν α΄ ἔκδοση (1799), τίς ἐπανεκδόσεις, ἀλλά καί τίς «ὑποτιθέμενες» 
προηγούμενες (τοῦ 1799) βλ. στό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ('Από Σημ. 11).

12. Ὁ «Θούριος» (=πολεμικό ᾄσμα, ἐμβατήριο) τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ-Φεραί-
ου (1757—1798) κυκλοφορήθηκε τό 1797 (καθώς καί ἡ «Μεγάλη Χάρτα») καί 
ἐδῶ ἀναφέρεται συνειρμικά καί συμβολικά, χωρίς τοῦτο νά σημαίνει γνώση ἤ 
ἐξάρτηση  τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου. Τό πατριωτικό πρόγραμμα τοῦ Ρήγα ὀφείλεται 
καί στή σχέση του μέ τόν πατριώτη πάππο Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη, στόν ὁποῖο 
ὑπῆρξε γραμματέας, καθώς γραμματέας ὑπῆρξε καί σέ ἡγεμόνες τῶν Ἑλληνικῶν 
Κοινοτήτων τῆς Βλαχίας, Μολδαβίας καί Βιέννης. Γιά τά ἐνδιαφέροντα βιογρα-
φικά στοιχεῖα καί πατριωτικά του αἰσθήματα καί ἐνεργήματα παραπέμπου-
με σέ ἐκτενές λῆμμα-ἄρθρο τῆς Ἐγκυκλοπαιδείας «Πάπυρος-Λαρούς» (Ἀθῆναι 
1964, στ. 562—564). Κλασική ἡ ἀρχή τοῦ «Θουρίου»: 

«Ὥς πότε, παλληκάρια, νά ζοῦμε στά στενά,
 μονάχοι σάν λιοντάρια στές ράχες, στά βουνά...».
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συνεκδώσας ὡς Συναξάριο, στήν Ϛ΄ (6η) ᾨδή, αὐτούσιο τό κείμενο τοῦ 
Ἁγίου Νικοδήμου ἀπό τό «Ν. Μ.», χωρίς καμμία ἀναφορά-παραπομπή 
ἤ ἐξήγηση!13

 Ἔπειτα ἀπ’ αὐτά τά ὀλίγα γιά τό μέγα ἐθναποστολικό ἔργο τοῦ 
Ἁγίου Κοσμᾶ, ἄν ὁ Ἅγιος Νικόδημος μᾶς διέσωζε μόνο τήν ὑπέροχη Βι-
ογραφία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, αὐτή καί μόνη ἀναδεικνύει τόν Ἅγιο Κοσμᾶ 
ὡς μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο Ἐθναπόστολο καί ἔμμεσο ἐλευθερωτή 
τοῦ δούλου Γένους. Ἀλλά καί ταυτόχρονα ἀναδεικνύει καί τόν πρῶτο 
καί αὐθεντικό βιογράφο Του Ἅγιο Νικόδημο ὡς συντελεστή μεγάλης καί 
ἰδιαίτερης ἐθνικῆς προσφορᾶς προεπαναστατικά, ἤτοι κατά μία 23ετία 
ἐνωρίτερα ἀπό το 1821.

Τολμᾶμε ὅμως νά κάνουμε καί τήν ἑξῆς ἐπισήμανση. Ὅτι δηλαδή 
τό «Νέον Μαρτυρολόγιον» τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, καί μόνο αὐτό, θά 
δικαιολογοῦσε τήν ἀνακήρυξή Του ὡς Ἁγίου!14 Καί ὄχι μόνο γιά τό κύ-
ριο περιεχόμενό του, τά ὀγδόντα ἑπτά (87) Μαρτύρια-Συναξάρια Ἁγίων 
Νεομαρτύρων, μέ τά ἀνάλογα σχόλια τοῦ Ἁγίου σ’ αὐτά, ἀλλά καί γιά 
τό ἐκτενές καί θεολογικότατο Προο ίμ ι ό  Του , μαζί καί μέ τήν κοι-
νή Ἱ. ᾈσματική Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων καί ἀρκετῶν 
ἰδιαιτέρων Ἀκολουθιῶν σέ Νεομάρτυρες. 

Ἄλλωστε ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὑπῆρξε «ἀλε ίπτη ς » 15 Νεομαρτύ-
ρων, ὅπως τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρα Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου (1770—

13. Τό θέμα τῆς πατρότητας τοῦ Μαρτυρίου-Βίου τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ 
Αἰτωλοῦ ἀνακαλύψαμε καί ἀναπτύξαμε πρῶτοι τό 1972 καί ὡς ἰδιαίτερα 
ἐνδιαφέρον ἀναφέρουμε ἐκτενέστερα στό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ἀπό Σημ. 13).

14. Ἡ ἄποψη αὐτή ὑποστηρίζεται ἀπό τό μακαριστό Ἁγιορείτη Μοναχό Θε-
όκλητο ∆ιονυσιάτη γιά τό βιβλίο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου «Γυμνάσματα Πνευμα-
τικά». (Βλ. Μ. Θεοκλήτου ∆ιονυσιάτου, «Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. Ὁ Βίος 
καί τά Ἔργα του, 1749—1809», ε΄ ἔκδοση, Παπαδημητρίου, Ἀθῆναι 2009): «...Κα-
θίσταται πρόδηλον ὅτι ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὑπῆρξε μέγιστος διδάσκαλος τῆς 
ὀρθοδόξου πνευματικότητος μόνον μέ τό βιβλίον τοῦτο» (ἔ.ἀ., σ. 197)· καί «...
Φρονοῦμεν ὅτι ἤρκουν μόνον τά “Πνευματικά Γυμνάσματα”, διά νά θεωρηθῇ  
(ὁ Ἅγ. Νικ.) μέγα ς  Ἅγ ιο ς  ἐν  τῇ  Ἐκκλησ ίᾳ»! (ἔ. ἀ., σ. 199).

Κατά τήν ταπεινή μας γνώμη, ἡ ἄποψη αὐτή ἰσχύει πολύ περισσότερο γιά 
τό «Νέον Μαρτυρολόγιον», ἀφότου ἔγινε γνωστό ὡς ἰδικό Του Ἔργο. Ὅπως 
εἶναι γνωστό, ἡ ἁγιοκατάταξή Του ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἔγινε μό-
λις τό 1955, ἐνῶ καί τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ ἔγινε τό 1961, μολονότι ὡς Ἱερομάρτυς 
(μέ ἀπαγχονισμό!) ἔπρεπε νά ἔχει ἁγιοκαταταχθῆ κατά πολύ ἐνωρίτερα. (Βλ. 
συνέχεια στό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Ἀπό Σημ. 14).

15. «Ἀλείπτης»: γυμναστικός-ἀθλητικός ὅρος, πού σημαίνει γ υ μναστή ς-
προπον ητή ς , ἐπειδή ὁ «ἀλείπτης» ἔκανε ἐπάλειψη μέ ἔλαιο τῶν σωμάτων 
τῶν διαγωνιζομένων στήν πάλη, ὥστε νά γλ ι σ τροῦν . Ἐδῶ ἡ λ. ἔχει συμβο-
λική σημασία: κατηχ ητή ς  καί γενικά πνευματικός ὁδηγό ς . Τό Μαρτύριο-
Συναξάριο τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρα Κωνσταντίνου Ὑδραίου, πρώην ἐξωμότη, 
γραμμένο ἀπό τόν Ἅγιο Νικόδημο, εἶναι συγκινητικό καί διδακτικότατο στό 
«Ν. Μ.». Μάλιστα αὐτό ἔχει γίνει ἀφηγηματική βιογραφία ἀπό τόν εὐσεβῆ 
καί ἱκανό λογοτέχνη Σῶτο Χονδρόπουλο: «Κωνσταντῖνος ὁ Νεομάρτυς ὁ 
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†14.11.1800) καί ἄλλων, ἑκούσια ἤ καί ἀκούσια ἐξισλαμισθέντων, ἤτοι 
ὅσων ἐξώμοσαν καί ἐτούρκεψαν, προδίδοντας τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, 
ἀλλά καί τήν Ἑλληνική Πατρίδα. (Ὑπενθυμίζουμε ἐδῶ ἐπίκαιρα τήν 
ἀναφερθεῖσα χαρακτηριστική γνώμη καί ρήση τοῦ ἱστορικοῦ-μεσογειο-
λόγου W. Peristiany: «Ὁ Ἕλληνας εἶναι Ἕλληνας στό βαθμό πού εἶναι 
Ὀρθόδοξος»! Βλ. σ. 7 καί προηγουμένη Σημ. 7). 

Ἀλλά καί ὡς «ἀλείπτης» Νεομαρτύρων ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὑπῆρξε καί 
ὁ ἴδιος κατά πρόθεση Μάρτυρας-Νεομάρτυρας, σύμφωνα καί μέ τή γνώ-
μη καί ρήση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τήν ὁποία ἀναφέρει 
καί ἀσπάζεται, ὅπως θά ἰδοῦμε στή συνέχεια. Μάλιστα ἀναχωρώντας 
ἀπό τή γενέτειρά Του Χώρα τῆς Νάξου γιά τό Ἅγιον Ὄρος, ἐπειδή εἶχε 
ξεκινήσει τό πλοῖο πού θά Τόν μετέφερε, ἔπεσε στή θάλασσα νά τό προ-
λάβει κολυμβώντας καί κινδυνεύοντας τή ζωή Του, ὅπως ἀναφέρει ὁ 
παραδελφός καί βιογράφος Του Ἱερομόναχος Εὐθύμιος Σταυρουδᾶς.16

∆ .́

Γιά τό ἀναμφισβήτητο ἐθναποστολικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου 
ὑπάρ χουν ἀσφαλῶς σχετικές ἀναφορές καί σέ ἄλλους μελετητές-
ἐρευνητές, μολονότι οἱ περισσότερες εἶναι γενικές καί ὄχι εἰδικές. Τίς 
παρουσιάζουμε σύντομα ἐδῶ (στό ∆́  τμῆμα τῆς Εἰσηγήσεώς μας), γιά 
νά μήν τίς περιορίσουμε σέ Σημείωση ἤ Σημειώσεις. Ὡστόσο ἡ ἀναφορά 
μας θά εἶναι περισσότερο βιβλιογραφική καί παραπεμπτική, γιά νά 
δοθῆ μεγαλύτερη ἔκταση στό ἑπόμενο καί τελευταῖο τμῆμα Ε ,́ ὅπου θά 
παρατεθοῦν περικοπές μέ αὐτούσια λόγια τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου.

Ἡ παλαιότερη σχετικά καί ἀξιολογότερη εἰδική μελέτη ἀνήκει 
στό Νάξιο Κώστα Μ. Ματζουράνη καί φέρει τόν τίτλο «Νικόδημος 
ὁ Ἁγιορείτης καί Ἐθναποστολή» (ἔκδοση «Μορφωτικοῦ Συλλόγου 
Νάξου», Νάξος 1963, σελίδες 39). Καί εἶναι σημαντικό τό ὅτι ὁ συγ-
γρ. ἐξαίρει ἀπροκατάληπτα καί τό ἐθναποστολικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Νι-
κοδήμου, μολονότι ἔχει ἐπηρεασθῆ ἀπό προκατειλημμένες ἰδέες γιά 
τή στάση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας κατά τήν Τουρκοκρατία. Συγ-
κεκριμένα γράφει γιά τόν Ἅγιο Νικόδημο: «...Ὑπάρχουν σοβαροί καί 
οὐσιαστικοί λόγοι, πού μᾶς ὑποχρεώνουν νά παραδεχθοῦμε πώς κον-
τά στό φωτοστέφανο τοῦ Ἁγίου ὁ Νικόδημος ἀξίζει καί τήν τιμή τοῦ 
Ἐθναποστόλου» (ἔ. ἀ., σ. 10). Καί πιστεύει «πώς... τή ζωή καί τό ἔργο 
τοῦ Νικοδήμου διακατέχει καί μιά ζεστή ἐθνικιστική συνείδηση», 
γιά τήν ὁποία ὁ ἀνωτέρω συγγρ. προσάγει πολλά σχετικά χωρία τοῦ 
Ἁγίου, τόν Ὁποῖον γενικά θαυμάζει καί ἐκθειάζει.

Ὁ ἴδιος συγγρ. παραπέμπει στό Περιοδικό «Ἐκκλησία» (1959, ἀρ. 
14—16, σ. 191), ὅπου ὁ μακαριστός Καθηγ. Νικόλαος Τωμαδάκης, Βυ-
ζαντινολόγος, χαρακτηρίζει τόν Ἅγιο Νικόδημο «Ἐθναπόστολον», 

Ὑδραῖος, ἀφηγηματική βιογραφία», ἐκδόσεις «Καινούργια Γῆ», ἔκδοση β ,́ 
Ἀθήνα 2003 (Καλυψοῦς 32, 175 62 Π. Φάληρο, τηλ. 210-98.12.122).

16. Βλ. «Ὁ Πρωτότυπος Βίος...», §7, σ. 9.
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ἐνῶ ὁ Θεοδόσιος Κ. Σπεράντζας Τόν χαρακτηρίζει «Πρόδρομον τῆς 
Ἐθνικῆς ἡμῶν Παλιγγενεσίας»! (ἔ.ἀ., σ. 9, Σημ. 2). Μάλιστα τό χα-
ρακτηρισμό αὐτό υἱοθετεῖ καί μεταφέρει σέ σχετικό ἄρθρο του καί ὁ 
γνωστός Νάξιος ἁγιονικοδημικός ἀρθρογράφος Γεώργιος Τζαννετῆς, 
τ. Πρόεδρος Ἐφετῶν. (Βλ. Περιοδ. «Ἁλιεύς», ἀρ. 117, Τρίπολις 1980, 
σ. 12).

Τέλος ἐδῶ, ὁ ἐκλιπών τό 2008 ἱστορικός συγγραφεύς-ἐρευνητής Τά-
σος Γριτσόπουλος χαρακτηρίζει τόν Ἅγιο, μεταξύ ἄλλων, ὡς «μία 
σπουδαία καί ἀσυνήθη Μορφή, θρησκευτική κα ί  ἐθν ική». Γιατί 
ἤθελε ὁ Ἅγιος «οἱ ἄνθρωποι... πρό πάντων νά μάθουν γράμματα καί νά 
πληροφορηθοῦν τή δράση τῶν  Νεομαρτύρων τῆς Πίστεως, πού εἶναι 
καί τοῦ Ἔθνους μας»,  δηλαδή καί Ἐθνομάρτυρες! (Βλ. ἄρθρο τοῦ Γ. 
Τζαννετῆ «Ἁγιονικοδημικά...», στό Περιοδ. «Ἀργοκοιλιώτισσα, ἡ Πανα-
γία τῆς Νάξου», ἀρ. 57/2009, σ. 15).

Ε .́ 
Σύντομη ἀναφορά στά Περιεχόμενα τοῦ «Νέου Μαρτυρολογίου».
Τόν κύριο τίτλο τοῦ βιβλίου Του «Νέον Μαρτυρολόγιον», ὅπως συνή-

θιζε ὁ Ἅγιος, ἐπεξηγεῖ μέ τόν ὑπότιτλο:  «Ἤτοι Μαρτύρια τῶν νεοφανῶν 
Μαρτύρων τῶν μετά τήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατά δια-
φόρους καιρούς καί τόπους μαρτυρησάντων · συναχθέντα ἐκ διαφόρων 
Συγγραφέων καί μετ’ ἐπιμελείας ὅτι πλείστης διορθωθέντα...» (α΄ καί γ΄ 
ἐκδόσεις).

Τούς «διαφόρους Συγγραφεῖς» ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Νικόδημος στίς Ση-
μειώσεις Του καί ὀνομαστί συγκεντρωμένους παραθέτει ὁ Π. Β. Πάσχος 
στόν Πρόλογό του τῆς γ΄ ἐκδόσεως (1961, τοῦ «Ἀστέρος», σ. 6—7). Συν-
ολικά τά Μαρτύρια τῆς α΄ ἐκδόσεως εἶναι ὀγδοήκοντα ἑπτά (87), κατά 
χρονολογική σειρά Μαρτυρίου, πολλά ἀπό τά ὁποῖα ἔχει συγγράψει ὁ 
ἴδιος ὁ Ἅγιος Νικόδημος. Ἀλλά καί σέ ὅσα «δανείζεται» ἀπό «διαφό-
ρους Συγγραφεῖς» ἡ τελική διόρθωση καί διαμόρφωση εἶναι ἰδική Του.17 
Πάν τως, μέ δεδομένη τή μή ἔξοδο τοῦ Ἁγίου γενικά ἀπό τό Ὄρος,18 ἡ συγ-

17. Στίς ἑπόμενες τῆς α΄ ἐκδόσεις ὑπάρχουν κάποιες προσθῆκες Μαρτυρίων, 
ὥστε στή δ΄ ἔκδοση (τοῦ «Ἀστέρος», 1993) τά Μαρτύρια φθάνουν τά 94, ἐνῶ 
στά συλλογικά ἔργα, ἤτοι στό «Λεξικόν τῶν Νεομαρτύρων» τοῦ Ἰωάν. Μ. Πε-
ραντώνη (1972) φθάνουν τά 172 καί στό «Συναξαριστή Νεομαρτύρων» (1984) 
φθάνουν τά 173. (Βλ. καί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Ἀπό Σημ. 11, § Β΄).

18. Ἐκτός ἀπό τήν ἀρχική ἔξοδο-συνοδεία τοῦ Γέροντός του Ἀρσενίου 
στή Σκυροπούλα (1778) καί τήν ἐτήσια ἐκεῖ παραμονή Του (βλ. «Ὁ Πρωτότυ-
πος Βίος...» § 11, σ. 13) μία καί μόνη φορά ἐξόδου τοῦ Ἁγίου στή Θεσσαλονί-
κη τό 1786 εἶναι γνωστή. (Βλ. «Ἐπιστολή πρός Θωμᾶν, ἤτοι ἀπολογία περί 
Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ», πρώτη ἐπιμέλεια-ἔκδοση ἀπό τόν γράφοντα στήν 
ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 1973). Τό ἐπιχειρηθέν καί ἀπό 
«φουρτούνα» ματαιωθέν ταξίδι γιά τήν «Μπογδανίαν» (=Ρουμανία) τό 1777, 
πρός μαθητεία στόν  Ἅγιο Παΐσιο Βελικόφσκυ (1722—1794), δέν ὑπολογίζεται 
ὡς «ἔξοδος» μέχρι τή Θάσο, γιατί ἐπανῆλθε στό Ὄρος. (Βλ. «Ὁ Πρωτότυπος 
Βίος...», ἔ.ἀ. § 9, σ. 11).
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κέντρωση, διόρθωση καί ἔκδοση τῶν Μαρτυρίων τοῦ «Ν. Μ.» ἀπό τόν 
Ἅγιο Νικόδημο ἀποτελεῖ μέγαν ἄθλο, μάλιστα κατά τή χρονική περίοδο 
1790—1799. Καί ταυτόχρονα ἀποτελεῖ βίωση καί ἔκφραση ἀθλητική-μαρ-
τυρική καί ὁμολογιακή «ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος»! Καί αὐτό διαφαί-
νεται τόσο στά διάσπαρτα σχόλια τοῦ Ἁγίου στά διάφορα Μαρτύρια, ὅσο 
καί περισσότερο στό θεολογ ικότατο  καί ἐθναποστολ ικότατο 
Προο ίμ ιο .

1. «Προο ίμ ι ον  το ῖ ς  ἐντ ευξομ ένο ι ς ».19

Μετά ἀπό μία ἐγκάρδια «εὐχαριστήριον δοξολογίαν» στόν Πρωτο-
μάρτυρα Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό γιά τήν ἀνάδειξη «εἰς τό νοητόν τῆς 
Ἐκκλησίας στερέωμα... νεοφανῶν ἀστέρων καί κομητῶν, νέων ἀθλητῶν 
τοῦ Χριστοῦ», πού «καταλάμπουσιν ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων τό πλήρωμα, 
μέ τάς γλυκυτάτας ἀκτῖνας τοῦ Μαρτυρίου καί τῶν Θαυμάτων τους», ὁ 
Ἅγιος θέτει τό ἐρώτημα: 

«... Εἰ δέ καί ἐρωτᾶ τινας διά ποῖα αἴτια εὐδόκησεν ὁ Θεός νά γίνων-
ται οὗτοι οἱ νέοι Μάρτυρες εἰς τούς τωρινούς καιρούς, ἀποκρίνομαι, 
ὅτι δ ιά  πέντ ε  τ ινά» .  (Βλ. σ. 6 τῆς α΄ ἐκδ. καί σ. 10 τῆς δ́  ἐκδ.).

Ἡ ἀνάπτυξη τῶν πέντε (α΄—ε΄) αἰτίων εἶναι ἐκτενής, μεγαλειώδης, ἐν-
θου σιαστική καί πειστική, ἀπαύγασμα τῆς βιωματικῆς πίστεως τοῦ Ἁγίου 
Νικοδήμου, ἀλλά καί ἀντιπροσωπευτικό δεῖγμα τοῦ ὑψηλοῦ συγγραφικοῦ 
καί ρητορικοῦ ταλάντου Του.20 Ἀλλ’ ἐδῶ μόνο ἐνδεικτικά καί σύντομα θά 
ἀναφέ ρουμε τά ἑπόμενα:

«Πρῶτον · ἀνακαινισμός (=ἀνανέωση) ὅλης τῆς Ὀρθοδόξου Πί-
στεως...». ∆ιότι οἱ Νέοι Μάρτυρες ἐπιβεβαιώνουν καί ἐπικυρώνουν 
ὡς ἀληθινά τά Μαρτύρια, ἀλλά καί τά ἀκολουθοῦντα Θαύματα τῶν 
παλαιῶν Μαρτύρων, «τῶν Γεωργίων, ∆ημητρίων, Θεοδώρων...» καί 
μυριάδων καί ἑκατομμυρίων ἐ πωνύμων καί ἀνωνύμων Ἁγίων Μαρτύ-
ρων, πού κατά τούς πρώτους αἰ ῶνες τῶν ∆ιωγμῶν τῶν εἰδωλολατρῶν 
ἀναβιβάζονται σέ ἕνδεκα (11) ἑκα τομ μύρια!

«∆εύτερον· κάμνουν οἱ νέοι οὗτοι Μάρτυρες ἀναπολογήτους τούς 
ἀλλο πίστους ἐν ἡμέρᾳ Κρίσεως...».  ∆ιότι, ἐνῶ τούς ἐγνώρισαν, εἶδαν 
τήν ἄφθαστη ὑπομονή τους καί τά Θαύματά τους κατά τά Μαρτύριά 
τους, ὅμως καί μετά ἀπ’ αὐτά δέν μετενόησαν οἱ πλεῖστοι, ὅπως εὐτυχῶς 

19. Τό «Προοίμιον (= Πρόλογος) τοῖς ἐντευξομένοις» (ρ. ἐντυγχάνομαι = 
συναντῶμαι...· «ἐντευξόμενοι» = οἱ ἀναγνῶστες) στήν α΄ ἔκδοση τοῦ 1799 κα-
ταλαμβάνει 26 σελίδες καί στίς ἐκδόσεις γ΄ καί δ́  τοῦ «Ἀστέρος», μέ μικρότε-
ρα στοιχεῖα, 17 σελίδες! Εὐκταῖο νά ἐκδοθῆ καί νά κυκλοφορεῖται ὡς αὐτοτελές 
τεῦχος ἀπό κάποιον ἤ κάποιους φιλονεομάρτυρες.

20. Γιά τό βιβλίο τοῦ Ἁγίου «Χρηστοήθεια τῶν Χριστιανῶν» (ἐκδ. Βασ. 
Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1991) ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Γρηγόριος Ε΄ (†1821), 
Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἔγραφε τό 1779 στόν παλαιό συμμαθητή Του στή 
Σμύρνη Ἅγιο Νικόδημο: «... ἐν τῷ ἀναγινώσκειν ἐξεθειάζομέν σε... Ὄντως γάρ 
προσετέθη σοι τ ό  χ ρ υ σ αυ γ ί ζ ε ι ν  ἐ ν  τ ο ῖ ς  φ θ έ γ μ α σ ιν , ὡς πολλά φι-
λοπονήσαντι ἐν τοῖς τοῦ Χρυσορρήμονος συγγράμμασι...» (ἔ. ἀ., σ. 9).



14 ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,  �ρ. 127, Σεπτέμβριος 2010

μετενόησαν ἀρκετοί δήμιοι τῶν Νεομαρτύρων, οἱ ὁποῖοι μετανοοῦντες 
ὁμολογοῦσαν: «Πιστεύω καί ἐγώ καί ὁμολογῶ τό Χριστό ἀληθινό 
Θεό καί ἀποστρέφομαι καί ἀπαρνοῦμαι τήν ψεύτικη καί πλανεμένη 
μουσουλμανική θρησκεία»! Καί ἔγιναν καί αὐτοί Νεομάρτυρες! Ἔτσι 
ὑπάρχουν καί ἐξ Ἀγαρηνῶν Νεομάρτυρες, μέ συγκινητικά Μαρτυρολό-
για.

«Τρίτον· οἱ νέοι οὗτοι Μάρτυρες εἶναι δόξα μέν καί καύχημα τῆς 
Ἀνατο  λικῆς (Ὀρθόδοξης) Ἐκκλησίας, ἔλεγχος δέ τῶν κακοδόξων. ∆ι-
ατί κον τά εἰς τά ἄλλα δύσφημα ὁπού ἐξέρασαν οἱ ἀντίπαλοι κατά τῆς 
Ἐκκλησίας (ἐννοοῦνται οἱ αἱρετικοί Λατινοπαπικοί) καί τοῦτο ἀκόμη 
ἐπρόσθεσαν, ὀνειδίζοντες (= κατηγοροῦντες), ὅτι νέον Ἅγιον ἤ Μάρτυ-
ρα δέν ἀπέκτησεν...» (ἡ Ἀνατ. Ἐκκλ. μετά τό Σχίσμα τοῦ 1054 μ.Χ.). Καί 
συνεχίζει ὁ Ἅγιος Νικόδημος : «Αἰσχυνέσθωσαν (= ἄς ἐντραποῦν) λοιπόν, 
αἰσχυνέσθωσαν αἰσχύνην αἰώνιον καί ἐντραπήτωσαν, βλέποντες τώρα 
διά τοῦ παρόντος βιβλίου τήν Ἀνατολικήν (= Ὀρθόδοξον) Ἐκκλησίαν 
εὐθηνουμένην (= ἀφθονοῦσαν) καί πεπληθυσμένην... ἀπό πλῆθος Νέων 
Μαρτύρων...» !21

«Τέταρτον· οἱ Νέοι οὗτοι Μάρτυρες εἶναι παράδειγμα ὑπομονῆς 
εἰς ὅλους τούς Ὀρθοδόξους ὁπού τυραννοῦνται ὑποκάτω εἰς τόν ζυ-
γόν τῆς αἰχμα λωσίας... Τί λοιπόν τούς λέγουν...; Ἀδελφοί μας Χριστι-
ανοί... Καί ἐσεῖς, ἄν ὑπομένετε μετά εὐχαριστίας διά τό Ὄνομα τοῦ 
Χριστοῦ τούς δαρμούς, τάς φυλακάς, τάς ἁλύσεις, τάς ἀγγαρείας, τάς 
ζημίας, τά ἀνυπόφορα δοσίματα (=φόρους) καί τά ἄλλα βάσανα ὁπού 
σᾶς κάμνουν οἱ νῦν κρατοῦντες, βέβαια ὡς Μάρτυρες τῇ προαιρέσει 
λογίζεσθε κοντά εἰς τόν Θεόν..., καθώς λέγει ὁ θεῖος Χρυσόστομος...22 
Ὅθεν καί ὡς τῇ προαιρέσει Μάρτυρες λογιζόμενοι, μετά θάνατον μέλ-
λετε νά συναριθμηθῆτε μέ ἡμᾶς καί νά κατοικήσετε εἰς τόπον φωτεινόν 
καί πλατύτατον, εἰς τόπον χαρᾶς καί ἀναπαύσεως...». Καί τοῦτο, τήν 

21. Ἐδῶ ἐπίκαιρα ἀναφέρουμε καί παραπέμπουμε στό εἰδικό γιά τό ἴδιο θέ-
μα βιβλίο τοῦ μεγάλου ∆ιδασκάλου τοῦ Γένους Εὐγενίου Βουλγάρεως (1716—
1806), πού ἀναιρεῖ τήν ἀνωτέρω κατηγορία τῶν αἱρετικῶν Λατινοπαπικῶν, 
ἀναφέροντας πολλούς νέους Ἁγίους καί πολλά Θαύματα στήν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία μετά τόν ἀποσχισμό ἐκείνων ὡς αἱρετικῶν τό 1054. Εἶναι ἡ ἐκτενής 
«Ἐπιστολιμαία ∆ιατριβή» του πρός φιλορθόδοξο παπικό, τόν Πέτρο Κλαίρ-
κιο. Ἐκδόθηκε στήν Ἀθήνα τό 1844 καί πρόσφατα τό 1993, ἐπίσης στήν Ἀθήνα, 
ἀπό τίς ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ», ἀλλά καί ἀπό τόν Ἁγιορείτη Ἐπίσκοπο Ροδοστό-
λου Χρυσόστομο (Λαυριώτη) στό βιβλίο του «Ἰδού ὁ Παπισμός», Ἅγιον Ὄρος 
2002.

22. Ἰδού τί ἀκριβῶς λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος:
«...Τό Μαρτύριον οὐ τῇ ἀποβάσει κρίνεται μόνον, ἀλλά καί τῇ προθέσει· 

οὐκ ἐπειδάν ἀποτμηθῇ ὁ Μάρτυς, τότε γίνεται Μάρτυς, ἀλλ’ ἀφ’ οὗ ἄν τήν 
πρόθεσιν ἐπιδείξηται Μάρτυς ἐστί, κἄν μή πάθῃ τά μαρτύρια». (Ἑρμην. εἰς 
τόν Ϟε΄-95ον Ψαλμόν). Καί «...φέρε (= ὑπόμενε) τοίνυν τά συμπίπτοντα (=συμ-
βαίνοντα) γενναίως · τοῦτο γάρ σοι Μαρτύριόν ἐστιν». (Ἑρμην. εἰς τόν ρκζ΄-
127ον Ψαλμόν).
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ἀνάπαυση, ἀποδεικνύουν τά ἱερά Λείψανά τους, τά ἀξιωθέντα καί τιμη-
θέντα μέ Θαύματα, εὐωδία καί θεῖο ἄκτιστο Φῶς, ὅπως ἐξηγεῖ ὁ Ἅγιος 
Νικόδημος. Καί συνεχίζει:

«...Καί ἐσεῖς, ἀδελφοί, χρεωστεῖτε νά προτιμᾶτε καλλίτερα νά χάσε-
τε ὅλα σας τά ὑπάρχοντα καί νά περιπατῆτε πτωχοί καί ζητοῦλοι· καλ-
λίτερα νά στερηθῆτε τήν τιμήν σας · καλλίτερα νά χάσετε καί αὐτήν τήν 
ἰδίαν ζωήν σας, παρά νά προδώσετε κἄν παραμικρόν τήν ἁγιωτάτην 
καί οὐράνιον Πίστιν σας καί νά ἀρνηθῆτε τό γλυκύτατον Ὄνομα τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ μας · Ὅστις μόνος εἶναι ἡ κεφαλή καί ἡ δό-
ξα καί ὅλη ἡ σωτηρία μας καί εἰς τούτην τήν ζωήν καί εἰς τήν μέλλου-
σαν»!

«Πέμπτον δέ καί τελευταῖον· οἱ Νέοι οὗτοι Μάρτυρες εἶναι θάρρος 
καί παρακίνησις εἰς τό νά τούς μιμοῦνται διά τοῦ ἔργου  καί ὅλοι οἱ 
ἄλλοι Χριστιανοί, ἐξαιρέτως δέ οἱ πρότερον ἀρνηθέντες τόν Χριστόν... 
Καί λοιπόν ἐάν καμμίαν φοράν τύχῃ νά σᾶς φθονήσουν οἱ ἀλλόπιστοι 
ἤ νά σᾶς συκοφαντήσουν ἤ νά σᾶς βιάσουν ἤ μέ ἄλλον οἱονδήτινα τρό-
πον νά σᾶς παρακινήσουν νά ἀρνηθῆτε τόν Χριστόν καί νά δεχθῆτε 
τήν ἐδικήν των θρησκείαν, φυλαχθῆτε, ἀδελφοί γλυκύτατοι, διά ἀγάπην 
Χριστοῦ, Ὅστις σᾶς ἐξαγόρασε μέ τό Ἴδιόν Του Αἷμα· φυλαχθῆτε διά 
τήν πολύτιμον σωτηρίαν τῶν ψυχῶν σας · (τριπλασιάζομεν τήν φω-
νήν) φυλαχθῆτε νά μήν ἀρνηθῆτε τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν σας καί νά 
ὁμολογήσετε τήν ἐκείνων θρησκείαν · μή τυφλωθῆτε τόσον, ὁπού νά 
προτιμήσετε τό σκότος ἀπό τό φῶς · τό ψεῦδος ἀπό τήν ἀλήθειαν · τό 
χαλκοῦν καί κάλπικον νόμισμα ἀπό τό καθαρόν καί δοκιμασμένον μά-
λαγμα (=χρυσόν)· τό γυαλί καί ἄτιμον χαλίκι ἀπό τό ἀτίμητον πετρά-
δι· μέ ἕνα λόγον, τόν ᾍδην ἀπό τόν Οὐρανόν καί τήν Κόλασιν ἀπό τόν 
Παράδεισον. Μή τό καταδεχθῆτε ποτέ, μή, νά ἀφήσετε τήν ἁγιωτάτην 
Πίστιν σας, ἥτις κάμνει ἐκείνους ὁπού τήν πιστεύουν ἀπό ἀνθρώπους 
Ἀγγέλους, ἀπό ἐπιγείους οὐρανίους, ἀπό ὑλικούς υἱούς Θεοῦ κατά χά-
ριν, λαμπροτάτους ἡλίους, κληρονόμους τῆς οὐρανῶν Βασιλείας.

...Μή σᾶς φοβίσουν, ἀδελφοί, τά ἄγρια πρόσωπα τῶν τυράννων 
οὔτε τό πλῆθος αὐτῶν οὔτε οἱ φωνές τους οὔτε οἱ φοβέρες τους. Μή 
σᾶς φοβίσουν οἱ πληγές, οἱ σπαθιές, οἱ ἁλυσίδες, οἱ φυλακές. Μή σᾶς 
φοβίσουν οἱ φοῦρκες, τά τζεγγέλια, οἱ πυρκαϊές...»!23

2. Σαφής ἔλεγχος «τῶν νῦν κρατούντων» τυράννων (Τούρκων)!24

Τόσο στό «Προοίμιόν» Του ὁ Ἅγιος Νικόδημος, ὅσο καί στά ἑπόμενα 
ἐκεί νου συγκινητικά Μαρτύρια-Συναξάρια τῶν Νεομαρτύρων φανερά 
καί σαφέ στατα ἀποκαλεῖ «τούς νῦν κρατοῦντας» Τούρκους, μάλιστα μέ 
τό στόμα τῶν Νεομαρτύρων, ὡς πλανεμένους, σκοτεινούς, αἰσχρούς, 
βασανιστές καί ἀδίκους..., ὄχι ὑβριστικά, ἀλλά δίκαια καί πειστικά. 
Ἐρωτώμενοι οἱ Νεομάρτυρες γιά τό ὄνομά τους προτιμοῦσαν ν’ ἀπαντοῦν: 

23. Βλ. στό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ἀπό Σημ. 23).
24. Βλ. στό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ἀπό Σημ. 24).
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«Χριστιανός ὀνομάζομαι καί Χριστιανός θέλω ν’ ἀποθάνω»! Καί τό 
«Χριστιανός» τό ἐπίστευαν καί τό ἐννοοῦσαν ὡς «Ἑλληνορθόδοξος», 
Ἕλληνας πατριώτης καί Χριστιανός Ὀρθόδοξος, ὀνόματα ἀλληλένδετα 
καί ἀχώριστα. Τά παραδείγματα στίς ἀνάλογες ἐρωταποκρίσεις εἶναι 
ὅσα καί τά Μαρτύρια-Συναξάρια! (ὅπου καί παραπέμπουμε).

3. Ὑμνολογικός ἔλεγχος τῶν Τούρκων ὡς ἀπίστων, ἀσεβῶν-δυσ-
σεβῶν, τυράννων, βαρβάρων κλπ. (Ἐνδεικτικά παραδείγματα λέξεων 
καί φράσεων). 

α) Ἀπό τήν «Ἀκολουθίαν πάντων τῶν νεοφανῶν Μαρτύρων», ποιήμα-
τος τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου. (Ψάλλεται κατά τή Γ΄ Κυριακή τοῦ Ματθαίου. 
Προηγούμενες Κυριακές: Ά-Ἁγίων Πάντων καί Β΄-Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Οἱ 
παραπομπές στή δ́  ἔκδοση «Ν.Μ.» τοῦ 1993 τῶν ἐκδ. «Ἀστήρ», Ἀθήνα).

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος Γ .́ Θείας πίστεως.

«Νέοι Μάρτυρες παλαιάν πλάνην
καταστρέψαντες ὕψωσαν Πίστιν
τῶν Ὀρθοδόξων καί στερρῶς ἠγωνίσθησαν ·
τήν γάρ ἀνόμων θρησκείαν ἐλέγξαντες
ἐν παρρησίᾳ Χριστόν ἀνεκήρυξαν Θεόν τέλειον.
Καί νῦν ἀπαύστως πρεσβεύουσι
δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος» (σ. 266β). 

— «...ἐν ὑστέροις καιροῖς ἐκλάμπουσι Μάρτυρες καί πλάνης τόν σκο-
τασμόν ἀποδιώκουσιν...» (σ. 264α).

—  «... τῆς ἀσεβείας τῶν Ἀγαρηνῶν ἡ κατάργησις...» (σ. 265α).
—  «...ὑπό τόν ζυγόν γάρ τῆς δουλείας στενάζοντες, ἐλεύθεροι τῇ πί-

στει ἐδείχθητε...» (σ. 265β). 
— «τῶν λειψάνων αἱ θεῖαι ὑμῶν σοροί... ἀπόδειξις ἔμψυχος τῆς ὀρθῆς 

ἡμῶν πίστεως» (σ. 268αβ).
— «... πάντες κατά μιᾶς τῆς Ἀγαρηνῶν ἀσεβείας ἠνδραγαθήσατε...» (σ. 

271β).

β) Ἀπό τήν «Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Πολυδώρου» 
(† 1794), ποιήματος τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου (σ. 224—230 καί 236—239).

— «...ὡς ἀπτόητος λέων διήλεγξας τήν κακίστην δυσσέβειαν καί 
ἄθεον πλάνην...» (σ. 226β).

— «Γελοίων ἐκήρυξας τήν πλάνην τυράννων, Πολύδωρε σοφέ, μύ-
θων καί λήρων (= μωρολογιῶν) γέμουσαν παντός τε ἀτοπήματος...» (σ. 
228α).

— «... Ἀγαρηνούς ὡς κνώδαλα (=θηρία) καί κύνας... ἀνδρικῶς 
ἐλογίσω...» (σ. 228β).

— «...ἐπίγνωτε, ἄνο μ ο ι , ὡς οὐκ ἐξέστηκα (=δέν τρελλάθηκα), τήν
δ’ εὐσέβειαν (=Ὀρθοδοξίαν) οὐδέποτε ἀρνήσομαι, κἄν πολλάκις ἀπο-
θάνω»! (σ. 236β).

— «Ὅλοι ἀσελγεῖς καί ὅλοι σάρκες ·  ὅλοι μεματαιωμένοι ὄντως πέλε-
τε (=ὑπάρχετε) τοῖς ἀπίστοις ἔλεγες, ἔνδοξε Πολύδωρε...» (σ. 237α).
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γ) Ἀπό τήν «Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Βυ-
ζαντιέως» (†1795), ἐπίσης ποιήματος τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου.

— «Ἰδού ἐβόας τῷ τυράννῳ · σοί δίδωμι τήν ψευδῆ καί μυσαράν πί-
στιν, ἥν πάλαι μοι ἔδωκας, κηρύττω δέ ἄντικρυς (= ἐνώπιόν σου) ἥν 
εἶχον πρότερον» (ἐν. τήν ὀρθόδοξη, σ. 245α).

— «... ψευδοπροφήτην τόν αὐτῶν ἀρχηγόν ἀνεκήρυξας καί θρη-
σκείαν τούτου πλάνην ὠνόμασας πανσόφως καί παρέδωκας αὐτήν 
ἀναθέματ ι» ! (σ. 246α).

— «Ὡς ἄγριοι αἱμοβόροι λέοντες καί ὡς λύκοι οἱ ἀπόγονοι Ἄγαρ...»! 
(σ. 246β).

— «Χαίρει καί σκιρτᾷ Κωνσταντινούπολις..., ἥν περιέπεις (= φυλάτ-
τεις καί σώζεις) ἄνωθεν, τό δ’ ἐν αὐτῇ ἀσε β έ ς  ἐκδιώξοις ἔθνος» (= εἴθε 
νά τό ἐκδιώξεις, ἐν. τό τουρκικό ἔθνος, σ. 257β).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Αὐτές τίς ἡρωικές ὁμολογίες καί θυσίες, μέ τά ἀνείπωτα βα-

σανιστήρια Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν, ἀλλά καί 
πιστῶν λαϊκῶν, ἀνδρῶν καί γυναικῶν, καί μάλιστα νέων καί 
νεανίδων, παρουσιάζει καί προβάλλει ὁ κατά προαίρεση Νε-
ομάρτυς Ἅγιος Νικόδημος στό δοῦλο Ἑλληνορθόδοξο Ἔθνος-
Γένος! Καί μέ αὐτά τά ἅγια παραδείγματα ἡρωισμοῦ, ἀλλά καί 
Χά ριτος θαυματουργικῆς κατόρθωσε —καί κατορθώνει— νά 
τό στηρίξει, νά ἐμψυχώσει καί ἀνυψώσει τό ἀπειλούμενο νά 
κλονισθῆ καί νά ὑπο κύψει ἑλληνορθόδοξο φρόνημά του, μάλι-
στα ἀπό τό φρικτό καί βίαιο ἐξ ισλαμισμό...
Ναί, αὐτή ὑπῆρξε —καί ὑπάρχει— ἡ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΕΘΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, πού εἶναι τολμηρή, θαρ-
ραλέα καί μαρτυρική!

Καί κλείνουμε ἐδῶ ὀφειλετικά... ὑμνολογικά, μέ τό ὡραιότατο 
Ἀπολυτίκιό Του, πού εἶναι ποίημα, ὅπως καί ἡ ὑπέροχη ᾈσμα-
τική Ἀκολουθία Του, τοῦ μακαριστοῦ καί Μεγάλου Ἁγιορείτη, 
Ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, Μοναχοῦ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Μικραγιαννανίτη (†1991).

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος Γ .́ Θείας πίστεως.

Σοφίας χάριτι, Πάτερ, κοσμούμενος
σάλπιγξ θεόφθογγος ὤφθης τοῦ Πνεύματος
καί ἀρετῶν ὑφηγητής, Νικόδημε θεηγόρε ·
πᾶσι γάρ παρέθηκας σωτηρίας διδάγματα,
βίου καθαρότητος διεκφαίνων τήν ἔλλαμψιν
τῷ πλούτῳ τῶν ἐνθέων Σου λόγων,
δι’ ὧν ὡς φῶς τῷ κόσμῳ ἔλαμψας.
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1. Ἡ εὐωδιάζουσα Τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, ἡ ὁποία 
φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, ὅπου ἀνήκει τό 
Κελλίον «Ἅγιος Γεώργιος» ἤ τοῦ «Ἁγίου Νικοδήμου» πλέον, νό-
τια τῶν Καρυῶν.

2. Ὁ νεόδμητος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου στό ἀνωτέρω 
Κελλίο, ἀνε γερθείς ἀπό τόν ὁμώνυμο τοῦ Ἁγίου Σύλλογο «Ὁ 
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης» (ὁδ. Ἀκαδημίας 78∆ — 106 78 
Ἀθήνα, τηλ. 210-38.22.586).

Ὁ Σύλλογος ἑτοιμάζεται γιά τήν ἀνέγερση καί νέου Ἱεροῦ Ναοῦ, 
τῶν Ἁγίων Κολλυβάδων (Ἁγίων Μακαρίου Κορίνθου, Νικοδή-
μου Ἁγιορείτου καί Ἀθανασίου Παρίου) καί τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως 
Αὐτῶν, σέ ἐρειπωμένο ἐρημοκάλυβο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου στό πα-
νοραμικό «Ραχῶνι τοῦ Θεωνᾶ» τῆς Παντοκρατορινῆς Καψάλας. 

1 2

 Μεγαλυνάριον. Ἦχος Β .́ Τόν οὐρανοφάντορα.

Χαίροις, Ἐκκλησίας νέος Φωστήρ
καί Ἁγίου Ὄρους ἐγκαλλώπισμα ἱερόν ·
χαίροις, Μοναζόντων ὁ φωτοφόρος λύχνος,
Νικόδημε παμμάκαρ, Νάξου τό καύχημα.

Αὐτοῦ ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον 
καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΚΤΙΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ.



* ΕΞΗΓΟΥΜΕ στή σ. 5, τέλος τῆς Σημ. 1, τό λόγο προσθήκης τοῦ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ*
• Ἀπό Σημ. 1. Ἁγιονικοδημικά Συνέδρια... Στό βιβλίο μας «Ὁ Πρωτό-

τυπος Βίος...», σ. 100—102, ἀναφέρουμε γιά τά Ἁγιονικοδημικά Συνέδρια: 1) 
«Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν», Νάξος-α ,́ 8—11 Ἰουλίου 1993· 2) τῆς ἰδίας, 
Νάξος-β ,́ 14—17 Ἰουλίου 2000· 3) Ἱ. Μ. Ὁσ. Νικοδήμου Πενταλόφου Κιλκίς, 21—
23 Σεπτεμβρίου 1999· 4) Ἱ. Ἀρχιεπ. Κρήτης, 8—10 Νοεμβρίου 2001, Ἡράκλειο. 

Προηγήθηκαν ὅμως καί τρία (3) ἀκόμη, ἤτοι: 1ο τῆς Ἱ. Ἀρχιεπ. Θεσσαλονί-
κης, 17—19 Νοεμβρίου 1986, μέ θέμα «Οἱ Νεομάρτυρες» (Πρακτικά Θεολ. Συ-
νεδρίου, Θεσσαλονίκη 1988, ἐξαντλημένα)· 2ο ἀπό Ρωμαιοκαθολικούς τό 2000, 
μέ θέμα: «Νικόδημος Ἁγιορείτης καί “Φιλοκαλία”», στό Bose (Μπόζε) τῆς Β. 
Ἰταλίας · καί 3ο τό 2006 ἀπό τούς ἰδίους, ἐπίσης στό Μπόζε. 

Ἀλλά τό 2009 ἑορτάσθηκε ἡ ἐπέτειος τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν Κοίμηση 
τοῦ Ἁγίου (1809—2009), ὁπότε ἔγιναν καί τά ἑξῆς Ἁγιονικοδημικά Συνέδρια ἤ 
ἐκδηλώσεις : α) Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς, τό Μάρτιο τοῦ 2009 καί ἐπί 
15νθήμερο, μέ εἰδικές Ὁμιλίες-Εἰσηγήσεις · β) Ἱ. Μ. Ὁσ. Νικοδήμου Πενταλόφου 
Κιλκίς, 3—5 Σεπτεμβρίου 2009· γ) τό παρόν τῆς «Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας», 6—
8 Νοεμβρίου 2009, Θεσσαλονίκη· δ) Ἱ. Μητροπόλεως Παροναξίας, 21—22 Νο-
εμβρίου 2009, Νάξος. Ὑπολογίζεται ὅτι οἱ γενόμενες ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ συνολικά 
φθάνουν τίς 250, πατρολογικό φαινόμενο σπάνιο, ἄν μή καί μοναδικό, γιά νε-
ότερο Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους, ἄν μάλιστα ὑπολογισθοῦν σ’ αὐ-
τές καί οἱ γενόμενες μεμονωμένες Ὁμιλίες-∆ιαλέξεις, δημοσιευμένες ἤ μή!

• Ἀπό Σημ. 5. Ἐκτός τῶν ἄλλων ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδος συμμετέσχε στόν Ἑορτασμό τῆς «Ἐθνικῆς 150ετηρίδος (1821—
1971)» καί μέ τήν ἔκδοση «μιᾶς σειρᾶς μικρῶν βιβλίων χάριν τῶν πολλῶν». 
Ἡ σειρά περιλαμβάνει εἴκοσι (20) περίπου τομίδια (σχήμ. 12Χ17 ἑκ., βλ. σ. 22: 
«Λεξικόν τῶν Νεομαρτύρων»), μέ «κείμενα καί ἐκλεκτάς σελίδας Κληρικῶν 
καί ∆ιδασκάλων τοῦ Γένους...». Μεταξύ αὐτῶν περιλαμβάνονται καί οἱ ∆ιδά-
σκαλοι τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους Ἅγιοι Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ἱερομάρτυς 
καί Ἐθναπόστολος (1714—1779, τομίδιο ἀρ. 11), Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης 
(1749—1809, τομ. ἀρ. 5), Ἀθανάσιος ὁ Πάριος (1722—1813, τομ. ἀρ. 15) καί 
ἄλλοι. Τά τομίδια αὐτά (μέ 100+ σελίδες μέχρι καί 200 καί πλέον) ἐξέδωσε ἡ 
«Ἀποστολική ∆ιακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καί σέ  ὅλα  προτάσσε-
ται καί προηγεῖται ὁ ἀνωτέρω Πρόλογο ς  τοῦ κυροῦ ∆ιονυσίου (Ψαρριανοῦ, 
Μητροπολίτη Σερβίων καί Κοζάνης), μέ τά ἀρχικά του: «† Ὁ Σ. Κ. ∆.».

• Ἀπό Σημ. 8. Γιά τόν Φρ. Πουκεβίλ. Ἡ ἐδῶ ἀναφορά, κατά κύριο λόγο βι-
βλιογραφική, γίνεται κατά μεταφορά ἀπό τό συλλογικό βιβλίο «Συναξαριστής 
Νεομαρτύρων (1400—1900 μ.Χ.)». (Βλ. στή συνέχεια, 'Από Σημ. 11, Γ ,́ 2). 

Σέ προλογικό «Σημείωμά» του ὁ ἐπιμελητής τοῦ «Συναξαριστῆ Νεομαρτύ-
ρων» φιλόλογος Ἀθανάσιος Γ. Μάργαρης ἐξηγεῖ (σ. 12—15) γιά τή σύνθεση τοῦ 
βιβλίου καί σέ «Παράρτημα» (σ. 757—768) παραθέτει ἀπό τό 4τομο ἔργο τοῦ Φρ. 
Πουκεβίλ («Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως...») ἀξιόλογα ἀποσπάσματα 
γιά τίς διώξεις τῶν Τούρκων γενικά, ἐνῶ καί εἰδικά ἀναφέρει ἀξιοθαύμαστες 
περιπτώσεις «ἀγνώστων» ἀπό ἄλλες πηγές Νεομαρτύρων. 

Ἐνδεικτικά μεταφέρουμε ἐδῶ ἀπό τόν τόμο Α΄, σελ. 85—86 τοῦ Πουκε-
βίλ (σ. 757—58 τοῦ «Παραρτήματος» τοῦ «Συναξ. Νεομαρτύρων») τά ἑξῆς ὡς 
εἰσαγωγικά: 

«...Παρθένοι καί Ἕλληνες νεανίαι ἔβαινον πρός τό Ἱερόν, ὅτε οἱ Τοῦρκοι, 
οἵτινες εἶχον ἤδη, βοηθούμενοι ὑπό τοῦ σκότους, πλησιάσει, παραβιάζοντες 
τάς θύρας τῆς ἐκκλησίας, ἐφορμῶσιν οἱονεί αἵματος διψῶσαι τίγρεις κατά 
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τῶν ἀνυπερασπίστων ἀνθρώπων. Οἱ ἱερεῖς ἐν τῇ Ἁγίᾳ Τραπέζῃ κατεσφά-
γησαν · ἄνδρες, γυναῖκες, παιδία πίπτουσιν ὑπό τό ξίφος τῶν δολοφόνων, 
ὅσοι δέ ἐσώθησαν ἐκ τύχης ἔβλεπον φλόγας μετά καπνοῦ ἐκ τῶν οἰκιῶν 
αὑτῶν ἀνυψουμένας πρός τόν οὐρανόν. Ἔντρομοι καί ἀγνοοῦντες πῶς καί 
ποῦ νά φύγωσιν, οἱ εὐκινητότεροι κατεδιώχθησαν δεινῶς, ἀλλ’ ἀπέθανον 
καί οὗτοι διά τῆς χειρός τῶν δημίων, ὥστε παρέτεινον μόνον τήν ἀγωνίαν 
των · διότι τό φῶς τῆς ἐπιούσης ἡμέρας ἀπεκάλυψεν αὐτοῖς τόν Γιουσούφ 
Ἀράπην ἀνηλεῶς βασανίσαντα μετά τήν σφαγήν τούς σωθέντας.

Ἐν τῇ φρικώδει ταύτῃ καταστροφῇ οἰκογένεια ἐκ δεκατεσσάρων συγ-
κειμένη ἀτόμων ἀπηγχονίσθη ἐπί τοῦ αὐτοῦ δένδρου, ὅπερ, συνεπείᾳ τοῦ 
γεγονότος τούτου, ἐπί μακρόν ἐκάλουν Ἐλαίαν τῶν Μαρτύρων. Ἄλλοι κα-
τεμελίσθησαν ἤ ἐκάησαν ζῶντες, θεωρούμενοι εὐτυχεῖς καί ἰδιαιτέραν χαί-
ροντες εὔνοιαν ἄν ἀπεκεφαλίζοντο. Οὕτως ἐξωντώθησαν οἱ λαοί δύο κυ-
ριωτέρων κωμοπόλεων τῆς Ἀκροκεραυνίας (=Χιμάρας), εἰς ἕξ χιλιάδας ἀν-
ερχόμενοι, ὁ δέ τρόμος ὅν ἐνέσπειρεν ἡ αἱματοχυσία αὕτη ἐπήνεγκε τήν 
ὑποταγήν ὅλων τῶν χωρίων τῆς παραλίας μέχρι τοῦ λιμένος Πανόρμου, 
τόν ὁποῖον ἐνίσχυσεν ὁ σατράπης, ὅπως καί τήν μονήν τοῦ Ἁγίου Βασιλεί-
ου, ἧς οἱ μοναχοί διά τοῦ ξίφους ἀπώλοντο...»!
Παρόμοια περιστατικά ἀναφέρονται καί στούς τέσσερεις (4) τόμους τῆς 

Ἱστορίας τοῦ Φρ. Πουκεβίλ, γιά τά ὁποῖα παραπέμπουμε στόν ἀνωτέρω «Συ-
ναξαριστή Νεομαρτύρων» (στό Παράρτημά του, σελ. 757—768).

• Ἀπό Σημ. 11. Ἐκδόσεις-
ἐπανεκδόσεις τοῦ «Νέου Μαρ-
τυρολογίου».

Α .́ 1. Ἡ α΄ ἔντυπη ἔκδοση 
τοῦ «Ν. Μ.» ἔγινε τό 1799 στή 
Βενετία, ὅπως ἀναγράφεται 
στόν ἀναλυτικό τίτλο τοῦ βι-
βλίου (ἐξώφυλλο) καί ὅπως ἀ-
ναφέρεται ἀπό τό Μοναχό Ὀ-
νούφριο Ἰβηρίτη τό 1819 στή 
σύντομη βιογραφία του γιά 
τόν Ἅγιο Νικόδημο (στήν α΄ 
ἔκδοση τῆς «Ἑρμηνείας τῶν Ι∆́  
Ἐπιστολῶν τοῦ Ἀποστ. Παύ-
λου» ἀπό τόν Ἅγιο Νικόδημο, 
Βενετία 1819. (Βλ. «Ὁ Πρωτό-
τυπος Βίος...», σ. 28—33). 

Καί εὐτυχῶς, ἡ «Ἁγιορειτι-
κή Ἑστία» Θεσσαλονίκης ἐξ-
έδω σε τό 2009 φωτοαναστα-
τικά (πανομοιότυπη) τήν α΄ 
ἔκδοση τοῦ «Ν.Μ.» 1799, μέ 
τήν εὐκαιρία τοῦ παρόν τος 
Συν εδρίου, ἔκδοση πού μόνη 
κυκλοφορεῖται πλέον, ἀφοῦ 
ἐξαντλήθηκαν οἱ προηγούμε-
νες.
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2. Ἡ β΄ ἔκδοση ἔγινε τό 1856 ἀπό 
τόν Κων/νο Σκάθαρο στήν Ἀθήνα.

3. Ἡ γ΄ ἔκδοση ἔγινε τό 1961 στήν 
Ἀθήνα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Ἀστήρ» (Ἀ. 
καί Ε. Παπαδημητρίου), μέ ἐπιστασία 
τοῦ Π. Β. Πάσχου (μετέπειτα Καθηγ. 
Θεολογ. Σχολῆς Πανεπ. Ἀθηνῶν).

4. Ἡ δ΄ ἔκδοση ἔγινε τό 1993, πα-
νομοιότυπη τῆς γ ,́ ἐπίσης ἀπό τόν 
«Ἀστέρα», ἐνῶ κατά πληροφορίες μας 
προετοιμάζεται ἡ  ε΄ ἔκδοση.

Β .́ Ὑπάρχουν στίς ἑπόμενες τῆς α΄ 
ἐκδόσεις κάποιες διαφορές στίς χρονο-
νολογίες ἐκδόσεων, ἀλλά καί στά περι-
εχόμενα Μαρτύρια-Συναξάρια, μέ κά-
ποιες προλογικές ἐξηγήσεις, οἱ ὁποῖες 
ὅμως κατέληξαν σέ συγχύσεις μεταξύ 
τῶν μελετητῶν τοῦ «Ν. Μ.». Ἐνδεικτικά 
ἀναφέρουμε τόν Γέρ. Θεόκλητο ∆ιονυσιάτη καί τόν Π. Β. Πάσχο, πού θεωροῦν 
τό 1794 ὡς ἔτος τῆς α΄ ἐκδόσεως, ἐνῶ ὁ Ἱερ. Κων. Καραϊσαρίδης καταβιβάζει 
τήν α΄ ἔκδοση στό ἔτος 1789.

Ὡστόσο δέν θά ἐξηγήσουμε ἐδῶ τούς λόγους τῶν ἀνωτέρω διαφορῶν 
καί συγχύσεων, τίς ὁποῖες «καταγράφει» καί «σχολιάζει» λεπτομερῶς ὁ Κα-
θηγ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Ἀθηνῶν Παναγ. Γ. Νικολόπουλος, Βυζαντινολόγος 
καί ἐπί ἔτη ∆ιευθυντής τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Ἀθηνῶν, σέ εἰδική μελέτη-
εἰσήγησή του μέ τόν τίτλο: «Βιβλιογραφική ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικο-
δήμου τοῦ Ἁγιορείτου». Ἡ σπουδαία καί πολυσέλιδη (σελίδες 306) αὐτή με-
λέτη δημοσιεύθηκε τό 2000 στόν τόμο ΙϚ ,́ 1996—2000, τῆς Ἐπετηρίδας τῆς 
«Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν», ὅπου τά «Πρακτικά Συμποσίου “Νικοδή-
μου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματική Μαρτυρία”, Νάξος, 8—11 Ἰουλίου 
1993», Ἀθήνα 2000 (σύνολο σελίδων τόμου 672). Εἰδικά γιά τό σύνολο τῶν 
Ἔργων τοῦ Ἁγίου ἀφιερώνονται οἱ σελίδες 361—667 καί γιά τό «Ν. Μ.» οἱ σελ. 
390—393, ὑπ. ἀρ. Ι΄ («Καταγραφή»), καί οἱ σελ. 505—510, ὑπ’ ἀρ. Ι΄ («Σχολια-
σμός»).

Γ .́ Συναφές θέμα μέ τίς ἐκδόσεις-ἐπανεκδόσεις τοῦ «Ν. Μ.» εἶναι καί ἡ 
συμ περίληψη τῶν Μαρτυρίων-Συναξαρίων του σέ συλλογικά ἔργα Νεομαρ-
τύρων.

1. «Συναξαριστής τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ... μεταφρασθείς..., 
μεθ’ ὅσης πλείστης ἐπιμελείας, ἀνακαθαρθείς, διορθωθείς, πλατυνθείς, σα-
φηνισθείς, ὑποσημειώσεσι διαφόροις καταγλαϊσθείς... ὑπό τοῦ ἐν μοναχοῖς 
ἐλαχίστου Νικοδήμου Ἁγιορείτου», 3τομη ἔκδοση, Βενετία 1819. Στό σπουδαῖο 
τοῦτο Ἔργο Του ὁ Ἅγιος, κατά σειρά μηνολογική τοῦ ἑορτασμοῦ τους, συμπε-
ριέλαβε καί τά Μαρτύρια-Συναξάρια τῶν Νεομαρτύρων τοῦ «Ν. Μ.».

∆έν θ’ ἀναφερθοῦμε ἐδῶ στίς ἐκδόσεις-ἐπανεκδόσεις τοῦ «Συναξ.», πού εἶναι 
ἀρκετές, γιά τίς ὁποῖες παραπέμπουμε στήν προηγούμενη μελέτη-εἰσήγηση τοῦ 
Παναγ. Γ. Νικολοπούλου. Πρόσφατη καί πιστή στήν α΄ ἔκδοση τοῦ 1819 εἶναι 
ἡ γενομένη 3τομη ἔκδοση τό 2005 ἀπό τίς ἐκδόσεις «∆όμος» (Μαυρομιχά-
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λη 16 — 106 80 Ἀθῆναι, τηλ. 210-36.05.532). 
Ἐξάλλου, κατά πρότασή μας, προηγήθη-
κε ἡ 6τομη ἔκδοση τοῦ «Συναξ.» ἀπό τίς 
ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονί-
κη 1993 (Σπαρτάκου 6 — 566 26 Συκιές Θεσ-
σαλονίκης, τηλ. 2310-212.659).

2. «Συναξαριστής Νεομαρτύρων (1400—
1900 μ.Χ.), τῶν Ἁγίων Μακαρίου Κορίνθου-
Νικοδήμου Ἁγιορείτου-Νικηφόρου Χίου καί 
Ἀθανασίου Παρίου», ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος 
Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1984 (σελίδες 798). 

Στό συλλογικό αὐτό ἔργο ἔχουν συ μπε-
ριληφθῆ τά Μαρτύρια-Συναξάρια τοῦ «Ν. Μ.», 
τοῦ «Νέου Λειμωναρίου», Βενετία 1819, κα-
θώς καί τοῦ «Λεξικοῦ τῶν Νεομαρτύρων» (μέ 
ἀλφαβητική σειρά) τοῦ θεολόγου Ἰωάν. Μ. Πε-
ραντώνη, ἐν Ἀθήναις 1972, σελίδες 500. Εἶναι 
τά ὑπ’ ἀρ. 8, 9 καί 10 τομίδια τῶν «Ἐκκλησ. 
Ἐκδόσεων τῆς Ἐθνικῆς 150ετηρίδος» (σύντο-
μοι Βίοι μέ πλούσια βιβλιογραφία, βλ. σ. 19, 
Ἀπό Σημ. 5). Στόν «Συναξαριστή Νεομαρτύ-
ρων» ἡ σειρά εἶναι μηνολογική, τῆς ἡμέρας 
ἑορτασμοῦ τῶν Νεομαρτύρων, ἀλλά καί μέ 
παράθεση Ἀλφαβητικοῦ καί Χρονολογικοῦ 
Πίνακα στό τέλος.

• Ἀπό Σημ. 13. Πρῶτος βιογράφος τοῦ 
Ἁγίου Κοσμᾶ εἶναι ὁ Ἅγιος Νικόδημος. 

Τή διαπίστωση ὅτι «ὁ πρῶτος βιογρά-
φος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» εἶναι 
«ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης», στό 
«Νέ ον Μαρτυρολόγιόν» Του τό 1799, ἐκά-
μαμε τό 1972 καί τήν ἐδημοσιεύσαμε ὡς Ἐ-
πιφυλλίδα στήν Ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν 
«Ἑστία» (15.12.72), ἐνῶ τήν ἐξεδώσαμε καί 
σέ Ἀνάτυπο (Ἀθῆναι 1972). Μάλιστα καί ὁ 
ἀρχικά ἀμφισβητήσας τή διαπίστωσή μας 
αὐτή Ἰωάννης Β. Μενοῦνος, φιλόλογος, μελε-
τητής καί ἐκδότης τῶν «∆ιδαχῶν καί τῆς Βιογραφίας» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, κατέ-
ληξε στό ἴδιο συμ πέρασμα, σέ ἰδιαίτερη μονογραφία του, πού ἐδημοσίευσε στήν 
Ἐπετηρίδα «Ἑταιρείας Στερεοελλαδιτικῶν Μελετῶν», τόμ. 4 (1973), σ. 345—
354, μέ τόν τίτλο «Ὁ πρῶτος βιογράφος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» καί σέ ἀνάτυπο.

Τήν ἄποψη αὐτή ἀποδέχθηκε καί ὁ Καθηγ. Φιλοσ. Σχολῆς Πανεπ. Ἀθηνῶν 
Βασ. Βλ. Σφυρόερας γράφων ὅτι «ἐσφαλμένως ἔχει ἀποδοθῆ στόν Σάπφει-
ρο Χριστοδουλίδη» (τό Μαρτύριο τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ. Βλ. στήν Εἰσήγησή του 
«Τό “Νέον Μαρτυρολόγιον” τοῦ Νικοδήμου Ἁγιορείτη. Ἐπισημάνσεις ἀπό 
μία νέα ἀνάγνωση», στόν ΙϚ΄ τόμο, 1996—2000, τῆς Ἐπετηρίδας «Ἑταιρείας 
Κυκλαδικῶν Μελετῶν», Ἀθήνα 2000 · ἡ ἀξιόλογη Εἰσήγησή του στίς σελίδες 
336—359 καί σελ. 351 γιά τό Σάπφειρο Χριστοδουλίδη, σημ. 46).

Ἐξάλλου τή διαπίστωση καί ἄποψή μας αὐτή ἔχει καταχωρίσει καί ὁ Κων. 
Σαρδελῆς στήν «Ἀναλυτική βιβλιογραφία Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» (βλ. σελ. 8, Σημ. 9).
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Ἀναφέραμε ἀνωτέρω ὅτι τό θέμα τῆς Βιογραφίας τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ «ἐν-
διαφέρει ἄ με σα» τήν παροῦσα Εἰσήγηση, γιατί πρῶτα καί κύρια ἀπ’ αὐτή γνω-
ρίζουμε τό μέγα Ἐθνα ποστολικό Ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, μάλιστα μέ τόσες 
πολλές καί ἀκριβεῖς λεπτομέρειες, οἱ ὁποῖες δέν ἀπαντοῦν σέ ἄλλες σύγχρονες 
πηγές. Καί αὐτό ὀφείλεται στήν προσωπική γνωριμία Ἁγίου Νικοδήμου καί 
Ἁγίου Κοσμᾶ στή Νάξο καί στό Ἅγιον Ὄρος, καθώς καί στά ὅσα ἐγνώρισε 
καί ἔμαθε ὁ Ἅγιος Νικόδημος γιά τόν Ἅγιο Κοσμᾶ διά μέσου τοῦ ἀδελφοῦ 
Του Ἱερομονάχου καί ∆ιδασκάλου τοῦ Γένους στή Νάξο Χρυσάνθου Αἰτωλοῦ, 
τοῦ ὁποίου ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὑπῆρξε μαθητής (1773—1775). Ὁ Χρύσανθος 
ἤδη τό 1760, πού ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἄρχισε διδάσκων καί περιοδεύων ἀπό «τάς 
Ἐκκλησίας καί τά χωρία τῆς Κωνσταντινουπόλεως», ἦταν καθηγητής τῆς Με-
γάλης Σχολῆς τοῦ Γένους καί ἀπό τό 1769 Σχολάρχης της, ἐνῶ κατῆλθε στή ρω-
σοκρατούμενη τότε Νάξο τό 1773. 

Ἐνδεικτικά μεταφέρουμε ἐδῶ ἀπό τή Βιογραφία τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου 
γιά τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τό ἑπόμενο χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα, στό ὁποῖο 
ἀναφέρονται σπουδαῖες λεπτομέρειες, ὅπως οἱ ἑπόμενες:

«... Ἐκατάστησε σχολεῖα πανταχοῦ διά μέσου τῆς διδασκαλίας του, τόσον 
ἑλληνικά (= Γυμνάσια -Λύκεια), ὅσον καί κοινά (= ∆ημοτικά), τόσον εἰς τάς 
χώρας, ὅσον καί εἰς τά χωρία, διά νά πηγαίνουν εἰς αὐτά τά παιδία καί νά 
μανθάνουν δωρεάν τά ἱερά γράμματα καί ἐκ τούτων νά στερεώνωνται μέν 
εἰς τήν πίστιν καί τήν εὐσέβειαν, νά ὁδηγῶνται δέ εἰς τήν ἐνάρετον ζωήν καί 
πολιτείαν. Ἐκατάπεισε τούς πλουσίους καί ἠγόρασαν ὑπέρ τάς τέσσαρας χι-
λιάδας κολυμβήθρας μεγάλας χαλκωματένιας, πρός δώδεκα γρόσια τήν κά-
θε μίαν, καί τάς ἀφιέρωσεν εἰς τάς Ἐκκλησίας, νά εὑρίσκωνται ἐκεῖ παντοτι-
νά πρός μνημόσυνόν τους, διά νά βαπτίζων ται καθώς πρέπει τά παιδία τῶν 
Χριστιανῶν. Ὁμοίως κατέπεισε τούς ἔχοντας τόν τρόπον καί ἀγόραζαν βι-
βλία πατερικά καί χριστιανικαῖς διδασκαλίαις, κομβολόγια (= κομβοσχοί-
νια), σταυρούδια μικρά καί μπόλιαις (=κεφαλομάνδηλα) καί κτένια, ἀπό τά 
ὁποῖα τά μέν βιβλία ἐμοίραζε χάρισμα εἰς ἐκείνους ὁπού ἤξευραν γράμμα-
τα ἤ εἰς ἐκείνους ὁπού ὑπέσχοντο νά μάθουν · ταῖς δέ μπόλιαις ἐμοίραζεν 
(ὑπέρ τάς τεσσαράκοντα χιλιάδας) εἰς τάς γυναῖκας, διά νά σκεπάζουν τήν 
κεφαλήν των, τά δέ κτένια εἰς ἐκείνους ὁπού ἔταζαν νά ἀφήσουν τά γένεια 
καί νά ζῶσιν ἐνάρετα καί χριστιανικά · τά δέ κομβολόγια καί σταυρούδια 
ἐμοίραζεν (ὑπέρ τάς πεντακοσίας χιλιάδας) εἰς τόν κοινόν λαόν, διά νά 
συγχωροῦν τούς ἀγοράζοντας.

Εἶχε τεσσαράκοντα ἤ πεντήκοντα Ἱερεῖς ὁπού τόν ἠκολούθουν κατό-
πιν καί, ὅταν ἔμελλε νά ὑπάγῃ ἀπό μίαν χώραν εἰς ἄλλην, ἐπαράγγελλε 
πρῶτον εἰς τούς Χριστιανούς νά ἐξομολογηθοῦν, νά νηστεύουν καί νά κά-
μουν καί ἀγρυπνίαν μέ μεγάλην φωτοχυσίαν. Εἶχε δέ ἐπίτηδες κατασκευα-
σμένα μανουά λια ξύλινα, χωροῦντα καθένα ἀπό ἑκατόν κηρία, τά ὁποῖα δι-
αλύοντας τά ἔπαιρνε μαζί του. Ἔπειτα μοιράζοντας εἰς ὅλους κηρία δωρε-
άν, ἔβαλλε τούς Ἱερεῖς καί ἐδιάβαζαν τό Ἅγιον Εὐχέλαιον καί ἐχρίοντο ὅλοι 
οἱ Χριστιανοί καί εἰς τό τέλος ἔκαμνε τήν ∆ιδαχήν.

Ἐπειδή δέ τοῦ ἠκολούθει λαός πολύς, δύο καί τρεῖς χιλιάδες (: μέχρι καί 10 
χιλιάδες, στό ὕπαιθρο πάντοτε), ἐπρόσταζεν ἀπό τό ἑσπέρας καί ἑτοίμαζαν 
σακκία πολλά ψωμί καί καζάνια σιτάρι βρασμένον, ἔπειτα τό ἐπήγαιναν ἔξω 
εἰς τόν δρόμον, ἀπό ἐκεῖ ὅπου ἤθελε νά διαβῇ ὁ λαός, καί οὕτως ἔπαιρναν 
ὅλοι ἀπό ἐκεῖνα καί ἐσυγχώρουν ζῶντας καί τεθνεῶτας...»!



Νά διακινδυνεύσουμε τό ὅτι δέν ἀναφέρεται κάτι ἀνάλογο στούς Βίους τῶν 
Ἁγίων Ἀποστόλων καί Μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας; Ἄς μᾶς συγχωρή-
σουν οἱ Ἅγιοι τήν πιθανή ὑπερβολή.

• Ἀπό Σημ. 14. Ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας γιά τά Ἔργα τοῦ Ἁγίου 
«Πνευματικά Γυμνάσματα» καί «Ἀόρατος Πόλεμος». Ὑπενθυμίζουμε τή σχε-
τική ἀναφορά μας στόν «Πρωτότυπο Βίο...» (σ. 91—97. Σελ. 91: «10-ί . Τοῦ Κων-
σταντίνου Παπουλίδη...»).

Τήν ἀποκατάσταση ἤ μᾶλλον τήν ἀναίρεση τῶν κατηγοριῶν κατά τοῦ 
Ἁγίου Νικοδήμου, ὡς δῆθεν μεταφραστῆ τοῦ ἰδίου τῶν ἀνωτέρω ἔργων, 
ρωμαιοκαθολικῶν ὡς πρωτοτύπων, τῶν ὁποίων ὁ Ἅγιος Νικόδημος δῆθεν 
ἀπέκρυψε τούς συγγραφεῖς, ἔκαμε ὁ φιλόλογος καί ἐρευνητής Ἐμμ. Ν. Φραγ-
κίσκος τό 1993. Ὁ τίτλος τῆς μελέτης-ἔρευνάς του εἶναι: «“Ἀόρατος Πόλεμος” 
(1796)—“Γυμνάσματα Πνευματικά” (1800). Ἡ πατρότητα τῶν “μεταφράσε-
ων” τοῦ Νικοδήμου Ἁγιορείτη». ∆ημοσιεύθηκε στό Περιοδικό «Ὁ Ἐρανιστής», 
ἔτος ΚΕ΄ (ΛΆ ), τόμος 19 (1993), σελίδες 102—135 (καί ἀνάτυπο, Ἀθήνα 1993).

Ὡς ἐρευνητής (τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν) ὁ Ἐμμαν. Φραγκίσκος 
βρέθηκε στήν Πάτμο καί στή βιβλιοθήκη τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Θεο-
λόγου ἀνακάλυψε ὅτι τά ἀνωτέρω βιβλία εἶχε μεταφράσει ὁ Κρητοπάτμιος 
Ἐμμαν. Ρωμανίτης, γραμματέας τῆς Κοινότητας τῆς Πάτμου ἤδη ἀπό τό 
1717 καί ἐπί 40 χρόνια! (Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ Ἅγιος Νικόδημος γεννήθηκε τό 
1749). Τή μετάφραση τῶν ἀνωτέρω βιβλίων ὁ Ρωμανίτης ἔκαμε ἀνώνυμα, ὅπως 
καί ἄλλων ρωμαιοκαθολικῶν ἔργων. Στή βιβλιοθήκη τῆς Ἱ. Μονῆς ἀνεῦρε ὁ 
Ἅγιος Μακάριος Νοταρᾶς πρίν ἀπό τό 1784 μεταφρασμένα τά ἔργα ἀνώνυμα, 
κατά πολύ μικρότερα σέ ἔκταση καί μέ περιεχόμενο πνευματικό, χωρίς δογ-
ματικές ἀποκλίσεις ρωμαιοπαπικές. Τά ἔκρινε δημοσιεύσιμα καί τά παρέδωσε 
στόν Ἅγιο Νικόδημο τό 1784 στό Ἅγιον Ὄρος πρός ὀρθόδοξη ἐπεξεργασία καί 
ἐπαύξηση. Ὑπακούοντας ὁ Ἅγιος Νικόδημος στόν Πνευματικό Του Πατέρα 
Ἅγιο Μακάριο τά παρέλαβε μεταφρασμένα ἀνώνυμα καί τά ἐπεξεργάσθηκε 
ὀρθόδοξα, χωρίς γνώση τῶν ὀνομάτων τῶν συγγραφέων τους, πράγμα πού 
ἀναφέρει ρητά καί σαφέστατα στούς τίτλους. 

Αὐτή εἶναι ἡ πραγματική ἀλήθεια καί συγχαίρουμε τόν Ἐμμαν. Φραγκί-
σκο, στή μελέτη τοῦ ὁποίου καί παραπέμπουμε. Εὐτυχῶς ὅτι ὁ μακαριστός Γέ-
ρων Θεόκλητος ∆ιονυσιάτης πρίν ἀπό τήν κοίμησή του ἀνεκάλεσε προηγούμε-
νες ὑποθετικές ἀπόψεις του καί εἴθε νά ἀνακαλέσουν καί οἱ ἐπιζῶντες κατήγο-
ροι τοῦ Ἁγίου (ὅπως ὁ Χρ. Γιανναρᾶς: «...πτυχές ἀπροκάλυπτου ἐκδυτικισμοῦ, 
πού ἐμφανίζει τό ἔργο του...», τοῦ Ἁγ. Νικ.! Βλ. στό βιβλίο του «Ὀρθοδοξία καί 
∆ύση στή νεώτερη Ἑλλάδα», Ἀθήνα 1992, σ. 199). Ἔτσι ἡ γνώμη τοῦ πρώην 
ρωμαιοκαθολικοῦ καί μεταστραφέντος στήν Ὀρθοδοξία L. Gillet, ὅτι ὁ Ἅγιος 
Νικόδημος ἔκαμε «φιλολογική καί πνευματική πειρατεία»(!), καί ἄλλων, ὅτι ὁ 
Ἅγιος Νικόδημος ὑπῆρξε «πρώιμος οἰκουμενιστής»(!), οἱ γνῶμες αὐτές παραμέ-
νουν μετέωρες καί φανταστικές, ἄν μή ἁγιομαχικές...

• Ἀπό Σημ. 23. Παράλληλα μέ αὐτά ἐκήρυττε ἐνωρίτερα ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ 
Αἰτωλός: 

«Τοῦτο σᾶς λέγω πάλιν καί σᾶς παραγγέλλω. Κάν ὁ οὐρανός νά κατέ-
βη κάτω, κάν ἡ γῆ νά ἀνέβη ἀπάνω, κάν ὅλος ὁ κόσμος νά χαλάση, καθώς 
μέλλει νά χαλάση σήμερον, αὔριον, νά μή σᾶς μέλη τί ἔχει νά κάμη ὁ Θε-
ός. Τό κορμί σας ἄς σᾶς τό καύσουν, ἄς σᾶς τό τηγανίσουν, τά πράγματά 
σας ἄς σᾶς τά πάρουν, μή σᾶς μέλη, δῶστε τα, δέν εἶναι ἐδικά σας. Ψυχή 
κα ί  Χρ ιστό ς  σᾶς  χρ ε ιάζ ετα ι . Ἐτοῦτα τά δύο, ὅλος ὁ κόσμος νά πέ-
ση, δέν ἠμπορεῖ νά σᾶς τά πάρη, ἔξω ἄν τύχη καί τά δώσετε μέ τό θέλημά 
σας. Αὐτά  τά  δύο  νά  τά  φυλάγ ετ ε ,  νά  μήν  τύχη  κα ί  τά  χά -
σετ ε» . (∆ιδαχή Γ .́ Βλ. Ἀφιέρωμα Ε.Π.Ο., ἀρ. 106/2005, σ. 18).24



Καί αὐτά καί ὅσα ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ἀναπτύσσοντας τό πέμπτο 
(ε) αἴτιο τοῦ Προοιμίου του ἀπηχοῦν καί ἀναφέρονται στό μεγαλειώδη λό-
γο τοῦ Ἁγίου καί Μεγαλομάρτυρα Ἀποστόλου Παύλου στήν Πρός Ρωμαίους 
Ἐπιστολή Του, ὅπου καί παραπέμπει ὁ Ἅγιος Νικόδημος:

«Τίς (=ποιός καί τί) ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; Θλῖψις 
ἤ στενοχωρία ἤ διωγμός ἤ λιμός ἤ γυμνότης ἤ κίνδυνος ἤ μάχαιρα;... Ἀλλ’ 
ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερν ικῶμεν  διά τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς. Πέπεισμαι 
(=εἶμαι πεπεισμένος) ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωή οὔτε Ἄγγελοι οὔτε Ἀρχαί οὔτε 
∆υνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτί-
σις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν»! (Ρωμ. 8, 35—39).

• Ἀπό Σημ. 24. Στό «πέμπτον καί τελευταῖον» αἴτιο, πού εἶναι καί τό ἐκτενέστερο 
στό Προοίμιό Του, ὁ Ἅγιος Νικόδημος γράφει-ὁμιλεῖ ὡς «ἐκ προσώπου» τῶν Ἁγίων 
Νεομαρτύρων καί, ἔνθεος ὅπως εἶναι ὁ Ἴδιος, γράφει καί ὁμιλεῖ ἐνθουσιαστικά, 
σέ πεζό βέβαια λόγο, πού ὅμως εἶναι ὑψηλή ποίηση! Ἀπευθυνόμενος πρός τούς 
ὑποδούλους καί διωκομένους Χριστιανούς τούς προτρέπει:

«Τρέχετε, τρέχετε λοιπόν, ἀδελφοί, διά νά φθάσετε τόν ποθούμενον · 
δράμετε, δράμετε, διά νά μή φύγῃ τό κυνῆγι ἀπό τάς χεῖρας σας · ἀγωνισθῆτε, 
ἀγωνισθῆτε, διά νά μή σᾶς πάρουν ἄλλοι τόν Στέφανον. Ὀλίγος εἶναι ὁ κό-
πος, ἀλλ’ ἡ ἀνάπαυσις εἶναι πολλή · προσωρινά εἶναι τά βάσανα, ἀλλά τά 
ἀγαθά ὁπού κληρονομεῖτε εἶναι παντοτινά · πικρόν εἶναι τοῦ μαρτυρίου 
τό ποτήριον, ἀλλά γλυκεῖα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ ἀπόλαυσις · πραγματεία 
(=ἐμπορία) πολυκερδής εἶναι αὐτή, ἀδελφοί...»!

Ἐξάλλου ἀπευθυνόμενος στούς Ἁγίους Νεομάρτυρες, γράφει μεταξύ 
ἄλλων: 

«... Ὦ νέοι τοῦ Χριστοῦ πολύαθλοι Μάρτυρες! Τί νά σᾶς ὀνομάσωμεν; 
Ἀγγέλους; Ναί. ∆ιατί τό σῶμα ἀπεστράφητε καί ὡς ἀσώματοι παθόντες 
τόν ἀσώματον ἐχθρόν ἐνικήσατε (ἐν. τό ∆ιάβολο, στό πρόσωπο τῶν τυράν-
νων Τούρκων) καί ἐδείξατε μέ τό ἔργον ὅτι, κατά τόν θεῖον Χρυσόστομον, 
“Ἄγγελοι καί Μάρτυρες μόνοις τοῖς ὀνόμασι διαφέρουσι”»!

«Φωτογραφικό» δεῖγμα τριῶν (3) καί σοφῶν ΕΡΓΩΝ, ἀπό τά μεγαλύτερα καί σπουδαι-
ότερα τοῦ Ἁγ. Νικοδήμου. Κατάλογο τῶν «Ἁπάντων» Του βλ. στόν «Πρωτότυπο Βίο...»,  σ. 
140—155. Εἰδικά γιά τά κατωτέρω ΒΙΒΛΙΑ Του, βλ. σ. 148.

Οἱ Ι∆΄ (14) Ἐπιστολές εἶναι 3τομο ἔργο καί οἱ Ζ΄ (7) Καθολικές 1τομο, σύνολο σελίδων 2.904! 
Τό «Πηδάλιον» (σελ. 789) εἶναι ἑρμηνεία μέ σχόλια τῶν Ἱ. Κανόνων τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν 
Συνόδων. Τά συνιστοῦμε θερμότατα, ὡς ὠφελιμότατα, μάλιστα γιά Ἱερεῖς καί θεολόγους.
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...Ἀπό μικρή ἡ Ντανιέλα ἦταν 
πολύ κοντά στό Θεό. Γι' αὐτό καί 

ὁ ἄθεος πατέρας της τή μάλωνε πο-
λύ σκληρά:

— Ποῦ ἤσουν; Ὅλη μέρα στήν 
Ἐκκλησία πᾶς μέ τούς παπάδες 
σου; Τί σοῦ πρόσφερε ὁ Θεός;...

Ἡ ἴδια δέν ἔλεγε τίποτα. Μό-
νο δάκρυα ἔτρεχαν ἀπό τά μάτια 
της. Τή νύχτα προσευχόταν πολλές 
ὧρες. Τά ἀδέλφια της ἐπίσης τῆς 
φώναζαν:

— Τί σοῦ δίνει ὁ Θεός; Τί μᾶς 
ζαλίζεις μέ τούς παπάδες σου; Τί 
σοῦ δίνει ἡ Πίστη σου;

Ὅταν τελείωσε τό Πανεπιστή-
μιο, πῆγε σέ Μοναστήρι. Ὁ πατέ-

Ὑπάρχουν καί σήμερα  ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ;

«...ΤΗΝ ΨΥΧΗ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΕΙΣ»!

ΒΕΒΑΙΟΤΑΤΑ, δόξα τῷ Θεῷ, 
ὑπάρχουν καί ΣΗΜΕΡΑ —καί θά 
ὑπάρχουν καί στό προσεχές καί 
ἀπώτερο μέλλον— γνωστοί καί ἄ-
γνωστοι ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ!

Σέ προηγούμενο τεῦχος (ἀρ. 123/ 
2009, σελ. 10—11) παρουσιάσαμε τόν 
ἤδη ἀνακηρυγμένο Ἅγιο Νεομάρτυ-
ρα ΕΥΓΕΝΙΟ (Ροντιόνωφ, Ρῶσο), 
πού ὡς αἰχμάλωτος ἐμαρτύρησε τήν 
23η Μαΐου 1996, ἀπό Τσετσένους 
Μουσουλμάνους, γιατί δέν ἔβγαζε 
τό Σταυρό πού φοροῦσε καί δέν ἀρ-
νιόταν τήν Ὀρ θόδοξη Πίστη του, 
γενόμενος Μου σουλμάνος. 

Στόν Τάφο του γίνονται Θαύμα-
τα καί ἐμφανίζεται ὡς στρατιώτης, μέ 

κόκκινο μανδύα καί Σταυρό, σύμβολα 
τοῦ Μαρτυρίου του, καί βοηθεῖ κυρί-
ως αἰχμαλώτους καί φυλακισμένους. 

(Ὅσοι Ἀναγνῶστες δέν καλοθυ-
μοῦν ται τό συγκινητικό Μαρ τυρο-
λόγιό του, ἄς ξαναδιαβάσουν τό ἀ-
νωτέρω τεῦχος. Καί ὅσοι δέν τό
ἔχουν, ἄς τό ζητήσουν ἀπό τό Γρα-
φεῖο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ἤ τηλεφωνικά ἤ μέ 
γράμμα τους. ∆ιατίθεται ∆ΩΡΕΑΝ).

Ἀλλά καί καθ' ὁλόκληρο σχε-
δόν τόν προηγούμενο 20ό αἰώνα, 
πού ἐχαρακτήρισε ἡ ἐπικράτηση 
τοῦ ἀθέου «Σοσιαλισμοῦ»-Κομμου-
νισμοῦ τῶν Σοβιέτ, ΕΚΑΤΟΜΜΥ-
ΡΙΑ συνολικά ὑπῆρξαν οἱ γνωστοί 
καί ἄγνωστοι ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ στά 
Βαλκάνια καί στή Σοβιετική Ρωσία, 
ἀλλά καί στήν «ἄθεη» Κίνα...

Στό παρόν τεῦχος θά ἀναφέ ρου-
με μιά σύγχρονη περίπτωση Ρου-
μάνας Νεομάρτυρος, τῆς Ντανιέ-
λας († 6η Ἀπριλίου 2004, Μ. Τρίτη, 
στό Βουκουρέστι). Γιατί καί στή 
Ρουμανία ἐπί τοῦ ἀθέου Τσαουσέ-
σκου ἐπιβαλλόταν ἡ ἀθεΐα καί με-
ρικά συνεχίζεται...
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ρας της τήν ἔψαχνε γιά πολύ καιρό 
καί, ἀφοῦ τή βρῆκε καί τήν ἔφερε 
στό σπίτι, τή χτύπησε φρικτά. Γιά 
δεύτερη φορά ἐκείνη ἔφυγε ἀπό 
τό σπίτι, γιά ν' ἀφιερωθῆ στό Θεό. 
Ἀλλά καί πάλι ὁ πατέρας της τή 
βρῆκε, τή χτύπησε, τῆς ἔσχισε τό 
ράσο, τῆς ἔβγαλε ἀπό τό λαιμό 
τό Σταυρό καί τῆς πῆρε ὅλες τίς 
Εἰκόνες της. Τότε ἐκείνη τοῦ εἶπε:

— Καλά, μοῦ τά πῆρες ὅλα. 
Ἀλλά τήν ψυχή δέν μπορεῖς νά 
μοῦ τήν πάρεις!

Βλέποντας ὁ πατέρας της ὅτι 
δέν μπορεῖ νά τήν κάνει νά παρεκ-
κλίνει ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Πίστη 
καί Ζωή, σέ συνεννόηση μέ κά-
ποιους γιατρούς, τή στιγματίζουν 
μέ τή διάγνωση τῆς ψυχασθένει-
ας καί τήν ἀναγκάζουν νά παίρ-
νει ψυχοφάρμακα ἐφ' ὅρου ζωῆς! 
Τά δύο τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς 
της τά πέρασε στό Νοσοκομεῖο μέ 
σωληνάκια στή μύτη, σέ κατάστα-
ση ἀφασίας καί παραλυσίας. Ἔτσι 
βασανισμένη παρέδωσε τό πνεῦμα 
της σ' Ἐκεῖνον, πού τόσο εἶχε ἀ-
γαπήσει. Στόν Τάφο της ἄρχισαν 
νά γίνονται Θαύματα!...

...Ἡ Ντανιέλα ἔδωσε τή μαρτυ-
ρία τῆς ἀγάπης της στό Χριστό, 
ὄχι μόνο στό σπίτι της, μά καί στό 
Σχολεῖο της. Βοηθοῦσε τούς συμ-
μαθητές της στά μαθήματα καί 
καθόταν τή νύχτα καί ἔγραφε γι' 
αὐτούς. Ἦταν πολύ καλή μαθή-
τρια, τόσο στό Σχολεῖο, ὅσο καί 
στό Πανεπιστήμιο. Ὅταν ἦταν φοι-
τήτρια, περιποιόταν μιά παράλυτη 
γερόντισσα, πού τήν εἶχαν ξεχά-

σει ὅλοι. Τήν ἔπλενε, τῆς ἔκανε τίς 
ἀγορές, τῆς τραγουδοῦσε, τῆς διά-
βαζε κι ἔφερνε χαρά στήν ψυχή τῆς 
γερόντισσας... Μιά φορά κάποι-
ος τή χτύπησε πολύ,  ἄν καί ἦταν 
ἀθώα. Ἀφοῦ ὑπέμεινε μέ σιωπή τό 
ξύλο, γονάτισε καί φίλησε τό πό-
δι πού μέ ἀγριότητα τήν εἶχε χτυ-
πήσει!

...Τί θά σκεφτόταν ἄραγε ἡ Ντα-
νιέλα, ἄν ζοῦσε ἀνάμεσά μας; Ἀ-
σφαλῶς, θά πονοῦσε πολύ ἡ ψυ-
χή της, γιατί κάποιοι νέοι σήμερα 
ἀφήνουν τόσο εὔκολα τό Χριστό, 
καί θά ἔχυνε πολλά δάκρυα μπρο-
στά στόν Ἐσταυρωμένο πα ρα κα-
λώντας Τον νά στηρίζει τά χριστι-
ανικά νιάτα σέ κάθε ἐ ποχή.

...Τώρα, πού γνωρίσατε οἱ νέ-
οι τή σύγχρονη Μάρτυρα ἀπό τό 
Βουκουρέστι, νά τήν παρακαλεῖτε 
νά σᾶς στηρίζει στόν προσωπικό 
σας ἀγώνα καί νά δυναμώνει τήν 
πίστη σας. Νά θυμᾶστε πάντα τά 
λόγια της:

«Καλά, μοῦ τά πῆρες ὅλα. Ἀλ-
λά τήν ψυχή δέν μπορεῖς νά μοῦ 
τήν πάρεις»!

Καί νά εἶσθε σίγουροι ὅτι καί 
στήν Ἑλληνική Γῆ ὑπάρχουν πολ-
λές Ντα νιέλες, πού ἀγαποῦν τό
Χρι στό, πού καθημερινά Τόν ὁμο-
λογοῦν μέ τή ζωή καί τά λόγια 
τους, πού ἀντιστέκονται στίς προσ-
κλήσεις καί προκλήσεις τοῦ κόσμου 
καί πού, ὅταν οἱ περιστάσεις τό 
ἀπαιτοῦν, καταθέτουν κι αὐτές τό 
προσωπικό τους μαρτύριο...

(Ἀπό ἄρθρο τοῦ Ἰοάν Βλαντούκα στό περιοδικό ATITUDINI μέ τίτλο: «Συγ-
κλονιστικές μαρτυρίες ἀπό τή ζωή τῆς Μάρτυρος Ντανιέλας ἀπό τό Βουκουρέ-
στι». Ἡ περιληπτική ἐδῶ μεταφορά εἶναι ἀπό τό νεανικό Περιοδικό «Πρός τή 
ΝΙΚΗ», τεῦχος 726, Αὔγουστος 2010, σ. 272—273).



Μιά ἄλλη κυρία, γύρω στά τριάν-
τα της χρόνια, ἀποκάλυψε ἐπίσης :

Ἔχω δύο κοριτσάκια, ἕξι κι 
ὀχτώ χρονῶν. Ἔμεινα ξανά ἔγκυος. 

Πιάσαμε μεγάλη γκρίνια μέ τόν 
ἄντρα μου.

— Νά ρίξεις τό παιδί. ∆έν τά 
βγάζω πέρα μέ τρία παιδιά. Βλέ-

Ἡ δυστυχέστερη δυστυχία, ἡ ΕΚΤΡΩΣΗ!...
Στά 41 χρόνια τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. μᾶς ἔχουν 

σταλῆ μέ γράμματα δεκάδες περιστατικά 
ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ, ἐνῶ ἐπίσης δεκάδες μᾶς ἔχουν 
διηγηθῆ δυστυχισμένοι γονεῖς, πού ἔκαμαν 
Ἐκτρώσεις καί βλέπουν ἐφιαλτικά ὄνειρα-
ὁράματα. Αὐτά ἀπο βλέπουν στό ξύπνημα 
τῆς συνειδήσεώς τους γιά μετάνοια καί εἶναι 
ἐπαναληπτ ικά . Μάλιστα ἐπαναλαμβάνονται 
καί μετά τήν Ἐξομολόγηση καί συγχώρηση, γιά 
νά ἔχουν οἱ ἐνεχόμενοι σ' αὐτά συναίσθηση τῆς 
μεγάλης ἁμαρτίας τους καί νά ταπεινοφρονοῦν, 
ἀλλά καί νά μήν ὑποτροπιάζουν, ὅπως καί γιά 
νά διδάσκονται ὅσοι τά ἀκούουν ἤ τά διαβά-
ζουν... Οἱ ἀθάνατες ΨΥΧΕΣ τῶν ἀθώων Ἐμβρύ-
ων ὑποστασιάζονται, παίρνουν μορ φή μικρῶν 
παιδιῶν καί μιλοῦν ἐ λεγκτικά... 

Ἄραγε πόσοι γνωρίζουν ὅτι οἱ Ἐκτρώσεις 
στήν Ἑλλάδα φθάνουν τίς 300.000 τό χρόνο καί σέ παγκόσμια κλίμακα 
ὑπολογίζονται στά... 500.000.000!, Παραθέτουμε δύο «φοβερά» περιστατικά...

1. «...Βλέπω τέσσερα μικρά νά μέ κυνηγοῦν...»!
Μία κυρία γύρω στά ἑξῆντα εἶ-

χε κόρη παντρεμένη ἑφτά χρόνια, 
πού δέν ἔκανε παιδιά, καί τελικά 
χώρισε γι' αὐτό τό λόγο. Κλαίγον-
τας ἡ μάνα της ἀποκάλυψε:

∆ικές μου ἁμαρτίες πληρώνει τό 
κορίτσι μου. Παντρεύτηκα τό 1940, 
μέ τόν Πόλεμο. Ὁ ἄντρας μου πο-
λέμησε καί γύρισε τραυματισμένος, 
μά εὐτυχῶς σώθηκε. Ὕστερα ἦρθε ἡ 
Κατοχή μέ τή φοβερή πείνα. Ἔμεινα 
τέσσερεις φορές ἔγκυος. Ὅμως ὅλες 
τά ἔρριξα, δύο θηλυκά καί δύο ἀρ-
σενικά. Λιγοψύχησα. Πῶς θά τά με-
γάλωνα μέσα στήν Κατοχή καί τήν 
πείνα; Τούτη τήν κόρη τή γλύτωσα 
ἀπό τό μαχαίρι τοῦ δήμιου γιατροῦ 
ἀπό Θαῦμα. Τήν παραμονή, πού 
θά γινόταν τό ἔγκλημα, εἶδα στόν 
ὕπνο μου μιά γυναίκα μαυροφόρα, 

γλυκειά στήν ὄψη. Τήν παρομοία-
σα μέ μία Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς 
Ὁδηγήτριας, πού εἶχα ἀπό τή μα-
καρίτισσα τή μητέρα μου. Μοῦ εἶπε 
αὐστηρά:

— Σκληρή γυναίκα, ὀλιγόπιστη. 
Τό κορίτσι εἶναι δικό μου καί μήν 
τολμήσεις νά τό χαλάσεις!

Ἀνατρίχιασα, φοβήθηκα καί ἔ-
τσι γλύτωσα τή Μαρία μου.

Οἱ τύψεις ὅμως δέν μ' ἀφήνουν 
νά ἡσυχάσω. Κάθε τόσο μέ τα-
ράζει το ἴδιο ὄνειρο. Βλέπω τέσ-
σερα μικρά νά μέ κυνηγοῦν, σάν 
νά θέλουν νά μέ πιάσουν, μά δέν 
μποροῦν, εἶναι τυφλά! Ξυπνάω συγ-
κλονισμένη. Παρακαλῶ τήν Πα-
ναγία νά μοῦ πάρει τόν ὕπνο, νά 
μή βλέπω αὐτό τό συνταρακτικό 
ὄνειρο...

2. «...Ἕνα τυφλό ἀγοράκι ἔτρεχε νά μ' ἀγκαλιάσει...»!

Γίνονται 500.000.000 Ἐκτρώσεις 
τό χρόνο σέ παγκόσμια κλίμακα!
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πεις ὅτι βασανίζομαι νά θρέψω τό-
σα στόματα. Ἔχουμε καί τούς γέ-
ρους. ∆έν ἀντέχω ἄλλο...

Στήν ἀρχή ἀντιστάθηκα. Ἄκου-
γα μέ φρίκη νά μέ σπρώχνουν σέ 
τέτοιο ἔγκλημα. ∆υστυχῶς, μέ πίε-
ζαν καί τά πεθερικά. Ὁ ἄντρας μου 
ἔγινε πολύ σκληρός, μέ ἀπειλοῦσε 
μέ διαζύγιο. Ἀπελπίστηκα καί ὑπο-
χώρησα ἀγανακτισμένη. Τό κακό 
ἔγινε. Τό παιδί ἦταν ἀγόρι. Ὅλοι 
στενοχωρήθηκαν. Τιμωρία ἀπό τό
Θεό, σκέφτηκα, μά ἦταν πλέον 
ἀρ γά.

Πῆγα σέ Πνευματικό καί ἐξο-
μολογήθηκα. Μοῦ ἔβαλε Κανόνα. 

— Πέντε χρόνια ἀκοινώνητη 
καί μέ ἐπιείκεια, γιατί τό ἔκανες 
χωρίς τή θέλησή σου.

Μέ ὑπομονή δέχθηκα τόν Κα-
νόνα. Ὅμως πονοῦσε ἡ ψυχή μου, 
ὅταν τίς Μεγάλες Γιορτές ὅλοι στό 
σπίτι πήγαιναν καί κοινωνοῦσαν, 
ἀκόμα καί ὁ αἴτιος τοῦ κακοῦ, 
ἔστω ἀπό συνήθεια. Μέ πλήγωναν 

καί τά κοριτσάκια μου, ὅταν μέ 
ἀφέλεια μέ ρωτοῦσαν:

— Μαμά, ἐσύ δέν θά κοινωνή-
σεις;

Ἔπρεπε κάθε φορά νά σκεφτῶ 
ψεύτικες δικαιολογίες. Ἡ μικρή 
μου κορούλα μοῦ ἔλεγε συχνά:

— Μανούλα, ἤθελα κι ἐγώ νά ἔχω 
ἕνα ἀδελφούλη. Θά τόν ἀγαποῦσα 
πολύ.

Μιά φορά μοῦ εἶπε:
— Μαμά, εἶδα στόν ὕπνο μου 

ἕνα ἀγοράκι. Μοῦ εἶπε πώς εἶναι 
ὁ ἀδελφούλης μου πού ἀγαπῶ. Μά 
πῶς δέν ἔχει μάτια νά μέ δεῖ;

Μέ πῆραν τά κλάματα, γιατί τό
ἴδιο ὄνειρο ἔβλεπα κι ἐγώ. Ἕνα 
τυφλό ἀγοράκι ἔτρεχε νά μ' ἀγκα-
λιάσει, μά δέν μποροῦσε, ἦταν τυ-
φλό. Σκέφτηκα, ἄχ παιδάκι μου! 
Ἐγώ σοῦ ἔβγαλα τά ματάκια σου, 
γιατί δέν εἶχα δύναμη νά φωνάξω: 
ΟΧΙ στό ἔγκλημα τῆς Ἔκτρώσε-
ως, πού ἔκαμε δυστυχισμένο κι ἐ-
σένα, μά πιό πολύ ἐμένα...

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ — καί τῆς ἐφηβικῆς καί προεφηβικῆς ἡλικίας νέες, ἀλλά 
καί γενικά τούς ΝΕΟΥΣ—, ὥστε νά μήν καταλήξουν ΠΟΤΕ στήν τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ, οὔτε τή χει-
ρουργική οὔτε τή φαρμακευτική, ἔστω κάποιων ὡρῶν καί ἡμερῶν, 
μέ ὁποιαδήποτε μορφή ἀντισυλληπτικῶν: «χάπι ἑπομένης ἡμέρας» 
κ.λπ., ὅπως καί μέ «σπιράλ», πού εἶναι πρώιμη ΕΚΤΡΩΣΗ-ΦΟΝΟΣ, 
ἀλλ̓  οὔτε καί μέ ΣΤΕΙΡΩΣΗ. (Οἱ Ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας –
ΚΔ́  Ἀποστολ. κ.ἄ.– «κανονίζουν» τήν ἔκτρωση μέ πολυετῆ στέρηση 
τῆς θ. Κοινωνίας καί τή στείρωση μέ 3ετῆ ἀφορισμό!). Συνυπεύθυ-
νοι εἶναι καί οἱ ἄνδρες-σύζυγοι, ἀλλά καί «σύντροφοι», ὅπως καί οἱ 
ἰατροί, οἱ φαρμακοποιοί καί οἱ λοιποί συνεργοῦντες...

Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπόν «ΑΓΑΜΗ», ἀλλά καί ΕΓΓΑΜΗ, πού 
ἀντιμετωπίζει πειρασμό ἤ κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ ἤ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, ἄς 
μή δυσκολευθῆ νά ἐπικοινωνήσει μέ τόν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., πού συστεγάζεται 
καί συνεργάζεται μέ τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ὅσους γνωρί-
ζουν ἐγκύους, πού κινδυνεύουν νά ὁδηγηθοῦν σέ ἔκτρωση. Γράψτε ἤ 
τηλεφωνῆστε ἤ ἐπισκεφθῆτε μας. ῾Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ εἶναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟ-
ΧΗ ἐπίσης καί ἀποφυγή ἀπό τά «Κέντρα Οἰκογενειακοῦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΙΣΜΟΥ», πού συνιστοῦν ἀντισύλληψη, ἀλλά καί ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά 
ἀπό τέτοια κέν τρα, πού δυστυχῶς προπαγανδίζονται καί διαφημίζον-
ται πιεστικά... Ζητῆστε μας σχετικά ἔντυπα, πού διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, 
ὅπως καί κάθε παρεχομένη βοήθεια γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθῆτε 
καί ἔμπειρο Πνευματικό.

Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: 210-38.38.496, 38.22.586, FAX: 38.39.509.

ΞΕΡΕΤΕ τί εἶναι καί τί προσφέρει ὁ ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π.
(«Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Ἀγεννήτου Παιδιοῦ»);
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Εἶναι φυσικό ἡ τελευταία ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, πού εἶναι ἀ-
ποτέλεσμα τῆς βαθειᾶς ΗΘΙΚΗΣ 
ΚΡΙΣΕΩΣ, νά χτυπᾶ περισσότερο 
τίς Ὑπερπολύτεκνες καί Πολύτε -
κνες Οἰκογένειες. Ἄν οἱ ὀλιγότε-
κνοι, μέ τό 1 ἤ καί τά 2 παιδιά, 
προφασίζονται καί δικαιολογοῦν 
τή φυγοτεκνία τους, μάλιστα μέ 
ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ καί Ἀντισύλληψη, ἐ-
πειδή «δέν τά βγάζουν πέρα, μέ τό-
ση ἀκρίβεια, ἀνεργία καί φτώχεια», 
τί να εἰποῦν οἱ Ὑπερπολύτεκνοι-
Πολύτεκνοι μέ πολλά μικρά παι-
διά, μαθητές καί σπουδαστές-φοι-
τητές; Μόνο οἱ ἴδιοι, πού τό ζοῦν 
τό καλοξέρουν, ὅπως καί ἡ μικρή 
καί φτωχή Π.Ε.ΦΙ.Π., πού (ἄς μήν 
τό ξεχνᾶμε...) εἶναι «Σταθμός Πρώ-
των Βοηθειῶν...» γι' αὐτούς σέ κα -
θημερινή βάση καί ἐπί 41 ἤδη χρό-
νια (ἀπό τό 1969) γιά ὅλη τήν Ἑλ-
λάδα καί πάντοτε ∆ΩΡΕΑΝ!

Ὑπάρχει ὅμως μιά μεγάλη ∆Ι-
ΑΦΟΡΑ, πού εἶναι — τί ἄλλο; — ἡ 
Ἑλληνορθόδοξη Πίστη τῶν συγ-
χρόνων Μαρτύρων καί Ἡρώων 
Πολυτέκνων. Χάρη σ' Αὐτή δέ-
χθηκαν καί δέχονται ὅσα παιδιά 
τούς χαρίζει ὁ Πανάγαθος καί μέ 
τή δύναμη Αὐτῆς τῆς Πίστεως πο-
ρεύονται καί ζοῦν τό Θαῦμα Της!

Γι' αὐτό καί τίς ὅποιες δυσκο -
λίες, πού ὑπάρχουν, τίς ἀντιμετω-
πίζουν μέ Πίστη καί Ὑπομονή. Πι-
στεύουν καί ζοῦν τά λόγια τῆς ἱ. 
Ἀρτοκλασίας (Ψαλμ. 33, 11):

«Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καί
ἐπείνασαν, 

οἱ δέ ἐκζητοῦντες τόν Κύριον 
οὐκ ἐλαττωθήσονται παντός

ἀγαθοῦ»!

Πιστεύουν καί ζοῦν τόν αἰώνιο  
Λόγο τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ: 

«Ζητεῖτε δέ πρῶτον  τήν Βα-
σιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιο-
σύνην (= ἀρετή) Αὐτοῦ καί ταῦτα 
πάντα (= τά ὑλικά ἀγαθά) προστε-
θήσεται ὑμῖν» (= θά σᾶς δοθοῦν, 
θά τά οἰκονομήσει ἡ θεία Πρό-
νοια. Ματθ. 6, 33).

ΩΣΤΟΣΟ ὅμως τά προηγούμε-
να δέν σημαίνουν ὅτι οἱ πιστεύ-
οντες στό Θεό θά ἀδρανοῦν καί 
θά ἀπρακτοῦν. Κάθε ἄλλο. Θά 
ἐργάζονται μέ πίστη καί τιμιότη-
τα, ἀλλά καί μέ ὀλιγάρκεια καί 
οἰκονομία, χωρίς τή «σύγχρονη» 
γιά τούς πολλούς καταναλωτικό-
τητα, μέ ἀγωνία καί ἀπελπισία...

ΕΞΑΛΛΟΥ τό ἱερό Εὐαγγέλιο, 
ὄχι ἁπλά συνιστᾶ, ἀλλά καί ἐντέλ-
λεται τήν ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ καί ἀ-
πό τό ὑστέρημά τους (Λουκ. 21, 
4), σέ ὅλους γενικά καί μάλιστα σέ 
ὅσους διαθέτουν ἀρκετά ἤ πλού-
σια ὑλικά ἀγαθά. Καί ἀκριβῶς, 
ὑπόσχεται ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΛΑΣΙΑ 
ἀνταπόδοση καί ἐδῶ καί Ἐκεῖ, στή 
μέλλουσα Ζωή (Ματθ. 19, 29).

Αὐτό τό νόημα ἔχει ἡ 
ἐσώκλειστη ἐδῶ ΤΑΧΥΠΛΗ-
ΡΩΜΗ, πού ἡ Π.Ε.- ΦΙ.Π. περιμέ-
νει συμπληρωμένη ἀπό τους ΦΙ-
ΛΟΥΣ τῶν Πολυτέκνων (ἤ τήν τα-
χυδρομική ἤ τραπεζική ΕΠΙΤΑΓΗ 
ὅσων τίς προτιμοῦν, μάλιστα τῶν 

ΤΩΡΑ πού ἀνοίγουν τά ΣΧΟΛΕΙΑ...

«Δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε» (ὁ Κύριος, Ματθ. 10, 8).
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εὑρισκομένων στό Ἐξωτερικό ἀ-
δελφῶν Ἀποδήμων). Ἔστω καί ἀπό 
τό ὑστέρημά του ὁ καθένας, ἄς σκε-
φθῆ καί ἄς ἔλθει στή θέση τῶν ἀ-
δελφῶν Πολυτέκνων, ἰ διαίτερα τήν
περίοδο αὐτή, καί ἄς πράξει τό 
καθῆκον του. Καί τό «λίγο» τοῦ 
καθενός, ὅ πως τό λίγο ἀλεῦρι καί 
λαδάκι τῆς Σαραφθίας Χήρας, πού 
φρόντιζε τόν Προφήτη Ἠλία (Γ΄ 

Βασιλ. 17, 14), θά πληθύνεται καί 
δέν θά ἐλαττώνεται, γιά νά συνε-
χίζεται τό ΘΑΥΜΑ πού ζεῖ ἡ μι-
κρή καί φτωχή Π.Ε.ΦΙ.Π. ἐπί 41 
ὁλόκληρα χρόνια...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ὅλους τούς ἁ-
πανταχοῦ Ἑλληνορθοδόξους Φίλους 
τῶν Πολυτέκνων καί τούς εὐ χόμαστε 
κάθε θεία εὐλογία, ὡς καρπό τῆς ζων-

ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ Π.Ε.ΦΙ.Π.
  Γιά ΦΙΛΟΥΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ: καθημερινά,
7.30΄–3.30΄πρωί καί 5–8.30΄μ.μ., 
ἐκτός ἀπογεύματος Σαββάτου καί 
Κυριακῆς.

  Γιά Πολυτέκνους Α Τ Τ Ι Κ Η Σ: 
ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί 10–2.

  Γιά Πολυτέκνους Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Σ: 
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 10–2. 
Παράκληση νά προηγεYται τηλεφώνημα.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΛειτουργεY 
ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 7.30΄–3.00΄. 

210-38.08.826. Ὑπεύθ. Στέφ. Σωτηρίου.

«ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
ΛειτουργεY ὡς αὐτοτελής Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβέζης 8 – Κάτω Πολεμίδια, Ἅγ. Ἰωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, 
τηλ. 25-567.933. Πρόεδρος: Ἀνδρέας Μαυρουδῆς, θεολόγ.-καθηγ. Ὧρες ἐπικοινωνίας 6–11 μ.μ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ:
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ὑποκ/μα Παπαφλέσσα 1, Ἅγ. Ἰωάννης-Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ. 0341-01-031847.
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ὑποκ/μα Πάφου 2, Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ.: 022-21017153.
  Ἡ Ε.Π.Ο. ἔχει τήν εὐλογία-σύσταση τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κύπρου.

«Μακάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν» (ὁ Κύριος, Πράξ. 20, 35).

� πρ�τος Κυβερνήτης τ#ς $λεύθερης &λλάδας, 
) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (5πό 8 5δέλφια):

«...�λπίζω #τι #σοι %ξ 'μ(ν συμμετάσχουν ε/ς 
τήν Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μετ> %μο? τάς 
παρούσας περιστάσεις... Bσοι λοιπόν ε'ρίσκονται 
ε/ς δημόσια 'πουργήματα δέν εFναι δυνατόν 
νά λαμβάνουν μισθούς �ναλόγως μέ τόν βαθ-
μόν το? 'ψηλο? 'πουργήματός των καί μέ τάς 
%κδουλεύσεις των, �λλ> #τι οI μισθοί οJτοι πρέπει 
νά �ναλογο?ν �κριβ(ς μέ τά χρηματικά μέσα τά 
KποLα Mχει N Κυβέρνησις ε/ς τήν %ξουσίαν της... 

Bσον δι> %μέ, %φ> #σον τά /διαίτερα ε/σοδήματά 
μο? �ρκο?ν διά νά ζήσω, 5ρνο�μαι νά $γγίσω 
μέχρι καί το� @βολο� τά δημόσια χρήματα, 
$ν� εAρισκόμεθα εBς τό μέσον $ρειπίων καί 
5νθρώπων βυθισμένων εBς $σχάτην πενίαν».

(Qπό �γόρευσή του στή Δ΄ �θνοσυνέλευση 
το? Sργους τό 1829. — Μήπως καί γι> αUτό δολοφονήθηκε;...).

Sς τά �κούουν καί Xς τά προσέχουν αUτά οI σύγχρονοι Πολιτικοί μας, 
πού, Yς μεγαλόμισθοι καί... «μιζαδόροι», Kδήγησαν τήν Πατρίδα μας σέ 
πρωτο φανZ πτώχευση καί %ξάρτηση �πό τούς δZθεν /σχυρούς τZς ΓZς...
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Δ Ω Ρ Ε Α Ν ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ Σ’ ΑΛΛΟΥΣ

Οἱ Πολύτεκνοι εἶναι οἱ σύγχρονοι Μάρτυρες καί 
Ὁμολογητές τῆς Πίστεως καί  Ἥρωες τῆς Πατρίδας!

Ὁ τίτλος αὐτός τῆς Στή-
λης, πού εἶναι συνήθης, ἀλλά 
πραγματικός γιά τή 40χρονη 
ἔμπυρη ἐμπειρία τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., 
ἐπιβεβαιώνεται γιά πολλοστή 
φορά ἀπό τό ἑπόμενο σύντο-
μο γράμμα (16.8.10), πού συν-
όδευε ἡ ὡραία οἰκογενειακή 
φωτογραφία τῆς Πολύτεκνης 
Οἰκογένειας Ἀλεξάνδρου καί 
Δήμητρας Γιάννενα (Ν. Μα-
γνησίας).

«...Ἄν καί οἱ ἐποχές εἶναι 
τρομερά δύσκολες, ὁ Θεός μᾶς 
ἀξίωσε ν ̓ἀποκτήσουμε 5 παιδιά, ἀπό τό 1998 ὥς τό 2009, 4 κόρες καί 1 γιό.

Ἡ μητέρα, ἄν καί διαθέτει τά προσόντα νά ἐργαζόταν, δέν τό μπορεO, λόγῳ 
τῶν πολλῶν καί μικρῶν παιδιῶν, ἐνῶ ὁ πατέρας ἐργάζεται ὡς ἠλεκτρολόγος, 
χωρίς τό μεροκάματο νά ἐπαρκεO, γιά νά καλύψει τίς ἀνάγκες τῶν παιδιῶν 
καί γενικότερα τῆς Οἰκογένειάς μας. Παρ ̓ ὅλα αὐτά, εἴμαστε διατεθειμένοι 
νά προσφέρουμε καί ἐμεOς ὅ,τι χρεια σθοῦν οἱ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
Μ Α Σ ...»! — Εὖ γ ε  κα ί  ὑπ ε ρ ε ῦ γ ε  σας !

Καί δέν εἶναι «σχῆμα λόγου» τά προηγούμενα τελευταOα λόγια. Εἶναι πίστη 
καί βίωση πολλῶν Πολυτέκνων, πού νοιώθουν καί νοιάζονται τούς ἀδελφούς 
τους μέ περισσότερα παιδιά καί φυσικά μέ περισσότερες ἀνάγκες, ὅταν μά-
λιστα εἶναι «οἱ ἐποχές τρομερά δύσκολες», ὅπως οἱ σημερινές...

Ἡ φράση λοιπόν τοῦ γράμματος «...νά προσφέρουμε καί ἐμεOς...» εἶναι ὄντως 
μιά Ὁμολογία Πίστεως καί Ἡρωισμοῦ, ὡς καλή καί ἁγία διάθεση, πού εἶναι... 
«τό πᾶν», ὡς ἔκφραση καί βίωση τοῦ μεγαλειώδους εὐαγγελικοῦ ρητοῦ: 

«Αὕτη ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον, ἡ Πίστις ἡμῶν»! (Ά  Ἰωάν. 5, 4).
ΩΣΤΟΣΟ ὑπάρχουν καί Πολύτεκνες Οἰκογένειες, ὅπως τῶν Χηρῶν καί 

Ὀρφανῶν, ἀλλά καί τῶν ἀστέγων (μέ ἐνοίκιο), τῶν ἀσθενῶν, τῶν ἀνέργων 
καί ἄλλων, πού ἔχουν πολλές καί ἀκάλυπτες ἀνάγκες, τίς ὁποOες οἱ Φίλοι 
τῶν Πολυτέκνων «νοιώθουν καί νοιάζονται» γἰ αὐτές, ὡς ταπεινά ὄργανα τοῦ 
Παναγάθου καί Παντοδυνάμου Θε οῦ, ὁ ὉποOος ὑπόσχεται καί ἐκπληρώνει 
τόν ἀδιάψευστο Λόγο Του: «Ὀρφανόν καί χήραν ἀναλήψεται» (Ψαλμ. 145, 9). 
Ἀναλαμβάνει καί προστατεύει θαυματουργικά ὁ  Ἴδιος, ἀλλά καί διά μέσου 
τῶν ἰδικῶν Tου ἀνθρώπων-φιλανθρώπων...

Οἰκογένεια Χήρας  Ἰωάννας 
Θωμᾶ Μαυρίγιαννη, μέ 5 παι-
διά (γεννημένα ἀπό 1997 ἕως 
2002, ἔτος θανάτου τοῦ πα-
τέρα, 42 ἐτῶν, ἐνῶ ἡ μητέρα 
ἐγκυμονοῦσε τό μικρό Θωμᾶ), 
Ν. Χανίων Κρήτης.

Ὁ πατέρας ἦταν ναυτικός, μέ 
λίγα συντάξιμα χρόνια καί γἰ  
αὐτό ἡ σύνταξή του εἶναι μικρή, 
ἐνῶ ἡ μητέρα εἶναι ἀσθενής, 
μή δυναμένη νά ἐργασθῆ... 

Ἀλλ̓ «ἔχει ὁ Θεός» πάντοτε!
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