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Ένα Ταξίδι 
από τα βάθη των Αιώνων 

προς την Αιωνιότητα 
 

Un Viaggio dalla profonditά dei secoli 
verso l’ eternitά 

A voyage from the depths of history 
to eternity 

 

Μετακομιδή Ιερών Λειψάνων 

Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού 

και Προστάτη των απανταχού Ναυτικών 

από τον Ακράγαντα στις Οινούσσες 

 

Ιστορικό 
 

Πριν από 100 περίπου χρόνια (την νύκτα της 
6ης προς 7η Φεβρουαρίου 1906), ένα 

Αιγνουσσιώτικο (Οινουσσιώτικο) τρικάταρτο 
ιστιοφόρο, το «Αγγελική», με φορτίο 
οικοδομικά υλικά (τούβλα, κεραμίδια,  κ.α.) 
έπλεε από την Μασσαλία με προορισμό την 
Κωνσταντινούπολη.  
 

 
 
 
 
 
 

 
H Θύμιση του «Αγγελική» - Από την Ελλάδα της Δύσης 

στην Ελλάδα της Ανατολής. 
 
Το ταξίδι αυτό έμελλε να είναι και το 
τελευταίο του. Συνάντησε ισχυρή θύελλα λίγο 
έξω από την Seccagrande (Μεγάλη 
Ύφαλος/Ξέρα), το επίνειο της πόλης 
Ριμπέρα (Ribera), που είναι πλησίον του 

Ακράγαντος (Agrigento) της Νοτίου 
Σικελίας. Σε απόσταση μικρότερη από εκατό 
μέτρα από την ακτή, το πλοίο προσέκρουσε 
σε ύφαλο και το «Αγγελική» βυθίστηκε 
αύτανδρο, παρασύροντας στον υγρό του τάφο 
και τους δέκα ναυτικούς, όλους συγγενείς - 

μέλη της Αιγνουσσιώτικης οικογένειας 
Λαιμού («Καρράδες»)  - τρία αδέλφια (τον 

Γεώργιο, τον Διαμαντή και τον Νικόλα 
Κων/νου Λαιμού) μαζί με τα παιδιά τους και 
τον Κωστή Θ. Λαιμό. Μετά από μέρες, η 
θάλασσα εξέβρασε τα σώματα τριών ανδρών. 

Τα δύο αναγνωρίστηκαν, ως του Διαμαντή Κ. 
Λαιμού και του Κωστή Θ. Λαιμού και 
ενταφιάστηκαν από τους Σικελούς στο 
κοιμητήριο της Ριμπέρας, ενώ το τρίτο δεν 
αναγνωρίστηκε. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Το σημείο βύθισης του «Αγγελική» 

κοντά στον Ακράγαντα (Agrigento). 
 
Ο καιρός κυλούσε, μέχρι που ένας εξαίρετος 
επιστήμονας, ο γιατρός και ενάλιος 
αρχαιολόγος, Dr. Domenico Macaluso από 

την Ριμπέρα, στηριζόμενος στις αφηγήσεις 
των γεροντοτέρων, καθώς και σε στοιχεία 
που είχε επιμελώς συλλέξει, ανακάλυψε (το 
1992), το ναυάγιο του «Αγγελική» στο βυθό 
της θάλασσας. Οι έρευνές του προχώρησαν 
και από τα ευρήματά του ξεχώρισαν οι δύο 

άγκυρες του «Αγγελική», με τις οποίες ο 
ίδιος ο Domenico φρόντισε να απαρτισθεί 
μνημείο στην Ριμπέρα για όλους τους 
απολεσθέντες ναυτικούς. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Μία από τις άγκυρες του «Αγγελική», 

ανασύρεται  από το βυθό. 

Ο Dr. Domenico Macaluso, 

διακρίνεται  πρώτος από αριστερά. 
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Πάνω από το μνημείο και προς τιμήν των 
δικών μας απολεσθέντων ναυτικών, 
κυματίζουν συνεχώς δύο σημαίες: μαζί με της 
Ιταλίας και αυτή της Ελλάδας. Οι 

αδικοχαμένοι ναυτικοί του «Αγγελική», 
αποτελούν πλέον κοινό σημείο αναφοράς και 
ιερό κρίκο σύνδεσης Ριμπέρας και 
Οινουσσών. Ο υγρός κι ο χωμάτινος τάφος 
των Αιγνουσσιωτών ναυτικών ενδυνάμωσε 
τον παλαιόθεν άρρηκτο δεσμό της Σικελίας - 
ένα τμήμα της Μεγάλης Ελλάδας (MAGNA 

GRECIA) - με την μητέρα Ελλάδα. 
 

 
 

 
 

 
 

Ιταλικές επιγραφές θυμίζουν ακόμα και  σήμερα 

το μεγαλείο των προγόνων και  του πολιτισμού μας. 
 
Ο τραγικός θάνατος των Ελλήνων ναυτικών 
γέννησε το 1996, μία ευτυχή εξέλιξη: την 
αδελφοποίηση των δύο Δήμων, των 
Οινουσσών και της Ριμπέρας. Για τούτο το 
λόγο, ο ευρύτερος χώρος της Ριμπέρας και 
πιο συγκεκριμένα το Porto Embedocle του 

Ακράγαντα, αποικίας Ροδίων και Κρητών της 
Γέλας (Gela) κατά την αρχαιότητα, 
επιλέχτηκε από τον Δήμαρχο Οινουσσών κ. 
Ευάγγελο Ηλ. Αγγελάκο, ως ο τόπος 
παραλαβής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου 
Νικολάου, του Προστάτη των ναυτιλλομένων. 

Η παρουσία Ιερών Λειψάνων του Αγίου 
Νικολάου στο νησί των Οινουσσών ήταν 
πόθος ιερός και παράκληση του εφημερίου 
του ομωνύμου Ιερού Ναού και πολιούχου 
των Οινουσσών πατρός Νικολάου Καραβά. 
Τα Ιερά Λείψανα παραχωρήθηκαν από την 

Λειψανοθήκη του Βατικανού - με τη 
μεσολάβηση και τις καλές υπηρεσίες του Dr. 
D. Macaluso και μετά από επίμονες και 
επίπονες προσπάθειες του Δημάρχου 
Οινουσσών κ. Ε. Ηλ. Αγγελάκου - για 
μετακομιδή και μόνιμη εναπόθεσή Των στον 

Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Οινουσσών, και 

κατέστησαν έτσι το νησί τόπο προσκυνήματος 
του Αγίου. 
 
To Ταξίδι προς την Μεγάλη Ελλάδα - 

Magna Grecia (Graecia) – Κάτω Ιταλία και 

Σικελία  

 
Το λιμάνι του Εμπεδοκλή† (Porto 
Embedocle), επίνειο της αρχαίας Ελληνικής 
πόλης του Ακράγαντα (Agrigento), 
επιλέχτηκε ως χώρος παραλαβής των Ιερών 

Λειψάνων, από τον Δήμαρχο Οινουσσών: 
 
1. Για να αποδοθεί φόρος τιμής στους 

απολεσθέντες Αιγνουσσιώτες 
ναυτικούς του «Αγγελική», αφού η 
θάλασσα και γη, όπου οι ναυτικοί του 

«Αγγελική» αναπαύονται, ορίζεται ως 
τόπος παραλαβής των Ιερών 
Λειψάνων του Αγίου. Το γεγονός της 
μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων 
από τον τόπο της τραγωδίας στις 
Οινούσσες‡, χαροποίησε, όπως 

αναμενόταν, όλους τους 
ναυτιλλομένους μας (του Πολεμικού 
και Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και 
του Λιμενικού Σώματος) και 
ιδιαιτέρως, τους απανταχού 
Αιγνουσσιώτες. 

 
2. Για να αναδειχθεί η πλούσια εθνική 

και πολιτιστική μας κληρονομιά, 
αφού το μεγαλείο της Μεγάλης 
Ελλάδας (Magna Grαecia), δηλαδή 
της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας, 

βρίσκεται ανεξίτηλα χαραγμένο σε 
τούτη τη γη,  καθώς ορθώνει 
περήφανα το ανάστημα του στο χρόνο 
μέσα από τα λαμπρά Ελληνικά μνημεία  
που την κατακλύζουν. 

                                              
†
 Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος (490 - 430 π.Χ.): Πολυσύνθετο 

πνεύμα, φιλόσοφος, πολιτικός, επιστήμονας, ποιητής, ρήτορας, 
μύστης και  θεραπευτής. 
 
‡
 Οι Οινούσσες αναφέρονται  από τον Εκαταίο τον 6ος αι . π.Χ., 

τον Ηρόδοτο, κ.α. Ο Θουκυδίδης ιστορεί  ότι  οι  Αθηναίοι  τις 
χρησιμοποιούσαν ως βάση για τις τριήρεις τους κατά τις 
επιθέσεις τους εναντίον των Χίων.  
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Τα μοναδικής ομορφιάς αρχαία  μνημεία, που 
σώζονται έως και σήμερα, αποπνέουν μόνο το 
άρωμα της Ελλάδας και του Ελληνικού 
Πολιτισμού, Αρχαίου και Βυζαντινού. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ακόμα και τις 
βραδυνές ώρες, αν τύχει κανείς στην 
ευρύτερη περιοχή με κατεύθυνση την πόλη 
του Ακράγαντα, θα διακρίνει στο βάθος του 
ορίζοντα φωτεινές φιγούρες που μοιάζουν να 
αιωρούνται ψηλά μέσα στη νύκτα. 
Πλησιάζοντας, διακρίνει πως είναι κατάλοιπα 

αρχαίων ναών και προκαλούν συγκίνηση σ’ 
όλους, Έλληνες και μη. 
 

 
 
 

 
 
 
Νυκτερινές οπτασίες Ελληνικών ναών. Ακράγαντας, Σικελία.  

 
Με το σκεπτικό αυτό ο Δήμαρχος 
Οινουσσών, σε συνεργασία με ένα πλήθος 

από αρμόδιους φορείς επέτυχε την αποστολή 
της φρεγάτας «ΣΠΕΤΣΑΙ» στο Λιμάνι του 
Εμπεδοκλή, για την παραλαβή των Ιερών 
Λειψάνων και την μετακομιδή τους στο Λιμάνι 
του Πειραιώς. Στην φρεγάτα επέβαινε και 
αντιπροσωπεία ιερέων από τις Μητροπόλεις 
Πειραιά και Χίου. Παράλληλα, μία 

αντιπροσωπεία του Δήμου Οινουσσών, 
ξεκίνησε οδικώς στις 27 Νοεμβρίου 2001, 
από την μητροπολιτική Ελλάδα για τον 
Ακράγαντα της Σικελίας, με επικεφαλής τον 
Δήμαρχο Οινουσσών. Στην αποστολή 
μετείχαν η σύζυγος του Δημάρχου κ. 

Κατίγκω και η κόρη του Κίτσα, καθώς και ο 
διακεκριμένος ιστορικός και συγγραφέας κ. 
Σαράντος Καργάκος, συνοδευόμενος από τη 
σύζυγο του. Στον τελικό προορισμό, στον 
Ακράγαντα, η αποστολή έφθασε ξημέρωμα 
της 29ης Νοεμβρίου. 

 
Το πρωί της ίδιας ημέρας, ο Δήμαρχος 
Οινουσσών και τα μέλη της αποστολής, 
προσκλήθηκαν στο Δημαρχείο της Ριμπέρας. 

Εκεί σε μία συγκινητική τελετή, ο Δήμαρχος 
της Ριμπέρας κ. Τζιουζέπε Κορτέζε και το 
Δημοτικό Συμβούλιο, αφού καλωσόρισαν 
τους Έλληνες «αδελφούς» των, 

ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο Οινουσσών για 
την πρωτοβουλία που είχε να παραλάβει τα 
Ιερά Λείψανα του Αγίου Νικολάου 
(Πολιούχου των Οινουσσών και της 
Ριμπέρας), από το λιμάνι του Ακράγαντα και 
του επέδωσαν δώρα. 
 

 
 
 
 
 
 

Θερμή υποδοχή Δημάρχου Οινουσσών. 

Δημαρχείο Ριμπέρας, Σικελία. 

 

Ο Δήμαρχος Οινουσσών φανερά 
συγκινημένος ανταπέδωσε την φιλόφρονα 
διάθεση και πρόσφερε στο σύνολο σχεδόν 
των παρευρισκομένων πλακέττα που 
περιείχε εγχάρακτο το χαιρετισμό στα 
λατινικά:  

 
« A Matre Graecia ad Filiam Magnam 

Graeciam†». 
 
Στην συνέχεια, όλοι μαζί επισκέφθηκαν τον 
μητροπολιτικό ναό της πόλης, όπου τους 

υποδέχθηκαν οι ιερείς της εκκλησίας, άλλοι 
επίσημοι, καθώς και άλλοι κληρικοί και 
λαϊκοί. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                              
†
 « Από την Μητέρα Ελλάδα προς την Θυγατέρα Μεγάλη 

Ελλάδα ». 
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Κατάθεση στεφάνων από τον Δήμαρχο Οινουσσών στους 

τάφους των Αιγνωιυσσιωτών ναυτικών του «Αγγελική».  

Ακολούθησε η επίσκεψη για προσκύνημα, στο 
κοιμητήριο της Ριμπέρας που βρίσκεται 
επάνω σε ένα ύψωμα. Εκεί υπάρχει ο τάφος 
των Αιγνουσσιωτών ναυτικών του 
«Αγγελική» με θέα θαυμάσια προς την 

απέραντη θάλασσα. Σε μία ατμόσφαιρα 
γεμάτη από συναισθηματική φόρτιση, 
τελέσθηκε τρισάγιο στους τάφους των Δ. Κ. 
Λαιμού και Κ. Θ. Λαιμού, αλλά και του 
Antonio Tamburello, οι διηγήσεις του 
οποίου, οδήγησαν τους νεότερους 

Ριμπεριανούς, στην ανακάλυψη των λειψάνων 
του ιστιοφόρου «Αγγελική».  
 
Ακολούθησε επίσκεψη, στην Σεκαγκράντε, 
όπου βρίσκεται το μνημείο των 
aπολεσθέντων Ναυτικών, μια σύνθεση 
αποτελούμενη από τις δύο άγκυρες του 

καραβιού (τοποθετημένες χιαστί) και από 
μέρος του φορτίου (τούβλα) του «Αγγελική», 
με μπρούτζινη επιγραφή: 
 

« AI MARINAI DELLA ANGELIKA E A 
TUTTI CADUTI DEL MARE‡ ». 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Μνημείο Απωλεσθέντων Ναυτικών, 

σύνθεση αποτελούμενη από τις δύο άγκυρες 

και  τούβλα από το φορτίο του «Αγγελική» 

Διακρίνονται  ο Δήμαρχος Οινουσσών (αριστερά) 

και  ο Γιατρός Mimo Macaluso. Ριμπέρα, 

Σικελία, 29 Νοεμβρίου 2001 
 
Κάτω από ψιλή βροχή, στην ακτή της 
Ριμπέρας, δίπλα στην αγριεμένη θάλασσα, 
όλοι οι συγκεντρωμένοι, Έλληνες και Σικελοί, 
ύψωσαν ευλαβικά από κοινού την Ελληνική 
και την Ιταλική σημαία στον ίδιο ιστό – 

                                              
‡  « Στους ναυτικούς του “Αγγελική” και  σ’  όλους τους 
απολεσθέντες στην θάλασσα ».  

κατάρτι, ενώ η Μπάντα του Ιταλικού 
Ναυτικού επαιάνιζε τους Εθνικούς ύμνους 
των δύο χωρών. Μετά, ένας σαλπιγκτής 
σάλπισε σιωπητήριο. Οι Ιταλοί ναύτες 

παρουσίασαν όπλα και όλοι στάθηκαν 
προσοχή. 
 
Τα μάτια όλων βούρκωσαν. Μέσα σε αυτήν 
την άκρως συγκινητική ατμόσφαιρα, έγινε  η 
κατάθεση στεφάνων. Επιπροσθέτως, ο 
Δήμαρχος Οινουσσών κατέθεσε στο Μνημείο 

των Αδικοχαμένων Ναυτικών, κλάδο ελιάς, 
πολυσήμαντο σύμβολο, που μετέφερε 
προσωπικά από τις Οινούσσες. 
 
Το πρωινό της 30 Νοεμβρίου βρήκε τα μέλη 
της Αιγνουσσιώτικης αποστολής στην 

προκυμαία του Porto Embedocle να 
περιμένουν με ανυπομονησία να υποδεχθούν 
την άφιξη της φρεγάτας «ΣΠΕΤΣΑΙ». Με 
την άφιξή της δοκιμάζουν πρωτόγνωρη 
συγκίνηση, καθώς διακρίνουν από μακριά, την 
γαλανόλευκη να κυματίζει περήφανα πάνω 

στον ιστό του πλοίου του Πολεμικού μας 
Ναυτικού. Όταν η φρεγάτα δένει στην 
προβλήτα, τα μέλη της αποστολής και τα 
μέλη του πληρώματος συναντώνται και η 
συγκίνηση όλων είναι απερίγραπτη. Ο 
κυβερνήτης της φρεγάτας, Αντιπλοίαρχος Π. 

Ν. κ. Αντώνης Παπαϊωάννου, φιλοξενεί με 
ιδιαίτερη εγκαρδιότητα τα μέλη της 
αποστολής πάνω στο πλοίο και ενημερώνεται 
για τις λεπτομέρειες της τελετής για την 
παραλαβή, που θα λάβει χώρα την επόμενη 
ημέρα (1-12-2001). Λίγο αργότερα τα μέλη 

της αποστολής, μαζί με τον κυβερνήτη και 
την αντιπροσωπεία των ορθοδόξων ιερέων 
που επέβαιναν στην φρεγάτα από τον 
Πειραιά, κατευθύνονται στη Νομαρχία του 
Ακράγαντα όπου γίνονται δεκτοί με ιδιαίτερο 
ενθουσιασμό από τον Νομάρχη και τον 
υπεύθυνο επί των πολιτιστικών θεμάτων της 

Νομαρχίας κ. Σαντίνο Λο Πρέστι. 
 
Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας (30-11-2001), 
τα μέλη της αποστολής με τους συνοδούς 
ιερείς και τον κυβερνήτη της φρεγάτας, 
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ξεναγήθηκαν σε έναν χώρο γεμάτο από 
λαμπρά Ελληνικά μνημεία, την Κοιλάδα των 
Ναών του Ακράγαντα. Αναρίθμητα είναι τα 
μνημεία που δεσπόζουν στο χώρο αυτό, άξια 

προσοχής και θαυμασμού. Εκεί που κάποιος 
μένει όμως άφωνος και συγκλονισμένος από 
το μεγαλείο των Ελλήνων της Δύσης, είναι οι 
εκπληκτικής ομορφιάς, πραγματικό χάρμα 
οφθαλμών, ναοί της Ήρας και της Ομόνοιας. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Εκπληκτικής ομορφιάς αρχαίοι  Ελληνικοί  ναοί  στην Κοιλάδα 

των Ναών, στον Ακράγαντα. 

Στο βάθος της φωτογραφίας διακρίνεται  

ο Ναός της Ομόνοιας. 

 
Το πρωί της 1ης Δεκεμβρίου ξημέρωσε 
λαμπρό. Ένας δυνατός ήλιος στην καρδιά του 
χειμώνα γέμισε από νωρίς με έντονα 
χρώματα την ημέρα των Σικελών και των 
τυχερών επισκεπτών. Η ώρα της παραλαβής 

των Ιερών Λειψάνων πλησίαζε και οι πιστοί 
από νωρίς συγκεντρώνονταν στην προβλήτα 
μπροστά από το «ΣΠΕΤΣΑΙ». Ξεχώριζαν οι 
καθολικοί ιερείς και ο ιερέας του Ιερού Ναού 
Αγίου Νικολάου Ριμπέρας, που είχε την 
ευθύνη παράδοσης των Ιερών Λειψάνων 

στους ομολόγους τους ορθοδόξους, ο 
Εκπρόσωπος του Βατικανού, ο Αντινομάρχης 
του Ακράγαντα, ο Αντιδήμαρχος και το 
Δημοτικό Συμβούλιο της Ριμπέρας, ο 
Διοικητής της Ναυτικής Βάσης του Porto 
Embedocle Αντιπλοίαρχος La Camera και η 

Πρόξενος της Ελλάδας στο Παλέρμο, 
καθηγήτρια κ. Lavanini. Εκεί στην προκυμαία 
είχε αποφασισθεί να είναι ο χώρος 
παραλαβής των Ιερών Λειψάνων. Ο 
Κυβερνήτης της φρεγάτας έδωσε εντολή, 
ώστε να αρχίσει η επίσημη τελετή και όλοι 

στο πλοίο έλαβαν θέσεις για την τιμητική 

υποδοχή. Στο σημείο αυτό, οι συνοδοί 
ορθόδοξοι ιερείς  κατήλθαν από την κλίμακα 
της φρεγάτας κατεχόμενοι από ιερό δέος, 
ευλάβεια και συγκίνηση, προσκύνησαν και 

ασπάστηκαν την ιερή λειψανοθήκη και 
χαιρέτησαν με εγκαρδιότητα, τους ομολόγους 
τους καθολικούς ιερείς. Ακολούθως 
σχηματίστηκε μία μεγάλη πομπή που άρχισε 
να ανεβαίνει την κλίμακα του πλοίου αργά και 
κατανυκτικά με τελικό προορισμό το 
κατάστρωμα της φρεγάτας. Μετά την σύντομο 

δέηση των καθολικών ιερέων, ακολούθησε η 
τέλεση της πανηγυρικής δοξολογίας από τους 
ορθοδόξους ιερείς, ενώ συνέψαλαν 
μουσικώτατοι αξιωματικοί του Ελληνικού 
πλοίου και έδιναν τον τόνο μίας λαμπρής 
εορτής. Ρίγη συγκινήσεως συγκλόνιζαν τις 

ψυχές και έκαναν τα μάτια να δακρύζουν από 
ευλάβεια. 
 

 
 

 

 
 
 
Τελετή παραλαβής Ιερών Λειψάνων Αγίου Νικολάου, Φρεγάτα 

«ΣΠΕΤΣΑΙ», Λιμάνι  Εμπεδοκλή, Ακράγαντας. 
 
Στο κατάστρωμα της σημαιοστολισμένης 
φρεγάτας βρισκόταν παρατεταγμένο όλο το 
πλήρωμα του σκάφους, αξιωματικοί, 

υπαξιωματικοί και ναύτες με επίσημη στολή 
και σε τιμητική θέση ο κυβερνήτης, με όλες 
τις αρχές, περιστοίχιζαν τα Ιερά Λείψανα. 
Εκεί, μπροστά σε κατάλληλα διαμορφωμένη 
τράπεζα, καλυμμένη με την Ελληνική σημαία, 
αντιπροσωπεύουσα το έθνος μας, έγινε η 

επίσημος παράδοσις από τον καθολικό στον 
ορθόδοξο ιερέα εκπρόσωπο του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών 
και Οινουσσών. Η τελετή πλαισιώθηκε με 
ανταλλαγή τιμητικών πλακεττών και πλήθος 
αναμνηστικών δώρων. Στην προσφώνηση 

του, ο Δήμαρχος Οινουσσών φόρτισε 
συγκινησιακά την ατμόσφαιρα, όταν τόνισε και 
ότι η δια των Ιερών Λειψάνων παρουσία του 
Αγίου Νικολάου γίνεται συνδετικός κρίκος 
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συνδιαλλαγής και αγάπης Ανατολής και 
Δύσης, Μητροπολιτικής και Μεγάλης 
Ελλάδας. 
 

Όμως ο χρόνος κυλούσε αμείλικτα. Στις 
τρεις ακριβώς το μεσημέρι η φρεγάτα 
ανεχώρησε. Επέβαιναν οι πατέρες Δημήτριος 
Γεόμελος, Γεν. Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. 
Μ. Χίου Πρωτοπρεσβύτερος του 
Οικουμενικού Θρόνου, και Γεώργιος 
Kaλαμάριος, εφημέριος του Λιμενικού 

Σώματος, υπεύθυνοι για την παράδοση των 
Ιερών Λειψάνων στον Πειραιά, καθώς και ο 
πρωτεργάτης όλων των ενεργειών Δήμαρχος 
Οινουσσών κ. Ευάγγελος Ηλ. Αγγελάκος, με 
την θυγατέρα του Κίτσα.  
 

Το Ταξίδι Porto Embedocle - Πειραιά 

Άφιξη, Υποδοχή και Προσκύνημα Ιερών 
Λειψάνων Αγίου Νικολάου στον Πειραιά 
 

Την Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2001, στις 

13:00, η φρεγάτα «ΣΠΕΤΣΑΙ», πάνω στην 
οποία βρίσκονταν τα Ιερά Λείψανα του Αγίου 
Νικολάου, εισήλθε μεγαλόπρεπα στο πρώτο 
λιμάνι της Ελλάδας, τον Πειραιά. Οι 
καμπάνες όλων των εκκλησιών ηχούσαν 
χαρμόσυνα. Οι συνεχείς συριγμοί των 
αγκυροβολημένων πλοίων, κλιμάκωναν την 

ένταση και την συγκίνηση της ιστορικής 
αυτής στιγμής. 
 
Το γεγονός της παρουσίας των Ιερών 
Λειψάνων απετέλεσε αναμφισβήτητα 
ιδιαίτερη ευλογία για τον ναυτικό κόσμο της 

Ελλάδας, μιας χώρας με μακραίωνα ναυτική 
παράδοση, καθώς από αρχαιοτάτων χρόνων 
μέχρι σήμερα, τα πλοία της διασχίζουν τους 
ωκεανούς της υδρογείου και μεταφέρουν όχι 
μόνον εμπορεύματα, αλλά και μεταγγίζουν τις 
αξίες του πολιτισμού. Με την πρόσδεση της 

φρεγάτας «ΣΠΕΤΣΑΙ», ο Μητροπολίτης 
Πειραιώς κ. Καλλίνικος, ανήλθε στο πλοίο 
και με συναισθήματα ευλάβειας, τιμής αλλά 
και χαράς, παρέλαβε από τον π. Δημήτριο 
Γεόμελο,  τα Ιερά Λείψανα, του Αγίου 
Νικολάου του θαυματουργού, του προστάτου 

των απανταχού ναυτικών μας. Στην 
προκυμαία η Μπάντα του Λιμενικού 
Σώματος, απέδωσε τις δέουσες τιμές και 
παιάνισε τον Εθνικό μας ύμνο. Ακολούθησε 

δέησις και σύντομος προσλαλία από τον 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Παραλαβή Ιερών Λειψάνων από τον Μητροπολίτη 

κ. Καλλίνικο, Πειραιάς. 
 
Στην συνέχεια, επίσημοι, κληρικοί και λαϊκοί, 
μαθητές, αγήματα του Πολεμικού Ναυτικού 

και του Στρατού Ξηράς, συνοδεία της 
Μπάντας του Λιμενικού Σώματος, 
σχημάτισαν πομπή και ακολούθησαν 
ευλαβικά, την λιτάνευση των Ιερών 
Λειψάνων έως τον Ιερό Ναό του Αγίου 
Νικολάου Πειραιώς. Στον Ιερό Ναό 

πραγματοποιήθηκε δοξολογία και μετά την 
ολοκλήρωση της, ο υπουργός Εμπορικής 
Ναυτιλίας κ. Ανωμερίτης και ο Μητροπολίτης 
Πειραιώς παρέθεσαν στους επισήμους 
δεξίωση, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 
Μεγάρου Ο.Λ.Π., με την χορηγία του 

Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. 
 
Τα Ιερά Λείψανα του Άγίου Νικολάου 
παρέμειναν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 
Πειραιώς για προσκύνημα των πιστών, 
ιδιαίτερα των ναυτικών και των οικογενειών 

των, έως τις 14 Δεκεμβρίου 2001 (ημέρα 
Παρασκευή). Πλήθη πιστών συνέρρεαν 
καθημερινά για να προσκυνήσουν και να 
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επικαλεσθούν την βοήθεια και ευλογία του 
Αγίου. 
Χίος, Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2001 

Ενδιάμεσος Σταθμός Μετακομιδής / 

Προσκυνήματος Ιερών Λειψάνων Αγίου 
Νικολάου 
 

Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2001, βρήκε τη 
Χίο, το περίφημο νησί του Ομήρου, σε 
ατμόσφαιρα έντονα πανηγυρική. Παρόλο το 

τσουχτερό κρύο, πλήθος πιστών πλημμύρισε 
το λιμάνι, αναμένοντας το σκάφος του 
Λιμενικού Σώματος που θα μετέφερε τα Ιερά 
Λείψανα. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Παραλαβή Ιερών Λειψάνων από τον Μητροπολίτη 
κ. Διονύσιο, Χίος 

 

Στις 11:00 π.μ. στην Προκυμαία, ο 
Σεβασμιώτατος Mητροπολίτης Xίου κ. 
Διονύσιος, με συγκλονισμό ψυχής, αλλά και 
άφατη αγαλλίαση υποδέχτηκε τα Ιερά 
Λείψανα του Aγίου Nικολάου, και προέβη σε 
ανάλογη δέηση. Εν συνεχεία σχηματίσθηκε 

Iερά Πομπή που κατευθύνθηκε προς τον 
Mητροπολιτικό Nαό, όπου τελέσθηκε 
Δοξολογία. Μετά το πέρας της, ο 
Μητροπολίτης ετίμησε τον Δήμαρχο 
Οινουσσών, με τον χρυσούν Σταυρόν του 
Αγίου Ισιδώρου. Τα Ιερά Λείψανα του Αγίου 
Νικολάου παρέμειναν προς προσκύνησιν υπό 

των πιστών στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίων 
Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου, μέχρι την 
πρωία της Δευτέρας (17-12-2001). 
 
Οινούσσες, Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2001 
Τελικός Σταθμός και μόνιμος Εναπόθεσις 

Ιερών Λειψάνων Αγ. Νικολάου 
στον ομώνυμο Ιερό Ναό Οινουσσών 
 

Κατά την διάρκεια της παραμονής των Ιερών 
Λειψάνων στην Χίο, οι ημέρες 
χαρακτηρίζονταν από μεγάλη κακοκαιρία σε 
όλο το Αιγαίο, με ματαιώσεις πτήσεων, 

απαγορεύσεις απόπλου των πλοίων και φόβο 
συνέχισης των δυσμενών καιρικών 
συνθηκών, που δεν θα επέτρεπαν το 
πέρασμα των σκαφών στις ακριτικές 
Οινούσσες. Όμως, η αυγή της Δευτέρας 17 
Δεκεμβρίου, άφησε όλους άναυδους, καθώς, 
μολονότι σφοδρή κακοκαιρία επικρατούσε σε 

όλη σχεδόν τη χώρα, ο δίαυλος των 
Οινουσσών ήταν γαλήνιος, κάτι που όλοι 
συνέδεσαν στη συνείδησή τους με την για μια 
ακόμη φορά ζωντανή παρουσία του Αγίου 
Νικολάου.  

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Αναμένοντας με καρτερία τα Ιερά Λείψανα 

στην Προβλήτα των Οινουσσών. 
 
Έτσι το σκάφος του Λιμενικού Σώματος 

“ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ”, που είχε 
την ευλογία και την τιμή της μετακομιδής των 
Ιερών Λειψάνων στις Οινούσσες (μαζί με 
άλλες δύο ακάτους συνοδείας), συνάντησε 
νερά γαλήνια και κατέφθασε ταχέως στις 
Οινούσσες. Συνοδοί των Λειψάνων επί του 

σκάφους ήσαν οι ιερείς Ιωακείμ Αρχοντός, 
Νεκτάριος Επιτροπάκης και Διονύσιος 
Παπανικολάου της Μητροπόλεως Χίου, 
βαθύτατα συγκινημένοι για την εξέχουσα 
ευλογία. 
 

 
 

 
 
 
 

 



 8 

 

 

Μετακομιδή των Ιερών Λειψάνων στις Οινούσσες 

με το «Πλωτάρχης Κωστούλας» του Λ.Σ. 
Οι Οινούσσες είχαν ήδη προβάλλει μπροστά 
τους εκπληκτικά όμορφες και «ντυμένες» 
εορταστικά. Τα πλοιάρια εισήλθαν περήφανα 
στο λαμπρά στολισμένο λιμάνι των 
Οινουσσών, ενώ τα δεμένα πλοιάρια και 
καΐκια συμμετείχαν ενεργά στους 

πανηγυρισμούς. Ο πρεσβύτερος Νικόλαος 
Καραβάς είχε συγκεντρώσει από ενωρίς το 
ποίμνιο του στον ναό και κατόπιν σύσσωμος ο 
λαός των Οινουσσών προσήλθε στη λιμάνι, 
φανερά συγκινημένος και συνάμα 
υπερήφανος, ενώ οι μικροί μαθητές 

κρατούσαν Ελληνικές σημαίες. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Λιτάνευση Ιερών Λειψάνων Αγίου Νικολάου 

προς τον ομώνυμο Ναό Οινουσσών. 
 
Την ύψιστη τιμή της υποδοχής και παραλαβής 
των Ι. Λειψάνων είχε ο ταπεινός ιερέας του 
νησιού, ο παπά-Νικόλας, που φανερά 
συγκινημένος, βίωνε την πραγμάτωση του 

ιερού πόθου του. Είχε φροντίσει για όλα. Ο 
ναός άψογα στολισμένος, για να υποδεχθεί 
τον Άγιό του. Ο δρόμος που θα ακολουθούσε 
η πομπή, στρωμένος με σκίνα. Αξιοσημείωτο 
το γεγονός, ότι η λειψανοθήκη και το 
ξυλόγλυπτο κουβούκλιο, όπου θα 

εναποτίθεντο τα Ιερά Λείψανα, ήταν ευσεβής 
δωρεά του κ. Γιάννη Δ. Λεμού. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Ο εφημέριος Οινουσσών π. Ν. Καραβάς 

Ύψιστη τιμή παραλαβής των Ιερών Λειψάνων 
Οι κοπέλες και κυρίες των Οινουσσών, 
έρραιναν με άνθη τα Ιερά Λείψανα κατά την 
μεταφορά τους από το λιμάνι προς τον τελικό 
προορισμό, τον ομώνυμο Ιερό Ναό του Αγίου 
Νικολάου, όπου και τελέσθηκε πανηγυρική 
δοξολογία. Με το πέρας της δοξολογίας ο π. 

Ν. Καραβάς συγκινημένος, ευχαρίστησε τον 
κ. Αγγελάκο και τον Dr. Macaluso για όλες 
τις ενέργειες τους και τους επέδωσε από μία 
ασημένια εικόνα του Αγίου Νικολάου. Στη 
συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος 
Οινουσσών, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τον 

παπά-Νικόλα ανακοίνωσε ότι ο Δήμος 
Οινουσσών αποφάσισε να αναγορεύσει σε 
Επίτιμο Δημότη, τον Dr. D. Macaluso, για 
όλα όσα προσέφερε στο νησί των Οινουσσών.  
 

 

 
 
 
 
 

 

Αναγόρευση του Dr. Domenico Macaluso 

ως Επιτίμου Δημότη Οινουσσών. 
 
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Οινουσσών 
επέδωσε στους συμμετέχοντες επισήμους 

αναμνηστικές πλακέττες για το ιστορικό και 
θρησκευτικό γεγονός με εγχάρακτη την 
επιγραφή: 
 

 « ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

 

ΘΥΣΙΑΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑΥΤΙΛΩΝ 

ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙ ΕΣ ΑΕΙ 

ΕΝ ΤΩ ΟΜΩΝΥΜΩ ΙΕΡΩ ΝΑΩ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ 

ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΑΚΡΙΤΙΚΩΝ 

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΑΠΑΡΧΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 17Η ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001 
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ » 

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου 
Οινουσσών, αποτελεί πλέον τόπο 

προσκυνήματος των Ιερών Λειψάνων του 
Αγίου για όλη την Ελληνική επικράτεια. 
Συγκίνηση κατέχει τις ψυχές. Η σκέψη πως 
μετά από εννέα αιώνες απουσίας των Ιερών 
Λειψάνων του Αγίου Νικολάου από τα πάτρια 
εδάφη της Ορθόδοξης Ελλάδας, 

πραγματοποιήθηκε η μόνιμη εναπόθεσίς Τους 
στις Οινούσσες - τόπο μικρό, που θρήνησε 
την απώλεια στο παρελθόν πλήθος ναυτικών 
με τις οικογένειές τους - απέναντι ακριβώς 
από τη γη της Μικράς Ασίας, τη γενέτειρα 
του Αγίου και τόπο στον οποίο μεγαλούργησε 

και αγίασε συγκινεί όλους. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Ο Αϊ  - Ναύτης 

Έργο της Μονής Οινουσσών 
 
Οι κάτοικοι των ακριτικών Οινουσσών 
θεωρούν το γεγονός ιδιαίτερη ευλογία όχι 
μόνον για το νησί τους αλλά και για ολόκληρο 
το Αιγαίο. Όλοι οι ναυτικοί μας, τόσο του ανά 

την Υφήλιο εμπορικού ναυτικού, όσο και του 
ενδόξου Πολεμικού Ναυτικού μας, του 
Λιμενικού Σώματος αλλά και όλοι οι άλλοι 
Έλληνες χριστιανοί, θα αισθάνονται ζωντανή 
την θαυμαστή παρουσία του Αγίου Νικολάου 
του Θαυματουργού, τόσο στους κινδύνους 

στις θάλασσες, όσο και στις φουρτούνες της 
ζωής. 
 
Είναι βέβαιο ότι θα έχουν προσηλωμένο το 
βλέμμα της ψυχής στον Άγιο Νικόλαο, για να 
τους θυμίζει τα πολλά πάθη της Ναυτοσύνης 

με την αενάως ζωντανή παρουσία Του, που 
ενισχύει και σώζει όλους εκείνους, που δεν 
τον λησμονούν και τον επικαλούνται όχι μόνο 
στον κίνδυνο αλλά και στη γαλήνη … 
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