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μας. Ἡ ἀμηχανία τοῦ κύρ-Νίκου ἦταν φανερή κάθε 
φορά πού κάποιος τῆς παρέας ἦταν νεόφερτος. Στήν 
κατάλληλη στιγμή ἄρχιζε, ἄν ἤσουν μοναχός ἀπό 
τό καλογερικό σου ὄνομα, τόν ἅγιο πού γιορτάζεις. 
Γνωρίζεις ὅμως τούς συνωνυμούντας ἁγίους; Ὁ ἴδιος 
ἤξερε ὅλον τόν Συναξαριστή τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου 
πατρός ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ὄχι μόνον 
ἐπειδή διάβαζε κάθε πρωί τό συναξάρι τῆς ἡμέρας, 
ἐφαρμόζοντας καλογερικόν κανόνα, ἀλλά γιατί εἶχε 
ἀντιγράψει ὅλον τόν Συναξαριστή, μέχρι καί τόν 
πιό μικρό ἅγιο, σέ τρεῖς περιλήψεις –μικρή, μεσαία 
καί μεγάλη– σέ τετράδια, καί ὅλο αὐτό τό ὑλικό τό 
χρησιμοποιοῦσε στήν καθημερινή του ἐργασία.

Οἱ ἐρωτήσεις πρός τόν ἐπισκέπτη συνεχί ζονταν 
ἀκάθεκτες: Γιά τόν τόπο καταγωγῆς· σέ ποιόν δρόμο 
μένεις, γνωρίζεις ἐκεῖνο τό ποτάμι ποῦ περνάει 
δίπλα στήν πόλη, μήπως ἀγνοεῖς τό φυτό ποῦ βγαίνει 
στό τάδε σημεῖο; Ξέρεις τόν τάδε συντοπίτη σου 
ἅγιο καί τόν δείνα νεομάρτυρα; Ἀλλοίμονό σου ἄν 
δέν ἤξερες τήν ἁγία νεομάρτυρα Παρασκευή, πού 
σφάχτηκε λίγο πιό ἔξω ἀπό τό σημερινό χωριό πού 
ἔχει τό ὄνομά της καί ὁ σφαγμένος λαιμός τῆς βγάζει 
ἁγίασμα. Ἀλλοίμονό σου ἄν δέν ἤξερες τόν τόπο 
σου μέ τίς παραμικρές του λεπτομέρειες. Πράγματι, 
ἀλλοίμονό μας ἄν δέν ψάχνουμε τίς ρίζες μας, ἐμεῖς 
τά ἀποκυήματα τοῦ ὀγδόου αἰῶνος. Ἀλλοίμονο στή 
νεότητα ἄν δέν ψάχνει τίς ρίζες της.

Ὁ κύρ-Νίκος δέν ἦταν κακός, κι ἅς φέρ νονταν 

porfyrios 31-48.indd   40 3/11/21   10:36 πμ



Ὁ Πεντζίκης ὡς παιδαγωγός 41

συχνά ἀθυρόστομα ἤ καί ἐπιθετικά. «Ἄν ἔβλεπε 
μερμήγκι νά περνάει, θά σταματοῦσε νά τό κάνει 
δρόμο. Καλός, ἅγιος, σοφός», μοῦ εἶπε ἕνας ἁπλοϊκός 
ἄνθρωπος16. Ἦταν μυσταγωγός. Τήν κουβέντα σιγά-
σιγά τήν ἀνήγαγε σέ θεωρία γιά νά τήν τελειώσει ὡς 
θεολογία. Ἦταν παιδαγωγός. Ἦταν δάσκαλος, ὅπως 
τό λέει σέ ἕνα του ποίημα: συλλογιέμαι λοιπόν ὅτι 
ἐτάχτηκα παιδαγωγός / πρέπει νά ἐκφράσω τό αἰώνιο 
συνολικό πρόσωπο τῆς ζωῆς17.

Γιά ὅσους τόν γνωρίσαμε, μέ τήν ἐν Κυρίῳ 
καύχηση γι’ αὐτήν τή θεόσδοτη δωρεά, κατα θέτουμε 
ὅτι ὁ κύρ-Νίκος ἦταν μοναδικός παι δαγωγός. Μᾶς 
πῆρε παιδιά καί μᾶς ἔμαθε βῆμα-βῆμα, στράτα-
στράτα, τόν δρόμο πρός τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

Ἡ ὥρα σέ ἐκεῖνο τό ὑπερῶο κυλοῦσε ἀλλά 
χρονικά ὅρια δέν ὑπῆρχαν. Ἀρκεῖ νά μήν πή-
γαινες πρωί. Μετά τίς τρεῖς τό μεσημέρι ὅλη ἡ 
ὥρα καί τό σπιτικό σοῦ ἀνῆκε, μέχρι τά μεσά νυχτα καί 
ἀκόμη παρά πέρα, καί δωδεκάωρα ἀκόμη περάσαμε 
μέ τά κεράσματα τῆς κυρίας Νίκης καί τό ἀείρροο 
μέλι τοῦ κύρ-Νίκου. Πράγ ματι ὁ κύρ-Νίκος εἶχε βρεῖ 
τόν τρόπο νά νικήσει αὐτόν τόν μεταπαραδείσιο 
τύραννο πού λέγεται χρόνος. 

Τώρα ὅμως ἀπόψε ὁ χρόνος τελειώνει. Ὕ στερα 

16. Ὁ κ. Τάκης Ἰωσηφίδης, κηπουρός στό Κοιμητήρι τῆς 
Εὐαγγελιστρίας, στή Θεσσαλονίκη.

17. Ν.-Γ. Πεντζίκης, Παλαιότερα Ποιήματα καί Νεώτερα Πεζά, 
ΑΣΕ, Θεσσαλονίκη 21988, σελ. 42.
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ἀπό τήν ἐπέτειο ὁμιλία τοῦ Ἀρχιε πισκόπου 
Αὐστραλίας σέ ἀξιόλογο πνευματικό Ἵδρυμα 
τῆς πόλεως αὐτῆς, τό πρόσωπο τοῦ κύρ-Νίκου 
παρουσιάζεται ὡραιότατο καί ἔκπαγλο. Δέν ἔχει 
ἀνάγκη κανενός φτιασιδώματος. Ὀγδόντα-πέντε 
χρόνια, ψηφίδα-ψηφίδα μέσα σ’ αὐτήν τήν πόλη, 
φτιάχτηκε τό ψηφιδωτό της μορφῆς τοῦ μακαριστοῦ 
Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη. Χρειάζεται τώρα νά δοῦμε 
αὐτό τό ὁλόφωτο πρόσωπο καί νά καταλάβουμε 
τή μακεδονίτικη γνήσια λαλιά του, τά παιδιά τῆς 
Μακεδονίας, τά παιδιά τῆς Θεσσαλονίκης, χωρίς 
νά ντρεπόμαστε τή φωνή τῶν γερόντων, τή φωνή 
τῆς μανιᾶς μας. Νά τή μάθουμε, ἔστω καί ἄν τούς 
μακεδονίτικους τύπους ἄλλοι τούς χαρακτηρίζουν 
λάθη18. «Πῶς νά μπορέσουν νά μ’ ἀκούσουν οἱ 
νέοι, τά παλικάρια, οἱ κοπέλες, οἱ ἄντρες, πού ἔχουν 
προχωρήσει πολύ περισσότερο ἀπό μένα, πού 
ἔχουν συνηθίσει τό βουνό καί πηγαίνουν τακτικά, 
ἀνεβαίνουν καί κατεβαίνουν στήν ψηλότερη κορυφή 
Κ’στό; Πῶς εἶναι δυνατό νά μ’ ἀκούσουν ὅταν θά 
τούς πῶ, ὅτι Κ’στός σημαίνει Χριστός καί θελήσω 
νά συνεχίσω, ὀμιλώντας γιά τήν παρουσία τοῦ 
Θεοῦ;»19. Ὁ κύρ-Νίκος, μέσα στούς μουχλιασμένους 
δρόμους αὐτῆς ἐδῶ τῆς πόλης εἶδε τό πρόσωπο τοῦ 

18. Ἰγνάτης Τρελλός, Οἱ Ὥρες τῆς κυρίας Ἔρσης, Ἐρμῆς, Ἀθήνα 
1987, σ. 54 κ.ἑ., (δηλαδή ὁ νομπελίστας Γιῶργος Σεφέρης).

19. Ὁμιλήματα, σελ. 58.
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