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Ο π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ Η ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 

 

Ὁμιλία τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κοσμά Αἰτωλοῦ,  

Μαριάμ Μοναχῆς 

 

Σεβασμιώτατε, πολυσέβαστέ μας π. Ἐμμανουήλ, σεβαστοί Πατέρες, ἀγαπη-

τοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί. 

Καλεσμένοι ὅλοι ἀπόψε ἀπό τόν Ἅγιο Νικόλαο ἔχουμε τήν εὐκαιρία, ἀλλά 

καί τήν εὐλογία νά θυμηθοῦμε τήν ἱστορία τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί 

ὅσοι τόν ἔζησαν ἐκ θεμελίων καί νά μᾶς μεταφέρουν τίς ἐμπειρίες τους. 

      Κυρίως ὅμως συγκεντρωθήκαμε γιά νά τιμήσουμε τόν κτίτορα αὐτοῦ τοῦ 

Ναοῦ π. Ἐμμανουήλ, καθώς καί τούς συνεργάτες του. 

Ἄς μοῦ ἐπιτραπῆ νά ἀναφερθῶ στήν προσωπική μου γνωριμία μέ τόν π. Ἐμ-

μανουήλ ἀπό τήν ἐνοριακή ζωή τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Διορίστηκα στό Γυμνάσιο 

τῆς Στρατονίκης τό 1990 καί πολύ σύντομα πήραμε μετάθεση μαζί μέ τήν τότε 

συνάδελφο τῶν Ἀγγλικῶν Πην. Κιούρη στό Λύκειο Ἱερισσοῦ. Ἡ τότε «συνά-

δελφος» εἶναι ἡ ἀδελφή Φιλοθέη, μέ τήν ὁποία εἴχαμε Πνευματικό τόν νῦν Γέ-

ροντά μας π. Χρυσόστομο καί ξεκινήσαμε τό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ μαζί 

καί μέ τήν ἀδ. Ὀλυμπιάδα. 

Στήν Ἱερισσό ἀρχικά ἀνήκαμε ὅλοι στήν Ἐνορία τῆς Παναγίας καί, ὅταν 

δημιουργήθηκε ἡ ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου, εἴχαμε τήν εὐλογία καί τή χαρά 

νά ἀνήκουμε σ’ αὐτήν. Ἔτσι συνδεθήκαμε μέ τόν ἱερέα τῆς Ἐνορίας, τόν παπα-

Μανώλη. 

Εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά τόν γνωρίσουμε ἀπό κοντά καί νά διαπιστώσουμε 

τόν χαρακτήρα καί τίς ἀρετές του. 

Τί νά πρωτοθυμηθεῖ κανείς ἀπό ἐκεῖνα τά βιώματα! 

Τόν θυμόμαστε πάντα πιστό στό καθῆκον του καί συνεπέστατο στήν ὥρα 

του, στίς ὑποχρεώσεις του˙ πάντα, ὅ,τι καιρό κι ἄν εἶχε. Μέ κρύο, μέ ἀέρα, μέ 

βροχή. Νύχτα ἀκόμη ἐρχόταν στόν Ναό νά ἀνάψει τά καντηλάκια γιά τήν Ἀκο-

λουθία. 

Μετά τήν γνωριμία μας, ὅταν στήν Ἀθήνα συνάντησα κάποιον Γέροντα 

γνωστό τῆς οἰκογενείας μου, ὁ ὁποῖος γνώριζε τόν π. Ἐμμανουήλ μέ ρώτησε:  

- Γνώρισες τούς ἱερεῖς τῆς περιοχῆς; 

 - Ναί, τοῦ εἶπα.  

- Ξεχώρισες κάποιον;  

Συνέχισε.  

- Ναί, τόν παπα-Μανώλη, εἶπα ἀμέσως.  
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- Γιατί τόν παπα-Μανώλη; ἔκανε δῆθεν ἀδιάφορα, Ἀφοῦ ὑπάρχουν καί πιό 

μορφωμένοι, μέ πτυχία, μέ…, μέ... Δέν μποροῦσα νά τοῦ ἐξηγήσω τί συμβαίνει 

καί γιατί. Ἡ καρδιά μου ξεχείλιζε ἀπό συγκίνηση, ἀλλά δέν εὕρισκα λόγια νά ἐ-

ξηγήσω. 

-  Θά σοῦ πῶ ἐγώ τό γιατί, μοῦ λέει. Γιατί εἶναι ταπεινός. Εἶδες πῶς κολλᾶνε 

οἱ ἄνθρωποι πάνω του, ὅπως οἱ μέλισσες στό μέλι; Εἶναι ὁ χαρακτήρας του, πού 

τούς προσελκύει ὅλους.   

 Θυμόμαστε τά κατανυκτικότατα Σαρανταλείτουργα τῶν Χριστουγέννων 

στόν ὑπόγειο Ναό. Ἐρχόμασταν νύχτα, καί ἐνῶ ὅλη σχεδόν ἡ Ἱερισσός ἦταν κα-

τασκότεινη καί κοιμόταν, ὅταν κατεβαίναμε στόν Ναό μέ τό γλυκό φῶς τῶν 

καντηλιῶν καί τίς ὄμορφες ψαλμωδίες ὅλων τῶν γυναικῶν –γιατί τίς εἶχε ὀργα-

νώσει ὁ πατήρ μέ τίς μουσικές του γνώσεις- νοιώθαμε δέος καί κατάνυξη. Αὐτό 

ὀφειλόταν κυρίως στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο λειτουργοῦσε ὁ π. Ἐμμανουήλ. Τα-

πεινά, κατανυκτικά, γλυκά μέ δέος καί φόβο Θεοῦ. Οἱ λειτουργίες αὐτές μᾶς με-

τέφεραν σέ ἄλλες ἐποχές. Νομίζαμε ὅτι βρισκόμασταν στίς κατακόμβες τῶν 

πρώτων χριστιανικῶν χρόνων. Ἐκεῖ πού ὑπῆρχε ἡ συμμετοχή ὅλων τῶν πιστῶν, 

ἡ ἁπλότητα, ἡ ταπείνωση. Καί μετά ξεκινοῦσε ἡ ἡμέρα μας γεμάτη εὐλογία καί 

χάρη. Ἡ εὐλογία τῆς Θ. Λειτουργίας, καθώς καί οἱ προσευχές καί ἡ ἀγάπη τοῦ 

παπα-Μανώλη μᾶς ἀκολουθοῦσαν. Δέν εἶναι ὑπερβολή νά ποῦμε ὅτι ζούσαμε ἕ-

να ὄνειρο καί στά Σαρανταλείτουργα καί στίς Ἀκολουθίες τῆς Μ. Σαρακοστῆς, 

πρίν τό Σχολεῖο. Μερικές φορές ἡ ἀδ. Φιλοθέη ἔσκυβε καί μοῦ ἔλεγε ψιθυριστά 

καί μέ ἀπορία, γιά νά μήν ἀκούσουν οἱ ἄλλοι συνάδελφοι - ἤμασταν ἀκόμη στό 

Λύκειο Ἱερισσοῦ: Τί εἶναι αὐτό πού ζοῦμε; Πῶς ἐξηγεῖται; Καί αὐτή ἡ εὐλογία 

περνοῦσε καί στήν τάξη καί στούς μαθητές ἀκόμη. 

Θυμόμαστε τούς Ἑσπερινούς τοῦ Σαββάτου. Ὁ παπα-Μανώλης ἦταν καν-

τηλανάφτης, ἱερέας καί ψάλτης ταυτόχρονα. Ἔψαλλε τά τροπάρια καθαρά ἀπο-

δίδοντας τό νόημα –πάντα στόν ἦχο βέβαια- καί ἀκούγοντάς τα ἐμεῖς νομίζαμε 

ὅτι ἔχουμε τό Μηναῖο μπροστά μας καί τά βλέπουμε. Ὅταν ἔκανε εἴσοδο καί 

ταυτόχρονα ἔψαλλε τό «ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ…» τό μέταλλο τῆς κατακάθα-

ρης φωνῆς του ἠχοῦσε σέ ὅλον τόν Ναό. Ἀκόμη καί σήμερα πολλές φορές, ὅταν 

τό ἀκούω, μέσα στ’ αὐτιά μου ἠχεῖ ἡ φωνή τοῦ παπα-Μανώλη.  

Καί τήν Κυριακή ἡ Θ. Λειτουργία πάντα στόν ἦχο τῆς ἑβδομάδος μέ τάξη 

καί ἠρεμία. Δέν τόν είδαμε ποτέ νά θυμώνει,  νά μαλώνει ἤ νά κάνει παρατηρή-

σεις. Τόν εἴδαμε καί τόν ἀκούσαμε νά παρακινεῖ, νά συμβουλεύει, νά παρακα-

λεῖ, νά κλαίει. Μερικές φορές, ὅταν γινόταν θόρυβος στή Θ. Λειτουργία, γιά νά 

μᾶς σταματήσει, τί ἔκανε; Ἄλλαζε ἦχο καί ἔψαλλε λίγο πιό δυνατά. Ἐμεῖς, ἀκό-

μη καί ὅσοι δέν ξέραμε μουσικά, ξαφνιαζόμασταν μέ τό διαφορετικό. Ἔτσι 

προσήλκυε τήν προσοχή μας, ἡσυχάζαμε καί συνέχιζε κανονικά. Πράγματι εἶναι 
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νά ἀπορεῖ κανείς μέ τούς τρόπους πού μηχανευόταν ἡ ταπείνωση καί ἡ ἀγάπη 

του, γιά νά φέρει σέ τάξη τό ἐκκλησίασμα. Πολλές φορές ἀκούγαμε νά λέει τίς 

εὐχές μέ τρεμάμενη φωνή ἀπό συγκίνηση, ἐνῶ ἔτρεχαν τά δάκρυα. Παραδινό-

ταν στόν Θεό «ἄνευ ὅρων», χωρίς θέλημα. 

 Μᾶς ἔλεγε: «Ὅταν εἶμαι μπροστά στήν Ἁγία τράπεζα λέω· Χριστέ μου, εἶμαι 

ἕνα ζυμάρι στά χέρια Σου. Πάρε Ἐσύ καί πλάσε με ὅπως θέλεις». Ἤ ἄλλες φορές 

μᾶς ἔλεγε ὅτι, ὅταν λειτουργοῦσε, ἦταν τόση ἡ συγκίνηση καί ἡ ἀγάπη του γιά 

τόν Χριστό, πού ἔλεγε: «Χριστέ μου, τώρα πάρε με. Ἐδῶ πού βρίσκομαι. Μπρο-

στά στό Θυσιαστήριό Σου». 

Ἡ ἀγάπη ἀπό τόν Χριστό περνοῦσε καί στούς ἀνθρώπους, σέ ὅλους χωρίς ἐ-

ξαίρεση, τούς ἐνορίτες του, ὅλους τούς χριστιανούς ἀκόμη καί τούς ἐχθρούς 

του. Ἡ ἀγωνία του ἦταν μεγάλη γιά αὐτούς πού εἶχαν προσχωρήσει στούς χιλια-

στές. 

Αὐτό ὅμως πού μᾶς συνέδεσε περισσότερο ἦταν οἱ ἐπισκέψεις στά σπίτια 

μας. Ὄχι μόνο γιά Ἁγιασμό, Εὐχέλαιο ἤ «ὕψωμα», ὅπως συνηθίζουν στήν Ἱε-

ρισσό, ἀλλά καί ἀπό πατρικό ἐνδιαφέρον. Ἐρχόταν ἁπλά, ταπεινά, ἤρεμα, χωρίς 

νά βιάζεται –παρά τίς πολλές του ὑποχρεώσεις- καί κάναμε πολύ ὠφέλιμες συ-

ζητήσεις. Ἄλλο χάρισμα αὐτό. Δέν θά ἔλεγε κάτι περιττό. Πάντα τά ὠφέλιμα, 

πάντα τά ψυχωφελῆ. Μιλοῦσε καί νόμιζες ὅτι διάβαζες Γεροντικό. Τότε μάθαμε 

τή ζωή του, πῶς ἀγάπησε τά μουσικά, πῶς τά ἔμαθε. Γνωρίσαμε ἀπό τίς παρα-

στατικές ἀφηγήσεις του τόν Χρυσόστομο Γιαλούρη Μητροπολίτη Χίου καί ἄλ-

λες μορφές πού ἔπαιξαν σημαντικό ρόλο στή ζωή. Τόν δάσκαλό του στά μουσι-

κά. Ὁ λόγος του ἦταν καί ἠθογραφικός. Περιέγραφε στίς ἀφηγήσεις του χαρα-

κτῆρες μέσα ἀπό τούς ὁποίους μας δίδασκε. Ἀκόμη ἔχω σάν παράδειγμα τήν ἐ-

πιμονή, τήν μεθοδικότητα καί τήν αὐστηρότητα -μέ τήν καλή ἔννοια- τοῦ δα-

σκάλου του τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς. 

Στό πρόσωπό του εὕρισκε κανείς τόν ἐφημέριο, ἀλλά καί τόν στοργικό πα-

τέρα πού μέ τήν ἀγάπη του μᾶς ἀγκάλιαζε ὅλους. Ταπεινός, πρᾶος καί πολύ εὐ-

συγκίνητος. Ἡ συγκίνηση του αὐτή πολλές φορές ἐκδηλωνόταν ὄχι μόνο στίς 

Ἀκολουθίες, ἀλλά καί στίς συζητήσεις.  

Ἔτσι σιγά-σιγά καί χωρίς ἐμεῖς νά τό καταλαβαίνουμε, παράλληλα μέ τόν 

Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου οἰκοδομοῦμε ὁ παπα-Μανώλης καί τόν Ναό τῆς ψυ-

χῆς μας. 

Ὑπάρχει ἕνα πολύ ὡραῖο τρίτομο ἔργο τοῦ Γ. Σωφρονίου, πού λέγεται «Οἰ-

κοδομῶντας τόν Ναό τοῦ Θεοῦ μέσα μας καί στούς ἀδελφούς μας». Αὐτό ἀκρι-

βῶς ἔκανε ὁ παπα-Μανώλης. Ἐργαζόταν σέ τρία πεδία. Οἰκοδομοῦσε τόν Ναό 

τοῦ Ἁγίου Νικολάου, οἰκοδομοῦσε τόν Ναό μέσα του, ἀλλά οἰκοδομοῦσε καί 

τούς Ναούς τῆς ψυχῆς μας. Καί στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἶχε μέν πολλές 
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δυσκολίες καί πειρασμούς, διότι φυσικό ἦταν νά φθονήσει ὁ Διάβολος, ἀλλά τά 

ἄψυχα ὑλικά δέν ἀντιδροῦν καί ὅλως θέλεις τά οἰκοδομεῖς. Σέ μᾶς τούς 

ἀνθρώπους ὅμως δέν συμβαίνει τό ἴδιο. Προσπαθοῦσε νά οἰκοδομήσει ὁ παπα-

Μανώλης,  ὅπως καί κάθε πνευματικός καί Γέροντας, κι ἐμεῖς μέ τά πάθη, μέ τά 

ἐλαττώματα, μέ τίς ἀδυναμίες μας τόν ἐμποδίζαμε. Ἐκεῖνος ὅμως μέ ὑπομονή, 

μέ ταπείνωση, μέ ἀγάπη καί κυρίως μέ τό ἴδιο τό παράδειγμά του μᾶς οἰκοδο-

μοῦσε.  

Ὅλη του αὐτή ἡ πνευματική φροντίδα ἦταν γιά μᾶς τίς ἀδελφές μιά προερ-

γασία γιά τό Μοναστήρι τοῦ  Ἁγίου Κοσμᾶ.  

Οἱ Ἅγιοι δέν κάνουν λάθη καί ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἤξερε νά διαλέξει τό πιό 

κατάλληλο πρόσωπο, γιά νά οἰκοδομήσει τόν Ναό του, ἀλλά καί ὅλους ἐμᾶς, 

τούς ἔμψυχους Ναούς τοῦ Θεοῦ.  

Προσευχή μας εἶναι ὁ Κύριος καί ὁ Ἅγιος Νικόλαος νά τοῦ ἀνταποδώσουν 

γιά ὅ,τι μᾶς προσέφερε ὁ π. Ἐμμανουήλ. 


