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Prolog

Ideea redactării biografiei părintelui Nicolae 
Planas s-a născut din dorin@a noastră de a prezenta 
istoria ora\ului Atena în timpurile moderne, dintr-o 
perspectivă, probabil, mai pu@in cunoscută de mul@i 
oameni, pentru că, după ocuparea Atenei de către 
turci în 1456 \i până în prezent, nu au fost publicate 
toate aspectele interesante ale vie@ii locuitorilor \i ale 
acestui ora\.

Astfel, am scris despre via@a \i moartea tragică a 
lui „Filotei Venizelos” (1522-1586), oferind în acelaşi 
timp multe informa@ii despre evenimentele dramati-
ce \i climatul acelei epoci, într-o naraţiune ficţională 
u\or de citit, care însufleţeşte personaje, conflicte \i 
acte de eroism din trecut, cu scopul de a avea un rol 
exemplificator în zilele noastre.

În continuare am istorisit în acelaşi fel, reprezen-
tativ \i cronografic, scurta luptă pentru supravie @ uire, 
curajul \i decapitarea tragică a grădinarului de opt-
sprezece ani din Atena, Mihail Baknana (1753-1771). 
|i am descris acea pregătire febrilă, tainic-duhovni-
cească, socială \i politică – de dinainte de revolta 
Orlov, precum şi anii plini de suferin@ă până la pră-
bu\irea domina@iei otomane în Atena.
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După aceea, am căutat o personalitate nouă, di-
namică, ca să prezentăm, completând o trilogie, con-
ţinutul cel mai profund, spiritual al ultimilor ani ai 
secolului al XIX-lea şi ai începutului secolului al XX-
lea, pentru că în această perioadă au fost puse teme-
liile nu numai ale capitalei statului, ci şi ale structurii 
naţiunii greceşti, în general.

Astfel, spontan, am găsit personalitatea sfântă, 
smerită \i eliberată de toate prejudecăţile epocii sale 
a preotului Nicolae Planas, care nu numai că ne-a 
impresionat cu trăirea lui neîntinată, dar ne-a des-
coperit \i acele puteri care au reu\it să reziste, în 
confuzia \i decadenţa aroganţei ateniene din acele 
vremuri.

Atena, în timpul părintelui Planas, se afla în pra-
gul morţii ei spirituale. Întuneric, orbire, decădere şi 
nesimţire au fost caracteristicile atât ale vieţii sociale, 
cât şi ale celei personale. O înfierare pe care nu au 
ascuns-o unii poeţii, cum ar fi P. Sinodinos care scria:

„Plânge lumea în Grecia,
vândută, ftizică,
Cu mănu\i, în frac, 
mascaradă occidentală”.

Exact atunci apar părintele Planas, Alexandru 
Papadiamantis, Alexandru Moraitidis şi alte sufletele 
demne şi sfinte, care au încercat să păstreze – nu 
uşor – vii tradiţiile neamului, credinţa şi adevărul vie-
ţii. |i în linişte, fără gălăgie, să salveze mădularele 
binecuvântate ale poporului şi să protejeze cele mai 
înalte valori ale Elenismului şi Ortodoxiei, prin sluji-
rea Cuvântului şi viaţa liturgică a Bisericii.
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Fapta curajoasă de a redacta biografia părintelui 
Nicolae Planas nu a fost uşoară. Am avut ini @ ial ca 
aproape unic ajutor amintirile şi mărturiile ucenicei 
ieromonahului Planas, călugăriţa Marta, expuse pen-
tru prima dată într-o carte în 1965, în ediţiile Al. \i E. 
Papadimitriou.

Aşa că am pornit imediat o adevărată campanie 
de culegere de informaţii istorice, care s-au intersec-
tat cu viaţa părintelui, în plus fa@ă de laudele, co-
mentariile şi analizele constructive care se regăsesc 
în cele mai multe dintre publicaţiile existente până în 
momentul începerii cercetării noastre.

|i într-adevăr, eforturile noastre de lungă durată 
\i de multe ore ne-au adus o recoltă bogată.

Am cercetat în Atena, în Naxos \i în alte insule 
cicladice biblioteci, biserici, arhive, registre de stare 
civilă, registre matricole, cimitire şi servicii, asocia@ii 
\i fundaţii. Am întrebat mulţi oameni, pentru a desco-
peri în cele din urmă un adevărat tezaur de informa @ ii 
care alcătuiesc o dimensiune a personalită@ii părinte-
lui până acum necunoscută, sfântă \i în acelaşi timp 
dinamică, cu adânci rădăcini genealogice.

|i astfel, am pus baza structurii narative a căr@ii 
noastre pe un bogat material istoric cercetat, comple-
tat \i cu alte evenimente de zi cu zi din Atena.

Nu sunt eu în măsură să judec rezultatul tuturor 
eforturilor în ceea ce prive\te persoana despre care re-
latăm. Credem, totu\i, că am adoptat cu dragoste tema 
\i ne-am adâncit în cercetarea noastră, cât de mult s-a 
putut, până la rădăcinile ei cele mai îndepărtate, des-
coperind, pentru prima dată, elemente necunoscute 
despre personalitatea Părintelui Planas.
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Metodele de cercetare \i finalizarea căr@ii noastre 
au fost o aventură duhovnicească pe care ar fi inte-
resant să o povestim cândva! Nu este, însă, subiectul 
acestui prolog. Aici, imperativă întâietate are înda-
torirea noastră faţă de unii oameni buni care ne-au 
ajutat, astfel încât să ducem la bun sfârşit cea de-a 
treia parte a trilogiei noastre.

|i, bineîn@eles, începând cu preoţii, trebuie să 
mul @ umim mai întâi din inimă părintelui Antonie Ga-
valas, preot paroh al bisericii Sfântul Ioan de pe strada 
Vouliagmenis, nu numai pentru marele interes arătat, 
dar \i pentru dragostea sa faţă de noi, cei care ne-am 
ocupat de biografia părintelui Nicolae Planas.

Din acelea\i motive le mul@umim şi părintelui 
Mario Dapergolas, preot paroh al bisericii Schimba-
rea la Faţă din Plaka (Kottakis), părintelui Panagiotis 
Papapanagiotis, preot paroh al Bisericii Sfântul Ioan 
Gargaretas, \i părintelui Emanuil Remoundos, preot 
al credincio\ilor romano-catolici din Naxos.

De altfel, pentru buna îndrumare a cercetării noas-
tre \i pentru bunăvoinţa lor, trebuie să le mul @ umim 
doamnelor Antonia Maitou \i Elisabeta Villantoni din 
Naxos \i doamnei Kalliopi Foutakoglou-Elevtheriou 
de la notariatul din Naxos.

Vom mulţumi de asemenea şi lui Ioan Dellaroka 
şi vom pomeni şi pe răposatul părinte Dionisie 
Fili p   pas, verişorul primar al lui Ioan Nicolae Planas, 
care m-au îndemnat permanent şi m-au îcurajat în 
demersul meu, oferindu-mi totodată şi informaţii 
utile.

De altfel, într-un fel sau altul am primit ajutor \i 
de la Mitropolia Paronaxia, de la arheologul Geor-
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ge Mastoropoulos, de la filologul Antonie Tziotis, 
precum \i de la respectabila doamnă Elena Atana-
sia Rompaki, nepoata nurorii părintelui Planas. Le 
mul @ umim călduros.

Am lăsat la sfârşit men@ionarea, în ordine alfabe-
tică, a domnilor Lazăr Teofilos, Iacob Emm. Kamba-
nellis, Nicolae Kefalliniadis \i Iacob Navpliotis-Saran-
tino, acestora datorându-le nu doar mulţumiri, ci \i 
recunoştinţă.

Aceşti oameni buni \i binecuvântaţi, care se află 
la un nivelul înalt al vieţii duhovniceşti şi sociale din 
Naxos, ne-au înmânat un material valoros de docu-
mente şi alte informaţii. În acelaşi timp, însă, au fost 
de acord şi au primit cu entuziasm hotărârea mea 
de a scrie despre această personalitate din Naxos, 
părintele Planas. Acest lucru denotă faptul că ei erau 
conştienţi de importanţa lui istorică \i încredin@a@i de 
sfin@enia persoanei lui.

|i în ambele privin@e au avut dreptate, căci „Ni-
colae Planas din Naxos” a fost declarat sfânt de către 
Patriarhia Ecumenică. |i, astfel, toţi creştinii ortodocşi, 
pot de acum cânta: „Pe vlăstarul cel nou din insula 
Naxos şi liturghisitorul cel sfinţit al atenienilor, pe pă-
rintele nostru şi bineplăcutul lui Dumnezeu Planas, cu 
laude şi cântări să-l întâmpinăm”.

Mul@umiri pentru cea de-a \aptea reeditare

După ce cartea mea a fost reeditată de şase ori, 
şi datorită impactului favorabil pe care l-a avut asu-
pra publicului cititor credincios, editura Apostoliki 
Diaconia a decis să o includă între publicaţiile sale. 
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Acest lucru nu numai că m-a bucurat, dar m-a şi en-
tuziasmat, pentru că „Părintele Nicolae Planas” este 
publicată printre ediţiile oficiale ale Bisericii, care 
este mediul potrivit pentru cărţile de acest gen.

De aceea simt o recunoştinţă profundă fa@ă de 
Consiliul Administrativ al editurii Apostoliki Diaco-
nia \i, în special, fa@ă de Preasfinţitul Agathanghel, 
Episcopul Fanarului, care a fost referentul. Le mulţu-
mesc tuturor din adâncul inimii mele.

Noua Smirnă, Mai 2011

Dimitris S. Ferousis



Prima arãtare

Devreme, în dup[-amiaza acelei zile, comandantul 
\i negustorul Ioan Planas \i-a l[sat neterminate 

treburile din pia@a insulei. S-a înf[\urat în caftanul lui 
gros \i a ie\it pe strad[. A aruncat o privire rapid[ la 
dreapta, apoi la stânga pe plaja pustie \i s-a îndreptat 
cu pa\i repezi spre cas[.

A fost grea acea iarn[ a anului 1858 în arhipelag. 
Frigul aspru \i vântul puternic cuprinseser[ de dou[ 
zile insula cicladic[, acum în ianuarie.

B[rcile care se aflau în jur, pe mare, erau în pe-
ricol s[ se scufunde. Dar \i cele care erau legate în 
port, în golfurile mici \i în docurile de lemn se luptau 
cu valurile violente, care se dezl[n@uiau peste ele \i 
încercau s[ le atrag[ spre sud, dincolo de Koufonisia 
sau pe @[rmurile insulei Paros, \i s[ le zdrobeasc[.

De vreme ce continuase s[ fie vreme rea pân[ 
în amurg, pu@ini locuitori mai r[m[seser[ pe str[zile 
goale, în magazinele mici \i în tavernele de pe plaj[. 
Cei mai mul@i – marinari, pescari \i muncitori în port 
– se retr[seser[ în casele lor calde \i a\teptau s[ se 
îndrepte vremea. Doi-trei locuitori care erau întârzia@i 
„în zona morilor” de lâng[ „Palate”, p[\eau în grab[ 
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înf[\ura@i în mantii, pentru a ajunge mai repede pe 
str[du@ele protejate de castelul vene@ian \i apoi s[ 
ajung[ \i ei la c[ldura familiei lor.

C[pitanul Ioan era dintr-o familie renumit[ din 
Naxos, cu r[d[cini adânci \i cu rela@ii sociale în în-
treaga insul[. Se înrudea din partea tat[lui s[u, Nico-
lae Planas, \i din partea so@iei lui, Augustina, cu vechi 
familii nobile din partea locului. Iar casele, fermele, 
turnurile, terenurile, câmpurile \i presele lui de ulei 
erau numeroase \i r[spândite pe întreaga insul[.

În plus, familiei Planas îi apar@ineau \i bisericu@a 
privat[ cu hramul sfântul Nicolae, precum \i m[n[stirea, 
vaporul (caicul) \i moara situat[ central în Naxos, pe 
care kir Nicolae Planas, împreun[ cu alte obiecte 
pre @ ioase, precum icoane, livezi, ceasul de aur, le-a 
d[ruit fiului s[u Ioan Planas prin testamentul scris cu 
mâna lui în 1835:

„Îi las fiului meu Ioan icoana Sfântului Ioan 
Botez[torul pentru s[vâr\irea litiei în biserica 
Botez[torului. Îi las \i moara lui Lourdas cu anexele, 
cu gospod[ria \i cu livada morii, cu @arina Sfântului 
Gheorghe mai sus de moar[, s[ le st[pâneasc[ pe 
toate, a\a cum le-am st[pânit eu. Îi las înc[ \i via, 
cump[rat[ de mine de la Fakinou în Agersani. De 
asemenea îi las \i un butoi de fier \i cinci vase solide 
pentru moar[. Îi las cuf[rul \i toate carele mele. Cea-
sul meu de aur...”

În mod special, existen@a morii aflate în posesia 
celor din familia Planas este confirmat[ \i de alte do-
cumente. Într-unul dintre acestea, care a fost redactat 
în 3 mai 1833, scrie:
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„...domnul Ioan Damirales... d[ruie\te moara 
de vânt... fratelui s[u Marcu Damirales... aflate în 
apropierea morilor de vânt ale orfanilor P[rintelui 
Tziotou \i lâng[ cea a lui Nicolae Planas, spre Şcoala 
greac[...”

Dintr-un alt document rar din 1831 reiese statu-
tul social al p[rintelui familiei Planas, domnul Nico-
laki, precum \i participarea lui activ[ la activit[@ile 
comune zilnice din Naxos.

|i anume, este vorba de un rol important, de 
mediator, pe care a fost chemat s[-l îndeplineasc[ 
între cunoscute familii din timpul s[u, pentru a oferi 
solu@ii acceptate f[r[ împotrivire de c[tre cei care au 
solicitat arbitrajul:

„Subsemna@ii Iacob Fragkopoulos \i Teodosie 
Gkilis, neîn@elegându-se în ce prive\te partea care li 
se cuvine din vinurile comune, în care în ultimul an 
distinsul domn Iacob Fragkopoulos nu a vândut decât 
cota care îi revenea din aceast[ asocia@ie. Pentru aso-
ciatul lui, domnul Teodosie Gkilis, \i pentru neîn@ele-
gerile între dân\ii în privin@a a ce i se cuvine fiec[ruia 
dintre ei din aceste vinuri vândute din asocia@ie, au ales 
mediatori pentru l[murirea acestor divergen@e. Primul 
men@ionat, Iacob Fragkopoulos, i-a ales pe domnii 
Tzampatin Barotzin Kangellarion \i pe Iacob Dimitrie 
Kokon, în timp ce domnul Teodosie Gkilis i-a ales pe 
Dimitrie Ghioustinianon \i pe Nicolae Planas, c[rora 
li s-a oferit împuternicirea s[ analizeze în cuno \ tin @ [ 
de cauz[ \i cu exactitate neîn@elegerile acestora \i s[ 
hot[rasc[ în scris, ceea ce vor socoti c[ este drept, pri-
mind f[g[duin@a de la ambele p[r@i c[ vor men @ ine in-
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violabile toate cele hot[râte de mediatori, pentru care 
au \i semnat pentru a dovedi adev[rul”.

De altfel, pe grinzile de deasupra ale por@ilor ca-
selor lor, situate în zona select[ a Naxosului, s-au re-
marcat sculptate blazoanele de marmur[ ale familiei 
Planas, dup[ vechiul obicei.

Dintr-un document, din nou „de vânzare”, din 
1806 reiese loca@ia casei materne a familiei Planas, 
precum se men@ioneaz[ detaliat:

„Prin prezenta scrisoare de vânzare se declar[ 
faptul c[ domnul Nicolae Planas a vândut domnului 
Ioan Haza casa mamei, lâng[ care a avut în spa @ iul 
intravilan al Naxosului ca vecini pe domnul Mike Pra-
touna \i Makaritou Kapnouri \i Protosynghelou Ze-
pou. Casa s-a vândut domnului Ioan Haza pe nou[ 
sute de monede de argint, pe care le-a luat domnul 
Planas integral, în prezen@a martorilor vrednici de în-
credere de mai jos…”.

Dar prestigiul \i recunoa\terea social[ a dom-
nului Nicolae Planas a continuat \i prin copiii lui. |i 
ace\tia au jucat un rol important în activit[@ile din 
Naxos \i au avut acceptul personalit[@ilor marcante, 
al nobililor \i al poporului. Dintr-un „document” rar 
în ce prive\te con@inutul, din 1848, se vede clar cât 
de real[ \i profund[ a fost aceast[ recunoa\tere a 
c[pitanului Ioan Planas, chiar \i în problemele care 
prin natura lor au avut implica@ii delicate \i uneori 
chiar periculoase!...

Acest document revelator spune:
„… ieromonahul Chiril Diasitis, care a decedat 

în Constantinopol, înainte de plecarea sa la Dom-
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nul a l[sat urm[toarele lucruri în mâinile doamnei 
Anastasia \i ale domnului Ioan N. Planas \i pentru 
c[ mo \ tenitorii sus men@iona@i ai pomenitului Chiril 
Diasitis, adic[ Marieta, dup[ fiica ei \i a ginerelui \i 
fra@ii Lorenzo Diasitis, au fost numi@i s[ primeasc[ 
cele men@ionate nominal mai jos, Doamna Anastasia 
\i Ioan N. Planas (fra@i), cedeaz[ mo\tenitorilor lui 
Chiril Diasitis diverse lucruri men@ionate mai jos:

– zece c[r@i biserice\ti diverse,
– dou[ feloane de atlaz,
– treisprezece icoane mici \i mari de perete,
– dou[ icoane f[cute din argint, având în com-

pozi@ie \i buc[@i de argint, în num[r de 350,
– un lan@ mic de argint cu un engolpion mic, de 

dou[ grame,
– 350 de grame de argint, ferec[tura icoanei Mai-

cii Domnului Hrisopolitissa,
– 5 \iraguri de perle,
– 5 cufere mari…”
„…Toate bunurile men@ionate mai sus le-au pri-

mit mo\tenitorii în prezen@a mea \i a martorilor de 
la domnul Ioan N. Planas \i de la sora lui Anasta-
sia, nev[t[mate \i în întregime… Notarul din Naxos, 
Constantin Lendoudis”.

Este vorba a\adar de un adev[rat tezaur compus 
din diverse ve\minte, icoane, engolpioane de aur, bi-
juterii în cutii \i cufere, care au fost date, dup[ cum se 
vede, de ieromonahul Chiril Diasitis în alb celor doi fra@i, 
f[r[ niciun document oficial sau vreo alt[ dovad[!

Atunci când au venit îns[ mo\tenitorii de drept 
s[ le cear[, imediat cei doi fra@i Planas le-au cedat. 
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Le-au întors adic[ f[r[ împotrivire. Au cerut numai s[ 
fie redactat un «act», astfel încât dac[ în viitor se vor 
prezenta \i al@i revendicatori, s[ nu mai cear[ pentru 
a doua oar[ de la familia Planas acelea\i lucruri.

Faptul c[ a fost dat acest tezaur spre p[strare fa-
miliei Planas în acest fel, înseamn[ c[ ace\ti oameni 
într-adev[r erau de mare încredere \i valoare. Dar \i 
c[ aveau garan@iile necesare \i condi@iile prealabile 
pentru p[strarea lui «pentru o perioad[ de timp». A\a 
cum s-a întâmplat, pentru ca s[ îl primeasc[ mo\teni-
torii cândva «nev[t[mat \i în întregime».

Cum a intrat, a\adar, c[pitanul Ioan în conacul 
s[u, nu s-a mai auzit vuietul vântului. S-a îndreptat spre 
 \ emineul în jurul c[ruia st[teau f[r[ griji copiii lui, Nico-
lae, în vârst[ de \apte ani, \i sora lui mai mic[, Suzana.

Astfel de ore de reuniune familial[ \i lini\te sunt 
unice în tradi@ia din insule \i constituie o temelie sta-
bil[, de durat[, a Elenismului \i a Ortodoxiei, de-a 
lungul secolelor.

Familia lui nu s-a mirat când l-a v[zut c[ s-a 
întors a\a de devreme acas[, deoarece obi\nuia s[ 
fac[ astfel, în asemenea condi@ii. Le-a l[sat pe toate 
ca s[-\i petreac[ timpul aproape de tân[ra sa so@ie 
\i de copiii s[i mici. De aceea, doamna Augustina a 
preg[tit ceai de salvie cu pesme@i, miere \i m[sline 
uscate, în timp ce c[pitanul a luat foile \i registrul 
comercial de socoteli \i s-a a\ezat într-un col@ al ca-
merei, aproape de familia lui iubit[, ca s[-\i studieze 
socotelile, astfel încât s[ nu stea f[r[ s[ lucreze.

Se \tia c[ înc[ de tân[r c[pitanul Ioan a avut 
multe câ\tiguri din comer@, din propriet[@i \i din ac-
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tivit[@ile maritime. Iar registrele lui erau întotdeauna 
pline cu nego@uri atât pe uscat cât \i pe mare.

„…subsemna@ii, c[pitanul Teodor Maroulis \i 
domnul Ioan Planas, ambii locuitori ai ora\ului Na-
xos, sunt de acord s[ încheie un contract între ei cu 
urm[toarea în@elegere, \i anume: c[pitanul Teodor 
Maroulis pune la dispozi@ie vaporul aflat sub pavili-
on grecesc, s[ c[l[toreasc[, s[ vin[ \i s[ plece acolo 
unde voie\te Dumnezeu s[ îi lumineze. În acela\i 
timp domnul Ioan Nicolae Planas, depune capital, în 
l[mâi, portocale \i bani, \i anume 1500 de drahme. 
26 Ianuarie 1835”.

Ziua era pe sfâr\ite, dar vremea rea nu mai înce-
ta. |i dac[ ar fi fost doar atât! Mai mult, s-a transfor-
mat în ploaie cu tunete \i fulgere.

Cu toate acestea, c[pitanul Ioan a continuat s[-\i 
fac[ socotelile. Doamna Augustina a preg[tit masa de 
sear[, \i micul Nicolae, lâng[ \emineu, se juca imitân-
du-l pe preot sau pe cânt[re@, cu cânt[ri \i t[mâieri, 
folosind pentru obiectele sfinte, diverse lucruri mici 
din cas[ \i bogata imagina@ie copil[reasc[, în timp ce 
de aproape îl urm[rea, în lini\te, sora lui mai mic[.

Acest obicei al copilului de a cânta \i de a-l imita 
pe preot a ar[tat o dorin@[ unic[, tainic[ \i clar[. |i o 
satisf[cea de fiecare dat[ când avea ocazia. De altfel, 
familia Planas era plin[ de sentimente biserice\ti. 
Tat[l doamnei Augustina \i bunicul micului Nicolae 
era preot, p[rintele iconom Gheorghe Melissourgos. 
|i b[iatul îl înso@ea adesea împreun[ cu p[rin@ii \i cu 
alte rude la diverse slujbe, privegheri \i procesiuni 
care se f[ceau pe continent sau pe toat[ insula.
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De multe ori Nicolae, când g[sea ocazia, aler-
ga \i la bisericu@a Sfântul Nicolae, care se afla în 
vecin[tatea morii str[mo\e\ti, \i cânta.

Aceast[ bisericu@[ se afla sub epitropia familiei 
Planas, cu un mare câmp liber în fa@[, c[tre mare.

„La sud-vest de stânca Platios se disting înc[ ru-
inele bisericu@ei vechi a Sfântului Nicolae. În vechi 
gravuri ale ostrovului Vakhos bisericu@a apare în-
treag[” (Nic. Kefalliniadis).

De altfel, la mic[ distan@[ de casa lor era \i biseri-
ca Maicii Domnului – Iubitoarea Str[inilor, a unchiu-
lui Vasile Planas, cancelar (notar) \i rud[ cu Francisc 
Kokou, din partea so@iei.

Acolo la Sfântul Nicolae r[mânea adeseori, ore 
întregi, liber \i nestingherit, \i-\i imagina \i îi imita pe 
preot \i pe psalt. |i a continuat astfel, într-un climat 
de sfin@enie, care a fost hot[râtor mai târziu în ce 
prive\te via@a \i evolu@ia lui.

De cum s-a înoptat, doamna Augustina a aprins 
l[mpile cu ulei \i dintr-o dat[ s-a luminat casa. Atunci 
\i-a p[r[sit c[pitanul Ioan registrele \i a început s[ se 
gândeasc[ \i s[ se întrebe unde se afla pe vreme atât 
de rea ambarca@iunea sa „Evanghelistria”.

– Nevast[, pe unde navigheaz[ la ora asta caicul 
nostru, pe o astfel de vreme rea?

– Dumnezeu \i Maica Domnului s[ îl aib[ în 
paz[, a r[spuns mecanic femeia, preg[tind între timp 
\i cina.

Imediat îns[ \i nea\teptat s-a auzit vocea înceat[ 
a b[iatului de \apte ani, care, nevinovat \i senin, f[r[ 
s[ se întrerup[ din jocul s[u, a spus:
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– În Ora\, afar[ în largul m[rii se afl[ «Evanghe-
listria».

– Femeie, ce spune copilul?, a spus c[pitanul 
Ioan. Ai auzit?

– Ceea ce am spus! Corabia noastr[ a pierit în 
zona Ora\ului. 

– Doamne Dumnezeule, au strigat nelini\ti@i 
p[rin@ii \i \i-au f[cut cruce.

– Ce este aceasta ce spui copilul meu? Ce ai p[ @ it 
\i vorbe\ti de r[u!

– Nu \tiu nimic altceva. S-a dus, v[ spun, a pierit. 
|i nici nu vorbesc de r[u.

– Fugi s[ aprinzi candela, Augustina, c[ pot s[ 
fie un semn cuvintele copilului!

– Maica Domnului s[ aib[ mil[ de oameni, a 
spus \i aceasta \i a alergat s[ îndeplineasc[ porunca 
so@ului ei. Din acel moment, cum era normal, lini\tea 
\i nedumerirea au pus st[pânire pe cas[. Toat[ noap-
tea, c[pitanul Ioan nu a închis un ochi \i când s-a 
luminat de zi, s-a ridicat, a mers \i \i-a v[zut copilul 
care dormea în patul s[u lipsit de griji \i nevinovat \i 
s-a reîntors în camera sa.

|i alte d[@i acest b[iat, în situa@ii asem[n[toare, 
s-a dovedit c[ avea dreptate în cele ce spunea! Dar 
nu i-au dat importan@[. Acum îns[, când profe@ia a 
avut un con@inut tragic, i-a f[cut pe oamenii simpli s[ 
aib[ gânduri \i griji serioase.

Totu\i, oricum ar fi, familia Planas a a\teptat cu 
nelini\te ziua urm[toare, care nu a întârziat s[ vin[ 
cu ve\ti rele! Printre toate vasele naufragiate care 
au umplut de triste@e insula Naxos în acea iarn[, se 
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afla \i «Evanghelistria» a c[pitanului Ioan Planas, care 
plin[ cu portocale \i l[mâi a pierit împreun[ cu întreg 
echipajul aproape de Helespont din cauza furtunii de 
pe mare. |i astfel s-a adeverit acea revela@ie ciudat[ a 
b[ie@elului, care i-a pus pe gânduri pe cei din familia 
Planas. |i i-a f[cut s[ se mire de cuvintele misterioase 
\i profetice ale lui Nicolae al lor!

O viziune în copil[rie iarna a v[zut,
a naufragiului vasului lor,
pe care a povestit-o imediat,
ar[tând c[ are putere proroceasc[. 
 

 Fotis Dimitrakopoulos



Naxos:
„Că te laud sau nu te laud,

tu eşti lăudat”

Pe cheltuiala lui Nicolae Planas, preot din Naxos 
1916”: aceast[ inscrip@ie este scris[ slab \i ilizibil 

sub pictura Sfântului Nicolae, care se afl[ în dreap-
ta altarului vechii bisericu@e pe jum[tate d[râmate a 
Sfântului Ioan, de pe strada Vouliagmenis.

Aceast[ relicv[ istoric[ a bisericii exist[ înc[ la 
cap[tul «Bulevardului» din Atena. Iar pictura este 
„deisis” (mijlocire) a p[rintelui Nicolae Planas, care 
de\i a slujit acolo ca preot paroh cincizeci de ani, 
pân[ la adânci b[trâne@e, s-a sim@it întotdeauna a 
fi din Naxos. |i a tr[it în fiecare zi înl[untrul s[u 
toat[ lumina, tradi@ia, culorile, nostalgia \i credin@a 
p[mântului natal, pân[ în momentul pribegiei lui, \i 
nu numai!...

Naxos, capitala Cicladelor, este una dintre cele 
mai importante insule din Marea Egee, în ce prive\te 
rodnicia, bog[@ia, frumuse@ea \i puterea.

„Insula noastr[ este zon[ agricol[, în care se cresc 
animale, loc care are bog[@iile unei insule prospere \i 
fericite. Brânz[, animale, cereale, cartofi, citrice, fructe, în 
toate anotimpurile sunt produse \i comercializate…”.

„
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Civiliza@ia din Naxos a fost o civiliza@ie superi-
oar[, cu o vechime mai mare de cinci mii de ani. 
Primii locuitori ai ei au fost ionienii din Attica, iar ca 
ora\ str[vechi a dezvoltat multe leg[turi comerciale 
cu r[s[ritul \i apusul.

Astfel, istoria sa bogat[ \i via@a locuitorilor s[i 
este împletit[ cu foarte multe mituri \i legende. |i în 
apele sale cristaline, pe întinsele sale plaje, pe câm-
purile verzi \i pe mun@ii s[i s-au desf[\urat eveni-
mente de o însemn[tate hot[râtoare pentru parcursul 
ei, în întreg spa@iul grec.

Dup[ secolul al unsprezecelea au înflorit arta \i 
via@a bizantin[ \i a urmat o nou[ epoc[ de dezvolta-
re. În curând, au început îns[ s[ fie tensiuni, sclavie 
\i o mare concentrare a societ[@ii în Naxos, de vreme 
ce Naxosul se afla în centrul conflictelor din arhi-
pelag. „Insula Naxos este metropola tuturor Ciclade-
lor….” (Iosif Vrienios).

Pentru o mare perioad[ de timp (1207-1564) a 
fost domeniu vene@ian \i important centru al roma-
no-catolicilor, cu \coli, biblioteci, m[n[stiri, cu mul@i 
monahi \i o profund[ atmosfer[ religioas[ pentru 
simplii locuitori ortodoc\i din Naxos.

Apoi a urmat st[pânirea turceasc[ (1564-1821) 
\i marile atacuri ale violen@ilor pira@i care au pr[dat 
insula. Atunci locuitorii din Naxos au suferit foarte 
multe nenorociri \i pierderi. Au fost chinui@i în fie-
care zi \i adeseori a stagnat întreaga via@[ a insulei 
pentru o mare perioad[ de timp.

„În 21 (Octombrie) 1675, s[rb[toarea sfintei Ur-
sula, Bourgos a fost jefuit de dou[ goelete ale co-
mandantului Greveliers, conduse de Micheli Mani-
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otu. Jaful a durat de la 3 dup[-amiaza, pân[ în ziua 
urm[toare diminea@a, astfel încât n-a mai r[mas nicio 
cas[ f[r[ s[ fie jefuit[ \i pustiit[. O mul@ime de femei 
au fost violate. Pira@ii nu i-au respectat nici pe preo@i, 
nici pe arhiepiscop, nici pe c[lug[rii capucini, nici pe 
iezui@i, pe oricine a încercat s[ le stea împotriv[”.

Din aceste motive, Naxosul a avut numeroase tur-
nuri, ziduri de ap[rare \i fort[re@e. Niciuna dintre insu-
le nu a p[strat atât de puternic[ încrederea în credin@a 
ortodox[ a locuitorilor s[i ca insula Naxos, lucru care 
reiese din mul@imea de biserici, din arta religioas[, din 
cult \i din rezisten@a nesubjugat[ a poporului. Dar \i 
din mul@imea de dasc[li, înv[@[tori, oameni duhovni-
ce\ti care s-au n[scut în aceast[ insul[.

Pe parcursul timpului au cutreierat liber numero\i 
predicatori, misionari, c[lug[ri str[ini \i aventurieri în 
Tinos, Siros, Paros \i separat în Naxos. I-au sprijinit 
– material \i spiritual – puteri apusene, în ereziile \i 
fanatismul lor.

Au existat îns[, întotdeauna, personalit[@i sfin-
te ale Bisericii \i câteva familii nobile, precum 
Kallivour @ is, Kokkos, Valvis, Melissourgos, Saran-
dinos, Kartalis, Damiralis, Bratounis, Planas \i al@ii, 
care au p[strat nestins[ flac[ra Ortodoxiei în inimile 
concet[ @ enilor lor \i au strâns în jurul lor sus@in[tori 
ai dorin@elor de eliberare de asupritori \i asupriri.

Înf[\urat[ în mare, b[tut[ de iarn[,
\i îmb[tat[ de cântecul mut al apei
st[ bisericu@a pe @[rm, ca o anemon[ singuratic[,
simbol al cuiva îndep[rtat care a trecut cu mult 

timp înainte. 
 Dialehti Zevgoli-Glezou
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Naxos, insula unde s-a n[scut p[rintele Nicolae Planas
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Chora, construit[ pe o stânc[ gola\[, a fost timp 
de secole un simbol al rivalit[@ii \i divergen@elor. Pe 
str[du@ele ei, în criptele tainice, în subsolurile \i pe 
culoarele ei întunecate, precum \i în bisericu@ele care 
erau lipite de case \i în turnurile fort[re@elor, era p[strat 
neatins duhul ortodoxiei. |i au fost atât de puternice 
aceste lupte, încât nu numai c[ a înflorit – vizibil \i în 
tain[ – duhul ortodoxiei locuitorilor insulei, dar au \i 
fost converti@i romano-catolici la credin@a ortodox[.

„Printre familiile nobile din Naxos erau \i familii-
le Kokkos \i Baro@i. Ambele proveneau din patricieni 
vene@ieni, care au venit în Grecia dup[ ocuparea Na-
xos-ului de c[tre vene@ianul Marco Sanudo, în 1207. 
Familia Kokkos îns[, din romano-catolic[ cum a fost 
la început, a devenit ortodox[. Mai mult, aceast[ fami-
lie împreun[ cu familia Markopolitis, au devenit cele 
mai mari lupt[toare împotriva st[pânirii franceze din 
insul[, \i prin eforturile lor au sc[pat locuitorii insu-
lei de feudalism. Amândou[ aceste familii, desigur, au 
pl[tit cu jertfe eforturile lor, c[ci francezii i-au întins 
o capcan[ \i l-au omorât pe Kokkos, «ap[r[torul @[ra-
nilor», aproape de Chora, iar turcii l-au spânzurat pe 
Markakis Politis în Mitilini în 1802” (N. Kefalliniadis).

Insula Naxos se bucur[ în amintirea fericitului 
Nicolae Planas, salt[ de bucurie, c[ în ve\nicie va fi 
pomenit[ înaintea Domnului, pentru c[ a acceptat s[ 
fie n[sc[toarea unui sfânt, prima între insulele Tinos \i 
Paros \i a celorlalte insule din Marea Ionic[ \i Egee.

La fel \i noi s[ ne adun[m în amintirea lui cântând 
împreun[ celui ce se odihne\te între sfin@i. 

Arhim. Nicodim Pavlopoulos.



Din sinaxarul unei familii străvechi

Se cuvine s[ fie l[uda@i foarte mul@i dasc[li, clerici 
\i oameni lumina@i din Naxos pentru credin@a \i 

în@elepciunea lor \i mai ales aceia care au participat 
la marea încercare de rena\tere a na@iunii grece\ti din 
secolul al XVIII-lea.

Slav[ \i cinste i se cuvin \i fiului ei, p[rintele 
Nicolae Planas, care a reu\it prin via@a \i tr[irea sa 
ascetic[ s[ exprime întregul duh al tradi@iei \i al is-
toriei insulei Naxos. |i s[ lase urmele prezen@ei sale 
adânc întip[rite, mai ales în capitala noului stat grec, 
Atena.

În persoana p[rintelui Nicolae, dup[ Dorotei 
Ţiotis, Vasile Kidonieas, Nicodim Aghioritul, Chiril 
Diasitis \i al@i lumina@i monahi, stare@i, înv[@[tori 
\i dasc[li, a tr[it din nou pe culmi înalte, pentru o 
jum[tate de secol, revela@ia duhovniceasc[ a credin @ ei 
\i continuit[@ii biserice\ti.

Nicolae Planas s-a n[scut în Chora, Naxos, în 
1851. Tat[l lui avea atunci 50 de ani, iar mama lui avea 
abia 26 de ani. |i au avut ambii posibilitatea \i tradi@ia, 
astfel încât copilul s[ creasc[ \i s[ se dezvolte într-un 
climat de iubire, delicate@e \i îndestulare.
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Bunicul lui, Nicolae Planas, a fost un om bogat, 
dac[ se are în vedere casele \i propriet[@ile lui ce se 
întindeau pe aproape întreaga insul[ Naxos; în timp 
ce copiii lui, doi b[ie@i, Ioan \i Vasile, \i cele trei fete, 
Maria, Anastasia \i Irina s-au c[s[torit cu membri ai 
celor mai renumite familii din insul[: Melissourgos, 
Kartalis, Kokkos, Valvis, Sarandinos…

Tat[l micului Nicolae, c[pitanul Ioan, era comer-
ciant-proprietar al unei ambarca@iuni. |i f[cea nego @ 
 în întreg arhipelagul \i dincolo de acesta! În timp ce 
mama lui, Augustina Melissourgos Planas, apar@inea 
\i aceasta unei familii vechi, mari \i nobile cu multe 
ramifica@ii în Naxos. Era o femeie simpl[, auster[, 
plin[ de credin@[ \i ascultare, din convingere \i prin 
tradi@ie.

Doamna Augustina era om practic, f[când singur[ 
multe munci \i supraveghind orice avea leg[tur[ cu 
c[minul \i copiii ei. Mai ales pentru Nicolae, mama 
sa a fost un mit, o temelie neclintit[ de protec@ie \i 
tandre@e pân[ când \i-a închis ochii!

Biserica, în astfel de familii, a jucat un rol prin-
cipal, de vreme ce mul@i membri ai lor au devenit 
clerici. De aceea \i sinaxarele sfin@ilor, c[r@ile sfinte, 
bro\urile religioase erau ocupa@ia lor zilnic[ \i pere-
grinarea lor duhovniceasc[, în paralel cu participarea 
activ[ la via@a liturgic[.

Astfel, micul Nicolae a tr[it \i a crescut într-o 
adânc[ interiorizare \i sensibilitate, lucru ce i-a dat 
curajul s[ ac@ioneze f[r[ piedici \i s[ tr[iasc[ singur, 
f[r[ s[ simt[ singur[tate sau greutate.
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Idiomela

 „Pe odrasla \i podoaba sfânt[ a Naxosului, 

în cânt[ri s[-l cinstim pe sfin@itul Nicolae Planas,

care prin chemare, prin credin@[ neam[git[ 

\i tr[ire adev[rat[ \i iubitoare de Dumnezeu…”. 

Mitropolitul Patrei, Nicodim 

Naxos. Opera lui C. Malea 1920.
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Nu s-a distins desigur, copil fiind, prin calit[@i deo-
sebite, practice sau de alt[ natur[. Îns[ adesea r[mânea 
singur în bisericu@a Sfântul Nicolae, pierdut în lumea sa! 
Lucru pe care nu l-au putut în@elege u\or p[rin@ii.

Din aceast[ perseveren@[ a lui fa@[ de cele 
preo@e \ ti \i sfinte, reiese cu claritate c[ tr[ia legendele 
\i istoriile originii sale îndep[rtate. |i probabil auzea 
în interiorul s[u voci \i chem[ri c[tre o via@[ de con-
sacrare absolut[. Pe o cale de d[ruire duhovniceasc[ 
\i de jertf[, str[in[ fa@[ de nevoile p[mânte\ti!

De altfel \i mama lui de la început a nutrit speran@e 
tainice c[ fiul ei va continua tradi@ia preo @ easc[ din fa-
miliile Melissourgos \i Kokkos. |i c[ va vedea în casa 
ei un cleric ortodox, care a fost întotdeauna simbolul 
rezisten@ei \i puterii. |i aceast[ dorin@[ îmbucur[toare 
\i-a p[strat-o pe bun[ dreptate, deoarece a constatat 
c[ singurul ei fiu \i-a p[strat neatins[ sensibilitatea 
\i dup[ ce au trecut anii. A v[zut, de asemenea, c[ 
numai în ve\mintele sfinte de preot, fiul ei va putea 
s[ înfrunte lupii noului Babilon, pe care i-au creat 
oamenii în vremurile care au venit.

Micul Nicolae, atât cu mama sa, cât \i cu neamu-
rile lui, umbla pe la bisericile din Naxos \i participa 
activ la adun[rile religioase \i la hramuri. |i astfel, nu 
numai c[ a înv[@at via@a liturgic[ a tradi@iei ortodoxe, 
dar a \i p[truns empiric în taina leg[turii elenismului 
cu ortodoxia.

Mai târziu pove\tile corsarilor, a c[ror activitate 
a continuat \i dup[ Kapodistria, legendele st[pânirii 
franceze, fiicele de împ[ra@i, nobilii, turnurile me-
dievale, au hr[nit sufletul copilului cu o inspira@ie 
adânc[ \i nep[mântean[. Au întregit o con\tiin@[ cu 
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viziuni \i mister, dincolo de timp \i spa@iu, precum 
acelea ale P[rin@ilor Bisericii!... |i desigur când unele 
dintre aceste istorisiri aveau în vedere membri ai pro-
priului s[u neam sau rude ale familiei Planas.

„Era 22 Martie 1687, mar@i în s[pt[mâna mare, 
aproape de apusul soarelui, când un grup de uciga\i 
odio\i, Francisc Baro@is, doi membri ai familiei Korneli, 
Girardis \i câteva ajutoare, i-au întins o capcan[ în 
zona Ka@angra, mai jos de fort[rea@a Naxos-ului, \i l-au 
ucis pe nevinovatul Kokkos. Cu armele l-au dat jos de 
pe catâr \i în continuare l-au ucis cu lovituri de secure 
în cap… Poporul în locul în care a fost ucis «ap[r[torul 
adev[rului \i protectorul s[racilor» au ridicat o troi @ [, 
iar familia Kokkos a aprins evlavios o candel[ în 
amintirea lui. Se spune c[ mai târziu, în 1798, catolicii 
au distrus troi@a, ca s[ fac[ dispărut[ amintirea lui”.

De altfel, în turnurile familiilor Kokkos \i Melis-
sourgos din Naxos, pe drumuri, la m[n[stiri \i bise-
rici a tr[it \i a umblat micul Nicolae, a cugetat \i \i-a 
amintit cât timp s-a aflat în insul[. Acolo a intrat în 
contact cu istoria \i în lini\te s-a apropiat de persoa-
ne \i fapte istorice \i tainice, care i-au trasat în viitor 
traiectoria, via@a \i evolu@ia. De aceea, întotdeauna i-a 
r[mas în mintea \i în inima lui intact[ imaginea Na-
xos-ului \i via@a pe care în interiorul ei \i împreun[ 
cu ea a tr[it-o, copil fiind \i mai apoi tân[r.

Sunt nostalgicul ve\nic trist
al micu@ei mele insule din inima m[rii Egee
al insulei în care vântul înmiresmeaz[ cu miere 

de aur… 
Dialehti Zevgoli-Glezou
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Completând arborele genealogic al lui Nicolae 
Planas, trebuie s[ spunem c[ din partea tat[lui s[u 
îl cunoa\tem în acest moment doar pe bunicul s[u, 
Nicolae Planas, ale c[rui origini ajung câteva decenii 
înainte de 1800!

Spre deosebire de tat[l s[u, din partea mamei 
sale, originile ei sunt îndep[rtate în societatea din 
Naxos, chiar înainte de anul 1700!

|i anume, p[rintele Gheorghe Melissourgos, bu-
nicul lui Nicolae Planas, este cel mai probabil fiul 
preotului Mihail Melissourgos „protoiereul împrejuri-
milor ora\ului Naxos”, proprietarul conacului Agher-
sani \i al bisericii Sfântul Nicolae care se afl[ lâng[ 
acesta.

În actul din 1836, Mihail Melissourgos, protoie-
reul împrejurimilor ora\ului Naxos, locuitor al satului 
Aghersani, c[s[torind pe fiica sa Maria cu Nicolae 
Anapliotis: „doamna Filippa d[ fiicei sale, cu acordul 
so@ului s[u, biserica împreun[ cu Evanghelia ferecat[ 
în argint, c[r@i \i toate obiectele sfinte \i dou[ clopo-
te… casele p[rinte\ti…”.

Toate aceste bunuri au trecut în proprietatea gi-
nerelui, dup[ cum era firesc, Nicolae Vasile Anaplio-
tis, \i apoi în proprietatea urma\ilor lui, c[rora le-au 
r[mas pân[ ast[zi.

De altfel \i din partea bunicii lui, Aneza Melis-
sourgos-Prantouna, originea lui Nicolae Planas este 
îndep[rtat[; dup[ cum am spus, ea este anterioar[ 
anului 1700. Exist[ în registrul istoric din Naxos „Tes-
tamentul lui Mike Prantouna” din 7 Iulie 1792, c[tre 
copiii lui din prima c[s[torie, în care printre altele 
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scrie: „…În primul rând d[ fiului Augustin, binecu-
vântarea lui Hristos \i a Maicii Domnului \i a lui \i în 
al doilea rând icoana veche a lui Hristos \i a Sfântului 
Haralambie din argint cu cutie cu geam de cristal… 
apoi îi d[ vie, livad[ de m[slini, apoi îi d[ livada care 
se afl[ lâng[ acea p[\une, jum[tate din p[mântul nu-
mit…”.

În ambele familii, din r[d[cinile adânci ale lui 
Nicolae Planas în Naxos, erau oameni credincio\i. 
Aveau biserici particulare, castele cu m[n[stiri, relic-
ve religioase pre@ioase \i desigur o mare recunoa \ tere 
social[ din partea concet[@enilor lor.

În special, îns[, familiile Melissourgos \i Pran-
tounas au avut o participare mai activ[ în cadrul bi-
sericii, deoarece pe lâng[ cele de mai sus, din sânul 
lor au ie\it \i mul@i preo@i, epitropi \i c[lug[ri. To@i 
ace \ tia au contribuit cu ajutor spiritual \i material \i 
cu propria lor atitudine la activit[@ile Ortodoxiei!

Numeroase au fost dona@iile lor în bani, binefa-
cerile \i construirea de biserici, paraclise, chilii, me-
tocuri \i case de oaspe@i în întreaga insul[ Naxos. Au 
fost oameni care au participat în mod activ, cu sufle-
tul lor am spune, la via@a liturgic[, duhovniceasc[ \i 
pastoral[ a bisericii locale.

De aceea, era firesc ca micu@ul Nicolae Planas s[ 
respire zilnic în aceast[ atmosfer[ \i în acest climat 
religios, în care \i-a cultivat comportamentul, gându-
rile \i aspira@iile.
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Familia Planas

Arborele genealogic al p[rintelui Nicolae Planas, 
începând cu bunicul lui, Nicolae Planas, tat[l tat[lui s[u

Nicolae Planas (Testament din 1835)
Smaranda (1784-1844)

Ioan N. Planas     Maria Planas    Irina N. Planas  Vasile N. Planas

(1801-1868)   Stelian M. Kartalis       (1807-)      (1823)

Augustina sau Iustina                     a. Dimitrie          Petrinola Iac. Kokkos

G. Melissourgos        Sarandinos      (1828)

(1825-1886)   b. Dimitrie Bazegios     

    

          Smaragda  

          Roxana V. Plana    Maria B. Plana

      Ioan Metoharakis      Suzana (Ana) Planas         (1855-)                  (1858)

      (1855)   

Nicolae Planas(1851-1932)               Anastasia N. Planas (1824-)

Elena Proveleggiou (1882)                Emanuel D. Valvis (1820-)

Ioan N. Planas (1880-1960)

Maria Dekalogou (1884-1965)           Dimitrie Em. Valvis  Nik. Em. Valvis

               (29-11-1855)                   (23-10-1859)

        

(Din informa@iile lui L. Teofilos)



Truda învăţării şi simplitatea 
credinţei

De mic copil, Nicolae se pare c[ nu a avut o în-
clina@ie deosebit[ pentru studiu. Dorin@a lui su-

prem[ a fost de a tr[i în pace, cuminte, de a tr[i 
realit[@ile zilnice, supus timpului care curgea, f[r[ a 
face nicio încercare s[-l opreasc[!

A avut îns[ înclina@iile sale, care desigur erau 
hr[nite de propriile for@e interioare, precum dragos-
tea, devotamentul fa@[ de natur[ \i tr[irea religioas[. 
În acestea îndeosebi sim@ea fericire adev[rat[.

Cu toate acestea, crescând, a trebuit s[ înve@e 
mai sistematic, chiar dac[ a citit \i singur sau cu aju-
torul p[rin@ilor lui \i \tia de foarte devreme mai ales 
cele legate de slujirea preo@easc[.

Astfel, p[rin@ii au decis la un moment dat ca el s[ 
urmeze câteva clase la „Şcoala pred[rii reciproce”1, 
singura care era potrivit[ în cazul de fa@[.

Aceast[ Şcoal[ Public[ a func@ionat în partea de 
nord-est a castelului, în m[n[stirea Sfânta Chiriachi, 
\i a fost înfiin@at[ de egumenul m[n[stirii, Dorotei 
Tziotis (1816-1832).

1 O formă de învăţământ în care elevii mai mari îi învăţau pe 
cei mai mici, sub supravegherea unui dascăl.
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În timpul ocupa@iei turce\ti „Sfânta Chiriachi” a 
fost m[n[stire. C[lug[ri \i profesori renumi@i din Na-
xos i-au înv[@at pe copiii greci scrisul \i muzica. |i 
au emanat lumin[ în aceast[ regiune, unde locuiau 
s[teni s[raci, spre deosebire de localnicii boga@i, care 
locuiau aproape de castel, lâng[ mare, în Bourgos. 
Nikolae Dragoumis în „Povestirile lui istorice”, scrie: 
„Mi-l amintesc pe Vasile Kidonieas, care a fost pro-
fesor al pred[rii reciproce în 1822 în Naxos, pentru 
sute de copii în biserica m[n[stirii Sfintei Chiriachi, 
de un devotament de neegalat. A crezut c[lug[rul 
modest \i venerabil c[ \i-a reg[sit patria distrus[, de 
aceea l[crima în continuu în locul acela strâmt, în 
timp ce i se auzea vocea de miere, de la r[s[rit pân[ 
la apusul soarelui”.

Öi este semnificativ faptul c[ în anii îndelunga@i 
de ocupa@ie, aproape întotdeauna \colile erau situate 
în sau lâng[ m[n[stiri.

Scrie referitor la aceasta Nicolae Kefalliniadis: „În 
a doua perioad[ a st[pânirii turce\ti (1774-1821) \i ca 
reac@ie, probabil, împotriva pericolului prozelitismu-
lui, Biserica Ortodox[ s-a îngrijit de înfiin@area unor 
\coli în Naxos, dintre care cele mai importante au 
fost Şcoala Sfântul Gheorghe Grotta (1775) \i «Mu-
zeul pred[rii reciproce» al Sfintei Chiriachi (1826), în 
ora\ul din Naxos, Şcoala Sfântul Elefterie în Sangri \i 
Şcoala pred[rii reciproce Drymalia (1829) la Acade-
mia Drymalia (Tragheas) Naxos”.

Referitor la m[n[stiri, istoricul Dimitrie Pasha-
lis scria c[: „odinioar[ s-au constituit or[\ele de în-
geri p[mânte\ti \i \coli împotriva neorânduielii \i 
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z[d[rniciei, în care, în studiu \i medita@ie, au ars 
min@i luminate”.

Frecventarea cursurilor „Muzeului pred[rii reci-
proce” de c[tre Nicolae Planas nu a fost sistematic[, 
\i anume participare zilnic[ cu t[bli@[ \i condei la 
anumite ore, a\a cum au func@ionat mult mai târziu 
 \ colile grece\ti, dup[ eliberarea de sub ocupa@ia tur-
ceasc[. A fost vorba mai mult de audieri ocazionale!

De altfel, nu s-ar fi putut întâmpla altminteri, din 
moment ce, pe m[sur[ ce cre\tea, era folosit din ce 
în ce mai mult de c[tre tat[l s[u în muncile sale. Îl 
trimitea regulat \i în c[l[torii pe mare cu barca lor!

A\adar la „Muzeul Pred[rii Reciproce”, pentru 
micul Nicolae, a fost doar o înv[@are deschis[. Foarte 
util[ îns[, pentru c[ a avut \ansa de a tr[i întreaga 
atmosfer[ de fervoare \i de dorin@[ arz[toare a co-
piilor \i a celor care predau pentru Ortodoxie, pen-
tru a înv[@a \i a continua mântuirea Neamului \i a 
tradi @ iei.

„Pe la sfâr\itul secolului al XVII-lea, numeroase 
\coli, la ini@iativa Bisericii, sunt înfiin@ate în spa@iul 
grecesc \i în insulele din Marea Egee. |colile acestea 
cu siguran@[ func@ioneaz[ cu o mul@ime de lacune \i 
cu program \colar limitat la cuno\tin@e religioase \i 
gramaticale de baz[”.

În cele din urm[, la începutul secolului al XVIII-
lea, lacunele educa@ionale existente, cu ajutorul Bi-
sericii, sunt completate de renumi@i fanario@i \i de 
comunit[@ile grece\ti create în timp.

Cel mai comun tip de \coal[, din anii men@iona@i, 
este caracterizat ca „Predarea reciproc[”. „În aceste 
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 \ coli s-a aplicat metoda alilodidactic[, adic[ de pre-
dare reciproc[” (Iac. Emm. Kambanellis).

De altfel, de la catedra de „predare reciproc[” 
precum \i de la strana „Sfintei Chiriachi”, cadre di-
dactice cu experien@[, clerici \i laici, râuri literalmente 
de cuno\tin@e, sentimente, au transmis copiilor greci 
însufle@irea lor arz[toare prin Octoih, Psaltire \i Sina-
xar, educa@ia \i în@elepciunea de care avea nevoie, în 
principal, setea de cunoa\tere a lui Nicolae Planas.

Lauda în Domnul

„Ci Dumnezeu Şi-a ales pe cele nebune ale lumii, 
ca s[ ru\ineze pe cei în@elep@i; Dumnezeu Şi-a ales pe 
cele slabe ale lumii, ca s[ le ru\ineze pe cele tari…”. 

(1 Cor. 1, 27)

Biserica Sfânta Chiriachi \i spa@iul în care cândva se afla 
„|coala Alilodidactic[” unde a studiat Nicolae Planas. 

(Foto L. Teofilos)
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Dar oare nu în acela\i fel, adică în mod fragmen-
tar, „a înv[ @ at de la fereastra deschis[ a casei lui” \i 
micul Nicolae Kallivour@is? (Sfântul Nicodim Aghiori-
tul 1749-1809). Oare nu astfel \i-a început în primii 
s[i ani educa@ia \i cel care s-a n[scut mai devreme 
decât Nicolae Planas în acela\i cartier \i a locuit pân[ 
la  \ aisprezece ani în Naxos?

„Mic fiind, a înv[@at literele în patria sa (Naxos), 
care se nume\te Chora, de la un preot din cartier, pe 
care l-a \i slujit zilnic. Ulterior a început s[ înve@e cu 
p[rintele Hrisant, fratele noului martir Cosma (Etolia-
nul), locuitor \i el în Naxos”.

Deci pasageră a fost înv[@area lui Nicolae la 
„Şcoala Pred[rii reciproce” a Sfintei Chiriachi. |i 
educa@ia lui a fost limitat[ la ascultare doar \i la 
con \ tientizarea unor lucruri care au existat în interio-
rul lui, ca r[d[cini \i tradi@ie.

Mintea \i sufletul lui, îns[, care ardeau de dorul 
sfântei în@elepciuni, nu întâmpl[tor, erau hr[nite zil-
nic \i de bogatele izvoare ale vie@ii biserice\ti. Mai 
ales a aceleia pe care o înv[@a empiric. Nu ca în ca-
zul înv[@[turilor care proveneau din cl[dirile uria\e 
ale c[lug[rilor catolici – Ursulinelor, Lazari@ilor \i 
Franciscanilor –, care amenin@[tor, ca „sabia lui Da-
mocles” se ridicau deasupra umilei biserici a Sfintei 
Chiriachi; \i care îi aminteau de opresiunea religioas[ 
a vene @ ienilor de secole \i de toate acele ecouri ale 
anilor întuneca@i de urm[riri \i persecu@ii, la toate ni-
velurile \i la fiecare pas, a ortodoc\ilor.

„În prima perioad[ a st[pânirii turce\ti (1566-
1770), sunt înfiin@ate de c[tre c[lug[rii catolici pe in-
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sul[ primele şcoli. Astfel, educa@ia ajunge în întregi-
me în mâinile catolicilor. C[lug[ri iezui@i \i capucini 
înfiin@eaz[ în ora\ul din Naxos Şcoala francez[ de 
Comer@ \i Şcoala Ursulinelor, iar în Monoitsia, ceva 
mai târziu, Şcoala Franciscanilor. E adev[rat c[ aceste 
\coli, pe lâng[ oferirea de educa@ie valoroas[ pentru 
acea perioad[ dificil[, practic[ \i activit[@i prozelitis-
te” (Nic. Kefalliniadis).

Câ@i ani a r[mas în Naxos, adic[ pân[ la moartea 
tat[lui s[u, \i mai târziu în Atena, mare fiind, Nico-
lae Planas s-a hr[nit \i a fost influen@at de ascultarea 
\i citirea p[rin@ilor isiha\ti, de spiritul compatriotului 
s[u Nicodim Aghioritul, al P[rintelui Cosma, al lui 
Hrisant Etolianul, al lui Ilarion, Veniamin, al lui Ga-
vriil Kokkos. L-au impresionat înc[ \i Papoulakos, 
Cosma Flamiatos, Tipaldos \i to@i acei c[lug[ri de la 
Sfântul Munte care coborau uneori în insule, purtând 
în interiorul lor Ortodoxia \i înv[@au mul@imile, îndru-
mându-le s[-\i potoleasc[ setea la izvoarele apelor.

Astfel, Nicolae Planas s-a adâncit în m[re@ia 
neştirbit[ \i în taina Ortodoxiei. |i \i-a îmbog[@it 
cuno \ tin@ele nu cu pseudo-în@elepciunea secular[ a 
lumii, ci cu ceea ce izvor[\te din frica de Dumnezeu 
\i din iubirea de aproapele!

Printre str[mo\ii spirituali ai micului Nicolae se 
afl[ \i un c[lug[r, ale c[rui activitate \i caracter au tre-
zit adânc în sufletul lui sentimente de zel duhovnicesc. 
Exist[ o povestire binecuvântat[, pe care a auzit-o ade-
seori \i care s-a derulat sub cupola sfânt[ a bisericii 
Buneivestiri din Halki, cea mai importantă din insula 
Naxos, povestire care întotdeauna l-a impresionat.
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„În 12 ianuarie 1692, men@ioneaz[ povestea, s-a 
petrecut o eclips[ de lun[, vizibil[ în Naxos, feno-
men care a provocat o mare panic[ în Halki. În acei 
ani se afla în Naxos un ascet ieromonah pe nume 
Hrisant Stavriotis care avea permisiunea de la mitro-
politul Ioasaf s[ slujeasc[ \i s[ predice în toate bise-
ricile din provincie.

Hrisant era din Naxos \i probabil provenea din 
M[n[stirea Sfintei Cruci din Sagkriou. Era foarte ascet, 
foarte strict, se hr[nea numai cu ierburi, pâine \i ap[. 
Era o persoan[ needucat[, fascinant \i conving[tor în 
predica lui \i se bucura în rândul poporului de renu-
mele de om sfânt \i predicator extraordinar. Se supu-
nea multor lipsuri.

În 1692 Hrisant a venit convins s[ predice despre 
sfâr\itul lumii, f[r[ s[ prezic[ vreun termen... Hrisant 
spunea c[ soarele va ploua plumb \i va arde lumea, c[ 
va face ploile devastatoare, iar luna va picura sânge.

În 11 ianuarie 1692 o ploaie toren@ial[ a pro-
vocat mari pagube în special în partea de nord a 
Naxos-ului, precum m[rturisesc @[ranii, \i zgomote 
subp[mântene s-au auzit cu mai multe zile înain-
te. În 12 ianuarie Hrisant se afla în Halki predicând 
poc[in@a \i prezicând semne \i mon\tri în cer \i pe 
p[mânt.

În primele ore ale nop@ii de 12, s-a petrecut 
eclipsa de lun[ de la sfâr\itul c[reia pân[ la apusul 
ei, luna a fost toat[ ro\ie. Hrisant a ie\it pe strad[, 
chemând oamenii la Biserica Maicii Domnului. S-a 
adunat acolo mult[ lume, femei \i copii, pe care Hri-
sant i-a îndemnat s[ se poc[iasc[, pentru c[ sfâr\itul 
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lumii ar fi iminent. Toat[ lumea era trist[ \i plângea, 
p[rin@ii î\i îmbr[@i\au copiii, to@i cereau iertare pentru 
p[catele lor de la ascet. Nu se poate descrie scena 
aceasta care a avut loc în biseric[ în acea noapte, 
pe fondul a\tept[rii sfâr\itului lumii, care îns[ nu a 
venit.

Urm[toarea zi a fost senin[, îndep[rtând temeri-
le locuitorilor din Halki, dar eclipsa de lun[ \i spaima 
indus[ nu s-au dovedit a fi f[r[ anumite consecin@e. 
Astfel neîn@elegerile dintre locuitorii din Halki au fost 
rezolvate în câteva secunde, cele datorate au fost re-
stituite, iar cele furate au fost returnate.

Hrisant a doua zi a fost admirat de oameni, care 
i-au atribuit lui... amânarea sfâr\itului lumii, precum 
se întâmplase odinioar[ cu Iona”.

Într-un astfel de climat mistic a tr[it \i a visat 
Nicolae. |i aceasta a fost ucenicia lui tr[it[ în lumea 
literelor \i a credin@ei. |i orice ar fi spus, orice ar 
fi f[cut, în interiorul lui auzea sau chiar cânta încet 
permanent!

„Iar[ \i iar[, Domnului s[ ne rug[m”.
Öi astfel, în viaţa lui ulterioar[ a r[mas mereu 

fericit \i neclintit în experien@ele str[mo\e\ti ale Na-
xos-ului, de vreme ce î\i avea sprijinul \i puterea în 
r[d[cinile sale.

„Fiule p[ze\te cuvintele mele, 
poruncile noastre 
sunt ascunse în ele”.



Stadiul încercării şi al aspiraţiei

Un b[iat de optsprezece ani în Naxos, în perioada 
în care a tr[it Nicolae Planas, lucra, dup[ cum 

era obiceiul, ca marinar, fermier, muncitor sau mais-
tru, înv[@at cu toate responsabilit[@ile privind munca 
\i răsplata. Sau era student – au existat pu@ine cazuri 
– la |coala Sfântul Gheorghe din Grotta, îns[ cu pu@
ine inten@ii \i posibilit[@i concrete!

Era adic[ om corect \i încercat, care fie lucra în 
Chora* fie pe câmp sau pe mare \i î\i câ\tiga prin 
sudoarea lui cele necesare pentru trai.

De acest rol nu a putut sc[pa nici Nicolae. Avea 
nevoie \i el de haine ca s[ se îmbrace. |i nu gratuit, 
ci prin munc[ grea s[-\i câ\tige traiul de zi cu zi.

Tezaurul spiritual pe care l-a dobândit în Naxos 
a fost, desigur, bun. Bun[ a fost \i preg[tirea pen-
tru preo@ie. Dar trebuia s[-\i urmeze \i propriul lui 
drum. C[pitanul Ioan avea mare nevoie în afacerile 
lui de cineva, iar fiul s[u Nicolae a fost cel mai po-
trivit pentru a-l ajuta. |i a\a s-a întâmplat! Nicolae 
al[turi de tat[l s[u supravegheau cu responsabilitate 
toate lucr[rile. |i direct, înarmat cu voin@[ \i iubire, 
a înv[@at munca în pia@[, cu oamenii \i pe mare. Iar 

* Chora este principala a\ezare a unei insule în Grecia (n.ed.)ala 

a înv[@at munca î@

pa* Chora este princip
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când era nevoie, c[l[torea pe uscat \i în arhipelag 
pentru a înso@i unele m[rfuri ale st[pânului s[u.

– Au crescut copiii no\tri, domnul meu. Trebu-
ie s[ facem ceva mai bun pentru ei, spunea adesea 
doamna Augustina.

– Cam ce s[ facem?
– Tu \tii. Tu e\ti stâlpul casei.
– Ce altceva s[ facem, femeie? Aceasta este via@a 

noastr[, oamenii no\tri, averile noastre. Unde s[ mer-
gem?

– În Atena.
– În Atena? Öi ce s[ facem noi acolo, str[ini, prin-

tre str[ini?
– Str[in nu este nimeni în aceast[ lume! Öi acolo 

vom g[si oportunit[@i mai bune, s[ le aranj[m un rost 
copiilor no\tri. Avem \i oameni de-ai no\tri care s[ 
ne ajute.

– E nevoie de mult[ cugetare pentru ceea ce 
spui. S[ le l[s[m pentru alt[ dat[!...

Aceasta era o conversa@ie obi\nuit[ a cuplului Pla-
nas, care a\a cum le cre\teau copiii, le cre\teau \i pro-
blemele \i devenea neclar \i necunoscut viitorul lor.

Pân[ ce a venit prim[vara anului 1868.
În întregul regat liber s-au produs mari revolte 

sociale \i economice. |i în cadrul acestor revolte, un 
val intern de migrare a deplasat locuitori din interio-
rul @[rii c[tre centrele urbane, care au început s[ se 
formeze. |i mai ales în Atena \i în Pireu.

Chiar atunci \i Ioan Planas, c[pitanul prudent 
din Naxos, s-a întâmplat s[ plece!.. Îns[ nu cu fami-
lia sa \i departe de p[mântul str[mo\esc. Ci de unul 
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singur, într-o călătorie f[r[ întoarcere; urmau alte în-
tâlniri neaşteptate, în vacarm şi interese!...

Castelul foarte vechi al familiei Kokkos din Engares Naxos, 
unde adesea se ducea Nicolae Planas, înso@it de p[rin@ii sau 
bunicii s[i, s[ slujeasc[ sau s[ s[rb[toreasc[ la M[n[stirea 

Maicii Domnului care se afla în interior.
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Era seara de joi, 16 aprilie, când \i-a luat r[mas 
bun de la îndr[gita lui familie c[pitanul Ioan \i a 
plecat, l[sând în urm[ toate problemele s[ le rezolve 
singur[ v[duva doamn[ Augustina, buna \i vrednica 
consoart[ a vie@ii lui.

|i avea atunci când a murit c[pitanul Ioan 67 de 
ani.

Cu toate acestea, în timp ce lumânarea vie@ii 
c[pitanului Ioan Planas s-a topit \i s-a stins, aducând 
noapte în familia lui, prim[vara în Naxos, care venise, 
a adus cu ea o puternic[ chemare la frumuse@e, via @ [ 
\i aspira@ii. Marea, casele curate cântau miracolul ar-
moniei \i bucuriei. Lumea se bucura. |i s[rb[toarea 
Pa\tilor, care în acel an c[dea la începutul lunii mai, 
transmitea deja semne prevestitoare ale învierii, în 
natur[ \i în inimi.

„Prin clopotele îndep[rtate ale satelor, vecernia 
picur[ lini\tea ei, cu clopotul lene\ care, u\or, moale, 
uneori se aude, alteori este \ters de b[taia vântului, \i 
fumul ondulat din co\urile caselor mici de @ar[, care 
au fost aprinse pentru prepararea mânc[rii, se ridic[ 
la cer ca t[mâia. Aici se simte cum rug[ciunea este 
auzit[ mai clar de bunul Dumnezeu, care suprave-
gheaz[ întreaga lume \i trimite lini\tea apusului de 
soare…” (Petru Glezos).

Cu toate acestea, în casa c[pitanului mort Ioan 
Planas, altfel st[teau lucrurile în acele zile de doliu. 
Acolo se adunaser[ toate rafalele de vânt înghe @ at 
\i cea@a m[rii. Pentru c[ lipsea pentru totdeauna 
c[pitanul de corabie ca s[ le îndep[rteze!...
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Ca o clo\c[ adev[rat[, îns[, doamna Augustina 
\i-a adunat în jurul s[u copiii \i se gândea pe ce 
drumuri s[ mearg[, dup[ nenorocirea care i s-a în-
tâmplat. |i avea doar 43 de ani, iar vremurile în care 
tr[iau cereau s[ fie luate cu precau@ie decizii.

De altfel, dac[ familia r[mânea în Naxos, ar fi 
început s[ aib[ probleme de supravie@uire, \i, de ase-
menea, obiectiv, nu avea condi@ii favorabile pentru a 
merge mai departe. Mama \i fiul ei Nicolae nu pu-
teau continua afacerile comerciale ale st[pânului de-
cedat \i nu erau capabili s[ valorifice averea pe care 
o aveau. Iar Nicolae, care împlinise \aptesprezece 
ani, nu era atras în mod special nici de comer@, nici 
de naviga @ ie \i nici de vreun alt me\te\ug. Altceva nu 
\tia pân[ atunci s[ fac[, decât s[ se roage, s[ cânte 
\i s[-\i asculte tat[l. S[ lini\teasc[ oamenii, când se 
întâmpla s[ le rezolve disputele \i conflictele. |i s[ 
nu se plâng[ niciodat[ pentru nimic! Calit[@i dumne-
zeie\ti, binecuvântate pentru o existen@[ dedicat[ în 
totalitate lui Dumnezeu, dar, pentru dificult[@ile cu 
care se confrunta atunci familia, ineficiente. 

Astfel, toate au condus la decizia de mutare a 
familiei în Atena, înainte de a fi prea târziu! Înainte 
ca durele \i grelele condi@ii din insul[ \i propria lor 
lips[ de activitate s[ îi scufunde în obscuritate \i dis-
trugere!

Atena speria, îi f[cea confuzi \i chiar îi prindea în 
capcan[ pe naivii \i simplii locuitori din insule care 
se îngr[m[deau acolo. Dar în acela\i timp era un 
ora\ nou care fermeca, trezea \i stimula oamenii prin 
provoc[rile ei pozitive. Îi for@a s[-\i o@eleasc[ voin@a 
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\i s[-\i cucereasc[ aspira@iile, atunci când aveau cre-
din@[ \i r[bdare. 

Inima Naxos-ului

„Inima medievalului Naxos continu[ s[ bat[ în-
cet numai în Chora, în castelul pe care, cândva l-a 
ridicat Marc Sanudo pentru a organiza «agreabilul» 
lui ducat, «l[mpile solare ale statului» în Naxos, în 
«m[rg[ritarul m[rii Egee», cum spuneau vechii istorici 
ai perioadei medievale”

(Ioan P. Ghikas).

„Acestea sunt imensele cl[diri ale c[lug[rilor catolici – 
Ursuline, benedictini \i franciscani – care, amenin@[tor, ca 
«sabia lui Damocles» s-au ridicat deasupra bisericu@ei Sfânta 

Chiriachi. Ele îi reamintesc lui Nicolae Planas opresiunea 
religioas[ de secole a vene@ienilor \i toate acele ecouri ale 
anilor negri ai Ortodoxiei…” (Desen de Ioan P. Ghikas)
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– |i deci?
– Am în@eles, am în@eles, mam[! Nu ne-a mai 

r[mas alt[ cale. |i astfel s-au încheiat discu@iile noas-
tre!

– Da, fiul meu. S-au terminat \i banii no\tri. |i 
altceva nu ne mai r[mâne decât cel mai repede s[ 
p[r[sim insula.

– Locul acesta nu ne mai este de ajuns!
– S[ fie binecuvântat. Dar nu fi sup[rat, Dumne-

zeu este pretutindeni \i ne va p[zi, fiul meu, oriunde 
ne vom duce.

– Bine mam[, orice spui tu, a\a vom face, s[ fie 
binecuvântat pentru totdeauna.

„|i a auzit Dumnezeu suspinul lor, \i \i-a amintit 
Dumnezeu de leg[mântul Lui…”





Pribegia în cuptorul noului 
Babilon

Doamna Augustina împreun[ cu copiii s[i au 
ajuns din Naxos în Atena prin 1870-1880. Ora \ ul 

era împ[r@it atunci în dou[! În Atena bavarezilor \i 
în Atena s[racilor umili \i a oamenilor neferici@i. 
Capitala atunci începea de la biserica N[sc[toarea 
de Dumnezeu Vlassarou la vest de Acropole, \i prin 
strada Eolou \i Athinas ajungea pân[ la Havteia, la 
începutul str[zii Patissia.

Cum a ajuns femeia în Atena nu s-a speriat, nici 
nu a fost impresionat[. Ci de-a dreptul, ca un om cu 
un sim@ dezvoltat al realit[@ii \i realismului, a mers în 
cartierul Psirri, unde în jurul bisericii Sfin@ii Doctori 
f[r[ de Argin@i erau de mult timp stabili@i \i al@i local-
nici din Naxos, rude \i prieteni.

Anterior sosirii lor în Atena, doamna Augustina a 
corespondat cu unii dintre ei. |i i-au promis c[, dac[ 
va decide vreodat[ s[ emigreze, o vor ajuta. Lucru 
care s-a \i întâmplat. |i astfel, femeia v[duv[ a g[sit 
foarte repede o c[su@[ la început, apoi alta. |i în cele 
din urm[ s-a stabilit, f[r[ multe preten@ii \i ezit[ri, 
între biserica Sfântul Ioan din Plaka (Gargareta), \i 
zona pustie atunci, Sfântul Pantelimon Illissos.
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Au urmat zile grele \i nop@i zbuciumate pentru o 
femeie str[in[ cu doi orfani, care fuseser[ dezr[d[cina@i 
din paradisul lor natal, pentru a veni într-un ora\ mare, 
nou, ca Atena.

Teama te cuprindea atunci în fa@a grozăviei epo-
cii, în faţa altor ritmuri, altui duh, altor percep@ii care 
predominau, altor comportamente!

Erau ani de tranzi@ie pentru Atena, critici \i grei. 
Vechea tradi@ie fusese rupt[. Noi orient[ri \i noi sti-
luri de via@[ n[v[liser[ peste pu@inii locuitori, mai 
pu @ in de \aizeci de mii. Adev[rat[ na\tere a unui nou 
univers s-a produs prin mi\c[ri, spirite, institu@ii, prin 
dispozi@ii \i aspira@ii. Ap[ruser[ de pretutindeni noi 
idei, alte standarde. |i to@i erau orienta@i spre noile 
curente, în special cele europene, care au venit nu 
numai s[ schimbe, ci \i s[ educe tot ce era sacru \i 
binecuvântat, ce era cultivat \i de multe ori a salvat 
poporul de la prăbuşire \i de la distrugere.

Pe de altă parte, intelectualitatea de atunci literal-
mente sc[pase din frâu! Orice era grec, patriotic, orto-
dox \i tradi@ional era insultat, aruncat ca nefolositor sau 
ignorat. Iar în locul acestora erau preferate modele f[r[ 
nicio leg[tur[ cu caracterul grecesc \i stilul de via@[ al 
autenticului grec.

Atena ajunsese la un astfel de nivel de tulburare 
\i nebunie, încât un cre\tin nu putea s[-\i fac[ cruce, 
când trecea pe lâng[ o biseric[, nici atunci când st[tea la 
masa unei taverne pentru a cina. Era ridiculizat cu voce 
tare sau îi erau adresate cuvinte urâte, pe care le rosteau 
clien@ii vechi \i to@i, împreun[, chicoteau! Uneori chiar, 
aceste episoade \i dispute ajungeau pân[ \i la pumni!
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Familia Melissourgos

Arborele genealogic al Părintelui Nicolae Planas, 
pornind de la bunicul mamei lui

Mih. Melissourgos

      Georgios Melissourgos      Maria Melissourgos   Nicolae Melissourgos

      Aneza (Prantouna)             Nicolae Naupliotis        (}nv[@[tor)

   Augustina Melissourgos

   Ioan Planas

Nicolae Planas Suzana (Ana) Planas

Elena Proveleggiou

 Ioan N. Planas  

Maria G. Dekoulakou

(Din informa@iile lui Iac. A. Naupliotis)
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Din 1885, împreun[ cu luxul superficial, care a 
fost introdus în Atena, a ap[rut \i corup@ia. „Munci 
profitabile \i cinstite nu erau!”. Iar „...fetele o luau 
pe drumul cel r[u, înainte de toate ca s[-\i satisfac[ 
dorinţa lor ostentativă de lux”.

Mai mult decât atât, ateismul, corup@ia, via@[ trân-
dav[ erau considerate semne de „prosperitate social[!” 
\i progres. |i dac[ ar fi tr[it Diogene în aceast[ epoc[ 
ar fi c[utat din nou cu felinarul în mân[ s[ g[seasc[ 
un grec cu suflet, cu sentimente adev[rate. Sau s[ aib[ 
iubire pentru semenii s[i \i tradi@iile patriei sale.

Ioan Kondilakis în „Nenoroci@ii din Atena” prac-
tic la aceast[ perioad[ se refer[. Adic[ la Atena, care 
s-a schimbat într-un creuzet al noului Babilon.

Grecii \i-au câ\tigat desigur libertatea \i \i-au în-
fiin@at un regat. Dar \i-au pierdut încetul cu încetul 
sufletul, au abandonat pe Dumnezeu \i credin@a lor 
\i s-au înrobit la al@ii, la stăpâni duri \i cruzi.

„Orice lucru sacru am p[zit 400 de ani de sclavie 
este c[lcat în picioare, ceea ce ne-a @inut drep@i, ca 
o coloan[ nemi\cat[, se pr[bu\e\te. Într-un astfel de 
asalt al lui Satana, fiecare concesie este negare a lui 
Hristos, negarea credin@ei \i predare diavolului”.

 (Kosti Batsias)
F[r[ r[d[cini, f[r[ orientare \i con\tiin@[ religi-

oas[, au crezut atenienii c[ vor reu\i s[ rezolve pro-
blemele uria\e care înc[ amenin@au existen@a lor!

În mod special, era dezgust[tor orice intelectual 
care nu g[sea s[ spun[ niciun cuvânt de consolare 
\i speran@[ pentru a sprijini moralul poporului. S[-l 
ajute s[ ias[ din confuzie \i s[r[cie.
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„Fr[mânt[rile grave, pentru perioada pe care 
o studiem (1878-1889), în via@a social[ a Atenei, au 
adus obiceiurile europene str[ine, care au început 
s[ intre în Grecia odat[ cu venirea celei de-a doua 
dinastii. Hainele fran@uze\ti, dansurile, recep@iile, 
unele parveniri ale unor greci pribegi care s-au întors 
în regatul liber, în cele din urm[, \i aceast[ influen@[ 
pe care au avut-o în «obiceiurile» noastre, pân[ atunci 
«curate», diversele fran@uzoaice sau italience ale 
«Pe \ terii Nimfelor» sau ale «Teatrului Boukoura»...” 

(Aristide Procos).

În cântecul vie@ii, toate tonurile, toate sunete-
le, culorile \i intensit[@ile sunt permise! În aceast[ 
perioad[ Atena a început s[ cânte un monoton, de 
lemn, nepotrivit \i fals ideal, care nu se potrivea 
deloc liniilor azurii, atmosferei, mersulului \i vocilor 
grecilor.

„Vai! D[-mi ap[ \i lacrimi! Din locul acela al 
încerc[rii \i din locul de pu@in[ odihn[, am venit în 
locul condamn[rii, în care de mult îmi trag crucea, 
neavând for@e s[ o duc în spate, în ora\ul iob[giei \i 
al plutocra@ilor. Am ajuns la Atena…” 

(Al. Papadiamandis).

Acestea medita b[trânul marinar din Atena, 
a \ ezat în strana bisericii, t[cut \i supus. |i, aplecat, 
dup[ ce a primit anafura de la preot, a ie\it în curtea 
bisericii Schimb[rii la Fa@[ din Plaka, unde l-a v[zut 
pe nou-venitul enoria\, oarecum dezorientat \i sin-
gur, \i l-a abordat!
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– De unde e\ti fl[c[ule? Nu cumva dintr-o insul[?
– Din Naxos sunt... Din Chora, a r[spuns 

ru \ inos!
– Öi numele t[u?...
– Nicolae. Nicolae Planas m[ numesc \i am venit 

împreun[ cu familia mea de pu@ine zile în Atena.
– S[-@i fie spre bine, fiul meu. |i spune-mi, î@i 

place acest loc?
– Ne gândim s[ r[mânem, de vreme ce am ve-

nit aici.
– Pentru totdeauna?
– Cine \tie? A\a cum stau lucrurile, nu putem s[ 

facem altfel. Mare este Dumnezeu!
– Atunci vino în casa mea s[rac[ s[ bem un pa-

har cu ap[. Dou[ str[du@e mai jos este c[su@a mea.
I-a pl[cut lui Nicolae b[trânul marinar \i l-a ur-

mat. Au intrat în casa bine îngrijit[, cu gr[din[ mic[ 
\i flori. Str[lucea de îngrijire \i cur[@enie. În jur pe 
pere@i câteva fotografii ale familiei \i printre ele un 
vas pictat cu culori intense. Iar în col@ul peretelui, 
sus într-o scobitur[, iconostasul cu cununiile de 
nunt[, icoanele înnegrite, ml[di@ele de salcie uscat[ 
\i nenum[ratele amintiri. |i în margine, pe o treapt[ 
de la podea un spa@iu mic, o ni\[ cu un pat alb. 
Deasupra lui o cuvertur[ alb[, de dantel[ tricotat[, 
întins[, cu franjurii ei c[zând ornamental.

– Dintr-o insul[ e\ti \i dumneata, mo\ule?
– Da. Din Chios. Am c[l[torit toat[ lumea, cât 

m-au @inut puterile. Dar dup[ aceea am venit aici \i 
am aruncat ancora!

– |i cum vezi dumneata situa@ia din Atena? 
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– Din firea mea sunt om al lui Dumnezeu. Dar 
îmi pare r[u, pentru c[ de la r[u alunec[m la \i mai 
r[u. Nimic nu se face! Societatea e putred[, fiul meu, 
iar oamenii sunt chinui@i de s[r[cie \i neajutora@i. Se 
ofilesc \i se sting copiii tineri \i nim[nui nu-i pas[. 

– V[d destule c[r@i acolo, ale dumitale sunt sau 
ale copiilor?

– N-am copii, o via@[ am fost pribeag! Dar nu 
suferim de singur[tate \i nici copiii nu ne lipsesc. 
Atunci când suntem singuri, citim câte-o c[rticic[, eu 
\i so@ia mea. |i de multe ori î\i las[ vecinii copiii în 
grija noastr[.

– Frumoase sunt toate acestea, mo\ule, dar mul@i 
sunt în Atena cei care consider[ aceste fapte ca fiind 
lucruri vechi, proste\ti.

– F[r[ minte, fiul meu, \i în\el[tori sunt ace \ ti la-
comi \i impostori, care î\i pierd controlul la jum[tatea 
drumului \i se pierd. E\ti dezgustat când îi vezi 
cufunda@i în scandaluri \i r[ut[@i. Cred c[ se pierde 
Atena în mocirla ei! Öi atenienii întârzie s[ în @ eleag[ 
dezastrul! Dar, precum spun turcii, „grecilor le vine 
cuno\tin@a pe urm[...”. Adic[, dup[ r[ul pe care îl 
s[vâr\e\te nenorocitul.

În acel moment a venit b[trâna \i dup[ ce a sa-
lutat, a l[sat u\or, pe masa acoperit[ cu fa@[ de mas[ 
brodat[, dulcea@[, paharele cu ap[ \i biscui@ii. Pe fa@a 
ei era gravat timpul! Dar ochii ei str[luceau plini de 
supunere. |i, ca \i când l-ar fi cunoscut pe b[iat de 
mult timp, a spus:

– În casa noastr[ vine des \i p[rintele Gheorghe, 
preotul nostru paroh. Ne las[ b[iatul lor atunci când 
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preoteasa trebuie s[ plece cu treburi. Este un preot 
bun. Toat[ parohia vorbe\te despre vrednicia \i mi-
losteniile lui.

– Da, l-am v[zut în Biseric[.
– Dac[ vrei, în cealalt[ duminic[ când vei veni, 

î@i voi face cuno\tin@[ cu el! Sigur se va bucura.
– S[ dea Domnul, a r[spuns Nicolae, \i s-a ridi-

cat.
– Într-o alt[ zi s[-@i aduci \i familia, a propus 

b[trâna.
– A\a voi face, a spus din nou Nicolae \i, dup[ 

ce a salutat politicos pe b[trânii din Plaka, a ie\it pe 
poart[.

Se f[cuse amiaz[. Soarele dulce de toamn[ 
înv[luia cu lumina lui casele \i str[du@ele din 
Allikokou. La acea or[ nu erau vizibile nic[ieri 
nenorocirile din Atena. Erau ascunse în cocioabele \i 
în cartierele s[race. Pentru c[ duminica str[lucea ca 
zi a lui Dumnezeu \i oamenii zâmbeau speran@ei. O 
provocau, cum se spune, deoarece aveau nevoie de 
ea pentru a tr[i \i a progresa.



Nevoitorul lui Dumnezeu 
şi al Atenei

Cu trecerea timpului, familia orfan[ de tat[ a 
doamnei Augustina se reg[sea \i î\i g[sea drumul. 

Nicio panic[, nicio frământare nu le mai întuneca 
lini \ tea casei \i credin@a. Încet toate se aranjau. |i 
semnele ar[tau c[ urmau s[ aib[ zile mai bune.

Mul@i locuitori din Naxos, de altfel, care se sta-
biliser[ în Psirri, în Gala@i, în Poligono \i în Plaka 
veneau de multe ori în vizit[, în casa familiei Planas... 
Ca s[ vorbeasc[ despre insula natal[, despre oameni 
\i despre c[l[toriile lor. |i pentru a ajuta la solu@iona-
rea unor probleme. Nu trecuse mult timp \i doamna 
Augustina a acceptat s[ c[s[toreasc[ pe fiica ei Suza-
na cu un tân[r bun din Pireu, cu Ioan Metoharakis. 
În acest scop, a c[l[torit în Naxos de mai multe ori 
\i \i-a rezolvat problemele care priveau averea. A 
semnat contracte de c[s[torie \i altele, cele necesare 
pentru asigurarea traiului copilului ei.

Nicolae între timp nu a stat f[r[ s[ fac[ nimic. La 
început a plecat în plimb[ri lungi, solitare. |i a vizi-
tat biserici \i m[n[stiri. A discutat cu clerici lumina@i, 
teologi \i c[lug[ri. |i a sporit zilnic în cunoa\tere \i 
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maturitate. Frecvent îns[ a participat la Vecernii \i 
alte slujbe, când în stran[, când în altar, ajutând dife-
ritelor nevoi ale preo@ilor.

A\a, pu@in câte pu@in, a înflorit în sufletul tân[rului 
via@a religioas[ \i s-a preg[tit \i practic levitul devo-
tat al Ortodoxiei. El a descoperit c[ într-adev[r ceea 
ce f[cuse era o continuare fireasc[ a tradi@iei \i a 
dorin @ ei pe care o avea în interiorul lui.

În ultima vreme descoperise \i o bisericu@[ sin-
guratic[, a Schimb[rii la Fa@a, în afara Atenei, în câm-
purile pustii ale Poligonului. Acolo se f[ceau adun[ri 
mari, care erau frecventate de c[lug[ri din Skiathos 
\i Muntele Athos, preo@i \i al@i oameni duhovnice\ti, 
la care participa cu râvn[ \i Nicolae.

La aceste adun[ri Nicolae a g[sit o mare 
mul @ umire \i a auzit multe despre Biseric[, despre 
preo@ie, despre muzica bisericeasc[ \i rânduiala sluj-
belor. În acela\i timp, \i-a f[cut \i cuno\tin@e utile, 
oameni c[rora le-a pl[cut comportamentul lui \i erau 
dispu\i s[-l ajute.

Din aceste peregrin[ri prelungi în Atena, Nicolae 
se întorcea acas[ extenuat. Dar p[rea din ce în ce mai 
mul@umit. Cel mai important: beneficiind mereu \i de 
trata@ii, \i oferte. Pentru c[, datorită bun[t[@ii lui, a virtu @ ii 
\i a smereniei lui, mul@i erau aceia care îi încredin @ au \i 
diverse comisioane pentru a le îndeplini. |i acesta, f[r[ 
s[ se plâng[, le executa rapid \i eficient.

Öi nu numai aceasta! Dar \i el însu\i, din proprie 
ini@iativ[, a descoperit diferite modalit[@i de a sluji o 
mul@ime de oameni nevoia\i, care nu aveau niciun 
ajutor de nic[ieri.
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Schimbarea la Fa@[ a Mântuitorului

„Aceast[ biseric[ se afl[ pe strada Allikokou, 
ast[zi numit[ Kydathinaion \i este cea mai important[ 
biseric[ din Plaka. A fost biseric[ bizantin[ în form[ 
de cruce cu cupol[. Fiind extins[ spre partea de vest, 
cu cl[diri noi, a fost deformat[. Familiile Kottakis \i 
Allikokos au fost, probabil, de origine francez[, dar 
devenind atenieni au fost boteza@i ortodoc\i \i au 
construit biserici”. 

Dimitrie Sisilianos

Biserica Schimb[rii la Fa@[ a Mântuitorului din Plaka (Allikokou), 
a\a cum era în 1921-1922, din schi@ele unui desenator necunoscut.
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Astfel, reputa@ia lui Nicolae, în special în cartie-
rele Psirri \i Plaka, pe care le frecventa adeseori, se 
r[spândea. Reputa@ie de tân[r bun, f[r[ griji, dar cre-
dincios atât oamenilor cât \i lui Dumnezeu, care ca o 
pas[re zbur[toare transporta m[rturia unei existen@e 
loiale \i de încredere. F[r[ s[-\i fac[ voia proprie, ci 
supus numai voin@ei lui Dumnezeu \i a oamenilor 
care aveau nevoie, Nicolae, dispus \i neobosit, slu-
jea în lucrarea mirenilor dintr-o alt[ pozi@ie. |i a fost 
aceasta o binecuvântare pentru toat[ lumea în acele 
zile întunecate \i lipsite de încredere în Atena.

„Fericit acela care \i-a mortificat în întregime 
voin@a \i \i-a predat îngrijirea sufletului Domnu-
lui, conduc[torul \i dasc[lul s[u. Acesta va sta de-a 
dreapta Celui R[stignit”.

(Ioan Sc[rarul)

În plus \i „p[rin@ii au numit cântarea arm[, 
rug[ciunea zid, lacrimile curate baie, în timp ce fe-
ricita ascultarea au numit-o martiriu. F[r[ ascultare, 
niciunul dintre cei care p[timesc nu va reu\i s[ vad[ 
pe Domnul”.

Cu toate c[ se afla toat[ ziua pe str[zile din Atena, 
Nicolae, ca un adev[rat c[l[tor \i iubitor de suferin@[, 
f[când lumii comisioanele, nu sim@ea nici triste@e, nici 
durere, sau oboseal[. |i nici chiar, de\i anii treceau, 
nu i-a p[rut r[u c[ nu a reu\it s[ dobândească ni-
mic. Dimpotriv[, s-a bucurat de s[r[cia lui. A fost un 
„frate mai mic”, mesagerul de încredere, p[zitorul \i 
slujitorul neobosit al nevoii \i întrajutor[rii. |i aceasta 
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îl mul@umea. Era o alt[ libertate c[reia numai el i-a 
cunoscut valoarea.

Timp de \ase luni a fost Nicolae pe drumuri cu 
comisioanele oamenilor. Îns[ duminica mergea me-
reu la biserica Schimb[rii la Fa@[ a Mântuitorului din 
Plaka, la slujb[. De multe ori, de asemenea, pentru 
a aprinde candelele, sau s[ poarte lumân[rile, sau s[ 
citeasc[ din stran[ profe@iile. |i pentru a face diverse 
slujiri în interiorul \i în afara bisericii, care i-au fost 
încredin@ate de c[tre epitropi \i mai ales de p[rintele 
paroh Grigorie Ieromnimonas.

Acest bun p[stor l-a cunoscut pe Nicolae prin in-
termediul b[trânului marinar \i a legat o strâns[ prie-
tenie cu el. |i l-a luat sub ocrotirea sa p[rinteasc[!…

Dar \i enoria\ii din Allikokou deja îl cuno\teau 
pe Nicolae. Era dulce cuvântul lui Nicolae. Delicat \i 
iubitor r[spunsul oamenilor. Smerit[ p[rerea \i res-
pectuoas[. Dar \i nem[surat[, f[r[ obstacole \i ezit[ri 
ospitalitatea \i ajutorarea oamenilor.

Biserica Schimbarea la Fa@[ a Mântuitorului din 
Plaka, frecventat[ permanent de Nicolae, este o bi-
seric[ foarte veche. Pe str[zile \i aleile din jur sunt 
concentrate toate umbrele istoriei Atenei. |i în jurul 
acestora sunt case, c[su@e \i vile cu dou[ sau trei 
etaje ale persoanelor importante din localitate, cum 
ar fi ale lui Skouze, Nicodimos, Constantin Icono-
mou, Totomi, Deligiorgi, Diomidis, Kanaris, Venize-
los, Zymvrakakis, Kyriazis \i ale altor greci renumi@i 
sau prieteni de-ai lor.

Pe la aceast[ biseric[ au trecut, de-a lungul tim-
pului, preo@i \i p[stori renumi@i, care au înv[@at cu-
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vântul lui Dumnezeu. |i printre ace\tia, profesorul 
de drept Constantin Iconomou (1780-1857), Apostol 
Makrakis (1831-1905), Mihail Galanos (1862-1948) \i 
mul@i predicatori care au trecut prin Atena.

Vizavi de curtea bisericii, spre nord-vest, într-un 
mic cap[t de alee, se afla \i exist[ în continuare casa 
p[rintelui Grigorie, virtuosul preot paroh care a fost un 
exemplu de adev[rat liturghisitor cre\tin \i familist.

În fiecare zi casa p[rintelui Grigorie era deschis[ 
enoria\ilor. |i cine nu a trecut pe acolo! Uneori pen-
tru necazuri, alteori doar în vizit[. |i erau acei oameni 
care veneau la p[storul cel bun pentru o mul@ime de 
probleme, \i s[raci, dar \i din înalta societate!

În ultima vreme, cine îl c[uta pe Nicolae pentru 
comisioane, îl g[sea în casa p[rintelui, stând ore în 
 \ ir de vorb[ cu p[rintele Grigorie.

Tân[r era Nicolae. Valuri de gânduri săltau în interi-
orul lui \i îl tulburau. |i adesea avea nel[muriri \i dileme, 
la care nu avea ce s[ r[spund[. Alerga atunci la p[rintele 
Grigorie pentru a ob@ine r[spunsurile trebuincioase, pen-
tru a fi luminat. Dar \i pentru a g[si de multe ori ad[post 
în durerea \i ispitele lui de la capcanele vie@ii.

Pentru afec@iunea lui patern[ fa@[ de Nicolae, 
p[rintele Grigorie n-a avut ca imbold doar sentimen-
tele sale, ci \i acordul doamnei Augustina, pe care o 
vizita de mai multe ori acas[ \i discutau mult timp. |i 
o primea \i în locuin@a sa, pentru a vorbi despre pro-
blemele lui Nicolae \i pentru a studia pa\ii pe care 
trebuia s[-i fac[ în noua lui via@[ în Atena!...

La începutul lunii august 1878 în biseric[ era 
mult[ agita@ie. În câteva zile urma s[ se pr[znuiasc[ 
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s[rb[toarea „Schimb[rii la fa@[ a Mântuitorului Iisus 
Hristos”, cu participarea mitropolitului Procopie al II-
lea, a multor preo@i \i a unei mul@imi de oameni.

«Vrând s[ ar[@i ucenicilor slava Ta \i în@elepciu-
nea lui Dumnezeu, în muntele Taborului Te-ai suit, 
Hristoase, \i str[lucind ca un St[pân, pe to@i i-ai lu-
minat».

Era absolut normal, cum se întâmpla acum deja 
de câ@iva ani, ca Nicolae s[ se afle peste tot. S[ aib[ 
în fiecare zi drumuri \i s[ poarte greutatea mare a 
preg[tirii bisericii. Astfel, se întorcea noaptea târziu 
acas[, foarte obosit, pentru a se odihni \i cu bucurie 
în urm[toarea zi pentru a se g[si din nou în biseric[ 
\i a îndeplini poruncile p[rintelui Grigorie \i ale epi-
tropilor.

Cu toat[ oboseala, era întotdeauna fericit, pentru 
c[ p[rintele Grigorie urma s[-l prezinte episcopului \i 
oficial s[ primeasc[ binecuvântarea Preasfin@iei Sale.

Acea var[ a fost foarte blând[. |i noaptea târziu, 
parohul bisericii Schimb[rii la fa@[ a Mântuitorului, 
p[rintele Grigorie, @inea adesea pe Nicolae la cina 
simpl[ a familiei sale. St[teau afar[, în gr[dina mic[, 
\i mâncau. |i târziu, când se f[cea r[coare, se retr[gea 
spre casa mamei sale plin de gânduri pl[cute, ca ne-
voitor al Bisericii, recunoscut de toţi.

– Nicolae, copilul meu, primul \i cel mai impor-
tant semn de bun cre\tin este ascultarea, îi spunea 
mereu p[rintele Grigorie. Din ascultare se na\te sme-
renia. Din smerenie, nep[timirea. |i din nep[timire 
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din nou smerenia. Astfel spunea \i Domnul nostru, 
„Cel ce va r[bda pân[ întru sfâr\it, acela se va mân-
tui”. Cei care se supun cu simplitate lui Dumnezeu 
\i iubirii de oameni, î\i sfâr\esc bine drumul lor. |i 
seam[n[ cu fierul, cu care, înc[lzit în foc, face fiera-
rul tot ceea ce vrea!

– Exist[, totu\i, \i oameni educa@i, p[rinte Grigo-
rie, care nu-şi pleac[ capul în faţa lui Dumnezeu, a 
obiectat Nicolae.

– Ai pe cineva anume în minte, fiul meu?
– Cum s[ nu am.
– Cine?
– Haide@i s[ nu le numim pe aceste persoane.
– Ötiu, \tiu la cine te gânde\ti Nicolae. Dar sun-

tem între noi \i nimeni nu ne ascult[.
– Domnul Makrakis, acesta în loc s[ zideasc[, eu 

cred c[ d[râm[ sufletele!... Îl aud de ceva timp \i nu 
vorbesc.

– Bravo Nicolae, copilul meu!
– A\a este a\adar?
– A\a cum spui este! Öi nu vezi c[ se adun[ lume 

\i îl ascult[... În adâncul lui este om egoist \i mândru. 
Iar cele pe care le spune sunt închipuiri \i sofisme.

– Nu sunt cuvinte ale Bisericii, cele pe care le 
predic[, ci sunt ale lui!

– Exact! De aceea nu trebuie s[ le d[m impor-
tan@[. Drumul nostru se afl[ în biseric[, toat[ ziua 
cu Sinaxarul, lumânarea, t[mâia, icoanele \i slujbele 
noastre.

– Deci discursul s[u este numai cuvinte, cuvinte 
\i nimic altceva!...
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– P[streaz[ bine, a\adar, Nicolae, în adâncul t[u 
aceste gânduri \i dac[ le va auzi cândva Preasfin@itul, 
se va bucura mult.

– Ce urm[re\ti, p[rinte?
– Peste pu@in timp nu vei mai fi cite@. S-a împlinit 

vremea!
– S[ fie binecuvântat, p[rinte.
– Poimâine, când se va afla aici Preasfin@itul, toa-

te se vor aranja! Va vedea \i singur ce comoar[ este 
Nicolae Planas!

– !...

„A\a cum pomii, care sunt b[tu@i de vânt, dez-
volt[ r[d[cini adânci, la fel \i cei care tr[iesc în as-
cultare, dobândesc suflete puternice \i neclintite” 

Ioan Scărarul





Clipa hotărârii tainice sub privirea lui 
Dumnezeu

Iarna anului 1879 în Atena a fost aspr[ \i grea. Ma-
joritatea locuitorilor au r[mas închi\i în casele lor.

Dar \i pentru Nicolae Planas acea iarn[ a fost 
dificil[, îns[ suflete\te în[l@[toare! Zile întregi s-a aflat 
într-un nevăzut r[zboi duhovnicesc. Nu \tia ce s[ 
fac[ \i cum s[ st[pâneasc[ toate acele lupte pe care 
le sim @ ea în interiorul s[u, c[ci trebuia s[ ia decizii 
foarte serioase, care ar fi determinat cursul întregii 
sale vie@i. De aceea chiar \i noaptea se trezea \i se 
ruga într-un col@ mic al casei, pe care l-a transformat 
într-o adev[rat[ biseric[.

Nicolae împlinise dou[zeci \i \apte de ani \i ve-
nise vremea s[ ia o hot[râre decisiv[ în ce prive\te 
parcursul vie@ii sale! Chiar dac[ continua s[ r[mân[ 
un tân[r smerit, timid \i atent, trebuia pentru totdeau-
na s[ se îndrepte pe un anumit drum. |i aceasta, cu 
toate îndrum[rile \i sfaturile, era în întregime propria 
lui alegere, propria lui sarcin[. Singur trebuia s[ tra-
verseze urcu\urile pentru a ajunge la @inta dorit[.

«Te rog, Fecioar[, risipe\te-mi tulburarea sufletu-
lui \i viforul scârbelor mele, c[ tu, mireas[ dumneze-
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iasc[, pe Hristos încep[torul lini\tii ai n[scut, ceea ce 
e\ti de Dumnezeu fericit[».

Spre deosebire de îndoiala \i neli\tea lui Nico-
lae, doamna Augustina, care cu câteva zile înainte 
împlinise cincizeci \i patru de ani, era foarte încân-
tat[! Zbura, într-adev[r, de bucurie. |i destul de des 
mergea la p[rintele Grigorie \i discuta timp îndelun-
gat cu el. Adesea îl vizita \i pe b[trânul marinar, pe 
care atât de mult îl iubise copilul s[u.

Mai mult decât atât, în ultimul timp, nu a l[sat 
pe niciun cunoscut, cons[tean, vecin sau prieten de 
familie, c[ruia s[ nu-i arate fericirea ei de mamă. |i la 
nunta fiicei sale Suzana a f[cut acest lucru!

Casa ei era în toiul iernii într-o adev[rat[ atmosfer[ 
de s[rb[toare. Era larg deschis[ toat[ ziua \i primea 
felicit[ri pentru c[ în câteva luni se c[s[torea singurul 
ei fiu, care mai apoi urma s[ devin[ preot.

Dar ce altceva s[ a\tepte o astfel de femeie cres-
cut[ într-un climat de tradi@ie auster[, insular[ \i pre-
oţeasc[.

Doamna Augustina nu era vreo fiic[ de @[ran so-
sit[ în Atena, ci o fiic[ de nobil din Naxos, ale c[rei 
r[d[cini adânci ajungeau pân[ în perioada st[pânirii 
franceze \i otomane. |i avea porunc[ mo\tenit[ de 
secole s[ devin[ cineva preot în familia sa \i s[ conti-
nue tradiţia sfânt[, nescris[, a harismelor bisericeşti.

Cu toate acestea, dac[ pentru familia Planas \i 
familia Melissurgos, c[s[toria \i preo@ia lui Nicolae 
era tradi@ie, bucurie \i slav[, pentru el era o povar[ 
de nesuportat, responsabilitate \i team[ sfânt[!
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– Mi-e team[ mam[! Mi-e team[! Nu \tiu dac[ 
sunt preg[tit pentru ceea ce voi face!

– Lini\te\te-te, fiul meu. Vrednic e\ti. |tiu ceea ce 
î@i spun. Sunt de aceea\i p[rere \i Prea Sfin@itul epi-
scop, p[rintele Grigorie \i to@i epitropii. Ace\tia te vor 
ajuta \i în c[s[toria ta \i în preo@ie. Nu te nelini \ ti.

– Simt o mare nelini\te mam[. Cum voi reu\i? 
Sunt doar un sărman nevoitor. |i dintr-o dat[ voi 
avea \i so@ie \i preo@ie.

– Öi copii vei avea \i parohie, fiul meu, \i tot 
ceea ce-@i va d[rui Dumnezeu!

– A\a s[ fie, mam[.
Spre deosebire de iarna grea, prim[vara din anul 

1879 a fost frumoas[ \i mirosea dulce în întreaga Ate-
nă. Depresiunea Atticii, str[juit[ de muntele verde Par-
nitha \i în stânga de Imittos, era îmbr[cat[ festiv în 
mozaicuri colorate. Toate drumurile duceau în afara 
ora\ului la bisericu@ele cu ruinele pline de istorie \i 
amintiri. |i de pe vârfurile dealurilor se vedea în jur 
marea nemi\cat[ a Saronicului \i departe, la orizont, 
se oglindea Salamina, Eghina \i mai departe Porosul.

Nicolae, care era tot timpul dus pe gânduri, 
vorbea din ce în ce mai pu@in. |i p[rea c[ \i-ar fi 
schimbat pu@in \i comportamentul! ... Devenise chiar 
mai închis, de vreme ce se preg[tea de etapa celei 
mai mari smerenii! Pentru a spune în sfârşit da. |i l-a 
spus!...

|i prima lui hot[râre a fost de a accepta s[ se 
c[s[toreasc[ în 14 aprilie 1879, a treia duminic[ dup[ 
Pa\ti, a femeilor mironosi@e, în biserica Schimb[rii la 
Fa@[ din Plaka. 
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Taina a s[vâr\it-o p[rintele Grigorie, care a fost 
atât în secret cât \i pe fa@[, a\a cum s-a v[zut, \i arti-
zanul acestui eveniment binecuvântat.

– |i cine este so@ia?, o întrebau pe doamna Au-
gustina vecinii \i to@i care o vizitau pentru a afla 
ve \ tile fericite.

– O foarte bun[ fat[ din Kithira, le r[spundea. Se 
nume\te Elena, Elena Proveleggios.

– |i cine îi va cununa?
– Are un unchi, Spiros Proveleggios. Acesta va fi 

na\ul, s[-i dea Dumnezeu s[n[tate.
– S[ fie într-un ceas bun, le-au urat to@i.
– S[ fie într-un ceas bun, a r[spuns \i doamna 

Augustina \i \i-a f[cut cruce.
A ezitat Nicolae pân[ s[ ajung[ în acel moment 

important al vie@ii sale. Dar acum a f[cut acel pas 
mare! |i în timpul Tainei, toat[ lumea invitat[ la nunt[ 
s-a bucurat atunci când a auzit în lini\te deplin[: «Se 
cunun[ robul lui Dumnezeu Nicolae cu roaba lui 
Dumnezeu Elena în numele Tat[lui \i a Fiului \i a 
Sfântului Duh».

Din acel moment a început Nicolae o via@[ per-
sonal[ complet independent[, departe de protec@ie, 
sfaturi \i influen@e. Acum era st[pânul casei sale! |i el 
trebuia singur s[ decid[ pentru familia lui, chiar dac[ 
mama sa l-ar fi sprijinit mereu în orice avea nevoie 
de ajutorul ei. 

Desigur, înc[ nu avea un loc de munc[. |i jugul 
c[s[toriei avea numeroase obliga@ii \i greut[@i. La ast-
fel de griji, îns[ nu se gândea Nicolae! Se predase în 
întregime providen@ei lui Dumnezeu \i \tia bine c[ 
nimic nu-i va lipsi.
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«Cei drep@i vor fi vii în veacul veacului \i r[splata 
lor este la Domnul \i Cel Atotputernic are grij[ de ei. 
Drept aceea, vor primi din mâna Domnului împ[r[ @ ia 
frumuse@ii \i cununa cea str[lucitoare, c[ci El îi va 
ocroti cu dreapta Sa \i cu bra@ul S[u; asemenea unui 
scut, îi va acoperi.» 

În@elepciunea lui Solomon 5, 15-16

Acum singurul lucru care îl preocupa – de vreme 
ce a luat aceast[ decizie – a fost cum s[ devin[ un 
slujitor demn \i capabil al lui Dumnezeu. De aceea \i 
pentru aceast[ a doua etap[ important[ a vie@ii sale, 
dup[ c[s[toria lui, erau toate preg[tite ca s[ se înde-
plineasc[. Dep[\ise deja etapa încerc[rii interioare. 
|i cu încrederea în sine redobândit[ a venit s[ îm-
brace cinstita rasă a preotului ortodox. De mult timp 
cerceta bro\uri, tipice, c[r@i sfinte, tetraevanghele \i 
încerca, timp de ore întregi, s[ înve@e textele preo@e \ ti 
mai bine. Citea cu voce tare, cânta încet sau intona 
\i repeta de multe ori pentru a reu\i pe cât posibil, 
în slujirea sa, s[ aib[ cele mai bune performan@e. În 
ultimul timp, chiar \i seara aprindea lumânarea \i se 
adâncea în înv[@area îndatoririlor sale liturgice.

«Domnul este lumin[torul vie@ii mele de cine m[ 
voi teme, Domnul este ap[r[torul vie@ii mele, de cine 
m[ voi înfrico\a?»

Hirotonia lui Nicolae Planas în diacon s-a petre-
cut, a\a cum s-a stabilit, la trei luni dup[ c[s[toria 
lui, în 28 iulie 1879, la s[rb[toarea Sfin@ilor Apostoli. 
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|i, desigur, în aceea\i biseric[, a Schimb[rii la Fa@[ 
a Mântuitorului din Plaka. Acolo a fost de acord s[ 
r[mân[ s[-l ajute \i s[ împreun[-slujeasc[ cu p[rintele 
Grigorie, ca diacon.

Locuin@a p[rintelui Nicolae Planas din strada Sotiros, num[rul 
14 (Kidathinaion) în primii ani ai \ederii lui în Atena. Se afla 
aproape de biserica Schimb[rii la Fa@[ a Mântuitorului din 

Plaka, unde a slujit ca diacon aproape 5 ani.

C[s[toria \i hirotonia în diacon au avut loc, 
a \ adar, în una dintre cele mai importante biserici ale 
acelei perioade, din inima capitalei, de unde p[rintele 
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Nicolae a început plin de dragoste, smerenie \i zel, 
lucrarea sa. O lucrare în întregime personal[, deose-
bit[, unic[, dar eficient[, profund bisericeasc[, orto-
dox[, bogat[ în rezultate \i binecuvântat[ de lumina 
cereasc[ \i de acceptarea f[r[ rezerve din partea lu-
mii.

«Mic[ \i smerit[ este albina 
\i rodul ei 
este începutul bun[t[@ilor».
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Familia Prantouna 1700-1965 

Arborele genealogic al p[rintelui Nicolae Planas din 
partea străbunicii (Prantouna) mamei lui

Mihail Prantouna

Antonie   Andronic – Sofia  Marousi – Marcu

      Mihail

1. Înainte de 1792

2. Iuliana Valvi

Antonie     Francisc      Sofia     Ecaterina   Aneza (Prantouna)     Gheorghe
Maria

       Gheorghe Melissourgos  

 

          Augustina Melissourgos

     Ioan Planas  

  

      Nicolae     Suzana (Ana)

    

    Ioan N. Planas

    Maria G. Dekoulakou



Fărâme biografice

Singurele informa@ii autobiografice l[sate de 
p[rintele Nicolae Planas sunt cele care men@io-

neaz[ datele hirotoniei sale în diacon \i în preot. Le-a 
scris cu propria sa mân[, cu gre\eli de ortografie, dar 
cursiv, pe spatele unei icoane de lemn a familiei. Co-
rectate, men@ioneaz[: «Am fost hirotonit în Atena, în 
biserica Schimb[rii la Fa@[ a Mântuitorului din Plaka, 
în 28 Iulie 1879. În 1884, în biserica Proorocul Elisei 
am fost hirotonit preot în 2 Martie. Sfin@ii Apostoli se 
s[rb[toresc în 28 Iulie, Sfântul Isihie se s[rb[tore\te 
în 2 Martie. 

Nicolae Planas, preot din Naxos».
Cinci ani a scris p[rintele Nicolae c[ a r[mas ca 

diacon la biserica Schimb[rii la Fa@[ a Mântuitorului 
din Plaka. În aceast[ perioad[, îns[, ce nu s-a întâm-
plat! Nu numai c[ a înv[@at sistematic \i responsabil 
de la sfin@i@i \i vrednici preo@i, dar a fost \i ini@iat mai 
adânc în tainele misiunii sale liturgice. |i flac[ra can-
delei care ardea mocnit în interiorul s[u a devenit foc 
adev[rat. Soare \i putere mistic[, care putea înc[lzi 
de acum toat[ Atena, \i nu numai! 

Dar, în ace\ti ani s-au petrecut, de asemenea, \i 
alte evenimente care au marcat profund inima pre-
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otului Nicolae. |i au continuat s[-l înso@easc[ pe tot 
parcursul vie@ii.

În primul rând, în prim[vara anului urm[tor, 
dup[ c[s[torie, \i anume în 1880, s-a n[scut, dup[ o 
na\tere dificil[, singurul s[u fiu, care a fost botezat \i 
a primit numele Ioan.

A fost o experien@[ personal[ fără precedent care 
a deschis orizonturile p[rintelui Nicolae \i care l-a adus 
chiar mai aproape de izvoarele miracolului vie@ii \i de 
responsabilit[@ile sociale, f[r[, îns[, s[-l îngr[deasc[ 
în viziunea sa. Pentru c[ întâlnirea cu aceast[ lume 
avea un con@inut mai larg \i nu doar familial, strict 
limitat în spa@iu, loc \i număr de persoane.

În acela\i timp, i s-a întâmplat \i un eveniment 
dramatic. Dintr-o dat[, la pu@in timp de la na\terea 
copilului, \i-a pierdut so@ia. Abia de a trecut pragul 
vie@ii „lume\ti” c[ imediat a r[mas singur, cu un copil 
sugar în bra@e, având vârsta de treizeci de ani.

Astfel, foarte repede a fost invitat s[ uite via@a 
sa lumeasc[ \i aceste pu@ine bucurii trupe\ti. S[ lase 
în interiorul s[u s[ se trezeasc[ via@a ascetic[, care 
ca flac[r[ a anahoretismului a existat dintotdeauna 
în el. |i s[ ia decizii înc[ mai dure pentru el însu\i 
\i cariera sa preo@easc[. |i anume de a deveni iero-
monah. Un preot-ascet în lume, f[r[ a fi al lumii! De 
aceea, a l[sat copilul în grija mamei sale \i a surorii 
lui Suzana s[-l creasc[ iar el, împlinind vechea lui 
chemare de dinainte de c[s[torie, a devenit c[lug[r 
în schima mare, oferindu-se astfel Bisericii \i oame-
nilor în întregime pe sine însu\i, f[r[ nicio grij[ sau o 
alt[ mul @ umire pentru el însu\i.
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|i, în timp ce p[rintele Nicolae se preg[tea într-un 
astfel de mod auster \i responsabil, în întregime biseri-
cesc, s[ înfrunte lumea plin[ de urâ@enie, Atena acelei 
vremi nu î\i dorea nimic altceva decât s[ petreac[, s[ 
fie pe trotuar \i s[ se bucure de noile pl[ceri. Or[\enii, 
dar \i petrec[re@ii, nu aveau alt[ preocupare decât s[ 
se plimbe la Pedion Areos (Câmpul lui Ares), unde 
cânta orchestra militar[. |i s[ se îmbrace cu panta-
loni negri, vest[ neagr[, p[l[rie neagr[, baston \i mai 
presus de toate, inim[ neagr[. Pretutindeni st[pânea 
disperarea, dezam[girea \i moartea!... Nic[ieri lumin[. 
Nic[ieri nu puteai g[si un crâmpei de speran@[!...

Contraste izbitoare erau între cei care aveau în 
mâinile lor bog[@ia, puterea, cheile şi sforile oraşului 
şi ale relaţiilor \i între cei s[raci, zdren@[ro\i, persoa-
ne f[r[ ad[post, defavorizate \i împov[rate de via@[, 
acele făpturi lovite de mizerie \i suferin@[, „locuitori 
în cartiere s[race, în cocioabe întunecate \i f[r[ soa-
re, făpturi dezam[gite de nenorociri, de multe nea-
junsuri, în primul rând de lipsa hainelor...”.

Cei mai mul@i tineri î\i înecau amarul în vin. Se 
îmb[tau. Deveneau be@ivi pentru a sc[pa de stresul pro-
blemelor de zi cu zi. Sau se pierdeau prin locuri publice 
şi în anturajul celor fără de căpătâi, alături de sp[l[torese, 
lustragii, b[trâni neputincio\i şi oameni puşi pe scandal. 
Aici g[seau în permanenţă cert[re @ ii, \i diverse forme 
ale sărăciei, din cauza lipsurilor \i a bolilor.

Atena avea atunci o sut[ de mii de suflete. |i în timp 
ce cre\tea, permanent, în arogan@[ \i îngâmfare, conti-
nua în mod deosebit, în centrul ei, s[ fie un „ora\ orien-
tal”. L-a descris a\a \i Papadiamantis, oferindu-ne ima-
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gini semnificative: „În jur au existat \i continu[ s[ existe 
înc[ zeci de birturi \i o mul@ime de taverne. Acolo era 
vechea pia@[. Erau subsoluri cu cincisprezece-dou[zeci 
de trepte pe care cu greutate le urcai, cu atât mai greu 
le coborai. Acolo st[pânea veselia. Cu dou[zeci sau trei-
zeci de cen@i cump[rai o doză mare, o mare cantitate de 
veselie. Cu \aizeci de cen@i cump[rai întreaga veselie”.

P[storul cel bun

«P[storul cel bun î\i cheam[ oile pe nume, 
tu, ca preot paroh, p[ze\te-i pe cei care vin la tine, 
p[rinte Nicolae Planas, \i fii apärätor pentru ei, 
în faüa Domnului, luându-i asupra ta pe aceötia 

öi dându-te pe tine pildä tuturor» 
 Mitropolitul Nicodim de Patra

Icoana de lemn pe spatele c[reia p[rintele Nicolae Planas 
a însemnat câteva date biografice
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Cu toate acestea, în inima acestei Atene, p[rintele 
Nicolae g[sea propriile sale drumuri \i proprii-
le sale cäi înguste pentru a merge. |tia c[ în acest 
ora\ str[vechi, care acum era plin de noroi, b[l@i, 
cocioabe \i terenuri virane, a fost p[strat[ neatins[ 
tradi@ia. |i c[ din  @ [râna ei s-au n[scut demult câteva 
personalit[@i, care au luminat numele ei.

De altfel, pe acele alei înguste au tr[it în vre-
muri grele, personalit[@i duhovnice\ti care au respec-
tat prestigiul, demnitatea \i libertatea omului. Teofil 
Koridalleas, sfântul Antonie, Mihail Decas, Teodor 
Karykes sau Filotei Venizelos, Mihail Baknanas \i al@i 
renumi@i clerici \i laici, care au strălucit prin via@a \i 
opera lor. |i nu \i-au l[sat sufletele s[ se înece în 
p[catele \i în capcanele satanei.

Aceast[ continuitate spiritual[ \i istoric[, p[rintele 
Nicolae o g[sea p[strat[ în bisericuţele împrăştiate ale 
Atenei, acelea care au însemnat şi înseamnă casele lui 
Dumnezeu dar şi ale elenismului. Deoarece în zidu-
rile t[cute de piatr[ sunt închise secole de istorie \i 
p[streaz[, pân[ în zilele noastre, speran@a grecilor.

Aceste bisericu@e au menţinut sufletele grecilor 
în trad i@ ia religioas[ \i na@ional[, în timpul anilor de 
robie. Au strâns în jurul lor pe acei locuitori ai Atenei  
înclinaţi spre mistică, care a dat na \ tere la credin@[. |i 
au consolidat sentimentul de libertate.

Unele dintre ele au fost frumoase crea@ii arhi-
tecturale ale artei bizantine. Cele mai multe îns[ au 
fost biserici simple \i s[race, construite în timpul 
ocupa @ iei turce\ti, care respectau austeritatea \i sta-
rea spiritual[ \i material[ a locuitorilor, cu decora@ii 
minimaliste, acoperi\ul din lemn, pictura cu forme 
simple, cu lumân[ri \i candelabre din lemn.



82 DIMITRIS FEROUSIS

Pe scurt, în aceste sfinte altare din Atena se g[seau 
„ecourile melodiei” ve\niciei \i scânteia libert[@ii, a\a 
cum le descrie Alexandru Papadiamantis: «Pu@in mai 
sus este Anafiotika. Acolo aprind seara l[mpi suspen-
date. Acolo sunt numeroase paraclise îngropate pe 
jum[tate în p[mânt. Exist[ pe\teri artificiale \i fântâni 
naturale. Cruci sculptate pe stânci. Candele aprinse 
în naosuri mici, în altare vechi, t[mâie, lumân[ri, sluj-
be. Se invoc[, înc[, Dumnezeul necunoscut...»

Printre aceste singuratice şi deosebite bisericu@e  
era \i biserica Sfântul Elisei, situat[ în inima Pie@ei 
(Agora). Vizavi de vechea Cazarm[, pe strada Are-
os, lâng[ conacul cancelarului Atenei, Chomatia-
nos. P[rintele Nicolae a descoperit-o de mai demult, 
c[ci vizita de multe ori pe strada Kladou prieteni \i 
rude. |i a v[zut, mirat, mergând mult[ lume acolo la 
Pavecerni@e, la Vecernii \i paraclise.

Ani de zile, p[rintele Nicolae, ca mirean, a mers 
pe strada Poligonului. Îns[ acum, biserica Sfântul Eli-
sei era foarte aproape de parohia \i de casa lui \i 
putea, adesea, s[ slujeasc[ acolo.

Cuno\tin@ele \i recomand[rile nu au rămas fără 
efect, de altfel \i reputa@ia p[rintelui Nicolae a înce-
put s[ devin[ cunoscut[. |i astfel a fost invitat s[ ia 
parte ori de câte ori dorea la slujbele \i priveghe-
rile de toat[ noaptea, împreun[ cu preotul paroh, 
p[rintele Hrisant, bunul \i vrednicul levit.

În consecin@[, vreme de cinci ani, p[rintele Ni-
colae, ca diacon, a slujit atât la biserica Schimbarea 
la Fa@[ din Plaka, cât \i la biserica Sfântul Elisei. În 
acela\i timp, a s[vâr\it \i o lucrare filantropic[ \i litur-
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gic[ separat[, la bisericile îndep[rtate \i în cartierele 
s[race. Astfel încât, atunci când a venit momentul 
binecuvântat al hirotoniei sale, o mul@ime de oameni 
au cerut s[ se s[vâr\easc[ în umila, mica, dar plin[ 
de caldă evlavie \i de iubire bisericuţă a Sfântului 
Elisei.

Iar evenimentul s-a petrecut a\a cum a cerut lu-
mea! La începutul anului 1884, în 2 martie, în ziua 
Sfântului Isihie, a fost hirotonit ca preot p[rintele 
Nicolae. Imediat a fost numit ca paroh la biserica 
Sfântul Pantelimon Ilissos, având de acum propria 
parohie. Avea atunci 33 de ani.





Prima perioadă grea

La câteva zile dup[ hirotonie, p[rintele Nicolae s-a 
gr[bit s[ se instaleze la Sfântul Pantelimon \i s[-\i ia 

în primire atribu@iile, deoarece în curând erau Pa\tile, se 
intra deja în a doua s[pt[mân[ a Postului Mare.

Era bucuros c[ biserica era situat[ în apropiere 
de cas[, deoarece astfel putea s[-\i împart[ via@a în-
tre aceasta \i biserica Sfântul Elisei, f[r[ s[ parcurg[ 
distan@e lungi.

Atunci, Sfântul Pantelimon era o mic[ biseric[ 
veche, aflat[ pe un deal în dreapta Atenei, pe malul 
râului Ilissos, care, ca un brâu de argint, t[ia zona 
prin mijloc \i î\i avea izvoarele la Sfântul Ioan al 
Vân[torului, în Imittos. În vremurile de demult, Ilis-
sos-ul era un râu secat. 

Un pic mai sus de Sfântul Pantelimon se afla, 
de asemenea, \i izvorul Kallirois, în locul c[ruia mai 
târziu a fost construit[ bisericu@a Sfânta Fotini. La iz-
vorul Kallirois, sub un platan uria\, î\i înv[@a Socrate 
elevii. |i în timpurile moderne, acolo, în apropiere, a 
fost construit un pod mare \i o moar[.

O alt[ moar[ se afla pe Ardittou, de unde se 
putea vedea toat[ câmpia, pân[ dincolo de marea 
Saronic-ului.
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„Ilissosul atunci, în aceast[ zon[, avea doar 
dou[ poduri construite, unul pe drumul spre cimi-
tir \i altul pe bulevardul Syggrou, la curba înspre 
Kallithea. Între acestea dou[, existau \i trei poduri 
d[r[p[nate din lemn, pe strada Vourvaki, pe strada 
Petmeza \i la fabrica Fix. Podul din Petmeza, care a 
fost înlocuit ulterior (1911) cu unul din fier, primise, 
pentru c[ se afla în vecin[tatea casei noastre, nume-
le nostru. Se numea «podul lui Kandilis».

Imediat în spatele bisericii Sfântul Pantelimon se 
afla un deal, nu prea înalt, pe vârful c[ruia se mai 
p[strau înc[ r[m[\i@ele unei mori de vânt... A fost 
una dintre cele mai mari mori de vânt tradi@ionale 
din Atena.

O alt[ moar[ de vânt, care a func@ionat pân[ în 
1866, se afla pe dealul Ardittou din apropiere, pe 
vârful lui, a\a-numita «Vatrachonisi» (Insula broa\te-
lor)” (Ioan Kandilis).

13 familii alcătuiau parohia Sfântul Pantelimon, 
împr[\tiate pe acel loc pietros, plin de p[stori cu tur-
me numeroase, stâne \i p[\uni.

P[rintele Nicolae a pornit spre biseric[, f[r[ 
întârziere, într-o diminea@[, înso@it de dou[ femei. 
Aveau toate cele necesare pentru a înfrumuse@a bi-
serica. Dar cum trecuser[ de câmpurile sem[nate 
cu orz \i au urcat pe pod, s-au g[sit în fa@a unei 
surprize nepl[cute! |i o profund[ nemul@umire îm-
preunată cu triste@e \i indignare le-a umplut inimile! 
P[rintele Nicolae nu a îndurat \i a suspinat adânc!
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Atena anului 1850

Atena, cum era în timpul p[rintelui Nicolae Planas (1851-1932). 
«Existau, pe lâng[ acea geamie, altele dou[, mai mici. Prima 
a fost folosit[ ca închisoare, cea de-a doua, ca brut[rie mi-
litar[... Pu@in mai sus este Anafiotika. Acolo se aprind seara 
l[mpi suspendate. Acolo sunt numeroase paraclise îngropate 
jum[tate în p[mânt. Exist[ pe\teri artificiale \i fântâni na-
turale. Cruci sculptate pe stânci. Candele aprinse în naosuri 
mici, în altare vechi, t[mâie, lumân[ri, slujbe. Este invocat 

înc[ «Dumnezeul necunoscut»” 
Alexandru Papadiamantis (1896)
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– Iart[-ne Sfinte Pantelimoane. În ce hal te-au 
l[sat!

Acel loc sfânt, cu câteva clădiri ruinate în jurul 
bisericii nu era un loc de rug[ciune \i închinare! Nici 
templu al Dumnezeului celui viu. Ci o arătare de pia-
tr[ murdar[, abandonat[ \i n[p[dit[ de iarb[. Refu-
giu pentru p[stori \i turmele lor în vreme de canicul[ 
sau ger. Nimic nu arăta c[ acolo se afla Sfântul Pan-
telimon! ...

Cu toate acestea, dup[ ce le-a trecut surpriza \i 
nedumerirea, au început s[ vorbeasc[. Dar, ca întot-
deauna, p[rintele Nicolae le-a spus cu hot[râre:

– Copiii mei, vede@i lucrarea noastr[! Haide@i s[ 
începem \i s[ nu mai pierdem vremea. |i au început 
s[ domesticeasc[ locul. S[-l fac[ accesibil, pentru a 
ajunge acolo cre\tinii.

P[rintele Nicolae, primul, a plivit cu sapa locul 
din jur. A f[cut c[r[ri pân[ la podul Ilissos. |i a v[ruit 
biserica cu var \i ocru. A g[sit \i c[r@ile liturgice ne-
cesare. Pentru aceast[ lucrare obositoare, a trebuit 
s[ vin[ de mai multe ori cu „mironosi@ele lui femei”. 
Dar, în câteva zile, biserica str[lucea în interior \i în 
exterior. |i apoi au aprins candelele, au pus lumân[ri 
la pangar \i a mirosit tot locul a t[mâie. A b[tut \i 
clopotul de vecernie. |i în prima duminic[ în care a 
venit s[ slujeasc[, a r[sunat de pe buzele preotului 
paroh al bisericii, p[rintele Nicolae Planas:

– „Binecuvântat[ este împ[r[@ia Tat[lui \i a Fiului 
\i a Sfântului Duh…”.

Doar câteva s[pt[mâni trecuser[ de la ziua în 
care s-a slujit din nou în biseric[ \i toat[ lumea din 
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Atena vorbea despre Sfântul Pantelimon \i despre 
noul preot paroh. Locul a fost sfin@it din nou. Epi-
tropii, la îndemnul p[rintelui Nicolae, s-au îngrijit 
din nou de organizarea parohiei lor. |i oamenii au 
început s[ se reverse la slujbe. La slujba Învierii au 
participat mul@i cre\tini, care au venit \i din alte zone 
ale ora\ului. La fel s-a întâmplat \i de s[rb[toarea 
Marelui Mucenic, când p[rintele Nicolae l-a invitat 
pe p[rintele Grigorie \i pe al@i preo@i s[ participe la 
slujbele în cinstea sfântului.

Sfântul Pantelimon a fost cinstit întotdeauna în 
Atena în mod deosebit. A existat chiar, mai demult, 
o alt[ biseric[ care a disp[rut! Acest lucru s-a datorat 
faptului c[ Marele Mucenic a fost doctor, \i, dato-
rit[ ocupa@iei sale, cre\tinii din Atena întotdeauna au 
alergat \i i-au cerut ajutorul.

Purt[torule de chinuri, sfinte \i t[m[duitorule 
Pantelimoane, roag[ pe milostivul Dumnezeu, ca s[ 
dea iertare de gre\ale sufletelor noastre.

De\i a fost primul \i cel mai dificil moment al 
slujirii sale, totu\i p[rintele Nicolae a reu\it nu numai 
s[-\i îndeplineasc[ îndatoririle sale de preot paroh, 
dar \i s[-\i împart[ munca de zi cu zi în mod echili-
brat!

Duminicile era întotdeauna la Sfântul Pantelimon, 
precum \i la s[rb[torile mari. |i de fiecare dat[ când 
îl chemau cei câ@iva enoria\i ai lui, pentru nevoile lor 
personale. |i în celelalte zile r[mase, slujea la Sfântul 
Elisei, în inima Atenei, lâng[ pia@[, în mul @ imea plin[ 
de via@[, pentru c[ pe lâng[ toate tipurile de magazi-
ne, taverne \i cafenele, cei mai mul@i oameni aduna@i 



90 DIMITRIS FEROUSIS

erau vânz[tori ambulan@i, femei din cartiere s[race, 
lustragii \i trec[tori.

Erau într-adev[r momente dificile atunci, pen-
tru c[ Grecia \i îndeosebi Atena f[cuser[ primii 
pa\i pe calea libert[@ii. |i a fost r[nit profund sufle-
tul p[rintelui Nicolae când a v[zut, în luna august 
a acelui an 1884, o mul@ime de angaja@i \i negustori 
pierzându-\i brusc bunurile lor \i înnebuni@i de du-
rere alergând pe str[zi!... Totul s-a petrecut din cauza 
marelui incendiu care în câteva ore a transformat în 
cenu\[ pia@a, l[sând f[r[ nimic numeroase familii de 
oameni zdren@[ro\i \i înfometa@i.

Dramatice sunt descrierile cronicarilor din acea 
epoc[!

„…se aude, scrie un martor ocular, @ip[tul tân-
guitor al unei femei, căutându-\i so@ul sau copilul 
\i alergând prin mul@ime, venind din strad[ în pia@[, 
îmbr[@i\ând pe primul trec[tor, plângând \i l[crimând 
\i chemându-\i copiii, la oricine era proprietar al 
magazinelor din pia@[. Nelini\tea ei era îndrept[@it[, 
deoarece focul a cuprins toate atelierele în câteva 
minute».

În Atena, în care locuiau sute de mii de suflete, a 
fost mult[ triste@e pentru o lung[ perioad[ de timp, din 
cauza acestui incendiu, care le reamintea b[trânilor 
de atacurile turcilor. |i p[rintele Nicolae, \tiind din 
instinct şi din convingere nevoile care ar ap[rea din 
cauza acestui necaz, s-a aflat în centrul nenorocirii, de 
când înc[ mai fumega j[raticul! „Aceste lucruri auzite 
deschid larg ochii \i te las[ cu gura c[scat[...” |i a 
încercat s[ ajute cât mai mul@i oameni afla@i în nevo-
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ie. De multe ori chiar, a atras atenţia audien@ei sale 
restrânse cât de trec[toare \i nesigure sunt bog[@ia \i 
slava. |i cât de folositoare este înfrumuse@area sufletu-
lui, în lumina neapus[ a Celui Prea Înalt.

Bisericu@a smerit[

„P[rintele Nicolae Planas este legat de vechea bi-
seric[ Sfântul Pantelimon, situat[, pân[ la începutul 
secolului, aproximativ în acela\i loc în care se afl[ 
biserica actual[. În aceast[ bisericu@[ a slujit de multe 
ori, \i slujbele lui au fost, dup[ m[rturia tuturor celor 
care îl urmau, experien@e zguduitoare de smerenie \i 
de comuniune cu Dumnezeu”

Prot. Ioan Karalis

Bisericu@a singuratic[ Sfântul Pantelimon Ilissos. Se afla, 
pân[ în 1902, pu@in mai sus de actuala biseric[, când a fost 

d[râmat[. (Din cartea prot. Ioan Karalis, Sfântul Pantelimon)
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Dup[ incendiu, p[rintele Nicolae s-a aflat zi \i 
noapte la Sfântul Elisei. A f[cut tot ce a putut ca să-i 
consoleze \i s[-i ajute pe acum s[racii negustori \i 
pe familiile lor. |i s[-i asiste pe to@i care, din aceast[ 
mul@ime nec[jit[, ajungeau implorând în curtea bise-
ricii, din dezn[dejde \i disperare.

Atunci a ars frumoasa biseric[ a Maicii Domnu-
lui, o bijuterie bizantin[. Distrugerea ei a întristat pro-
fund pe to@i cre\tinii \i în mod deosebit pe p[rintele 
Nicolae Planas.

„Cel ce are mil[ de s[rman împrumut[ Domnului 
\i El îi va r[spl[ti fapta lui cea bun[”. (Pilde 19, 17)

Astfel au trecut primele luni pentru noul pre-
ot paroh, printr-o rară activitate liturgică \i o bogat[ 
slujire .

Toate greut[@ile – interne \i externe – au fost 
biruite. P[rea c[ acest preot simplu se va înr[d[cina 
în Atena \i c[ prin lucrarea \i caracterul s[u o va 
schimba!

Pân[ ce a venit \i iarna anului 1886. Era începu-
tul lunii decembrie. |i doamna Augustina, de\i era 
înc[ de \aizeci de ani, plin[ de vitalitate, a c[zut din-
tr-o dat[ la pat, grav bolnav[.

Ceva s-a desprins atunci din inima p[rintelui Ni-
colae. A sim@it c[ nu va putea îndura, v[zând-o pe fe-
meia aceea dinamic[, r[mas[ neajutorat[ \i f[ră grai, 
ca o cochilie goal[, în fa@a lui.

Din copil[rie pân[ când a devenit preot paroh, a 
avut-o în permanen@[ lâng[ el. Umbr[ \i înger p[zitor. 
Sprijin \i consolare în toate bucuriile \i necazurile 
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lui. Nimic nu a f[cut f[r[ s[ cear[ p[rerea \i bine-
cuvântarea mamei sale. La aceasta alerga întotdeau-
na, pentru a-l consola, vindeca, îndruma, astfel încât 
s[ reu \ easc[ să str[bat[ c[ile cu urcu\uri abrupte \i 
dure ale vie@ii pentru a ajunge la poienile deschise 
ale sufletului \i min@ii.

Oare nu a abandonat ea insula ei frumoas[ \i a 
venit în Atena pentru el \i pentru sora lui? De multe 
ori a c[l[torit în Naxos pentru a vinde terenuri \i lo-
curi de cas[. |i cu banii pe care i-a luat, a pl[tit cu 
mult[ generozitate datoriile copiilor ei.

„Femeile în@elepte zidesc casa... Cine poate g[si o 
femeie virtuoas[; Ea este mai pre@ioas[ decât pietrele 
scumpe”.

A r[mas doamna Augustina a\a, făr[ grai \i ne-
ajutorat[, mai multe zile în patul s[u. |i lâng[ ea, 
nenum[rate ore, a stat p[rintele Nicolae înecat în 
plâns \i în durere. Lipsea de lâng[ ea doar când tre-
buia s[ mearg[ la treburi urgente sau pentru a face, 
la Sfântul Pantelimon, slujba Paraclisului \i Maslu.

Între timp, în Atena a venit o iarn[ grea. |i cum 
apunea soarele, frigul se înteţea. Noaptea f[cea ora \ ul 
s[ fie pustiu \i greu de str[b[tut. Iar pe strada Petme-
za, unde se afla în ultimul timp doamna Augustina, 
rudele \i prietenii apropia@i din Naxos \i din Atena a\
teptau inevitabilul.

În curând au aprins lampa, care lumina stins 
casa familiei Planas. Candela din fa@a icoanelor tre-
mura în continuu. Din cauza fisurilor de la ferestre 
\i de la u\i unele rafale de vânt se furi\au în lini \ tea 
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a \ tept[rii mor@ii. Era ultima briz[ venit[ în acea sear[ 
de iarn[, s[ ia împreun[ cu ea pe doamna Augusti-
na. A c[l[torit de departe! Din insulele Cicladice, din 
Chora Naxos-ului, din mun@i, din roditoare câmpii \i 
de pe mare a venit ca un dans u\or din insulă, pen-
tru a lua cu ea pe st[pâna casei, s[ o a\eze acolo, 
în legendele eterne ale tradi @ iei din Naxos, unde îm-
preună cu istoria şi trecutul locului să dobândească 
fericirea pomenirii şi a cinstirii.

„Unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, 
ci via@[ f[r[ de sfâr\it”.

Noaptea târziu, în 12 Decembrie 1886, dup[ ce 
femeile au preg[tit-o pe cea moart[, p[rintele Nicolae 
\i-a pus epitrahilul \i a cântat litia mic[ pentru mor@i. 
|i în cealalt[ zi, profund îndurerat, a mers la birourile 
prim[riei Atenei \i a declarat moartea mamei sale.

„…A venit Nicolae Planas din Naxos în vârst[ de 
35 de ani, preot, \i a declarat c[ în jur de 9 Decem-
brie 1886, în parohia Sfântul Pantelimon (Plaka), a 
decedat Iustina (Augustina) so@ia lui Ioan Planas, în 
vârst[ de 60 de ani, originar[ din Naxos, v[duv[”.

Binecuvântat este ceasul în care cerurile se des-
chid \i Dumnezeu le porunce\te oamenilor dreptul  
lor la moştenire. |i binecuvântate sunt sufletele care 
ascult[ cu smerenie \i pace cele nep[trunse \i de 
negr[it, pe care Acela le porunce\te.

P[rintele Nicolae a fost ascult[tor spre mântuire, 
la ceea ce Dumnezeu a hot[rât pentru el \i pentru 
tot parcursul slujirii sale. „...Se pleac[ în numele lui 
Iisus tot genunchiul, al celor cere\ti \i p[mânte\ti \i 
al celor de dedesubt...”.
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Mormântul doamnei Augustina se afl[ în primul 
cimitir. |i p[rintele Nicolae a mers acolo în fiecare 
zi, pentru o lung[ perioad[ de timp, \i îi cânta litia 
mic[ pentru mor@i. Punea câteva flori \i vorbea cu 
ea, plângea.

Dar, dup[ ce i-a trecut emo@ia ini@ial[ \i sentimen-
tul de orfan, a muncit din nou cu fervoare, fiind prezent 
peste tot, pe str[zile \i în bisericile din Atena \i f[când 
slujbe timp de multe ore. A r[mas în principal în pa-
rohia lui, Sfântul Pantelimon, unde, odat[ cu trecerea 
timpului, au început s[ creasc[ nevoile enoria\ilor s[i.

Dup[ anul nou din 1887, avea în minte \i multe 
planuri misionare \i duhovnice\ti. |i sufletul s[u era 
plin de bucurie, pentru c[ sim@ea c[ are voin@a puter-
nic[ pentru a le pune în aplicare!...

Astfel, dup[ Pa\te \i dup[ s[rb[toarea Sfântului 
Pantelimon din 27 iulie, s-a gândit p[rintele Nicolae 
s[ anun@e programul de privegheri pe care le va face. 
|i s[ anun@e locurile unde va spovedi \i se pot aduna 
femeile credincioase din zon[ pentru a studia Cuvân-
tul lui Dumnezeu.

A planificat totul pentru slujba din ziua s[rb[torii 
Marelui Mucenic Pantelimon \i a invitat \i al@i preo@i 
s[ ia parte, astfel încât s[rb[toarea s[ fie solemn[.

Vremea a fost foarte frumoas[ \i oamenii au fost 
mul @ umi@i. Biserica Sfântul Pantelimon, care era v[ruit[ \i 
curat[, radia în interiorul \i în afara ei. |i datorit[ p[rintelui 
Nicolae a venit \i un num[r mare de cre\tini.

Dar, exact acest semn de reînviere a locului \i 
de trezire a vie@ii duhovnice\ti a provocat invidie în 
inimile unor oameni. A adus ciuma l[comiei care 
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pierde minţile! |i îndat[ ce au v[zut acel loc uscat 
înflorind \i dând roade – materiale \i spirituale – f[r[ 
nicio ezitare \i niciun motiv, au cerut \i au reu\it s[-l 
îndep[rteze din parohia sa pe p[rintele Nicolae, \i în 
locul s[u s[ pun[ un alt preot.

„În perioada în care era preot paroh a fost vizitat 
de un preot f[r[ parohie, care l-a rugat s[-l lase s[ slu-
jeasc[ împreun[, iar acesta bun \i binevoitor a acceptat 
din toat[ inima. Dar acest preot s-a în@eles cu epitropii 
de atunci ai bisericii Sfântul Pantelimon, s[-l alunge \i 
s[-l trimit[ la biserica Sfântul Ioan de pe strada Vouliag-
meni (a «Vân[torului», cum i se spunea atunci)”.

Tulburare \i nori negri au umplut sufletul 
p[rintelui Nicolae. Nedreptatea f[@i\[ \i dispre@ul i-au 
provocat durere în inim[ \i lacrimi în ochi. A fost 
ceva la ce nu s-a gândit vreodat[. Nici nu \i-a putut 
imagina, de vreme ce credea c[ toat[ lumea îl iubea, 
îl respecta \i îl cinstea.

Cu toate acestea nu s-a plâns nim[nui \i nu a 
protestat, de\i, începând din ziua aceea, nu a mai pu-
tut s[ se lini\teasc[. Din contr[, a mers de-a dreptul 
la icoana Sfântului Pantelimon \i a îngenuncheat. 

– Doar tu \tii, a spus. |i apoi a plecat, singur, 
ascunzându-\i durerea, pentru a se închide în chilia 
lui! A mers s[ spun[ tot Aceluia, în \oapt[, pentru 
a prinde curaj s[ continue cu r[bdare lucrarea sa în 
noua parohie unde a fost numit.

„Doamne, cât s-au înmul@it cei ce m[ nec[jesc! 
Mul@i se scoal[ asupra mea… Scoal[, Doamne, mân-
tuie\te-m[, Dumnezeul meu”.



La Sfântul Ioan al Vânătorului

De\i sufletul p[rintelui Nicolae era îndurerat din 
cauza nedrept[@ii suferite, pentru c[ l-au alungat 

de la Sfântul Pantelimon, cu toate acestea, \i în noua 
parohie \i-a continuat cu aceea\i grij[ \i acela\i zel 
slujirea sa preo@easc[.

F[r[ s[ îi pese de sine, \i-a îndeplinit îndatoririle 
sale pastorale. Nu l-au împiedicat nici vremea, nici 
de\ert[ciunile omene\ti \i nici vicleniile. În adânc, 
n-a confundat nepl[cerile vremelnice cu voca@ia 
înalt[ pe care o slujea.

Astfel, a avut curajul s[-\i îndeplineasc[ în mod 
obi\nuit \i din nou îndatoririle parohiale, s[ mearg[ 
la Sfântul Elisei \i s[ mearg[ la privegherile din bi-
sericu@ele din Atena. Dar de multe ori s-a întâlnit \i 
cu p[rintele Grigorie, prietenul \i protectorul s[u, cu 
care st[tea ore întregi \i discuta.

Acelaşi lucru a f[cut \i în ziua de vineri, 5 August 
1887, în ajunul s[rb[torii Schimb[rii la Fa@[ a Mân-
tuitorului! Dup[ ce s-a terminat vecernia, p[rintele 
Grigorie i-a spus p[rintelui Nicolae s[-l urmeze. |i au 
mers amândoi acas[ la p[storul cel bun, unde \i-au 
apropiat sufletele \i \i-au m[rturisit ceea ce sim@eau. 
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Au stat în micu@a gr[din[ din curte, bucurându-
se de amurgul dulce de august.

– A\adar, e\ti mul@umit?, a deschis primul discu @ ia 
p[rintele Grigorie.

P[rintele Nicolae, care a\tepta aceast[ întrebare, 
nu a r[spuns, ci a mi\cat capul enigmatic.

– La ce te gânde\ti? De ce nu vorbe\ti?
– Ce s[ spun? „Am strigat în suferin@a mea c[tre 

Domnul Dumnezeu…”.
– Numai aceasta?
– Cam ce ai vrea s[-@i spun? Acolo unde s-a ajuns, 

nu pot s[ fac nimic.
– S[ mergi la episcop!...
– Nu... Cine m[ va auzi?
– Dar ce cuvinte sunt acestea pe care le spui?
– Bine, bine este \i la Sfântul Ioan. Ceea ce s-a 

întâmplat, s-a întâmplat!...
– Te-ar fi putut ucide aceast[ nedreptate! De ace-

ea nu te teme, mergi!
– Nu m[ tem, dar m[ gândesc, nu cumva este 

porunca lui Dumnezeu? |i apoi…
– |i apoi?
– S[-@i spun, p[rinte Grigorie, mie îmi ajunge s[ 

pot s[ slujesc \i s[ cânt \i de ar fi în pustiu!...
– Ei, atunci lini\te\te-te. Nu te mai întrista. F[-@i 

cruce \i Sfântul Pantelimon este lâng[ tine.
– S[-@i spun înc[ ceva?
– Spune-mi!
– Parc[ îl aud \i îl v[d pe Sfântul Pantelimon, a\a 

cum @ine în mâini cutia cu plantele \i medicamentele 
pe care le d[ oamenilor pentru a le vindeca bolile.
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– La fel \i pe tine te va vindeca de durerea pro-
vocat[ de nedreptate.

– |tiu. Dar \i acolo unde am mers este s[lbatic 
locul \i are doar 8 familii r[spândite pe toat[ câm-
pia.

– Numai?, a întrebat p[rintele Grigorie.
– Aceasta nu m[ deranjeaz[. Ci numai faptul c[ 

nu pot înc[ s[ fac privegheri, pentru c[ biserica are 
mari lipsuri.

– Toate se vor aranja. Tu îl ai pe Sfântul Elisei în 
acest moment.

– Pe acesta n-am s[-l las niciodat[… Abia \i-a 
terminat cuvântul, c[ preoteasa i-a chemat la mas[ \i 
amândoi p[rin@ii au ascultat.

În acea noapte a stat treaz p[rintele Nicolae. Se 
lumina de duminic[ \i trebuia s[ mearg[ s[ slujeasc[ 
la Sfântul Ioan. Dar nu putea s[-\i dea seama dac[ 
era în somn sau treaz, de vreme ce auzea sunete de 
muzic[, cânt[ri \i ecfonisuri liturgice de la biserica 
Sfântul Pantelimon din apropiere! Cei care cântau, 
nu putea s[ se l[mureasc[ dac[ erau b[rba@i sau în-
geri. Dac[ erau voci adev[rate sau arătări din vis! Ar 
fi depus m[rturie, dac[ era necesar, pentru a adeveri 
c[ spune adev[rul.

În aceste cazuri frecvente, în care p[rintele Ni-
colae se afla între realitate \i extaz, era îngenun-
cheat lâng[ patul mic \i se ruga. De multe ori pân[ 
diminea@a, unde, a\a îngenuncheat, îl prindea som-
nul înclinat \i apoi îl g[sea ivirea zorilor.

Nu se luminase înc[ de zi când, în cele din urm[, 
a hot[rât s[ se porneasc[ spre Sfântul Ioan. Abia se 
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puteau distinge culorile pastelate ale Atenei din luna 
august.

Pe drum, în timp ce mergea cântând Utrenia, pu-
tea s[ numere casele împr[\tiate, una aici, alta acolo, 
ale parohiei lui. Un teren viran împrejmuit, o stân[, 
un izvor, o vie împrejmuit[ \i câteva ruine ale unei 
cl[diri vechi sau biserici.

Oh, acele bisericu@e mici \i frumoase împr[\tiate 
în Atena \i în jurul ei. Pierdute în livezile de m[slini 
sau coco@ate pe dealurile Atticii \i peste toat[ câmpia. 
Cu arhitectura \i frumuse@ea lor bizantin[, ornamen-
tele lor simple \i austere, importan@a lor istoric[ \i, 
mai presus de toate, purtând în ele adunate amintiri-
le oamenilor!…

În aceste biserici mici, înfr[@irea grecilor era mai 
u\oar[, rug[ciunea mai sincer[ \i credin@a g[sea un 
teren pur \i curat, pentru a se manifesta \i pentru 
a urca c[tre cer, precum o t[mâie adusă cu evla-
vie. Chiar \i moa\tele p[r[site le provocau emo@ie 
adânc[, respect \i nostalgie. Creeaz[ exaltare religi-
oas[ \i îmbog[@esc \i înc[lzesc sufletul.

„P[rintele Grigorie mergea la privegheri adeseori, 
în numeroase biserici de la marginea ora\ului; începea 
diminea@a, la ora trei, înainte s[ r[sar[ soarele, s[ ci-
teasc[ toat[ slujba acas[, de la Miezonoptic[ \i Utre-
nie pân[ la Ceasuri înaintea iconostasului, a\teptând s[ 
apar[ primele lumini ale zorilor pentru a merge s[ slu-
jeasc[ la aceste bisericu@e...”. Al. Papadiamantis

O bisericu@[ asemănătoare, izolată şi situată în 
afara oraşului, care se distingea de departe în pustie-
tate \i singur[tate, era Sfântul Ioan al Vân[torului.
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Au numit-o a\a pentru c[ în zilele de demult, 
acolo, în apropiere, era Gimnaziul \coal[ „În câmpie”, 
cunoscut ca Liceul \i Academia lui Platon. |i tot aco-
lo se afla: „Fosta zon[ a prim[riei Agrylis..., pân[ la 
malul stâng al râului Ilissos, dedicat[ Artemisei, pro-
tectoarea vân[torilor. Cu numele «a vân[torului» (sau 
vân[torilor) a fost numit[ apoi formarea ridic[turilor 
din jurul Stadionului atenian, odinioar[ numit al gre-
cilor... aici s-au s[vâr\it micile mistere, numite «din 
câmpie» sau «c[tre câmp», în cele dou[ temple din 
Kallirois, al Demetrei \i fiicei sale \i al lui Triptole-
meu. Aici s-a transformat pentru prima dat[ Artemis 
în animal, aici a avut aceasta templu...”, în care se 
s[rb[torea în fiecare an, în luna septembrie, aminti-
rea „luptei de la Maraton”.

Din stihirile Podobiei

„Prim[rii ateniene, veni@i \i ajuta@i 
a\ezarea celui din Naxos în biserica 

Înaintemerg[torului, 
pe dumnezeiescul Nicolae Planas preotul, 
\i pomenirea din fiecare an a acestuia 
cu to@ii s[vâr\i@i-o”.

Arhim. Nicodim Pavlopoulos
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Ceea ce a mai r[mas ast[zi din biserica Sfântul Ioan al 
Vân[torului (strada Vouliagmenis), unde a slujit ca preot pa-

roh p[rintele Nicolae Planas.

Pe acest pământ sacru pentru vechii greci \i în 
acest loc de cult, a fost construit[ în secolul al XVII-
lea biserica „În câmpie”, adic[ a vân[torului, ca un 
metoc al bisericii Sfântul Ioan Vân[torul Kareas. A 
fost o biseric[ cu o singur[ nav[, bazilic[ boltit[ cu 
arcade. În altar erau fresce deosebite. În nava de est 
au fost p[strate r[m[\i@ele unei biserici mai vechi, 
construite înainte de secolul al XVII-lea.
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În apropiere, de altfel, pe acela\i deal, se afla 
biserica „Maicii Domnului” a familiei Katsipodi, de la 
care mai târziu \i-a primit regiunea numele.

Pe lâng[ Sfântul Ioan trecea \i „strada mare” 
(strada Vouliagmenis) care conducea spre câmpuri, 
dealuri mici \i p[\uni \i ajungea departe, pân[ la 
Brahami, la Trachonas \i la bar[cile sporadice de pe 
coasta cartierului Faliron.

Destul de rare, în jurul bisericii Sfântului Ioan se 
aflau, pe vremea când slujea acolo p[rintele Nico-
lae, câteva case, în care locuiau numai vreo opt sau 
zece familii. Lâng[, se afla o tavern[ \i câteva chilii 
d[r[p[nate. Pe acestea le avea ca parohie. „|i plata 
preotului era o bucat[ de carne de la mielul de Pa \ te 
sau de Cr[ciun”.

Cu toate acestea, \i în pofida suferinţei primite 
în plus, pentru c[ a fost scos din prima sa parohie, 
în fiecare an, printre altele, ca preot paroh singur, 
s[rb[torea solemn pe Sfântul Ioan Înaintemerg[torul, 
în 29 august.

Procesul verbal al „Consiliului parohial” din 
25.08.1912, num[rul 6, la ini@iativa p[rintelui Nico-
lae: „este de p[rere c[ pentru s[rb[toarea Sfântului 
Ioan din 29 august: 1. Liturghia s[ fie oficiat[ de 
arhimandritul Hrisostom Nicolaou \i s[ fie invitat \i 
cu ierodiacon, 2. s[ fie împodobit[ biserica, 3. s[ fie 
aprinse în seara zilei \i câteva focuri de artificii, 4. s[ 
fie publicat[ s[rb[torirea în dou[ ziare din Atena, 5. 
s[ fie comandate 25 de ocale de pâine pentru Litie, 
\i 6. în fa@a bisericii s[ fie construit un ad[post din 
lemn...



104 DIMITRIS FEROUSIS

Preotul paroh   Membrii
† Nicolae Planas  Ioan Petropoulos
     Ilie Gkionis
    St. Lazaros”
P[rintele Nicolae, în fiecare duminic[ \i în toate 

s[rb[torile importante, pe orice vreme, se g[sea la 
biserica Sfântul Ioan. Acolo era de acum datoria lui 
\i turma lui oficial[. În fiecare sâmb[t[, pân[ târziu 
noaptea spovedea sufletele care veneau pe jos multe 
ore pentru a-l g[si! Apoi avea obiceiul s[ se retrag[ 
într-o chilie, lâng[ biseric[, unde st[tea s[ se odih-
neasc[ sau chiar s[ doarm[, pentru ca apoi foarte de 
diminea@[ s[ mearg[ la Sfânta Liturghie.

|i în acel sfâr\it de s[pt[mân[ a\a a fost! |i a 
doua zi, dup[ Liturghia de duminic[, abia dup[-
amiaz[, s-a retras s[ se odihneasc[. Iar dup[ ce a 
apus soarele de august, s-a pornit s[ se întoarc[ pes-
te câmpuri acas[.

Locul pustiu. El însu\i, singur trec[tor prin t[cerea 
nesfâr\it[ a apusului de soare. |i cu mintea r[t[cind 
liber \i întorcându-se la alungarea lui nedrept[ de la 
Sfântul Pantelimon.

„Aceast[ alungare de la biserica lui i-a provocat 
o mare durere sufleteasc[”.

– Plâng pentru c[ m-au alungat de la Sfântul 
Pantelimon, spunea adeseori femeilor credincioase.

În timp ce mergea, încerca s[ se gândeasc[ dac[ 
nu cumva, moralmente, o apucase pe un drum gre \ it!... 
Dar a constatat c[ nu era vinovat de nimic. Atunci? Nu 
a putut s[ r[spund[ la aceast[ întrebare \i a tras con-
cluzia c[ cel r[ul cumva \i-a b[gat coada! ...
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|i astfel, în timp ce mergea gânditor \i trist nu 
a sim@it deloc c[ imediat dup[ ce a trecut de col@ul 
unei stâni p[r[site, un tân[r i s-a al[turat, mergând 
împreun[ cu el. |i nu numai atât! Dar, dup[ ce s-au 
salutat ca \i când se cuno\teau de mult timp, sim-
plu \i spontan au început s[ discute. Ceea ce nu 
obi\nuia p[rintele Nicolae s[ fac[, \i mai ales cu 
str[inii.

– |i de ce plângi, p[rinte?, l-a întrebat la un mo-
ment dat tân[rul.

– Dar plâng?, s-a întrebat.
– Da, \i pari foarte trist.
– Întotdeauna plâng, fiul meu. Dar acum desigur 

\i mai mult!
– |i de ce plângi?
– Pentru c[ m-au nedrept[@it. F[r[ niciun motiv 

m-au alungat din biserica mea!... |i a\a plâng \i voi 
plânge.

– Dar eu î@i spun s[ nu mai plângi \i s[ nu te mai 
întristezi, fiindc[ eu voi fi întodeauna cu tine. Auzi?

Dintr-o dat[, parc[ o lumin[ a trecut prin su-
fletul p[rintelui Nicolae. S-a oprit. A încercat s[-\i 
aminteasc[ cine era acest tân[r care îi vorbea a\a \i 
c[ruia, cum trecea lumina zilei, nu putea s[-i disting[ 
clar tr[s[turile.

– |i cine e\ti tu, fiul meu, care îmi spui astfel de 
cuvinte de încurajare?

– Pantelimon sunt. M[ cuno\ti!
– Care Pantelimon?
– Uite aici în Neos Kosmos (Lumea Nou[) lo-

cuiesc. |i \i-a ridicat mâna tân[rul s[-i arate. Dar în 
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timp ce p[rintele Nicolae \i-a întors capul s[ vad[, 
tân[rul a disp[rut imediat de lâng[ el. |i abia atunci 
a în@eles! |i-a f[cut cruce \i \i-a în[l@at ochii spre cer, 
vorbind singur:

– S[ fie l[udat numele Domnului! Întotdeauna 
sunt minunate lucrurile Sale!

A doua zi p[rintele Nicolae, chiar mai smerit \i 
mai supus voin@ei Bisericii, a mers la Sfântul Pan-
telimon, de unde a fost alungat cu atâta duritate, \i 
a îngenuncheat în fa@a icoanei Marelui Mucenic. |i 
imediat a constatat c[ tân[rul pe care l-a întâlnit în 
ziua precedent[, în pustiul cartierului Lumea nou[, 
sem[na cu el! ... A fost zguduit pân[ în adâncul su-
fletului s[u. |i a cerut de la epitropi \i de la preot s[ 
îi permit[ s[ vin[ ori de câte ori avea ocazia \i s[-l 
cinsteasc[ pe protectorul s[u.

I-au îng[duit cu pl[cere. |i de atunci, pân[ la 
moartea lui, p[rintele Nicolae a slujit ori de câte ori 
a vrut în Biserica Sfântul Pantelimon, în biserica pro-
tectorului s[u, \i a sim@it ca \i cum niciodat[ nu ar fi 
plecat de acolo. |i astfel s-a calmat, s-a lini\tit. |i nici 
nu s-a mai plâns nim[nui. Ci zi \i noapte Îl sl[vea 
pe Domnul şi Dumnezeul s[u pentru bun[voin@a pe 
care i-a ar[tat-o.

„Spre Dumnezeu am strigat \i Domnul m-a au-
zit. Seara \i diminea@a \i la amiezi spune-voi \i voi 
vesti \i va auzi glasul meu”.



Privegherile de neuitat

Se apropia Cr[ciunul, s[rb[toare care popoarelor 
cre\tine le aduce în inimi speran@a într-o via@[ mai 

bun[, în alungarea mizeriei \i a triste@ii!
A\a s-a întâmplat \i în Atena!... O parte dintre 

cre \ tini preg[teau din nou cele festive. Lustruiau ala-
ma \i argint[ria din cas[. Decorau casele \i f[ceau 
pr[jituri \i biscui@i. Mai erau \i al@ii, \i erau cei mai 
mul@i, s[racii, care nu reu\eau nici m[car mâncarea 
necesar[ zilnic s[ \i-o procure. Iar Cr[ciunul nu le pro-
voca nicio emo@ie special[, de vreme ce nu le rezolva 
aceast[ nevoie extrem de necesar[ din via@a lor.

Parc[ nu a fost a\a întotdeauna Atena? În centrul 
ei au locuit conduc[torii, cei boga@i, cei distinşi, cei 
din clasele de sus, cei liberi, iar la margine slujitorii, 
hamalii, cei de neam prost! Acest lucru se întâmpla 
\i în acea perioad[. |i se va întâmpla mereu în acest 
loc str[vechi, atâta timp cât cet[@enii nu vor reu\i s[ 
dobândeasc[, în curgerea timpului, leg[turi de unire, 
o con\tiin@[ spiritual[ \i iubitoare comun[.

Mai mult decât atât, o parte semnificativ[ a lo-
cuitorilor din Atena, care erau veni@i din provinciile, 
insulele \i alte regiuni ale p[mântului grecesc, nu 
reu\iser[ s[ se adapteze sau s[ se aranjeze. |i a\a au 
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ajuns la marginea Atenei, din punct de vedere eco-
nomic \i geografic! Se plimbau pe str[zi \i nu exista 
pentru ace\tia nici s[rb[toare, nici \coal[, de vreme 
ce aproape nimeni nu încerca s[ le aline durerea \i 
părăsirea, dup[ cum au constatat, de asemenea, în 
timpul p[rintelui Nicolae Planas, \i multe ziare:

„V[d greci, b[rba@i, femei, tineri \i tinere, mul@i 
sugari \i copii r[t[cind pe str[zile cele mai centrale 
ale ora\ului, stând în fa@a hotelurilor, împiedicând in-
trarea cre\tinilor în biserici \i g[sindu-se pretutindeni 
\i întotdeauna, practicând cu nemaipomenit[ neobră-
zare ru \ inoasa profesie a cerşetoriei... Cu alte cuvinte 
perpetu[m acest sentiment gre\it în@eles... de caritate 
\i cu hoardele de persoane cu handicap, neputincio\i 
\i orbi sau pretin\i orbi, care sunt în mare num[r, 
umplând str[zile Atenei mai de mult închisă”.

În timp ce în paralel cu această situaţie \i în ini-
ma Atenei:

„Juc[torii de c[r@i s-au înmul@it uimitor, favorizând 
lâncezeala, anarhia, necuviin@a, cauzând în fiecare zi 
certuri \i crime, transformând în Monaco capitala re-
gatului grecesc. Bordelurile, fără îndoială protejate, 
au umplut Atena, scandalizând societatea”.

Pe de alt[ parte, ca solu@ie facil[, statul a comandat 
prefec@ilor „...s[ se îngrijeasc[ de cer\etorii r[t[citori din 
diverse ora\e... ca prin toate mijloacele legale s[-i împie-
dice pe ace\tia”, f[r[, desigur, s[ se ofere solu@ii realizabi-
le la problemele dificile ale mul @ imii s[race, care gemea 
sub povara nevoilor de zi cu zi. În timp ce intelectul 
aspru \i egoist, dominat de un romantism singuratic, se 
ocupa permanent de mentalitatea morbidă a acestei mul-
ţimi, în afara acestei realit[@i încurcate, \i cânta vesel:
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„O vreau bolnav[ pe prietena mea, iute, 
palid[ o vreau \i alb[, ca un giulgiu funerar 
cu dou[zeci de toamne f[r[ nicio prim[var[”.

Ce epoc[, într-adev[r! Ce lucruri ireale! |i în acela\i 
timp, ce inimi împietrite! ... „Valea de \ ert[ciunii”. Ora\ 
„al iob[giei \i al bog[ta\ilor” a r[mas Atena. Babilon 
al modei \i al infec@iei demonice! ...

Cu toate acestea, în acel dezastru al lamenta@iei 
sociale şi spirituale au existat, dup[ cum am spus mai 
înainte, câteva fiin@e gra@ioase, dar, de asemenea, \i 
cu picioarele pe p[mânt, care au @inut aprinse scântei 
ale dragostei, mângâierii \i speran@ei pentru cei care 
aveau nevoie. Au fost o lumin[ cereasc[ care a con-
dus inimile spre locuri în care se putea respira. Într-
un ambient de pace \i de reînnoire a curajului lor. 
A fost o promisiune, un sprijin care a avut beneficii 
spirituale, dar \i materiale. A fost, mai exact, ajutor cu 
pâine, cu haine, pentru ca ace\tia s[ poat[ s[ reziste 
\i s[ se ab@in[ de la alunecarea de zi cu zi \i de la 
dispari@ie. A existat \i mângâiere. Un pic de culoare 
din cer \i deschidere, dincolo de mizerie!

„S[ se bucure cei neputincio\i, cei fl[mânzi cer 
pâine \i cei goi haine. Propunem aceast[ m[sur[ sim-
pl[, chiar dac[ insuficient[ pentru mic\orarea foamei: 
to@i banii care vor fi aduna@i mâine în biserici s[ fie 
împ[r@i@i s[racilor din fiecare parohie” (Nea Efimeris, 
Sâmb[t[ 23.03.1891).

În ajunul s[rb[torilor mari, p[rintele Nicolae 
f[cea întotdeauna priveghere pentru a cinsti eveni-
mentul sau pomenirea Mântuitorului, a Maicii Dom-
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nului \i a sfin@ilor. A sfidat, chiar, fiecare obstacol \i 
situa@ie dificil[, pentru a s[vâr\i aceast[ datorie bise-
riceasc[, pe care o considera foarte important[.

Liturghiile, \i separat privegherile, îi @ineau activi 
pe credincio\i. |i le d[deau – în afar[ de celelalte – 
\i un sentiment de unitate, putere \i mântuire în acel 
haos \i Babilon al scind[rii din Atena.

Primele privegheri au început s[ se fac[ în Ate-
na în biserica Schimbarea la Fa@[ din Poligon. |i apoi 
s-au r[spândit la Sfântul Elisei \i la alte paraclise din 
Attica. Imboldul a fost tradi@ia monahal[ vie a orto-
doxiei, continuare a mi\c[rii isihaste din secolul al 
XIV-lea, care a avut r[d[cini adânci, pân[ în primii 
ani ai Bisericii. Se sprijinea pe „rug[ciunea min@ii” 
\i pe „priveghea@i \i v[ ruga@i”, pe care le-a spus 
Hristos.

Alexandru Moraitidis, oferindu-ne mai multe in-
forma@ii despre aceste privegheri, în special din Ate-
na, scrie: „În jurul anului 1870, un duhovnic, p[rintele 
Metodie, venind de la Sfântul Munte Athos, a ridicat 
chilii lâng[ o capel[ veche a Schimb[rii la Fa@[, de 
pe dealul frumos, dincolo de Poligon \i de Şcoala de 
cade@i de ast[zi \i a f[cut acolo un schit mic. Apoi, doi 
slujitori de-ai lui au venit pentru prima dat[ în Atena 
\i au s[vâr\it o priveghere dup[ rânduiala din Sfântul 
Munte. Nu a întârziat s[ se afle c[ p[rintele Metodie 
face o astfel de lucrare bun[, fapt care a atras mul@i 
oameni credincio\i din Atena \i Pireu, care au mers 
apoi regulat acolo, bucurându-se de o adev[rat[ des-
fătare duhovnicească pe acele dealuri pustii dar spec-
taculoase, care r[spândeau senin[tate, pace \i miros 
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de cimbri \ or. Pentru c[ era pustie acea zon[, ora\ul 
întinzându-se atunci pân[ la Chafteion. Vedeai, deci, 
acolo studen@i la teologie \i elevi, diaconi \i cite@i, 
femei c[s[torite \i fecioare, to@i cuprin\i ca de o be @ ie 
sfânt[, cu mult[ poc[in@[ dedica@i imnurilor sfinte 
cântate, necunoscute pân[ atunci oamenilor de rând 
\i cunoscute doar de cânt[re@i, adâncindu-se într-o 
minunat[ rug[ciune sfânt[. Dintre acei tineri mul@i au 
devenit clerici, c[lug[ri, egumeni aici \i în Muntele 
Athos, \i unul dintre ace\tia a devenit mitropolit.

Acel schit mic, dar minunat, a fost chiar o pepi-
nier[ roditoare de educa@ie duhovniceasc[. Deoarece 
acolo erau înv[@ate familiile s[ se roage regulat, s[ se 
spovedeasc[, s[ posteasc[ în posturile rânduite de 
Biseric[, s[ se împ[rt[\easc[ mai des \i s[ citeasc[ 
acas[ c[r@i duhovnice\ti. |i dac[ \i ast[zi exist[ înc[ 
astfel de familii credincioase, de acolo au primit 
înv[ @ [tura.

|i dup[ plecarea p[rintelui Metodie, dup[ o pe-
rioad[ de 15 ani, porunca acestuia de a se s[vâr\i pri-
vegheri a fost urmat[, îns[ în biserica mic[ Proorocul 
Elisei, aflat[ în ora\, lâng[ închisoarea vechii cazar-
me, cum am spus, în care \i pân[ ast[zi se s[vâr\e\te 
regulat, cu participarea unei mari mul @ imi de oameni, 
în special femei. Aici în primul rând au ocazia psal @ ii, 
din diversele parohii ale ora\ului, s[ deprindă şi să 
execute acele dulci cânt[ri, care sunt folosite doar la 
privegheri. 

Scris în Atena, în februarie 1925”.
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Sfântul Elisei de pe strada Areos, cu poarta care se p[streaz[ 
pân[ ast[zi, a logof[tului. Acolo a slujit p[rintele Nicolae 

Planas cu cânt[re@ii Papadiamantis \i Moraitidis. 
(Schi@[ K. Helmi 1929)
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Privegherile au constituit atunci o nevoie pro-
fund[, religioas[, pentru rug[ciunea adev[rat[. Dar 
\i o reac@ie duhovniceasc[ la secularizarea Bisericii 
care se petrecea în ritm alert.

Este cunoscut faptul c[ pe timpul p[rintelui Nico-
lae a existat o persecu@ie nedrept[ a Bisericii. Era foar-
te „progresiv”, sinonim al concep@iei noi, europene, s[ 
critici în ascuns \i deschis institu@ia Bisericii Ortodoxe, 
clerul în general, precum \i pe „suspec@ii” c[lug[ri.

În t[cere, chiar \i autorit[@ile oficiale nu au pierdut 
nicio ocazie în care s[ nu-\i exprime nemul @ umirea 
\i ostilitatea fa@[ de fiecare umil purtător de rasă, în 
persoana c[ruia vedeau pe „anarhistul” Papoulakos, 
pe Flamiato \i to@i acei martiri ai Ortodoxiei, care 
\i-au v[rsat sângele pentru credin@a adev[rat[.

Concep@ia bavarez[, care era înc[ vie în Atena, 
a îndoctrinat întreaga intelectualitate greac[ cu acest 
comportament şi cu această mentalitate anticlericală. 
|i a c[utat s[ se impun[ în mijlocul poporului cre-
dincios \i simplu, provocând astfel antipatii, dar \i 
conflicte tacite! ...

Era Ajunul Cr[ciunului din anul 1890. O iarnă 
foarte grea.

La Sfântul Elisei îns[, în ciuda frigului, se f[cea pri-
veghere. |i era sigur c[ vor veni mul@i oameni, ca întot-
deauna! De ceva timp biserica dobândise \i doi cânt[re@i 
renumi@i. Erau domnul Alexandru Papadiamantis \i 
domnul Alexandru Moraitidis, care cântau respectând 
tipicul aghioritic al privegherii de toat[ noaptea.

„Era frecventat[ de foarte mul@i credincio\i, în 
special femei evlavioase, venea \i Moraitidis, Mitro-
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politul Pentapolei, Nectarie Kefalas, iar în fruntea lor 
era p[rintele Nicolae Planas, levitul credincios \i de-
votat. În fiecare sâmb[t[ îl vedeai pe Papadiamantis 
alergând gr[bit la sfintele slujbe de la Sfântul Elisei. 
Nimic nu îl putea re@ine sau împiedica” (G. Valetas).

Mica biseric[ a Sfântului Elisei se afla pe dreapta, 
cum se urc[ din pia@a Monastiraki, pe strada Areos, 
peste drum de închisoarea Caz[rmii vechi \i foarte 
aproape de biserica Sfin@ilor Arhangheli \i de pia@a 
veche din Atena, în curtea conacului familiei Choma-
tianos Logothetis, c[reia îi apar@inea.

Era o bisericu@[ cu o singur[ nav[, cu acoperi \  de 
lemn, care pe fa@adele exterioare de piatr[ avea încastra-
te multe basoreliefuri arhitecturale bizantine. Construc @ ia 
ei s-a realizat prin ultimii ani ai domina@iei otomane.

Se spune c[: „Înv[@atul \i virtuosul tân[r Evghe-
nios Logothetis Chomatianos – devenind cleric, i-a 
schimbat numele, numind-o a lui Elisei – a murit în 
primii ani ai luptei grece\ti, în plin[ glorie” (Dimitrie 
Kampouroglou).

Sfântul Elisei nu era o biseric[ neînsemnat[ din 
punct de vedere arheologic, cultural sau istoric. Îns[, 
dup[ 1875, prin privegherile f[cute, a dobândit un \i 
mai mare prestigiu \i a devenit popular[ pentru c[ 
acolo aveau loc în mod regulat privegheri „...la toate 
s[rb[torile mari, împ[r[te\ti, ale Maicii Domnului \i ale 
sfin@ilor...”. |i pentru c[, timp de mul@i ani, a slujit acolo 
p[rintele Planas \i au cântat cei doi veri\ori Alexandru.

„Apoi am f[cut la dreapta \i dup[ câ@iva pa\i am dis-
tins vag, schematic, biserica pierdut[ în adâncurile cur@ii 
împrejmuite \i am v[zut lumina neapus[ luminând me-
lancolic \i tainic în firida altarului” (Gher. Vokos).
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În ace\ti ani, bisericuţa s[rac[ a Sfântului Elisei, 
aflat[ în centrul desfrâului \i iluziilor Atenei, a fost o 
adev[rat[ oaz[. Un refugiu de cult \i credin@[. Câ@i 
cre \ tini participau – unii cu patos – la renumitele prive-
gheri se sim @ eau, într-adev[r, ca \i când se aflau în para-
dis. Sem[na cu o catacomb[, în care sufletele alungate 
din amăgitorul iad zilnic, sim@eau vie prezen@a lui Dum-
nezeu printre ei. |i mai ales atunci când preot slujitor era 
p[rintele Nicolae Planas, care, cu nevinov[@ia \i vocea 
lui liniştit[, transporta adunarea în dep[rt[ri, în locuri 
îngere\ti, unde visul \i imagina@ia fiec[ruia înceta.

„C[tre Proorocul sfântului Templu ne îndrept[m 
p[c[to\ii \i smeri@ii \i ne închin[m, strigând din adân-
cul sufletului; a proorocilor podoab[, Elisee preafe-
ricite, d[-ne nou[ ajutor, celor care adânci@i în pa-
timi, chinui@i de necazurile suferin@elor, @ie, ap[r[tor 
\i izb[vitor, ne rug[m” (Al. Moraitidis).

P[rintele Nicolae mergea seara târziu la pri-
vegherile de la Sfântul Elisei. F[cea a\a pentru c[ 
obi \ nuia s[ se odihneasc[ dou[ sau trei ore, dup[ 
slujirea obositoare pe care o s[vâr\ea întreaga zi.

Înf[\urat în haina lui neagr[, împletit[, pu@in 
aplecat, trecea pe aleea cu @igani şi cerşetori, l[sând 
la dreapta pia@a lui Adrian \i ajungea în fa@a treptelor 
Moscheii.

Acolo, la acea or[, locul era pustiu. |i pia@a 
goal[, pentru c[ cei mai mul@i vizitii \i ajutoarele lor 
se aflau în tavernele din jur \i în restaurant, pentru a 
mânca \i a se înc[lzi.

În acea noapte a fost foarte frig, din cauza vân-
tului înghe@at care venea peste stânca Acropolei. 
Nezdruncinat, cu pa\i mici, mici, a continuat s[ urce 
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drumul vechi, pân[ la bisericu@a aflat[ vizavi de Ca-
zarm[.

Aceast[ cl[dire mut[, dintr-o singur[ bucat[, cu 
fa@ada neagr[ \i amenin@[toare, era plin[ de amintiri 
s[lbatice \i perioade otr[vitoare. În interiorul zidurilor 
falnice au fost tortura@i îngrozitor grecii. R[spândea 
înc[ fric[ \i team[, deoarece prin dimensiunea \i 
singur[tatea ei, speria întregul cartier.

În timpul st[pânirii turce\ti, aceast[ cl[dire, care a 
fost ini@ial conacul lui Venizelos Paleologul, a fost mai 
apoi conacul oficial al voievodului, adic[ comanda-
mentul. Atunci când a venit Otto, aceasta a fost folosită 
pe post de cazarm[, iar mai târziu ca închisoare.

Seara, când patrulau solda@ii în jurul caz[rmii, 
vedeau din chio\cul lor, mira@i, oameni care intrau \i 
ie\eau din mica biserică Sfântul Elisei.

P[rintele Nicolae, cum a deschis u\a bisericii cu 
ferestrele colorate \i a intrat, a sim@it c[ldura \i atunci 
a respirat! Mica biseric[ era ocupat[ de mult[ lume, 
cufundat[ într-o atmosfer[ de rug[ciune. Doar pu @ ine 
candele \i câteva lumân[ri ardeau, luminându-i vag 
pe cânt[re@i \i cite@i. Precum \i pe unele figuri de 
profe@i \i sfin@i care erau pictate, ca proorocii Ilie şi 
Elisei, Ioan Botez[torul, Fecioara Maria, Iisus \i Filo-
teea, care era pictat[ în întregime.

Dup[ ce mul@imea aglomerat[ a sim@it venirea 
p[rintelui Nicolae, s-a mi\cat ca valurile blânde ale 
m[rii. |i s-a auzit o \oapt[:

– P[rintele Nicolae!
– A venit p[rintele Nicolae… |i dintr-o dat[ s-au 

întors to@i înapoi c[tre u\[ s[-l vad[! Cei care erau în 
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apropiere, au încercat s[-i s[rute mâna. |i al@ii \i-au 
întins mâinile s[-l ating[.

„Când am intrat, a trebuit s[ împing cu toat[ 
puterea corpului meu \i apoi s-a auzit poarta încet, 
mul @ imea de oameni din biseric[ s-a mi\cat pu@in, 
astfel încât s-a g[sit \i pentru mine loc. Erau multe 
b[trâne \i femei \i tinere \i mame cu copii sugari 
în bra@e... oameni din popor st[teau evlavios în fa@a 
femeilor... cânt[rile Utreniei erau interpretate în teh-
nica cânt[rii bizantine autentice, cuviincios, vocea 
psaltului din partea dreapt[ cântând cântarea a \asea 
a canonului... Erau psal@i Alexandru Papadiamantis \i 
Alexandru Moraitidis….” (Gher. Vokos)

P[rintele Nicolae a intrat în atmosfera călduroasă a 
bisericii \i \i-a scos haina. Apoi a luat o lumânare de la 
pangar, a aprins-o \i, în timp ce o @inea cu mâna stâng[, 
a f[cut metanii \i s-a închinat la toate icoanele. Apoi a 
stat în mijlocul bisericii \i, întorcându-se spre adunare, 
a binecuvântat-o în cele patru puncte cardinale \i a in-
trat în altar. Acolo \i-a pus epitrahilul \i felonul \i a ie\it 
din nou prin u\ile împ[r[te\ti c[dind, în timp ce în fa@a 
lui st[tea mereu un c[lug[r, care purta lumânarea.

Privegherea începuse desigur mai devreme. 
Christofili, cel care purta lumânarea, un om înalt \i 
binevoitor, a tras clopotul. |i apoi a aprins candelele 
\i a pus t[mâie în c[delni@[, îndrumat de eclesiarh, 
domnul Alexandru Papadiamantis.

Între timp, p[rintele Hrisant, cu barba lui alb[, 
ajutat \i de doi sau trei c[lug[ri de la Muntele Athos, 
a început Vecernia Mic[. |i cum a terminat, a ap[rut 
\i p[rintele Nicolae.
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„Oamenii din cartier vin regulat acum la prive-
gherile de la biserica Sfântul Elisei. Credincio\i din 
toate parohiile încep s[ vin[ aici. |i mari psal@i, care 
vor s[ înve@e tehnica cânt[rii bizantine, ajung de-
vreme, ca s[-l asculte pe domnul Alexandru. Din 
toamn[ sunt a\a de mul@i oameni, c[ nu r[mâne loc 
pentru str[ini”. (Mih. Peranthis)

Atunci a stat în mijlocul bisericii p[rintele Nico-
lae \i cu vocea lui lini\tit[ a început Vecernia Mare.

– „Binecuvinteaz[, St[pâne… Slav[ sfintei \i 
celei deofiin@[ \i de via@[ f[c[toarei \i nedesp[r@itei 
Treimi”…, în acela\i timp ecleziarhul începu s[ zic[:

– „Veni@i s[ ne închin[m Împ[ratului nostru Du-
mnezeu…”

Din acel moment s-a s[vâr\it Vecernia Mare cu 
solemnitate bizantin[ \i străpungere, în timp ce afar[ 
noaptea înghe@at[ acoperea Atena adormit[.

Adev[rat[ mistagogie. Un sentiment de deplin[ 
pace \i extaz. Ai fi zis c[ preotul nu se afla pe p[mânt, 
ci îngerii îl @ineau sus pe nori, deasupra respira@iilor 
\i privirilor oamenilor.

Mai ales copiii mici care ajutau în altar au r[mas 
ului@i de acest fapt minunat pe care l-au v[zut cu 
propriii lor ochi nevinova@i ca vedenie \i închipuire!

Mam[, p[rintele, p[rintele Nicolae zboar[, zboar[ 
sus, a spus un b[ie@el de 10 ani.

Iar aceasta, ca s[-\i lini\teasc[ copilul, i-a spus:
– Nu te teme b[iatul meu, a\a se întâmpl[ cu to@i 

preo@ii care slujesc!
– Öi ce fac adic[?
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– Vorbesc cu Dumnezeu.
Dar atunci \i alt copil a venit \i a început s[ 

strige:
– Bunico, bunico, p[rintele zboar[, uite-l!... 

Uite-l!...
„Copiii nevinova@i îl vedeau stând sus, deasupra 

podelei, când slujea. Într-un singur cuvânt, p[rintele 
Nicolae Planas era exemplu pentru to@i de sfin@enie, 
demn de urmat…”, a scris mai târziu p[rintele Ioan, 
pentru a declara vrednicia \i sfin@enia p[rintelui 
c[lug[r din Atena, Planas.

La proorocul Elisei,
protectorul bisericii,
te-ai ridicat în slav[
coexistând cu sfin@ii
\i locuitor al paradisului.
Tu \i psal@ii pe care i-ai primit
cei doi Alexandru,
slava insulei Skiathos,
arta cuvântului lor
au în[l@at-o în credin@[. 

 Fotis Dimitrakopulos

Ca întotdeauna, la aceste privegheri de la Sfântul 
Elisei participa \i „proprietara paraclisului, venerabila 
Olimpiada, femeie milostiv[ \i pioas[, a c[rei cas[ 
bogat[ era deschis[ fiec[rui s[rac \i prigonit”.

Aceast[ cas[ era separat[ printr-un pasaj de spate-
le bisericii Sfântul Elisei, la numai câ@iva pa\i distan @ [, 
\i constituia, în realitate, o alt[ biseric[ „de acas[”, 
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care inspira acela\i respect \i aceea\i afinitate spiritu-
al[ cu biserica oamenilor tem[tori de Dumnezeu.

Era o cas[ obi\nuit[, cu dou[ etaje, cu man-
sard[, verand[ însorit[, scar[, teras[, buc[t[rie \i alte 
spa @ ii utile. Dar diferen@a consta în faptul c[ salonul 
din interior, unde st[tea permanent acea venerabil[ 
st[pân[ a casei, îl transformase în biseric[ adev[rat[, 
f[r[ iconostas \i altar.

Pere@ii erau aproape plini de icoane ale Fecioarei 
Maria \i ale multor sfin@i, mari, mici, argintate, simple, 
vechi \i noi. Lumân[ri ardeau, de asemenea, în continuu, 
noaptea \i ziua, a\ezate pe acoper[minte brodate.

În aceast[ camer[ mare, cu miros de cear[ curat[ 
şi t[mâie, se ruga mama Olimpiada, dar se f[ceau 
\i diverse slujbe liturgice \i adun[ri duhovnice\ti ale 
p[rintelui Nicolae.

Olimpiada era v[duv[ \i f[r[ copii. Avea îns[ 
o nepoata adoptiv[ care locuia împreun[ cu ea \i 
copiii ei. |i era \i ea stăpânită de acela\i sentiment 
cre \ tinesc de ospitalitate.

De altfel, în fiecare zi treceau prin aceast[ cas[ 
deschis[ a iubirii c[lug[ri s[raci de la Muntele Athos, 
marinari, c[l[tori, prieteni, str[ini, pelerini din R[s[rit, 
rude din insulele din Marea Egee, \i chiar familii în-
tregi, care se aflau în nevoi!

În aceast[ cas[ primitoare cina cu regularitate, 
se odihnea \i, de asemenea, r[mânea peste noapte 
\i p[rintele Nicolae Planas. Săvârşea acte religioase \i 
aduna femeile, care îl urmau, pentru studiu biblic.

Înc[ nu se luminase de ziu[, când s-a terminat 
privegherea. Era foarte frig afar[ în Atena, ca întot-
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deauna în timpul iernii. |i de aceea multe femei, co-
pii \i b[trâni s-au aciuat înc[ pu@in în biseric[, pân[ 
ce s-a luminat de ziu[. În timp ce al@ii, care locuiau în 
jurul bisericii Sfântul Elisei, au ie\it în întuneric, pen-
tru a merge la casele lor. Pu@ine, îns[, dintre priete-
nele Olimpiadei, precum \i dintre cei care au s[vâr \ it 
privegherea, au fost invita@i în cas[.

 „Proprietara venerabil[” din acest motiv a plecat 
prima. |i apoi i-au urmat cei doi psal@i, cei doi Ale-
xandru adic[, unu-doi c[lug[ri, pictorul – domnul 
Fotis, intelectualul domn Kostis, p[rintele Nicolae 
Planas, Filotei...

Pe to@i ace\tia, @inând o lumânare mic[ în în-
tuneric, i-a primit mama Olimpiada pe scara casei, 
purtând ca întotdeauna o rochie neagr[ \i o cruce de 
argint pe piept. |i apoi i-a condus în camera mare, 
care sem[na cu o biseric[ adev[rat[!

Acolo, în afar[ de c[ldura adun[rii duhovniceşti, 
exista \i un mangal mare de bronz ce ardea în mijlo-
cul camerei. A împ[r@it apoi fiec[ruia un ceai fierbin-
te din frunze de salvie, cu biscui@i \i m[sline, pentru 
a-\i reveni de la frigul dimine@ii.

În scurt timp, to@i s-au sim@it bine. |i încet la în-
ceput, apoi mai puternic au început unele comentarii, 
conversa@ii \i povestiri despre diverse probleme du-
hovniceşti. S-au potrivit momentului şi nu se putea să 
fie altfel! Dar totul era spus cu seriozitate, responsabi-
litate \i înţeles. Pentru c[ cei mai mul@i dintre ei erau 
cultiva@i. |i pentru c[ în acea stare de în[l@are spiritual[ 
nu se puteau spune glume sau s[ se p[l[vr[geasc[.

În scurt timp, şi p[rintele Nicolae se odihnea pe 
fotoliul lui obi\nuit. |i cu adev[rat[ pl[cere, bea cea-



122 DIMITRIS FEROUSIS

P
[

ri
n

te
le

 N
ic

ol
a

e 
P

la
n

a
s 

ex
pl

ic
[

 E
va

n
gh

el
ia

 u
ce

n
ic

el
or

 s
a

le
 î

n
 c

a
sa

 d
e 

lâ
n

g[
 b

is
er

ic
[



123P{RINTELE NICOLAE PLANAS

iul cald de salvie, dup[ multele ore de stat în picioare 
\i cântat.

Asculta în t[cere ceea ce spuneau fra@ii lui de 
credinţă. |i dac[-l întrebau din când în când despre 
orice problem[, acesta r[spundea în acela\i fel:

– A\a, a\a este, copilul meu!
Cu toate acestea, discutând lâng[ mangal, tre-

cuse timpul. Se luminase de zi \i, încetul cu înce-
tul, au început s[ plece pe la treburile lor cei care 
participaseră la privegherea de la Sfântul Elisei. Nu-
mai p[rintele Nicolae nu s-ar fi mi\cat de pe locul 
s[u! Se scufundase literalmente în scaunul lui moale, 
de la oboseal[, \i, cu capul sprijinindu-se pe bra@ul 
stâng, s-a adâncit într-un somn fericit. Era o imagine 
obi \ nuit[ a p[rintelui Nicolae! De aceea nimeni nu 
l-a deranjat. Numai venerabila st[pân[ a casei, la un 
moment dat, dup[ ce au plecat to@i, cu aten@ie \i cu 
delicateţe a întins peste picioarele lui un \al de lân[ 
\i l-a l[sat singur în acea or[ de desf[tare.

„Dulce somnul slujitorului...
Drep@ii în via@a ve\nic[, 
de la Domnul î\i primesc r[splata, 
\i Cel Preaînalt le poart[ de grij[”. 





Slujirea binecuvântată a 
părintelui Planas

Ne afl[m la sfâr\itul secolului al XIX-lea \i în-
ceputul secolului XX. Nechibzuita aventur[ 

a r[zboiului dintre Grecia \i Turcia din 1897, care 
a adus multe nenorociri, a zdruncinat temeliile 
na @ iunii. Iar defetismul general din inimile grecilor 
s-a ad[ugat ca o consecin@[ a triste@ii \i durerii in-
suportabile din cauza mor@ii lui Harilaos Trikoupis, 
survenit[ imediat.

Profund îndurerat \i mânat de un val de patrio-
tism \i dragoste, printre altele Papadiamantis scria:

„Cum s-a coborât în p[mânt stejarul uria\, cel 
deasupra tuturor pomilor din p[dure, ale c[rui ra-
muri ofereau umbr[ \i refugiu miilor de oameni? 
Cum într-o s[pt[mân[ a fost r[pit acest b[rbat, ase-
menea c[ruia nu a mai dat Grecia de multe secole 
pe nimeni?”

|i, de parc[ nu erau suficiente toate acestea, în fe-
bruarie anul urm[tor, în 1898, s-a petrecut \i tentativa 
de asasinat împotriva regelui Gheorghe I, de pe bu-
levardul Syggrou, f[când s[ creasc[ astfel \i mai mult 
atmosfera primejdioas[ \i nemul@umirea poporului.
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În plus, în luna noiembrie 1901 a avut loc \i o 
revolt[ studen@easc[, cu consecin@e sângeroase, din 
cauza unei traduceri a Evangheliei în limba vorbit[ 
de c[tre secretara particular[ a reginei Olga, Iulia N. 
Charles, cunoscuta „Evanghelica”. |i peste doi ani, 
în noiembrie 1903, au urmat „Orestiadele”, care au 
zguduit din nou Atena, din cauza piesei Orestia a lui 
Eschil, pe care au vrut s[ o joace pe scena Teatrului 
Na@ional, tradus[ \i aceasta în limba vorbit[ de c[tre 
G. Sotiriadis, împotriva c[reia studen@ii au reac@ionat 
\i protestat puternic!

În toate aceste evenimente, în care au predo-
minat lipsa de judecat[ \i neglijen@a, câ@iva oameni 
pruden@i \i cu m[sur[ nu s-au pierdut! Nu au fost 
sedu\i de acest tumult, ci au încercat prin cuvintele 
lor, prin atitudinea lor, chiar \i prin t[cerea lor s[ 
calmeze lucrurile. Sau \i s[ arate faptul c[ nimic nu 
era pierdut!... |i c[ întotdeauna exist[ speran@[, oricât 
de mare ar fi dezastrul. Este suficient s[ ne întoar-
cem privirea în interiorul nostru. S[ vedem în adân-
cul nostru, în primul rând, ceea ce se întâmpl[, \i 
apoi s[ ne hot[râm. Aceast lucru l-a f[cut \i p[rintele 
Nicolae în cazuri similare! Tr[ind, adic[, îndeaproape 
şi nemijlocit toate faptele istorice \i conflictele care 
au revoltat Atena, nu a fost atras în ac@iuni inutile. 
Nici nu a pretins c[ este sus@in[tor al poporului sau 
al unei p[r@i a lui. Nici m[car nu s-a plâns de ceea ce 
s-a întâmplat în jurul lui. Dar a încercat zi \i noapte s[ 
vindece r[nile. S[-i îndrume pe cei în\ela@i. S[-i măr-
turisească pe cei boteza@i \i s[ spun[ c[, pentru toate, 
aici este Biserica. |i c[ în ea nu exist[ impasuri.
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A\a a trecut \i aceast[ prim[var[. P[mântul Ate-
nei a înflorit din nou. Cântecul vie@ii nu a putut fi 
oprit, cu toate dificult[@ile pe care le avuseser[ oa-
meni între ei. La începutul lunii iunie, p[rintele Nico-
lae s-a hot[rât s[ slujeasc[, în ziua s[rb[torii Sfântului 
Teodor, în bisericu@a cu acela\i nume care se afla 
în locul pustiu din Kallithea, în zona Analatos. Se 
s[rb[torea în ziua de 8 a lunii aducerea moa\telor 
Marelui Mucenic. Aceast[ bisericu@[ retras[ este le-
gat[ de perioade istorice importante ale Atenei.

În acel loc, în antichitate au existat diverse ofran-
de, un cimitir, basoreliefuri de marmur[, „venerabile” 
altare, precum \i un celebru izvor. Atunci când Apos-
tolul Pavel de la cele trei turnuri (Palaio Faliro), unde 
a debarcat, s-a îndreptat spre ora\, la acest izvor s-a 
oprit s[ se odihneasc[ \i s[ bea ap[. |i acolo a desco-
perit altarul dedicat „Dumnezeului necunoscut”, pe 
care l-a men@ionat mai târziu, în cuvântarea sa adre-
sat[ atenienilor din Pnyka.

În plus, în ultimii ani, biserica a fost legat[ de 
b[t[lia din 1827 dintre turci \i greci pentru eliberarea 
Acropolei. Dup[ e\ecul tragic al conflictului, în care 
au pierit inutil peste o mie cinci sute de tineri îm-
preun[ cu Gheorghe Karaiskakis, r[ni@ii s-au adunat 
la acel izvor s[ î\i spele r[nile \i s[ respire. Despre 
acest izvor, care exist[ pân[ în zilele noastre, Dimi-
tris Kampouroglou a scris: „Când din Atena merge 
cineva la Palaio Faliro (Vechiul Faliro) \i z[re\te pen-
tru prima dat[ marea, s[ ignore partea stâng[ \i s[ 
urmeze un drum vechi, pentru a ajunge la istoricul 
Analatos pe care îl protejeaz[ Sfântul Teodor Stratilat, 
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\i îl r[core\te un izvor mare. Acest izvor se crede c[ 
ar fi comunicat cu un alt izvor, secat acum, care se 
afl[ un pic înainte s[ ajungem acolo, pe câmp. Va 
veni timpul când civiliza@ia va pune la acest izvor 
inscrip @ ia: «Fântâna suspinelor», de unde au fost auzi-
te scene teribile de lupt[. Aici a fost masacrat fiul de 
nobil, I. Notaras”.

Vechiul toponim al zonei Analatos acoperă zona 
Nea Smyrni \i zona Agios Sostis. |i tradi@ia sus@ine c[ 
ar proveni de la apa nes[rat[ (analato) a izvorului 
Sfântului Teodor. Sau de la planta sudic[ sau sirian[ 
numit[ ciulin, care este foarte r[spândit[ în acel loc 
pustiu cu stânci, ravene, migdale \i mai târziu cu livezi 
\i ferme împr[\tiate de vaci.

Regiunea Sfântul Teodor, care se numea Ledes 
\i avea leg[tur[ cu Fântâna Mare, Bostania \i Arapi-
ka (Tzitzifies), se afla în proprietatea familiilor din 
cartierul Plaka din Atena, precum Tatakis, Totomis \i 
altele. |i adeseori în biseric[ se f[ceau adun[ri locale 
ale pu @ inilor locuitori împr[\tia@i, cu ocazia botezuri-
lor, nun@ilor sau s[rb[toririi unui eveniment mare din 
familia lor.

„Analatos în perioada 1885-1925 apar@inea sub-
urbiei «Kallithea» \i era aproape nelocuit. În 1885 a 
avut doar patru locuitori, în 1896, \ase, \i în 1920, 
patruzeci \i \ase” (Stamatina Mavrikou).

Biserica Sfântul Teodor a fost zidit[ înainte de 
anul 1870. Este construit[ în stil nav[, cu un acoperi\ 
de lemn. Are în zid[rie încorporate buc[@i de baso-
reliefuri antice grece\ti \i timpurii cre\tine din zona 
înconjur[toare.



129P{RINTELE NICOLAE PLANAS

„R[m[\i@e interesante din Antichitate exist[ în 
zona Bisericii, dar \i încorporate în construc@ie: bo-
lovani ciopli@i din ziduri vechi, unii de prin acele 
locuri \i al@ii muta@i, pl[ci de marmur[, dintre care 
una inscrip@ionat[, fragmente de basorelief \i altele 
m[rturisesc c[ au existat acolo, din cele mai vechi 
timpuri, obiecte de interes pentru c[l[tori – altare \i 
temple sfinte. O plac[ decorativ[, încastrat[ în fa@ada 
de vest a bisericii, m[rturise\te c[ a fost precedat[ 
în acela\i loc de alt[ biseric[, veche cre\tin[, care a 
fost, probabil, construit[ pe temelia unui pre-existent 
templu antic” (K.H. Biris).

În aceast[ bisericu@[ istoric[ \i pustie a slujit 
p[rintele Nicolae. A mers din ziua precedent[ pentru 
a r[mâne peste noapte undeva, în apropiere, într-o 
cas[ primitoare – a\a obi\nuia întotdeauna –, astfel 
încât s[ fie preg[tit, în ziua urm[toare diminea@a.

Devreme, a\adar, în seara din ziua de dinainte 
de Sfântul Teodor, împreun[ cu obi\nuita lui psalt[ 
Victoria, o c[lug[ri@[ cu via@[ sfânt[, a ajuns la casa 
evlavioasei familii, undeva în Kallithea, unde era 
g[zduit.

Atunci toat[ zona aceea avea aproximativ cinci 
sute de locuitori.

Bucuria gazdelor a fost de nedescris, când i-au 
v[zut pe cei doi vizitatori. Ceilal@i credincio\i, care 
adesea îl urmau pe p[rintele Nicolae, b[rba@i \i cei 
mai mul@i copii \i femei, urmau s[ mearg[ direct la 
biseric[, în diminea@a celeilalte zile.

Dup[ ur[rile obi\nuite, cei doi vizitatori s-au re-
tras s[ se odihneasc[, pentru c[ era obositoare ziua 
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urm[toare. |i atunci gospodina casei a început s[ 
se preg[teasc[ \i s[ g[teasc[ \i pentru a doua zi, 
astfel încât s[ poat[ \i aceasta s[ participe la litur-
ghia solemn[. Trebuia s[ preg[teasc[ multe por@ii 
de mâncare, deoarece urma s[ g[zduiasc[ la mas[, 
dup[ liturghie, în afar[ de p[rintele Nicolae, pe mai 
mul@i dintre credincio\ii care îl urmau pe acesta \i al@i 
credincio\i care veneau la s[rb[toare.

În timp ce î\i f[cea treburile în seara lini\tit[ de 
var[, a v[zut dintr-o dat[, pe fereastra deschis[, o 
lumin[ ciudat[ care intra în cas[. O linie luminoas[ 
f[r[ început \i f[r[ sfâr\it str[b[tea întunericul intens 
\i st[tea suspendat[ când deasupra capului p[rintelui 
Nicolae, când deasupra ferestrei maicii Victoria, în 
timp ce ace\tia dormeau.

Victoria (fost[ Vasiliki) a fost înso@itoarea 
nedesp[r @ it[ în toate eforturile caritabile \i de via@[ 
ascetic[ ale p[rintelui Nicolae. Dac[ nu ar fi avut-o 
aproape pe aceast[ femeie dedicat[, i-ar fi fost greu 
s[ finalizeze lucrarea pe care \i-a asumat-o! Avea o 
rezisten@[ deosebit[. Îl înso@ea întotdeauna \i pretu-
tindeni. Îi citea slujbele, vie@ile sfin@ilor. |i la prive-
gheri, precum \i în posturi, la rug[ciune \i pe dru-
muri era lâng[ el cu r[bdare \i curaj.

„Înso@itor credincios era maica Victoria (fosta 
Vasiliki), îl ajuta pe acesta atât la sfintele slujbe, la 
Liturghie etc., cântând \i citind clar \i cu mult[ stră-
pungere. De aceasta ne amintim în principal c[ era 
cu cârja în mân[, împreun[ cu maica Marta, amân-
dou[ credincioase \i dedicate ucenice ale p[rintelui. 
Acestea au avut deosebita binecuvântare de a vedea 
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cele mai multe semne ale harului lui Dumnezeu, slu-
jindu-l pe p[rintele” († Mitropolitul Tit).

Femeia bun[ la suflet \i ospitalier[ din Kallithea, 
cum a v[zut raza str[lucitoare, a r[mas în extaz. |i-a 
f[cut cruce \i, imediat, speriat[, l-a chemat pe so@ul 
ei pentru a vedea \i acesta fenomenul ciudat!

– Fotis, Fotis vino s[ vezi!
– Ce se întâmpl[, măi femeie?
– Vino s[ vezi, î@i spun. |i acesta a venit lâng[ ea. 

|i într-adev[r a v[zut ceea ce a v[zut \i consoarta lui. 
Lumina deasupra capului p[rintelui Nicolae mergând 
\i venind, plutind în camer[, în timp ce acesta dor-
mea. S-au uitat unul la altul nedumeri@i. Într-adev[r 
au v[zut un „semn” supranatural care le-a adeverit 
cine era preotul vrednic pe care l-au g[zduit în casa 
lor. Au sim@it fric[ împreun[ cu bucurie, dar, de ase-
menea, \i mândrie \i au vrut s[ ias[ în acel moment 
în noapte \i s[ strige!... S[ spun[ tuturor oamenilor 
întâmplarea neobi\nuit[. S[ spun[ despre sfin@enia 
preotului vrednic, pe care ace\tia l-au g[zduit în casa 
lor.

Nu au f[cut, îns[, nimic. Dar imediat, ca buni 
cre\tini \i a\a mu@i \i în extaz cum erau, au îngenun-
cheat în fa@a iconostasului cu candela aprins[ \i s-au 
rugat. Le-a ajuns c[ au participat ca martori la un 
moment important din via@a p[rintelui Nicolae, pe 
care numai ace\tia l-au v[zut cu ochii lor. Ce privi-
legiu!... Femeia din Kallithea, în timp ce a continuat 
s[ g[teasc[, \i-a adus aminte de un caz similar pe 
care i l-a relatat c[lug[ri@a Victoria, legat de sfin@enia 
p[rintelui Nicolae Planas.
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Odat[, o doamn[ cunoscut[ a primit în casa ei un 
p[rinte pustnic s[rac \i bolnav \i l-a îngrijit într-o camer[ 
special[ din casa ei. Pe acest p[rinte l-a vizitat de cel pu @ in 
dou[ ori pe s[pt[mân[ p[rintele Nicolae \i i-a oferit toate 
cele necesare pentru a tr[i \i pentru a se vindeca.

Într-o zi, când apunea soarele \i fiica familiei 
st[tea pe balconul casei, a v[zut departe pe câmp 
o lumină care venea direct spre ea. Nu a reu\it s[ 
disting[ bine ce era. Dar a presupus c[ era felinarul 
unei tr[suri! Cu toate acestea, lumina se apropia \i 
a crezut c[ era un felinar pe care, de obicei, îl  @ inea 
p[rintele Nicolae când venea seara s[-l viziteze pe 
p[rintele bolnav.

Atunci fata s-a gândit s[ ia felinarul ei înc[ stins 
\i s[ ias[ în curte, \i acolo, dup[ ce îl prime\te pe 
p[rinte, s[ îl aprind[. |i a\a a f[cut. |i când s-a apro-
piat p[rintele Nicolae de curte, i-a strigat:

– Nu-@i stinge felinarul, p[rinte. Cobor s[-mi 
aprind felinarul. |i a alergat înspre el, v[zând în con-
tinuu lumina pe care o @inea p[rintele Nicolae. Când 
s-a apropiat îns[, p[rintele a întrebat-o:

– Despre ce felinar îmi vorbe\ti, fata mea?
– Despre acela pe care l-ai @inut în mâinile tale 

cu pu@in timp înainte! Unde este?
– Dar nu @in niciun felinar. Ce spui? Uite, numai 

cârja mea o am, nimic altceva!...
– Nimic altceva?... a zis nedumerit[ fata.
P[rintele Nicolae îns[ a în@eles puritatea acelei 

inimi, care mai târziu a devenit chiar so@ia fiului s[u 
Ioan, \i dup[ ce i-a mângâiat p[rul, a luat-o de mân[ 
\i i-a spus:
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– Haide Maria, ajut[-m[ acum s[ urc[m sc[rile. Este 
foarte întuneric aici.

A doua zi, de Sfântul Teodor, la liturghie a venit 
mult[ lume. |i în \oapt[, din gur[ în gur[, to@i au aflat 
ceea ce s-a întâmplat peste noapte în casa primitoare 
a femeii din Kallithea. |i astfel liturghia \i întreaga 
ceremonie a decurs într-un climat de efervescen@[ 
religioas[ \i de entuziasm, pân[ târziu la prânz, când 
s-a încheiat.

P[rintele Nicolae nu \tia ce se numea mic dejun 
sau somn profund continuu. |i avea obiceiul sfânt 
s[ pomeneasc[ cu orele numele mor@ilor, în primul 
rând, \i apoi ale celor vii. În aceste ore era întotdeau-
na în picioare, de multe ori nemâncat, sau postea de 
zile întregi \i era epuizat.

Dup[ obiceiul lui, îi pomenea mai întâi pe pa-
triarhi, mitropoli@i, preo@i, diaconi – din Naxos \i din 
Atena –, \i în continuare citea sutele de pomelnice 
pe care le primea \i le purta permanent cu el. Le 
avea puse în dou[ batiste mari \i dup[ ce le lega în 
cruce, le punea în sânul lui. Într-o batist[ avea sute 
de nume de mor@i. |i în cealalt[ ale celor vii. L-au 
întrebat odat[:

– Ce sunt aceste pachete pe care le p[strezi la 
sânul t[u p[rinte?, \i acesta a r[spuns:

– Poli@ele mele sunt, \i contractele. Pe acestea le 
am ca avere.

– |i de ce e\ti încontinuu în biseric[?
– Dar tu, domnule Spiros, dup[ ce deschizi ma-

gazinul de pe strada Ermou, de ce r[mâi cu orele 
acolo?
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– Acela\i lucru este, p[rinte Nicolae?
– Acela\i \i chiar mai necesar! Pentru mine bi-

serica este casa mea, iar slujbele hrana mea, micul 
dejun, prânzul \i cina mea!

|i într-adev[r, P[rintele Nicolae a tr[it o unitate 
între via@a personal[ \i via@a lumii. Sim@ea bucurie 
profund[ atunci când pomenea mor@ii \i viii ore în-
tregi. Öi a trăit el însuşi adevărul şi experienţa acestui 
mod de viaţă.

Cu toate acestea, în pofida ciud[@eniei lui \i a 
nenum[ratelor ore pe care le st[tea la slujbe, a existat 
o lume întreag[ care s-a aflat întotdeauna lâng[ el. La 
fiecare adunare, priveghere, slujb[ sau tain[, oameni 
simpli, s[tui de via@a de zi cu zi \i de dificult[ @ ile ei, 
dar \i al@ii, care împ[rt[\eau lucrarea lui. Î\i exprimau 
pre@uirea în multe moduri. L-ar fi slujit cu pl[cere 
oriunde ar fi mers, orice ar fi f[cut.

Mul@imea aceasta de oameni era ca un roi cu frica 
lui Dumnezeu, alcătuit din femei cunoscute \i necunos-
cute din Atena, Naxos \i din alte zone. Făpturi dumne-
zeieşti. Suflete însetate care c[utau mil[ \i protec@ie.

În mod deosebit, femeile, care îl sus@ineau perma-
nent, erau fiin@e s[race \i simple. Dar cu bogate senti-
mente de întrajutorare \i bună-în@elegere. Fascinate de 
sufletul nevinovat al simplului levit. Gata s[ fac[ orice 
la poruncile lui, din respect \i recuno\tinţă. Dispuse s[ 
alerge \i noaptea în Atena ca s[-\i ofere \i aceast[ via@[ a 
lor, dac[ era necesar, de dragul lui. Roabe ale dragostei 
\i ale sentimentelor care le umpleau inimile ca mame, 
ca so@ii, ca surori, ca oi smerite ale lui Dumnezeu.

Un miros pl[cut duhovnicesc. Un parfum de puri-
tate se r[spândea din aceste adun[ri ale femeilor care 
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adeseori se f[ceau într-o c[măruţă, într-un pridvor, în-
tr-un loc rezervat femeilor dintr-o biseric[, într-o chi-
lie retras[. Erau femei care ignorau „comorile” lumii \i 
c[utau adev[rata via @ [ în autenticitatea acestui adev[rat 
preot. Acesta le deschidea zilnic cuf[rul vie@ii sale \i le 
dăruia adev[ratul aur al bucuriei \i binecuvântării.

Dar, de asemenea, oare celebrul psalt de la Sfântul 
Elisei, preotul f[r[ ras[, Papadiamantis, toat[ ziua \i 
toat[ noaptea, nu se întâlnea des cu aceste figuri sfinte 
de femei? Öi mereu cu femeile din insula lui Zerbinio, 
Brainaki, a lui Xenio, sau Kumpo, cu feti @ ele \i femeile 
b[trâne venerabile \i cu v[duvele nu vorbea, oare, \i 
nu le scria acestora despre suferin@ele \i bucuriile sale?

Pe toate aceste fiin@e sensibile le-a zugrăvit Pa-
padiamantis \i a p[truns în adâncurile sufletului lor. 
|i cu peni@a lui a luminat vastul \i neexploratul lor 
univers.

Dar p[rintele Nicolae le cuno\tea \i ele erau lân-
gă el în fiecare zi. Nu vorbea despre ele \i nu le ana-
liza caracterul. Cuno\tea orice din viaţa lor \i le ajuta 
s[-\i ridice povara. Le înt[rea curajul \i le îndruma 
spiritul. Le deschidea dvera pentru a vedea tainele 
minunate ale vie@ii liturgice a Bisericii. |i, astfel, spri-
jinea, în esen@[, aceast[ minunată lume laic[, care 
constituia adev[rul, c[ldura, poezia faptelor de zi cu 
zi \i ale izbânzilor omene\ti.

P[rintele Nicolae ar fi putut face \i bani \i eco-
nomii \i s[ ob@in[ alte beneficii materiale! Cu toate 
acestea, toate veniturile lui, chiar \i ultimii b[nu@i îi 
oferea, în special în filantropia pe care o f[cea \i 
prin intermediul femeilor, care îl înso@eau. Îi d[dea, 
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f[r[ s[ se plâng[, celor s[raci \i bolnavi din Atena, 
ne @ inând, uneori, nici chiar câ@iva b[nu@i pentru co-
pilul s[u! ...

Oare \i averea personal[, pe care a dobândit-o 
în Naxos de la tat[l \i mama sa, nu a dat-o? La fel 
cum a f[cut în trecut \i concet[@eanul \i vecinul s[u 
Nicolae Kallivourtzis (Nicodim Aghioritul).

Numeroase sunt m[rturiile c[ p[rintele Nicolae 
\i-a dat banii pentru ca s[ c[s[toreasc[ fete orfane. 
Pentru a ajuta elevii s[raci. Pentru a pl[ti taxele de 
 \ colarizare \i c[r@ile pentru elevii nevoia\i. |i se întâm-
pla să facă nun@i, botezuri \i înmormânt[ri nu pentru 
a ob@ine bani, ci pentru a-i da, atunci când întâlnea 
oameni care nu aveau nici m[car pâinea lor de zi 
cu zi. Chiar \i pentru pictură, pentru cump[rarea de 
icoane \i obiecte pentru Biseric[ îşi oferea cu gene-
rozitate banii, pentru c[ credea în cuvântul evanghe-
lic, care spune c[ p[s[rile cerului „nici nu seam[n[, 
nici nu secer[, nici nu adun[ în jitni@e, \i Tat[l nostru 
Cel ceresc le hr[ne\te”.

Despre un p[rinte la fel de deosebit, „p[rintele Tre-
has”, care a fost preot paroh în Volissos din Hios, Ada-
mantios Korais a scris în jurul anului 1820 urm[toarele: 
„Râde, prietene, cât voie\ti tu, dar ai grij[ s[ nu dispre @ uie\
ti pe acest venerabil p[rinte Trehas. Da! Într-adev[r, ve-
nerabil este, a\a cum @i-am spus. Cu toat[ acea simpli-
tate, nu po@i s[-@i imaginezi cât este de filantrop acest 
bun preot, cât[ grij[ poart[ pentru moralitatea micii 
sale turme, cu ce dispozi@ie sufleteasc[ îi consoleaz[ pe 
enoria\i în necazul lor \i îi sf[tuie\te atunci când reu\e\
te s[ le poarte de grij[ celor afla@i în nevoi.
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Virtutea nu s-a n[scut în acesta din educa@ie, de-
oarece educa@ie nu a primit; nu este nici rezultatul 
exerci @ iului, pentru c[ niciun efort nu dovedeşte acest 
exerci@iu, ci a fost s[dit[ nea\teptat în sufletul lui”.

Dar exist[ foarte mul@i oameni cunoscu@i \i 
necunoscu@i în societatea din Atena, cultiva@i \i 
necultiva@i, care vorbesc despre darurile rare ale 
p[rintelui Nicolae Planas. |i printre ei, desigur, martori 
oculari, care au cuno\tin@e \i autoritate, precum 
monahia Marta (Urania Papadopoulou), p[rintele Ioan 
Adamopoulos, stare@a Parthenia Mandila, mitropolitul 
Tit Mathaiakis, egumenul Filotei Zervakos, Alexandru 
Papadiamantis, mitropolitul Nicodim al Patrei \i al@ii.

Una dintre aceste m[rturii spune în mod semni-
ficativ:

„P[rintele Planas niciodat[ nu a p[strat bani. Ori-
ce i-au dat, a d[ruit imediat. Cu o mân[ lua, iar cu cea-
lalt[ d[dea s[racilor, v[duvelor \i orfanilor. A primit 
diminea@a? Dup[-amiaz[ nu mai avea niciun ban. A 
primit dup[-amiaza? Seara adormea f[r[ niciun ban.

Bun \i darnic, f[r[ s[ cunoască refuzul, d[dea tu-
turor celor care îi cereau. |i de multe ori, cum îmi spu-
nea p[rintele Lampropoulos, c[dea victim[ exploata-
torilor, care mergeau \i îi spuneau c[ erau s[raci, c[ 
le era foame \i sufereau iar acesta le d[dea \i ultimul 
b[nu@.

Acest om sfânt era imposibil s[ aib[ du\mani. |i 
dac[ îl batjocorea sau îl oc[ra cineva, acesta cu zâm-
betul de bun[tate pe buze îi ierta \i îi binecuvânta”.

– Alecos, încet, încet... încet, î@i spun, c[ ne 
v[d...!
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– Bine, bine p[rinte. Nu te nelini\ti.
– Nu îmi va r[mâne niciun b[nu@, Alecos!
Astfel vorbea p[rintele Nicolae cu un psalt tempo-

rar, Alecos, care, profitând de blânde@ea \i bun[tatea 
sfântului p[stor, îndr[znea adesea \i b[ga mâna în 
buzunarele lui \i îi lua economiile.

Alecos îi era uneori al[turi p[rintelui Nicolae la 
privegheri, fiindu-i psalt. Dar era be@iv, om nes[buit 
\i necugetat. Obi\nuia chiar s[ fac[ multe în\el[ciuni 
cu scopul de a face rost de bani, ca s[ poat[ s[-şi bea  
vinul. Papadiamantis în glum[ spunea, chiar, despre 
acest om: 

– Alecos în aceast[ sear[ e evlavios datorită vi-
nului.

De multe ori se crea şi scandal f[r[ motiv cu 
p[rintele Nicolae. |i atunci toat[ lumea îi recoman-
da, pentru a mia oar[, s[ renun@e la el. Dar acesta 
r[spundea cu bun[tate:

– Este bun..., bun Alecos. Are smerenie atunci 
când cânt[ \i team[ de Dumnezeu.

– Dar, p[rinte, provoac[ pricină de scandal în 
Biserici \i prinde curaj acolo unde n-ar trebui.

– Alecos este bun. Iube\te biserica \i cânt[ bine, 
v[ spun. L[sa@i-l în pace!...

|i în timp ce p[rintele Nicolae a ar[tat toat[ 
bun[tatea \i toleran@a fa@[ de Alecos, acest om f[r[ 
fric[ de Dumnezeu a intrat mai târziu în altar \i de 
acolo a luat în afar[ de banii pe care i-a g[sit \i orice 
altceva util se g[sea pe Sfânta Masă.

Într-o zi, p[rintele, gr[bit cum era, a plecat de la 
privegherea de la Sfântul Elisei în parohia lui, Sfântul 
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Ioan. Pentru aceasta a trebuit s[ ia o birj[, pentru a 
ajunge la timp la Sfânta Liturghie. Dar când a ajuns la 
destina@ie \i a vrut s[ pl[teasc[, a constatat c[ Alecos 
nu i-a l[sat în buzunar niciun ban. Uimit şi ru\inat, a 
trebuit s[-\i cear[ scuze de la birjar \i s[ se justifice:

– Fiul meu, nu am cu mine niciun ban. Î@i voi 
pl[ti îns[ alt[ dat[.

– P[rintele meu, las[ acestea! Acum îmi vei da 
banii.

– Dar î@i spun adev[rul. Ceva mi s-a întâmplat 
acum \i nu am cu mine niciun ban.

– Nu \tiu eu astea. Nu ar fi trebuit, atunci, s[ iei 
birja. Dac[ nu-mi vei pl[ti, î@i voi lua rasa.

– Dar, fiul meu...
– Nu \tiu nimic, î@i spun. Rasa ta repede.
– Ia-mi-o, dac[ nu m[ crezi...
– Auzi acolo, preot s[ vrea s[ m[ în\ele!
– Nu, nu, fiul meu... s[ te bucur.
– D[-mi-o repede, î@i spun.
|i p[rintele Nicolae imediat \i-a scos \i i-a dat 

birjarului rasa lui ca s-o vând[ \i s[-\i scoat[ pre@ul 
c[l[toriei. |i, f[r[ s[ protesteze, a intrat în biseric[ \i 
\i-a pus ve\mintele ca s[ slujeasc[.

Nu au trecut îns[ nici cinci minute \i birjarul s-a 
întors la Sfântul Ioan \i, speriat, a început s[ strige:

P[rinte Nicolae, p[rinte Nicolae, vino \i ia-@i – 
rasa. Ia-@i rasa înapoi \i nici bani nu vreau. M[ auzi? 
Nu vreau bani de la tine. Mai bine nu o luam... Mai 
bine mi se t[iau mâinile!...
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Prieten cu Alexandru Papadiamantis

Dup[ ce s-a stabilit în Atena, Alexandru Papadia-
mantis, cu ajutorul v[rului s[u Moraitidis, a mers în 

grupuri de prieteni care frecventau tavernele \i băcănii-
le r[spândite atunci pe str[zile înguste din Plaka, Psirri, 
Metaxourgeio \i din alte cartiere s[race ale Atenei.

Una dintre acestea, cu o importan@[ deosebit[, 
spa@ioas[ \i plin[ de mese, a fost taverna lui Kachri-
manis de pe strada Sarri şi Kranaou, în Psirri.

„O parte a ei, mai în spate, era ocupat[ cu bu-
toaie de vin. Partea opus[ era acoperit[ de rafturi cu 
alimente. Pe aceast[ parte se afla \i tejgheaua negus-
torului, cu cântarele. Acolo în spate st[tea în picioare 
Dimitrie, cel mai mare dintre cei doi fra@i. Cel[lalt, 
Vasile, primea comenzile de la mese”.

În aceast[ tavern[ din Psirri se afla în acea 
sâmb[t[ seara din 1891 domnul Alexandru cu noii 
s[i prieteni. Erau veri\orul s[u, p[rintele Nimfon 
Dianellos, domnul Teofan Christofilis, paraclisierul 
bisericii Sfin@ilor Doctori f[r[ de Argin@i, domnul 
Stratis, domnul Nicolae Theofilaktos \i înc[ vreo doi 
cunoscu@i, cu toţii clien@i vechi ai lui Kachrimanis.
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În timp ce se discuta, se consuma \i vin. Se 
f[ceau glume \i se tr[nc[nea. Dar domnul Alexandru 
în tot acest timp nu a scos niciun cuvânt! T[cea \i 
p[rea c[ pierdea vremea. Era îns[ mul@umit de vinul 
bun, de simplitatea oamenilor \i de cordialitatea lor.

Desigur aici, în Atena, domnul Alexandru nu 
g[sise plajele pustii din Skiathos, pe care le iubea, 
b[rcile pesc[re\ti, morile, c[lug[rii simpli \i via@a 
lini \ tit[ pesc[reasc[.

„Pl[cerea mea zilnic[ este s[ stau dup[-amiaza, 
pân[ la apusul soarelui, pe terasa tavernei, de unde îi 
v[d pe to@i trec[torii f[r[ s[ m[ uit la vreunul...”.

Cu toate acestea, atunci când se întuneca, vedea 
unele taverne şi câteva locuri mărginaşe ale Atenei 
c[ seam[n[ cu insula lui. În plus, întâlnea figuri de 
oameni ca acelea pe care \i le întip[rise în minte, în 
pove \ tile lui.

De altfel, în capital[ în acea perioad[ circulau 
\i mul@i locuitori din insule, cu costumele lor carac-
teristice, care îi d[deau o culoare nostalgic[, dar, de 
asemenea, \i de continuitate în via@a lui!

Astfel se odihnea sufletul domnului Alexandru 
în acea sâmb[t[ seara, bând puţin câte puţin din vin. 
|i când a vrut s[ vorbeasc[, într-un moment când 
ceilal@i se opriser[ din p[l[vr[geala lor pl[cut[, sin-
gurul lucru pe care l-a întrebat a fost:

– Privegheri, privegheri se fac aici în Atena?
To@i au fost mira@i de întrebarea noului venit. Dar 

Christofilis i-a r[spuns imediat:
– Desigur, se fac privegheri la biserica Schimb[rii 

la Fa@[, la biserica Sfin@ilor Doctori f[r[ de Argin@i, la 
Sfântul Elisei...
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|i dintr-o dat[ s-a însufle@it domnul Alexandru. 
Ochii i-au str[lucit \i \i-a schimbat imediat dispozi@ia.

– |i se fac privegheri dup[ tipicul vechi orto-
dox?, a întrebat din nou Papadiamantis.

– Cele mai bune privegheri se fac la Sfântul Eli-
sei, a completat p[rintele Nimfon. Aici – l-a ar[tat pe 
domnul Stratis – este paraclisierul bisericii. Poate s[-@i 
spun[ mai multe \i s[-@i fac[ cuno\tin@[ cu doamna 
Olimpiada.

– |i cine este aceast[ femeie, cu acest nume a\a 
de important?

– A ei este biserica. Ea îi alege pe preo@i, psal@i 
\i pe paraclisieri.

– Dac[ vrei, \i în aceast[ sear[ putem merge 
acolo, a completat Moraitidis. Este priveghere. Î@i va 
pl[cea, cred. Cântatul se face dup[ tipicul aghiorit, 
cum î@i place.

– Atunci de ce mai st[m? Vreau s[ cunosc în 
aceast[ sear[ biserica Sfântul Elisei. Cine \tie? Poate 
îmi reg[sesc insula în mijlocul Atenei!...

„Icoanei tale ne închin[m,
plecând genunchiul cu evlavie, 
proorocule al Domnului, Elisei, 
cerându-@i fierbinte ajutorul”.
De la prima priveghere la Sfântul Elisei, domnul 

Alexandru a fost înrobit literalmente. Parc[ \i-a pre-
dat sufletul f[r[ lupt[ acestei privelişti nepref[cute, 
acelei atmosfere psaltice şi mistagogice. |i de atunci 
nu s-a mai dezlipit de aceasta!

La început, Papadiamantis a stat în strana dreapt[. 
În scurt timp, îns[, a cerut \i l-au l[sat s[ cânte nor-
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mal. A\a era obiceiul! Încetul cu încetul a intrat în 
atmosfera cânt[rii psaltice de la Sfântul Elisei \i toat[ 
lumea îi asculta cu străpungere de inimă vocea spe-
cial[. „Cânt a\a cum se obi\nuie\te în Sfântul Munte”, 
spunea adesea, pentru a ar[ta cât era de mul@umit, 
continuând tradi@ia insulei sale în Atena.

„Alexandru Papadiamantis, născut şi crescut în 
Skiathos, unde se caută şi acum muzica bizantin[ da-
torit[ învecin[rii acestei insule cu Muntele Athos, s-a 
întâmplat s[ fie fiu de preot, din fire având înclina@ie 
spre biseric[, şi a iubit-o de mic copil, a\a cum se în-
tâmpl[ cu vrednicii locuitori ai insulelor. A auzit prin 
urmare multe cânt[ri, fie în insula sa, fie în alte p[r@i, 
\i desigur în Sfântul Munte, unde mergea adeseori în 
vizit[ pe la sfintele m[n[stiri...” (A. Tsiknopulos)

În scurt timp a fost recunoscut[ \i oficial numi-
rea lui în strana dreapt[, de c[tre doamna Olimpiada. 
|i „astfel, Papadiamantis, în mod firesc şi fără discu-
ţie, a luat locul de psalt în strana dreapt[ \i tipicar la 
Proorocul Elisei, nu numai pentru c[ \tia tipicul \i 
slujbele, dar \i pentru c[ putea face acele slujbe rare, 
care numai la privegheri \i la Sfântul Munte se fac” 
(G. Valetas).

Cântarea psaltic[ de la privegherile de la Sfântul 
Elisei era completat[ şi de m[iestria psaltului din stra-
na stâng[. |i acesta era cel[lalt Alexandru, Moraitidis, 
care era de asemenea expresiv \i ancorat în tradiţie.

„Erau cei doi psal@i, Alexandru Papadiamantis \i 
Alexandru Moraitidis, cei doi gemeni, autori de nu-
vele \i scriitori cât se poate de delicaţi din Skiathos,  
cre\tini adev[ra@i şi plini de evlavie”.
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Condac

„Îndoit har luând de la Duhul, Prooroc minunat 
te-ai ar[tat, tuturor marginilor, pe cei ce te laud[ pe 
tine izb[vindu-i din primejdii, \i d[ruind harul mi-
nunilor tale, celor ce alearg[ la tine cu credin@[ \i 
strig[: Bucur[-te, proorocule minunate”.

Priveghere la Sfântul Elisei cu p[rintele Nicolae Planas, Papa-
diamantis \i Moraitidis. (Schi@[ a lui Ralli Kopsidis, din „Enci-

clopedia religioas[ \i moral[”, volumul I, pg. 333)

„Cel dintâi şi confrate al «Acropolei» se exalta în 
împlinirea acestor sfinte îndatoriri. Splendoarea feri-
cirii absolute îi lumina aspectul lui p[ros, cu barbă 
lungă şi neagră, şi totodată bogat în plete. Era de 
nerecunoscut, şi chipul acela posomorât, după orele 
de munc[... se înveselea deasupra analogului...
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Cel de vizavi, autorul «Dekatistului», era smerit \i 
p[rea cufundat într-un vis al devotamentului religios \i 
al slujirii. Sprijinindu-se cu ambele mâini pe suportul 
stranei, î\i pleca capul lui chel cu barb[ lung[ \i nea-
gr[, frunte neted[, nasul grifinic \i ochii semi-închi\i, 
cânta lini\tit, abia auzit. |i vederea acestor doi scriitori 
inspira@i din Skiathos te pătrundea la inimă...”

Dar lucrul cel mai important pentru domnul 
Alexandru Papadiamantis, dup[ descoperirea bisericii 
Sfântul Elisei \i participarea lui la privegherile de 
neuitat, a fost întâlnirea cu bunul preot al bisericii, 
p[rintele Nicolae Planas. A fost într-adev[r un moment 
decisiv în via@a marelui romancier \i credincios fiu al 
Bisericii, care au l[sat gravate de ne\ters, figura \i 
caracterul p[rintelui în sufletul lui.

Papadiamantis, atunci când a început s[-\i scrie po-
vestirile, \i-a amintit cu nostalgie de p[storii simpli din 
insula lui. A scris despre via@a, petrecerea, suferin @ ele 
\i sfin @ enia lor. Dar când se întâlnea \i povestea cu 
p[rintele Nicolae, vedea \i tr[ia povestea lor real[ \i în 
Atena în persoana p[rintelui Planas. L-a urmărit ca pe 
o figur[ pictat[ pe iconostasul Bisericii, ca pe o figur[ 
veche, care venea de departe, prin secolele cre\tine!...

A v[zut o încarnare vie în el, a celor pe care le 
credea despre preotul ortodox. |i imediat \i-a oferit 
inima într-o supunere total[, duhovniceasc[, fa@[ de 
adev[ratul, autenticul p[stor.

„P[stor literalmente este acela care poate recu-
pera \i vindeca oile ra@ionale prin ner[utatea lui, ze-
lul \i rug[ciunea lui” (Ioan Sc[rarul).

În pu@ine cuvinte, p[rintele smerit \i luminat de 
la Sfântul Elisei a fost un exemplu, \i de ce nu, pen-
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tru mul@i ani, l-a îndrumat duhovniceşte pe acest co-
los al literaturii grece\ti.

„Prin urmare, este normal, cu un astfel de sluji-
tor, s[ se roage împreun[ Papadiamantis \i la liturghii 
\i la privegheri, să-i cânte pentru mulţi ani unui astfel 
de preot. Nu a ales nici un doctor al unei \coli str[ine 
de Teologie \i nici un intelectual, precum nu a ales 
astfel de oameni nici Domnul. A stat al[turi de un 
om vrednic de primul îndemn al Fericirilor” (Kostis 
Bastias)

Papadiamantis „lucra singur într-o camer[. Era 
mereu neîngrijit. Nu atât din cauza s[r[ciei, cât din 
indiferen@[. Un boem. O p[l[rie nepotrivit[. C[ma\a 
ca o c[ma\[ de noapte. Cravata o purta uneori \i, 
uneori, nu. Pantalonii cu franjuri, genunchi \i cu o cu-
loare nedeterminat[. Pantofii, ca bocancii sold[@e \ ti. 
|i, pentru a ascunde toat[ aceast[ mizerie, purta dea-
supra un palton gros, negru, care avea toate culori-
le curcubeului, c[ptu\eli rupte, pete, g[uri, petice, 
franjuri la mâneci, buzunare stricate, ca ni\te pungi, 
cute – pentru c[, Papadiamantis niciodat[ nu-\i sco-
tea paltonul...

Barba lui dezordonat[. P[rul lui mereu 
nepiept[nat. Gulerul paltonului murd[rit de gr[sime 
de jur împrejur \i plin de m[trea@[. Ochii lui aveau o 
expresie ciudat[. Nu se uita drept niciodat[. Privirea 
lui întunecat[ \i obosit[, c[dea pe lâng[, ca \i cum 
privea um[rul t[u. Vocea lui r[gu\it[, slab[, f[r[ nicio 
culoare. Râsul lui era de neînţeles. Greu, dintr-o bu-
cat[, ursuz ... În spatele acestui exterior resping[tor, se 
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ascundea un suflet curat, suflet de copil mic! Inofen-
siv ca un bun cre\tin, blând ca un miel, simplu f[r[ 
nicio preten @ ie, fără ciud[@enii, ambi@ii, egoism, ca \i 
cum nu ar fi avut drepturi în via@[ ... Dezinteresat de 
cât lua... Dispre @ uitor al tuturor: demnit[@ilor, banilor, 
str[lucirii sociale...” (Stefanos Stefanu)

A\a „înalt, cu p[rul negru, obosit \i prost îmbr[cat” 
l-a v[zut pentru prima dat[ \i p[rintele Nicolae Planas 
pe Papadiamantis, \i mai târziu, când s-a întâmplat s[ 
se întâlneasc[ în casa generoasei doamne Olimpiada 
\i a omului bun Nicolae Bouki.

Dar nu erau oarecum similare înf[@i\area simpl[ 
\i indiferen@a lumeasc[ a p[rintelui Nicolae? Öi nu a 
r[mas \i acesta întotdeauna s[rac, de vreme ce pe 
toate le d[dea semenilor lui?

Erau de aceea\i vârst[: s-au n[scut amândoi în 
1851. |i î\i aveau originea comun[, din insule: unul 
din Skiathos, cel[lalt din Naxos. Aduceau adic[ în ei 
acelea\i valori tradi@ionale ale elenismului \i Orto-
doxiei, într-o Atena pierdut[ în r[utate \i în \ el[ciune 
demonic[ \i îndep[rtare de tradi@ia cultural[.

„Cei nou îmbog[@i@i \i care au parvenit social au 
început atunci s[-\i nege originea lor popular[, s[ 
dispre@uiasc[ valorile populare, s[ p[r[seasc[ @ara \i 
s[ se chinuie în curentele europene, f[r[ s[ fie în 
m[sur[ s[-\i însu\easc[ ceva \i s[ se îndrepte unde-
va” (G. Valetas).

P[rintele Nicolae avea acela\i aspect exterior ca 
Papadiamantis! ... Nu purta ve\minte str[lucitoare, 
nici nu folosea felon din material aurit \i epitrahil să 
te impresioneze. Rasa lui, pentru c[ nu reu\ea s[ o 
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schimbe, era întotdeauna murdar[, plin[ de cear[, 
uleiuri de la candele \i mirosea a t[mâie. |i când 
s-a învechit sau s-a înverzit mult de multa purtare, 
numai atunci unii cre\tini filantropi, cu for@a, i-au 
cump[rat una nou[. Dar totu\i, s-au g[sit unii vicleni 
care i-au furat-o. Sau le-a d[ruit-o, când i-au cerut-o. 
La protestele justificate ale grupului de femei, acesta 
a r[spuns:

– Eu, eu le-am dat-o.
– Dar de ce, p[rinte, le-ai dat-o din nou?
– Aceasta nu era de mine, era pentru tineri, pen-

tru tineri...
Cu toate acestea, atunci când r[mânea singur, de 

multe ori plângea pentru batjocurile nedrepte \i alte 
prigoniri pe care i le f[ceau. |i adresându-se Tat[lui 
\i Domnului lui, \optea:

– Tu, Tu \tii Doamne! Tu care le împar@i pe toate 
oamenilor \i auzi inima lor.

La înf[@i\are, p[rintele Nicolae Planas era un om 
mic, scund. |i majoritatea timpului încovoiat, adunat 
\i t[cut. Mersul lui era u\or, lini\tit, vioi. Avea o figur[ 
binevoitoare, blând[. |i ochii deschi\i la culoare, ca a 
celor din insule, ar[tau bun[tate \i blânde@e.

Nu ascundea faptul c[ era un om emotiv, cu un 
caracter sensibil. Când ceva nu mergea bine, se în-
chidea în chilia lui \i se ruga cu orele!...

Naivitatea \i simplitatea p[rintelui Nicolae în 
via@a de zi cu zi amintea de bun[tatea copiilor. Dar \i 
gândurile, cuvintele, spontaneitatea lui aveau since-
ritatea \i nevinovăţia unui copil.
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De altfel, p[rintele Planas nu numai c[ nu avea 
nicio educa@ie laic[ sau elocin@[, dar era în acela\i 
timp \i „...un pic bâlbâit. Gre\elile, pe care le face 
la citire, sunt deseori comice. |i totu\i, dintre to@i 
ascult[torii, din toat[ adunarea, nimeni nu râde. De 
ce? Ne-am obi\nuit cu el \i ne place. Este simpatic. 
Este simplu \i virtuos. Este vrednic de primul îndemn 
al Fericirilor lui Hristos” (Alexandru Papadiamantis)

„Ferici@i cei s[raci cu duhul, c[ a acelora este 
împ[r[@ia cerurilor”.

Dar era greu, pentru un astfel de preot, \i în 
acela\i timp \i caracteristic puterii de înţelegere pe 
care o aveau în timpul acela epitropii de la Sfântul 
Ioan, atunci când, în 1912, „Consiliul parohial a sta-
bilit salariul lunar pentru preotul paroh, de \aizeci 
de drahme (60) numai, \i pentru psaltul din strana 
dreapt[ de patruzeci de drahme...”.

În timp ce mai târziu, în ianuarie 1922, au votat 
„în unanimitate salarizarea cu 400 de drahme lunar, 
pentru preotul paroh Nicolae Lampropulos \i salariul 
de 200 de drahme pentru vechiul \i fără calificări prea-
cucernic preot paroh Nicolae Planas...”, numindu-l 
„preot paroh asistent, f[r[ calific[ri”, într-o formulare 
mai brutal[ \i nedisimulată, într-o alt[ situa @ ie.

Faptul c[ era puţin învăţat şi „fără calificări” în 
cele ale tipicului şi ale teologiei, acelea avându-le îm-
preună slujitorul său, preotul paroh Nicolae Lampro-
poulos, care a venit la Sfântul Ioan în 1916, nu l-a îm-
piedicat pe p[rintele Planas s[ aib[ un suflet cultivat, 
tr[s[turi morale \i o mare capacitate de răspundere.

O dovad[ cel pu@in a vredniciei lui a fost decizia 
mai veche a Consiliului parohial al bisericii, care a 
stabilit în unanimitate c[:
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„Deoarece pre\edintele, domnul Alexandru Per-
sakis, a fost mobilizat, a fost votat \i numit în func @ ia 
de vice-pre\edinte preotul nostru paroh domnul Ni-
colae Planas”.

Nu i-a mic\orat îns[ harul preo@iei \i slujirea lui, 
deoarece era un om cu vorb[ dulce, mângâietor, 
sc[ldat în lumina sfin@eniei!

„Mul@i v[zând virtutea lui, \i ace\tia au fost 
atraşi spre virtute; mul@i auzind înv[@[turile lui, s-au 
îndep[rtat de cele trecătoare \i au dorit cele cere\ti. 
|i ce s[ spun mai multe? Pentru c[ mare a fost în vir-
tute şi în vieţuirea cea după Dumnezeu, nu a încetat 
s[ înve@e oamenii; nedorind lauda...”

– Crezi, copilul meu, c[ eu nu \tiu s[ vorbesc? 
|tiu, dar m[ gândesc la rezultat \i astfel tac, obi\nuia 
s[ spun[ p[rintele Nicolae, ascunzând în interiorul 
lui \i alte nuan@e ale vie@ii lui. |i l[sând doar acea 
arom[ \i culoare care folosea în mod direct sufletelor 
\i era similar[ cu fericirea cereasc[!

De altfel, \tia ce capacit[@i avea \i, mai mult, spa @ iul 
în care putea s[ se mi\te \i s[ ac@ioneze. Nu interfera 
cu responsabilit[@ile celuilalt. De aceea, atunci când au 
adus la Sfântul Ioan în 1916 un preot „educat”, p[rintele 
Nicolae i-a recunoscut misiunea. A ar[tat supunere, ca 
întotdeauna, \i s-a bucurat de faptul c[ preotul era pri-
ceput, în domeniile în care acesta probabil c[ nu pu-
tea oferii soluţii. |i chiar a primit titlul de „asistent” \i 
p[rinte „f[r[ nicio calificare”, la fel cum a f[cut p[rintele 
Trehas, cum gra@ios ne poveste\te Adamantios Korais:

„El a auzit c[ un preot, cunosc[tor de limb[ greac[, 
a venit pe insul[, c[utând s[ fie primit ca preot paroh în 
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vreo biseric[. Ce face bunul p[rinte Trehas? Alearg[ la 
acesta ca s[-l fac[ s[-i accepte locul lui de preot paroh 
în Volissos. Imediat ce au auzit s[rmanii s[teni din Vo-
lissos, marea nenorocire nedorit[ de ace\tia, au alergat 
b[rba@i \i femei, cu lacrimi rugându-m[ s[-l împiedic. Te 
las, prietene, s[ reflectezi cât[ nel[murire mi-a provocat 
mie, mijlocitorului, hot[rârea acestui preot, \i chiar \i 
atunci când l-am întrebat de ce a decis s[ renun@e la 
postul de preot paroh, am primit acest r[spuns:

«Eu, fiule, sunt neînv[@at; cel pe care doresc s[-l 
pun în locul meu preot paroh, sunt sigur c[ este mai 
potrivit decât mine, s[ înve@e \i s[ conduc[ sufletele 
bunilor mei s[teni».

La acest r[spuns curajos ce puteam s[ r[spund? 
«Am plâns şi eu cu cei din Volissos \i aşteptam cu 
nelinişte în suflet plecarea acelui bun preot, care şi 
doream să se întâmple, chiar dacă locuitorii din Thi-
miana n-ar fi reuşit să-l ia pe acel preot învăţat ca 
paroh şi să ni-l lase nouă pe al nostru». Această minu-
nată lucrare a preotului nostru nu ţi se pare, prietene, 
ca şi mie, că este cu adevărat socratică”.

Papadiamantis avea capacitatea unic[ de a descrie 
în pove\tile lui suferin@a uman[, s[r[cia \i abandonul, 
fiind \i el însu\i s[rac \i un unic observator al vie @ ii. 
Credea îns[ c[ cheia vie@ii nu era bog[ @ ia sau comorile 
materiale ale lumii, ci „ziua de m_ine a sufletului”.

Un caracter diferit, în general, avea p[rintele Ni-
colae. Nu avea abilitatea de a descrie suferin@a uman[ 
\i nefericirea. Nici nu s-a n[scut s[rac. |i nu tr[ia în 
lipsuri \i neglijare. Din contr[, tr[ia problemele de zi 
cu zi ale oamenilor \i încerca s[ le aline.

P[rintele Nicolae nu era incapabil de acţiune sau 
eficaciate practică, cum era Papadiamantis! Öi nici nu 
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ezita fa@[ de nimic. Ci consim@ea imediat s[ ajute \i 
s[ slujeasc[ oriunde era chemat. Chiar riscându-\i in-
tegritatea existen@ei!

Însu\i Papadiamantis spunea c[ „eu m-am n[scut 
numai pentru a scrie \i a citi”. |i cum spune G. Vale-
ta: „în plus, era un sclav al obişnuinţei \i nu-\i g[sea 
nic[ieri libertatea şi confortul decât numai în locurile 
izolate favorite din Psirri \i în via@a nemi\cat[ \i însingu-
rat[, în care nu exista frica \i deochiul celui de al[turi, 
care era pentru Papadiamantis un adev[rat pericol”.

În timp ce p[rintele Planas, în viziune \i desfă-
tările duhovniceşti ale cerului, vedea şi atingea pro-
blemele umane existente. Tr[ia această clipă concre-
tă a dimensiunii p[mânte\ti a lumii. |i era cunoscut 
de mic copil, \i mai târziu ca tân[r, în calitate de 
nevoitor al iubirii, triste@ilor \i bucuriilor, pe care le 
sim @ ea ca pe ale sale. El a dorit într-adev[r s[ reîn-
vie în moarta Atenă cuvântul \i bucuria lui Dumne-
zeu, pe care a tr[it-o în Naxos. |i aici drumul lui era 
în consonanţă cu al lui Papadiamantis. Credea, cu 
alte cuvinte, p[rintele Nicolae c[, atunci când asiguri 
„ziua de mâine sufletului”, imediat \i ca prin magie 
se asigur[ pâinea zilnic[. Fiindc[ atunci intr[ lumina 
str[lucitoare în via@a ta \i dintr-odat[ vezi persoanele 
\i lucrurile dintr-o alt[ perspectiv[!

P[rintele Nicolae probabil nu se adâncea întot-
deauna în evenimente. Dar \tia cum s[ tr[iasc[ în 
mod eficient \i s[ d[ruiasc[ altora, simplu, cum cur-
ge viaţa, speran@a. Acest lucru putea \i acest lucru îl 
oferea. Dar îl oferea cu veselie, cu voie bun[ \i f[r[ 
s[ se plâng[ neîncetat. |i era o for@[ sufleteasc[. O 
confirmare a absolutului cuvântului iubirii.
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De altfel, „dragostea, conform isiha\tilor, nu este 
un sentiment indiferent, o pl[cere \i rodul experien@ei 
lume\ti, ci o energie de via@[, o dat[ c[tre obiect, ca 
un gest de oferire, \i de cealalt[ parte a monedei, un 
gest de umilin@[ ...”.

De\i p[rintele Nicolae a tr[it ani ferici@i în pacea 
familiei, nu i-a fost teamă de niciun efort de ini@iere as-
cetic[. Via@a simpl[, îndestularea interioar[, nu numai 
exterioar[, au devenit o obi\nuin@[ a lui de zi cu zi. Re-
alităţi care îl împietreau, fiind incompatibile sinelui său.

Zile întregi r[mânea nemâncat. |i s[pt[mâni în-
tregi @inea post. Nu numai închis în chilioara lui, ci 
alergând în cartierele s[race \i la paraclise, pentru a 
sluji nevoilor duhovniceşti şi materiale ale oamenilor.

Nu se deschidea mult oamenilor. Avea o anumit[ 
timiditate, dar era doar exterioar[. Cuvintele lui erau 
m[surate. |i niciodat[ nu se plângea chiar \i atunci 
când putea s[ se împotriveasc[ nedrept[@ii. Datoria 
lui o sim@ea în sufletul s[u, la fel ca \i Papadiamantis. 
De aceea \i erau prieteni \i aveau prieteni comuni.

La Sfântul Elisei, p[rintele Nicolae s[vâr\ea în fie-
care an foarte multe privegheri, în afar[ de obi\nuitele 
Vecernii, paraclise, alte slujbe \i sfintele taine. La cele mai 
multe privegheri, psalt era Papadiamantis pân[ în 1908, 
când a plecat în Skiathos \i nu s-a mai întors în Atena.

Acolo \i-a stabilit sediul principal. A fost, cum s-ar 
spune, Taborul Atenei, de unde str[lucea chiar în centrul 
capitalei, sfin@enia \i activitatea p[rintelui Nicolae.

Acolo, în afar[ de grupul obi\nuit, permanent de 
femei, mergeau de multe ori studen@i, c[lug[ri, profe-
sori, diver\i oameni duhovnice\ti precum Vlachogian-
nis, Griparis, Veis, Malakasis, Vlasis Gavrilidis \i mult 
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mai tinerii: Filotei Zervakos, Costakis Matthaiakis, Nec-
tarie Kefalas, stare@i \i episcopi ai Bisericii \i mul@i al@ii.

Toat[ aceast[ obşte restrâns[ din jurul p[rintelui 
Planas, a lui Papadiamantis \i a lui Moraitidis a consti-
tuit o minoritate t[cut[, care p[strând tradi @ ia smerită 
din sânul Ortodoxiei, a salvat duhovniceşte Grecia! ...

Deosebit[ a fost îns[ unirea tuturor acestor oa-
meni credincio\i, atunci când erau în casele priete-
nilor lor comuni, precum a Olimpiadei, a lui Nicolae 
Bouki, la Sfin@ii Doctori f[r[ de Argin@i din Psirri, a lui 
Papavasileiou în Plaka sau a lui Nikos Papadopoulos 
de pe strada Mavromichali, a lui George Dekoula-
kou, a lui Papatheofilou, a lui Manolis Stamelou, a 
monahiei Marta, Tsimiski 48...

Acolo se întâlneau de multe ori \i discutau ore 
întregi. |i fiecare g[sea ocazia de a-l cunoa\te pe 
cel[lalt \i, încetul cu încetul, au început s[ alc[tuiasc[ 
o turm[ mic[, deosebit[.

„În sala mic[ aveau loc adesea mese ale iubirii 
cre\tine.

Olimpiada era o buc[t[reas[ îndemânatic[, aceast[ 
art[ a înv[@at-o bine \i pe nepoata ei. Acolo erau primi@i 
adesea \i b[trânul Marcu \i al@i credincio\i”.

La o astfel de mas[ s[rb[toresc[, dup[ liturghia 
de duminic[, s-au aflat to@i prietenii împreun[ în casa 
primitoare a Olimpiadei.

O zi binecuvântat[ de Dumnezeu, abia au ie\it 
de la Sfântul Elisei. |i to@i erau mul@umi@i \i plini de 
har de la comuniunea \i rug[ciunea lor!

– S[ fii binecuvântat, domnule Alecos, pentru 
privegherea pe care ne-ai d[ruit-o în seara aceasta. 
Au fost adev[rate cânt[ri ale lui Dumnezeu, ceea ce 
ne-a@i cântat.
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– Exagera@i, exagera@i, p[rinte Trifon. N-am f[cut 
nimic mai mult, decât datoria noastr[ sfânt[, a r[spuns 
Papadiamantis.

– De\i s[r[c[cioas[ bisericu@a, în aceast[ sear[ 
a avut o mare şi deosebit[ în[l@are duhovniceasc[, a 
completat domnul Fotis.

– Sunt de acord cu p[rintele. Ceea ce a@i cântat, 
n-au fost tropare, domnule, au fost imnuri îngere\ti 
nemaiauzite, a spus domnul Kostis.

– Dispozi@ia voastr[ este aceea care aude a\a, 
fraţilor, c[ci ce ave@i s[ spune@i despre bunul \i vred-
nicul nostru p[rinte Nicolae.

– Binecuvântat s[ fie, într-adev[r a cucerit sufle-
tele noastre, ale tuturor.

– |i ale Atenei, a completat cineva.
– Desigur, desigur, au spus to@i.
– Când ai nevoie de el, îl g[se\ti acolo, la locul lui.
– La jertfelnic, vre@i s[ spune@i.
– |i nu numai!
– Vreau s[ spun c[ „ziua \i noaptea” nu face nu-

mai slujbe, ci \i alearg[ peste tot!...
– A\a este cum spune@i. Tr[ie\te dup[ cuvintele 

proorocului David care spune: „Una am cerut de la 
Domnul, pe aceasta o voi c[uta: s[ locuiesc în casa 
Domnului în toate zilele vie@ii mele, ca s[ v[d frumu-
se@ea Domnului \i s[ cercetez loca\ul Lui”, a ad[ugat 
p[rintele Trifon.

– De ani întregi cânt \i m[ rog împreun[ cu el \i 
m-am convins c[ este cel mai smerit dintre preo@i \i 
cel mai simplu dintre oameni, a confirmat psaltul Ale-
xandru Papadiamantis. Observ, a continuat, c[ orice 
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îi dai, nu se plânge. |i fiecare pomelnic pe care i-l dai 
să-l pomenească, va pomeni morţii pentru doi, trei, 
patru \i cinci ani. Ce s[ v[ spun! Este, pe scurt, pentru 
zilele noastre, un rar slujitor al Celui Prea Înalt.

– Demn, într-adev[r, de fericirile Mântuitorului, 
domnule Alexandru.

– Desigur, a r[spuns domnul Fotis. Majoritatea 
oamenilor î\i fac din obi\nuin@[ profesional[ datoria 
lor. În timp ce p[rintele Nicolae î\i face datoria cu 
ardoare sfânt[ \i nu din interes.

– Acest interes îi este necunoscut p[rintelui Nico-
lae. Nu \tie nici s[ numere banii, a vorbit din nou Pa-
padiamantis. O dat[ s-a întâmplat s[ datoreze o mic[ 
sum[ de bani \i a vrut s[ o pl[teasc[. Avea 10 sau 
15 drahme, toate de aram[. Timp de dou[ ore le-a 
num[rat, a num[rat \i nu a putut s[ afle câte sunt. Într-
un final i le-am num[rat eu. A sim@it o mare u\urare.

– Câ@i sunt îns[ ca p[rintele Nicolae?, a întrebat 
domnul Kostis.

– Aşa „s[raci cu duhul” rar întâlne\ti, domnule 
Kostis, ast[zi.

– Presupun c[ nu a\ fi putut s[ fac cu alt slujitor 
atâ@ia ani, cu excep@ia p[rintelui Nicolae Planas.

În acel moment au intrat în camer[ femeile Olim-
piadei ca s[ preg[teasc[ cina... |i au t[cut pentru 
moment!...

Papadiamantis a întâlnit în Atena nesinceritatea 
oamenilor, necuviin@a celor educa@i, necinstea \i co-
rup@ia sufleteasc[, care predominau atunci. Dar când 
l-a cunoscut pe p[rintele Nicolae a sim@it într-adev[r o 
adânc[ atrac@ie fa@[ de acesta. A în@eles ce înseamn[ om 
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nepref[cut, integru, ascet autentic, pe scurt un sfânt. 
Acesta este motivul pentru care, pe calea pe care a ur-
mat-o, Papadiamantis l-a v[zut duhovnice \ te pe p[rintele 
Planas, ca pe un exponent autentic \i adev[rat al sinelui 
s[u profund. |i aici este oportun discursul lui P. B. Pas-
chou, care subliniaz[ categoric \i cu îndr[zneal[:

„Cred c[, dac[ nu l-ar fi avut pe p[rintele Nicolae 
Planas \i semeritele privegheri de neuitat de la Sfân-
tul Elisei, domnul Alexandru ar fi fost îngenuncheat 
sau cel pu @ in nu ar fi fost acela care ne-a încântat cu 
aurul curat al sfintei sale arte. Nu cunoa \ tem adân-
curile milei lui Dumnezeu, dar judecând cu m[surile 
omene\ti, spunem c[ ar fi fost în pericol domnul Ale-
xandru în cuptorul noului Babilon, care avea numele 
de Atena, dac[ nu ar fi avut o leg[tură şi un contact 
permanent cu Biserica Ortodox[ \i cu sfin@ii ei, unde 
a fost înv[@at \i înt[rit în credin@[ \i a primit puterea 
s[ îndure ispitele lumii”.

Deci nu numai slujitor, împreun[ participant la pri-
vegheri, la mese \i frate i-a fost p[rintele Nicolae lui Papa-
diamantis, ci \i p[rinte duhovnicesc. Un p[stor adev[rat 
al Bisericii c[ruia putea s[-i încredin@eze sinele s[u.

|i, într-adev[r, trebuie s[-\i fi deschis de multe ori 
inima domnul Alexandru p[rintelui Nicolae, în mo-
mente dificile, în istoviri sufleteşti, \i s[-\i fi g[sit re-
fugiu sigur lâng[ el. |i a sim@it atunci mare u\urare în 
existen@a lui am[rât[ \i singuratic[. Deoarece au fost 
momente în via@a lui Papadiamantis când a avut pro-
fund[ nevoie de lini\tea, de siguran@a duhovniceasc[ 
\i fericirea cereasc[ a p[rintelui Nicolae, pe care s[ se 
bazeze, s[ treac[ peste toate \i s[ nu se îndoiasc[!...



 

 Înălţimea ascultării

Era duminic[, dup[ liturghia de Sfântul Andrei, 
aproape amiaz[, în fa@a bisericii Sfin@ilor Doctori 

f[r[ de Argin@i din Psirri. |i era iarn[.
Domnul Nicolae Boukis s-a apropiat de Papadi-

amantis, dup[ ce s-a sf[tuit cu so@ia sa Polixeni, \i i-a 
spus cu respect, cu timiditate, aproape cu ru\ine!

– Domnule Alexandru, ne-ai face o mare pl[cere 
s[ vii acas[ la noi.

– Iar[\i?, i-a r[spuns respectuos acesta.
– Mâncarea noastr[ ast[zi nu este deosebit[. 

Vom împ[r@i supa pe care a preg[tit-o Polixeni.
– Dar v[ deranjez.
– Nu, nu, dimpotriv[. Vor veni la mas[ \i al@i pri-

eteni, nu pute@i s[ lipsi@i dumneavoastr[.
– S[ \ti@i, domnule Nicolae, c[ sunt un om sin-

guratic!...
– Dar ce este ceea ce spune@i, domnule Alexan-

dru? Doar \ti@i cât[ bucurie ne face@i de fiecare dată 
când veni@i în casa noastr[ s[rac[.

– S[rac[ da, îns[ întotdeauna binecuvântat[ \i 
primitoare de str[ini, precum Avraam.

– Va veni, \ti@i, \i p[rintele Nicolae.
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– A\a s[ fie atunci, a spus Papadiamantis \i l-a 
urmat pe acest om deosebit acas[, la dou[ str[zi 
mai jos de biseric[, de vreme ce, în adânc, î\i dorea 
mult!

Domnul Nicolae Boukis a ajuns prieten apropiat 
a lui Papadiamantis: „Simplu zarzavagiu sau vânzător 
de fructe era omul, dar a primit, de la Dumnezeu,  
pentru ospitalitatea lui binecuvântarea lui Avraam. 
Mica lui cas[ era primitoare pentru prieteni \i pentru 
cei care se întâmpla să-i calce pragul”.

Era încântător, simplu, smerit \i iubitor de cele 
sfinte. Mergea în mod regulat la biseric[ \i în mod 
special la Sfântul Elisei, unde îi urmărea pe p[rintele 
Nicolae, pe Papadiamantis, Moraitidis \i mai târziu 
pe Filotei Zervakos, laic înc[ atunci, care cânta.

Adesea, cei de mai sus \i al@i prieteni se adunau 
acas[ la Boukis. |i acolo, dup[ priveghere, urma o 
alt[ adunare duhovniceasc[ \i festiv[, cu cânt[ri, lec-
turi, povestiri, anecdote, amintiri, \i chiar glume \i 
tachin[ri. Era o adev[rat[ pl[cere pentru ace\ti oa-
meni care erau împov[ra@i toat[ ziua \i noaptea de 
munc[.

P[rintele Nicolae de multe ori, dup[ întruniri simi-
lare, r[mânea acas[ la familia Boukis s[ se odihneasc[ 
sau chiar s[ se întind[, s[ doarm[, din cauz[ c[ vroia 
s[ fac[ slujba Vecerniei la Sfin@ii Doctori f[r[ de Argin@i, 
sau s[ citeasc[ vreun parastas sau s[ spovedeasc[. 
Aceast[ tain[ din urm[ o s[vâr\ea lâng[ biseric[, unde 
existau câteva chili. În acestea, uneori, au locuit Mo-
raitidis, p[rintele Nifon Dianellos \i al@i cre\tini afla@i în 
trecere, care aveau nevoie de ospitalitate \i sprijin.
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Într-una dintre aceste chili, chiar pân[ noaptea 
târziu, la lumina unei lumân[ri r[mânea s[ spove-
deasc[ p[rintele Nicolae \i s[ alunge cea@a \i întu-
nericul din sufletele care îi încredin@au durerea lor \i 
c[utau luminare \i speran@[.

Biserica Sfin@ii Doctori f[r[ de Argin@i din Psirri. A fost un 
important \i foarte populat centru duhovnicesc al Atenei, 

datorit[ pozi@iei centrale în care se afla. Acolo a slujit deseori 
p[rintele Nicolae Planas. (Desen de K. Helmis, din albumul 

Vechea Aten[ a lui Velmou, 1931).

Biserica Sfin@ii Doctori f[r[ de Argin@i din Psirri 
era o biseric[ foarte veche, probabil din secolul al 
XI-lea, în form[ de cruce cu cupol[, apar@inând, ca 
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metoc, Sfântului Mormânt din Ierusalim. A fost re-
parat[ în întregime în 1908, când i-a fost schimbat[ 
forma original[.

În registrul familiei Panagis Calefornas exist[ \i 
nota de mai jos, în care se spune: „La ora 10, pe data 
de 30, Mai 1801, a adormit bătrânul Panagis. L-au 
îngropat în biserica Sfin@ilor Doctori f[r[ de Argin@i în 
31. Dumnezeu s[-l odihneasc[!”.

A\adar, în aceast[ biseric[ a existat mormântul 
eroului atenian Panagis Ktenas, care a fost ucis în 
1822.

Acum, din toat[ aceast[ magie a istoriei au r[mas 
doar bisericu@a, vechiul izvor, ni\te copaci foarte 
b[trâni \i r[m[\i@ele vechilor chili.

Biserica Sfin@ilor Doctori f[r[ de Argin@i a fost 
un important şi foarte populat centru duhovnicesc al 
Atenei \i datorit[ pozi@iei centrale în care se afla.

De altfel, în jurul Psirri-ului era Agora, pia@a lui 
Adrian (Monastiraki), cu birjele, punctul de plecare 
al transportului spre Pireu, pia@a Koumoundourou în 
partea de jos cu casele grecilor importan@i, ca Mavro-
cordatou, Koundouriotis \i ale str[inilor filoeleni \i 
bulevardul mare, atunci, strada Piraeos.

În Psirri a locuit \i familia Koutsavakides. Acolo 
mai erau \i închisorile lui Trigetta, lumea interlop[ 
din Atena, bordeiele \i via@a s[rac[!

„Cartierul cu locuin@ele s[r[c[cioase dintre Psirri 
\i Tsouti...” unde erau „toate foarte vechi, mizerabile, 
unele f[r[ ferestre, aproape toate cu pere@i \ubrezi. 
Locuiau în aceast[ cas[ doi sau trei celibatari, o fami-
lie cu cinci sau \ase copii, o tân[r[ v[duv[, Ecateri-
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na sau Politissa, servitoare, care trăia singură de tot, 
iar camera din interior era locuit[ de propriet[reasa 
Ioannina, v[duv[, împreun[ cu fiica ei Dimitroula” 
(Alex. Papadiamantis).

În Psirri, unde \i Papadiamantis a locuit timp de 
dou[zeci de ani, colindând str[du@ele \i tavernele, 
mergea adesea \i p[rintele Planas. |i prin intermediul 
bisericii Sfin@ii Doctori f[r[ de Argin@i, unde obişnuia 
să se ducă, îndulcea durerea s[racilor. Intra în colibe 
\i în c[su@e cu camere mici \i ungea cu balsam sufle-
te \i trupuri.

Atunci când slujea p[rintele Nicolae la Sfin @ ii 
Doctori f[r[ de Argin@i, întotdeauna erau cu el \i 
psal @ ii: Papadiamantis \i Moraitidis. Cu aceast[ oca-
zie erau n[p[di@i de amintirile \i nostalgiile unui dor 
de neimaginat, întrucât veneau acolo locuitori din 
Naxos, Skiathos, Santorini, Ydra \i din alte insule.

|i atunci, numai ce mâini nu strângea p[rintele 
Planas, preotul \i păstorul lor. S[rut[ri, îmbr[@i\[ri, 
închin[ciuni, chiar lacrimi \i strig[te!

„Era foarte mic de în[l@ime p[rintele Nicolae. |i 
încovoiat fizic de vârstă. Voi men@iona îns[ ce respect 
\i evlavie inspira fa@a \i prezen@a lui. La o priveghe-
re am mers cu mama mea. Cite@ fiind eu atunci – 
hirotesit de predecesorul meu, Mitropolitul Patrei \i 
apoi Arhiepiscop al Atenei, Teoclit Panagiotopoulos 
(† 8.1.1962), atunci vicar al episcopului de Stavropo-
leos – am citit multe din paremii. Pe la miezul nop @ ii, 
citeam Canonul Sfintei Împărtăşiri, când s-a produs 
o mică mi\care a adun[rii, deschizând un culoar şi 
făcând o plecăciune cu evlavie. Mama mea a crezut 
c[ vine un arhiereu s[ slujeasc[. La intrarea lui credin-
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cio\ii \i-au plecat capul, pentru a fi binecuvânta@i. În 
loc de aceasta, a v[zut intrând un mic preot, întâmpi-
nat cu atâta evlavie de c[tre cre\tini. Era p[rintele Ni-
colae Planas, persoana central[ a slujbei. Cu înf[@i \ are 
\i voce smerit[. |i cu sfin@enie de to@i recunoscut[, 
înaintea c[ruia se plecau evlavios cunoscu@ii acestuia. 
Am fost învrednicit s[ fiu sfin@it prin binecuvântarea 
mâinii lui \i s[ m[ împ[rt[\esc de har prin s[vâr\irea 
de c[tre acesta a dumnezeieştii Euharistii” 

(Mitropolitul Patrei Nicodim).

A trecut \i acea iarn[, în Atena, \i a început 
triumf[toare luna martie a anului 1908.

P[rintele Nicolae a continuat, împreun[ cu nume-
roasele femei credincioase, privegherile \i adun[rile du-
hovnice\ti. |i toat[ lumea se bucura de gr[dinile, glas-
trele \i câmpurile care erau îmbobocite \i înfloreau.

Dar toat[ aceast[ frumuse@e a naturii \i bucurie 
sufleteasc[ a p[rintelui Nicolae au fost umbrite de 
desele \i inexplicabilele boli ale lui Papadiamantis. 
Unele r[celi, unele „ame@eli” din ultimul timp, care 
l-au sl[bit fizic \i mental, au avut drept consecin@[ 
frecvente absen@e de la strana bisericilor unde cânta.

|i astfel, într-o zi, domnul Alexandru s-a decis s[ 
mearg[ în Skiathos s[ se odihneasc[ \i acolo s[ fie 
îngrijit mai mult de c[tre familia sa.

Cu câteva zile înainte de a pleca în insula lui, 
familia Boukis, care a avut grij[ de el de multe ori în 
casa lor, s-au hot[rât s[ fac[ o cin[ festiv[ \i s[ invite 
prieteni \i cunoscu@i, pentru a-\i lua r[mas bun de la 
domnul Alexandru al lor!
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Cel[lalt psalt de la Sfântul Elisei, din stânga, care a cântat cu 

Alexandru Papadiamantis.
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Deci, a doua zi dup[ s[rb[toarea Bunei Vestiri 
din 1908, acei oameni buni i-au invitat pe Papadi-
amantis \i pe mul@i prieteni care participau la pri-
vegheri, la masa de adio. Iar domnul Alexandru a 
fost atât de mi\cat de acest eveniment încât, într-un 
moment în care \i-a exprimat recuno\tin@a fa@[ de 
familia Boukis, a spus:

– Dumnezeu s[ binecuvinteze casa dumneavoas-
tr[, doamn[ Polixenia. S[ v[ bucura@i de bun[t[@ile lui 
Avraam \i ale lui Isaac.

În acea zi a fost un adev[rat festin! |i ce nu au 
cântat. Parc[ era cântecul de leb[d[ al lui Papadia-
mantis \i în adânc toat[ lumea a în@eles c[ nu îl vor 
mai vedea pe acest om bun, pe cânt[re@ul \i confra-
tele lor.

Spre sfâr\itul s[rb[torii a ajuns \i p[rintele Ni-
colae obosit, ca întotdeauna, dar \i trist pentru c[ 
 \ tia sensul mai profund al acestei adun[ri frumoase. 
Când s-a terminat cina, în mod evident, mi\ca@i to@i 
au început s[ cânte troparul Bunei Vestiri pentru a le 
r[mâne gravat[, în minte \i în suflet, ziua aceasta a 
plec[rii din Atena a lui Papadiamantis.

„Ast[zi este începutul mântuirii noastre \i 
ar[tarea tainei celei din veac”.



„Fericiţi cei fără prihană în cale...”

Papadiamantis, întorcându-se în insula lui, Skia-
thos, a p[r[sit ora\ul martiriului sufletesc şi al 

privaţiunii! |i s-a aflat din nou în locurile familiare \i 
iubite ale fanteziilor lui din copil[rie.

În Atena îns[, care \i-a continuat indiferent[ 
via@a ei, prietenii \i cunoscu@ii l-au avut zilnic în gân-
dul lor. |i-au adus aminte de el, pentru c[ le lipsea. 
În timp ce p[rintele Nicolae f[cea paraclise \i se ruga 
la fiecare liturghie „pentru s[n[tatea lui Alexandru”.

De altfel, doamna Polixenia Boukis a trimis \i 
retrimis în Skiathos scrisori pentru a-l informa pe 
domnul Alexandru, precum \i s[ afle cum mai este 
cu s[n[tatea.

„Privegherile – îi scria – continu[, proorocul Eli-
sei v[ a\teapt[, \i to@i fra@ii de la privegheri se în-
treab[ când va veni domnul Alexandru. Eu nu \tiu 
când ve@i reveni, îi consolez \i le spun c[ ve@i veni 
repede. De altfel, Nicolae se va bucura mult dac[ v[ 
va vedea din nou...”.

Totu\i domnul Alexandru rareori sau deloc nu 
r[spundea la aceste scrisori mi\c[toare ale doamnei 
Polixenia Boukis, pline de sensibilitate \i rug[min@i 
care sfâr\eau cel mai adesea astfel:
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„...|i v[ rug[m din nou s[ v[ întoarce@i, de e 
posibilă venirea dumneavoastră, deoarece ne este 
foarte dor de dumneavoastr[, în ceea ce prive\te ca-
zarea, veni@i de-a dreptul în casa mea...”

Domnul Alexandru îns[ nu a putut s[-\i 
gr[beasc[ întoarcerea în Atena, pentru c[ s[n[tatea 
lui se înr[ut[@ea. |i el însu\i se scufunda în lumile lui 
interioare recunoscute. |i ascuns acolo, în adâncurile 
lui, a plecat încetul cu încetul departe de realitatea \i 
tumultul vie@ii, singur \i trist!

Cu toate acestea, în Skiathos \i în Atena conti-
nua via@a oamenilor \i a @[rii, după cum le era rostul. 
|i nimic nu putea schimba înf[@i\area lor exterioar[ 
cel pu@in, care sem[na mai mult cu a \arlatanilor 
împodobi@i cu podoabe, decât cu a urma\ilor grecilor 
din genera@ia eroic[ din 1821.

Revista „Nu te pierde” din Atena, cu mai mul@i 
ani înainte de aceast[ perioad[, descriind „băltoaca 
neclintirii” a elenismului de atunci, a publicat poezia 
emblematic[ a lui P. Sinodinou:

„Plânge lumea în Grecia,
Vândut[, ftizic[,
Cu m[nu\i, în frac, 
Mascarad[ franc[”.

În acest climat \i în aceast[ situa@ie, nimeni nu 
a în@eles cum au trecut deja patru ani f[r[ prezen@a 
lui Papadiamantis în Atena \i în locurile cunoscute, 
unde prezen@a lui a fost întotdeauna intens[ \i dorit[. 
Adic[, f[r[ cânt[re@ul sau tipicarul de la Sfântul Eli-
sei, confratele de la Kachrimanis, trubadurul roman-
tic, prietenul drag \i sus@in[torul s[racilor. Patru ani 
de lips[ \i t[cere pân[ în 3 ianuarie 1911 când ceasul 
istoriei lui Papadiamantis pe acest p[mânt s-a oprit!
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În acea zi de ianuarie foarte de diminea@[, în 
zori, a sunat telegraful în Atena adormit[ pentru a 
informa locuitorii ei c[ marele, sfântul literaturii \i 
scriitorul unei „alt fel” de vie@i, nu mai era. A plecat 
definitiv de la lipsuri \i am[r[ciune, c[l[torind spre 
ale sale, nu cele din Skiathos, ci la acele @[rmuri du-
hovniceşti nesfârşite.

„Ferici@i cei f[r[ prihan[ în cale, aliluia...”

Moartea lui Papadiamantis a fost anun@at[ cu 
titluri r[sun[toare \i triste. |i elogiile personalit[@ii 
lui s-au succedat unul după altul în locuri oficiale \i 
neoficiale. Se pare, într-adev[r, chiar \i trecător, c[ 
toat[ Atena a plâns sincer pe fiul ei cel mare.

Totu\i, au fost pu@ini aceia care au jelit profund 
\i cu durere moartea lui prematur[. Pentru c[ pu@ini 
au fost în realitate cei care, de fapt, au cunoscut sen-
sul t[cerii \i al s[r[ciei lui inten@ionate. |i printre ei, 
desigur, p[rintele Nicolae, familia Boukis, veri\orul 
s[u Moraitidis, confra@ii smeriţi de la Kachrimanis \i 
cartierele s[race din Psirri.

Moraitidis, care era bolnav atunci în Tzia, a fost 
sfâ\iat de durere \i a scris veri\oarelor sale, surorile 
lui Papadiamantis:

„Papadiamantis a murit. |i este adev[rat. S-au 
rev[rsat lacrimile mele \i de atunci nu au încetat. Tul-
burat s[ reflectez asupra vie@ii lungi pe care am pe-
trecut-o împreun[, mâncând întotdeauna împreun[; 
imposibil s[-mi mângâi triste@ea. Nu-l voi mai vedea, 
spun. Nu vom mai cânta la privegheri”.

La trei zile dup[ moartea lui Papadiamantis a ur-
mat ajunul Bobotezei. |i dup[ obicei s-a f[cut priveghe-
re la Sfântul Elisei. O priveghere pe care nu a uitat-o 
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nimeni dintre cei care au participat. Pentru c[ în acea zi, 
în afar[ de mul@imea mare de credincio\i, era \i dorul 
de nesuportat \i durerea celor prezenţi cauzată de lipsa 
bunului psalt, prietenul sufletelor simple. Ai fi zis c[ în 
acea bisericu@ă s-a adunat toat[ Atena. |i toat[ Grecia! 
De ce nu? Intelectuali, oameni duhovnice\ti, monahi \i 
popor numeros. |i a fost foarte dureros atunci când s-a 
auzit vocea p[rintelui Nicolae Planas, care cu lacrimi în 
ochi \i cu buzele tremurânde, a pomenit numele „Ale-
xandru” Papadiamantis. Chiar \i dup[ ce s-a terminat 
liturghia, pentru mai mult timp, au r[mas în noapte cei 
care au participat la priveghere pentru a plânge. Iar 
maica Singlitichia i-a anun@at c[, din ziua urm[toare, se 
vor face patruzeci de liturghii pentru el.

P[rintele Nicolae, dup[ ce a s[vâr\it privegherea, 
a trebuit s[ se gr[beasc[ pentru a ajunge la Sfântul Ioan 
al Vân[torului, în parohia sa, unde urma s[ s[vâr \ easc[ 
liturghia de Boboteaz[. Obosit \i emo@ionat cum era, 
a cerut s[-i fie adus[ o birj[ \i a început în \oapt[ s[ 
spun[ troparul Ceasurilor ajunului Bobotezei!

„Mâna ta care s-a atins de preacuratul cre\tet al 
St[pânului...”.

Dup[ înmormântarea lui Alexandru Papadia-
mantis în Skiathos, s-au scris necrologuri \i elogii. Un 
poet de acolo, sensibil \i singuratic, pe coasta pustie 
a peninsulei Piraiki, Lambros Porfiras, s-a rugat pen-
tru sufletul lui Papadiamantis într-un mod personal! 
A scris o elegie dureroas[ \i de neuitat:

Hristoase al meu, d[-mi bucuria, singura care 
putuse

S[ @i-o cear[ acolo sus nostalgic sufletul lui;
F[ minunea \i las[-l s[ tr[iasc[ a\a cum a tr[it
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Într-un loc care s[ semene cu insula lui.

S[ fie stâncile în abis adânc înghi@ite
S[ fi pr[bu\it marea în nisip algele,
\i rânduri-rânduri pe mal, legate, istovite
S[ scâr@âie încet b[rcile s[race din Skiathos....

D[-mi, Hristoase al meu, bucuria s[ v[d din nou
Via@a lui cunoscut[ aproape de malul m[rii!...
Ah! A\a de nevinovat \i simplu \i curat a cântat-o
C[ este vrednic[ acolo sus împreun[ cu el s[ se 

sfin@easc[.

Dar \i un alt poet mai tân[r, Ghiorghios Veritis, 
profund mi\cat de via@a \i opera lui Papadiamantis, 
i-a scris \ase strofe bogate în emo@ii \i dragoste, care 
se sfâr\esc a\a:

....Dormi, domnule Alexandru, dulce \i nevino-
vat dormi.

Amintirea ta iubit[ tr[ie\te pentru totdeauna în 
noi.

Evlavioasele femei din Skiathos – în casele lor –
În Melihro, Diomiko, Mathinio \i Lalio, 
La t[mâierile lor pomenesc sufletul t[u.

Dormi, domnule Alexandru, dulce \i nevinovat 
dormi,

În îmbr[@i\area în care te-a primit insula ta ma-
gic[.

Pace dumnezeiasc[ s[ se întind[ peste piatra 
mormântului t[u,

|i s[ o mângâie briza uscatului \i a m[rii.
Dormi, domnule Alexandru, în lumile viselor...



Cei care erau o minoritate!

Nu se înserase înc[. Str[lucirile apusului de soare 
deasupra p[mântului Atticii aruncau ultimele lor 

reflexii colorate. Iar luna martie, care era la jum[tate, 
era dulce „...parfum impetuos de flori venea de la 
nenum[rate flori... Flori necunoscute, ierburi, spa-
rangheli spino\i \i crengu@e \i altele se amestecau în 
mijlocul bog[@iei infinite a florei...”.

P[rintele Nicolae, trecând prin aceast[ frumuse@e 
prim[v[ratic[ a peisajului atenian, a ajuns pe jos, în-
cet, de la Sfântul Elisei la Sfântul Ioan al Vân[torului. 
A intrat, a aprins câteva lumân[ri \i cu evlavie s-a în-
chinat la toate icoanele. În biseric[ era \i doamna Si-
mina, v[duva lui Hatzi, care îl a\tepta, ca întotdeauna, 
preg[tit[ s[-i îndeplineasc[ poruncile! Era sâmb[t[ 
seara \i p[rintele spovedea în chilia bisericii.

„În biserica Sfântul Ioan (al Vân[torului), de pe 
strada Vouliagmenis, în care era preot paroh împreun[ 
cu un alt preot, se afla, mai ales în zilele de sâmb[t[ \i 
duminic[ \i în s[rb[torile importante, pân[ seara. În ce-
lelalte zile, atâta timp cât nu era necesar[ prezen@a lui, 
s[vâr\ea Sfânta Liturghie \i parastasele fie în bisericu@a 
Proorocul Elisei, fie în alte paraclise, evitând s[ apar[ 
în bisericile mari \i centrale ale ora\ului”.
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Doamna Simina era o femeie s[rac[, ciudat[, dar 
dr[gu@[. Îmbr[cat[ în negru permanent, pentru c[ îi mu-
riser[ doi copii de tuberculoz[ \i era în ultimul stadiu \i 
fiica ei, de aceea\i boal[, f[r[ s[ se plâng[, îl slujea din 
toat[ inima pe p[rintele Nicolae, fiind paraclisier.

Dar \i p[rintele în to@i acei ani de doliu a 
sus @ inut-o – material \i duhovnice\te – \i a mângâ-
iat-o. Când femeia \i-a pierdut fiii, unul dup[ altul, 
şi se împuţinase sufleteşte, acela a înt[rit-o moral. A 
sprijinit-o \i i-a uns cu balsam durerea insuportabil[.

– Dar de ce, de ce p[rinte tot acest r[u mie, ne-
norocitei? De ce?

– A\a a vrut Dumnezeu, fiica mea, \i trebuie s[ 
ne supunem.

– Nici m[car un singur copil s[ nu-mi lase?
– Lini\te, lini\te, nu dezn[d[jdui, nu-@i pierde 

curajul \i sufletul! Copiii t[i sunt lângă Acela. Auzi 
Simina? Sunt în bra@ele Lui.

– Cum zici tu p[rinte, Dumnezeu \i Maica Dom-
nului.

– A\a fiica mea, pentru c[ în bra@ele Atotputerni-
cului suntem cu to@ii. Nimic s[ nu mai spunem. Acela 
\tie. |i cum se spune, ne urm[re\te dragostea Lui. |i 
urc[ culmi \i mun@i \i coboar[ în adâncurile m[rii ca s[ 
ne g[seasc[.

Urm[toarea zi, duminic[, 13 Martie, era ziua Sfân-
tului Simeon Noul Teolog, pe care îl cinstea în mod 
deosebit p[rintele Nicolae. |i astfel, de diminea @ [, 
abia c[ a ajuns mul@imea femeilor credincioase \i Vic-
toria \i Marta au început „Binecuvântat...”

Pe un astfel de timp prim[v[ratic, oamenii au 
umplut biserica \i a fost foarte frumoas[ acea Sfânt[ 
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Liturghie, cum a decurs, într-o atmosfer[ de extaz 
religios \i bucurie duhovniceasc[.

Dintr-o dat[ îns[, în timp ce se s[vâr\ea Utrenia, 
p[rintele Nicolae a constatat c[ nu exist[ prescur[ 
pentru proscomidie \i s-a tulburat! A c[utat peste tot 
în altar, dar nic[ieri nu a g[sit nici m[car o buc[@ic[ 
de prescur[ pentru Dumnezeiasca Euharistie.

Se apropia sfâr\itul Utreniei, când în cele din 
urm[ cu disperare s-a hot[rât s[ trimit[ dou[ femei la 
vreo brut[rie sau la vreo cas[, pentru a g[si \i a aduce 
pu@in[ prescur[.

Acesta desigur a continuat slujba, dar nelini\tea 
din cauza lipsei prescurii a atins punctul culminant. Iar 
rug[ciunea lui pentru rezolvarea situa@iei l-a @inut deose-
bit de concentrat! La un moment dat, îns[, \i în nelini \ tea 
lui, cum se spune, între vis \i realitate, a observat pe al-
tar ceva care înainte nu exista! F[când un pas, imediat a 
ajuns în ni\[ \i deschizând ochii cât a putut de mult, a 
v[zut cu surprindere într-un batic în carouri, o prescur[ 
proasp[t coapt[. S-a emo@ionat! S-a întors spre dreapta, 
spre stânga, pentru a afla cine a l[sat-o acolo f[r[ s[ 
observe, îns[ nu era nimeni. Era evident c[ o minune 
s-a întâmplat, pe care el însu\i nu a înţeles-o. Sau nu 
a putut s-o înţeleag[, dar a sim@it-o cu siguran@[. A în@
eles-o cu inima! ... |i atunci, f[r[ s[ piard[ timpul, într-
un moment de iluminare \i curaj sfânt, a luat în mâinile 
sale prescura \i a ridicat-o deasupra capului \i, aflându-
se lâng[ u\ile împ[r[te\ti, a strigat c[tre adunare, cu cât[ 
voce i-a mai r[mas din cauza emo@iei sau a tensiunii:

– Copiii mei, privi@i, ce semn ne-a ar[tat azi Cel 
Atotputernic. Ne-a g[sit prescur[. E viu, cre\tinii mei, 
Domnul nostru! V[ spun, e viu \i este printre noi!
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Ceea ce a urmat nu se poate descrie. |i-au f[cut 
cruce \i imediat to@i au îngenuncheat \i au început 
entuziasma@i s[ cânte într-un glas:

– „Mântuie\te Doamne poporul T[u \i binecu-
vinteaz[ mo\tenirea Ta!...”

Din acest punct al liturghiei, cine mai pu-
tea s[ opreasc[ bucuria duhovniceasc[ \i a\tepta-
rea p[rintelui Nicolae. Zbura deasupra p[mântului! 
Sim @ ea c[ se afla într-un nor luminos pe care, proba-
bil, l-ar fi v[zut doar ochii nevinova@i ai copiilor!...

În acea duminic[, cu toat[ s[rb[toarea \i minu-
nea nea\teptat[ care s-a întâmplat, p[rintele Nicolae 
a terminat devreme. |i a mers s[ se odihneasc[ în 
chilia lui. Dar dup[ pu@in timp au venit la el femeile 
credincioase \i au început s[ discute ceea ce s-a în-
tâmplat în timpul s[pt[mânii!

Doamna Simina a preg[tit un ceai \i to@i, împov[ra@i 
de gânduri, sentimente \i admira@ie, s-au bucurat de 
prezen@a dulce a p[storului lor. A vorbit la un moment 
dat, pentru a da frâu liber la acea reînviere duhovni-
ceasc[:

– Haide@i s[ @inem \i azi tipicul zilei!
– Cum porunce\ti, p[rinte, a spus Marta.
– Uite, spun s[ cite\ti câteva cuvinte din Sinaxar 

despre Sfântul pomenit ast[zi.
– Bun[ idee, a vorbit din nou Marta, \i a alergat 

în biseric[ pentru a aduce cartea.
– A\a fac la m[n[stiri, a spus din nou p[rintele Nico-

lae, \i \i-a f[cut cruce când a început Marta s[ citeasc[:
„Sfântul Simeon s-a n[scut în Paflagonia în jurul 

anulului 949 din p[rin@i de origine nobil[ \i boga@i, 
Vasile \i Teofano.
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De mic a fost trimis la Constantinopol la rude, care 
l-au dat în grija unui dasc[l renumit ca s[-l înve@e. Cu 
acesta a progresat atât de mult în cuno\tin@e, încât 
unchiul lui l-a dus la curtea împ[r[teasc[. Acest lucru 
l-a ajutat s[ beneficieze de numeroase oportunit[@i 
duhovnice\ti, politice, \i, r[scump[rând timpul, s[ 
în @ eleag[ pe deplin cuvântul Sfântului Marcu Ascetul 
care spune:

«Dac[ vrei s[ ai folos, cerceteaz[-@i con\tiin@a».
|i aceasta a f[cut de acum înainte!
A plecat de la palat \i s-a ocupat sistematic de 

studiu, rug[ciune \i scris. Apoi s-a întors în ora\ul 
s[u, a renun@at la toat[ mo\tenirea p[rinteasc[ \i s-a 
f[cut c[lug[r pe lâng[ un p[rinte sfin@it.

De atunci, fericitul Simeon s-a rănit dragostea 
pentru frumuse@ea duhovniceasc[ \i a încercat s[ o 
dobândeasc[. S-a dedicat întru totul isihiei, rug[ciunii 
\i citirii \i particip[rii la Sfintele Taine; mânca toat[ 
s[pt[mâna legume \i leguminoase, în timp ce de 
s[rb[tori \i duminica mânca împreun[ cu ceilal@i 
fra@i. Dormea   pe p[mânt pe o rogojin[ \i într-o piele 
de oaie; duminicile \i de s[rb[tori priveghea de seara 
pân[ diminea@a; dar nici diminea@a nu dormea, ca 
Marele Arsenie; imediat ce r[s[rea soarele, se afla 
din nou la rug[ciune. Nu pierdea vremea deloc; era 
atent la sine; toat[ ziua era închis în chilia lui; atunci 
când ie\ea \i se a\eza pe scaunul de afar[, p[rea 
c[ era sc[ldat în lacrimi, ca de o flac[r[ de foc, de 
la rug[ciune. Citea vie@ile sfin@ilor \i, dup[ citire, se 
ocupa cu caligrafia. Dup[ ce se b[tea toaca, imediat 
mergea la biseric[ \i asculta cu aten@ie slujba; \i 
când se s[vâr\ea Sfânta Liturghie, dup[ Evanghelie, 
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venea în paraclisul Bisericii \i închidea u\a, ascultând 
preotul, \i se împ[rt[\ea. Dup[ terminarea Sfintei 
Liturghii mergea în chilia lui \i mânca mâncarea lui 
obi \ nuit[; priveghea pân[ la miezul nop@ii \i dormea 
pu@in, apoi din nou se ridica la rug[ciune împreun[ 
cu ceilal@i fra@i. În postul mare r[mânea aproape 
toat[ s[pt[mâna nemâncat, \i mânca doar sâmb[t[ 
\i duminic[, în trapez[, ceea ce mâncau \i ceilal@i 
fra@i; întins nu dormea niciodat[, ci doar cu capul pe 
mâini, pu@in, dormea aproximativ or[.

Când a început s[ fie cunoscut Simeon pentru 
cuno\tin@ele lui \i sfin@enia lui, mul@i îi cereau p[rerea 
cu privire la diverse probleme. |i acela întotdeauna de 
bun[-voie r[spundea \i g[sea solu@ii la problemele lor 
duhovnice\ti \i la întreb[rile lor. De exemplu, cum a 
r[spuns la întrebarea, cum ar trebui s[ fie preotul:

«– Fra@ii mei, de ce m[ întreba@i despre aceasta? 
Acest lucru este însp[imânt[tor \i pentru acela care 
vrea doar s[ se gândeasc[ la aceasta. Eu nu sunt preot, 
dar \tiu bine cum trebuie s[ fie acest preot. În primul 
rând trebuie s[ fie curat, nu numai la trup, ci mai mult 
la suflet. S[ nu participe la niciun p[cat. S[ fie smerit 
în comportamentul exterior, iar în interior s[-\i plâng[ 
p[catele. Când sluje\te este dator s[ vad[ cu mintea 
pe Dumnezeu, iar cu ochii darurile aduse spre a fi 
sfin@ite. S[-L aib[ în inima lui puternic pe Hristos, care 
nev[zut Se afl[ acolo, ca s[ poat[ cu îndr[zneal[ s[ 
vorbeasc[ cu Dumnezeu, ca prieten c[tre prieten \i s[ 
spun[ f[r[ osând[ ‘Tat[l nostru...’»

Acestea spunea \i multe altele Simeon cu lacrimi 
în ochi \i îi ruga s[ nu cear[, fiind nevrednici, un ast-
fel de dar. Care \i pentru îngeri era însp[imânt[tor.
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Într-o zi au venit prieteni la Sfântul Simeon \i pentru 
c[ unul dintre ace\tia era bolnav, sfântul a poruncit s[ se 
frig[ câ@iva porumbei mici \i s[ se aduc[ bolnavului.

Arsenie îns[, unul dintre monahii lui Simeon, 
v[zându-l pe bolnav c[ m[nânc[ în, zi de post, carne, 
a fost nemul@umit \i l-a privit judecându-l. Atunci Sime-
on a în@eles imediat în ce stare se afla Arsenie \i vrând 
s[ arate umilirea lui celor care se aflau acolo i-a spus: 

« – De ce nu e\ti atent la tine, Arsenie, s[ m[nânci 
pâinea ta cu umilin@[, s[ te lup@i cu gândurile tale \i 
e \ ti atent la fratele t[u, de ce m[nânc[ carne, v[zându-
te pe tine superior lui? Trebuie s[ \tii c[ mai mult te 
murd[re\ti cu gândurile tale, decât cu mâncare».

|i luând în mân[ un porumbel pr[jit l-a pus în fa@a 
lui Arsenie, care postea, \i i-a poruncit s[ îl m[nânce. 
Arsenie s-a temut de canon \i fiind obligat s[ fac[ as-
cultare, a început s[ m[nânce cu lacrimi în ochi.

Când îns[ a v[zut sfântul Simeon c[ Arsenie a 
f[cut ascultare, i-a spus s[ înceteze...”.

Cum s-a terminat lectura \i p[rintele Nicolae a 
spus „Pentru rug[ciunile...”, to@i s-au ridicat. Era deja 
dup[-amiaza târziu. Atunci p[rintele \i-a luat cârja, a 
salutat lumea \i a început s[ coboare spre centrul Ate-
nei. L-au urmat \i câ@iva credincio\i. Dar în biseric[ 
au r[mas doamna Simina \i Marta, care aveau multe 
s[-\i spun[! Durerea lor. |i în plus, nefericita paracli-
sier[, care avea a\a de multe necazuri, era urm[rit[ 
\i de câ@iva oameni, care sus@ineau c[ vorbe\te mult 
\i face gre\eli care deranjeaz[ credincio\ii.

Astfel, cele dou[ femei s-au a\ezat s[ discute \i 
s[-\i povesteasc[, una celeilalte, toate cele ce li s-au 
întâmplat lor, p[rintelui \i în parohie!
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– |i, ce s-a mai întâmplat?, a întrebat Marta care @inea 
minte \i înregistra fiecare am[nunt din via@a p[rintelui.

– Ia uite, vor s[ m[ alunge de aici! Îi împiedic, 
zic unii dintre epitropi.

– |i tu ce crezi, care este cauza real[?
– Vor s[-\i aduc[ un paraclisier. S[ îl schimbe \i 

pe mine s[ m[ arunce pe drum, împreun[ cu feti@a 
mea pe moarte. C[ unde s[ merg?

– |i ce te gânde\ti s[ faci?
– Nu m[ mi\c de la Sfântul Ioan atâta timp cât 

este p[rintele Nicolae.
– Bine faci, doamn[ Simina...
– Da, dar hai s[ l[s[m aceasta \i s[-@i povestesc 

ce s-a întâmplat joia trecut[, aici unde st[m.
– Ce s-a întâmplat?
– Joi seara, a venit, cum @i-am spus, \i m-a c[utat 

domnul Dallas.
– Da, îl \tiu, este avocat, prieten cu p[rintele.
– Acesta este.
– De pu@ine zile s-a întors din Germania.
– Aceasta a spus \i el \i a vrut neap[rat s[-l vad[ 

pe p[rintele. A alergat aici \i când a ajuns la biseric[ 
s-a uitat pe geam \i l-a v[zut în[untru vorbind lâng[ 
pangar, cu un tân[r care sem[na cu Sfântul Ioan 
Botez[torul! N[ucit atunci, dar \i mul@umit, a venit la 
chilia mea \i m-a strigat.

– Cine este?, am întrebat.
– Eu, Dallas. Treze\te-te s[-mi deschizi, vreau 

s[-l v[d pe p[rintele Nicolae.
– Dar p[rintele nu este în seara aceasta aici. Mâi-

ne va veni i-am r[spuns.
– Dar ce spui, doamna mea. În biseric[ l-am 

v[zut, deschide-mi, î@i spun. Trebuie s[-i vorbesc.
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Ce s[ fac? M-am ridicat, am deschis biserica \i 
am intrat în[untru. Nu era nimeni îns[.

– Vezi, domnule Dallas?, îi spun. Unde este 
p[rintele?

– Nu se poate! A spus el mirat. Î@i spun doamn[ 
Simina c[ l-am recunoscut vorbind acolo, în picioare. 
Nu cumva între timp a plecat?

– V[ spun c[ a\ fi \tiut. Ast[zi nu a venit deloc.
Atunci ne-am privit \i ne-am f[cut cruce! Ce s[ 

spunem?
Cele dou[ femei au t[cut. Marta a întins mâna 

\i a prins um[rul doamnei Simina \i l-a strâns cu 
în @ eles! |i dup[ o pauz[ a vorbit:

– Deci \tim, Simina, în aceast[ lume stricat[, ce fel 
de om avem lâng[ noi? Tezaur de via@[ \i daruri avem. |i 
scopul nostru este s[-l slujim cu toate puterile noastre.

– Asta fac \i eu \i s[ m[ certe unii şi să mă duş-
mănească c[ stau lâng[ acest om sfânt.

– S[ avem binecuvântarea lui.
De-a lungul deceniului 1910-1920, nu numai în 

Atena, ci \i în restul Greciei, plutea un miros de kaki, 
americ[ (pânz[ de bumbac) \i piele: înrol[ri, solda@i, 
revolu@ii, mi\c[ri, r[zboaie. Nop@i \i zile de nelini\te. 
S[r[cie.

„Uniformele militare dintr-o dat[ au prins via@[, se 
mi\c[, ridic[ mâna, apas[ pe tr[gaci, sânge fierbinte cur-
ge prin venele lor, se apleac[, se îndreapt[, strig[, simt 
foamea, durerea, frica” (Thanasis Petsalis-Diomede).

R[zboaie balcanice. Primul r[zboi mondial. Re-
volu@ie în Salonic. „Blestemul” lui Venizelos. Exclu-
derea Marii Britanii \i a Fran@ei. Dezastrul din Asia 
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Mic[. Schimbarea constitu@iei. |i nu se mai opresc 
suferin@ele poporului!

În aceste vremuri dificile când „...Grecia este în 
r[zboi!”, fiecare familie era paralizat[ de greutatea 
supravie@uirii. P[rintele Nicolae, în octombrie 1912, 
ca unic preot paroh al bisericii Sfântul Ioan, împre-
un[ cu „Consiliul parohial \i membrii Ioan Petropo-
ulos, Ilie Ghioni \i Stavros Lazarou în unanimitate: 
voteaz[ pentru folosirea bugetului pentru ajutorarea 
familiilor s[race ale enoria\ilor înrola@i, în valoare de 
o sut[ de drahme (nr. 100)”. Decizie pe care o reia \i 
în luna noiembrie a aceluia\i an, dar \i în iulie 1913 
\i în februarie 1914. |i aceste ajutoare oficiale au fost 
separate de acelea pe care în special \i f[r[ s[ fie 
anun@ate le-a f[cut acesta în cazuri izolate.

În acel deceniu îns[, în afar[ de „R[zboi! R[zboi!”, 
chiar \i vremea în capital[ a îngreunat via@a oameni-
lor.

„Atena în acea iarn[ a fost cufundat[ în noroi 
iar vara a fost înecat[ de praf. Nori de praf se ridic[ 
la cea mai mic[ adiere, iar Atena poart[ numai o co-
roan[ de praf”.

Dar \i în sufletele oamenilor în ace\ti ani a exis-
tat un sentiment de a\teptare \i provizorat. |i per-
soanele \i evenimentele s-au succedat într-un ritm 
incredibil de rapid, iar incertitudinea a creat o umbr[ 
permanent[ de amenin@are.

De altfel, focurile de arme, diferitele ciocniri, mi-
rosul de praf de pu\c[ otr[veau orice dispozi@ie pen-
tru ceva mai bun decât retribu@ia pentru munca cu 
ziua. C[ci neprev[zutul era realitatea pentru fiecare 
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cas[, pentru fiecare grec înrolat. Poate distrugerea, 
moartea!

Astfel lumea din Atena era o lume f[r[ sprijin. F[r[ 
inspira@ie creatoare \i idealuri. Înconjurat[ de „simbo-
luri”, „date deschise”, „ghicitori nerezolvate” \i „...scri-
sori care n-au ajuns la destina@ie”, cum scria Kariotakis.

Cu toate acestea, îns[, au existat \i oameni care 
\i-au f[cut datoria. Con\tiin@e drepte care au r[mas 
treze \i au trudit pentru a r[spândi frumuse@ea con-
cepţiei grece\ti! S-au ridicat \i au privit, cu dragoste 
\i sacrificiu de sine, pe semenii lor. |i-au p[strat cal-
mul, atunci când totul în jurul lor se pr[bu\ea! |i cu 
for@[ sufleteasc[, perseveren@[, au încercat s[ spun[ 
oamenilor, prin via@a \i exemplul lor, c[ nu trebuie 
s[ a\tepte r[spunsuri la problemele lor numai de la 
r[zboi, politic[ \i diverse promisiuni.

Aceste suflete nedormite constituiau o minoritate. 
Nesemnificative, grupuri mici, a c[ror putere era numai 
duhovniceasc[. Numai religioas[. |i era puterea iubirii, 
a sprijinului t[cut \i a credin@ei. Printre ace\tia pu@ini a 
fost \i p[rintele Nicolae Planas, cu statura fizic[ mic[, dar 
cu marea în[l@ime duhovniceasc[ a ascultării \i a sacri-
ficiului de sine. |i chiar Papadiamantis, Moraitidis, Nec-
tarie Kefalas, Filotei Zervakos, Fotis Kontoglou, Kostis 
Bastias \i al@i clerici necunoscu@i, c[lug[ri, laici care erau 
atunci împr[\tia@i în m[n[stiri din jurul Atticii \i la Biseri-
ca În[l @ [rii Domnului din Vironas, la biserica Schimb[rii 
la Fa@[ din Kipseli, la Sfin@ii Doctori f[r[ de Argin@i, la 
Sfântul Elisei, la metocul Sfântului Mormânt din Plaka 
precum \i în afara Atenei, în Paros, Skiathos, Chios, în 
Muntele Athos.
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Hotärâre a Consiliului parohial al bisericii Sf. Ioan de fo-
losire a bugetului pentru ajutorarea familiilor särace.
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Ace\tia to@i \i unii cre\tini vrednici, impregna@i 
de duhul Colivazilor şi al Ortodoxiei patristice, au 
fost prezen@i în biseric[ în acele ore cruciale, cum \i 
unde au putut. Atena i-a ignorat complet! Nu se  \ tie 
cum au reu\it s[ men@in[ deschise por@ile mântuirii \i 
s[ aduc[ mereu mai multe suflete în turma lui Dum-
nezeu.

Precum mai demult p[rin@ii colivari: „...au purtat 
un mare r[zboi \i au f[cut un mare efort pentru parti-
ciparea con\tient[ \i vie a oamenilor la cult şi mai ales 
la manifestarea cea mai importantă a cultului creştin, 
Dumnezeiasca Euharistie. Neîn@elegerea scopului de 
bază   al cultului \i neglijarea lui ia din via@a cre\tin[ 
culoarea, vioiciunea \i vibra @ ia, ajungând o umbr[ 
f[r[ suflet \i gata s[ se sting[...” (Raze, 1943).

Astfel st[teau lucrurile în perioada în care 
p[rintele Nicolae \i-a continuat calea lui spiritual[ 
în Atena. |i-a înmul@it activit[@ile zilnice \i oboseala 
i-a distrus s[n[tatea! În ultimii ani ai vie@ii sale, din 
cauza statului în picioare, a postului sistematic \i a 
rug[ciunii neîncetate era permanent epuizat \i, une-
ori, incapabil s[-\i desf[\oare activitatea. Se plângea 
în mod constant c[ nu îl mai @in picioarele \i vroia 
foarte des s[ se a\eze. Pân[ când un bun fiu duhov-
nicesc, care era farmacist, s-a oferit s[-i preg[teasc[ 
un medicament tonic! Pe care îns[ trebuia s[-l ia 
în doze mici, deoarece con@inea în cantit[@i mici o 
otrav[ terapeutică.

Acest medicament, datorită proprietăţilor energi-
zante, s-au angajat s[ i-l dea cunoscu @ ii s[i, din mo-
tive de siguran@[ \i pentru eficacitatea lui. Dar într-o 
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diminea@[, când s-a trezit din somn \i s-a preg[tit s[ 
mearg[ la liturghie, în graba lui, p[rintele Nicolae a 
luat în loc de sticla cu vin pentru Sfânta Împ[rt[ \ anie, 
medicamentul special, \i a plecat în grab[ la biseric[. 
A slujit normal, folosind f[r[ s[ bănuiască otrava în 
loc de vin. |i, cum era de a\teptat, la sfâr\itul liturghi-
ei a consumat întreg con@inutul sfântului potir, f[r[ 
îns[ s[ simt[ niciun disconfort!

Mai târziu, dup[ câteva ore, ai lui acas[ au des-
coperit gre\eala. |i atunci au început să alerge ca 
ieşi@i din minţi la biseric[, sperând cumva să prevină 
r[ul!

Dar când au ajuns la Sfântul Ioan era deja târziu! 
Oamenii plecaser[ deja la casele lor, ceea ce însemna 
c[ liturghia se terminase. |i ceea ce era s[ se întâm-
ple, se întâmplase!

Totuşi au intrat grăbiţi în biserică şi au rămas 
uimiţi când l-au văzut pe Părintele Nicolae întreg şi 
zâmbitor, pregătindu-se să plece din altar.

– P[rinte!... au zis atunci într-un glas...
– Ce face@i la ora aceasta aici?
– Dar...
|i dup[ ce i-au explicat ce s-a întâmplat, acela, 

netulburat \i zâmbind, le-a zis:
– Nu v[ sup[ra@i... nu vede@i c[ n-am p[ @ it nimic? 

Domnul ne zice: \i chiar ceva d[t[tor de moarte de 
vor bea nu-i va v[t[ma. Haide@i acum s[ mergem!





Bucuriile

Toat[ noaptea aceea a plouat f[r[ încetare. Atena era 
aproape s[ fie inundat[. Mai mult, nu a contenit nici 

în cealalt[ zi, diminea@a, când p[rintele Nicolae s-a tre-
zit ca s[ mearg[ s[ slujeasc[ la Sfântul Atanasie. Aceast[ 
bisericu@[ se afla în Vrysaki, la umbra Acropolelui.

Sim@ea ceva foarte puternic în interiorul s[u, de ne-
biruit. C[ trebuia s[ fie cele mai multe ore în adevărata 
sa cas[, în Biseric[, indiferent care biseric[ era aceasta.

„...Se afla în continuu în mici paraclise fie din 
ora\ul vechi Atena, pe lâng[ Acropole fie departe de 
acesta, în suburbii...”.

|i niciun obstacol nu era în stare s[-l opreasc[ 
din acest imbold al s[u.

– E\ti gata, fiica mea, s[ pornim, i-a spus Victo-
riei, care privea din mica fereastră şi se gândea la ce 
era de făcut.

– Dar p[rinte, nu vezi ce se întâmpl[ afar[? Nu poa-
te s[ ias[ nimeni! Unde vom merge? Plou[ încontinuu.

– Oamenii merg pe drumul lor, Victoria, \i noi pe 
al nostru. Preg[te\te-te s[ mergem. Trebuie s[-l ajut[m 
pe p[rintele de la Sfântul Atanasie. Altfel nu se poate!

– Da, dar locuin@a p[rintelui Diakou este lâng[ 
biseric[.

– |i noi în doi pa\i vom ajunge acolo.
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– S[ fie binecuvântat, a spus singura cânt[rea@[ 
\i înso@itoare a p[rintelui Nicolae \i au ie\it imediat 
în ploaia dimineţii.

Sfântul Atanasie se afla în apropierea bisericii 
Sfin @ ii Apostoli \i era o bisericu@[ de piatr[ foarte veche, 
al c[rei naos, în partea din fa@[, avea o construc @ ie din 
lemn în formă de baracă, cu un acoperi\ din @igl[.

Podeaua, foarte veche, era pavat[ cu pietre mari, 
groase, neregulate, de culoare gri. Iar atunci când in-
trai te impresionau dou[ sfe\nice imense pe dreapta 
\i pe stânga.

Ca s[ mergi la Sfântul Atanasie treceai pe str[du@e, 
prin cur@i şi magazine, care întotdeauna erau pline 
de via@[ \i de mi\care. Era pe scurt un loc misterios, 
plin de frumuse@e \i amintiri. Cu izvoare, urcu\uri, 
gr[dini, cur@i, pie@e, balcoane \i multe flori.

Când p[rintele Nicolae \i înso@itoarea sa au 
ajuns la biseric[, erau deja câ@iva cre\tini ce a\teptau 
ad[postindu-se de ploaia continu[.

Victoria, s[raca, udat[ de ploaie, nu a mers de-a 
dreptul în stran[, ci s-a a\ezat într-un col@ al bisericii s[ 
se scuture de apa de ploaie \i s[ se \tearg[. În timp ce 
p[rintele Nicolae a intrat în Altar, \i-a pus ve\mintele \i 
a a\teptat s[ înceap[ „Binecuvântat este Dumnezeu...”.

Dup[ ce s-a aranjat Victoria \i a mers la el pen-
tru a primi unele instruc@iuni \i l-a v[zut gata deja s[ 
slujeasc[, a fost nedumerit[.

– Cum, acela nu s-a udat, ca mine? Aceea\i ploa-
ie a c[zut peste noi, s-a gândit. |i din curiozitate, f[r[ 
s[ simt[ p[rintele, a atinsa rasa lui care era atârnat[ 
într-un col@ al altarului. Nu se udase deloc! Era us-
cat[. Dar nici el nu p[rea s[ se fi udat! 



191P{RINTELE NICOLAE PLANAS

Victoria \i-a f[cut cruce, a primit îndrum[rile de 
la p[rintele Nicolae \i s-a întors în strana sa.

Cu toate acestea, marea bucurie pe care a avut-o 
de mic copil p[rintele Nicolae de a fi în casa lui Dum-
nezeu tot timpul \i de a-L sluji chiar \i noaptea, dintr-o 
dat[ a fost umbrit[ de o decizie nejustificat[. Mitropo-
litul Atenei, Meletie Metaxakis, a interzis brusc prive-
gherile în Atena. |i, pe scurt, a rupt de via@a liturgic[, 
bisericeasc[, o lume care a g[sit în ele refugiu, hran[ 
duhovniceasc[ \i curaj în lupta pentru supravie@uire.

Dac[ i-ar fi luat atunci aerul pe care îl respira, ar fi 
fost mai bine pentru p[rintele Nicolae. Atât de profund 
a fost afectat. |i toat[ vara aceea a fost un miracol cum 
a reu\it s[ reziste! Pentru c[ l-au obligat s[ elimine din 
via@a lui aceast[ necesitate \i aceast[ bucurie.

Dar ce s[ fac[? Ce s[ spun[? Cu triste@e \i cu durere 
a f[cut ascultare \i s-a supus acestei provoc[ri \i priv[ri.

Dar, cum a venit toamna, p[rintele Nicolae \i-a 
dedicat toate preocupările slujirii parohiei sale, Sfân-
tul Ioan. |i astfel, ziua \i noaptea a fost ocupat cu 
problemele turmei lui \i ale bisericii sale, reu\ind 
s[ fac[ s[ str[luceasc[ locul \i s[ fie oamenii foarte 
mul @ umi@i. Împreun[ cu ei \i el.

Îns[ la începutul lunii noiembrie un eveniment 
mondial s-a produs \i a adus cu el o mare bucurie! 
S-a terminat r[zboiul, primul r[zboi mondial devasta-
tor, care a cauzat atât de multe nenorociri.

„...R[zboiul, r[zboiul, teribilul r[zboi care a fost 
pân[ acum, r[zboiul mondial s-a încheiat! Monstrul 
s-a predat! Dup[ acest r[zboi nu poate fi niciodat[ 
un alt r[zboi. Astfel spune p[rintele. A\a crede toat[ 
lumea. Nu va mai fi r[zboi! Sfâr\it.
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„Priveghea@i \i v[ ruga@i 
ca s[ nu intra@i în ispit[” 

(Mat. 26, 42).

Bisericu@a Sfântul Atanasie la cap[tul str[zii Apolodoru, sus, 
aproape de stânca Areopagului. A fost d[râmat[ împreun[ cu 
toat[ regiunea Vrysaki în timpul s[p[turilor efectuate de c[tre 

Facultatea american[ de Arheologie, 
din cauza vechii pie@e.

Omenirea s[ se bucure, s[ respire, s[ tr[iasc[, 
s[ tr[iasc[ din nou! Din aceast[ cauz[ bucuria tutu-
ror este nebun[, frenetic[, devine tot mai intens[, 
ame @ eal[ \i be@ie.

Da, dragul meu prieten, se termin[ r[zboiul o 
dat[ pentru totdeauna. Nu va mai vedea nimeni o 
astfel de nebunie, astfel de groaz[” (Thanasis Petsa-
lis-Diomede).
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Desigur mare a fost bucuria p[rintelui Nicolae 
pentru terminarea r[zboiului. Au fost salvate fiin@e 
umane. |i, probabil, liderii au în@eles c[ victoria nu 
ţinea de domeniul militar, ci de strădaniile privind 
realiz[rile umanitare.

Imediat a s[vâr\it un Te-Deum în biserica lui. |i 
a mul@umit lui Dumnezeu, împreun[ cu mul@imea de 
oameni care au participat, pentru pace.

Dar, în sufletul p[rintelui Nicolae a continuat s[ 
existe am[r[ciunea c[ nu putea face privegheri. Dac[ 
ar fi fost permise, ar fi fost o manifestare festiv[ de 
mul @ umire c[tre Ziditorul \i o ocazie pentru cre\tini 
de a se aduna la o mas[ spiritual[.

Dup[ terminarea anului 1918 \i începutul anului 
1919, nevoia de privegheri de preaslăvire era mai mare. 
Iar p[rintele Nicolae medita zi \i noapte, pentru a g[si 
solu@ii. S[ realizeze imposibilul. Apar@inând \i paraclisul 
Sfântul Vasile, Arhiepiscopul Cezareei, de biserica Sfân-
tul Ioan şi formând una – problema devenise acut[. 

Înainte de Anul Nou, p[rintele Nicolae \i-a adu-
nat apropiaţii \i le-a spus durerea. Nu mai putea su-
porta \i dorea s[ încalce porunca! ... Da, supunerea! 
Da, ascultarea! Dar acest lucru era martiriu care îl 
costa mult. Îl tortura. Totu\i înainte de a se decide 
în cele din urm[, pentru înc[ o dat[, se va supune 
\i to@i au fost de acord s[ trimit[ pe doamna Simi-
na la Mitropolie s[ solicite permisiunea din partea 
credincio \ ilor pentru aceast[ problem[.

A\a s-a \i întâmplat! Dar în timpul în care a lipsit pa-
raclisiera, p[rintele Nicolae s-a închis în altar \i s-a rugat.

A trecut timpul \i în cele din urm[ a ap[rut doam-
na Simina având, s[raca, în ciuda greut[@ii sale, aripi 
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parc[ la picioare! Au alergat spre ea pentru a afla 
r[spunsul \i atunci aceea i-a anun@at c[ mitropolia 
permite p[rintelui Planas s[ fac[ privegheri. În plus, 
ori de câte ori dore\te \i unde vrea s[ le s[vâr\easc[ 
\i s[ s[rb[toreasc[.

Cine a mai putut @ine în frâu bucuria oamenilor 
simpli? To@i au început s[ s[rb[toreasc[ \i s[ fac[ 
g[l[gie a\a de tare, încât a ie\it p[rintele Nicolae 
afar[ înl[crimat, pentru a lua parte \i el, \i dup[ ce 
i-a binecuvântat a spus:

– Am f[cut multe rug[ciuni pentru a se întoarce 
Simina. Alerga@i acum pentru c[ nu avem suficient 
timp. Trebuie s[ ne preg[tim pentru disear[!

Acea priveghere din ajunul Anului Nou 1919 a 
fost o adunare duhovniceasc[ cum nu a mai fost! ... 
Participarea \i în[l@area religioas[ au ajuns la maxim. 
Dar \i bucuria p[rintelui Nicolae a fost de nedescris. 
Ochii îi str[luceau \i ai fi zis c[ zbura în ciuda celor 
 \ aptezeci de ani.

– Auzi? Auzi, Măriuţă, îngerii care cânt[?, îi \op-
tea mereu femeii care st[tea lâng[ el.

– Nu aud nimic, p[rinte.
– Nu îi auzi?
– Nu, nu, unde vin?
– Bine, bine, a spus p[rintele Nicolae. Nu trebu-

ia s[-@i spun nimic, fiica mea! Nu trebuia.
„Mul@i i-au v[zut figura biblic[, alb[ \i ascetic[, 

cu gâtul lui întotdeauna aplecat, întoars[ spre ambe-
le p[r@i ale Sfintei Mese \i schimbând într-un anumit 
fel semne cu alte persoane, ca \i când era vorba de 
al@i preo@i coliturghisitori. Cine erau m[ întreb, îngerii 
lui Dumnezeu sau p[rin@i purt[tori de har?”.
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Dup[ r[spunsul mul@umitor din partea Arhi-
episcopiei în ce prive\te permisiunea de a s[vâr\i 
privegheri \i euforia zilei de Anul Nou 1919, înc[ o 
bucurie personal[ a venit s[ bucure inima p[rintelui 
Nicolae. A început bine anul. |i s-a terminat bine, 
c[ci în septembrie s-a c[s[torit \i fiul s[u, Ioan.

A fost, într-adev[r, o c[s[torie binecuvântat[ 
între oameni care proveneau din familii cunoscute 
pentru evlavia \i bun[tatea lor.

Fiul p[rintelui Nicolae, imediat dup[ ce s-a n[scut, 
\i-a pierdut mama. Dar dac[ a fost lipsit de laptele ma-
tern, Dumnezeu l-a ajutat s[ ajung[ pe mâini tandre \i 
s[ creasc[ într-un climat de afec@iune \i dragoste.

La început l-au @inut, copil mic fiind, doamna 
Augustina \i apoi sora p[rintelui Nicolae, Susana Me-
tocharakis. Dar apoi a fost \i la alte rude apropiate 
– veri şi nepo@i – care într-adev[r l-au îmbr[@i\at pe 
Ioan Planas, l-au crescut \i l-au trimis la studii, ca \i 
cum ar fi fost copilul lor.

În to@i ace\ti ani, p[rintele Nicolae nu a lipsit de 
lâng[ fiul s[u. Dar întotdeauna visul \i angajamentul 
lui s-au aflat în luptele lui duhovnice\ti. A c[l[torit pe 
propriile sale m[ri! De aceea \i pentru mul@i ani, de\i 
a avut permanent un loc unde obişnuia să se ducă, 
loc de popas \i de odihnă, adesea unde se afla, a\a, 
temporar, trecea pe la fiecare cas[ din Atena, ca s[ se 
odihneasc[ câteva ore, ca apoi s[ se dedice din nou 
datoriilor sale preo@e\ti.

Nunta fiului s[u a creat în cele din urm[ condi @ iile 
pentru a putea fi îngrijit permanent, de vreme ce so @ ia 
fiului s[u l-a iubit \i l-a vrut mereu lâng[ ea.

Maria Dekoulakou – acesta era numele nurorii 
p[rintelui Planas – provenea din Githeio. Aceasta era 
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primul copil al familistului cu mul@i copii – a avut 
opt copii – George Dekoulakou, care a fost dasc[l şi 
avea servitori în Ampeteio. I-a \tiut pe cei din familia 
Planas \i i-a iubit. De aceea, atunci când s-a c[s[torit 
Ioan Planas, în vârst[ de 39 de ani, \i Maria Dekou-
lakou, 35 de ani, s-au mutat de pe strada Patmeza nr. 
2, unde a avut loc c[s[toria în 17 septembrie 1919, în 
casa lui Dekoulakou, în Koukaki, în parohia Sfântul 
Ioan din Gargaretas, strada Drakou 39. |i c_nd s-au 
stabilit, l-au luat cu ei \i pe p[rintele Nicolae. |i nu 
numai atât, dar iubita Maria, pe care a \tiut-o de mic 
copil, a devenit credincioasa lui fidel[, care l-a slujit 
\i ca tată \i ca p[stor duhovnicesc. I-au preg[tit pro-
priul s[u loc în interiorul casei, unde nu numai c[ 
putea locui, ca să se poată îngriji de toate nevoile lui, 
dar \i s[ fac[ slujbe, adun[ri \i orice alte ceremonii 
religioase ar fi vrut „acas[”.

Astfel, cămăruţa lui s-a transformat într-o biseric[ 
plin[ cu icoane \i alte obiecte sfinte, pe care i le-au adus 
de la Muntele Athos sau a comandat s[ fie f[cute.

În mod deosebit, icoanele le oferea cadou sau 
amintire de binecuvântare deseori celor care îl vizitau!

– Cum te nume\ti fata mea?, întreba.
– Ecaterina. De ce, p[rinte?
– Ia aceast[ iconiţ[. E a marii muceni@e, s[ te 

protejeze.
– Vino \i tu aici, Panaghiotis.
– Panaghiotis? |i cum de \tii, p[rinte, c[ acesta 

este numele meu?
– Nu Panaghiotis te cheam[?
– Ba da!
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– Nu întreba, fiul meu. Ia aceast[ icoan[ a Maicii 
Domnului. Este binecuvântare de la Muntele Athos, 
ca să ai binecuvântarea ei.

|i astfel lua de pe perete câte o icoan[ de lemn 
\i o oferea oricui îl vizita, ca binecuvântare şi ocroti-
re, dându-i fiec[ruia s[ în@eleag[ bog[@ia \i harul pe 
care îl are Biserica. Dar \i rolul pe care îl joac[ un 
bun \i corect p[stor, ca p[rintele Nicolae Planas.



Luptător împotriva trândăviei

Întotdeauna exist[ pericolul, oricât de devotat ar fi un 
cleric ortodox în lucrarea sa, s[ se familiarizeze cu 

Tainele Bisericii, cu Sfânta Masă, obiectele sfinte, \i vase-
le şi lumânările cu care vine în contact în fiecare zi, astfel 
încât obi\nuin@a cu slujirea liturgic[ s[ provoace de mul-
te ori plictiseal[ \i lips[ de participare duhovniceasc[.

Vine timpul când o satura@ie fireasc[ urmeaz[ pri-
mului entuziasm \i elimin[ din via@a inocent[ toat[ 
acea surpriz[ a mir[rii mistice, a atrac@iei suprana-
turale, a admira@iei \i a minunii. |i atunci ac@iunile, 
mi\c[rile, cuvintele, slujbele liturgice sunt f[cute f[r[ 
o evlavie mai profundă. F[r[ zbuciumul comunic[rii 
cu Dumnezeu. Ci dup[ tipic, mental, f[r[ zguduirea 
interioară \i grija consumării \i a golirii de sine.

În aceast[ ispit[ îns[, timp de cincizeci de ani, 
p[rintele Nicolae nu a c[zut. Nu s-a plecat \i nici nu a 
dat „odihn[ genelor \i ochilor lui dormitare”. Ci în fieca-
re zi, cu o naivitate spontan[, copil[reasc[, în fa@a minu-
nii vie@ii \i a tainei Bisericii, a continuat s[ aib[ o evlavie 
nesfârşită \i s[ simt[ c[ totul în jurul lui avea o putere 
de netâlcuit, care nu provenea din aceast[ lume! 

De aceea a stat ca slujitor \i p[stor netulburat de 
nicio pricină exterioară sau întâmplare. A r[mas cufundat 
\i absorbit, exaltat s-ar spune, în faţa slujbelor pe care le 
f[cea. Nimic nu-i putea distrage aten@ia de la dedicarea 
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lui de un simţământ direct şi unic pentru ceea ce f[cea. |i 
era atât de absolut[, încât uita \i de îns[\i existen@a sa.

Atunci când slujea, p[rintele Nicolae dorea ca to-
tul s[ se s[vâr\easc[ cu o m[re@ie mistic[. Orice act, 
ac @ iune \i mi\care a lui erau integrate într-un tipic \i ritm 
neîntrerupt, personal, care supravie@uiau diacronic, din 
felul cum au fost descoperite de tradiţia ortodoxă.

A\adar, la intrarea cu Evanghelia, dorea nu o 
lumânare mic[, ci o lumânare mare. Mai mult de-
cât atât, atunci când spunea „Trisaghionul” aprindea 
lumân[ri multe în fa@a icoanei lui Hristos. El însu\i 
 @ inea o lumânare aprins[ în cele mai multe cazuri.

O dat[ era atât de adâncit în cântarea lui, încât 
lumânarea aprins[ pe care o @inea s-a terminat \i în 
curând urma s[-i ard[ degetele de la mân[! Acesta 
îns[ nu i-a dat nicio aten@ie. Din fericire, imediat a 
alergat o femeie \i i-a înlocuit-o, în timp ce acesta 
\i-a continuat cu dedicare total[ rug[ciunea.

„Preot” pentru p[rintele Planas nu însemna ceva 
deosebit de popor, înstr[inat de problemele zilnice ale 
comunit[@ii. Nici o îndepărtare de la rânduielile privitoa-
re la traiul de zi cu zi. Ci implicare \i participare, relaţie 
\i potrivire cu ceilalţi, cunoa\tere \i iubire de oameni.

Credea c[ nicio problem[ nu este rezolvat[ cu 
descântece, a\a magic \i de la distanţă! Toate încep de 
la o dispozi@ie interioar[. Dar imediat trebuie s[ urme-
ze \i întrajutorarea, dragostea \i sprijinul. |i pentru a se 
întâmpla acest lucru, în special din partea p[rintelui, a 
p[storului, este nevoie de rug[ciune, aten@ie, nelini\te, 
insisten@[, ascultare, originalitate, cercetare, responsa-
bilitate \i inim[ curat[. Elementele care nu l[sau nicio 
fereastr[ deschis[ pentru a intra trând[via, care aduce 
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ca o consecinţă familiaritatea \i aceea, la rândul ei, 
cauzeaz[ moartea duhovniceasc[ a preotului.

P[rintele Nicolae era greu îndatorat cu fiecare 
suflet pe care i l-a încredin@at Dumnezeu. Nu întreba 
de unde \i cum a ajuns lâng[ el. Dar imediat, se con-
sidera legat de acela, în fiecare moment, prin rela@ia 
care se crease \i care se apropia din ce în ce mai mult 
până să devină absolut[!

P[rintele Planas nu @inea caiete, fi\e \i arhiv[, 
registre \i bro\uri ale turmei sale în parohia lui. Era 
un alt preot pentru aceasta. |i nici nu a avut vreodat[ 
curiozitatea despre ce-ul \i cum-ul oamenilor, încât 
s[-i judece \i apoi s[-i îndrume „psihologic” \i „teo-
logic”, cu cuvinte \i trucuri judiciare. Mai presus de 
toate, p[rintele Nicolae era p[rinte. |i singurul lucru 
care îi ajungea erau lacrimile, suferin@a \i pocăinţa.

Veneau adesea oameni s[-l viziteze, chipurile 
vrednici de cinste \i în exterior distruşi!... Dar când 
plecau, p[rintele Nicolae p[rea trist. |i atunci, la în-
trebarea nurorii lui dac[ vor fi bine sau dac[ a v[rsat 
balsam în sufletul lor, p[rintele Nicolae a scuturat din 
cap negativ, \optind:

– Nu au, Maria mea, unii oameni suflet! Nu au 
lacrimi, ce s[ le fac? Ce s[ le fac?

În schimb, veneau la el \i îi cereau mil[ fiin@e 
zdren @ [roase, suflete cu ochii umfla@i, cu trăsături epu-
izate de griji \i de durere. |i p[rintele Nicolae spunea 
c[ ace\tia erau adev[ra@i îngeri ai lui Dumnezeu. De 
aceea, dup[ ce sc[pau mai întâi de dezn[dejdea \i 
persecu@ia interioar[, în continuare deveneau mem-
bri devotaţi ai Bisericii.

Singurul mod s[ te salvezi din marea furtunoas[ 
este s[ reuşeşti s[ te autodetermini fizic \i duhovni-
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ce\te. |i apoi, f[r[ iluzii \i fantezii s[ întâmpini pro-
blemele grave \i teama, prin apropiere \i iubire.

„...Lipsa iubirii înseamnă nepăsarea cuiva de a se 
dezvolta pe sine însu\i. Trând[via este opusul iubi-
rii... în fiecare dintre noi se află p[catul primordial al 
trând[viei, for@a omniprezent[ a entropiei (dezordi-
nii), care ne împinge înapoi...”

|i la aceast[ atrac@ie a la\it[@ii \i a trând[viei, a fricii 
\i a familiariz[rii prin a deveni inert, p[rintele Planas a 
reac@ionat în modul cel mai direct \i energic. Cu iubirea 
neobosit[ \i m[rturia personal[ pentru înl[turarea du-
rerii, s[r[ciei, singur[t[@ii \i abandon[rii oamenilor.

Universul p[rintelui Nicolae era unul palpabil, 
concret \i de zi cu zi. De aceasta se \i afla aproape de 
Dumnezeu. Nu c[uta în viitor \i nici nu î\i f[cea planuri 
grandioase pentru unele idei \i succese chipurile vala-
bile pentru toţi oamenii. Îl interesau mai mult nevoile 
economice ale prezentului \i ale problemei umane din 
prezent, materiale \i spirituale. |i, pentru aceasta, a în-
cercat cu ini@iative pe care doar adev[rata dragoste le 
g[se\te s[ salveze chipul lui Dumnezeu în persoanele 
care îl urmau.

„Nimeni nu a în@eles cât de proast[ concep@ie este 
ideea c[ poate cineva s[ dep[\easc[ epoca sa, când sin-
gurul lucru pe care îl reu\e\te este s[ piard[ contactul cu 
cotidianul. Aceast[ fug[ de ziua de ieri este izbăvirea de 
elementul fricii. Viitorul nu exist[, în primul rând pentru 
c[ este viitorul \i acest lucru înseamn[ c[ înc[ nu a înce-
put. Deci, nu este vorba despre aspira@ie sau despre noi 
orizonturi largi, ci despre fug[. Plec[m din trecut întâi 
pentru c[ este concret, în timp ce viitorul este un perete 
alb, pe care poate în mod liber, iresponsabil \i în mod 
arbitrar s[ scrie oricine ce vrea...” (K. Bastias).
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„Ie\i-va omul la lucrul s[u \i la lucrarea sa pân[ 
seara”.

P[rintele Nicolae nu avea virtu@i morale ]ncreme-
nite teologic. Nici iubirea lui nu era o iubire general[ 
\i abstract[. |i nu tr[ia cu fantasme \i cu presupuneri, 
cu scuze superficiale \i eschiv[ri, care aduc satura@ie, 
plictiseal[ \i platitudine.

Sufletul s[u ardea în continuu de o energie cre-
atoare, pentru c[ orice ac@iune a sa avea un caracter 
personal. Nevoie specific uman[ care apare în fiecare 
moment pe tot parcursul vie@ii. |i era aceasta o alt[ lume 
de zi cu zi, care nu avea nicio leg[tur[ cu uniformitatea 
\i familiaritatea. Ci cu con\tiin@a ]nfl[c[rat[, care fie se 
afl[ în fa@a altarului, fie pe strad[, sau lâng[ cel bolnav \i 
neajutorat, arde de interes, de zel \i patos de a ajuta, de 
a face fa@[ la nevoile umane din orice moment.

|i aceasta este, f[r[ discu@ie, f[r[ conflicte, f[r[ 
ezit[ri \i temeri, profunzimea vie@ii. Chintesen@a cuvân-
tului evanghelic \i al misiunii p[storului celui bun.

Din perspectiva acestui gând, a acestei energii, 
a acestei iubiri arz[toare şi a veghii pentru aproape-
le s[u, în aceast[ lume agitat[, cum puteau avea un 
loc în via@a p[rintelui Nicolae plictiseala \i moartea 
duhovniceasc[?

De aceea, pân[ la moartea sa, a avut con\tiin@a dreapt[ 
şi la înălţime. |i a fost steag al învierii sufletul s[u.

„I-ai oprit, Nicolae,
trupului t[u orice dorin@[ 
\i ai tr[it ca un înger
pe p[mânt, mintea avându-@i-o st[pân[”. 

 Arhim. Nicodim Pavlopoulos
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Într-o lume a lui binecuvântată

Cele ce au precedat \i cele ce au urmat dezas-
trului din Asia Mic[ nu au fost numai suferin@[, 

dezn[dejde \i istovire, ci \i o schimbare cantitativ[ \i 
calitativ[ a popula@iei din Atena.

Cor[biile care veneau în Grecia: „Ruine descarc[, 
zdren@e descarc[, zdren@e omene\ti, resturi stinse de 
via@[. Ochii ro\ii de fl[c[rile pe care le-au v[zut \i de 
supărare, oboseal[, plâns”.

Au desc[rcat o nou[ popula@ie. Dar \i întreb[ri, 
îndoieli, ur[, temeri, zbucium \i noi probleme pentru 
Grecia.

„|i brusc s-a produs Catastrofa, au venit eveni-
mentele tragice. Succesiv. Au venit refugia@ii. S-a um-
plut Atena de mizerie, s[r[cie extrem[, nenorocire 
pe care nu \i-o închipuie omul. Uria\a cas[ a Zahei-
lor \i-a deschis por@ile, camerele imense s-au umplut 
de refugia@i, s-au umplut de durere”.

Fierbea peste tot revolta, furia, confuzia. |i a înce-
put atunci o vân[toare general[ de schimb[ri! Schimb[ri 
politice. Schimb[ri în guvern. Eleftherios Venizelos. 
Regele Constantin. Proteste \i mi\c[ri. R[sturn[ri so-
ciale \i schimb[ri. O lume a murit \i o alta a venit. A 
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început deja s[ se contureze un alt timp! S[ se fac[ alte 
planuri pentru oameni, evenimente \i lucruri.

„Armata s-a revoltat. Un regiment de infanterie 
– singurul care a r[mas coordonat aproape în întregi-
me – un regiment cu Plastiras în frunte s-a revoltat în 
Chios. A publicat o Declara@ie c[tre poporul grec. Co-
mitetul revolu@ionar î\i are baza acum în Mitilini. Con-
stantin a plecat – a plecat noaptea, pe ascuns – din 
Oropos, cu oamenii lui. A demisionat. Au fost arest[ri 
în Atena. A ajuns revolu@ia \i în Atena. I-au prins pe 
Gounaris, Stratos, Protopapadakis... Pe str[zile din 
Atena se mi\c[ din zori pân[ târziu în noapte b[rba@i 
obosi@i, nera\i, nepiept[na@i, în zdren@e, femei ciufu-
lite, înf[\urate în negru, copii pe jum[tate goi...”. A 
mai r[mas înc[ speran@[? Öi p[rintele Nicolae Planas 
ce a f[cut în acea confuzie \i panic[?

Mai mult decât oricând, acum bunul levit se află 
acolo, la locul lui, fiind deja la o vârst[ foarte înain-
tat[ pentru vremea lui (1851-1922).

Toat[ acea catastrof[ care a venit \i s-a aciuat pe 
maidane, pe terenurile porcilor, pe câmpuri, în biserici, 
în \coli \i în bar[ci, a primit-o la fel \i pe propriii umeri!

Ca un nevoitor urm[rit a alergat s[ duc[ acestor 
oameni nec[ji@i pâine, ap[, p[turi, dar, de asemenea, 
\i curaj, speran@[ \i mil[.

A continuat s[ fac[ privegherile lui. La care îns[ 
acum participau mai mul@i oameni. Iar cei care aveau 
nevoie de ajutor erau nenum[ra@i!... |i era normal s[ 
nu reu\easc[ s[ fie în acela\i timp la toate cazurile care 
ap[reau. Pentru aceasta, lucrarea caritabil[ a p[rintelui 
Nicolae era completat[ de femeile credincioase din an-
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turajul lui, care alergau zi \i noapte, pe vreme bun[ 
\i rea, pentru a ajuta s[racii, dar \i pe cei bolnavi, ne-
putincioşi, pe cei lipsiţi de curaj \i speria@i, din cauza 
acestei furtuni care a zdrobit Grecia, \i mai ales Atena.

În aceast[ perioad[, p[rintele mergea \i slujea 
în mod regulat la trei biserici: Sfântul Elisei, Sfântul 
Pantelimon \i Sfântul Ioan al Vân[torului.

Iar parohia lui nu mai avea doar opt familii! Cres-
cuse. Öi alerga să ajungă desigur nu numai în case, 
ci \i la cazuri de oameni s[raci \i simpli. Dar, graţiei 
reputaţiei sale, \i în conace \i la oficiali ai societ[@ii, 
nu întâmplător!...

– P[rinte, p[rinte, te caut[.
– Cine este la ora aceasta?
– De la palatul regal te caut[, spune.
– Spune-le, Maria mea, c[ nu pot. Nu pot s[ 

merg. Nu m[ mai @in picioarele.
– Nu se poate, spun. Este a treia oar[ când vin \i 

este nevoie! Au adus \i cabrioleta ca s[ te ia.
– Ei, atunci s[ a\tepte. Voi merge. Bine s[ le fie.
De mai mult timp l-au rugat pe p[rintele Nicolae 

dou[ distinse doamne, Sofia Trikoupi \i Maria Zlata-
nis, s[ o viziteze pe regina Elisabeta. De câteva zile ar-
dea de o febr[ inexplicabil[. |i î\i doreau s[ intervin[ 
p[rintele Nicolae. Doamna Zlatanis, dup[ cum a rela-
tat monahia Marta, care a tr[it îndeaproape întâmpla-
rea, a vizitat de mai multe ori biserica Sfântul Ioan \i 
a luat ap[ sfin@it[ \i anafur[ pentru regin[, din mâinile 
p[rintelui. De aceea, în cele din urm[, p[rintele Nico-
lae, la insisten@ele ei, a fost de acord s[ o viziteze pe 
regina bolnav[ Elisabeta, so@ia lui Gheorghe al II-lea.
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Dup[ ce a terminat la palat, p[rintele Planas l-a ru-
gat pe birjar s[-l duc[ într-o camer[ s[răc[cioasă, exact 
lâng[ biserica Sfântul Atanasie. Acolo a fost chemat s[ 
fac[ o sfe\tanie de c[tre o femeie s[rac[, dar virtuoas[, 
care nu a avut nimic altceva s[-i ofere, decât câteva 
bomboane. Dar, de\i îi pl[ceau, nu le-a primit nici pe 
acestea. |i a plecat binecuvântând, îns[ când a ajuns la 
u\[, femeia l-a ajuns din urm[ \i i-a cerut s[ ia cel pu@in 
dou[ bomboane, ca s[ nu pară că dispreţuieşte s[r[cia 
ei. Le-a primit \i s-a întors la locuin@a sa.

Acolo erau, fire\te, oamenii casei, care l-au între-
bat insistent, încercând s[ afle ce a v[zut \i ce a auzit 
în palatul regal. În timp ce el, ca întotdeauna în astfel 
de cazuri, era taciturn!

– Cum a fost la palat, p[rinte, l-a întrebat la înce-
put Marigoula, nora lui.

– E, cum s[ fie! O cas[ mare era.
– |i ce ai v[zut? Pe regin[ ai v[zut-o? Ai vorbit cu ea?
– Nu \tiu! Eu o femeie am v[zut. O simpl[ femeie.
– |i, va fi bine?
– Va fi, va fi bine. Altceva nu \tiu, fiica mea. Nu 

m[ întreba@i altceva.
|i, într-adev[r, regina s-a f[cut bine. Nu a mai 

avut temperatur[, pentru c[ dup[ câteva zile au retri-
mis cabrioleta, aducând p[rintelui Nicolae \i bani \i 
daruri pre@ioase precum rase, ve\minte, cruci \i alte 
lucruri preo@e\ti, ca s[-\i exprime bucuria \i recuno\
tin@a lor pentru rezultatul ob@inut.

Astfel de dona@ii îns[ nu le-a @inut niciodat[ 
p[rintele Nicolae pentru el.

„Le împ[r@ea pe toate. Nu-i p[sa de mâine. Tr[ia 
ca p[s[rile cerului, f[r[ ca aceasta s[-l împiedice s[ 
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ajung[ la adânci b[trâne@i, iar trecerea lui s[ fie de 
folos, l[sând peste tot un miros puternic de parfum 
duhovnicesc. Parfumul sfin@eniei se rev[rsa pretutin-
deni” (C. Bastias).

– Aceste haine str[lucitoare nu sunt pentru mine, 
fiica mea.

– Dar p[rinte, p[streaz[ ceva, î@i va folosi.
– Ce s[ fac, Maria mea? Trebuie s[ le dau.
– S[ le schimbi cu cele vechi pe care le por@i.
– Î@i spun c[ nu conteaz[, sunt bune \i acestea 

pe care le port.
În aceast[ perioad[, p[rintele Nicolae a fost nevoit 

s[ fie în continuu la Sfântul Ioan. Nu numai pentru c[ i 
s-a m[rit parohia. Dar \i pentru c[, în calitate de preot 
„f[r[ calificare \i asistent” al superiorului – pre\edinte-
lui – trebuia s[ îndeplineasc[ poruncile acestuia.

Acum biserica dobândise şi ierodiacon, psal@i 
– în strana din dreapta \i din stânga – un nou pa-
racliser, secretar[, contabil, gr[dinar \i chiar au fost 
executate lucr[ri de renovare \i extindere. |i a fost 
ad[ugat chiar \i un al doilea clopot.

Toate s-au schimbat la Sfântul Ioan \i nu a mai fost 
p[rintele Planas singurul preot paroh \i pre \ edinte, 
cu ajutorul doamnei Simina.

Din aprilie 1917, „a fost acceptat[ demisia ca 
pre \ edinte a preotului N. Planas, \i apoi, în urma votului, 
a fost ales cu patru voturi pentru \i o ab@inere, pre \ edinte 
cel[lalt preot paroh, domnul N. Lampropoulos”.

Cu toate acestea, de când a mers pentru prima 
dat[ acolo \i pân[ în acel moment, p[rintele Nicolae, 
spre deosebire de al@ii, nu a dobândit nimic al s[u, 
în afar[ de bun[tate \i sfin@enie, care în ciuda unor 
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„binevoitori”, s-au r[spândit în întreaga Atenă, ca s[ 
adevereasc[ înc[ o dat[ ceea ce a scris Evanghelistul 
Ioan: „Care nu din sânge, nici din poft[ trupeasc[, 
nici din poft[ b[rb[teasc[, ci de la Dumnezeu s-au 
n[scut” astfel de b[rba@i, ca p[rintele Planas.

De\i era doar un b[trân neajutorat \i de multe 
ori era nevoit s[ fac[ munci grele \i s[ se supun[ 
altor voin@e, sufletul continua s[ lupte pentru toate \i 
activit[@ile sale, c[l[toriile lui lungi s[ fie acelea\i!

Astfel, într-o zi dup[ slujb[, obosit cum era, 
dup[ privegherea de toat[ noaptea \i liturghie, s-a 
a\ezat s[ se odihneasc[. Îl dureau \i picioarele. Oh, 
aceste dureri din ultima vreme!... Înc[ nu apucase 
s[ se odihneasc[ pu@in, c[ imediat s-a apropiat de el 
cel[lalt p[rinte paroh, cu mult mai tân[r, \i i-a porun-
cit sec, uscat, f[r[ respect:

– P[rinte, au cerut cei din familia Shina s[ vin[ 
cineva s[ împ[rt[\easc[ un om pe moarte. Zic s[ 
mergi acolo repede!

Parc[ au fost fulgera@i, p[rintele \i femeile care îl 
înso@eau, când au auzit. Era parc[ o ruin[ din cauza 
oboselii \i a statului în picioare. Cum s[ reu\easc[ s[ 
stea drept în picioare? Öi de ce s[ nu mearg[ în locul 
lui un alt preot s[ fac[ acest lucru?

|i totu\i, p[rintele Nicolae nu a scos niciun sunet 
de pe buze. Ci imediat a luat în mâinile sale Sfânta 
Împ[rt[\anie, cu potirul \i discul, \i a plecat. A mers în-
cetişor, dar constant \i cu încredere. A mers peste câm-
purile, ogoarele \i gr[dinile din cartierul Lumea Nou[ 
fără a se plânge, liniştit, îndeplinindu-şi obligaţiile din 
ascultare, cu credinţă faţă de datoriile sale. 
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În fa@[ mergea noul paracliser cu un felinar 
aprins. |i în spatele lui, @inând sfânta sfintelor, îl urma 
p[rintele Planas. În timp ce lâng[ el, dou[ femei din-
tre cele apropiate lui aveau grij[ s[ nu se împiedice 
pe drum \i îl ajutau s[ urce ni\te sc[ri, un deal.

|i era cu adev[rat un spectacol care î@i strân-
gea inima, te tulbura, cum la vederea acestei mici 
procesiuni religioase se opreau în mijlocul str[zii 
c[ru@e, oameni, copii \i î\i plecau capul, iar apoi 
î\i f[ceau cruce. Sau îngenuncheau în fa@a sfintei 
Împ[rt[\anii. În timp ce neobosit \i mereu înv[luit 
în taina medita @ iei absolute, p[rintele Nicolae cânta 
în \oapt[:

„Spre iertarea p[catelor s[-mi fie mie Preacu-
ratul T[u Trup \i dumnezeiescul T[u Sânge \i spre 
împ[rt[\irea cu Duhul Sfânt \i spre via@a de veci, Iu-
bitorule de oameni, \i spre îndep[rtarea durerilor \i 
a necazurilor”.

P[rintele Nicolae era din fire sensibil. Era impre-
sionat de orice mic lucru. |i suferea pân[ în adâncul 
sufletului s[u, de fiecare dat[ când se confrunta cu 
orice form[ de violen@[.

Avea atitudinea \i comportamentul unui om la \  
\i f[r[ împotriviri. Dar în interiorul s[u era puternic 
\i neclintit în opinii, credin@[ \i în viziunea sa. Intran-
sigent în smerenie \i în asceza de zi cu zi. Astfel, la 
fiecare pas \i unde acesta intervenea, orice ispit[ era 
înăbuşit[ de stăruin@a d[ruirii sale. Într-adev[r, câ@i 
cre\tini dispera@i \i în suferin@[ n-au g[sit mângâie-
re \i speran@[ în întâlnirile lor cu p[rintele Nicolae? 
Acest lucru s-a întâmplat pentru c[, de fiecare dat[, 
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p[rintele oferea ceva din el însu\i. Iar lucrarea sa le-
vitic[ era îns[\i via@a lui.

Desigur multe dintre faptele sale nu puteau fi 
în @ elese cu logica obi\nuit[, care, dup[ Luther, este 
desfrânata diavolului, ci puteau fi în@elese prin har, 
prin a fi una cu celălalt, prin a fi alături de celălalt în 
viaţa lui plină mereu de chinuri şi de peripeţii.

Aceste fapte mici \i, probabil, neimportante, de 
zi cu zi, ale p[rintelui Nicolae au fost puterea sufle-
tului s[u. |i pentru to@i oamenii sunt cele care-L arat[ 
pe Dumnezeu dinl[untrul nostru. |i acestea sunt cele 
care vor oferi lumina nemuririi. O lumin[ care lu-
mineaz[ necontenit \i permite adesea s[ vedem pe 
cel[lalt c[ str[luce\te, c[ radiaz[ \i c[ merge deasu-
pra p[mântului! ...

Pe toate acestea le-a avut p[rintele Nicolae în interi-
orul s[u, de mic copil, ca tr[s[turi mo\tenite. De aceea, 
în necunoscuta Aten[, atunci când a venit, nu a c[utat 
s[ g[seasc[ locuri \i metereze duhovnice\ti. De altfel ce 
a avut \i ce a fost Atena atunci? Un loc pustiu duhov-
nice\te! Dar a c[utat imediat s[ g[seasc[ suflete \i s[ le 
prind[ de mân[ \i, ca un p[stor, s[ le conduc[ în staul.

Caracterul special al p[rintelui Planas şi stilul lui de 
multe ori ie\eau din tiparele obi\nuite. Dar acest lucru 
nu l-a împiedicat s[ atrag[ oameni în jurul lui, pentru 
c[ nici nu ascundea, nici nu-\i proteja via@a lui privat[. 
Dimpotriv[! Sincer \i spontan, a\a cum era, \i-a ar[tat 
foarte clar dorin@ele, voin@a sa \i orice activitate a lui.

A fost un om liber, cu toat[ supunerea lui abso-
lut[ fa@[ de voia lui Dumnezeu \i a Bisericii. |i nu a 
tr[it, mai presus de toate, cu iluzii, cu ideologii \i cu 
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a\tept[ri false. Lucruri care se auto-contest[ \i se au-
to-distrug în ap[rarea vie@ii de zi cu zi. Ci a tr[it într-o 
lume a datoriei \i a angajamentului f[r[ sfâr\it, care 
p[streaz[ principiile, iar sfâr\itul ei este în cer.

„A ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru”.



Tulburare necugetată

Ca \i când n-ar fi fost de ajuns b[trâne@ea, durerile 
de picioare, tragedia din Marea Egee \i ieşirea 

din minţi a grecilor, în ultima parte a vieţii a venit să 
amărască sufletul p[rintelui Nicolae schimbarea ca-
lendarului. A fost o lovitur[ puternică, care a zguduit 
Biserica \i i-a scandalizat pe unii cre\tini, în orice 
parte se g[seau.

|i într-adevăr, într-un astfel de deceniu crucial 
pentru na @ iune, cum a fost cel dintre 1920-1930, era 
nevoie oare s[ se adauge \i această chestiune? Nu 
putea s[ fie rezolvat[ altfel problema, astfel încât s[ 
nu ajung[ la marginea pr[pastiei oameni \i institu@ii? 
S[ nu fie umili@i preo@i nevinova@i \i s[ nu se fac[ acte 
inacceptabile de violen@[ \i persecu@ie?

Cu toate acestea, p[rintele Nicolae \i aceast[ 
problem[ a dep[\it-o într-un mod lini\tit, blând, dar 
hot[rât! Pentru c[ pentru el anul era numai bisericesc, 
numai liturgic, \i fiecare moment unul de sl[vire \i 
mul@umire, astfel încât turnirul social sau politic al 
acelor zile nu a putut avea niciun efect negativ asu-
pra parcursului s[u pastoral.

Pe scurt, aceast[ larm[ brusc[ la sfâr\itul vie@ii 
sale nu l-a împiedicat s[-\i continue rug[ciunea neîn-
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trerupt[, în orice moment \i zi a anului, s[rb[toare sau 
ocazie. Deoarece p[rintele Nicolae nu urm[rea nici nu 
împ[r@ea în buc[@i timpul, nici, desigur, nu-l înghesuia 
în date, în cadre \i limite! Ci se g[sea în el. Mergea 
împreun[ cu el. |i îl înfrunta cu fericirea ve\niciei.

Toat[ via@a lui, p[rintele Planas \i-a petrecut-o în 
interiorul calendarului \i al altarului. |i nu a existat 
astfel pentru acesta succesiune, schimbare! Ci o uni-
tate de timp \i de vreme.

„R[scump[rând vremea”, adic[ se afla în el lu-
crând pentru sufletele care erau ve\nice, dincolo de 
pâlpâirea de zi cu zi a timpului sau a calendarului \i 
a cronologiei oamenilor.

Pentru p[rintele Nicolae, timpul \i vremea însem-
na rug[ciune, priveghere, extaz în fa@a altarului \i în iu-
bire. De aceea pomenea cu orele mor@ii \i viii, sfin@ii \i 
p[c[to\ii, boga@ii \i s[racii. Pe cei mici \i pe cei mari.

„În Biserici te binecuvântez”

Când erau marile s[rb[tori ale Bisericii, în spe-
cial Buna Vestire, S[pt[mâna Mare, Adormirea Maicii 
Domnului, Sfin@ii Apostoli, Cr[ciunul, începeau în mod 
sistematic privegherile. Clopotele b[teau dup[-amiaza 
devreme pentru vecernia mic[ \i erau atât de dulci \i 
mi\c[toare, încât parc[ invitau pe toat[ lumea din Ate-
na în amurg, s[ mearg[ la biseric[. |i acolo, în noaptea 
\i taina bisericii s[ g[seasc[ o stran[ \i s[ se roage. S[-
\i spun[ durerea. S[ plâng[ \i, poate, s[ se izbăveasc[ 
de nelini\tea sufletului \i de oboseala lumii.

„P[rintele Nicolae nu a încetat, pe tot parcursul 
anului, s[ fac[ privegheri la numeroase biserici din 
împrejurimile ora\ului; începea diminea@a, trei ore îna-
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inte de r[s[rit, \i citea toat[ slujba acas[, de la Miezo-
noptic[ \i Utrenie, pân[ la Ceasuri, în fa@a iconostasu-
lui, a\teptând s[ apar[ primele lumini ale zorilor, ca să 
se ducă sa liturghisească în biserică...”

Aceste liturghii \i privegheri de toat[ noaptea 
erau atât de pătrunzătoare la inimă \i de încântătoa-
re, încât dac[ le gustai o dat[, nu era u\or s[ renun@i 
la ele de unul singur! Alergai s[ te a\ezi într-un col@ 
al bisericii – liman \i refugiu – \i acolo, într-adev[r, s[ 
prime\ti izvor de bucurie ve\nic[ \i lumin[.

Era din nou ajunul Bunei Vestiri, s[rb[toarea ofici-
al[ a Statului \i a Bisericii. |i toat[ lumea era nel[murit[, 
dac[ trebuie sau nu s[ s[rb[toreasc[ din nou! Împ[r@it 
poporul. Unii mergeau iar alţii nu mergeau la biseric[, din 
cauza confuziei min@ii \i a greut[@ii de pe suflet! P[rintele 
Nicolae îns[, ca întotdeauna, a r[mas neinfluen@at. Pe el 
nu l-a interesat dac[ cre\tinii s[rb[toresc dup[ unul sau 
dup[ cel[lalt calendar. Suficient s[ existe oameni \i bise-
ric[. |i acesta ar fi mers f[r[ ezitare s[ slujeasc[, s[ cânte, 
s[ se roage ca un p[stor cu curaj şi bărbăţie.

– Nu pot spune nu cre\tinilor care m[ cheam[ s[ 
slujesc! Nu pot!...

Acest lucru îl \tiau to@i cre\tinii care îl cuno\teau 
pe p[rintele Nicolae. |i, cu siguran@[, Teofil care l-a 
urmat pe p[rinte în ultimii ani din viaţă la Sfântul 
Elisei, înv[@ând cu zel preo@ia. |i astfel, cum trecea 
timpul, închis în camera lui, f[r[ s[ se afle la nicio 
slujb[ în acea seara, nu putea s[ se lini\teasc[.

S[ r[mân[ f[r[ liturghie în acea zi de sărbătoare? 
Ei bine, nu! Pentru prima dat[ s-ar întâmpla un astfel 
de lucru, se gândea.

A\a c[ s-a decis s[ ias[ afar[ în frigul pătrunzător de 
martie \i s[ mearg[ noaptea pe str[zile pustii din Atena. 
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St[tea la cap[tul str[zii Ermou la intersec@ia cu strada 
Pireos. |i trebuia s[ treac[ printre case d[râmate sau 
pe jum[tate stricate, unele curţi, magazine mici închise, 
câteva grajduri, magazii cu fân sau tăblării. |i apoi s[ 
ajung[ la Marea Moschee \i la Sfântul Elisei. Acolo avea 
de gând s[ mearg[ \i apoi vedea ce va face.

Vatrahonisi (Insula broa\telor)

Între stadion, Sfântul Spiridon \i Zappeio tre-
cea albia râului Ilissos. Lâng[ aceast[ albie au fost 
construite numeroase case pitore\ti ale s[racilor cu 
gr[dina, curtea, grajdul, cote@ul lor. Acel loc era 
frecventat de p[rintele Nicolae pentru a-i ajuta pe 
cre \ tini, mai ales atunci când veneau inunda@iile!

Prin aceste bar[ci, în Vratahonisi, circula toat[ ziua \i toat[ 
noaptea p[rintele Nicolae (desen de Ar. Molla-Giovanou).
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Nu era nici foarte înv[@at cu astfel de plimb[ri 
nocturne. |i f[r[ companie. Dar dorin@a lui era atât 
de mare, încât Teofil nu a putut s[ se împotriveasc[ 
îndemnului s[u.

În tot acest timp cât a umblat, n-a întâlnit pe ni-
meni. |i când a ajuns aproape de Sfântul Elisei, peste 
tot în jur era pustiu în pia@[, pe str[zile înguste; nemiş-
care totală. Numai paznicul de la poarta Vechii Caz[rmi 
patrula. Teofil s-a ferit de el \i, cum a trecut de col@ul 
str[zii, s-a strecurat în curtea bisericii Sfântul Elisei.

În continuare, f[r[ s[ fac[ niciun zgomot, s-a 
apropiat \i a încercat s[ vad[ prin geamul colorat 
ce se întâmpl[ în biseric[. Nu a v[zut nicio mi\care, 
nicio lumin[. Nu se auzea niciun sunet.

– Ce p[cat! Nu vom s[rb[tori anul acesta Buna 
Vestire, în timp ce la aceast[ or[ s[rb[tore\te Cerul 
\i îngerii cânt[: „Bucur[-te, cea plin[ de har, Domnul 
este cu tine”.

Apoi a c[utat Teofil o bordur[ s[ se a\eze pu @ in, 
fără să fie văzut, \i s[ se gândeasc[ ce s[ fac[, unde s[ 
mearg[. Dar imediat, în acea lini\te nocturn[ a auzit 
un zgomot vag în spatele cur@ii deschise a Sfântului 
Elisei, unde existau câteva bordeie. |i-a @inut respira @ ia 
pentru o clip[. Apoi s-a ridicat \i s-a lipit de o ni\[ 
din perete. Repede îns[ a constatat c[ acest zgomot 
se apropie de el \i c[ provenea de la o umbr[ uman[, 
care se îndrepta spre el. Cum se îndep[rta, mai precis, 
a încercat s[ se gândeasc[ dac[ îi era un om cunoscut, 
dar fiind ascuns nu a putut s[-l vad[ clar.

Dar, abia a avut timp s[ aib[ aceste gânduri 
fulger[toare, c[ între timp umbra s-a aflat deja la doi 
pa\i în fa@a lui \i o voce înceat[, dar aspr[ s-a auzit:
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– Teofile!
– Ioachime, tu...?
– Ce faci aici la o astfel de or[?
– Am venit, poate ...
– |i se face priveghere?
– Da, cum de ai în@eles?
– Ce, altfel ai fi fost pe aici...
– Din p[cate, îns[, bisericu@a este închis[.
– Nu te gr[bi!
– Dar ce spui? Nu este nimeni. |i p[rintele Nico-

lae, cine \tie unde se afl[ în acest moment! ...
– Ai r[bdare î@i spun \i vei vedea, a vorbit din 

nou enigmatic Ioachim.
– Dar tu m[ min@i! ...
– Hai cu mine s[ intr[m în biseric[. Este deschis. 

|i apoi vedem! ...
– Dar...
– Urmeaz[-m[, î@i spun, \i e\ti norocos!
Teofil, cu adev[rat curios, l-a urmat pe Ioachim \i 

a intrat în biserica deschis[. Au sim@it imediat c[ldur[ 
\i însufleţire. Dar nimeni nu era în[untru. Apoi la în-
demnul lui Ioachim a aprins una-dou[ candele \i au 
pus câteva lumân[ri aprinse în candelabre. În timp 
ce înc[ nu terminaser[, s-a deschis în spatele lor u\a 
bisericii \i, cântând încetişor, a intrat p[rintele Nico-
lae cu destul de multe femei, @inând lumân[ri aprinse 
\i s-au îndreptat, cât de lini\tit s-a putut, spre analog, 
în strane, \i p[rintele spre altar. Iar acesta imediat a 
spus „Binecuvântat[ este împ[r[@ia...”.

Teofil era paraclisier, ştia asta, a în@eles \i \i-a 
luat locul! Mul@umit în adâncurile sufletului lui, deoa-
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rece va s[rb[tori cu o alt[ priveghere Buna Vestire la 
Sfântul Elisei.

Dar, ce s-a întâmplat de s-au petrecut astfel lu-
crurile?

A\a cum a hot[rât p[rintele Nicolae împreun[ cu 
apropia@ii lui, de a face privegherea dup[ calendarul 
vechi \i în ciuda interdic@iei, s[ nu provoace suspi-
ciuni sau aten@ia autorit[@ilor, a f[cut combina@ia de 
mai sus! ... Adic[ a rugat-o pe doamna Marta, o feme-
ie s[rac[ ce avea o cas[ cu dou[ etaje în fundul cur @ ii 
bisericii Proorocul Elisei, \i aceasta a acceptat s[ se 
fac[ acolo Vecernia mare \i Utrenia. |i apoi cu grij[, 
dup[ miezul nop@ii, s[ s[vâr\easc[ Sfânta Liturghie.

Astfel, în acea sear[ devreme s-au adunat în casa 
doamnei Marta, p[rintele Nicolae împreun[ cu \ase-
 \ apte femei din anturajul s[u, \i cu Ioachim care s-a 
întâmplat s[ fie în apropierea lor. Iar când a sosit 
vremea a început privegherea de toat[ noaptea \i, în 
lini\te, când au ajuns la Liturghie, au mers la Sfântul 
Elisei s[ o s[vâr\easc[.

Dup[ ce s-a încheiat liturghia, f[r[ niciun obsta-
col, a ie\it procesiunea afar[ în noaptea întunecat[ \i 
s-a îndreptat din nou înapoi, în casa \ubred[, a c[rei 
scar[ de lemn scâr@âia, pentru a continua, dup[ cum 
era tipicul, cu panihida \i Paraclisul, cu Ceasurile \i 
sfin@irea apei.

Dup[ ani de zile, când aceste urm[riri bizare s-au 
oprit, Teofil a spus c[ niciodat[ nu a sim@it o astfel de 
străpungere a inimii! A fost aspectul secret şi clandes-
tin, sau starea indusă de noapte sau iluminatul, pu@inii 
cre\tini \i precauţia, care i-au produs o mare impresie.
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– Cred c[ în noaptea aceea au participat îngerii 
\i au cântat în locul lui Papadiamantis \i Moraitidis, a 
spus de multe ori Teofil.

Dar \i urm[toarele d[@i când p[rintele Nicolae a 
slujit în secret, dup[ calendarul vechi, nu a fost obser-
vat de nimeni \i nici nu s-a întâlnit cu nimeni. De\i a 
fost, dup[ cum a spus el însu\i, hot[rât pentru toate! 
Nu a putut, dup[ cum sus@inea, s[ vad[ cre \ tini, ori-
cine ar fi fost, s[ r[mân[ f[r[ liturghie din cauza datei 
din calendar. De altfel, detesta întotdeauna violen@a 
\i asuprirea. Aceasta desigur nu a avut nicio leg[tur[ 
cu disciplina şi ascultarea sa duhovniceasc[.

Într-o zi, mitropolitul Atenei l-a chemat la biro-
ul s[u pe p[rintele Nicolae \i a început s[-l mustre 
\i s[-l certe, pentru c[ avea informa@ii c[ a f[cut, 
în ciuda interdic@iei, privegheri în diferite biserici. 
Dar acesta în tot acest timp, nu a scos niciun cuvânt 
pe gur[, la fel ca \i Hristos „...a t[cut \i nimic nu a 
r[spuns”. |i-a plecat capul \i, t[cut, p[rea ca un copil 
care era certat!

Pân[ într-un moment când l-a obligat mitropolitul 
s[ spun[ ceva, s[ m[rturiseasc[ ceva, începând s[-i 
enumere nume \i oameni cunoscu@i \i necunoscu@i 
care aveau împotriva lui ceva de spus.

Dar acesta, în loc s[ r[spund[ la acuza@iile aduse 
\i s[ intre astfel în labirintul f[r[ de ie\ire al scuzelor 
\i al explica@iilor, a spus doar monoton:

– Dar cum, acest om este bun. Cum a f[cut-o? 
Cum a spus-o?

A trecut astfel destul timp. |i la întreb[rile mi-
tropolitului, p[rintele Nicolae a r[spuns pentru to@i 
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oamenii c[ erau buni \i c[ diavolul i-a f[cut s[-l vor-
beasc[ de r[u despre probleme inexistente. Apoi, 
dintr-o dat[, mitropolitul i-a spus:

– A\a cum spui, p[rinte, pe to@i oamenii îi sco@i 
buni \i involuntar bârfitori.

– A\a este, St[pânul meu, buni, buni sunt oamenii.
– Atunci o s[ ne spui \i c[ diavolul este bun!
– Acesta este cel mai bun!...
– Cel mai bun?, a întrebat mirat Înaltpreasfinţitul, 

\i \i-a închis \i deschis ochii ca s[ aib[ timp s[ se 
gândeasc[!

– Este cel mai bun, pentru c[ f[r[ el cine ar mer-
ge în rai?

– !...
În aceast[ perioad[ de tulbur[ri biserice\ti inuti-

le s-au f[cut foarte multe excese. Sus@in[tori fanatici 
ai schimb[rii calendarului au prins în Maroussi, în 
Faliro, în Moshato, la Sfânta Paraschevi, preo@i re-
spectabili, \i noaptea, afar[ în frig, i-au dezbr[cat \i 
i-au maltratat. I-au dus la autorit[@i \i acolo, f[r[ mil[, 
le-au ras b[rbile. Le-au luat rasa \i i-au pus s[ poarte 
zdren@e în batjocur[! În acela\i timp i-au urm[rit \i pe 
cre\tini \i i-au batjocorit.

S[ fie vorba de o ocazie de a persecuta cre\tinii 
ortodoc\i de c[tre aceia – oficiali \i neoficiali – care 
îi urau pe Papoulakos, Oikonomos, Flamiatos? Cine 
\tie? Dar s-a dovedit c[ exista o mare ur[ împotriva 
întregii Bisericii \i nu întâmpl[tor! ...

– Dar de ce se întâmpl[ toate acestea?
– Diavolul, diavolul, copilul meu. Acesta e vino-

vat! Acesta le provoac[ pe toate.
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– Ce trist, p[rinte, unii s[rb[toresc \i al@ii @in 
post!...

– Nu te întrista. Nimic r[u nu r[mâne ve\nic.
– |i ce facem cu aceast[ tulburare care r[v[\e \ te 

sufletele?
– Nu \tiu nimic, în afar[ de credin@[ \i r[bdare.
– Öi cu privegherile ce să facem?
– În orice zi \i în orice s[rb[toare ne cheam[, 

noi vom merge s[ cânt[m Domnului \i Dumnezeului 
nostru. Un preot vrednic zicea: „voi cânta Dumneze-
ului meu pân[ ce voi fi”. 

Într-una dintre acele zile tulburi pentru creştini, l-au 
chemat din nou pe p[rintele Nicolae s[ fac[ priveghere 
de toat[ noaptea într-o bisericu@[ din zona Eleonas. De-
parte de centrul Atenei, într-un loc pustiu, în acea vre-
me. |i era atmosfera ca în anii primelor persecu@ii! Fric[ 
\i teroare. De aceea, cât timp a liturghisit p[rintele, câ @ iva 
credincio\i au urm[rit pe cei care treceau, ca nu cumva 
s[ vin[ vreun detaşament de prigonitori \i s[-i aresteze.

Dar a\a cum s-a întâmplat de fiecare dat[, dup[ 
miezul nop@ii, informa@i de ni\te spioni, au venit, 
c[utând, jandarmii. |i atunci oamenii de paz[ au fu-
git s[ întrerup[ Liturghia \i s[-i recomande p[rintelui 
Nicolae s[ plece \i s[ se ascund[ într-o ascunz[toare, 
care îi fusese preg[tit[.

Îns[ acesta netulburat \i, f[r[ s[ se mi\te din loc, 
cum s[vâr\ea slujba, le-a r[spuns:

– Nu v[ fie team[. Nu v[ teme@i. Vor veni, se vor 
închina \i apoi vor pleca în lini\te.

– Dar, p[rinte, aici în[untru va fi foarte r[u dac[ 
te vor vedea. Hai s[ te ascundem. Gr[be\te-te.
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– V-am spus c[ vor veni \i vor pleca.
|i a\a s-a \i întâmplat! P[rintele a continuat f[r[ 

întrerupere Dumnezeasca Liturghie \i când au ajuns 
jandarmii, au intrat în biseric[ cu respect \i dup[ ce 
s-au închinat la icoane, \eful le-a spus oamenilor s[i:

– L[sa@i-i pe cre\tini s[ participe la priveghere. 
Nu au f[cut niciun r[u. Haide@i s[ mergem.

Diminea@[, dup[ ce s-a terminat slujba \i s-au 
adunat s[-\i bea ceaiul, p[rintele Nicolae a întrebat:

– Au venit copiii?
– Au venit, p[rinte, \i imediat au plecat.
– Nu v-am spus eu? Vor veni, se vor închina \i 

vor pleca, f[r[ s[ ne fac[ niciun r[u.

„Dumnezeu este sc[parea \i puterea noastr[, aju-
tor întru necazurile ce ne împresoar[. Pentru aceas-
ta nu ne vom teme când se va cutremura p[mântul 
\i se vor muta mun@ii în inima m[rilor”.

Este cunoscut faptul c[ oamenii sfin@i \i prietenii 
lui Dumnezeu nu se împotrivesc, nici nu se plâng de 
„relele” lumii \i, mai ales, în biseric[. Nu este treaba 
lor s[ vad[ zilnic scandalurile, necazurile personale \i 
p[catele oamenilor. Iubirea \i mila lui Dumnezeu le 
pomenesc \i le invoc[ în orice moment. Adică ceea 
ce a f[cut \i p[rintele Nicolae! Bucuria \i mântuirea 
oamenilor l-a interesat \i nimic altceva!

De altfel, nu aceasta a f[cut \i Grigorie Palama, 
Macarie Notaras, Nicodim Aghioritul, Papoulakos, 
Cosma Etolianul \i mul@i al@ii?

P[mântul nu este locuit de îngeri. |i nici cre\tinii 
nu sunt supraoameni. Încearc[ \i se lupt[ zi \i noapte 
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Prima care i-a scris biografia \i înso@itoarea permanent[ a 
p[rintelui Nicolae Planas, Urania Papadopoulou \i mai târziu 

monahia Marta.
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s[ fie f[c[tori de pace, milostivi, puri, deschi\i pentru 
lucr[ri de iubire \i pe celelalte le las[ lui Dumnezeu.

P[rintele Nicolae nu a predicat de la amvon, nici 
nu a vorbit mult \i nici nu a scris c[r@i. Însă, a uns cu 
balsam sufletele oamenilor \i L-a sl[vit pe Dumne-
zeu. A cântat aproape în toate ocaziile, a liturghisit, 
s-a rugat neîncetat \i a fost aplecat permanent asupra 
Mineielor, Tetraevangheliarului, Molitfelnicului, Psal-
tirii şi Octoihului. Aceasta a fost comoara cunoa \ terii 
\i credin@ei p[rintelui Nicolae. |i de acolo, a dobân-
dit zilnic izvoarele autentice ale Ortodoxiei sale, ale 
puterii \i gândirii sale cereşti.

Altceva în afar[ de acestea \i departe de spa@iul 
liturgic al bisericii, esen@a şi perspectiva credin@ei \i 
a Ortodoxiei, pentru p[rintele Planas nu a existat. |i, 
pe scurt, niciun om duhovnicesc, teolog sau suflet 
religios n-ar putea exista în afara vie@ii mistice \i sa-
cramentale a Bisericii.

De altfel, în adunarea Bisericii \i sub privirea 
Pantocratorului pictat se afl[ \i responsabilitatea co-
munit[@ii. Unitatea vie@ii, adev[rului \i cuvântului 
speran@ei. |i acolo în[untru se armonizeaz[ credin@a 
cu realitatea necru@[toare. Mo\tenirea bogat[ cu vii-
torul \i a\tept[rile. |i p[rintele Nicolae mai presus de 
asta a tr[it timpul zi de zi cu uimire şi cu simplita-
te de copil mic. A\a ca, încontinuu, din smerenia \i 
bun[tatea lui, s[ fie prin intermediul lumii departe de 
ea, dincolo, în str[lucirile cere\ti!

„Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, 
acela este cel mai mare în împ[r[@ia cerurilor”.





Chemare doxologică

Via@a p[rintelui Nicolae în aceast[ perioad[ a fost 
plin[ de încerc[ri. L-a pierdut pe iubitul său fiu 

duhovnicesc, Ilie. A plecat sora Singlitichia la Ierusa-
limul cel de sus, precum \i Dionisie. Iar Moraitidis, 
dup[ ce a devenit c[lug[r, cu numele de Andronic, a 
adormit în Skiathos.

În plus, \i b[trâne@ea a început s[ cânt[reasc[. 
Bineîn@eles, de ceva timp avea aproape permanent 
un c[ru@a\ pentru deplasare, pe Panaghiotis. Cu toate 
acestea, îl chinuiau durerile de picioare, pentru c[, 
totu\i, continua s[ mearg[, s[ fac[ milostenii \i s[-i 
sfin@easc[ pe oamenii din Atena, oriunde era chemat.

„Seara au venit prin vie, la biserica Sfântului Ioan 
Teologul. Era aici o mic[ s[rb[toare. Urma s[ se fac[ 
slujbele de la ceasul nou[ pân[ la ceasul trei al utre-
niei. Apoi era o pauz[ de dou[ ore, dup[ care se 
s[vâr\ea liturghia.”

În zilele în care sărbătorea la bisericile mai înde-
părtate, grupuri de femei, b[trâni \i copii, îl urmau, 
mergând pe jos peste câmpuri, grădini, livezile cu 
m[slini, viile \i p[\unile de lâng[ muntele Himittos, 
pân[ la Penteli sau prin locurile pustii întinse din 
Kallithea, Noua Smirn[ \i Tzitzifies.
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|i era o mare mângâiere \i speran@[ pentru ace\
tia puţini câţi erau, s[ vad[ un astfel de b[trânel slab, 
gârbovit \i vorbind pu@in, care î\i târâia literalmente 
picioarele, s[ aib[ în interiorul s[u atât de mult[ pu-
tere \i atât de mult[ perseveren@[.

În acela\i timp, \i parohia Sfântul Ioan s-a m[rit 
\i au hot[rât s[ d[râme biserica veche, \i în locul ei 
s[ ridice una nou[.

„Biserica de ast[zi a Sfântului Ioan al Vânătorului 
se datoreaz[ în mare parte lui (p[rintelui Planas) \i 
ac@iunilor unui alt cleric educat \i dedicat, preotul Ni-
colae Lampropoulos. Mult[ lume, datorit[ p[rintelui 
Planas, a venit la micu@a bisericu@[, \i veniturile aces-
teia, desigur, au crescut. În acela\i timp s-a m[rit \i 
cartierul \i a devenit, în timp, o parohie mare. Toa-
te câ\tigurile sale, p[rintele Nicolae le-a dat bisericii 
\i s[racilor. A cump[rat icoane \i a oferit 12 mii de 
drahme de dinainte de r[zboi, a\a cum reiese din 
acte, \i cincisprezece de dup[ r[zboi”.

Monahia Marta

Dar, a\a cum am spus, b[trâne@ile îl urm[reau 
pe p[rintele Nicolae f[r[ mil[! Panagiotis îl aducea 
cu c[ru@a lui pân[ la u\a casei. |i apoi îl ajuta s[ co-
boare. |i din nou îl sprijinea cu aten@ie s[ urce încet 
cele câteva trepte ale str[zii Drakou 39. Era atât de 
epuizat, încât la cea mai mic[ mi\care obosea \i, de 
câteva ori, i-a venit s[ le\ine! ...

Totu\i, dup[ ce intra în cas[ \i î\i a\eza rasa, î\i 
continua lucrarea.

– Maria, copilul meu, s[ m[nânce copiii care au 
venit în urma mea. D[-le s[ m[nânce!
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– Da, p[rinte. Îi vom aranja pe toţi, fii lini\tit. 
Întinde-te s[ te odihne\ti!

P[rintele privegherilor din Atena, la o vârst[ deja înaintat[, 
înso@it de c[ru@a\ul lui, domnul Panaghiotis
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|i dup[ ce pleca s[ se odihneasc[ pentru puţină 
vreme în propriul s[u colţ, privirea lui imediat se 
pierdea, pleca din acel loc \i se îndrepta spre o gala-
xie îndep[rtat[, str[lucitoare, în care nu existau fiin@e 
p[mânte\ti, voci concrete \i sunete cunoscute!

Între timp Maria, nora sa, preg[tea în cuptor 
mâncare proaspătă \i o oferea roiului de femei care 
îl urmau pe p[rinte \i oricui se întâmpla s[ fie cu ele 
– str[in sau cunoscut – şi trebuia şi acela să ia masa.

– Dumnezeu, Dumnezeu ni l-a trimis \i pe aces-
ta, Maria. Pune-i \i lui s[ m[nânce.

În acea var[ a anului 1931, i-a fost foarte greu 
p[rintelui Nicolae. S-a chinuit cu c[ldura \i norii de 
praf. Transpira în continuu. Aplecat, sprijinindu-se 
întotdeauna în baston, a încercat s[-\i s[vâr\easc[ 
slujirile, respirând greu. La începutul lunii iunie, ime-
diat dup[ ce a reu\it s[ consume tot ce era în sfântul 
Potir, a le\inat. Îns[ imediat au alergat la el \i l-au 
scos în curtea bisericii Sfântului Elisei, la aer. |i doc-
torul, care se g[sea acolo, l-a ajutat s[-\i revin[:

– Nu pot, copiii mei, nu mai pot, Hristoase al 
meu, a \optit încet. |i a fost ca \i cum a vrut s[ se 
justifice oamenilor \i lui Dumnezeu c[ nu mai avea 
puteri s[ îi slujeasc[!...

 La scurt timp a venit \i Panagiotis \i l-a dus acas[. 
To@i ai lui imediat au venit în urma lui. |i, dup[ ce \i-a 
revenit în totalitate, prietenii doctori, care totdeauna 
l-au respectat \i l-au urmat, i-au spus c[ trebuie întâi 
s[-\i refac[ puterile \i apoi s[ ias[ din nou pe str[zi.

|i mul@i oameni oficiali \i neoficiali l-au vizitat, 
atâta timp cât a r[mas acas[. |i nu doar s[-l vad[ \i 
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s[ afle cum se simte. Dar \i s[-l aud[ \i s[ participe 
la slujbele pe care continua s[ le s[vâr\easc[, în ciu-
da st[rii s[n[t[@ii sale, în cas[, din patul în care se 
odihnea.

Victoria nu a plecat niciun moment de lâng[ el. A 
citit în continuu, \i când cânta Utrenia, când Ceasurile 
\i când Paraclisul. |i p[rintele Nicolae, din col@ul patu-
lui, î\i ridica mâna, cu dificultate, \i binecuvânta \optit, 
privind c[tre infinit! Dincolo de acea camer[ mic[:

„Mântuie\te, Doamne, poporul T[u…”.

Aceast[ situa@ie a continuat pân[ în octombrie 
1931, când p[rintele \i-a redobândit puterile trupeşti, 
iar medicii i-au permis s[ mearg[ s[ liturghiseasc[, în 
23 octombrie, de ziua Sfântului Iacov, în parohia sa.

Ie\ind pe strad[, a rev[zut Atena, f[r[ s[ observe 
vreo schimbare! Ora\ul răvăşit continua s[ fie plin de 
problemele politice \i economice, în ciuda eforturilor 
depuse de unii lideri pentru a corecta anumite lucruri.

Toamna îns[, care era dulce \i frumoas[, a igno-
rat aceste nelini\ti ale atenienilor, \i oamenii p[rintelui 
Planas s-au adunat pentru a-l asculta pe p[storul lor 
la Sfântul Ioan.

Cu toate acestea, atâta timp cât a slujit, cu mare 
efort, înso@itorii lui au fost nelini\ti@i, ca nu cumva s[ 
p[@easc[ ceva. Dar, din fericire, a reu\it s[ slujeasc[ 
pân[ la cap[t, f[r[ s[ se întâmple ceva neprev[zut. 
|i abia atunci s-a a\ezat s[ se odihneasc[. Nespus 
de ferici@i, i-au adus pe o tav[ de argint pâine \i vin 
dulce, ro\u, iar dup[ ce a b[ut \i ultima înghi@itur[ 
din pahar a spus mul@umit:
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– Slavă lui Dumnezeu, am reu\it \i anul acesta. 
Fa@a lui str[lucea. |i împreun[ cu el s-au bucurat to@i 
aceia care erau lâng[ el.

În acel moment, într-adev[r, semăna cu o figur[ 
sfânt[, parc[ desprins[ dintr-o fresc[ bizantin[ din 
Muntele Athos, a\a cum st[tea, purtând culionul ne-
gru, în mijlocul c[ruia era brodat[ o cruce ro\ie.



„Să nu glăsuiască mulţimile!...”

Povestea vieţii p[rintelui Nicolae Planas, derulân-
du-i anii, a ajuns la sfâr\itul ei! A fost o mare 

str[lucire în Atena, în ger  ul singur[t[@ii ei, care îns[ 
a ajuns s[ pâlpâie \i s[ piar[ de pe fa@a p[mântului, 
l[sând în urma ei multe amintiri \i o experien@[ nos-
talgic[ nu f[r[ importan@[ pentru anii urm[tori.

Desigur, a prins din nou putere p[rintele \i \i-a 
reînceput activit[@ile, îns[ la o scară mai mică. Îns[ 
toate au p[rut c[ se vor sfârşi în duminica Fiului Ri-
sipitor din anul 1932, când a slujit pentru ultima dat[ 
în biserica Sfântul Ioan. Dup[ aceast[ liturghie, tur-
ma sa nu l-a mai v[zut venind din strada Petmeza, 
traversând podul din fa@a bisericii Sfântul Pantelimon 
peste râul Ilissos \i apoi cotind la dreapta pentru a 
urca încet peste câmpuri, terenuri agricole \i a\ez[ri 
r[zle@e c[tre Sfântul Ioan al Vân[torului.

În aceast[ perioad[ s-a lăsat în grija bunei sale 
nurori Maria \i a fiului s[u, Ioan, f[r[ ca aceasta s[ 
însemne c[ \i-a pierdut definitiv puterile. Pentru c[ 
\i rug[ciunile \i le-a f[cut, \i mintea i-a r[mas foarte 
limpede \i a continuat s[ spun[ celor din jur cuvinte 
luminate.
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Dar a venit vremea s[ se odihneasc[ o dat[ pen-
tru totdeauna, a\a cum \i-a dorit!... Vedea deja acele 
plaje îndep[rtate din Naxos, în imagina@ia lui, \i erau 
momente în care unele cuvinte ale lui – profetice – 
nu au fost în@elese de ai lui, care zi \i noapte au stat 
lâng[ el cu dragoste \i admira@ie.

Repede s-a aflat c[ p[rintele Nicolae era nepu-
tincios în acele zile, \i to@i cei din cartierul Gargaretas 
întrebau zilnic:

– Ce face p[rintele?
– Cum se simte p[rintele nostru Nicolae?
– Este pu@in bolnav. L-au ajuns b[trâne@ile, 

r[spundea doamna Maria.
– I-a@i adus doctor?, întrebau din nou.
– O mul@ime de doctori sunt lâng[ el. Dar el spu-

ne c[ „Doctor este numai Dumnezeu”.
Îns[, încontinuu prietenii medici, precum Dimitrie 

Lampadariou, Nicolae Lorandos \i al@ii, l-au urm[rit \i 
îi cuno\teau starea în care se afla, dând încontinuu 
instruc@iuni \i vizitându-l zilnic acas[.

Aceast[ situa@ie nu a durat îns[ nici m[car o 
s[pt[mân[. În ajunul zilei de joi din s[pt[mâna de 
dinainte de începutul Postului Mare s-a ridicat pu@in 
\i a chemat-o lâng[ el pe nora sa.

– Maria, ce lumin[, ce soare este acesta din 
oglind[?, a întrebat-o. Nu pot, fata mea, s[-l privesc.

– Da, p[rinte, voi închide geamul care este în 
spatele t[u.

– Maria!
– Ce este p[rinte?
– Nu mi-l sco@i pe acest copila\ care st[ pe piep-

tul meu? M[ împiedic[!... Trage-l.
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În diminea@a urm[toare, de\i se afla lâng[ el Vic-
toria, nici nu au citit, nici nu au vorbit, dar nici nu a 
mâncat ceva.

În seara zilei de joi, în care au venit acas[ rude 
\i prieteni s[ m[nânce carne dup[ cum era obiceiul 
înaintea l[satului secului la carne, p[rintele a putut, 
din patul lui, să-i binecuvânteze.

– Harul dumnezeiesc s[ le înmul@easc[ mereu, a 
\optit \i s-a scufundat din nou în fericirea din adân-
cul s[u. Cum au început s[ m[nânce oamenii, l-au 
auzit dintr-o dat[ pe p[rintele Nicolae c[ încearc[ s[ 
tu \ easc[ de câteva ori obosit, neajutorat. |i atunci to@i 
s-au ridicat dintr-odată de la mas[ \i au fugit în camera 
mic[ de lâng[, s[ vad[ ce se întâmpl[. P[rintele se afla 
acolo, a\a cum l-au l[sat, acoperit în col@ul lui, cu mâi-
nile încruci \ ate, cufundat deja în somnul lui ve \ nic. 
A\a, în lini\te, ca o pas[re mic[ a p[r[sit aceast[ lume, 
unde a slujit pân[ la ultima lui respira@ie.

A plecat \i el, ca prietenul s[u Alexandru Papadi-
amantis, c[tre plajele din Naxos, M[n[stirea Precistei 
şi biserica str[mo\easc[ a Planazilor, Sfântul Nicolae 
din Palatia, în care, nev[zut, va sluji ve\nic, f[r[ s[ fie 
împiedicat de lucruri văzute \i materiale!

|i s-au împlinit în acea zi de joi, 2 martie 1932, 
s[rb[toarea Sfântului Isihie, exact 48 de ani de când 
a fost hirotonit preot p[rintele Nicolae.

„Moartea unei p[s[ri! Somn de copil! Sfâr\itul 
m[rturisitorului, care se pred[ în mâinile lui Dum-
nezeu curajos \i de bun[ voie. Sufletul nostalgicului 
a l[sat zdren@ele lui mizerabile \i a dat din aripi ca 
heruvimii spre patria lui ve\nic[”.

Dup[ ce au constatat moartea p[rintelui Nicolae \i 
au trecut câteva minute pân[ ce au con\tientizat cei ai lui 
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acest lucru, a fost chemat p[rintele Nicolae Lampropoulos 
cu al@i doi preo@i, şi i-au cântat un trisaghion. |i toate 
s-au f[cut precum era potrivit pentru un astfel de om, 
levit \i sfânt, care s-a consumat la altarul Bisericii.

Dup[ pu@in timp, a ajuns \i doamna Damigou, 
sora sculptorului Giorgantis, care f[ceau parte din 
anturajul mai larg al p[rintelui. 

În acel moment se vorbea despre mort \i î\i 
dep[nau încet, în jurul rămăşiţelor pământeşti, aminti-
rile întregii lui vie@i, faptele sale bune \i harismele lui. 
Dar, f[r[ plâns tânguitor, f[r[ lamenta@ii \i bocete. Ci 
cu senin[tate \i pace, care nasc prudenţa \i speran@a. 
Mai mult decât atât, Victoria citea lâng[ u\[.

|i atunci, dintr-o dat[, a\a cum era, nemi\cat, 
ve\nic, ai spune, p[rintele Nicolae, a\ezat în sicri-
ul lui mic, simplu, de lemn, doamna Damigou, care 
st[tea t[cut[ într-un col@, a fost fulgerat[ de un gând 
\i imediat i l-a împ[rt[\it \i fiului Planas \i i-a spus:

– Ioan, amprenta! S[-i lu[m repede amprenta 
fe @ ei lui!... 

La auzul numai a unei astfel de idei, Ioan Planas 
a fost zdruncinat în adâncul triste@ii lui.

– Ce vrei s[ spui?
– Ceea ce ai auzit. P[rintele Nicolae trebuie nu 

numai ca model, dar \i ca form[, s[ r[mân[, ca teza-
ur de amintire în istorie. Aceasta este, Ioan!

– Niciodat[, niciodat[ nu voi permite a\a ceva, a 
r[spuns hot[rât. Nu este nevoie.

|i cu insisten@[ a refuzat, din motive emo@ionale, 
un astfel de lucru pentru tat[l s[u.

– Dar nu mai apar@ine numai familiei Planas, 
p[rintele Nicolae, Ioan. În viitor acest smerit p[rinte 
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îi va mi\ca \i îi va sprijini pe to@i grecii, \i dincolo de 
Atena. |i este corect s[ vad[ adev[rata fa@[ a figurii 
sale sfinte, a insistat doamna Damigou.

Dar acela nu a dorit s[ aud[ nimic, pentru a fi 
convins. |i au trebuit s[ insiste \i alte voci mai auto-
ritare, pentru a înl[tura obiec@iile lui emo@ionale \i s[ 
permit[ în sfâr\it s[ se fac[ amprenta fe@ei tat[lui s[u.

Apoi a fost informat de c[tre sora lui s[ vin[ cu-
noscutul sculptor al Atenei, Nicolae Giorgantis, care 
avea atelierul pe strada Anapafseos, pentru a lua am-
prenta fe@ei p[rintelui. |i, în paralel, la comanda sculp-
torului, s[ se fac[ „trei fotografii ale fe@ei mortului de 
c[tre celebrul fotograf Trifon..., care l-a fotografiat în 
ziua înmormânt[rii”, a\a cum se men@ioneaz[ în acte-
le consiliului parohial al bisericii Sfântul Ioan, din 31 
Martie 1932. |i dup[ pu@in timp a fost f[cut bustul, care 
exist[ pân[ în prezent \i se afl[ în pia@a din fa@a bise-
ricii Sfântului Ioan de pe strada Vouliagmenis, unde a 
slujit, \i care arat[ adev[rata fa@[ blând[ a sfântului.

În diminea@a zilei urm[toare, p[rintele Nicolae a 
fost mutat pentru închinare în biserica Sfântul Ioan. 
|i din acel moment au început s[ bat[ clopotele de 
înmormântare ale bisericilor Sfântul Ioan din Garga-
retas, Sfântul Ioan al Vân[torului, Sfântul Pantelimon 
din Ilissos \i Sfântul Elisei.

Actele Adun[rii speciale a Consiliului parohial

„În Atena ast[zi, 4 Martie 1932, vineri ora 10 îna-
inte de amiaz[, subsemna@ii preotul N. Lampropoulos, 
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Constantin Haris, Apost. Axarlis \i Emman. Kopeliadis, 
membrii consiliului parohial al bisericii Sfântul Ioan 
Vouliagmenis, s-au întrunit în biroul Bisericii la invita@
ia special[ a pre\edintelui consiliului, pr. N. Lampro-
poulos, din cauza mor@ii preacucernicului preot pa-
roh Nicolae Planas, care a fost în parohia noastr[ timp 
de 50 de ani f[r[ întrerupere în deplin[ sfin@enie cre\
tin[ \i fric[ de Dumnezeu, am hot[rât:

1) Vot[m ca toate cheltuielile din momentul de-
punerii sicriului în biseric[ \i cele ce urmează pân[ la 
punerea în mormânt, s[ fie în cinstea celui adormit.

 2) S[ fie expus sicriul lui în mijlocul bisericii 24 
de ore pentru închinare \i s[rutare.

3) Se stabile\te locul de îngropare, în curtea biseri-
cii, lâng[ gr[dina de flori \i col@ul str[zii Vouliagmeni.

4) S[ fie invitat mitropolitul Atenei, Hrisostom Pa-
padopoulos, s[ participe la slujba înmormânt[rii şi să 
prezideze soborul, \i

5) S[-i fie prezentat[ Înaltpreasfin@itului o scri-
soare de mul@umire, că a încuviinţat să aprobe ru-
gămintea comună exprimată de enoriaşii noştri, ca 
sicriul s[ fie îngropat în curtea bisericii parohiale.

A alc[tuit prezentul act \i semneaz[
Pre\edintele,    Membrii, 
N. Lampropoulos  Emm. Kopeliadis ş.c.
preot”
Între timp: „|tirea adormirii s-a r[spândit fulger[tor 

în parohia lui \i în tot ora\ul Atena…”.
Trei zile a r[mas sicriul p[rintelui în biseric[. |i, 

în acest timp, mii de oameni au venit pentru a-i da 
„ultima s[rutare”, \i s[ ia curaj de la aceast[ a\a de 
micu@[ „f[ptur[” uman[, care totu\i, în interiorul lui, 
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a ascuns o nesfârşit de puternică flac[r[ duhovni-
ceasc[, bun[tate \i ascultare.

Sâmb[t[ dup[-amiaz[ a venit la biseric[ arhie-
piscopul Hrisostom, care a îngenuncheat în fa@a tru-
pului smeritului preot. |i apoi, dup[ ce a citit cu al@i 
preo@i slujba de înmormântare, a rostit \i un cuvânt 
sco@ând în eviden@[ harismele \i activitatea preo @ easc[ 
ale p[rintelui Nicolae Planas, a „preotului \i împre-
un[ slujitorului...”.

Un necrolog a rostit \i Costache Matteakis, mai 
târziu mitropolit, care a fost un ucenic apropiat al 
p[rintelui \i s-a îmbr[cat de multe ori „preo@e\te”, 
slujind în altar.

Din acel moment şi ulterior moa\tele sfântului 
p[rinte al Atenei au devenit brusc un simbol! A fost 
ridicat ca un stindard al purit[@ii \i al iubirii jertfelnice 
în acele vremuri tulburi. De aceea \i mul@imea care a 
urm[rit aceast[ ultimă ceremonie a cerut insistent s[ fie 
purtate peste tot moa\tele lui, prin mahalalele ora\ului, 
pe str[du@ele pe care a mers când era înc[ în via@[ \i prin 
fa@a caselor, în care ocazional a locuit. Sufletele care l-au 
iubit \i au crezut în sfin@enia lui doreau s[-l vad[ trecând 
pentru ultima dat[ prin fa@a pragului u\ii lor.

„A tr[it în sudoarea frun@ii. A murit s[rac \i \i-a 
g[sit odihna eforturilor sale. Trupul lui obosit \i chi-
nuit, încovoiat de aplecare \i apăsare, a devenit drept 
pe patul funerar. Sper \i cred c[ va merge într-o alt[ 
lume, s[racul, foarte aproape de s[racul Laz[r. Da, 
aproape, foarte aproape” (G. Valetas).

Mormântul P[rintelui Planas s-a hotărât să fie 
pus în curtea bisericii Sfântul Ioan al Vân[torului, 
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unde a slujit în mod rodnic atât de mul@i ani. Iar când 
a venit timpul s[ se sape groapa mormântului în so-
lul Atticii, atunci toat[ mul@imea se întrecea s[ sape 
pentru a avea parte de „bine”, de asemenea, pentru 
a-\i exprima respectul \i cinstirea lor pentru p[rintele 
mort al Atenei.

Dar acest lucru, practic, nu s-a putut face. De 
aceea, cei care s-au aflat în jur – \i erau mul@i – s-a 
stabilit s[ sape, fiecare, câte o parte. |i astfel acolo, 
cu participarea oamenilor \i cu lacrimile fiec[rui su-
flet îndurerat din Atena, care, cel pu@in o dat[, l-a în-
tâlnit pe bunul \i binevoitorul părinte Nicolae Planas, 
a fost salutat pentru marea c[l[torie.

|i avea atunci 81 de ani.

„Eu m-am culcat \i am adormit... 
c[ Domnul m[ va sprijini”

În ziua urm[toare, în registrul serviciului de stare 
civil[ din Atena, a fost înregistrat[ moartea p[rintelui 
Nicolae Planas cu aceste pu@ine cuvinte:

„În Atena ast[zi, 4 Martie 1932, vineri, ora 11 
p.m. \i la serviciul de stare civil[… s-a prezentat Dio-
nisie Dekoulakos, în vârst[ de 45 de ani, vânz[tor de 
vin… \i a declarat c[ în Atena, în casa aflat[ pe strada 
Drakou la num[rul 31, în 2 Martie, joi la ora 9 p.m., 
a murit Nicolae Planas, v[duv, locuitor al Atenei, din 
Naxos, în vârst[ de 81 de ani, preot…, fiul lui Ioan \i 
al Iustinei \i so@ al Elenei, care se numea Proveleggi-
os. Moartea, dup[ certificatul medicului Antonopou-
los, a survenit din cauza b[trâne@ii…”. 





Trandafir al Naxosului şi al Atenei

A trecut un timp dup[ moartea p[rintelui Nicolae 
Planas. Cu toate acestea, mult[ lume din Atena 

înc[ mai vorbea despre sfin@enia \i despre bogata lui 
lucrare filantropic[.

Î\i aminteau de copil[ria lui, de faptul c[ nu ţi-
nea la bani, \i pe cei pe care îi primea, îi d[ruia ime-
diat, \i chiar de viziunile \i proorociile lui.

– Om sfânt, p[rintele Nicolae, spunea unul.
– Oricine dorea, î\i b[ga mâna în buzunarul lui 

\i îi lua banii. L-am v[zut cu ochii mei pe unul ticălos 
f[când a\a ceva, spunea altul.

– Mie p[rintele mi-a împ[cat familia. F[r[ acesta 
mi-a\ fi pierdut \i b[rbatul \i copiii.

– Pentru prima dat[ am v[zut un p[rinte s[ se 
roage s[ se fac[ bine un cal!... Era pe moarte \i l-a 
înviat.

– Eu l-am v[zut când eram înc[ copil, mergând 
deasupra p[mântului.

– |i eu l-am v[zut.
– Pe mine m-a impresionat cum urca pe o sc[ri @ [ 

@inând o lumânare aprins[ \i se închina la toate icoa-
nele care se aflau sus.
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– Eu cred c[ acest p[rinte s-a n[scut s[ fie preot. 
S[ se roage \i s[ cânte de la r[s[ritul soarelui pân[ 
noaptea în biseric[.

– Pe mine m-a impresionat r[bdarea lui.
– Eu cred c[ Atena n-a mai avut un astfel de 

p[rinte cu atâta lumin[ în via@a lui \i atâta smerenie.
– Femei s[race, copii, tineri treceau pe la chilia 

lui \i întotdeauna avea ceva s[ le dea pentru a-şi 
acoperi nevoile.

– A fost un adev[rat înger, acest p[rinte, care 
cine \tie când va mai reveni de sus pe p[mânt!...

„De îndată ce vroia cineva prescurile rămase de 
la Sfânta Liturghie, cât \i banii, el îi d[dea s[racilor… 
N-a fost niciodat[ preocupat de bani, milostiv, com-
pătimitor \i iubitor al binelui a fost întotdeauna”.

Biografia p[rintelui Nicolae Planas este istoria 
unui suflet plin de bogate comori ale Ortodoxiei.

„Nici nu a mers în c[l[torii, nici nu a fost mi\cat 
de sentimente mari \i de ambi@ii, nici nu s-a bucurat 
de câ\tigurile vie@ii”.

– Eu, doar pu@ine zile am fost mirean!... spunea 
anturajului s[u.

Öi cum scria Fotis Kontoglou, pe bună dreptate:
„Care stăpân, care bogat a tr[it ca p[rintele Planas, 

care nu a avut «unde s[-\i plece capul»? Care om sl[vit a 
fost iubit cât a fost iubit p[rintele Nicolae, care se ascun-
dea s[ nu-l vad[ nimeni? Care retor a fost mai expresiv 
ca p[rintele Nicolae, care se bâlbâia ca un copil?

Cunoa\terea Ortodoxiei este simplitatea inimii 
care aduce credin@a. |i unde exist[ credin@[ adev[rat[ 
\i neclintit[, se descoper[ toate harismele duhovni-
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ce\ti \i darurile lui Dumnezeu… preo@i sfin@i@i \i s[ 
fie neînv[@a@i. Cu cât mai neînv[@a@i \i simpli sunt, cu 
atât mai mult îi cinste\te poporul \i îi iube\te \i merg 
lâng[ ei ca la un refugiu”.

Ast[zi, pe m[sur[ ce trece timpul \i apreciem lucrarea 
p[rintelui Nicolae Planas, cu atât mai mult recunoa \ terea 
lui cre\te. |i cu atât mai mult admiraţia noastr[ devine 
mai profund[ \i ia forma ocrotirii \i a a\teptării.

Un fiu al Bisericii, care sem[na la multe cu 
p[rintele, Vasile Moustakis, scria în 1983:

„Acest trandafir însufle@it a fost d[ruit bisericii 
noastre de insula Naxos. Acolo s-a n[scut Sfântul. Nu 
a înv[@at mult[ carte, dar aceasta nu l-a împiedicat, 
de mic copil, s[ fie om luminat. A avut în interiorul 
lui în@elepciunea lui Dumnezeu, care este d[ruit[ su-
fletelor simple, nevinovate \i virtuoase”.

Prin urmare, mai mult ca oricând, prezen@a p[rintelui 
Nicolae în via@a Bisericii este indispensabil[ ast[zi. La fel 
ca b[trânul stare@ Dionisie, Epifanie Dimitriadis, p[rin @ ii 
colivari din Skiathos, ieromonahul Nifon, avva David, 
avva Moise, Flavian, cei doi Alexandru din Skiathos, 
Filotei Zervakos, Nectarie Kefalas \i p[rintele Nicolae 
Planas salveaz[ filonurile mistice ale vie@ii duhovnice\ti, 
care au puterea s[ sparg[ betonul inimilor împietrite ale 
oamenilor \i s[ deschid[ accesul la paradisul pierdut.

To@i ace\tia au fost sarea p[mântului. „Minorita-
tea” mântuitoare, care a continuat \i a reînnoit duhul 
Ortodoxiei în mod constant \i cu entuziasm.

Un alt fiu duhovnicesc al p[rintelui Nicolae, 
Constantin, mai târziu mitropolitul Tit, a scris:

„Sfin@enia acestuia a fost cunoscut[ de to@i! To@i 
îl apreciau \i îl cinsteau. Copiii mici, v[zându-l pe 
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acesta, veneau la biseric[, înso@indu-l, urmându-l în 
t[cere. Ace\ti copii au strigat c[ l-au v[zut mergând 
deasupra p[mântului… Mul@i au povestit câte semne 
minunate s-au petrecut prin rug[ciunea acestuia…”.

Triste@ea \i doliul pentru moartea p[rintelui Ni-
colae au fost mai mari în sufletele oamenilor simpli. 
Pentru c[ aceste fiin@e l-au pierdut pe protectorul lor, 
pe prietenul \i părintele lor. Acel b[trânel micu@, îm-
brăcat în rasă, în interiorul lui, ascundea o imens[, ai 
spune, putere \i un mare curaj.

Un alt ucenic iubitor al p[rintelui Planas, Kostis 
Bastias, scria în 1974 despre smeritul levit din Atena:

„Când l-au nedrept[@it, l-au alungat, l-au certat, 
nu a spus niciun cuvânt, ci doar a plâns ca un copil 
mic, L-a sl[vit pe Dumnezeu \i L-a implorat s[-i ierte 
pe cei care îl persecutau pe nedrept. Nici bani nu a 
avut \i nici educa@ie, nici elocin@[ s[ spun[ predici, 
nici elogii pentru protectori. A avut îns[ altele. Cre-
din@[ \i dragoste... A fost s[rac de bun[voie, a fost 
s[racul ideal, a fost urma\ul Celui dintâi S[rac, Dom-
nul nostru. Ar fi putut tr[i confortabil, s[ fac[ mici 
economii pentru b[trâne@e \i s[ împart[ \i milostenii. 
Dar nu a f[cut-o. Le-a împ[r@it pe toate”.

Fericitul Filotei Zervakos, stare@ul m[n[stirii Lon-
gobarda din Paros, a fost un tân[r iubitor de prive-
gheri, ucenic \i apropiat al p[rintelui Planas. |i nu 
numai aceasta! Dar a adus cu el \i al@i tineri care 
au participat la slujbele de la Sfântul Elisei, care se 
f[ceau întotdeauna dup[ tipic aghioritic. |i dup[ un 
timp, dup[ ce s-au c[lug[rit, s-au adunat în M[n[stirea 
Longobarda \i au fondat o chinovie. Astfel de nuclee, 
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care îşi trag rădăcinile duhovniceşti de la p[rintele 
Nicolae Planas, au fost \i în multe alte biserici \i 
m[n[stiri din Atena.

Mai târziu, despre aceast[ iradiere spiritual[ a 
p[rintelui Nicolae scria p[rintele Filotei Zervakos:

„P[rintele Nicolae Planas în simplitatea lui, în 
ner[utatea \i iubirea adev[rat[ fa@[ de aproapele, i-a 
primit pe cei pomeniţi mai sus (pe be@ivul Aleco \i pe 
cel[lalt mincinos), ca s[-i mântuiasc[, a\a cum Mântu-
itorul i-a primit pe vame\i, pe desfrânate, pe p[c[to\i 
\i, din aceast[ cauz[, a fost judecat de c[tre fariseii \i 
c[rturarii iudeilor ca prieten al vame\ilor, desfrânatelor 
\i p[c[to\ilor; la fel \i pe p[rintele Nicolae l-au deza-
probat public c[ nu trebuia s[ se însoţească şi să co-
munice cu astfel de oameni p[c[to\i. Din informa @ iile 
primite, Aleco be@ivul la sfâr\itul vie @ ii lui s-a îmbol-
năvit, s-a poc[it, s-a spovedit \i s-a mântuit; probabil 
\i cel[lalt s-a mântuit. Dar p[rintele Nicolae a avut \i 
ucenici buni, b[rba@i \i femei, c[s[tori@i \i nec[s[tori@i, 
care îl cinsteau, îl respectau \i îl iubeau ca p[rinte al lor 
duhovnicesc \i ca sfânt. Dintre ace \ ti fii duhovnice\ti, 
unii au devenit c[lug[ri. Printre ucenicii credincio\i \i 
fiii duhovnice \ ti au fost paraclisierul de la Sfântul Eli-
sei, Ioachim Kourtis din Naxos, compatriot al p[rintelui 
Nicolae \i imitator al lui în smerenie, simplitate \i 
ner[utate, care împreun[ cu al@i cinci tineri ale\i au ve-
nit \i s-au f[cut c[lug[ri. To@i veneau la privegherile de 
la Sfântul Elisei \i l-au cunoscut pe p[rintele Nicolae. 
Ace\tia sunt: Ilie Sideris, ieromonah şi duhovnic, Teofil 
Zamaros, ieromonah şi duhovnic, Filotei Fotiadis, Ma-
xim Niotis, care a murit în Muntele Athos”.
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De altfel, la o lun[ dup[ moartea p[rintelui Nico-
lae, revista „Societatea Sfânt[”, din 1 aprilie 1932, a scris 
în mod semnificativ, cu titlul „Paradoxul clerical”:

„P[rintele Nicolae, de la privegherile de la Sfân-
tul Elisei, a plecat la bucuria ve\nic[. Însuşirea lui 
preo @ easc[ cea mai înaltă a fost cur[@ia sa. Se spu-
nea c[ era un rug[tor inspirat. Bog[@ia lui a fost 
ieftin[tatea @inutei. Slava, bun[tatea \i bun[voin@a lui 
s[ îi mul @ umeasc[ pe cei care îi cereau sprijinul. As-
pectul s[u exterior, comparativ cu înfăţişările ostentati-
ve ale altora, era f[r[ valoare, dar prin aceast[ absen @ [ 
se manifesta m[re@ia purit[@ii interioare. V-ar fi p[rut 
c[ nu merit[ efortul s[-l observa@i \i totu\i a@i fi vrut s[ 
fi@i în locul lui. A fost o dovadă a deşertăciunilor ex-
ploatării religiei. A fost un teribil oponent neobosit al 
afi\[rii porfirei \i vizonului, a aurului \i argintului.

Nu \tim dac[ în cunoa\terea lui a fost ceea ce 
p[rea a fi. Dar dac[ p[rea a fi unul din filosofii cre-
din@ei, a\a cum era, atunci este drept s[ fie numit 
icoan[ vie a fericitului «s[rac cu duhul», a cre\tinului 
vrednic de împ[r[@ia cerurilor, precum Domnul a în-
văţat şi caracterizat în cuvintele Lui”. 

Multe dintre femeile care îl urmau pe p[rintele 
Nicolae, care mai târziu au devenit monahii, \i-au 
reamintit de drumurile lor cu p[rintele \i au încercat 
s[ povesteasc[ sau s[ scrie toate lucrurile minunate 
pe care înc[ \i le aminteau.

Printre aceste fiin@e dedicate erau \i monahia 
Marta (Papadopoulos), stare@a Partenia (Mandila), „o 
c[lug[ri@[” Victoria, care a fost psalta \i înso@itoarea 
lui, pân[ în ziua mor@ii p[rintelui Nicolae. A murit opt 
ani dup[ p[rintele \i a povestit cele pe care le-a \tiut 
– cunoscute \i necunoscute – despre sfin@enia lui.
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Mai mult decât atât, stare@ul m[n[stirii Fanero-
meni din Naxos, Chiril Constantin Sarantinos (1873-
1947), a cunoscut via@a p[rintelui Planas \i a vorbit 
despre el. La fel \i domnul Manolis Kampanellis, Ni-
colae Spiliotis \i mul@i al@ii, care au fost binecuvânta@i 
de harul lui \i vorbeau despre el de multe ori când se 
întâlneau la adun[ri sau în conversa@ii private.

Nu numai cunoscu@ii îns[, care au tr[it lâng[ p[rintele 
Planas, ci \i al@ii, care au primit în mod indirect iradierea 
lui, m[rturisesc f[r[ echivoc c[ p[rintele Nicolae Planas 
a fost o stea, un trandafir, o galaxie, un manuscris bogat, 
având în întregime tezaurizat[ porunca lui Dumnezeu.

Recent, \i Înalt Prea Sfin@itul Mitropolit al Patrei, Ni-
codim, dep[nând cu nostalgie amintirile lui personale, 
de când era copil, î\i aminte\te de p[rintele Nicolae, 
sfântul lui Dumnezeu, \i, printre altele relatate în refera-
tul s[u c[tre Sfântul Sinod (1991), pentru „Proclamarea 
fericitului preot Nicolae Planas din Naxos ca sfânt” (Peri-
odicul Efimerios 1-11 \i 1-12/1991 nr. 16 \i 17), noteaz[:

„P[rintele Nicolae Planas s-a dedicat lui Dumnezeu 
\i Bisericii, din tinere@e. |i devenind preot, mânca de 
obicei o bucat[ de pâine \i pu@ine verde@uri, pe care le 
aduna el singur, \i de asemenea pu@in lapte, care îi era 
oferit de p[storii din zona pustie atunci (Dourgoti – Neos 
Kosmos), \i ast[zi foarte populat[ (Katsipodi – Dafni), 
din mijlocul Atenei. |i pu@inii bani care îi erau da@i sau 
orice altceva erau date spre fapte bune… Bog[ @ ia \i 
comoara lui \i centrul \i axul vie@ii \i al existen@ei lui 
au fost via@a liturgic[ a sfintei noastre Biserici ortodoxe. 
Biserica lui Dumnezeu \i cele s[vâr\ite în ea…”

Dar elogiul acestui preot sfânt simplu este sigur 
c[ nu se poate alc[tui cu cuvinte omene\ti! Iar în si-
naxarul lui, oricât ar încerca unii s[-l alc[tuiasc[, nu 
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vor reu\i s[ surprind[ decât o parte din smerenia \i 
bun[tatea lui.

Bisericu@ele ruinate

„Bucura@i-v[, ruine ale Atenei, ale str[inilor 
\i ale grecilor. Bucura@i-v[, de\i nu mai vreau s[ 
v[ v[d, ca s[ nu plâng \i s[ nu înv[@ \i pe al@ii s[ 
plâng[. Triste@e simte fiecare în fa@a voastr[… Via@a 
trebuie s[ plâng[ peste ruinele celor necredincio\i, fie 
str[ini, fie greci” 

(Nikos Velmos).

Sfânta Mas[ a bisericii Sfântul Elisei, cum s-a p[strat neatins[ 
între ruine \i a fost g[sit[ dup[ s[p[turi.
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Nou[ nu ne r[mâne decât s[-l iubim. |i stând 
lâng[ el s[ auzim cuvintele lui simple \i pline de via @ [. 
S[ lu[m exemplu bun[tatea lui. |i plimb[rile lui ne-
sfâr\ite la bisericile din Atena, care în fiecare perioad[, 
ca \i cea contemporan[, constituie izvor de daruri şi 
sursă de elenism. Leg[tur[ \i sprijin al trecutului, dar 
desigur viitor \i chivot al credin@ei ortodoxe.

Îns[, mai presus de toate, ceea ce trebuie s[ 
cunoa\tem \i s[ fie rezultatul întregii noastre istori-
siri, pe care am f[cut-o deschizând uneori pânzele 
noastre \i spre m[ri îndep[rtate, este acela pe care 
în pu @ ine cuvinte ni-l aminte\te un c[lug[r renumit, 
Damaschin, care scrie:

„Ferici@i sunt aceia care sunt s[raci cu inima. Cum? 
S[ nu avem vicle\ug în sufletul nostru; s[ nu hr[nim 
în inima noastr[ r[ut[@i, s[ nu p[rem în exterior sfin@i 
\i buni, iar în interior s[ fim plini de p[cate; s[ nu 
p[rem în exterior smeri@i, iar în interior s[ fim fiare; 
s[ nu p[rem oamenilor smeri@i \i drep@i, iar în interior 
s[ fim mândri; aceasta este s[r[cia inimii; pentru c[ 
dac[ afar[ p[rem buni, dar noi în sufletul nostru avem 
nenum[rate p[cate, care este folosul? Îmbrac[-l pe le-
pros cu haine de aur, ce folos pentru boala lui? Sau 
spal[ paharul în exterior \i în interior să fie murdar, 
la ce folose\te aceasta? Astfel, nu folose\te omului în 
interior s[ fie p[c[tos \i în afar[ s[ par[ sfânt…”

„Bucur[-te, robule credincios al 
privegherilor Înaintemerg[torului
\i lucr[tor minunat;
bucur[-te lauda \i slava 
bisericii proorocului Elisei, p[rinte Nicolae”.





Desf[\urarea cronologic[ a vie@ii 
p[rintelui Nicolae Planas

1801 S-a n[scut în Naxos (Chora) Ioan N. Planas,  
 tat[l p[rintelui Nicolae.
1825 S-a n[scut în Naxos Augustina sau Iustina 
 Melissourgou-Prantouna, mama lui.
1835: Nikolakis Planas (bunicul) \i-a alc[tuit   
 testamentul. În acesta exist[ \i \tampila-blazon  
 a familiei Planas.
1847: S-a c[s[torit tat[l Ioan Planas cu mama   
 Augustina Melissourgou.
1851: S-a n[scut în Naxos primul copil al lui   
 Ioan Planas, Nicolae, \i a fost înregistrat cu  
 num[rul 79 în registrul b[rba@ilor din Naxos.
1855: S-a n[scut în Naxos cel de-al doilea copil al  
 lui Ioan Planas, Suzana sau Ana.
1868 Aprilie 16: a murit în Naxos tat[l lui   
 Nicolae Planas, Ioan Planas (Actul de deces  
 15 din 1868, în vârst[ de 70 de ani).
1876: Augustina, v[duva lui Ioan Planas, face în   
 Naxos o în@elegere de zestre a fiicei Suzana   
 pentru a se c[s[tori cu Ioan Metoharakis   
 în Atena.
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14 Aprilie 1879: Nicolae Planas se c[s[tore \ te  
   în Atena, la biserica Schimb[rii  
   la Fa@[ (Kottaki), cu Elena   
   Proveleggiou din Kithira (Nr.  
   certificat 225 14/4/1879,   
   Arhiepiscopia Atenei).
28 Iulie 1879:  Este hirotonit diacon Nicolae  
   Planas în biserica Schimb[rii la  
   Fa@[ din Plaka (Kottaki)
1880:    S-a n[scut fiul p[rintelui   
   Nicolae în Atena \i este   
   botezat Ioan. Parohia sfântului  
   Ioan – Gargareta.
2 Martie 1884:  Este hirotonit preot la Sfântul  
   Elisei din Atena.
1884:    A fost numit preot paroh la  
   biserica Sfântul Pantelimon   
   Ilissos.
16 Decembrie 1886:  A murit mama Augustina,   
   v[duva lui Ioan Planas, în   
   Atena, Sfântul Pantelimon 
   (actul de deces 1100, AB/1886).
1887:    Este numit preot paroh la 
   Sfântul Ioan al Vân[torului din  
   strada Vouliagmeni.
15 Septembrie 1919: Cununia fiului p[rintelui   
   Nicolae, Ioan Planas, cu Maria
    Dekoulakou în Atena,
   Parohia Sf. Ioan – Gargareta 
   (Nr. Înregistrare a c[s[toriei 
   1643 15/9/1919).
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2 martie 1932:  A adormit în Atena
   p[rintele Nicolae Planas \i a  
   fost îngropat în fa@a bisericii 
   Sfântul Ioan al Vân[torului   
   unde a slujit 50 de ani   
   neîntrerupt (actul de deces   
   319, G/1932).
15 octombrie 1960: A murit în Atena, în vârst[ 
   de 80, de ani Ioan N. Planas 
   (Actul de deces 134, KZ/1960).
13 Martie 1965: A murit Maria, v[duva lui Ioan 
   Planas, nora p[rintelui Nicolae, 
   în Atena în casa ei de pe strada 
   Drakou, nr. 39 (Actul de deces 
   41, Z/1965).





Alte completări şi informaţii istorice

„Biografie: evenimente pe care le consider[m im-
portante pentru via@a noastr[. Ce este îns[ important 
\i ce nu este? Accept[m ca important ceea ce apare 
astfel altora: data na\terii, ocupa@ia p[rin@ilor, ni-
velul de educa@ie, experien@a, adresele succesive de 
domiciliu, c[s[torii, divor@uri, data na\terii copiilor, 
succese, e\ecuri. E groaznic, dar a\a este” 

(Milan Kundera).

Nu a fost posibil s[ fie inclus în cartea noastr[ 
tot materialul – scris \i oral – pe care l-am adunat în 
timpul cercet[rii noastre în Naxos \i Atena.

De aceea, unele informa@ii utile, care comple-
teaz[ lucrarea noastr[, am considerat c[ este oportun 
s[ le includem aici.

Om al rug[ciunii

Este adev[rat c[ p[rintele Nicolae Planas a fost 
„...cel mai liturghisitor preot al timpului nostru, om 
al rug[ciunii, a c[rui via@[ a fost o slujire continu[ a 
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altarului, un adev[rat mistic al harului, pe care, prin 
lucr[rile \i exemplul s[u, l-a transmis credincio\ilor” 
(N. E. Tzirakis).

Nu a uitat s[rb[torile din calendarul bisericesc 
aproape ale niciunei biserici, paraclis sau metoc care 
erau atunci împr[\tiate în Atena înc[ pustie, pe care 
s[ nu le fi vizitat \i în care s[ nu fi slujit.

A\a c[ de multe ori, având al[turi de el pe psal-
ta Victoria \i, din când în când, \i pe Papadiamantis 
sau pe Moraitidis, mergea la Sfin@ii Trei Ierarhi din 
Pangrati, la Sfântul Gheorghe din Koukaki, la Sfântul 
Laz[r, Sfântul Fanurie din Pangrati, Sfântul Spiridon din 
Manduca, Sfântul Dimitrie Loubardiaris, Sfântul Atana-
sie din Vrysaki, Sfântul Elisei din Plaka, la Schimbarea 
la Fa@[ din Poligon, la Sfântul  Ioan de pe strada Adri-
an (metoc al mănăstirii de la Sinai), la Sfântul Teodor 
din Noua Smirn[ \i la Sfântul Pantelimon – Ilissos, la 
Sfin@ii Doctori f[r[ de Argin@i din Psirri, la Schimbarea 
la Fa@[ din Plaka (Kottakis) \i în alte locuri!

P[rintele Nicolae a fost un om binecuvântat. Înră-
dăcinat în viaţă şi cu un scop concret. S-a sim@it sigur – 
pentru c[, în interiorul lui, purta o lume bogat[ în trăiri –, 
lini\tit \i duhovnice\te îndrept[@it.

A tr[it zilnic în ciclul s[rb[torilor \i pomenirii 
sfin@ilor. Calendarul era pentru el un mod revelator 
de a înfrunta trecerea timpului. Cu aceasta începea 
\i se termina ziua lui, fiind integrat, ca preot \i slu-
jitor, în via@a turmei sale. |i sem[na cu acei c[lug[ri 
aghiori@i care r[t[cesc toat[ ziua \i noaptea de la o 
m[n[stire la alta, de la o liturghie la alta \i de la un 
hram la altul, „ca nestatornici c[l[tori”, rugându-se 
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nesfâr\it \i neobosit, f[r[ încetare, identificându-se 
cu însă\i curgerea \i con@inutul anului \i timpului.

Cel mai mult din timpul liturgic l-a petrecut p[rintele 
Planas la Sfântul Elisei, despre care am men @ ionat sufici-
ent în cartea noastr[. Vom completa îns[ cu o m[rturie 
personal[ a doamnei Elena Fasianos, pe care, din moti-
ve istorice, o introducem aici:

„(Sfin@ii Apostoli - Proorocul Elisei)  a fost bise-
rica la care mergeam de copil... Tat[l meu, Andrei 
Ifantis, a fost preot paroh, între 1927-1934, la biseri-
ca Sfin @ ii Apostoli (Thisio), \i din 1934 pân[ în 1952 
(când a murit), la biserica Sfântul Pavel (Psaron). A 
slujit cu râvn[ \i iubire fa@[ de Dumnezeu \i de oa-
meni. Am locuit pentru o perioad[ de timp în apro-
pierea Sfin @ ilor Apostoli, cea mai frumoas[ parte din 
Plaka, ce a fost demolat[ de |coala de arheologie 
american[ pentru efectuarea unor s[p[turi arheologi-
ce. În acest cartier au existat multe paraclise (demo-
late deja \i acestea), ca Sfântul Spiridon, Intrarea în 
Biseric[ a Maicii Domnului etc.

Biserica bizantin[ Sfin@ii Apostoli din secolul al 
XI-lea a fost din aceea\i perioad[ cu biserica Kapni-
kareas \i Sfin@ii Teodori. În timpurile moderne (1874-
1882) a fost extins[ (pentru a acoperi nevoile cartie-
rului foarte populat), cu o construc@ie dreptunghiu-
lar[ \i o clopotniţă.

În urma s[p[turilor, serviciul arheologic a resta-
urat biserica la forma sa ini@ial[, iar ast[zi este Muzeu 
al artei bizantine.

Venind c[tre Monastiraki la intersec@ia str[zilor Kla-
dos \i Areos (pe stânga), întâlneam bisericu@a Sfântul Eli-
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sei, construit[ în peretele unei case neoclasice, pe care 
proprietarul a demolat-o în 1943. Era de tip nav[, cu 
un acoperi\ de lemn, pictat[ la interior \i la exterior. Pe 
pere@i au fost încastrate buc[@i din reliefuri bizantine.

De câte ori n-am coborât pu@inele trepte în cur-
tea de piatr[, s[ aprindem proorocului lumân[rile 
noastre, ca s[ ne ajute la examene! Acolo a cântat 
Alexandru Papadiamantis împreun[ cu vărul s[u Ale-
xandru Moraitidis, care locuia pe strada Apollodor, 
aproape de Sfin@ii Apostoli. Înc[ (de\i au trecut atâ@ia 
ani) amintirea r[mâne...”. 

Elena Ifantis-Fasianou, 
Filolog pensionar

Amintiri sfinte \i vii

P[rintele Planas a avut rude în Atena – m[tu\i, 
veri\ori \i nepo@i. A dobândit îns[ \i pe al@ii, din ma-
rea familie a nurorii sale, Maria Dekoulakou.

Pe to@i ace\tia îi vizita adesea în casele lor de pe 
str[zile Kladou, Kallidromiou, Asclepiou, Mavromi-
hali, Petmeza, Drakou, ca s[-i binecuvânteze, s[ se 
odihneasc[ \i s[ le rezolve problemele duhovnice\ti 
cu puterea profetic[ a bun[t[@ii sale.

De altfel, printre ace\tia se găseau \i aceia care, 
cu afec@iune, l-au crescut pe fiul lui, Ioan.

Dup[ ce a adormit, în 1932, p[rintele Nicolae, la 
43 de ani de atunci, dou[ femei dintre aceste rude, în-
tr-o sear[ de var[ din luna iulie 1975, au venit la Sfân-
tul Ioan al Vân[torului, @inând în mâinile lor o geant[! 
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Au cerut s[-l vad[ pe preotul paroh. Dar acesta lipsea. 
|i atunci paracliserul, domnul Kostas, le-a întrebat de 
ce îl c[utau pe preot şi ce vroiau de la el. Acestea i-au 
r[spuns c[ doreau s[ predea preotului câteva moa\te, 
pe care le-a avut cândva în posesie p[rintele Nicolae.

Faptul, cum era normal, era de o mare impor-
tan @ [ duhovniceasc[. |i paracliserul s-a gr[bit s[-l 
sune pe p[rintele Antonie Gavalas \i s[-l informeze. 
Acesta i-a dat poruncă imediat s[ primeasc[ moa\tele 
\i s[ le a\eze în altarul bisericii.

Dup[ câteva zile s-au întors din nou femeile 
pentru a primi un proces verbal de predare-primi-
re semnat de p[rintele Antonie Gavalas \i de doam-
na Kalliopi Papatheofilou, sora mai mic[ a nurorii 
p[rintelui Planas.

În document se men@ioneaz[:
„Subsemnata, Kalliopi, v[duva lui Constantin Papa-

theofilou, cu re\edin@a în Atena, strada Kipseli, nr. 104 
(tel. 814 105), mo\tenitoarea unic[ a sfintelor moa \ te 
încredin@ate mie de cel adormit în Domnul, în 1932, 
preotul Nicolae Planas din Naxos, donez aceste sfin-
te moa\te, ale urm[torilor sfin@i: 1) Sfântul Nicolae, 2) 
Sfântul Ignatie, 3) Sfânta Matrona, 4) Sfânta Ecaterina, 5) 
Sfântul Haralambie, 6) Sfânta Sofia, 7) Sfânta Paraskevi, 
8) Sfânta Varvara, bisericii Sfântul Ioan de pe strada Vo-
uliagmeni, în care p[rintele Nicolae a slujit 50 de ani.

Sfintele moa\te de mai sus erau ale lui, prin care 
sfântul p[rinte a vindecat în mod minunat o mul@ime 
de bolnavi.

Subsemnata Kalliopi, v[duva lui Constantin Pa-
patheofilou, pred[ ast[zi 8 iulie 1975, s[rb[toarea 
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Sfântului Mare Mucenic Procopie, preotului paroh 
al Bisericii Sfântul Ioan de pe strada Vouliagmeni, 
p[rintele Antonie Gavalas, continuator al lucr[rii 
p[rintelui Planas, pentru p[strare \i cinstire moa\tele, 
\i prin acestea s[ fie binecuvântat[ \i ocrotit[ parohia 
Sfântul Ioan.

Aceast[ dona@ie s-a f[cut pentru c[ sunt sigur[ 
c[ \i sfântul suflet al p[rintelui Planas este de acord 
cu aceasta.

Donatoarea                            Primitor,
Kal. K. Papatheofilou              Ant. Gavalas”.

Pe lâng[ moa\tele de mai sus, la Sfântul Ioan se 
afl[ \i alte obiecte ale p[rintelui Nicolae. |i acestea 
sunt:

a. O cruce de metal pentru binecuvântare, pe 
care a folosit-o la liturghie bunul levit. Pe spatele ei 
este men@ionat anul realiz[rii ei (?) 1927.

b. O icoan[ mare Odighitria a Maicii Domnului. 
Se afl[ la închinare în biseric[, în stânga intr[rii, \i 
scrie pe partea de jos:

„Reproducere a icoanei Odighitria Pirgou. Dona @ ie 
\i achizi@ie a preo@ilor N. Lampropoulos \i N. Planas, 
preo@i parohi ai bisericii Sfântul Ioan. Pentru ajutora-
rea enoria\ilor. |i a familiilor lor.

Original al sfintei icoane ilustrat în 1821”.
c. Trei volume cu „Actele consiliului parohial al bi-

sericii Sfântului Ioan - Ilision de pe strada Vouliagmeni”:
1. Din 15 iulie 1912 pân[ în 24 mai 1924, 100 de 

pagini.
2. Din 2 iunie 1927 pân[ în 8 aprilie 1930, 388 

de pagini.
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3. Din 17 iunie 1930 pân[ în 13 aprilie 1931, 56 
de pagini.

Multe dintre elementele cuprinse în aceste acte au 
fost utilizate deja în cartea noastr[. Exist[ îns[ unele 
pasaje pe care, pentru specificul lor, le vom men @ iona 
aici. Sunt împr[\tiate, dar de sine st[t[toare.

Actul din 15 Ianuarie 1922 nr. 76

„Consiliul parohial voteaz[ în unanimitate salari-
zarea cu 400 drahme lunar a preotului paroh Nicolae 
Lampropoulos \i salariul de 200 de drahme pentru 
preotul b[trân \i f[r[ calific[ri N. Planas...”

Actul din 15 Ianuarie 1922 nr. 78

„Cu privire la dona@ia preo@ilor Nicolae P. Lam-
propoulos \i N. Planas a icoanei Odighitria cu rama 
de aur, în valoare total[ de 3.500 de drahme, care 
se s[rb[tore\te de Izvorul T[m[duirii, un num[r de 
3000 de drahme a dat pr. N. Lampropoulos \i 500 de 
drahme pr. N. Planas, preo@i parohi... Consiliul pa-
rohial î\i exprim[ mul@umirea \i lauda. To@i enoria\ii 
proclam[... pe preotul Lampropoulos binef[c[tor \i 
pe N. Planas donator”. 

Actul din 4 Februarie 1927 nr. 80

„...Cheltuielile salariale anuale ale personalului, \i 
anume: ...preotul N. Lampropoulos 17.600 de drahme, 
preotul I. Mouroulis 9000 de drahme, preotul N. Planas 
6000 de drahme, cânt[re@ul din strana dreapt[ 14.000 
de drahme, cânt[re@ul din strana stâng[ 7.200 de drah-
me, paraclisierul 7.200 de drahme, îngrijitorul bisericii 
1.200 de drahme, contabilul 3.600 de drahme”.
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Din actele din 19 August 1930

În aceste acte exist[ o scrisoare înregistrat[ a 
pre\edintelui consiliului parohial, Emm. Kopeliadis, 
care printre altele scrie c[tre TAKE întrebarea de mai 
jos cu privire la p[rintele Nicolae:

„În biserica noastr[ este preotul paroh, p[rintele Ni-
colae Planas, în vârst[ de 85 de ani, care prime \ te o in-
demniza@ie de 600 de drahme în fiecare lun[, \i nu sala-
riu, pentru c[ nu este preot paroh regulat, sluje\te atunci 
când vrea. Trebuie s[-i re@inem suma de mai sus?”

Actul din 1 Aprilie 1932

„Dup[ un dialog, a luat cuvântul pre\edintele (pr. 
Lampropoulos), cu privire la problema discutat[ des-
pre ieromonahul Nicolae Planas \i despre ridicarea 
monumentului acestuia, în conformitate cu discu@ia 
anterioar[ \i cu hot[rârea din data de 31 martie 1932”.

„Arat[ c[, dup[ ce a luat o anumit[ hot[râre, comi-
sia în cvorum şi în majoritate... propune spre aprobare 
enoria\ilor s[ vin[ \i s[-\i ofere sprijinul la ridicarea mo-
numentului...”

Omi@ând \i alte multe lucruri pe care am fi vrut 
s[ le spunem \i aici despre virtu@ile p[rintelui Nicolae 
\i comportamentul celorlal@i fa@[ de acesta, trebuie s[ 
spunem c[, pentru moment, în afar[ de obiectele de 
mai sus ale p[rintelui, împr[\tiate la diverse persoa-
ne pioase, exist[ \i:

a. Un epitrahil în M[n[stirea Bunei Vestiri a Maicii 
Domnului din Muntele Neprihăniţilor de la Nea Makri.

b. O bucat[ dintr-un epitrahil, culionul mic \i ne-
gru pe care obi\nuia s[-l poarte, o icoan[ de lemn, pe 
spatele c[reia sunt scrise cu propria sa mân[ câteva 
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elemente autobiografice ale p[rintelui Nicolae, o schi @ [ 
autentic[, din mâna lui \i câteva icoane de lemn, de 
argint \i de hârtie, pe strada Drakou num[rul 39.

P[rintele Antonie Gavalas, preotul paroh al bisericii Sfântul 
Ioan Vouliagmeni, care a continuat lucrarea p[rintelui 

Nicolae Planas în aceea\i parohie.

Acolo exist[ intact \i locul unde a adormit în 
Domnul ieromonahul Planas, fiul s[u Ioan \i so@ia lui 
Maria. Toate acestea r[mân ast[zi în posesia \i pro-
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prietatea exclusiv[ a doamnei Elena Atan. Rompaki, 
a c[reia mam[, Despina Dekoulakou-Lampadariou, a 
fost al treilea copil al lui G. Dekoulakou \i sora iubit[ 
a nurorii p[rintelui Planas, care a adormit, în 1965, 
întru Domnul, la vârsta de 86 de ani.

Ioan Planas murise deja în 1960, la vârsta de 80 
de ani, în aceea\i cas[, a\a cum am spus.

c. Un epitrahil, un culion de catifea, o bucat[ de 
baston, precum \i o parte din p[rul p[rintelui Nicolae, 
care au ajuns în posesia m[n[stirii Sfin@ii Ciprian \i 
Iustina din Filis, Attica.

Acolo se afl[ înc[ dou[ portrete artistice ale 
p[rintelui Planas, precum \i fotoliul maicii Marta, 
unde st[tea întotdeauna, \i vocea ei înregistrat[ pe 
o caset[.

d. Întreg bastonul p[rintelui Nicolae, pe care 
mai târziu l-a @inut maica Marta, se afl[ în m[n[stirea 
Schimb[rii la Fa@[ a Mântuitorului din Boston, Ameri-
ca. De c[tre aceast[ m[n[stire a fost tradus[ în limba 
englez[ \i publicat[ în 1981, într-o frumoas[ edi@ie, 
cartea maicii Marta, „P[rintele Nicolae Planas”, la edi-
tura Al. \i E. Papadimitriou.

Monahia Marta

Ar fi o mare omisiune din partea noastr[ dac[ 
nu am men@iona aici \i numele fericitei maici Mar-
ta (în lume Urania Papadopoulos). F[r[ aceasta, nu 
am fi aflat multe despre via@a, sfin@enia \i moartea 
p[rintelui Nicolae Planas. Aceasta ni le-a l[sat scrise 
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pe toate, amintirile \i nostalgiile ei pline de sensibi-
litate, evlavie \i detalii revelatoare, exprimate într-o 
carte, pentru prima dat[ editat[ în 1965 (Astir).

Aceast[ fiin@[ pur[ \i sensibil[ s-a n[scut în 
1888, în satul Evanghelistria din Corint. A murit în 
casa ei de pe strada Patras, num[rul 12, din Atena. 
În urm[toarea zi dup[ ce a murit, a fost mutat[ în 
Mân[stirea Maicii Domnului Odighitria Portaria din 
Volos. A tr[it pân[ la 85 de ani. |i printre al@ii, î\i 
aminte\te so@ia editorului Alexandru Papadimitriou, 
stimata doamnă Maria, cum a povestit maica Martha 
cu dragoste \i ardoare evlavioas[, timp de patruzeci 
de ani dup[ moartea preotului Nicolae Planas, fieca-
re eveniment \i minune a vie@ii lui.

Monahia Marta a fost un om încântător, din po-
por. A avut o credin@[ profund[ \i nevinovă@ie, as-
cultare \i smerenie. |i a fost permanent agreabilă \i 
optimist[, dar \i plin[ de spiritualitate ortodox[ pro-
fund[, care îi imobiliza pe cei în@elep@i \i educa@i în 
multe situa@ii.

L-a cunoscut pe p[rintele Planas la Sfântul Elisei. 
|i, de atunci, nu l-a mai p[r[sit. |i dup[ ce acesta 
a murit, a r[mas pentru totdeauna ucenic[ credin-
cioas[ a amintirii lui, pe care s-a str[duit s[ o men @ in[ 
prezent[ în lume, prin zelul misionar.

Scria într-o epistolă din cartea ei: „În prezenta 
carte am descris via@a unui preot virtuos, ca nu cum-
va s[ fie uitat[ cu trecerea timpului. Este vorba de un 
om simplu, lipsit de educa@ie laic[, dar care a avut 
o sete nestins[ de a cere în@elepciune de la izvorul 
nesecat al harului dumnezeiesc, care i-a fost dat[ bo-
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gat[ şi limpede, a\a încât s[ aib[ puterea s[ fie su-
perior micilor sl[biciuni omene\ti, s[ le îndep[rteze 
prin în @ elepciunea lui luminat[ \i aten@ie, s[ înve@e 
care este scopul misiunii ca preot, s[ îl amplifice în 
con\tiin@a sa cu con\tientizare profund[ (mare este 
puterea preotului) \i s[ se numeasc[ întotdeauna, cu 
sim @ ire, c[ este preot nedemn!!!

A avut un fiu, pentru care nu a fost niciodat[ in-
teresat s[-i asigure viitorul din punct de vedere eco-
nomic, îns[ s-a rugat pentru el. Iar rezultatul, s-au 
g[sit oameni care au luat copilul ca ginere al lor \i, 
pentru c[ i-au iubit, pe copil \i pe tat[, l-au f[cut 
pe fiul p[rintelui Nicolae om gospodar, cu case, cu 
pozi @ ie social[ etc.

Acestea s-au datorat rug[ciunii \i convingerii lui 
c[ Dumnezeu îl va proteja. |i astfel a r[mas netulbu-
rat[ mintea lui de grijile lume\ti...”

Monahia Marta, dup[ cum men@ioneaz[ revis-
ta Sfântul Ciprian, nr. 79-80, (Noiembrie-Decembrie) 
1973: „În ultimii ei ani, a tr[it în mod constant cu aminti-
rile bogate ale p[rintelui ei duhovnicesc Nicolae Planas, 
a acelui preot sfânt, pe care, timp de mul@i ani, l-a urmat 
cu fidelitate la rug[ciunile de toat[ noaptea \i l-a slujit 
\i l-a odihnit, cu caracterul ei bun. Câte momente pline 
de har şi de umilinţă \i folositoare suflete\te din via@a 
sfânt[ a p[rintelui taumaturg Nicolae Planas nu ne-a 
descris cu o simplitate caracteristic[ \i expresivitate...”.

Astfel, în persoana monahiei Marta, precum \i 
a p[rintelui Nicolae Planas, s-a adeverit pentru înc[ 
o dat[ ceea ce a spus apostolul Pavel! |i anume: „Ci 
Dumnezeu Şi-a ales pe cele nebune ale lumii, ca s[ 
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ruşineze pe cei înţelepţi; Dumnezeu Şi-a ales pe cele 
slabe ale lumii, ca s[ le ruşineze pe cele tari; Dumne-
zeu Şi-a ales pe cele de neam jos ale lumii, pe cele 
neb[gate în seam[, pe cele ce nu sunt, ca s[ nimi-
ceasc[ pe cele ce sunt, ca nici un trup s[ nu se laude 
înaintea lui Dumnezeu” (I Cor. 1, 27-29).

Faim[ \i sfin@enie

Anul acesta s-au împlinit \aizeci de ani (1932-
1992), de la moartea p[rintelui Nicolae Planas. |i totu\i 
în ace\ti ani, mai multe ac@iuni au fost întreprinse pen-
tru faima şi recunoa\terea activit[@ii lui.

În primul rând, a fost recunoscut[ de c[tre Bise-
ric[, într-un mod mai eficient, sfin@enia \i jertfa iero-
monahului Planas. Deja poporul îl considera un sfânt 
al Ortodoxiei înainte cu mul@i ani.

În al doilea rând, au ap[rut destule publica@ii 
care dezv[luie aspecte ale vie@ii \i minunilor sfântului 
preot. Ultima completare este prezenta edi@ie, care 
epuizeaz[ probabil tema.

În al treilea rând, deja s-au scris, din cuno\tin @ ele 
mele, trei slujbe în numele „Sfântului p[rintelui nos-
tru Nicolae Planas, din Naxos”.

Una dintre ele este a IPS mitropolit al Patrei, Ni-
codim, alta a arhim. Nicodim Pavlopoulos, \i a treia 
a profesorului Universit[@ii Atenei, dl. Fotis Dimitra-
kopoulos.

În al patrulea rând, printr-un act al Patriarhiei 
Ecumenice, a fost rostit[ în 29 aprilie 1992, în timpul 
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Sfintei Liturghii la biserica Sfântul Ioan de pe strada 
Vouliagmeni, de c[tre Mitropolitul Patrei Nicodim, 
„Rug[ciunea de proclamare a p[rintelui Nicolae Pla-
nas ca sfânt”:

„Binecuvântat e\ti Doamne Dumnezeul nostru, 
minunat întru sfin@ii T[i; c[ în zilele noastre pe acesta 
l-ai l[sat tuturor neamurilor, tem[tor de Tine, singurul 
Dumnezeu adev[rat \i lucr[tor al drept[@ii. Tu nu ai 
încetat binefacerile fa@[ de întregul neam credincios, 
din care mul@i sfin@i ai ridicat, printre care \i sfin@itul 
p[rintele nostru Nicolae preotul, din Naxos, numit şi 
Planas, pe care l-ai chemat la slujirea preo@easc[ în 
aceast[ metropol[, vrednic de chemare dovedindu-se, 
\i curat de p[catele lumii l-ai @inut, \i lucr[tor vred-
nic al împ[r[ @ iei Tale, \i iconom al tainelor Tale. Î@i 
mul @ umim c[ prin m[rturia lui bun[, pentru sfânta lui 
vie@uire \i faptele lui bune spre folosul oamenilor, a 
fost declarat de Biseric[ sfânt \i mult[ îndr[zneal[ are 
c[tre Tine, mijlocind pentru noi. De aceea Te \i rug[m 
s[ prime\ti rug[ciunile noastre de mul@umire pentru 
binecuvântata prezen@[ a cinstitelor sale moa\te în 
mijlocul nostru. |i miluie \ te pe to@i care pomenesc cu 
evlavie amintirea lui \i, prin mijlocirea lui, harul dum-
nezeiesc al Mântuitorului nostru Iisus Hristos \i dra-
gostea lui Dumnezeu \i Tat[l \i împ[rt[\irea Duhului 
Sfânt, s[ fie cu noi cu to@i, în vecii vecilor. Amin.” 

A urmat apoi un parastas la sfintele moa\te \i 
s-au cântat pentru prima dat[ m[rimurile Sfântului, 
alc[tuite de mitropolitul Patrei, Nicodim:

„Bucur[-te, vl[star dumnezeiesc din Naxos
 \i al preo@ilor înv[@[tor în toate,
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 în post, privegheri, milostenii 
\i rug[ciuni, p[rinte Nicolae.”

Sfântul Atanasie din Bilianakis. O reproducere frumoas[ rea-
lizat[ din memorie de Ioan Simoneti în cartea sa „Thissio”, din 

edi@iile Filippoti.
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|tampila lui Nicolaki Planas, bunicul lui Nicolae Planas. Din 
testamentul lui. Este oval[ \i con@ine o corabie cu trei catarge, 
care este încadrat[ de ramuri de palmier împletite (?) \i este 

încoronat[ cu o coroan[ nobiliar[. Velele con@in literele N. P. 
(: Nicolae Planas). Reprezentare de blazon.



Sfântul Elisei în inima Atenei

Triumful credin@ei, al r[bd[rii \i al st[ruin@ei – cu  
ceea ce înseamn[ acest lucru – îl constituie fina-

lizarea reconstruc@iei în inima Atenei, strada Areos, 
nr. 14 (Monastiraki) a micii biserici Sfântul Elisei, la 
începutul mileniului al treilea (2005).

Este vorba despre o lucrare important[, nu nu-
mai din punct de vedere arhitectural \i structural 
(realizat[ cu cuno\tin@ă \i evlavie), însă \i despre 
râvn[ duhovniceasc[ permanent[ – de ani întregi 
– a unor oameni credincio\i \i nobili, care au încer-
cat în toate direc@iile, prin ac@iuni neîntrerupte, cu 
interven@ii directe \i indirecte, cu articole în presa 
zilnic[, cu scrisori, c[r@i, chiar \i cu conferin@e \i 
adun[ri speciale, s[ informeze, s[ roage, s[ prese-
ze \i, în cele din urm[, s[ reu\easc[ s[ realizeze 
un adev[rat miracol! |i anume, peste ruinele vechii 
biserici demolate s[ fie ridicat[ din nou \i, aproxi-
mativ pe acela\i plan simplu, elegant, luminos, dar 
grandios, bisericuţa istoric[ Sfântul Elisei: o biseric[ 
a Atenei care este plin[ de amintiri, emo@ii \i istorie 
modern[. Confirmând astfel cuvântul categoric ros-
tit de Domnul:
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„Cere@i \i vi se va da; c[uta@i \i ve@i afla; bate@i \i 
vi se va deschide. C[ oricine cere ia, cel care caut[ 
afl[ \i celui ce bate i se va deschide” (Mt. 7, 7-8).

 
*

În scurtul istoric al bisericii se spune c[ biserica 
Sfântul Elisei a fost o biseric[ particular[ post-bizantin[. 
În timpul st[pânirii turce\ti a jucat în Atena un mare 
rol duhovnicesc, bisericesc \i na@ional. În interiorul ei, 
grecii robi au tr[it nu numai binecuvântarea \i darurile 
credin @ ei ortodoxe, ci a constituit \i refugiu, ca antidot su-
fletesc, \i speran@[ pentru reînvierea Neamului. S-au creat 
adev[rate leg[turi de dragoste \i solidaritate. S-au primit 
mesajele biruin@ei lui Dumnezeu asupra lui Lucifer.

Pe scurt, în interiorul bisericii mici, în smerenie 
\i bogat[ contemplare euharistic[ a sinelui lor \i a 
semenilor, robii cre\tini \i-au suprimat dimensiunea 
egocentric[ \i egoist[ \i au dobândit o con\tiin@[ so-
cial[ din ce în ce mai profund[. Au decodificat sen-
sul existen@ei, al lumii \i al libert[@ii. |i au constatat c[ 
\i sub robia tiranului \i în lipsuri, darurile – spirituale 
\i materiale – ale lui Dumnezeu c[tre fiecare om au 
fost întotdeauna îmbel\ugate \i nesfâr\ite.

*

Iar aceasta pân[ la un moment dat, când a ve-
nit întârziata rena\tere cultural[ greceasc[. |i atunci 
Sfântul Elisei nu numai c[ a continuat s[-i familiari-
zeze pe credincio\i cu taina mântuirii \i a culturii or-



277P{RINTELE NICOLAE PLANAS

Proorocul Elisei, detaliu din biserica Sfântul Pantelimon, pic-
tat de Ioan Karousos (1984).
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todoxe \i s[-i ajute la tr[irea fenomenului credin@ei. 
Dar a devenit \i un important centru de via@[ atonit[, 
creând o rena\tere religioas[ în acea perioad[ întune-
cată. Atena atunci î\i b[tea joc de fiecare eveniment 
bisericesc. |i nega, în mod oficial, tradi@ia, datinile \i 
obiceiurile poporului, din cauza unei influen@e pro-
testante, a predicilor misionarilor \i a Iluminismului 
exploziv, care contesta orice accepţiune spiritual[ \i 
metafizic[ a vie@ii.

La Sfântul Elisei, nucleul acestei rena\teri du-
hovnice\ti în acea perioad[ a fost format din câ@iva 
preo@i smeri@i, în duhul colivarilor, precum p[rintele 
Nicolae Planas, p[rintele Antonie, p[rintele Hrisant. 
Iar în stran[, în stil aghioritic, f[r[ exalt[ri fonetice 
\i fanfaronade psaltice, au cântat Alexandru Papa-
diamantis \i Alexandru Moraitidis. |i printre credin-
cio\ii obi \ nui@i din biseric[ se aflau adesea pr. Filotei 
Zervakos, Nectarie Kefalas, arhim. Iezechiel, Zaharia 
Papantoniou, Gerasim Vokos, Kontoglou, Nirvanas \i 
al@i oameni de \tiin@[, dasc[li \i profesori, care au 
participat cu umilinţă \i evlavie la privegherile \i sluj-
bele f[cute dup[ tipic aghioritic.

*

A trecut timpul. Au venit anii negri ai triplei ocu-
pa@ii. |i atunci, într-o zi din 1944, proprietarul bisericii 
Sfântul Elisei, oh, în nebunia lui, a g[sit oportunitatea 
de a d[râma biserica, cu pretextul c[ e amenin @ at te-
renul lui, aflat sub biseric[, de c[tre administra @ ia Bi-
sericii! |i atunci, dintr-o dat[, locul a devenit pustiu!
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Biserica Sfântul Elisei, cum era în anul 1944, înainte s[ fie 
d[râmat[. Reproducerea este a lui Loui Miliari (1997), dup[ fo-
tografia lui G. Valeta din revista „C[minul Nou” din anul 1941
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Sufletele simple \i smerite, care au g[sit în 
bisericu@a auster[ \i singuratic[ lini\tire, sprijin \i con-
solare de la preo@ii evlavio\i, au pierdut dintr-o dat[ 
farul \i ad[postul unit[@ii lor. Inima Atenei a fost lipsit[ 
de c[ldura ei uman[, aghioritic[, şi de taina adun[rii 
fr[@e\ti, care a dat putere \i speran@[ în înghe@ul acelor 
vremuri. Pe ruinele sfântului loca\ nu a existat nici lu-
mânare, nici candel[ ca s[ aminteasc[ de bunătă @ ile lui 
Dumnezeu \i de via@a duhovniceasc[, pe care a ofe-
rit-o bisericu@a smerit[ Sfântul Elisei. Trec[torii care nu 
cuno\teau povestea treceau indiferen@i prin fa@a balus-
tradei de fier \i a u\ii închise cu lan@ \i lac[t ruginit.

Cei care o \tiau r[mâneau nemi\ca@i destul timp 
în incint[ \i v[rsau lacrimi de amintire, durere \i nos-
talgie. |i erau cuprin\i de mânie sfânt[ împotriva su-
fletului bolnav \i nesociabil care a s[vâr\it aceast[ 
crim[ nemaiauzit[.

*

Cândva îns[ s-a încheiat r[zboiul \i ocupa@ia, ca 
\i suferin@ele Greciei \i ale locuitorilor din Atena. |i a 
început lupta onest[, st[ruitoare \i perseverent[ pen-
tru restaurarea bisericii. |i, a\a cum am spus la înce-
put, dup[ \aizeci de ani, \i la cele mai înalte standarde, 
de c[tre excelen@i oameni de meserie, binecuvânta@i, 
pricepu@i, a fost ridicat[ din nou, în acela\i loc, pe 
aceea\i funda@ie, cu acela\i plan \i acelea\i dimensi-
uni ca \i vechea biseric[ Sfântul Elisei. |i a\a, în zilele 
noastre, constituie din nou mândria, slava \i realiza-
rea con\tiin@ei ecleziastice a cre \ tinilor. E gata, minu-



281P{RINTELE NICOLAE PLANAS

C
ee

a
 c

e 
a

 r
[

m
a

s 
d

in
 r

u
in

el
e 

sf
in

te
 a

le
 b

is
er

ic
ii

 S
fâ

n
tu

l E
li

se
i 

d
u

p[
 s

[
p[

tu
ri

le
 d

in
 2

0
0

4
. 

A
u

 f
os

t 
în

gr
op

a
te

 
ti

m
p 

d
e 

6
0

 d
e 

a
n

i,
 î

n
 u

rm
a

 p
ro

fa
n

[
ri

i 
d

in
 1

9
4

4
. 

(F
ot

o 
A

n
a

 B
a

ca
)



282 DIMITRIS FEROUSIS

natul loca\, pentru a fi c[minul \i nucleul unei noi 
rena\teri spirituale \i liturgice în inima Atenei. Ca în 
binecuvântatele zile de odinioar[, când slujea părin-
tele Nicolae Planas, Alexandru Papadiamantis, Ale-
xandru Moraitidis \i al@i clerici \i laici binecuvânta@i, 
care au tr[it în miracolul adun[rii, al tainei evlaviei \i 
al sfin @ eniei sufletelor1.

„Slujitor al privegherii ai fost, Nicolae, 
la biserica Sfântul Elisei, preacinstite, toat[ ziua  

 ai slujit 
\i toat[ noaptea, ai stat vorbind cu Dumnezeu. 
A\a, Sfinte, din cer, cerceteaz[ \i vezi 
pe copiii t[i care privegheaz[ \i se roag[, 
ca s[ primeasc[ de la Dumnezeu mare mil[”.

Arhim. Nic. Pavlopoulos

1 Istoria completă \i evolu@ia acestei biserici se află în cartea 
profesorului Fotie A. Dimitrakopoulos „Sfântul Elisei”, ed. 
ERGO, 2004, Atena.
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Biserica Sfântul Elisei terminat[, monument sfânt al Or-
todoxiei, amintirii \i tradi@iei de-a lungul timpului. (Foto Ana 
Baca)





Slujbe ale Sfântului Nicolae Planas

Preotul din Naxos
(Fragmente)

Tropar 
Glas 1. Locuitor al pustiului

De cursa vicleanului 
ai sc[pat, preasfinte, 
f[r[ gre\eli ai c[l[torit 
pe tot parcursul vie@ii, p[rintele nostru, 
vestitule Nicolae Planas, 
primind daruri cere\ti, 
vrednic slujitor al Domnului 
în posturi \i privegheri; 
Te rug[m îndelung, 
al Naxosului preot, 
mijloce\te s[ ne d[ruiasc[ 
\i nou[ dumnezeiasca milă.

Condac
Glas 7. Cel ce te-ai schimbat la fa@[ în munte

În tot timpul \i locul, 
Dumnezeu nu a l[sat nem[rturisit[
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slava Sa dumnezeiasc[ \i dumnezeirea; 
pe sfin@i i-ai sl[vit, pe p[mântul acesta, 
\i pe Nicolae Planas; 
\i nou[ ne fi mijlocitor, 
p[rinte, \i fierbinte ajut[tor în nevoi.

M[rimuri

Bucur[-te, vl[star dumnezeiesc din Naxos \i al 
preo@ilor înv[@[tor în toate, în post, privegheri, milos-
tenii \i rug[ciuni, p[rinte Nicolae.

Mitropolitul Patrei Nicodim

Icos

Înger de sus a coborât în Naxos, zis-a Nicodim 
cuvânt dumnezeiesc. |i împreun[ cu vocea de sus, 
Nicolae Planas a m[rturisit ve\nic \i, binecuvântând 
pe Mântuitorul, aude unele ca acestea:

Bucur[-te, vl[star dumnezeiesc din Naxos,
Bucur[-te, ml[di@a Bisericii,
Bucur[-te, marele levit al Atenei,
Bucur[-te, jertfitor sfânt al celui dintâi Jertfitor, 
Bucur[-te, cel des[vâr\it în ascez[,
Bucur[-te, cel cu via@[ îngereasc[,
Bucur[-te, izvor de minuni nesecat,
Bucur[-te, râu de rug[ciuni pururi curg[tor,
Bucur[-te, al doilea aşezat după Nicodim,
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Bucur[-te, c[ ai acela\i nume cu p[rintele Mirelor,
Bucur[-te, p[rinte Nicolae.

Arhim. Nicodim Pavlopoulos

Cântarea 7. Tinerii cei ce au mers din Iudeea 
în Babilon oarecând

Biserica Proorocului Elisei cinstind-o
Ai fost ales s[ fii sl[vit 
Împreun[ cu sfin@ii 
\i locuitor al raiului.

Tu \i psal@ii pe care i-ai primit 
cei doi Alexandru 
din Skiathos 
slava cuvântului lor 
arta prin credin@[ au în[l@at-o.

Din sângiuiri curate,
Împ[rat al veacurilor,
Mantie purpurie ai purtat 
în vizite ai venit
Cu smerenie.

Fotis Dimitrakopoulos

PĂRINTELUI NOSTRU SFÂNT NICOLAE

Glas 5. „Pe Cuvântul, Cel împreun[...’’
Pe ap[r[torul nostru fierbinte, dumnezeiescul 

Nicolae,
preot al Celui Prea Înalt, slujitor devotat,
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s[-l l[ud[m credincio\ii \i s[-l fericim, 
c[ ne-a l[sat, prin via@a lui virtuoas[, înv[@[turi 

de evlavie –
r[bdare, dragoste, curaj \i blânde@e.

M[rimuri
Bucur[-te, slujitor credincios al Înainte-

Merg[torului, lucr[tor minunat al privegherilor;
Bucur[-te, a bisericii proorocului Elisei, cinstea 

\i slava, p[rinte Nicolae.
O fiic[ duhovniceasc[
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