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� ᾿Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ θαυματουργοῦ Ἁγίου τῆς Αἰγίνης (9 Νοεμβρίου)

Μέγα θαῦμα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου*

Μία σύγχρονος νεκρανάστασις

Ο
 κ. ᾿Εμμανουὴλ Ζουρίδης τοῦ Νικολάου, καφεπώλης, ἐκ Κυρτομά-
δω Κυδωνίας, κάτοικος Χανίων, ὁδὸς Κωνσταντινουπόλεως 47,

ἐνώπιον καὶ τῆς συζύγου του Μαρίκας, διηγεῖται, διὰ τὸν 3ετῆ τότε
υἱόν των Νικόλαον, τὰ ἑξῆς.

Τὴν 29ην ᾿Ιουνίου, τοῦ ἔτους 1962, ἑορτὴν τῶν Κορυφαίων Ἀπο-
στόλων Πέτρου καὶ Παύλου, ἔστειλα τὴν οἰκογένειάν μου, σύζυγον
καὶ δύο παιδιά μου, τὸν Νῖκον ἐτῶν 3 καὶ τὴν ῎Ολγαν ἐτῶν 5, εἰς τὸν
Βατόλακκον, χωρίον τῆς συζύγου μου, διὰ τὴν ἱερὰν πανήγυριν τοῦ
χωρίου, κατὰ τὴν ὡς ἄνω ἑορτήν. Μετὰ τὴν πανήγυριν, κατ᾿ ἐντολήν
μου, ἡ οἰκογένεια θὰ παρέμενε εἰς τὴν ἐξοχήν, ἐπί τινας ἡμέρας.
῞Ομως τὴν 2αν ᾿Ιουλίου τὸ μεσημέρι, ἡμέραν Δευτέραν, ἐν ὥρᾳ ἀνα-
παύσεως ὅλων, κατέπεσε τὸ 3ετὲς παιδί μου ἀπὸ τὸ παράθυρον τοῦ
δευτέρου ὀρόφου τῆς πατρικῆς οἰκίας τῆς συζύγου μου, ἐξ ὕψους 6
μέτρων καὶ ἔμεινεν σχεδὸν ἄπνουν.

᾿Αλλὰ τὰ γεγονότα ἔχουν ἐν λεπτομερείᾳ ὡς ἑξῆς:
Τὴν Κυριακὴν 1ην ᾿Ιουλίου, ἀφ᾿ ἑσπέρας, μετὰ τὴν ἐργασίαν μου,

ἐπιστρέψας μόνος εἰς τὴν οἰκίαν μου, ἐδείπνησα κάτι καὶ κατεκλίθην,
ἀναγιγνώσκων ὡς συνήθως τὸ Εὐαγγέλιον.

Μετὰ τὸ μεσονύκτιον ἀπεκοιμήθην καὶ κατὰ τὸν πρῶτον τοῦτον
ὕπνον, εἶδον τὸ ἑξῆς ὄνειρον. Κρατοῦσα τὸ παιδί μου εἰς τὴν ἀγκά-
λην μου καὶ τὸ ἔπαιζα, ὡς ἔπραττον σχεδὸν πάντοτε. Γιὰ μιὰ στιγμὴ
μοῦ ἔπεσε κάτω, ἐκτύπησε θανάσιμα εἰς τὸ τσιμέντο, ὅτε καὶ ἔσπευ-
σα νὰ τὸ σηκώσω ἀναίσθητον καὶ νὰ τὸ βάλω ἔντρομος εἰς τὸ
κρεβάτι μου καὶ ἀπὸ τὴν ταραχήν μου ἐξύπνησα.

Τόσον τρομακτικὸν ἦτο τὸ ὄνειρον, ὥστε καθ᾿ ὅλην τὴν νύκτα
ἔμεινα ἄϋπνος, ἀποφασίσας τελικῶς νὰ μεταβῶ τὴν πρωΐαν εἰς Βα-
τόλακκον, διὰ νὰ ἐπαναφέρω τὴν οἰκογένειάν μου εἰς τὴν οἰκίαν μου.

Σηκώθηκα τὴν ἑπομένην λίαν πρωΐ καὶ μὲ τὸ ποδήλατόν μου,
ξεκίνησα γιὰ τὸ χωριό. Πῆγα μέχρι τὸν Κλαδισό, περίπου δύο χιλιό-
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μετρα, ὅμως ἄγνωστον διατί, με-
τενόησα καὶ ἐθεώρησα σκοπιμώ-
τερον νὰ ἐπιστρέψω εἰς τὴν ἐρ-
γασίαν μου, δικαιολογῶν ὅτι «ἦ-
το ὄνειρον».

Εἰς τοὺς πελάτας μου, καθ᾿ ὅ-
λην τὴν ἡμέραν, διηγούμην τὸ
ὄνειρον. ̓Ελάμβανον ποικίλας κα-
θησυχαστικὰς ἀπαντήσεις.

Τὴν 1ην μεταμεσημβρινὴν ὥ-
ραν, ἔκλεισα τὸ καφενεῖον μου
καὶ ἦλθα νὰ γευματίσω καὶ ν᾿ ἀ-
ναπαυθῶ εἰς τὴν οἰκίαν μου. Καθ᾿
ἢν ὥραν ἤρχιζα νὰ τρώγω κατα-
φθάνει τῆς συζύγου μου ὁ ἀ-
δελφὸς Κωνσταντῖνος Σπυράκης,
ὅστις δι᾿ ἰδιωτικοῦ αὐτοκινήτου,
τοῦ κ. ᾿Εμμανουὴλ Μαρκουλάκη,
μετέφερε τὸ θανασίμως τραυμα-
τισθὲν τέκνον μου εἰς τὴν κλι-
νικήν, εἰπὼν εἰς ἐμέ: ̓́ Ελα, γιατὶ ἔπεσε τὸ παιδὶ καὶ σκοτώθηκε, νὰ τὸ
πᾶμε εἰς τὴν κλινικήν. ῾Υπέδειξα εὐθὺς ἔξαλλος τὴν πλησιεστέραν
κλινικήν, εἰς ἢν ὅμως δὲν εὗρον ἄμεσον περίθαλψιν, κατὰ τὸ ἰδιάζον
σύστημα τοῦ ἰατροῦ, νὰ μὴ ἐνοχλῆται ὅταν ἀναπαύεται. ᾿Ηναγκάσθην
τότε, νὰ τὸ μεταφέρω ἐπειγόντως, εἰς ἑτέραν κλινικὴν καὶ περνώντας
ἀπὸ τὸ ἀκτινολογικὸν ἐργαστήριον τοῦ κ. Ν. Κλωνάρη, τὸ εἰσήγαγον εἰς
αὐτὸ καὶ ὁ ἰατρὸς ἐπελήφθη εὐθὺς τῆς ἀκτινογραφήσεώς του.

Οὗτος ἐβεβαίωσεν ἀμέσως τὸν θάνατόν του, διότι διεπίστωσεν,
ἐκτὸς τῆς ἀκτινογραφίας, ὡς ἰατρός, ἐνώπιόν μου, συμπτώματα τοῦ
θανάτου, ὡς π.χ. ἀκινησίαν καρδίας καὶ σφυγμοῦ καὶ τελείαν ἀκινησί-
αν τῶν ἀνοικτῶν ὀφθαλμῶν, εἰς τὴν ψηλάφησιν τῶν ὁποίων, οὐδὲ ἡ
ἐλαχίστη κίνησις παρετηρήθη. ᾿Εκεῖθεν τὸ μετέφερον ἐν ἀπογνώσει
καὶ εἰς τὴν κλινικὴν τοῦ κ. ᾿Ιωάν. Ἀλιφεράκη, ὅστις παραλαβὼν καὶ
ἐξετάσας τοῦτο, διεπίστωσεν καὶ οὗτος τὸ ἴδιον, ἤτοι τὸν θάνατον
τοῦ παιδιοῦ.

Εἰς τὴν τραγωδίαν μου, ἐνεθυμήθην ὅτι τὸ παιδὶ ἦτο ἀβάπτιστον!
Τὸ ἐφανέρωσα εὐθὺς καὶ ὁ ἰατρὸς ἀφοῦ μὲ ἐπέπληξεν, μοῦ ὑπέδειξε
τὸ τηλέφωνον, νὰ κάνω ὅ,τι «καταλαβαίνω». ᾿Εγὼ ποὺ εἶχα ἀκούσει
ὅτι τὸ ̔́Αγιον Βάπτισμα, ἐπιδρᾷ καὶ μετὰ τὸν ὀλιγόλεπτον ἔστω θάνα-

῾Ο νεκρέγερτος Νικόλαος ᾿Εμ. Ζουρίδης

σὲ ἡλικία ἑπτὰ ἐτῶν (1966).
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τον, ἤρχισα ἔξαλλος ἀπὸ τηλεφώνου νὰ καλῶ τοὺς ἁρμοδίους νὰ τὸ
βαπτίσουν.

Μοῦ ὑπέδειξαν τελικῶς καὶ ἠνώχλησα ἐσπευσμένως τὸν εὐλαβέ-
στατον ἱερέα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, αἰδεσιμώτατον ᾿Ιάσονα Βουρλι-
ώτην, ὅστις ἐν σπουδῇ κατέφθασε καὶ ἐβάπτισε τὸ παιδί, λέγοντάς
μου προφητικῶς πως, «μὴ φοβᾶσαι παιδί μου, μὲ τὸ Βάπτισμα σὲ
μισὴ ὥρα, θὰ σοῦ γυρίση τὸ παιδὶ στὴ ζωή».

Μετέβημεν τῇ καθησυχαστικῇ προτροπῇ του, εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸν
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, πρὸς τακτοποίησιν τῆς Βαπτίσεως, ὅμως ὁ
νοῦς μου δὲν ἔφευγεν ἀπὸ τὸ ὡρολόγιόν μου καὶ τὴν παρακολούθη-
σιν τοῦ ἐρχομοῦ τῆς ζωῆς τοῦ παιδιοῦ μου. Σὲ 10´ λεπτὰ ἐπανῆλθον
εἰς τὴν κλινικήν, ἀφοῦ καὶ πάλιν μοῦ ἐπανέλαβε τὰ ἴδια φεύγοντας
ἀπὸ τὸν Ναόν. ᾿Εν ἀπογνώσει ἐκεῖ, συνεχῶς ἔβλεπον τὸ παιδί μου
καὶ τὸ ὡρολόγιόν μου ἐπιθυμῶν διακαῶς καὶ ἀναμένων νὰ ἴδω ἐπα-
ληθεύοντα τὰ λόγια τοῦ ἱερέως.

Καὶ ὦ τοῦ θαύματος! Ἀκριβῶς εἰς τὴν ἡμίσειαν ὥραν ποὺ μοῦ
ὑπέδειξε, μετὰ τὸ ̔́Αγιον Βάπτισμα, ἀντελήφθην εἰς τὸ πεθαμένον δι᾿
ὅλους τοὺς παρευρισκομένους παιδί μου, τὴν πρώτην ἐλαχιστοτάτην
του κίνησιν, εἰς τὸ δάκτυλον τοῦ δεξιοῦ του ποδός. Ξέσπασα σὲ
κραυγήν, εἰπὼν ὅτι «ζωντάνεψε τὸ παιδί μου». Εἰς τὸν οἶκτον δι᾿ ἐμὲ
τῶν ἄλλων, ἐβεβαίουν ὅλοι, ὅτι μοῦ «φάνηκε» !! ̔́ Ομως μετὰ 5´ λεπτὰ
τῆς ὥρας καὶ πάλιν, πρὸ τῶν ὀμμάτων ὅλων, σήκωσε τὸ πόδι του
ὁλόκληρον εἰς τὸ κρεβάτι του καὶ τὸ ἔκαμψεν. ̔ Η νεκρανάστασις εἶχε
πραγματοποιηθῆ.

Εὐθὺς διατάσσει ὁ ἰατρὸς κ. Ἀλιφεράκης, ὅστις ἦτο πάντοτε πα-
ρών, πάγον, ὅστις καὶ ἐτέθη ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ παιδιοῦ. ̔ Η εἴδησις,
διεδόθη ὡς ἀστραπὴ εἰς τοὺς νοσηλευομένους τῆς κλινικῆς, οἵτινες
καὶ χειρουργημένοι ἔσπευσαν νὰ ἱκανοποιήσουν τὴν δικαίαν των πε-
ριέργειαν. ῾Ο ἰατρὸς ὅστις εἰς τὴν προτέραν δήλωσιν τοῦ ἱερέως
ἐψιθύρισεν — ὡς ἀντελήφθην τοῦτο εὐκρινῶς — ὅτι «ὁ πεθαμένος δὲν
ἀνασταίνεται», τώρα περισσότερον πιστός, μονολογεῖ: «Καὶ δὲν πι-
στεύομεν», σταυροκοπηθείς!!

Ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης, ὁ κ. Ἀλιφεράκης, ἐπελήφθη τῆς βοηθείας
τοῦ νεκραναστάντος, διατάξας, ὅ,τι ἐπεβάλλετο διὰ τὴν ἀποθεραπεί-
αν του, ὅπερ δὲν ἔπραττε μέχρι τῆς ὥρας ἐκείνης, θεωρῶν τοῦτο
πρὸ πολλοῦ νεκρόν! Εὐθὺς μὲ τὴν πάροδο τῶν πρώτων ὡρῶν, τὸ
παιδὶ συνῆλθεν, ἐγνώρισεν ἐμένα τὸν πατέρα του, ἐζήτησε τὴν μαμά
του καὶ γενικῶς ἡ κατάστασίς του ἐφαίνετο βελτιωθεῖσα αἰσθητῶς.
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* * *

Α
νάδοχος, εἰς τὴν σωτήριον Βάπτισιν τοῦ παιδιοῦ, παρέστη ὁ
συγχωριανός μας κ. ᾿Εμμανουὴλ Μαρκουλάκης, ὅστις καὶ ἀναχω-

ρήσας διὰ τὸν Βατόλακκον, μετέδωσε τὴν εὐχάριστον εἴδησιν τῆς
ζωῆς τοῦ παιδιοῦ, μετὰ τὴν Βάπτισίν του. Τὸ ἴδιον ἔπραξα καὶ ἐγώ,
κατὰ τὴν 7ην ἀπογευματινὴν ὥραν, ὅτε καὶ διεμήνυσα, μὲ τὸ τελευ-
ταῖον αὐτοκίνητον, εἰς τὴν ἄπελπιν σύζυγόν μου, ὅτι τὸ νεκραναστη-
θὲν παιδί μας, εὑρίσκεται ἤδη ἐκτὸς κινδύνου.

῾Ο Ἅγιος Νεκτάριος, εἰς τὴν θαυματουργίαν τοῦ ὁποίου ὁλοψύχως
εἴχομεν ἐμπιστευθῆ τὴν διάσωσιν τοῦ παιδιοῦ μας, δὲν μᾶς περιε-
φρόνησεν. Εἶναι ὁ πλησιέστερος Ἅγιος τῆς ἐνταῦθα κατοικίας μας,
τὸν ἱερὸν Ναὸν τοῦ ὁποίου πάντοτε ἐπισκεπτόμεθα καὶ πρὸς Αὐτόν,
μὲ θρησκευτικὸν δέος, ἀναπέμπομεν δεήσεις καὶ δοξολογίας, παρα-
κολουθοῦντες καὶ ἀναγινώσκοντες τὰ ποικίλα εἰς τοὺς συνανθρώ-
πους μας θαύματά Του.

Πολὺ δικαιολογημένα ὅθεν, εἰς τὸ ἀπρόοπτον δυστύχημά μας, πρὸς
τὸν ̓́ Ιδιον νὰ τείνωμεν χεῖρα βοηθείας καὶ τὸ ̔́Αγιον ὄνομά Του συνε-
χῶς νὰ ἐπικαλούμεθα ὡς ἐκ συμφώνου καὶ ἐγὼ καὶ ἡ σύζυγός μου.

῾Η σύζυγός μου, μετὰ τὸ τραγικόν μας δυστύχημα, παραμείνασα
εἰς τὸ χωρίον μας ὀλοφυρομένη, εἰς τὸν Ἅγιον Νεκτάριον παρέδωσε
τὸ ἀποχωροῦν ἐσπευσμένως θανάσιμα τραυματισθὲν τέκνον μας.
᾿Ιδοὺ τὰ λόγια της, μετὰ τὴν ἀπολιποθυμίαν της καὶ εἰς ἐπήκοον
ὅλων τῶν συγχωριανῶν της, πολλοὶ τῶν ὁποίων διὰ πρώτην φορὰν
ἤκουον διὰ τὸ ὄνομα τοῦ νέου Ἁγίου Νεκταρίου, διερωτώμενοι καὶ
λαμβάνοντες τὰς δεούσας πληροφορίας, διὰ τὸν νέον τοῦτον θαυμα-
τουργὸν Ἅγιον.

Μ᾿ αὐτὰ τὰ λόγια λοιπόν, συνεχῶς, ἐπεκαλεῖτο τὴν βοήθειαν τοῦ
θαυματουργοῦ Ἁγίου:

— Ἅγιέ μου Νεκτάριε, σῶσε μου καὶ γιάτρεψε τὸ παιδί μου.
Αὐτὴ ἡ ἐπίκλησις, μὲ ὑψωμένας τὰς χεῖρας καὶ τὰ μάτια πρὸς τὸν

Οὐρανόν, ἐπανελαμβάνετο ἐπὶ ὥρας, ἄνω τῶν τριῶν, μὴ παραλείπου-
σα νὰ ἐπιζητῇ καὶ τὴν συμπαράστασιν τῆς Μεγάλης πονεμένης Μάν-
νας, τῆς Παναγίας μας, πρὸς τὴν ̔ Οποίαν συμπληροῦσα ἔλεγεν: «Πα-
ναγία μου, γίνου Μητέρα καὶ τοῦ παιδιοῦ μου». Ἄς εἶναι τὸ πανάγιον
ὄνομα τοῦ Σωτῆρος μας καὶ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας τρισευλογημέ-
νον!

Αἱ συνεχεῖς, ἀδιάκοποι, ἐπίμονοι, αἱματωμέναι ἐπικλήσεις, ἐπέφε-
ρον καὶ εἰς τὴν ἀπαρηγόρητον σύζυγόν μου, ἄμεσον καὶ αἴσιον τὸ
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ἀποτέλεσμά των!
Μετὰ τρεῖς ἤ τέσσαρας ὥρας, ἡ

ἐπιμόνως προσευχομένη μάννα, ἀν-
τελήφθη μπροστά της, μίαν σκιὰν
νὰ περνᾶ καὶ μίαν φωνὴν νὰ τῆς
λέγῃ:
— Μὴ κλαῖς καὶ τὸ παιδί σου θὰ

γίνῃ καλά!
Μετὰ τὴν διαβεβαίωσιν ταύτην, ἡ

σύζυγός μου ἔλαβε τοιαύτην ἀνα-
κούφισιν, ὥστε ἔπαυσε κλαίουσα καὶ
μόνον τώρα, μετατρέψασα τὴν ὁλό-
θερμον προσευχήν της, εἰς προσευ-
χὴν εὐχαριστίας, λέγουσα τοῦ λοι-
ποῦ: «Εὐχαριστῶ Σε, Ἅγιέ μου Νε-
κτάριε, ποὺ μοῦ γιάτρεψες τὸ παιδί
μου, εὐχαριστῶ Σε...» καὶ πάλιν τὴν

ἰδίαν εὐχαριστίαν, ἀναπέμπουσα ἐξακολουθητικῶς ἐπὶ ὥραν, ἐν ἀπο-
ρίᾳ τοῦ πλήθους, τὸ ὁποῖον μετὰ τὴν εἴδησιν τῆς σωτηρίας τοῦ
παιδιοῦ, ὅλοι καὶ ὅλαι μαζύ μας, ἐδόξαζον τὸν Παντοδύναμον καὶ τὸν
Ἅγιόν Του Νεκτάριον, ποὺ μὲ τέτοιον θαυματουργικὸν τρόπον, ἀπήν-
τησεν εἰς τὰς δεήσεις ἡμῶν ἀμφοτέρων, θερμῶς πρὸς Αὐτὸν προσευ-
χομένων.

῎Εκτοτε τὸ παιδὶ ἀνελάμβανε συνεχῶς. Τὴν τρίτην ἡμέραν, ἦτο
τελείως καλά. ῞Ομως ἐκ φόβου τοῦ ἰατροῦ, παρέμεινεν ἐπὶ 8 ἡμέρας
εἰς τὴν κλινικὴν καθ᾿ ἅς ἐθεραπεύθησαν αὐτομάτως αἱμοραγίαι καὶ
κατάγματα καὶ θλᾶσις τοῦ κρανίου, ὡς ἐδείκνυον αἱ ἀκτινογραφίαι!
Ἀναχωροῦντες τῆς κλινικῆς μετὰ 8ήμερον καὶ εὐχαριστοῦντες, ὁμοῦ
μετὰ τῆς συζύγου μου, τὸν ἰατρὸν κ. Ἀλιφεράκην, μᾶς ὡμολόγησεν
ἄνευ δισταγμοῦ, ταῦτα:

— Κυρία Ζουρίδου, εἰς τὸ παιδί σας ἔγινε φανερὰ νεκρανάστασις.
Κανένα ̔́Αγιον εἴχατε βοηθό! Προσέξατέ το μόνον, νὰ μὴ σᾶς ξαναπέ-
σῃ, γιατὶ ὅπως εἶναι τώρα θὰ γίνῃ πολὺ ἐπικίνδυνον ἕνα νέο πέσιμο!

῎Ηδη πανευτυχεῖς εὐχαριστοῦμεν, ἡμέραν καὶ νύκτα, τὸν Μέγαν
Δωρεοδότην, ῞Οστις διὰ τοῦ Ἁγίου Του Νεκταρίου, ἀνέβλυσε τὴν
τόσον ἀνέλπιστον ἴασιν, ἀνασύρας θαυματουργικῶς ἀπὸ τοῦ θανάτου
εἰς τὴν ζωὴν τὸ ἀγγελούδι μας, χαρίσας τοῦτο εἰς ἡμᾶς ὡς ἀδιάψευ-
στον μάρτυρα τῶν λόγων τῆς Γραφῆς: «Τίς Θεὸς Μέγας ὡς ὁ Θεὸς
ἡμῶν; Σὺ εἶ ὁ Θεός, ὁ ποιῶν θαυμάσια Μόνος».
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Ἄς εἶναι, Κύριε, τὸ Πανάγιον ῎Ονομά Σου τρισευλογημένον εἰς
τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

* * *

«Αὐτὸς εἶναι ὁ παππούλης ποὺ ἦλθε...»

Ο
ἱ πάντοτε ὑπόχρεοι ὡς ἄνω γονεῖς, ᾿Εμμανουὴλ καὶ Μαρία Ζουρί-
δου, ἐκδηλώνουν ἀπὸ τότε νυχθημερὸν τὴν εὐγνωμοσύνη των

πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν Ἅγιον.
᾿Εφέτος, τὸν Μάρτιον τοῦ 1965, ὁ Νῖκος των μόλις εἰσελθὼν εἰς τὸ

6ον ἔτος ἐκρυολόγησε καὶ μετὰ δύο ἡμερῶν ἀδιαθεσίαν ἔπεσεν εἰς
τὸ κρεβάτι μὲ 42,2 πυρετόν. Οἱ γονεῖς ἀπὸ κοινοῦ, ὡς συνήθως,
κατέφυγον διὰ τῆς κεκανονισμένης των ἀλλὰ θερμοτέρας προσευ-
χῆς, εἰς τὸν ἰδικόν των οἰκογενειακὸν ἰατρόν. Μετὰ ἐπεδόθησαν νὰ
νοσηλεύσουν τὸ παιδί των μὲ βεντοῦζες καὶ ἐντριβὰς καὶ νὰ τὸ
ἑτοιμάσουν νὰ κοιμηθῇ. ῞Οταν ἡ μαμὰ τὸ ἑτοίμασε, τὸ ἐβοήθησε νὰ
σηκωθῇ διὰ νὰ κάμῃ τὴν προσευχήν του καὶ νὰ κοιμηθῇ.

Τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς, τὴν προσοχὴν τοῦ παιδιοῦ ἀπέσπασε
γέρων ἱερεύς, ὅστις παρουσιασθεὶς ἐρράντιζε τὸ παιδί, τὸ ὁποῖον
σκουπίζον τὸν ἁγιασμὸν ἀπὸ τὸ μέτωπόν του ἔλεγε: «Μαμὰ ἕνας
γέρος παπᾶς μὲ ῾῾ψεκάζει᾿᾿ (λέξις γνωστὴ εἰς τὸν μικρὸν ἀπὸ ψέκα-
σμα τῆς ἀμπέλου των εἰς τὸ χωριὸ καὶ τῆς κρεβατίνας των εἰς
Χανιά), μοῦ ρίχνει νερό», καὶ ἐσκούπιζε συγχρόνως μὲ τὰ χεράκια
του τὸ μέτωπον καὶ τὸ κεφάλι του προφυλασσόμενον. ̔ Ημεῖς ἀμφότε-
ροι καθησυχάσαμε τὸ παιδὶ ἀποδώσαντες, ὡς ἦτο φυσικόν, τὴν ὀπτα-
σίαν του εἰς τὸν πυρετόν του, ἐνῷ ἡ μικρή μου κόρη ἐφοβήθη καὶ
ἐχρειάσθη νὰ καθησυχάσωμεν καὶ αὐτήν.

Ἄς ἔχῃ δόξαν ὅμως ὁ Θεὸς καὶ ὁ Θαυματουργὸς ̔́Αγιος Νεκτάριος,
῞Οστις ὄντως εἶχε παρουσιασθῆ καὶ ἐθεράπευσε τὸ παιδί. Τοῦτο ἐκοι-
μήθη κανονικά, ἐφαίνετο πολὺ καλύτερα καὶ μᾶς ἐπέτρεψε νὰ κοιμη-
θοῦμεν καὶ ἡμεῖς. Τὸ πρωΐ ὁ υἱός μας ἦτο ἀπολύτως ὑγιὴς καὶ ἕτοιμος
νὰ ἐγερθῇ ὡς πάντοτε. Μετὰ δυσκολίας τὸν ἐκρατήσαμεν εἰς τὸ
δωμάτιόν του μὲ παιγνίδια, διὰ νὰ τὸν ἀναγκάσωμεν νὰ παραμείνῃ
οἰκουρῶν. Μετὰ τὸ φαγητὸν συνεκεντρώθημεν εἰς τὸ δωμάτιόν του,
γιὰ νὰ τὸ συγκρατοῦμεν ἐκεῖ. Περὶ τὴν 1ην μεταμεσημβρινὴν ὥραν,
τὸ παιδὶ ὑγιέστατον μᾶς πληροφορεῖ: «Νάτος πάλι, ἔρχεται ὁ παπ-
πούλης· μοῦ γελᾷ, δὲν τὸν βλέπετε»; Πράγματι εἰσῆλθεν ἀπὸ τὴν
θύραν, ἐπλησίασε τὸ παιδί, τοῦ ὡμίλησε, τοῦ ἀπήντησεν ἐκεῖνο γελα-
στὸ καὶ συνεσταλμένο καὶ παρακολουθοῦντες ἡμεῖς τὴν μορφὴν τοῦ
παιδιοῦ καὶ τὰς ἐκδηλώσεις του, γέλιο, κινήσεις του καὶ τέλος ἕνα
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του «ναί», συνεπεράναμεν ὅτι θὰ τὸ ἠρώτησε τὶ κάνει καὶ ὅτι ἔγινε
καλά.

Ἄς ἔχῃ δόξαν τὸ ὄνομά Του! Συνδυάζοντες τὰς δύο Του ἐπισκέ-
ψεις,  ἐβεβαιώθημεν ἀκλόνητα καὶ περὶ τῆς νεωτέρας Του εὐεργεσί-
ας καὶ τῆς ἐξαφανίσεως οἱασδήποτε κακοδιαθεσίας ἀπὸ τὸ παιδί,
ὅπερ ἐπέτρεψε τὴν ἐλευθέραν του πλέον κυκλοφορίαν ἐντὸς καὶ
ἐκτὸς τῆς οἰκίας μας.

῎Εκτοτε μᾶς ἐπιδεικνύει τὴν φωτογραφίαν τοῦ Ἁγίου καὶ μᾶς βε-
βαιώνει ὅτι «Αὐτὸς εἶναι ὁ παππούλης ποὺ ἦλθε».

Θὰ Τὸν εὐγνωμονοῦμεν ἐφ᾿ ὅρου ζωῆς.
�

(*) Περιοδ. « Ἅγιος Κυπριανός», ἀριθ. 237/᾿Ιούλιος-Αὔγουστος 1990, σελ. 206-207, ἀριθ.

238-9/Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1990, σελ. 247-248.

• Τὸ θαῦμα αὐτὸ τοῦ ̔Αγίου Νεκταρίου περιέχεται στὸ βιβλίο «Βίος, Πολιτεία καὶ

Θαύματα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Αἰγίνης», σελ. 269 κ.ἑ., τρίτη ἔκδοσις, Χανιὰ 1965,
ποὺ εἶχε τὴν εὐγενῆ καλωσύνη νὰ μᾶς ἀποστείλη ὁ εὐσεβὴς κ. Κωνσταντῖνος Ἀ.
Κωστουράκης (Λεωφ. 8ης Δεκεμβρίου 55, 731 00 Χανιὰ Κρήτης) μαζὶ μὲ τὴν φωτο-
γραφία τοῦ νεκραναστηθέντος, τὴν ὁποία δημοσιεύομε. Τὸ 1985, ὁπότε μᾶς ἐστά-
λησαν τὰ στοιχεῖα αὐτά, ὁ νεκρέγερτος ἤδη εἶχε ἀποστρατευθῆ, ἐνῶ ὁ πατέρας
του εἶχε κοιμηθῆ.


