
Οἱ ἅγιοι, ὁ Χριστός παρατεινόμενος 
εἰς τούς αἰῶνες

Σ τήν Καινή Διαθήκη ἅγιοι ὀνομάζονταν ὅλοι οἱ χρι
στιανοί ὡς ἐκλεκτοί του Θεοῦ, πού ἀποχωρίσθηκαν 

ἀπό τή μάζα τῶν εἰδωλολατρῶν καί ἀφιερώθηκαν στόν Θεό 
(π.χ. Πράξ. 26,10· Ρωμ. 1,7· Α΄ Κορ. 1,2· Ἰούδα 3). Ἡ Παναγία 
ὡς Μητέρα τοῦ Θεανθρώπου, τιμήθηκε ἰδιαίτερα ἀπό τούς 
χριστιανούς ἀπό τήν πρώτη ἐποχή, καθότι τιμήθηκε ἀπό τόν 
Υἱό καί Θεό της. Ἡ Τρίτη Οἰκουμενική Σύνοδος ἐπισημοποίη
σε τήν ἤδη ὑπάρχουσα τιμή τῆς Θεοτόκου.

Ἰδιαίτερα τιμήθηκαν ὡς ἅγιοι οἱ ἀπόστολοι, οἱ ὁποῖοι ἀφι
ερώθηκαν στήν παγκόσμια ἱεραποστολή καί θυσιάστηκαν –
ἐκτός τοῦ Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ– ἀπό τούς Ἰουδαίους 
καί τούς εἰδωλολάτρες. Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος κατόρθωσε 
καί βρῆκε καί μετέφερε τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων ἀποστό
λων ἀπό τά πέρατα τοῦ κόσμου στόν ναό τῶν ἁγίων ἀποστό
λων στήν Κωνσταντινούπολη, διότι οἱ χριστιανοί τούς τιμοῦ
σαν ἀπό τήν ἐποχή τῶν πρώτων χρόνων τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀργότερα ὁ τίτλος τοῦ ἁγίου ἀποδόθηκε στούς μάρτυρες 
τοῦ Χριστοῦ, πού ὁμολόγησαν τήν πίστη τους καί θυσίασαν 
τή ζωή τους γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ὑπολογίζεται πώς 
μόνο τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνες τῆς Εκκλησίας μαρτύρη
σαν ἀπό τους Ρωμαίους ἕνδεκα ἑκατομμύρια χριστιανών. Ὁ 
ἅγιος Δημήτριος τῆς Θεσσαλονίκης δοξάσθηκε ἀπό τόν Θεό 
μέ τήν ἄνω τῶν χιλίων ἐτῶν μυρόβλυση. Πολλῶν μαρτύρων 
τά ἱερά λείψανα θαυματουργοῦσαν καί θαυματουργοῦν μέ
χρι σήμερα. 

Μέ τήν παύση τῶν διωγμῶν ἀπό τόν Μέγα Κωνσταντῖ
νο καί τήν ἀνάπτυξη τοῦ ἀναχωρητισμοῦ καί τοῦ ἀσκητι
σμοῦ ἅγιοι ὀνομάσθηκαν καί οἱ ἐρημίτες καί οἱ μοναχοί, πού 
ἔφθασαν σέ ὑψηλή πνευματικότητα, ὅπως ὁ Μέγας Ἀντώ
νιος καί ὁ Παχώμιος. Αὐτοί πῆραν τόν ἰδιαίτερο τίτλο τοῦ 
ὁσίου. Πολλοί ὅσιοι ἀπόκτησαν ἀπό τόν δωρεοδότη Κύριο 
πνευματικά χαρίσματα, ὅπως π. χ. τή διόραση, τήν προόρα
ση καί τήν ἴαση. Αὐτά τά χαρίσματα λειτουργοῦσαν στό λαό 
τοῦ Θεοῦ παραμυθητικά καί προτρεπτικά γιά ἀγώνα. 

Οἱ ἅγιοι τιμῶνται, ὄχι γιατί ἔχουν κάποια αὐτοτελῆ ἀξία, 

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6)
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Τό περιοδικό αὐτό εἶναι ἀφιερωμένο 
στόν ἅγιο Ἰάκωβο Τσαλίκη, ἕναν μεγάλο 
πνευματικό πατέρα καί ἀσκητή τῆς ἐπο-
χῆς μας. Γεννήθηκε τό 1920 μ.Χ. στήν 
ἁγιοτόκο Μικρά Ἀσία καί συγ κεκριμένα 
στό χωριό Λιβίσι τῆς Μάκρης, ἀπέναν τι 
ἀπό τή Ρόδο. Στή Μικρά Ἀσία ἡ οἰκογέ-
νειά του μετανάστευσε ἀπό τή Ρόδο, 
ὅπου τό ἐπώνυμο ‘Τσαλίκης’ ὑπάρχει 
μέχρι σήμερα. Λόγω τῆς μικρασιατικῆς 
καταστροφῆς μεταφυτεύθηκε δύο ἐτῶν 
στό χωριό Φαράκλα τῆς Εὔβοιας. Ἡ εὐ-
σέβεια καί ἡ ἀσκητικότητα τῆς μητέρας 
του Θεοδώρας ἐπέδρασε στό μικρό Ἰά-
κωβο. Αὐτή τόν ἔμαθε νά προσεύχεται 
καί νά κάνει μετάνοιες. Ἡ Παναγία καί ὁ 
ἅγιος Χαράλαμπος τόν θεράπευσαν ἀπό 
δύσκολες ἀσθένειες. Εἶδε τήν ἁγία Παρα-
σκευή σέ Ἐξωκκλήσι της ἔξω ἀπό τό χω-
ριό καί τοῦ εἶπε τό μέλλον του. Μικρός 
μέ τήν προσευχή θεράπευσε περιπτώσεις 
βασκανίας, παιδικῆς ἀσθένειας καί δαι-
μονισμοῦ. Τό Καλοκαίρι τοῦ 1952, ὕστε-
ρα ἀπό ἐμφάνιση τοῦ Ὁσίου Δαβίδ κατά 
μία ἐπίσκεψη τοῦ ἄνδρα πλέον Ἰακώβου 
στό Μοναστήρι του στή βόρεια Εὔβοια 
ἔγινε μοναχός και ἱερέας ἐκεῖ. Χιλιάδες 
κόσμου τόν ἀναζητοῦσαν γιά νά ἐξομολο-
γηθοῦν τίς ἁμαρτίες τους καί νά παρηγο-
ρηθοῦν ἀπό τά βάσανα τῆς ζωῆς τους. 
Ἦταν πολύ ταπεινός καί πολύ καλλιερ-
γοῦσε τήν ἀγάπη πρός τόν πλησίον καί 
τήν προσευχή. Ὑπῆρξε κατανυκτικός 
λειτουργός καί προσηνής στούς προσκυ-
νητές. Βίωνε τό μυστήριο τῆς θείας Λει-
τουργίας. Ἔζησε πολλές ἁγιοφάνειες 
ἀλλά καί πολλές ἄμεσες πειρασμικές 
ἐπιθέσεις. Εἶχε τά χαρίσματα τῆς διορά-
σεως, τῆς προοράσεως καί τῆς ἰάσεως. 
Γι’ αὐτόν μίλησαν μέ ἐπαινετικά λόγια οἱ 
ἄλλοι ἅγιοι τῶν ἡμερῶν μας π. Πορφύρι-
ος καί π. Παΐσιος. Ἔλεγε χαρακτηριστικά 
ὁ ἅγιος Πορφύριος: «ὁ π. Ἰάκωβος εἶναι 
μεγάλος ἀλλά κρυφός ἅγιος».
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ἀλλά γιατί ἑνώθηκαν μέ τό Θεό καί ἔγιναν κατοι
κητήρια τῆς θείας Χάριτος. Τιμοῦμε τούς ἁγίους 
ὄχι γιατί ἔγιναν ὑπεράνθρωποι, ἀλλά γιατί ἔγι
ναν κατοικητήρια τοῦ Χριστοῦ. Τά λείψανα τῶν 
ἁγίων θαυματουργοῦν, γιατί εἶναι φορεῖς τῆς 
θείας Χάριτος.

Ἕνας δεύτερος λόγος πού ἀποδίδονται τι
μητικοί ὕμνοι στούς ἁγίους κατά τίς λατρευτι
κές συνάξεις εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία πιστεύει πώς 
οἱ ἅγιοι εὐρισκόμενοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἔχουν 
παρρησία καί μεσιτεύουν ὑπέρ τῶν ἀγωνιζομέ
νων στή γῆ χριστιανῶν. 

Ὁ Χριστός, ὅταν ἀπέστειλε τούς μαθητές Του 
στήν παγκόσμια ἀποστολή, τούς εἶπε «ἰδοὺ ἐγὼ 
μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντε
λείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28,20). Αὐτό σημαίνει 
ὅτι ὁ Χριστός θά βρίσκεται στήν Ἐκκλησία Του 
μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του κόσμου. 

Ὁ Χριστός ἄλλοτε εἶχε πεῖ «ἀμὴν ἀμὴν λέγω 
ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀ
κεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα (μεγαλύτερα) τούτων 
ποιήσει» (Ἰω. 14,12). Τά θαυματουργοῦντα λεί
ψανα τῶν μαρτύρων καί τά μεγάλα χαρίσματα 
τῶν ὁσίων φανερώνουν τήν ὕπαρξη καί λειτουρ
γία τῆς δύναμης τοῦ Χριστοῦ. 

Ἕνα ἁπτό παράδειγμα ἐπανάληψης τῶν ἔρ
γων τοῦ Χριστοῦ στήν Ἐκκλησία Του εἶναι καί 
τό ἀκόλουθο γεγονός ἀπό τή ζωή τοῦ ἁγίου Ἰα
κώβου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ. Τόν Αὔγουστο τοῦ 1963 
δούλευαν ἐθελοντικά στή Μονή τοῦ ὁσίου Δαβίδ 
ἐνενήντα ἄτομα  γιά τό νερό τῆς Μονῆς. Ὁ ἅγιος 
Ἰάκωβος εἶχε μόνο γιά περίπου εἴκοσι ἄτομα φα
γητό. Παίρνει τό φαγητό στήν εἰκόνα τοῦ ὁσίου 
Δαβίδ καί τοῦ λέει: «Ἅγιέ μου, οἱ ἄνθρωποι αὐτοί 
δουλεύουν ὅλη μέρα γιά τό Μοναστήρι σου. 
Γυρνᾶνε ταλαιπωρημένοι καί πεινασμένοι. Δέν 
ἔχω τίποτε ἄλλο νά τούς δώσω νά φᾶνε, μόνο τίς 
δυόμισι ὀκάδες μανέστρα μέ τό λίγο λαδάκι, τό 
μισό πρόσφορο καί τό μισό καρβελάκι. Μέ τήν 
ποσότητα αὐτή τρῶνε δεκαπέντε τό πολύ εἴκοσι 
ἄνθρωποι. Ἐσύ κανόνισέ τα, νά τά εὐλογήσεις, 
νά φᾶνε καί νά χορτάσουν. Βγάλε με ἀσπροπρό
σωπο». Ἔφαγαν ὅλοι καί περίσσεψε μισή κατσα
ρόλα. Ὁ ὅσιος Ἰάκωβος  ὁ ἐν Εὐβοίᾳ ἐπανέλαβε 
τό θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρ
των καί τῶν δυό ἰχθύων τοῦ Χριστοῦ.   n
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Πρᾶξις τῆς ἐν τῷ Ἁγιολογίῳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας  
κατατάξεως τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἰακώβου Τσαλίκη (1920-1991)

«Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν· ὅτι δόκιμος γενόμενος λήψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς,  
ὃν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν (Ἰακ. α΄, 12)

Τ οὺς ἐν τῷ μετὰ σώματος βίῳ εὐσεβῶς καὶ ὁσίως 
πολιτευσαμένους καὶ εἰς τὴν τοῦ κόσμου τῶν 

πειρασμῶν κάμινον μεγάλως δοκιμασθέν τας πλήν, 
ἀφορῶν τες εἰς τὸ τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ τῶν Πατέρων 
ἡμῶν Θέλημα, πορευθέν τας οὐχὶ ἀκόπως ἀλλ’ ἀγῶ
σι καὶ ἀσκήσει καὶ βίᾳ φύσεως διηνεκεῖ, ζῶν τας δὲ καὶ 
μετὰ τὴν ἐκεῖσε ἀπὸ τῶν ἐνθένδε ἀποδημίαν ἰσχυρὰν 
σχόν τας τὴν ἐπίδρασιν ἐπὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνει
δήσεως τῶν πιστῶν, διατηροῦν τας διὰ τοῦτο δι’ ἀδι
ακόπου ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεὰν παραδόσεως τὴν περὶ 
τῆς ὁσιότητος καὶ ἁγιότητος αὐτῶν ἱερὰν ἀνάμνησιν, 
μετὰ πάσης εὐλαβείας τιμᾶν καὶ γεραίρειν μετὰ τοῦ 
περιουσίου τοῦ Θεοῦ λαοῦ, οἶδεν ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ 
Ἐκκλησία, τῇ χορείᾳ τῶν Ἁγίων αὐτοὺς συναριθμοῦ
σα καὶ τὴν τούτων ἐπικαλουμένην μεσιτείαν πρὸς τὸν 
φιλάνθρωπον Θεὸν ὑπὲρ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν, ἰάσεως 
ἀσθενῶν, καὶ ἁπαξαπλῶς ὠφελείας ψυχικῆς τοῦ χρι
στωνύμου πληρώματος.

Ἐπειδὴ τοίνυν τοιοῦτος τὸν βίον καὶ τὴν πολιτείαν 
κατεδείχθη καὶ ὁ ἐν Λιβισίῳ Μάκρης τῆς ὄν τως ἁγι
οτόκου Μικρᾶς Ἀσίας γεννηθεὶς ὑπὸ γονέων εὐσεβῶν 
Σταύρου καὶ Θεοδώρας καὶ εἰς ἡλικίαν ἑβδομήκον τα 
καὶ ἑνὸς ἐτῶν τὸ ζῆν ἐκμετρήσας, ζῶν, διὰ τοῦ μυστη
ρίου τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως, κατασταθεὶς τῷ ὄν τι 
λιμὴν εὔδιος ψυχῶν δυσαριθμήτων, διὰ τοῦ μοναστι
κοῦ καὶ λειτουργικοῦ φρονήματος, διὰ τοῦ ἀγαπητι
κοῦ, ταπεινοῦ, πραέος, φιλησύχου, φιλαγίου, προσευ
χητικοῦ, ἐλεήμονος καὶ φιλευσπλάγχνου ἤθους αὐτοῦ, 
οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν πολλῶν ὑπὸ Θεοῦ χαρισμάτων 
πολλαπλῶς φανερωθέν των, ἐν οἷς τὸ διορατικὸν καὶ 
προορατικὸν καὶ θαυματουργικὸν τοιαῦτα, κοσμηθείς, 
ὡς καὶ μετὰ θάνατον δὲ ἰσχυρὰν σχὼν τὴν ἐπίδρασιν 
ἐκ τῶν τοιούτων ἐπὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνειδήσεως 
τῶν πιστῶν Ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος Τσαλίκης, διατε
λέσας Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Δαβὶδ 
τοῦ Γέρον τος ἐν Λίμνῃ Εὐβοίας, καθ’ ἃ ἄρτι ὑπέβαλε ἡ 
Ἐκκλησία διὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκ
κλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπιτόπιος Ἱεράρχης Ἱερώτατος 
Μητροπολίτης Χαλκίδος κύριος Χρυσόστομος αἰτού
μενος δὲ ὅπως ἡ Ἐκκλησία προέλθῃ ἐπισήμως εἰς τὴν 
ἐν τῷ Ἑορτολογίῳ αὐτῆς ἔν ταξιν αὐτοῦ ὡς Ὁσίου καὶ 
Ἁγίου, ἡ Μετριότης ἡμῶν μετὰ τῶν περὶ ἡμᾶς Ἱερωτά
των Μητροπολιτῶν καὶ ὑπερτίμων, τῶν ἐν Ἁγίῳ Πνεύ
ματι ἀγαπητῶν ἡμῶν ἀδελφῶν καὶ συλλειτουργῶν, ὑπ’ 

ὄψιν λαβόν τες τὴν ἀδιάκοπον ζῶσαν μαρτυρίαν τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς συνειδήσεως οὐ μόνον τῶν κατοίκων 
τῆς Εὐβοίας ἀλλὰ καὶ τῶν πιστῶν ἐκ τῆς εὐρυτέρας πε
ριοχῆς, ἀλλὰ καὶ πανελληνίως καὶ πανορθοδόξως περὶ 
τῆς ὁσιότητος καὶ ἁγιότητος τοῦ εἰρημένου Ἀρχιμαν
δρίτου, καὶ τὴν ἀρχῆθεν ἀποδιδομένην αὐτῷ ὡς Ἁγίῳ 
τιμήν, τῷ κοινῷ τῆς Ἐκκλησίας ἔθει κατακολουθοῦν
τες, ὡς εὔλογον καὶ πρέπον τὸ αἴτημα τῆς αὐτοῦ Ἱερό
τητος ἐκρίναμέν τε καὶ ἀπεδεξάμεθα.

Διὸ καὶ θεσπίζομεν Συνοδικῶς καὶ ἐν Ἁγίῳ διακε
λευόμεθα Πνεύματι ὅπως ὁ εἰρημένος Ἀρχιμανδρίτης 
Ἰάκωβος Τσαλίκης, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ 
Ὁσίου Δαβὶδ τοῦ Γέρον τος ἐν Λίμνῃ Εὐβοίας, συνα
ριθμῆται τοῖς Ἁγίοις τῆς Ἐκκλησίας, ὡς μέχρι τοῦδε 
οὕτω καὶ εἰς τὸ ἑξῆς εἰς αἰῶνα τὸν ἅπαν τα τιμώμενος 
παρὰ τῶν πιστῶν καὶ ὕμνοις ἐγ κωμίων γεραιρόμενος 
κατ’ ἔτος τῇ κβ΄ Νοεμβρίου, τῆς πρὸς Κύριον ἐκδημίας 
αὐτοῦ γενομένης τῇ κα΄ Νοεμβρίου καθ’ ἣν τῆς εἰς τὸν 
Ναὸν Εἴσοδον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἑορτάζειν 
παρελάβομεν.

Εἰς ἔνδειξιν δὲ τούτου καὶ βεβαίωσιν ἐγένετο καὶ 
ἡ παροῦσα Πατριαρχικὴ ἡμῶν καὶ Συνοδικὴ Πρᾶ
ξις, καταστρωθεῖσα μὲν καὶ ὑπογραφεῖσα ἐν τῷδε τῷ 
Ἱερῷ Κώδικι τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγά
λης Ἐκκλησίας, ἐν ἴσῳ δὲ καὶ ἀπαραλλάκτῳ ἀποστα
λεῖσα τῷ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν καὶ 
πάσης Ἑλλάδος κυρίῳ Ἱερωνύμῳ πρὸς διαβίβασιν τῷ 
Ἱερωτάτῳ Μητροπολίτῃ Χαλκίδος κυρίῳ Χρυσοστό
μῳ, πρὸς ἐπ’ ἐκκλησίας ἀνάγνωσιν καὶ κατάθεσιν εἶτα 
ἐν τοῖς Ἀρχείοις τῆς κατ’ αὐτὸν Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ 
΄
βιζ΄ κατὰ µῆνα Νοέμβριον (κζ΄)  

Ἐπινεµήσεως ΙΑ΄

† ὁ Χαλκηδόνος Ἀθανάσιος,  
†  ὁ Ἀµερικῆς ∆ηµήτριος, 
† ὁ Πιττσβούργου Σάββας, 
†  ὁ Ἱσπανίας & Πορτογαλίας 

Πολύκαρπος, 
† ὁ Προύσης Ἐλπιδοφόρος,  
†  ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας 

Κύριλλος.

† ὁ Νικαίας Κωνσταν τῖνος, 
† ὁ ∆έρκων Ἀπόστολος,  
†  ὁ Θυατείρων καὶ Μ. Βρε 

ταννίας Γρηγόριος,
†  ὁ Κισάµου καί Σελίνου  

Ἀµφιλόχιος, 
†  ὁ Καλλιουπόλεως καί Μα

δύτου Στέφανος,
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Μνῆμες ἀπό τόν Γέρον τά μου, Ὅσιο Ἰάκωβο Τσαλίκη
Ἀρχιμ. π. Γαβριήλ, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Δαυΐδ τοῦ Γέρον τος 

Κ άθε φορά πού καλοῦμαι νά μιλήσω γι’ 
αὐτή τήν ἁγία μορφή τῆς Ἐκκλησίας 

μας, τόν Ἅγιο Ἰάκωβο Τσαλίκη, ὁ ὁποῖος ὑπῆρ
ξε Γέρον τάς μας καί Ἡγούμενος τῆς ἱστορικῆς Ἱ. 
Μονῆς τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ, αἰσθάνομαι ἀδύναμος καί 
κυριεύομαι ἀπό δέος, γιατί ὅ,τι καί νά πῶ θά εἶναι 
ἐλαχιστότατο καί δυσανάλογο πρός τήν ἁγιότη
τα αὐτοῦ τοῦ «γίγαν τα τῆς Ὀρθοδοξίας», ὅπως 
τόν ἀποκάλεσαν, οἱ Ἅγιοι τῆς ἐποχῆς μας, ὁ Ἅγιος 
Πορφύριος, ὁ Ἅγιος Παΐσιος, ὁ Ἅγιος Σωφρόνιος 
τοῦ Ἔσσεξ, καί ἄλλοι σεβαστοί Ἁγιορεῖτες Πατέ
ρες, ὅλοι «ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ». Ἔχον
τας ὅμως κατά νοῦ καί τήν προτροπή τοῦ Ἁγίου 
Παϊσίου ἀπό τόν πρόλογο τοῦ βιβλίου του γιά τόν 
ΧατζῆΓιώργη, ὅπου γράφει ὅτι: «Οἱ ἀπόγονοι 
πάν τοτε ἔχουν ἱερό καθῆκον νά γράφουν τά θεῖα 
κατορθώματα τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς ἐποχῆς 
τους καί τόν φιλότιμο ἀγώνα τους γιά νά πλησι
άσουν τόν Θεό», θά προσπαθήσω νά πῶ καί ἐγώ 
κάτι ἀπό αὐτά πού ἔζησα κον τά του, εἴτε γιατί δέν 
μπόρεσε νά τά κρύψει, ἀφοῦ τήν πνευματική του 
ἐργασία καί τά μεγάλα χαρίσματά του, μέ τά ὁποῖα 
ἦταν προικισμένος ἀπό τόν Θεό, προορατικό, διο
ρατικό, θαυματουργικό προσπαθοῦσε νά τά κρύβει 
ἐπιμελῶς, γιά νά μήν δοξάζεται, εἴτε γιατί ἀπό τήν 
πολλή του ἀγάπη ἐπέτρεψε νά τά δοῦμε καί μεῖς, νά 
τά ἀκούσουμε πρός πνευματική μας ὠφέλεια. 

Σύμφωνα μέ τίς ἀφηγήσεις τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου 
γιά τήν εὐλογημένη οἰκογένειά του, ὁ πατέρας του 
Σταῦρος Τσαλίκης, καταγόμενος ἀπό τά Μαρά
σια τῆς Ρόδου, δούλεψε ὡς κτίστης στό σπίτι τοῦ 
Γιώργου Κρεμμυδᾶ στό Λιβίσι τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὁ 
ὁποῖος τόν ἔκανε γαμπρό του στή μικρή του κόρη, 
τήν εὐγενική, ν τροπαλή, ἐλεήμονα, ἐγ κρατή, ἐργα
τική, νοικοκυρεμένη, γεμάτη ἀγάπη, εὐλάβεια καί 
βαθειά πίστη Θεοδώρα. 

Τό εὐλογημένο ζευγάρι στίς 5 Νοεμβρίου τοῦ 
1920 ἔφερε στόν κόσμο τόν Ἰάκωβο, πού ἔμελλε νά 

συνεχίσει τή σπουδαία ἐκκλησιαστική παράδοση 
τῆς οἰκογένειας (ἑπτά γενεές ἱερωμένων).

Συχνά τόνιζε ὁ Γέρον τας ὅτι μεγάλη σημασία 
ἔχει στήν πνευματική ἐξέλιξη τῶν ἀπογόνων ἡ 
πνευματική κατάσταση καί ἡ βιοτή τῶν γονιῶν καί 
γενικά τῶν προγόνων τους. 

Μετά τή Μικρασιατική Καταστροφή, δυό χρο
νῶν παιδάκι ὁ Ἅγιος ἀκολούθησε μέ τήν οἰκογένειά 
του τόν σκληρό δρόμο τῆς προσφυγιᾶς. Ἔζησαν 
κάτω ἀπό πολύ δύσκολες συνθῆκες γιά δυό χρό
νια στό χωριό Ἅγιος Γεώργιος τῆς Ἄμφισσας. 
Τελειώνον τας τό 1925 μεταφέρανε τούς Λιβισια
νούς πρόσφυγες στό χωριό Φαράκλα τῆς Εὔβοιας, 
ὅπου ἔζησε ὁ Ἅγιος μέχρι νά ἐγ καταβιώσει στή 
Μονή τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ.

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος δέχτηκε τήν κλήση ἀπό τόν 
Θεό παιδιόθεν. Ἡ ἀγάπη του γιά τήν Ἐκκλησία καί 
τά ἱερά ἦταν ἔκδηλη. Κάθε ἀπόγευμα μέ τή γιαγιά 
Δέσποινα καί τή θεοσεβῆ μητέρα του, οἱ ὁποῖες 
συνέβαλαν τά μέγιστα στό «κτίσιμο» τῆς πνευματι
κῆς προσωπικότητάς του, ἀνάβανε τά καν τηλάκια 
στά ἐξωκκλήσια καί τά περιποιοῦν ταν. Ἕξι χρο
νῶν εἶχε μάθει ἀπέξω τή Θεία Λειτουργία, χωρίς νά 
γνωρίζει γράμματα. Ἔμαθε ἀπό τή μητέρα του νά 
προσεύχεται καί νά κάνει πολλές μετάνοιες. Ἔγινε 
σιγάσιγά ἕνας μικρός ἀσκητής. 

Στό σχολεῖο διακρίθηκε γιά τίς ἐπιδόσεις του. 
Αὐτή τήν περίοδο τοῦ ἐμφανίσθηκε ἡ Ἁγία Παρα
σκευή καί τοῦ φανέρωσε τό λαμπρό ἐκκλησιαστικό 
του μέλλον. Συχνά, ἀπό ἐννέα ἐτῶν περίπου, τοῦ 
ζητοῦσαν καί διάβαζε εὐχές, προσευχόταν καί θε
ράπευε συγχωριανούς του. Τό 1933 τελείωσε τό 
δημοτικό, ὅμως λόγω οἰκονομικῶν δυσκολιῶν δέ 
συνέχισε στό Γυμνάσιο, ἀλλά ἀκολούθησε τόν πα
τέρα του στή χτιστική.

Ἔτσι ὅλη μέρα στό χωριό του τή Φαράκλα ἦταν 
στή σκληρή ἐργασία τῶν χωραφιῶν καί τῶν χτισι
μάτων, σέ ἐξυπηρετήσεις τῶν συγχωριανῶν του καί 
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τήν περιποίηση τῶν ἐξωκκλησίων. Τίς Κυριακές 
καί τίς γιορτές στόν Ναό ἀπό πολύ νωρίς, γιά τήν 
τακτοποίηση τοῦ Ἱεροῦ, στή βοήθεια τοῦ Ἱερέα καί 
στό ψάλσιμο μέ τήν ὡραία, ἱεροπρεπῆ καί μέ ἐπίση
μο τόνο φωνή του. Τό βράδυ μέ τό λυχνάρι ἤ τό φῶς 
τοῦ φεγγαριοῦ στό διάβασμα τοῦ Ψαλτηρίου καί 
τῶν παρακλήσεων, στήν προσευχή ὧρες ὁλόκληρες 
γονατιστός συνήθεια τήν ὁποία εἶχε μέχρι καί τήν 
κοίμησή του καί «στάς μετανοίας», ὅπως ἔλεγε. Συ
χνά ἀγρυπνοῦσε μόνος του στό ἐξωκκλήσι τῆς Ἁγί
ας Παρασκευῆς ἤ ἔψαλλε σέ ἀγρυπνίες πού γίνον
ταν στά γύρω χωριά, καθώς καί στήν Ἱερά Μονή 
Ἁγίου Νικολάου στό Γαλατάκι.     

Τά καλά λόγια γιά τόν νεαρό 
Ἰάκωβο ἔφτασαν στά αὐτιά τοῦ 
τότε Μητροπολίτη Χαλκίδος Γρη
γορίου, ὁ ὁποῖος ἐν τυπωσιασμένος 
καί ἀπό τό ψάλσιμό του τόν χειρο
θέτησε Ἀναγνώστη.

Τόν Ἰούλιο τοῦ 1942 κοιμή
θηκε ἡ μητέρα του, ἡ ὁποία τοῦ 
προεῖπε ὅτι θά γίνει Ἱερέας. 

Τό 1947 ὁ Ἰάκωβος πῆγε στρα
τιώτης. Μέ τήν πίστη του στό Θεό, 
τίς προσευχές καί τίς δεήσεις του, 
τή βοήθεια τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπη 
εἶχε πάν τα μαζί του τό θαυμα
τουργό εἰκονισματάκι τοῦ Ἁγίου, 
οἰκογενειακό τους κειμήλιο, μέ τό 
σεβασμό καί τήν πειθαρχία πρός 
τούς ἀνωτέρους του, τήν ἐργατι
κότητα καί τή σεμνότητά του, ξε
πέρασε καί τίς ποικίλες δυσκολίες 
καί δοκιμασίες, πού ἀν τιμετώπισε 
κατά τή διάρκεια τῆς τριετοῦς στρατιωτικῆς του θη
τείας. Ἔτυχε εὐτυχῶς τῆς ἰδιαίτερης ἐκτίμησης τοῦ 
διοικητῆ του, ὁ ὁποῖος κατάλαβε τό λαμπρό μέλλον 
τοῦ νεαροῦ προσφυγόπουλου. 

Μετά τήν ἀπόλυσή του ἀπό τό στρατό σέ ἡλι
κία 29 χρονῶν, χάνει καί τόν πατέρα του. Ἀφοῦ 
ἐκπλήρωσε τήν ἐπιθυμία τῆς μητέρας του, νά παν
τρέψει τήν ἀδελφή του, τόν Νοέμβριο τοῦ 1952 
προσέρχεται στό Μοναστήρι τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ, 
στίς Ροβιές, γιά νά ἐκπληρώσει καί τή δική του ἐπι
θυμία, νά γίνει μοναχός. Ὁ ἱερός του πόθος ἦταν, 
ὅπως μᾶς ἔλεγε, νά πάει στούς Ἁγίους Τόπους καί 
νά ζήσει στήν Ἔρημο, σ’ ἕνα σπήλαιο ὡς Ἀσκητής. 
Μετά ὅμως ἀπό τήν ὁλοζών τανη ἐνώπιόν του ἐμ
φάνιση τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ, ὁ ὁποῖος τόν ὑποδέχθη
κε στήν Ἱερά Μονή, ὅταν πῆγε, πρίν ξεκινήσει γιά 

τούς Ἁγίους Τόπους, νά ζητήσει τή βοήθεια καί τή 
μεσιτεία Του, ὑποσχέθηκε στόν Ἅγιο ὅτι θά παρα
μείνει στή Μονή Του, ὅπως καί ἔγινε. 

Σέ ἡλικία 32 ἐτῶν τό 1952, γίνεται δόκιμος μονα
χός, χειροτονεῖται Διάκονος καί Ἱερέας. Ξεκινών
τας τή μοναχική του ζωή ἀφιερώθηκε πλήρως στή 
διακονία τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. Ὑπηρέτησε 
τόν Κύριο τηρών τας ἀπό τή νεότητα ἕως τό γῆρας 
τήν ἴδια προθυμία τῆς ἀσκήσεως μέ ἀγῶνες ἐφά
μιλλους τῶν παλαιῶν Ὁσίων, πού ἀναφέρον ται 
στά Γερον τικά. Ἀλλά καί οἱ ἐναν τίον του ἐπιθέσεις 
τοῦ σατανᾶ, πνευματικές καί αἰσθητές, οἱ ποικίλοι 

πειρασμοί, δοκιμασίες καί κακο
πάθειές του ἀνάλογες μέ αὐτές 
πού ἀν τιμετώπισαν πολλοί θεο
φόροι Πατέρες. Μιμήθηκε σέ ὅλα 
τόν Ὅσιο Δαυΐδ καί βάδισε στά 
ἴχνη του.

Ἔβαλε ἀρχή ἀπαράβατη τήν 
ὑπακοή καί δέν ἔκανε τίποτα 
χωρίς εὐλογία τοῦ Γέρον τά του, 
τοῦ μακαριστοῦ π. Νικοδήμου, 
Ἡγουμένου τῆς Μονῆς, ἄν καί 
αὐτό συχνά ἀπαιτοῦσε πολύω
ρη πεζοπορία, ἀφοῦ ὁ Γέρον τάς 
του ἔμενε στή Λίμνη Εὐβοίας, ὡς 
ἐφημέριος τῆς ἐκεῖ ἐνορίας καί 
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς πε
ριφέρειας. Κάποτε μάλιστα, ἐνῶ ὁ  
π. Ἰάκωβος ἐνήργησε μετά ἀπό 
γραπτή ἐν τολή τοῦ Ἡγουμένου 
του, ὁ Ἡγούμενος εἴτε ἐπειδή τό 
ξέχασε, εἴτε ἐπειδή ἤθελε νά τόν 
δοκιμάσει, τόν ἤλεγξε γιά ἀνυπα

κοή. Τότε ὁ π. Ἰάκωβος ἔτρεξε καί ἔκαψε τό ἰδιό
χειρο σημείωμα τοῦ Ἡγουμένου, πού ἀποδείκνυε τό 
δίκαιό του, καί ὅπως ἔλεγε, αὐτό τό ἔκανε γιά νά μή 
στενοχωρήσει τό Γέρον τά του, ὁ ὁποῖος, βλέπον τάς 
τον νά καίει τήν ἀπόδειξη τῆς ἀθωότητός του, τόν 
χτύπησε ἱκανοποιημένος στήν πλάτη λέγον τάς του: 
«Χαίροις ἀσκητά Ἰάκωβε».

Ὁ χῶρος τῆς Μονῆς ὑπῆρξε ἡ παλαίστρα του. 
Ἀπό τά ἀγωνίσματά του γνωρίζουμε μόνο, ὅσα ὁ 
ἴδιος ἐπέτρεψε νά γίνουν γνωστά. Τά ὑπόλοιπα τά 
γνωρίζει μόνον ὁ Θεός. Τό γραφικό: «Ἡ Βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ βιάζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν» 
βρῆκε πλήρη ἐφαρμογή στόν Ὅσιο Ἰάκωβο, ἀφοῦ 
ἡ βία πού ἀσκοῦσε στόν ἑαυτό του, στό καθετί, 
ἦταν τό κύριο χαρακτηριστικό του.

Ἡ νηστεία του ἦταν ὑπεράνθρωπη. Μερικές 
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φορές ἔφθασε μέχρι καί πλήρους ἀσιτίας γιά ἀρ
κετές ἡμέρες. Ἄλλοτε νήστευε ἀκόμη καί τό νερό. 
Ὅταν ἔτρωγε, «τσιμποῦσε» λίγο ἀπό τά φαγητό 
του καί, πρίν ἀρχίσει, τελείωνε. «Ἐγώ», ἔλεγε, «ἀπό 
μικρό παιδί ἤμουν καλόγερος. Οὔτε ἔφαγα στή ζωή 
μου ποτέ ζυμαρικά ἤ γλυκά, οὔτε λιπαρές τροφές». 

Ἐπιεικής μέ τούς ἄλλους, ἀλλά πολύ αὐστηρός 
ἦταν μέ τόν ἑαυτό του. Περίοδος Μεγάλης Σα
ρακοστῆς, Τετάρτη ἑσπέρας, τοῦ Μεγάλου Κα
νόνος, δίνει ἐν τολή στόν μακαριστό π. Κύριλλο 
νά βάλει λίγο λαδάκι στό φαγητό τῶν φοιτητῶν 
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, πού εἶχαν ἐπισκεφθεῖ τό 
Μοναστήρι. «Ἦρθαν ἀπό μακριά τά παιδιά, ἐκο
πίασαν, εἶναι κουρασμένα» εἶπε. Ἀλλά, ὅταν σέ 
περίοδο αὐστηρῆς νηστείας οἱ πατέρες πῆραν τήν 
πρωτοβουλία νά τοῦ βάλουν λίγες σταγόνες λάδι 
στό φαγητό του, ἐπειδή ἦταν πολύ ἄρρωστος καί 
ἐξασθενημένος καί ἔπαιρνε πάρα πολλά φάρμακα, 
οὔτε τό φαγητό ἔφαγε, ἀλλά καί πρός τούς πατέ
ρες εἶπε μέ αὐστηρό ὕφος: «Μή μοῦ χαλᾶτε τήν 
ἄσκησή μου».

Στόχος τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου ἦταν νά τηρεῖ 
ἀπαρέγ κλιτα τίς ἐν τολές τοῦ Θεοῦ καί ὅλες τίς μο
ναχικές ὑποσχέσεις. Ἔτσι ὅλη μέρα στόν ἀγώνα, 
στήν ἐργασία, στήν προσευχή, στή θυσία. Ἄλλωστε 
μᾶς ἔλεγε ὅτι «ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τόν ἄνθρω
πο, σημαίνει θυσία». Εἰδικά τά πρῶτα χρόνια πού 
ἦταν πολύ δύσκολα, ἀφοῦ ἐκοπίαζε ὅλη τήν ἡμέ
ρα γιά τή συν τήρηση τῆς Μονῆς, καί τήν τέλεση 
τῶν Ἀκολουθιῶν, τά βράδια, ἀνέβαινε στό ἀσκητή
ριο τοῦ Ὁσίου, κρυφά ἀπό τούς ἄλλους Πατέρες, 
θέλον τας νά μιμηθεῖ καί σ’ αὐτό τόν Ἅγιο Δαυΐδ. 
Τίς ἀσέληνες ὅμως νύχτες δυσκολευόταν νά ἀνέ
βη τό μονοπάτι. Μετά τήν ταλαιπωρία του σέ μία 
τέτοια σκοτεινή νύχτα, εἶπε: «Θεέ μου, φώτισέ μου 
τόν δρόμο νά φτάσω στό ἀσκητήριο». Καί ὁ καλός 
Θεός ἄκουσε τό αἴτημά του. Συνήθιζε νά λέει: «Ἀπό 
τά πολλά ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ μοῦ ἔδωσε κι ἐμένα 
ἕνα. Αὐτό πήγαινε μπροστά μου καί μοῦ ’φεγγε τόν 
δρόμο. Ἔτσι ἔφτανα στό ἀσκητήριο». Ἐκεῖ μέ με
τανοίας, ὅπως ἔλεγε, μέ εὐχές καί δεήσεις παρακα
λοῦσε, ὅπως ὁ Ὅσιος Δαυΐδ, γιά τή σωτηρία ὅλου 
τοῦ κόσμου ἀλλά καί τῆς δικῆς του τῆς ψυχῆς. Τοῦ 
μετέφερε τά αἰτήματα ὅλων τῶν ἀνθρώπων, πού 
ἦταν κον τά του, πού τοῦ ἔστελναν γράμματα, πού 
τοῦ τηλεφωνοῦσαν. «Καί πάλι στήν ἐπιστροφή ὁ 
ἀστέρας μου ἔφεγγε μέχρι τήν πόρτα τῆς Μονῆς 
καί χωρίς νά μέ πάρει εἴδηση κανείς, χτυποῦσα τό 
σήμαν τρο καί οἱ Πατέρες λέγανε: «Νά, ξύπνησε ὁ 
πατήρ Ἰάκωβος καί στή συνέχεια τελοῦσα, ἔλεγε, 

τίς καθημερινές Ἀκολουθίες καί τά διακονήματα 
στό Μοναστήρι».

Ἄλλοτε πρίν μπεῖ στό ἀσκητήριο, ζήτησε ἀπό 
τόν Ὅσιο Δαυΐδ: «Ἅγιέ μου Δαυΐδ, ἄν θές, νά ἔρ
θεις κι ἐσύ νά προσευχηθεῖς μαζί μου, νά ρθεῖς, ἀλλά 
νά ’ρθεις μέ γνωστό πρόσωπο, γιά νά μή φοβηθῶ». 
Καί μπαίνον τας νιώθει δίπλα του τόν Γέρον τά του 
π. Νικόδημο, τόν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς. Γονατί
σανε, δια βάσανε Παρακλήσεις, ὅλο τό Ψαλτήρι κι 
ἔκαναν μετάνοιες. Ἦταν ὁ Ὅσιος Δαυΐδ, πού εἶχε 
πάρει τή μορφή τοῦ π. Νικοδήμου.

Ἄλλη φορά καθώς προ σευ χόταν στό ἀσκητήριο 
ἐμ φανίστηκε πλῆθος σκορπιῶν. Κατανοών τας τήν 
πα γίδα τοῦ διαβόλου τούς διέ ταξε: «Μέχρι ἐδῶ, ἐκεῖ 
θά στα θεῖτε». Καί μέ μία πέτρα χάραξε ἕναν κύκλο 
γύρω του. Συνέχι σε τήν προσευχή του καί κανένας 
σκορπιός δέν πέρασε ὅλη τή νύχτα τόν κύκλο! 

Ἔτσι συνέχισε ἡ ζωή τοῦ ἀσκητῆ Ἰακώβου. Πολ
λές φορές εἶδε τόν μισόκαλο διάβολο. Σέ κάθε ἐπί
θεση ὅμως τοῦ ἐχθροῦ ἀν τέτασσε ὁ Ἅγιος ἰώβειο 
ὑπομονή, ταπείνωση, ἀκλόνητη πίστη καί ἔβγαινε 
νικητής. «Ρέ Ἰάκωβε, ρέ κοκκαλιάρη δέν μπορῶ νά σέ 
ρίξω, γιατί εἶσαι ταπεινός», ὁμολογοῦσε ἀνίσχυρος ὁ 
πονηρός, διά στόματος ταλαιπωρουμένων ὑπ’ αὐτοῦ 
ἀνθρώπων.

Ἔβλεπε καί συνομιλοῦσε συχνά μέ Ἁγίους, τόν 
Ὅσιο Δαβίδ, τόν Ὅσιο Ἰωάννη τόν Ρῶσο, τήν Ἁγία 
Παρασκευή, τόν Ὅσιο Διονύσιο τόν ἐν Ὀλύμπῳ, 
τόν Ὅσιο Ἐφραίμ. Βίωνε τήν πίστη του μέ πολύ 
ταπεινό φρόνημα χωρίς νά αἰσθάνεται ὅτι ἔχει κά
ποια παρρησία. Ἡ ταπείνωσή του γινόταν φανερή 
καί στήν καθημερινή ζωή τοῦ Μοναστηριοῦ. Πολλά 
θαύματα ἐπιτελοῦσε μέ τήν παρρησία πού εἶχε ἐνώ
πιον τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἕνεκα τῆς ταπεινοφροσύνης 
του τά ἀπέδιδε ὅλα στόν Ὅσιο Δαυΐδ, τόν νοικοκύ
ρη αὐτῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὅπως ἔλεγε, τόν ὁποῖο 
καί θεωροῦσε Ἡγούμενο. «Αὐτός εἶναι ὁ Ἡγούμενος 
τῆς Μονῆς», ἔλεγε. «Αὐτός προνοεῖ γιά ὅλα». Πή
γαινε στήν εἰκόνα του καί τόν παρακαλοῦσε νά τόν 
φωτίσει, νά τοῦ ὑποδείξει τί νά κάνει σέ κάθε περί
σταση. Συνομιλοῦσε μαζί του ὡς νά ἐπρόκειτο περί 
ἑνός ζων τανοῦ ἀνθρώπου, ὡς νά ἦταν ὁ πατέρας 
του, ὁ ἀδελφός του. «Εἶναι ζων τανός Ἅγιος ὁ Ὅσιος 
Δαυΐδ», ἔλεγε, ἐπαναλαμβάνον τας πάν τα καί τό « ζῆ 
Κύριος ὁ Θεός». 

Ἦταν εὐπροσήγορος, εὐγενής, γλυκύς, μέ πολ
λή λεπτότητα, ἁπλός, ἀπέριττος στήν ἐμφάνισή 
του, στούς τρόπους του, στίς συζητήσεις του καί 
ταυτόχρονα ἀρχον τικός. Ἔκφραση αὐτῆς τῆς τα
πεινώσεώς του, τῆς εὐγένειας, τῆς λεπτότητός του 
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καί τῆς διαρκοῦς μετανοίας του ἦταν καί αὐτό τό 
«Μέ συγχωρεῖτε» πού ἔλεγε πάν τοτε. Ἄνθρωποι 
πού ἔρχον ταν γιά πρώτη φορά στό Μοναστήρι 
καί δέν ἤξεραν ποιός εἶναι ὁ Ἡγούμενος, τόν βλέ
πανε, συζητοῦσαν μαζί του καί μετά λέγανε, μπο
ροῦμε νά δοῦμε καί τόν Ἡγούμενο; Ποιός εἶναι ὁ 
Ἡγούμενος; Δέν μποροῦσαν νά φαν ταστοῦν ὅτι 
τό πρόσωπο μέ τό ὁποῖο ἐπικοινωνοῦσαν ἦταν ὁ 
Ἡγούμενος. Ἡγούμενος ὤν, ἀσπαζόταν τό χέρι 
ὄχι μόνο τῶν Ἀρχιερέων, πρός τούς ὁποίους εἶχε 
βαθύτατο σεβασμό, ἀλλά καί τῶν Ἱερέων καί τῶν 
Διακόνων καί τῶν μοναχῶν. Στίς Θεῖες Λειτουργί
ες, παρόλο πού κατά τήν τάξη ὁ Ἡγούμενος τοῦ 
Μοναστηριοῦ προΐσταται, ἐκεῖνος ἔβαζε πρώτους 
τούς φιλοξενουμένους Πατέρες, ἀκόμη καί 
ἐγγάμους Ἱερεῖς. 

Γι’ αὐτή του κυρίως τήν ταπείνωση, 
τήν πίστη καί γενικά τήν ἀρετή του, 
ὁ διάβολος ἔφριττε. Κάποια φορά 
μία γυναίκα, ὑπό τήν ἐπήρεια 
πνεύματος ἀκαθάρτου, φώναζε 
ἐνώπιον Ἀρχιερέως, τοῦ μακα
ριστοῦ Μητροπολίτου Σάμου, 
τοῦ Παν τελεήμονος: «Ἰάκωβε, 
εἶσαι ἅ γιος, εἶσαι ἅγιος, εἶσαι 
ἅγιος». Τότε εἶπε στόν Ἀρχιερέα 
ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος: «Σεβασμιώτα
τε, αὐτή ἡ γυναίκα ἔχει πνεῦμα 
πύθωνος καί προσπαθεῖ μέ αὐτόν 
τόν τρόπο ὁ δαίμονας νά μέ ρίξει 
στήν κενοδοξία. Ἐγώ δέν εἶμαι τί
ποτα. Εἶμαι γῆ καί σποδός. Σκυλί ψό
φιο εἶμαι, σκυλί ψόφιο, πού μολύνει τόν 
ἀέρα». Αὐτό ἔλεγε καί αὐτό πίστευε γιά τόν 
ἑαυτό του.

Πολλές φορές μέ φυσικό τρόπο μᾶς ἔλεγε: «Χω
ρίς νά ἔχω φαν τασίες, παιδιά μου, στό μυαλό μου, 
συλλειτουργοῦσα μέ ἁγίους». Ἀνέφερε χαρακτηρι
στικά τόν Ἅγιο Διονύσιο τόν ἐν Ὀλύμπῳ καί ἄλ
λους Ἁγίους, πού τούς «φιλοξενοῦσε» στό Μονα
στήρι καί συλλειτουργοῦσαν.

Ἔλεγε ἐπίσης: «Εἰδικά τήν ὥρα τοῦ χερουβικοῦ, 
νά ξέρατε τί γίνεται μέσα στό Ἱερό Βῆμα!». Κάποια 
φορά δέν μποροῦσε νά κάνει τή Μεγάλη Εἴσοδο 
ἀπό τό πλῆθος τῶν Ἀγγέλων. Ὁ ψάλτης, ὁ μακαρι
στός π. Σεραφείμ ἔλεγε συνέχεια: «Ὡς τόν βασιλέα 
τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι». Ὁπότε ἀναγ κάστηκε καί 
εἶπε: «Ἅγιοι Ἄγγελοι, σᾶς παρακαλῶ, κάν τε τόπο 
νά περάσω, νά κάνω τή Μεγάλη Εἴσοδο». Τή Με
γάλη Εἴσοδο, στήν ὁποία ἀρκετές φορές, ὅπως 

μαρτύρησαν πιστοί, τόν ἔβλεπαν νά ὑπερίπταται, 
νά βρίσκεται σέ κάποιο ὕψος πάνω ἀπό τό ἔδαφος.

Ἦταν χαριτωμένος. Μᾶς νουθετοῦσε μέ ἤπιο 
τρόπο δείχνον τάς μας ἀγάπη καί συμπαράσταση. 
Δέ συνήθιζε νά λέει ἐπαινετικά λόγια στούς μοναχούς 
του, ὡς ἄριστος ἐν Χριστῷ παιδαγωγός. Ἀπουσιάζον
τος ὅμως τοῦ π. Κυρίλλου, μία ἡμέρα πρίν κοιμηθεῖ 
ὁ Ἅγιος, ἐκεῖ πού ἤμασταν συναγμένοι στό κελλάκι 
του, μᾶς ἀποκάλυψε: «Πατέρες, ὁ πατήρ Κύριλλος 
ἔχει μεγάλη παρρησία στήν Παναγία μας».

Ἔχον τας τά χαρίσματα τῆς διακρίσεως, τῆς 
προοράσεως καί τῆς διοράσεως, γνώριζε τόν κάθε 
ἄνθρωπο, ἀκριβῶς ὅπως ἦταν. Στήν ἀρχή ὅμως 
πάν τα τόνιζε μόνο τά καλά στοιχεῖα του. «Τί κα

λός ἄνθρωπος εἶσαι!», ἔλεγε στόν καθέ
να. Καί ἀφοῦ τόν προσείλκυε μέ τήν 

ἀγάπη, σιγάσιγά τόν βοηθοῦσε νά 
βγάλει ἀπό μέσα του τά πάθη, τίς 

ἁμαρτίες.
Αὐτή ἡ ἁγία μορφή εἵλκυ

σε καί μένα καί ἐγ καταβίωσα 
στή Μονή τοῦ Ἁγίου Δαυΐδ, 
ἡ ὁποία μέχρι τότε μοῦ ἦταν 
ἄγνωστη. Συναν τήθηκα μέ 
τόν ἅγιο Γέρον τα γιά πρώτη 
φορά στό παρεκκλήσιο τοῦ 
Ἁγίου Χαραλάμπη: «Αὐτό τό 
παιδί, τί θά τό κάνουμε; Μο

ναχό θά τό κάνουμε;». Μοῦ 
μίλησε ἀμέσως γιά τίς σκέψεις 

μου, τούς πόθους μου, τίς ἐπιθυ
μίες μου, τό ἐπάγγελμά μου, χωρίς 

ἐγώ νά τοῦ πῶ τίποτε. «Τό Περιβόλι 
τῆς Παναγίας μας» μοῦ εἶπε, «ἔχει πολ

λά Μοναστήρια, ἀλλά καί τό δικό μας Μονα
στήρι εἶναι ἀνοιχτό γιά τόν Γιῶργο» ἔτσι ἦταν τό 
κοσμικό μου ὄνομα. Μοῦ ἔδωσε ἔτσι ἀπάν τηση, 
σέ σχετικές σκέψεις καί προβληματισμούς μου, κα
θότι ἐκεῖνον τόν καιρό, παρότι εἶχα θέση Νομικοῦ 
Συμβούλου σέ μεγάλη Τράπεζα στήν Ἀθήνα καί οἱ 
ἰδιωτικές ὑποθέσεις πού χειριζόμουν ἦταν ἀρκε
τές, μέ ἀπασχολοῦσε ἔν τονα ὁ λογισμός τῆς τυχόν 
ἀφιέρωσής μου στόν Θεό, ὡς μοναχοῦ καί μάλιστα 
στό Ἅγιον Ὄρος. Μετά παρέλευση ἕνδεκα μηνῶν 
περίπου, προσῆλθα στή Μονή γιά ὁριστική ἐγ
καταβίωση κον τά σ’ αὐτόν τόν Ἅγιο Γέρον τα καί 
τούς ἁγίους πατέρες. Εἶμαι ὁ τελευταῖος μοναχός 
πού χειροθέτησε. Στή ρασοφορία μου μοῦ ἔδωσε 
τό ὄνομα Γαβριήλ, γιά νά μοῦ παίρνει ὁ Ἀρχάγγε
λος Γαβριήλ, ὅπως εἶπε, τίς λύπες πού φέρνει αὐτή 
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ἡ ζωή, ὡς Ἀρχάγγελος χαρούμενων εἰδήσεων, πού 
εἶναι ὁ Γαβριήλ. 

Μέ τήν ἐγ καταβίωσή μου στό Μοναστήρι αὐτά 
τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου τά βίωνα πολύ συχνά καί 
πολύ ἔν τονα. Δέν προλάβαινες νά σκεφτεῖς κάτι 
καί ἐκεῖνος τό πληροφορεῖτο μέ τό χάρισμα πού 
εἶχε ἀπό τό Θεό. Ἤξερε τί ἔκανα, τί σκεφτόμουν, τί 
θά κάνω καί τί θά σκεφτῶ! Ἀκόμη καί τά αἰτήματα 
τῆς προσευχῆς μου τά ἤξερε! 

Αὐτά μοῦ τά φανέρωνε στίς συζητήσεις πού εἴχα
με μέ πολύ διακριτικό τρόπο καί ἀγάπη. Ἀγνώστους, 
τούς ἀποκαλοῦσε μέ τ’ ὄνομά τους ἤ τούς ἔλεγε τίς 
δυσκολίες πού ἀν τιμετώπιζαν. Διάβαζε ἀκόμα καί 
τούς μύχιους λογισμούς καί ἔτυχε σέ πολλούς νά πεῖ: 
«Αὐτό πού σκέπτεσαι, νά τό κάνεις ἤ νά μήν τό κά
νεις». Ὁ Ἅγιος Πορφύριος εἶχε πεῖ: «Ὁ π. Ἰάκωβος 
εἶχε μέγα διορατικό καί προορατικό χάρισμα, ἀλλά 
τό ἔκρυβε ἐπιμελῶς, γιά νά μή δοξάζεται». Πράγματι 
προεῖπε καί σέ πολλούς κληρικούς τήν προαγωγή 
τους στήν ἐκκλησιαστική ἱεραρχία, ὅπως στόν νῦν 
Οἰκουμενικό Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαῖο, στόν 
Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο 
ἀπό εἴκοσι ἐτῶν περίπου, στόν Μητροπολίτη Κα
στορίας κ. Σεραφείμ, στόν νῦν Ὀλυμπίας καί Τρι
φυλίας κ. Χρυσόστομο, στόν δικό μας Ποιμενάρχη 
τόν Ἅγιο Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο, στόν μακαριστό 
κυρό Μητροπολίτη Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλο 
καί σέ ἄλλους σημερινούς Ἀρχιερεῖς, καί πολλούς 
Ἱερεῖς μας, πού τότε ἦσαν λαϊκοί, στούς μακαρι
στούς Μητροπολίτες Κοζάνης κυρό Ἀμβρόσιο καί 
Μάνης κυρό Χρυσόστομο. 

Καί στόν μακαριστό Ἐπίσκοπο Κεφαλληνίας 
κυρό Γεράσιμο προεῖπε τό 1980, ἐνῶ ἦταν ἀκόμη 
λαϊκός: «Θά γίνεις Ἀρχιερέας Γεράσιμέ μου, καί θά 
’ρθεῖς νά λειτουργήσεις στό Μοναστήρι μας. Ἐγώ 
ὅμως τότε θά ἔχω φύγει, δέν θά εἶμαι ἐδῶ». Καί 
πράγματι ἡ προφητεία του ἐξεπληρώθη πλήρως 
μετά 35 χρόνια, ὁπότε καί Ἀρχιερέας ἔγινε ὁ Γε
ράσιμος καί ἦρθε νά λειτουργήσει στό Μοναστήρι 
μας, καί μάλιστα σάν νά ἦταν βιαστικός, τήν πρώ
τη ἑβδομάδα μετά τή χειροτονία του πρίν προλά
βει κἄν νά ἐνθρονιστεῖ καί μετά ἀπό λίγες μέρες 
ἐκοιμήθη. 

Ἡ παρρησία τῆς προσευχῆς τοῦ Ἁγίου Γέρον
τος ἦταν μεγάλη. Γιά τό θέμα τῆς προσευχῆς δέν 
μᾶς συμβούλευε μέ τά λόγια, ἀλλά μέ τήν πράξη. 
Ὅταν μπαίναμε στό κελλί του σχεδόν πάν τα τόν 
βλέπαμε γονατιστό μέ τό πετραχήλι νά διαβάζει εὐ
χές καί παρακλήσεις ἤ μέ τό κομποσχοίνι νά λέει 
τήν Εὐχή. «Νά, κάθομαι, παιδί μου, ἐδῶ καί ξεκου

ράζομαι» μᾶς ἔλεγε. Ποτέ δέν ἔλεγε ὅτι προσεύχε
ται. Μόλις βγαίναμε, συνέχιζε τήν προσευχή του. 
Ὅλα τά ἔκανε «ἐν κρυπτῷ» καί πάν τα ἔλεγε: «Τί
ποτα δέν κάνω παιδιά μου».

Ὁ Θεός τοῦ ἔδωσε καί τό ἰαματικό χάρισμα. 
Ὅταν τόν κάλεσαν στήν Ἀθήνα νά σταυρώσει τόν 
τότε Σεβ. Μητροπολίτη Νικαίας Γεώργιο, ὁ ὁποῖος 
μετά ἀπό ἐπέμβαση γιά αἱμάτωμα στό κεφάλι του 
ἦταν σέ κῶμα, πῆγε μέ λείψανο τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ, 
τό χεράκι του, ἀφοῦ προηγουμένως πέρασε ἀπό 
τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Ρῶσο στό Προκόπι, ὅπου 
ἀγ κάλιασε τή λάρνακα τοῦ Ὁσίου καί τόν παρε
κάλεσε νά πάει καί κεῖνος μαζί τους, μέ τόν Ὅσιο 
Δαυΐδ καί κεῖνον νά βοηθήσουν τόν Δεσπότη. Πε
ρίπου μισή ὥρα, ἔμεινε στό δωμάτιο τοῦ ἀσθενοῦς 
Ἀρχιερέως μόνος του ὁ Ἅγιος Γέρον τας Ἰάκωβος 
καί μετά κάλεσε τόν πρωτοσυγ κελλεύον τα π. Δη
μήτριο: «Ἐλᾶτε π. Δημήτριε», τοῦ λέει, «σᾶς ζητάει 
ὁ Δεσπότης». Ἡ ἔκπληξη ὅλων δέν μπορεῖ νά πε
ριγραφεῖ, ὅταν εἶδαν τόν Δεσπότη, πού μέχρι τότε 
ἦταν σέ κῶμα, νά εἶναι τώρα καθήμενος στό κρε
βάτι του καί νά συνομιλεῖ μέ τούς παρισταμένους. 
Γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, συγγενεῖς, φίλοι, 
γνωστοί καί κάποιοι Ἱερεῖς, ἀν τικρίζον τας τό Δε
σπότη εἶπαν: «Ὁ Γέρον τας Ἰάκωβος ἐκτός ἀπό τά 
ἄλλα χαρίσματα πού ἔχει, ἔχει καί τό ἰαματικό».

Ἡ εὐλογημένη οἰκειότητά του μέ τόν Ὅσιο 
Δαυΐδ, τόν νοικοκύρη τῆς Μονῆς μας, ἦταν μονα
δική: «Γέρο, ἦρθαν οἱ χωριανοί σου γιά τήν ἀνομ
βρία. Σέ παρακαλῶ τώρα πού θά πᾶμε στό χωριό 
σου νά μπουμπουνίσεις. Πρόσεξε μή μέ ν τροπιά
σεις», τοῦ ἔλεγε. «Θά ρεζιλευτεῖς κι ἐσύ κι ἐγώ!» 
Βγήκανε στή στεριά καί ὅταν φθάσανε στίς Λι
βανάτες, τήν πατρίδα τοῦ Ἁγίου Δαυΐδ, πράγμα
τι ἄρχισε ἀμέσως νά μπουμπουνίζει. Συχνά ἔλεγε: 
«Ἐγώ τά λέω στό αὐτί τοῦ Ἁγίου καί ὁ Ἅγιος ἀνοί
γει γραμμή μέ τόν Χριστό μας!» 

Ἐξομολογήθηκαν ἐνώπιόν του καί τόν συμβου
λεύτηκαν χιλιάδες ἄνθρωποι ἁπλοί καί ἐπίσημοι, 
ὀλιγογράμματοι καί μορφωμένοι, λαϊκοί καί κλη
ρικοί, Ἐπίσκοποι καί Πατριάρχης. Συνέπασχε μέ 
τούς ἐξομολογουμένους ἀδελφούς. «Συμπάσχω μέ 
τόν ἄνθρωπο πού ἐξομολογεῖται» ἔλεγε, «πονάω 
μαζί του. Πονάω καί κλαίω γιά τόν ἐξομολογούμε
νο. Παρακάλεσα τόν Ἅγιο Δαυΐδ», ἔλεγε, «μετά τήν 
ἐξομολόγηση νά ξεχνάω ὅσα δέ χρειάζον ται καί 
νά θυμᾶμαι μόνο αὐτά πού χρειάζεται γιά νά προ
σεύχομαι. Γιατί κάνω προσευχή γιά τούς ἐξομολο
γούμενους. Καί ἀνησυχῶ καί τούς περιμένω νά ξα
νάρθουν». Καί ὅλοι φεύγανε ἀπό τό πετραχήλι του 
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ἀναπαυμένοι, παρηγορημένοι, μέ νέο κουράγιο γιά 
πνευματικό ἀγώνα. 

Ὁ καθένας εὕρισκε κον τά του τή βοήθεια πού 
χρειαζόταν. Ἀλλά καί οἱ φτωχοί μέ τή συνεχῆ καί 
ἀγόγγυστη ἐλεημοσύνη του λυτρώνον ταν ἀπό τή 
θλίψη τῆς φτώχειας καί ἀπελευθερώνον ταν ἀπό τά 
βάρη τῶν χρεῶν τους. Τό ταγαράκι πάν τα στή θέση 
του, γεμάτο, γιατί ὁ Θεός τό γέμιζε: «Ἔρχον ται, οἱ 
φτωχοί μου καί τούς δίνω», ἔλεγε, «καί τό ταγάρι δέν 
ἀδειάζει. Γυρίζω καί τό βρίσκω ξεχειλισμένο. Πέν
τε δίνω, πενήν τα ἔρχον ται…». Καί περάσανε ἑκα
τομμύρια ἀπό τά χέρια του, ὅπως τοῦ εἶχε προείπει 
ἡ Ἁγία Παρασκευή, πού τοῦ εἶχε ἐμφανιστεῖ, ὅταν 
ἦταν μικρός καί διακονοῦσε στό ἐκκλησάκι της, ἀλλά 
δέν κράτησε τίποτε, μά τίποτε γιά τόν ἑαυτό του. 
Ὅλα τά πρόσφερε στούς ἀναγ κεμένους ἀνθρώπους. 

Ὅταν κάποτε, μοναχός ὤν, εἶχα ἕναν λογισμό, 
ἄν οἱ συγ κεκριμένοι ἄνθρω
ποι πού ἦρθαν καί ζήτησαν 
ἐλεημοσύνη εἶχαν πράγ
ματι ἀνάγ κη, ὁ Γέρον τας 
περνών τας δίπλα μου καί 
διαβάζον τας τή σκέψη μου, 
χωρίς νά τοῦ πῶ κάτι, μοῦ 
εἶπε: «Παιδί μου, ἐμεῖς δέν 
ἐξετάζουμε ποιοί εἶναι οἱ 
ἄνθρωποι πού μᾶς ζητοῦν, 
ἀλλά κάνουμε αὐτό πού ὁ 
Θεός μᾶς λέγει.Τί μᾶς λέγει 
ὁ Θεός; «Τῷ αἰτοῦν τί σοι 
δίδου». Ἀφοῦ μᾶς ζήτησαν, 
θά τούς δώσουμε κάτι». Ὁ 
ἴδιος ζοῦσε λιτά. Εἶχε ἕνα 
ράσο πού φοροῦσε τίς κα
θημερινές καί ἕνα γιά τίς Κυ
ριακές. Ἀλλά πάν τοτε ἦταν 
πεν τακάθαρος, ἔλαμπε ἀπό 
νοικοκυροσύνη καί μοσχο
μύριζε ἀπό ἁγιότητα.

Τίς ἀρετές του τίς περιφρουροῦσε μέ τήν ἁπλό
τητα καί τήν ταπείνωση «Ἐγώ οὔτε Ἡγουμενεῖα 
ζήλεψα, οὔτε δόξα, οὔτε κτίρια, οὔτε τιμές. Ζήλεψα 
τόν παράδεισο», ἔλεγε. «Ὁ Ἅγιος Δαυΐδ, πού ζοῦσε 
στά σπήλαια καί στίς ἐρήμους καί δέν εἶχε αὐτά, τί 
ἔκανε; Μέ τήν ἁπλότητα καί τήν ταπείνωση κέρδι
σε τόν παράδεισο. Διάβασες παιδί μου», ἔλεγε, «σέ 
κανένα βίο Ἁγίων ὅτι φτιάξανε τό τάδε Ἡγουμε
νεῖο, τό τάδε κτίριο καί κερδίσανε τόν παράδεισο; 
Ἀλλά ἔκαναν θυσίες, προσευχές, νηστεῖες, χαμαι
κοιτίες καί τέτοια. Εἶχαν ἀρετές, μ’ αὐτές κέρδισαν 

τόν παράδεισο. Ἐγώ θέλω τουλάχιστον μία γωνιά, 
μία ἀκρίτσα στόν παράδεισο…»

Ἀπό τή λιτοδίαιτη, θυσιαστική καί ἀσκητική 
ζωή, ἡ ὑγεία του ἄρχισε νά κλονίζεται. Παρεχώρησε 
ὁ Θεός, «γιά νά ταπεινωθεῖ», ὅπως ἔλεγε, ἀπό τά 55 
χρόνια του καί μετά νά ὑποφέρει ἐκτός τῶν ἄλλων 
δοκιμασιῶν καί ἀπό πολλές καί ἐπώδυνες ἀσθένειες 
καί ὑποβλήθηκε σέ πολλές ἐγχειρήσεις. Πάμπολλες 
φορές οἱ Ἅγιοι, ὁ Ὅσιος Δαυΐδ, ὁ Ὅσιος Ἰωάννης 
ὁ Ρῶσος, οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι, ἡ Ἁγία Παρασκευή, 
ὁ Ἅγιος Χαραλάμπης, μετά ἀπό παρακλήσεις του 
τόν βοήθησαν στίς ἀσθένειές του χαρίζον τάς του 
τήν ἴαση καί τήν ὑγεία. Σύμφωνα μέ τή μαρτυρία 
τοῦ καθηγητῆ καρδιολογίας κ. Κρεμαστινοῦ, ὁ 
ὁποῖος τοῦ τοποθέτησε τόν βηματοδότη, «ἡ Θεία 
Δύναμη τόν κρατοῦσε τόν παππούλη».    

Ὅσο μεγάλωναν οἱ δοκιμασίες, οἱ ἀσθένειες καί 
τά βάσανά του, τόσο καί πε
ρισσότερο ὁ Θεός τόν χαρί
τωνε. Ἀξιώθηκε νά λάβει με
γάλο μέρος τοῦ μισθοῦ τῶν 
καμάτων του ἤδη ἀπό τήν 
ἐπίγεια ζωή του. Κατά τή δι
άρκεια τῆς Θείας Λειτουργί
ας, ὡς Ἱερέας, ζοῦσε πολλά 
πνευματικά γεγονότα. Εἶδε 
Ἀγγέλους Κυρίου νά παρα
λαμβάνουν τίς μερίδες τῶν 
μνημονευομένων καί νά πη
γαίνουν νά τίς ἐναποθέτουν 
σάν προσευχές στόν θρόνο 
τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ. Ἄλ
λοτε εἶδε «πνευματικῷ τῷ 
τρόπῳ», ὅπως ὁ ἴδιος ἔλε
γε, κεκοιμημένους νά τοῦ 
ἐμφανίζον ται μέ τή χούφτα 
ἀνοιχτή καί νά τοῦ ζητοῦν 
νά βγάλει μερίδα, ὑπέρ ἀνα
παύσεως τῶν ψυχῶν τους, 

κι ὅταν τό ἔκανε τούς ἔβλεπε νά πηγαίνουν στόν 
τόπο τους ἀναπαυμένοι. Κάποτε μᾶς ἔλεγε ξέχασε 
νά μνημονεύσει στήν Προσκομιδή τή μακαριστή 
μητέρα του Θεοδώρα καί ὅταν πῆγε στό κελλάκι του 
μετά τή Θ. Λειτουργία, τοῦ ἐμφανίστηκε, ἔλεγε, τό 
πνεῦμα, ἡ ψυχή τῆς μητέρας του καί τοῦ εἶπε:

– «Ἰάκωβε, σήμερα παιδί μου ξέχασες νά μέ μνη
μονεύσεις στήν Προσκομιδή». 

– «Ὄχι μητέρα μου πάν τοτε σέ μνημονεύω καί 
μάλιστα τήν καλύτερη μερίδα σοῦ βγάζω». 

– «Ὄχι παιδί μου, σήμερα μέ ξέχασες καί ἡ ψυχή 
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μου δέν ἀναπαύεται, ὅπως τίς ἄλλες ἡμέρες πού μέ 
μνημόνευες».

Παρόλο πού εἶχε ἀξιωθεῖ νά δεῖ τή μητέρα του ὅτι 
βρισκόταν σέ ἅγιο τόπο, αὐτή ἡ μνημόνευση στήν 
Προσκομιδή τῆς προσέδιδε ἰδιαίτερη ἀνάπαυση. 

«Εἶδα καί τήν ψυχή τοῦ πατέρα μου, μᾶς ἔλεγε 
ὁ Γέρον τας, νά κάθεται ἔξω ἀπό ἕνα ἁπλό σπιτάκι 
σάν κελλάκι καί τοῦ λέω:

– Πατέρα μου, ἐσύ πού ἤσουνα καί χτίστης, δέν 
ἔχτιζες ἕνα μεγαλύτερο σπίτι νά μένεις ἄνετα, ἀλλά 
κάθεσαι σ’ ἕνα τέτοιο μικρό σπιτάκι; 

– Παιδί μου, ἐσύ μέ τίς προσευχές σου καί τίς 
ἐλεημοσύνες σου μοῦ ἔκτισες τό σπιτάκι αὐτό καί 
τό ἔχω καί μένω».

Ἄλλοτε συνομίλησε αἰσθη τά καί ζων τανά μέ τήν 
Παναγία μας μέσα ἀπό τήν ἁγιογραφία στήν Κόγχη 
τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, τήν Πλατυτέρα τῶν Οὐ ρανῶν, 
ἀπ’ ὅπου ἐξεπέμπετο φῶς ὑπέρ τόν ἥλιον, ὅπως 
τοῦτο ἀποκάλυψε ὁ αὐτόπτης μάρτυρας καί νῦν μα
καριστός ὑποτακτικός του, π. Κύριλλος. 

Ἕνα μεγάλο καί θαυμαστό ἐπίσης πού τοῦ πρό
σφερε ὁ Θεός τό ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος σέ ἕνα 
σημείωμά του: «Στίς 22 Νοεμβρίου ἡμέρα Σάββατο 
πρωΐ στήν Ἁγία Προσκομιδή τήν ὥρα, πού θά κά
λυπτα τά Ἅγια Δῶρα, εἶδα ἕνα κομμάτι αἷμα στε
γνό, τό ἄγγιξα καί στό δάχτυλό μου ἐπάνω ἔμεινε 
τό αἷμα. Φώναξα ἕναν ἀδελφό καί τοῦ εἶπα τί εἶδα, 
ἀλλά ἐκεῖνος εἶπε πώς ἐμεῖς πάτερ δέ βλέπουμε. Κύ
ριε ἐλέησον εἶπα τρεῖς φορές!»

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος μαζί μέ τούς δυό συμμοναστές 
του, τόν μετέπειτα διάδοχό του μακαριστό Γέρον
τα Κύριλλο καί τόν μακαριστό μοναχό π. Σεραφείμ, 
ἀνθρώπους ἀρετῆς καί ἁγιότητος, κράτησαν γιά 
τριάν τα ὁλόκληρα χρόνια τή Μονή πάν τοτε ἀνοι
χτή γιά ὅλους. Ἦταν μία ἀνοιχτή ἀγ καλιά γεμάτη 
ἀγάπη, ἦταν ἕνα εὔδιο λιμάνι. Καθένας, πού ἐρχό
ταν γιά πρώτη φορά, αἰσθανόταν οἰκεῖος. Αὐτή τήν 
ἀρετή τῆς φιλοξενίας καί τῆς ἀγάπης φρόν τισε νά 
τήν κληροδοτήσει καί στούς νέους Μοναχούς, πού 
τόν ἀξίωσε ὁ Θεός νά δεῖ στή συνοδεία του πρό τῆς 
κοιμήσεώς του. Οἱ τρεῖς ἔγιναν ὀκτώ. 

Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1991 νοσηλεύθηκε στό Γε
νικό Κρατικό. Τό τέλος πλησίαζε καί ὁ Ἅγιος τό 
εἶχε διαισθανθεῖ. Τό ἀπόγευμα τῆς 21ης Νοεμβρίου 
1991, τήν ὥρα πού ἐξομολογοῦσε καί περιμένον τας 
τούς Πατέρες τῆς Μονῆς νά ἐπιστρέψουν ἀπό τά 
Φύλλα Χαλκίδος, ὅπου εἶχαν μεταβεῖ γιά τή χει
ροτονία σέ Διάκονο τοῦ Μοναχοῦ π. Ἰλαρίωνα, 
πῆρε τό δρόμο γιά τή μακαρία ζωή. Τήν ἑπομένη 
χιλιάδες κόσμου, κληρικοί ὅλων τῶν βαθμίδων καί 

λαϊκοί, κατέκλυσαν τό Μοναστήρι ἀπ’ ὅλα τά μέρη 
τῆς Ἑλλάδας καί ὄχι μόνο. Πλήθη πιστῶν ἔσπευ
σαν στή Μονή, γιά νά βάλουν τή μετάνοιά τους 
στόν Γέρον τα καί νά ζητήσουν τήν εὐχή του. Μέ 
μία φωνή τό πλῆθος τῶν παρευρισκομένων κραύ
γασε: «Ἅγιος, Ἅγιος. Εἶσαι Ἅγιος».

Λίγο πρίν κοιμηθεῖ εἶχε περιγράψει τά γεγονό
τα, πού θά λάβαιναν χώρα τήν ἡμέρα τῆς κηδεί
ας του, καί ἔτσι ἀκριβῶς συνέβησαν. Μάλιστα μᾶς 
ἔλεγε χαριτολογών τας: «Ἐκεῖ πού θά εἶ μαι στό φέ
ρετρο, θά κάνω πώς σηκώνομαι γιά νά εὐλογήσω 
τόν κόσμο καί ὅσοι μέ δοῦν θά φοβηθοῦν καί ὅπου 
φύγειφύγει». Καί πράγματι, ὅπως ὁμολόγησαν 
ἀρκετοί χριστιανοί, μεταξύ αὐτῶν καί ὁ κ. Χαρα
λάμπης ὁ Μπούσιας, ὁ καθηγητής τῆς Χημείας καί 
ὑμνογράφος, τήν ὥρα πού περιφέραμε τό φέρετρο 
μέ τό ἅγιο σκήνωμά του γύρω ἀπό τό καθολικό 
τῆς Μονῆς, γιά νά τό δοῦν ἔστω καί ἀπό μακριά τό 
πλῆθος τῶν πιστῶν, ὁ Γέρον τας, ὅπως ἦταν στό 
φέρετρο, τό ὁποῖο ἔλαμπε σάν τόν ἥλιο, ἀναση
κώθηκε, εὐλόγησε τόν κόσμο καί ξανατακτοποιή
θηκε στό φέρετρό του.

Τό σκήνωμά του χωρίς ἀκαμψία καί μέ θερμο
κρασία φυσιολογική θαυματούργησε ἀπό τήν ἡμέ
ρα τῆς κοιμήσεώς του. Ὁ μακαριστός π. Ἰωάννης 
Βερνέζος, προϊστάμενος τοῦ προσκυνήματος τοῦ 
Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, προσκυνών τας τό 
Ἱερό Σκήνωμα τοῦ Ἁγίου ἀκούμπησε καί τό χέρι 
του, στό ὁποῖο εἶχε ἕνα ὀγ κίδιο, τό ὁποῖο ἀπό ἐκεί
νης τῆς ὥρας ὑποχώρησε καί ἐξαφανίστηκε.

Ἡ παρουσία τοῦ Ὁσίου εἶναι πολύ ζων τανή 
στήν ἁγία Μονή μας. Πιστοί εἶδαν τόν Γέρον τα 
μετά τήν κοίμησή του νά βγαίνει ἀπό τόν τάφο 
του, νά μπαίνει ἀπό τήν πλαϊνή πόρτα στό Ναό, νά 
λαμβάνει μέρος στήν Εἴσοδο μέ τούς πατέρες τοῦ 
Μοναστηριοῦ, πού συλλειτουργοῦσαν, καί στή συ
νέχεια νά τούς λέει: «Ἐγώ ἔτσι κάνω. Βγαίνω ἀπό 
τόν τάφο μου, παίρνω μέρος στή Θεία Λειτουργία, 
μετά πηγαίνω καί βλέπω καί τόν φίλο μου τόν Θεῖο 
Ἰωάννη τό Ρῶσο καί ξαναέρχομαι στόν τάφο μου». 

Ἐμφανίστηκε ἐπίσης, πολύ πρίν ἀπό τήν ἁγιο
κατάταξή του, σέ ἀρκετούς εὐσεβεῖς χριστιανούς, 
μεταξύ τῶν ὁποίων καί στόν κ. Ἐμ. Ἐμμανουηλίδη, 
τόν Ἀρεοπαγίτη, καί τούς εἶπε: «Ὅταν ἤμουν στή 
γῆ, ἔβαζα καί ἐγώ ἄλλους μεσίτες γιά νά παρακα
λοῦν γιά τά αἰτήματά σας. Τώρα ὅ,τι θέλετε, πη
γαίνω ἐγώ ἀπευθείας στόν Χριστό». 

Ὅταν στίς 27 Νοεμβρίου τοῦ 2017 ἐνεγράφη στό 
Ἁγιολόγιο τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί κατετάγη 
μεταξύ τῶν Ἁγίων ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος, ἐπαληθέφτη
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Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης
Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου 

(ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία 15.03.1999)

Ὁ ΓέροἸάκωβος ἐγεννήθη τὸ 1920 στὰ μα
τωμένα χώματα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, εἰς τὸ 

Λιβίσι τῆς Μάκρης, ἀπέναντι ἀπὸ τὶς γειτονικές 
μας νήσους Ρόδο καὶ Καστελλόριζο. Ἕνεκεν αὐτῆς 
τῆς γειτονίας, ἔνιωθε πάντοτε μιὰ ἰδιαίτερη ἀγάπη 
γιὰ τὴν Κύπρο. Ἡ μάνα του Θεοδώρα, ὅταν ἤθε
λε νὰ παρακαλέσει τὴν Παναγία, ἐγύριζε κατὰ τὰ 
βουνὰ τοῦ Κύκκου καὶ φώναζε: «Παναγία τοῦ Κύκ
κου μου. Φύλαγε τὰ παιδιὰ τοῦ κόσμου καὶ τὰ δικά 
μου». Αὐτὴ τὴ σχέση τῆς μάνας του μὲ τὴν Πανα
γία τοῦ Κύκκου, μὲ τὴν Κύπρο, θὰ τὴν κληρονομή
σει ὁ Γέροντας. 

Ὅταν τὰ καράβια τῆς προσφυγιᾶς ἔφτασαν τὸ 
1922 στὸν Πειραιά, μὲ τοὺς πονεμένους πρόσφυγες 
νὰ παρηγοροῦνται μὲ τὴ σκέψη ὅτι θὰ τοὺς ἀγκά
λιαζε ἡ μητέρα Ἑλλάδα, τότε ἄκουσαν τοὺς ἀνθρώ
πους τοῦ λιμανιοῦ νὰ βρίζουν τὸν Χριστὸ καὶ τὴν 
Παναγία: «Γιὰ τοὺς δικούς μας ἀνθρώπους», ἔλε
γε ὁ Γέροντας, «ἦταν πρωτάκουστα ἀκούσματα, 
καὶ ὅλοι φωνάξαμε· ‘‘παρὰ νὰ βρίζουν τὸν Χριστὸ 
καὶ τὴν Πα ναγία μας, καλύτερα πίσω στοὺς Τούρ
κους’’». Οἱ κυνηγημένοι πρόσφυγες ἦταν φορεῖς 

μιᾶς ἄλλης παράδοσης, αὐστηρῆς, καλογερικῆς. 
Καὶ ὁ Γέροντας ἔνιωθε πάντοτε ὅτι ἦταν ἀπόγο
νος ἁγίων ἀνδρῶν, ἀφοῦ ἄκουε ἀπὸ τὴ μάνα του 
ὅτι καταγόταν ἀπὸ ἑφτὰ γενεὲς ἱερέων. Ἕνας ἀπὸ 
αὐτοὺς ἦτο ἀσκητὴς στὰ Ἱεροσόλυμα. Τὴν ἴδια δὲ 
τὴ μάνα του Θεοδώρα ὁ π. Ἰάκωβος τὴ χαρακτή
ριζε ὡς ἀσκήτρια. Εἶχε τόση ἀρετὴ ἡ εὐλογημένη 
αὐτὴ γυναίκα, ποὺ προεῖδε τὸν θάνατό της μέρες 
πρὶν καὶ τὸν ἀνακοίνωσε στὰ παιδιά της, γιὰ νὰ τὰ 
προετοιμάσει.

Τὴν προσφυγικὴ οἰκογένεια τοῦ Τσαλίκη τὴ δέ
χτηκαν τὰ φιλόξενα χώματα τῆς βορείου Εὐβοίας, 
συγκεκριμένα τὸ χωριὸ Φαράκλα. 

Ἡ μάνα του, Θεοδώρα
Ἡ μητέρα τοῦ Γέροντα Θεοδώρα «διετήρει πάν

τα τὰ ῥήματα ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς», καὶ βλέ
ποντας αὐτὰ τὰ σημεῖα στὸν Ἰάκωβό της, ἀντε
λήφθη ὅτι τὸ παιδὶ αὐτὸ ἔχει ἱερὰ ἀποστολὴ νὰ 
ἐπιτελέσει. Ἡ μάνα τοῦ Γέροντα δὲν ἦτο μιὰ ὁποια
δήποτε συνηθισμένη γυναίκα τοῦ λαοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ 
Γέροντας τὴν ἀποκαλοῦσε ἀσκήτρια. Περνοῦσε τὴ 

καν, οἱ λόγοι τῶν Ἐπισκόπων του. Ὁ Ἐπίσκοπός 
του Γρηγόριος πού τόν χειροτόνησε, τήν ἡμέρα τῆς 
χειροτονίας του, τοῦ εἶπε: «Ἐσύ παιδί μου θά ἁγιά
σεις. Νά συνεχίσεις τόν ἀγώνα σου καί κάποια ἡμέ
ρα ἡ Ἐκκλησία θά σέ ἀνακηρύξει Ἅγιο». Ὁ διάδο
χος τοῦ Γρηγορίου μακαριστός Νικόλαος Σελέν της 
ἔλεγε: «Ὁ πατήρ Ἰάκωβος εἶναι ἅγιος» καί ὁ διά
δοχός του μακαριστός Ἐπίσκοπος Χρυσόστομος ὁ 
Α΄ συχνά ἔλεγε: «Ὁ πατήρ Ἰάκωβος θά μᾶς βάλει σέ 
μπελάδες, καλούς μπελάδες», ἐννοών τας τίς ἐνέρ
γειες πού ἔπρεπε νά γίνουν γιά τήν ἁγιοκατάταξή 
του. Αὐτές τίς ἐνέργειες τίς ἔκανε ὁ σημερινός ποι
μενάρχης μας, κ.κ. Χρυσόστομος ὁ Β΄. 

Ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου εἶναι πολύ 

ζων τανή. Συχνά ἀφήνει τά οὐράνια σκηνώματα γιά 
νά εἶναι ἀνάμεσά μας καί νά μᾶς εὐλογεῖ. Εἶναι ἰδι
αίτερη ἡ εὐλογία γιά τό νησί τῆς Ρόδου, ἀφοῦ εἶναι 
ὁ τόπος καταγωγῆς τοῦ πατέρα του. 

Ταπεινά παρακαλῶ τόν Ἅγιο Ἰάκωβο νά βοη
θάει καί τούς εὐλογημένους Ροδῖτες καί ὅλους μας, 
νά προσπαθήσουμε ὁ καθένας μας, ὅσο τό δυνα
τόν, μέσα στήν Ἐκκλησία, μέ τά ἱερά της Μυστή
ρια καί κάτω ἀπό τήν πνευματική καθοδήγηση τῶν 
Ἐπισκόπων μας καί τῶν Πνευματικῶν μας νά προ
σπαθήσουμε ἔστω σέ κάτι νά τοῦ μοιάσουμε καί σέ 
ὅλους μας νά χαρίζει «ὑγείαν, χαράν καί εὐλογίαν 
οὐράνιον», ὅπως ὁ ἴδιος ηὔχετο μέ τήν καρδιά του 
καί ἔτσι γινόταν.   n
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ζωή της μὲ ὑπομονὴ στὶς θλίψεις, συνεχῆ νηστεία, 
ἀδιάλειπτη προσευχή, χαμαικοιτία. Μικρασιά
τισσα. Γυναίκα τῆς Ἀνατολῆς. Γιὰ τὸν π. Ἰάκωβο 
ἦτο ἡ Γερόντισσά του, κι ὑποτασσόταν σ’ αὐτὴ μέ
χρι τὴν κοίμησή της. Μιὰ μέρα βροχερὴ τῆς εἶπε: 
«Μάνα, πάλι βρέχει»! Καὶ ἡ αὐστηρὴ Γερόντισσα 
τοῦ ἀπάντησε ἐπιτιμητικά: «Παιδί μου, Θεὸς εἶναι, 
ὅ,τι θέλει κάνει»!

Ἡ Θεοδώρα προεῖδε τὸν θάνατό της μέρες πρὶν 
καὶ προετοίμασε τὰ παιδιά της, γιὰ νὰ μὴ λυπη
θοῦν ὑπερβαλλόντως. Παρ’ ὅλα αὐτά, ὁ εὐαίσθη
τος π. Ἰάκωβος κόντεψε νὰ ξεψυχήσει καὶ αὐτὸς 
πάνω στὸν τάφο τῆς ἁγίας μητέρας του. Ἕνεκεν 
αὐτῆς του τῆς στάσεως στὸν θάνατο τῆς μάνας 
του, πάν τα μᾶς τόνιζε νὰ εἴμεθα ἐγκρατεῖς στὶς 
θλίψεις καὶ ὅτι ἡ ὑπερβολικὴ στενοχωρία ἢ λύπη 
εἶναι ἁμαρτία.

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος στὸ μοναστήρι  
τοῦ Ὁσίου Δαβὶδ

Τὸ 1952, ἀφοῦ ὑπηρέτησε τὴ στρατιωτική του 
θητεία, ὁ Γέροντας πῆγε στὸ μοναστήρι τοῦ Ὁσίου 
Δαβίδ, ὅπου ἔμεινε ἐπὶ τριάντα ἐννέα ἔτη, δηλαδὴ 
μέχρι τῆς κοιμήσεώς του. Εἶχε ἤδη περάσει τὸ τρι
ακοστὸ ἔτος τῆς ἡλικίας ὁ Γέροντας, ὅταν ἔφτασε 
στὸ μοναστήρι τοῦ Ὁσίου Δαβίδ. Ἐδῶ ἔμελλε νὰ 
ἐπιτελέσει τὴν ἱερὰ ἀποστολή του, κατὰ τὰ προ
φητικὰ λόγια τῆς μάνας Θεοδώρας.

Στὴν εἴσοδο τῆς μονῆς τὸν περίμενε ὁ ἴδιος ὁ 
Ὅσιος Δαβίδ. Ὅπως ἡ ἁγία Παρασκευὴ ὑποσχέ
θηκε στὸν μικρὸ Ἰακωβάκο μία οὐράνια τύχη, ἔτσι 
καὶ τώρα ὁ μέγας Γέροντας Δαβὶδ ὑποδεχόταν τὸν 
ἀρτιγέννητο ΓέροἸάκωβο μὲ τὴν ὑπόσχεση: «Ἂν 
φυλάξεις ἀκτημοσύνη, παρθενία καὶ ὑπακοή, πα
ραμένοντας ἄχρι τέλους στὴ μονή, θὰ σὲ προσκυ
νήσουν ἀρχιερεῖς, οἱ πατριάρχες θὰ σὲ εὐλαβοῦν
ται, πλοῦτος πολὺς θὰ περάσει ἀπὸ μπροστά σου, 
ἀλλὰ δὲν θὰ τὸν ἀγγίξεις».

Τὸ 1952, ἔτος, ποὺ ὁ π. Ἰάκωβος εἰσῆλθε στὴ 
μονὴ τοῦ Ὁσίου Δαβὶδ τοῦ Γέροντος, τὸ μοναστή
ρι ἦτο ἕνα ἑτοιμόρροπο κτίριο, ποὺ ἐπιζητοῦσε τὸν 
ἀνακαινιστή του. Τὶς καθημερινὲς Ἀκολουθίες στὸ 
Καθολικὸ τῆς μονῆς τὶς κάνει μὲ τὸν εὐλαβῆ καὶ 
ἁπλοϊκὸ μοναχὸ π. Εὐθύμιο.

Τὸ ἀσκητήριο τοῦ Ὁσίου Δαβὶδ
Στὰ νότια τῆς μονῆς καὶ σὲ ἀπόσταση εἴκοσι 

λεπτῶν ὁδοιπορικῶς, πλάι σὲ χαράδρα καὶ μέσα 
σὲ βράχο, βρίσκεται ἕνα μικρὸ σπήλαιο, γνωστὸ 

ὡς ἀσκητήριο τοῦ Ὁσίου Δαβίδ. Σ’ αὐτὸ ὁ ὅσιος 
Δαβὶδ παρέμενε ὅλη τὴ βδομάδα, καὶ τὸ Σάββατο 
ἀνέβαινε στὴ μονὴ νὰ λειτουργηθεῖ καὶ νὰ δώσει τὶς 
σοφὲς συμβουλές του. Ὅπως παλαιότερα ὁ μικρὸς 
Ἰάκωβος πήγαινε κρυφὰ ἀπὸ τοὺς δικούς του στὸ 
ταπεινὸ ξωκκλήσι τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ἔτσι καὶ 
τώρα μυστικά πήγαινε στὸ ἁγιασμένο ἀσκητήριο 
τοῦ Ὁσίου Δαβὶδ γιὰ τὴ νυχτερινή του προσευχή.

Τὰ χρόνια περνοῦσαν, οἱ παλαιοὶ πατέρες τῆς 
μονῆς ἀπήρχοντο ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ δύο 
νέοι μοναχοὶ ἔρχονται βοηθοὶ τοῦ Γέροντος στὴν 
ἀναστύλωση τῆς μονῆς, ἀναστύλωση πνευματικὴ 
καὶ κτιριακή. Τὸ 1962 ἦρθε στὴ μονὴ ὁ π. Κύριλλος 
καὶ ἀργότερα, μετὰ τὸν θάνατο τῆς συζύγου του, 
ὁ π. Σεραφείμ. Τὸ 1975 ὁ Γέροντας χειροθετεῖται 
ἡγούμενος καὶ πνευματικός. Ἡ πνευματικὴ πατρό
της στὸ πρόσωπο τοῦ π. Ἰακώβου δὲν ἦταν ψιλὸς 
τίτλος, ἀλλὰ χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ 
τὸ γευόταν κάθε πονεμένη ψυχή, ὅταν τὸν πλησία
ζε, καὶ ξεδιψοῦσε τὴ δίψα της.

Ἡ μονὴ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του διπλασιάζεται κτι
ριακὰ μὲ ξενῶνες, τραπεζαρία γιὰ τοὺς προσκυ
νητές, καμπαναριὸ κ.λπ., ἐνῶ ταυτόχρονα ὁ ναὸς 
εὐπρεπίστηκε ἔτσι, ποὺ νὰ ξαναβρεῖ ἡ μονὴ τὸ ἀρ
χέγονο κάλλος της.

Τὸ μοναστήρι τοῦ Ὁσίου Δαβὶδ
Ἡ φήμη τῆς μονῆς, γιὰ τὰ θαύματα τοῦ Ὁσίου 

Δαβίδ, τὸν ἁγιασμένο ἡγούμενό της καὶ τὴν ἀβρα
μιαία φιλοξενία τῶν πατέρων της ξεπερνᾶ τὰ ὅρια 
τῆς Εὔβοιας. Γίνεται πανελλήνιο προσκύνημα, πα
νορθόδοξη ἀναφορὰ τῆς ἐποχῆς μας. Ἀπὸ ὅλα τὰ 
μέρη τῆς Ἑλλάδας φτάνουν προσκυνητές, γιὰ νὰ 
ἀποθέσουν στὸ πετραχήλι τοῦ θεοφόρου Γέροντα 
τὸν πόνο καὶ τὶς ἁμαρτίες τους. Πολλὲς φορὲς ἔκ
πληκτοι ἄκουγαν ἀπὸ τὸν διορατικὸ Γέροντα τὴν 
ἁμαρτία ἢ τὸ πρόβλημά τους, πρὶν ἀκόμα τὸ ἐκ
φράσουν, κάτι ποὺ συνέβηκε ἐπανειλημμένα καὶ σ᾽ 
ἐμᾶς. Ὁ προσεκτικὸς προσκυνητὴς θὰ ἔπρεπε νὰ 
ἀντιληφθεῖ ὅτι οἱ διάφορες διηγήσεις τοῦ Γέροντα 
–ἱστορίες τῆς μάνας του ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ 
τῆς κατοπινῆς μοναχικῆς του ζωῆς– τὸν ἀφοροῦ
σαν προσωπικά. Ὁ Γέροντας, ὡς γνήσιος ἀνατο
λίτης ποὺ ἦταν, μιλοῦσε καὶ φώτιζε τὶς πικραμένες 
ψυχὲς μὲ ἱστορίες καὶ παραβολές, γιὰ νὰ ἀκούγον
ται γλυκύτερα οἱ ἰαματικές του συμβουλές. Στὴν 
τράπεζα, στὴν κουζίνα, στὴ μεγάλη αὐλὴ τῆς μο
νῆς, παντοῦ καὶ πάντοτε εἶχε κάτι νὰ διηγηθεῖ ἀπὸ 
τὴ ζωή του. Καὶ αὐτὸ τὸ κάτι συχνὰ ἀφοροῦσε τὴ 
δική μας ζωή. Ὅλα αὐτὰ τὰ διηγιόταν μὲ ἰδιαίτε
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ρη χάρη, ἀφοῦ τὸν χαρίτωνε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, μὲ 
ἀπαράμιλλη παραστατικότητα, μὲ τὶς ἀνάλογες κι
νήσεις καὶ φωνές, ποὺ ἀπαιτοῦσε ἡ κάθε διήγηση. 
Εἶχε μιμητικὴ ἱκανότητα, ποὺ τὸν καθιστοῦσε χάρ
μα ἀκοῆς καὶ ὀφθαλμῶν.

Ὁ φιλακόλουθος Γέροντας Ἰάκωβος
Αὐτὸς ἦτο ὁ ΓέροἸάκωβος πρὶν τὴν Ἀκολου

θία, ἁπλοῦς καὶ χαριέστατος. Μέσα στὸν ναό, στὴ 
λατρεία, γινόταν ἄλλος ἄνθρωπος. Ἐπίγειος ἄγ
γελος, «συλλειτουργῶν μὲ Χερουβὶμ καὶ Σεραφίμ», 
ὅπως ὁ ἴδιος ἔλεγε. Χωρὶς νὰ εἶναι ἰδιαίτερα ψη
λός, ἔδινε τὴν αἴσθηση ἑνὸς μεγαλοπρεποῦς ἄρ
χοντα, ποὺ μὲ ὕφος ὑψηλοῦ κηρύγματος κατὰ τὴν 
ἀνάγνωση τοῦ Ἑξαψάλμου καὶ τοῦ Εὐαγγελίου 
ἀναγγέλλει τὴν παρουσία τοῦ Κυρίου στὴν κάθε 
Λειτουργία. Ἦταν, ὅπως λέμε, μεγαλοπρεπὴς ἐν 
ἁπλότητι.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ συνέβαι
ναν πολλὰ πνευματικὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα μετὰ 
μᾶς διηγεῖτο. Ὅταν μνημόνευε στὴν Προσκομιδή, 
ἔβλεπε πολλὲς φορὲς τὶς ψυχὲς παλαιῶν πατέρων 
τῆς μονῆς νὰ ζητοῦν τὶς προσευχές του.

Μακαρίου Γ΄ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου
Ὁ γέροἸάκωβος εἶδε κάποτε καὶ τὸν μακαρι

στὸ ἀρχιεπίσκoπo Κύπρου Μακάριο τὸν Γ´. Ἐγώ, 
εἶχα ἀκoύσει γι᾽ αὐτὸ τὸ γεγονός, καὶ εἶχα περι
έργεια, διότι ὁ Μακάριoς, ὅπως γνωρίζετε, εἶναι 
ἕvα ἀμφιλεγόμενο πρόσωπo στὴ νεώτερη ἱστoρία 
τῆς Κύπρoυ. Εἶχα, λοιπόν, τὴν ἀπορία, καὶ ἔλεγα: 
«Τόσα μoῦ εἶπε ὁ Γέρovτας, καὶ  αὐτὸ ποτὲ δὲν μoῦ 
τὸ ἀνέφερε. Μήπως εἶναι λόγια διαφόρων, καὶ δὲν 
εἶvαι ἀληθινό;» Γιατί, πoλλὲς φoρές, καὶ μέσα στὴ 
θρησκευτικὴ ὑπερβoλὴ τῶν ἀvθρώπων πλάθoνται 
καὶ θρησκευτικoὶ μύθoι! Γι᾽ αὐτό, χρειάζεται διάκρι
ση καὶ πρoσoχή, καὶ γιὰ τὸ τί ἀκoῦμε, ἀλλὰ καὶ γιὰ 
τὸ τί καὶ πῶς τὸ μεταφέρoυμε. Ἔτσι κι ἐγώ, προ
βληματιζόμουν μήπως δὲν ἦταν πραγματικότητα 
τὸ γεγονός, καὶ ἔλεγα πάvτoτε νὰ τὸν ρωτήσω. 
Ἀλλά, τί vὰ τoῦ ̓ πῶ; Νὰ τoῦ ̓ πῶ: «Ξέρεις, εἶδες  τὸν 
Μακάριo μετὰ θάνατoν;» Δὲν γινόταν! Δὲν εἶχε εὐ
γέvεια καὶ διάκριση ἔτσι! Γι᾽ αὐτὸ εἶπα: «Θὰ κάνω 
πρoσευχή, κι ἂν τὸν φωτίσει ὁ Θεός, ἀφοῦ εἶναι 
ἄνθρωπος φωτισμένος, θὰ μοῦ ̓ πεῖ».

Ἦταν, θυμoῦμαι, ἡ τελευταία ἐξoμoλόγηση, 
πoὺ ἔκαvα κovτά τoυ. Πηγαινοερχόμουν τότε ἀκό
μα στὴν Ἑλλάδα, διότι σπούδαζα στὴ Θεολογικὴ 
Σχολή. Στὸ μεταξύ, εἶχα ἤδη χειροτονηθεῖ διάκο

νος, πατὴρ Νεόφυτος πλέον. Ἦταν Ἰούνιος τοῦ 
1991. Ὁ Γέρον τας κοιμήθηκε τὸν Νοέμβριο τοῦ 
ἰδίου ἔτους. Πρὶν τὴν τελευταία αὐτὴ ἐξομολόγησή 
μου σ᾽ αὐτόν, ἔκανα πρoσευχή, καὶ εἶπα: «Σὲ παρα
καλῶ, Ἅγιέ μoυ Δαβίδ. Φώτισε τὸν Γέρoντα, vὰ μoῦ 
᾽πεῖ αὐτὸ τὸ περιστατικό»! Ἐνῶ, λοιπόν, ἐ ξoμoλo
γόμουνα, μoῦ λέει ὁ Γέροντας: «Ἄ! Τώρα πoὺ θυμή
θηκα, πάτερ Νεόφυτε, θέλω νὰ σoῦ ̓ πῶ κάτι, καὶ θὰ 
ἔρθει ὥρα, πoὺ αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ ᾽πεῖς κι ἐσύ». «Τί 
εἶναι αὐτό;», τὸν ρώτησα. «Ξέρεις», μοῦ ἀπάντησε, 
«σὲ μιὰ Λειτoυργία μου, εἶδα καὶ τὸν πρoηγoύμενo 
Δεσπότη, αὐτόν, ποὺ ἦταν πρὶν ἀπὸ τὸν Χρυσό
στoμo». Ἐγὼ νόμισα ὅτι ἀναφερόταν στὸν Δεσπό
τη τὸν δικό μoυ, τὸν Κιτίoυ Χρυσόστoμo, καὶ τὸν 
ρώτησα: «Εἶδες τὸν Ἄνθιμo»; Διότι, αὐτὸς ἦταν ὁ 
πρoκάτoχoς τoῦ Χρυσοστόμoυ. «Ὄχι», μοῦ ἀπάν
τησε, «τoῦ ἀρχιεπισκόπoυ τὸν πρoκάτoχo. Τὸν 
Μακάριo»! «Ἄκoυσα γι᾽ αὐτό, Γέρoντα», τοῦ εἶπα 
τότε ἐγώ, «καὶ ἤθελα νὰ μάθω, πῶς ἔγινε τὸ περι
στατικό».

Καὶ ἀκoῦστε, τί μoῦ εἶπε ὁ ἄνθρωπoς τoῦ Θεoῦ. 
«Πρὶν νὰ συμβεῖ τὸ περιστατικό, μερικὰ καλὰ παι
διὰ ἀπὸ τὴν Κύπρo μoῦ ἔφερναν τὰ ὀνόματα τῶν 
κεκoιμημένων τους καὶ τὰ μνημόνευα στὶς θεῖες 
Λειτουργίες. Ἀνάμεσα σ᾽ αὐτὰ τὰ ὀνόματα ἔβλε
πα καὶ τὸ ὄvoμα: “Μακαρίoυ ἀρχιερέως”. Μ᾽ αὐτὸ 
τὸν τρόπο, ἄρχισα κι ἐγὼ vὰ μνημoνεύω αὐτὸ τὸν 
ἄvθρωπo. Καὶ ἐπειδή, ὅταν τὸν μνημόνευα, αἰσθα
νόμoυν χαρά, εἶπα: “Αὐ τός, θὰ ἔκαvε καλὰ στὸν 
τόπo τoυ”. Παράλληλα ὅμως, ἄκoυα ἀπὸ δια
φόρoυς, πoὺ ἐρχόντoυσαν ἐδῶ, καὶ κάποια ἀρνη
τικὰ γι᾽ αὐτόν. Ἔτσι, ἔκανα μιὰ πρoσευχὴ εἰδικὴ γι᾽ 
αὐτὸν τὸν ἄvθρωπo, καὶ ὅταν μvημόvευσα ξανά: 
“Μακαρίoυ ἀρχιερέως”, ἄκoυσα μιὰ φωvή, vὰ μoῦ 
ἀναγγέλει τὴν ἄφιξή τoυ. Ἄκoυσα: “Μακαρίoυ ἀρ
χιερέως, Μακαρίoυ ἀρχιερέως, Μακαρίoυ ἀρχιερέ
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ως”! Κoιτάζω ἐκ δεξιῶν μoυ καί, τί νὰ ᾽δῶ; Ἦταν 
ὄρθιoς ἕνας ἐπίσκoπoς»! «Δηλαδή, πῶς τὸν εἶδες, 
Γέρoντα;», ρώτησα τότε τὸν πάτερ Ἰάκωβο. «Ἔ!, 
πῶς σὲ βλέπω καὶ μὲ βλέπεις, Νεόφυτέ μoυ; Ἔτσι 
τὸν εἶδα! Ἔφερε (ἀκoῦστε λεπτoμέρειες πoλὺ ση
μαvτικές!) ἅπασαν τὴν ἀρχιερατική τoυ στoλή, 
καὶ ἦταν μέσα σὲ φῶς πoλύ, καὶ τoῦ εἶπα: “Σὲ εὐ
χαριστῶ, Μακαριώτατε, πoὺ μὲ ἐπισκέφθηκες”! Κι 
αὐτὸς μoῦ εἶπε: ‘‘ Ἐγὼ σὲ εὐχαριστῶ, πάτερ Ἰά
κωβε, πoύ, ἐνῶ δὲν σoῦ ἔκανα κανένα καλό, ἐσὺ 
μὲ μνημovεύεις καὶ ἔχω μεγάλη χάρη καὶ χαρὰ ἀπ᾽ 
αὐτὴ τὴν πρoσευχή’’. Καὶ πῆρε τὴ μερίδα τoυ καὶ 
ἔφυγε»! Βλέπετε, πῶς ἐπικoινωνoῦν oἱ ψυχὲς στὴ 
Λειτoυργία καὶ στὴ μνημόνευση πoὺ κάvoυμε; 

Γιὰ τοῦτο τὸ περιστατικό, μoῦ εἶπε ἀκόμη ὁ Γέ

ροντας: «Μετὰ ποὺ θὰ φύγω ἀπ᾽ αὐτὸ τὸν μάταιo 
κόσμo, πρᾶγμα, ποὺ θὰ γίνει πoλὺ σύντoμα, σὲ με
ρικoὺς μῆνες, θὰ ἔρθει καιρὸς (καὶ αὐτὴ ἡ πρoφη
τεία πραγματoπoιήθηκε κατὰ γράμμα), ποὺ θὰ σοῦ 
᾽ποῦν κάπoιoι: “Γράψε γι᾽ αὐτὸν τὸν χαζὸ Ἰάκωβo, 
ἐδῶ στὴν Κύπρo πoὺ εἶσαι”. Ἔχεις εὐλoγία καὶ νὰ 
γράψεις καί, ἀργότερα, ὅταν θὰ γίνεις ἐπίσκoπoς, 
καὶ νὰ μιλᾶς γιὰ ᾽μέvα. Ἀλλά, αὐτὸ τὸ περιστατικὸ 
δὲν θὰ τὸ δημoσιεύσoυv, παιδί μoυ, αὐτoί. Ὑπάρ
χoυν ἀκόμη δυστυχῶς αὐτὰ τὰ μίση! Καὶ στὴν πα
λιὰ Ἐκκλησία ὑπῆρχαν αὐτά. Νὰ μάθεις νὰ συγ
χωρᾶς! Καὶ δὲν πειράζει, ποὺ δὲν θὰ τὸ γράψoυv. 
Ἀργότερα, ὅταν θὰ γίνεις ἐπίσκoπoς, ἐκεῖ, πoὺ θὰ 
κληθεῖς vὰ ὁμιλήσεις, νὰ κάνεις ὑπακoή, καὶ νὰ 
ἀναφέρεις τὸ περιστατικό. Ἔτσι, γιὰ νὰ πλατύvει 
ἡ καρδιὰ τῶν Κυπρίωv! Νὰ χωρέσει ὅλoυς μέσα»!

Σμῆνος πουλιῶν συνεόρταζε τριγύρω του!
Ἦταν τέτοιας θέρμης ἡ ζέση τῆς πίστεως τοῦ 

ὁσίου Ἰακώβου, ποὺ τὸ Πάσχα πήγαινε στὸ κοι
μητήριο τῆς μονῆς καὶ ἔλεγε, «Χριστὸς Ἀνέστη» 
στοὺς κεκοιμημένους πατέρες, τὰ δὲ Χριστούγεν
να ἡ εὐαίσθητη καρδία του συνέχιζε τὸν ἑορτασμὸ 
καὶ τὴν πανήγυρη τῆς ἡμέρας μέσα στὸ γειτονικὸ 
δάσος. Ἐκεῖ, μιὰ τέτοια ἡμέρα, ὅλως τυχαία καὶ 
ξαφνικά, ἀκούσαμε φωνὴ νὰ ψάλλει: «Χριστὸς γεν
νᾶται δοξάσατε, Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσα
τε… ᾌσατε τῷ Κυρίω πάσα ἡ γῆ…». Ἦταν ἡ φωνὴ 
τοῦ Γέροντα, ποὺ ἔψαλλε μὲ τὰ χέρια ἀναπεπταμέ
να στὸν ἑορτάζοντα οὐρανὸ ἀνάμεσα στὰ γέρικα 
πλατάνια, ἐνῶ σμῆνος πουλιῶν συνεόρταζε τριγύ
ρω του!

Αὐτὲς τὶς καταβασίες ἔψαλλε τὴν ἡμέρα τῶν 
Εἰσοδίων τῆς Παναγίας κατὰ τὸ ἔτος 1991. Μετὰ 
ἐξομολόγησε τὸν ἀδελφὸ Γεννάδιο καὶ τὸν παρε
κάλεσε νὰ μείνει, γιατὶ «τὸ ἀπόγευμα θὰ χρειαστεῖ», 
ὅπως εἶπε, «νὰ τὸν ἀλλάξει». Πράγματι τὸ ἀπόγευ
μα ἐκοιμήθη, γιὰ νὰ κάνει μαζὶ μὲ τὰ Εἰσόδια τῆς 
Θεοτόκου τὴ δική του εἴσοδο στὸν ἑορτάζοντα 
οὐρανό.

Ὁ Γέροντας Πορφύριος, ποὺ ἑτοίμαζε ἐκεῖνες 
τὶς μέρες τὴ δική του ἔξοδο ἀπὸ αὐτὸ τὸν κόσμο, 
εἶπε: «Ἐκοιμήθη ὁ ΓέροἸάκωβος, ἕνας ἀπὸ τοὺς 
μεγαλύτερους ἁγίους τοῦ αἰώνα μας. Εἶχε μέγα δι
ορατικὸ καὶ προορατικὸ χάρισμα, τὸ ὁποῖο ἔκρυβε 
ἐπιμελῶς, γιὰ νὰ μὴ δοξάζεται».

Κύριε Παντοκράτορ, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν 
Ἰακώβου καὶ Πορφυρίου, «γενοῦ ἵλεως ἐπὶ ταῖς 
ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς».   n
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Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης ὁ «μέ συγχωρεῖτε»!
Ὁ ἅγιος τῆς μυστικῆς Θείας Λειτουργίας

Ἀνδρέα Χριστοφόρου

Ἦ ταν τέλος τοῦ 1985, 26 Δεκεμβρίου, φτά
σαμε στό Μοναστήρι τοῦ Ὁσίου Δαυίδ  

οἰκογενειακῶς μέ τή γυναίκα καί τά τρία τότε παι
δάκια μας καί ἐνῶ στάθμευα τό αὐτοκίνητο ἔξω 
ἀπό τήν Μονή, προσέξαμε ὅτι στό διπλανό αὐτο
κίνητο ἦταν ἀνοικτές διάπλατα καί οἱ τέσσερις 
πόρτες, ἐνῶ ἀπό μέσα στό Ναό ἀκούγον ταν φωνές 
ἀγριεμένου ὁρμητικοῦ δαιμονίου, πού ἔβριζαν τό 
Χριστό, τούς παπάδες καί τόν Ἅγ. Γέρον τα Ἰάκω
βο. Μπαίνον τας στόν ναό εἴδαμε τόν Ἅγιο Γέρον
τα μέ πετραχείλι, κρατών τας στά χέρια του λείψα
να Ἁγίων, νά τά ἀκουμπᾶ στό κεφάλι μίας κοπέλας 
πού τιναζότανε μέ ὀργή καί οὔρλιαζε μέ ἀν τρική 
ἄγρια φωνή. Ἡ κοπέλα ἦρθε ἀπό τή Θεσσαλονί
κη μέ τόν ἄν τρα, τό παιδί της καί τόν ἀδελφό της. 
Κάποια στιγμή ἡ κοπέλα ἠρέμησε. Πρίν τήν εἴχαμε 
δεῖ μπροστά στό λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ 
Ρώσου νά μαίνεται καί νά κτυπιέται καί νά βρίζει 
ὥσπου τῆς ἔρριξαν Ἁγιασμό καί ἡσύχασε γιά λίγο.

Τό βράδυ στή Μονή τοῦ Ὁσίου Δαυίδ δειπνού
σαμε ὅλοι μαζί καί ἡ κοπέλα ὁμολογοῦσε ὅτι φαι
νόταν σάν νά εἶχε κατάθλιψη, ὥσπου μία μέρα σέ 
ναό τῆς Θεσσαλονίκης φώναξε τό δαιμόνιο. Ζή
τησαν ἀπό τό Ἅγιο Ὄρος βοήθεια καί τῆς εἶπαν, 
μόνο ὁ π. Ἰάκωβος Τσαλίκης στόν Ὅσιο Δαυίδ θά 
τήν βοηθοῦσε. Στό δρόμο ἀπό τόν Ἅγιο Ἰωάννη τό 
Ρῶσσο στό Προκόπι πρός τήν Μονή, κλώτσαγε τό 
δαιμόνιο πρός τό τιμόνι τοῦ αὐτοκινήτου καί οὔρ
λιαζε λέγον τας: Ὄχι, μή μέ πᾶτε στόν κοκκαλιά
ρη τόν Τσαλίκη, αὐτός θά μέ βγάλει! Ὁ Γέρον τας 
ἄκουε νηφάλιος ἀλλά καί χαρούμενος, διότι τό δαι
μόνιο ὑποτάχθηκε στήν ἐξουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύ
ματος, πού μέσα του ἦταν ἡγεμονικό σέ ὅλες του 
τίς ἐκφράσεις κατά τόν λόγο τοῦ Δαυίδ πού ζητᾶ 
νά τόν στηρίξει ὁ Θεός μέ πνεῦμα ἡγεμονικό. Ἡ 
ὅλη αὐτή διαδικασία θεραπείας πού εἴδαμε, ἦταν 
μία θαυμαστή ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού 

ἀποκάλυπτε τήν πατρική ἀγάπη καί εὐσπλαχνία 
τοῦ Ἁγίου Γέρον τα.

Βλέπαμε μπροστά μας ἕνα Πατέρα τῆς Ἐκκλη
σίας, ἕναν Ἅγιο, ἕναν φορέα τῆς Ὀρθόδοξης Πα
ράδοσης καί Ἁγιότητας. Ποῦ στηριζόταν ὅλη αὐτή 
ἡ Πνευματική προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου Γέρον τα 
Ἰακώβου;

Ἡ πολυχρόνια ἄσκηση τῆς προσευχῆς στήν 
μετάνοια γιά τίς ἁμαρτίες του καί ἡ ἀκολουθοῦσα 
ἀπό αὐτόν τῆς συγχώρεσης τῶν ἄλλων, ξεχείλι
ζε μέσα του τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 
Ἐπίκεν τρο πάν τα ἡ μετάνοιά του κατά τόν λόγο 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος: «Κἂν πᾶσαν 
τὴν Κλίμακα ἀναβέβηκας, ὑπὲρ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν 
προσεύχου»! Ἔτσι ξεχείλιζε ἀπό τό στόμα του ἡ 
διάθεσή του νά συγχωρεθεῖ ἀπό ὅλους, αἰσθανό
μενος ὁ χειρότερος ὅλων καί πού εἶχε ἀνάγ κη νά 
συγχωρεθεῖ ἀπό ὅλους!

Ὁ Ἱερέας, πρίν τήν Μεγάλη Εἴσοδο, ἔρχε
ται στήν Ὡραία Πύλη τοῦ Ἱεροῦ, κάμπτει λίγο τό 
σῶμα καί ὑποκλινόμενος ζητᾶ συγχώρεση ἀπό τόν 
ἐκκλησιαζόμενο λαό, σάν νά λέει μέ τήν ὅλη στάση 
του: «μέ συγχωρεῖτε», γιά νά προσέλθει μέ ταπεί
νωση στό μεγάλο μυστήριο τοῦ καθαγιασμοῦ τῶν 
Τιμίων Δώρων. Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος εἶναι σέ ὅλους 
γνωστό, ὅτι σέ κάθε φράση του ἔλεγε στό τέλος, 
στόν συνομιλητή του, μέ ἁπλότητα καί εἰλικρίνεια, 
χωρίς ἴχνος δυτικότροπης εὐγένειας: «μέ συγχω
ρεῖτε»! Ὅταν τελείωνε αὐτά πού ἔλεγε ἔβαζε, ὅπως 
καί στήν Ὡραία Πύλη, τό χέρι του ἀπαλά στήν κοι
λιά καί ὑποκλινόταν μέ τή φράση «μέ συγχωρεῖτε»!

Αὐτό μοῦ ἐν τυπώθηκε ἀπό τόν Ἅγιο Γέρον τα 
Ἰάκωβο στά δώδεκα χρόνια πού τόν ἔζησα, κάθε 
φορά πού τόν ἔβλεπα. Γιατί πίσω ἀπό τήν φρά
ση αὐτή μοῦ ἀποκαλυπτόταν ὅλη ἡ ζωή τῆς μυ
στικῆς μετανοίας, πού ἐξευγενίζει τήν ψυχή, ἀφοῦ 
ἑλκύει τήν συγχωροῦσα θεραπευτική ἐνέργεια τοῦ 
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Ἁγίου Πνεύματος καί κάνει τόν Χριστιανό δοχεῖο 
τῆς ἄπειρης ἀγάπηςεὐσπλαχνίας τοῦ Θεοῦ πρός 
τόν Ἄνθρωπο. Βλέπαμε στόν Ἅγιο Γέρον τα Ἰάκω
βο Τσαλίκη τόν μεστό καρπό τῆς πολυχρόνιας καί 
ἐπιμελημένης μετανοίας του, πού γινόταν μέ βάση 
τίς ἐν τολές τοῦ Εὐαγγελίου, μέ πρώτη τήν ἐν τολή 
τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί τοῦ Χριστοῦ «Μετα
νοεῖτε ἤγγικε γὰρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν», πού 
γινόταν σέ αὐτόν ὅπως καί σέ ὅλους τούς Ἁγίους, 
μέ τήν ἐγρήγορση καί τήν προσευχή, μέ τήν προ
σοχή τοῦ νοῦ στίς ἐν τολές πρῶτα καί μετά στήν 
προσευχή τῆς μετάνοιας  «Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, 
ἐλέησόν με»!

Ἡ φράση τοῦ Ἁγίου «μέ συγχωρεῖτε», πρόδι
δε τήν διαρκή καρδιακή συμμετοχή του στή Θεία 
Λειτουργία καί τήν ἑτοιμότητά του στόν καθαγια
σμό τῶν Τιμίων Δώρων, ἀφοῦ ἡ ὅλη στάση του στή 
φράση «μέ συγχωρεῖτε», μέ ἔκανε νά τόν βλέπω σάν 

λειτουργό τοῦ Ὑψίστου σέ κάθε ἀνθρώπινη σχέση.
Αὐτή ἡ μυστική καρδιακή Θεία Λειτουργία, πού 

εἶναι τό ἀποκορύφωμα τῆς ἡσυχαστικῆς ζωῆς τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, ἦταν κρυμμένη πίσω 
ἀπό τήν φράση τοῦ Ἁγίου Πατέρα μας Ἰακώβου 
Τσαλίκη, πού σάν νά ἦταν πάν τα Λειτουργός, 
πάν τα μέ Πετραχείλι, ἀφοῦ Ἁγία Τράπεζα ἦταν 
πάν τα ἡ καρδία του καί τό σῶμα του ναός τοῦ Ἁγί
ου Πνεύματος, κατά τόν λόγον τοῦ ἀποστόλου 
Παύλου: «Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ 
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν;» (Α΄ Κορ. 3,16).

Μέ τή φράση «μέ συγχωρεῖτε» νοιώθον τας ἐν 
Πνεύματι Ἁγίῳ ὡς ὁ τελώνης τοῦ Εὐαγγελίου, ὑψω
νόταν ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα σέ διαρκή Λειτουργό, 
γινόμενος ἀληθινός προσκυνητής τοῦ Τριαδικοῦ 
Θεοῦ, κατά τόν Λόγον τοῦ Χριστοῦ μας: «Πνεῦμα 
ὁ Θεὸς καὶ τοὺς προσκυνοῦν τας Αὐτόν, ἐν Πνεύ
ματι καὶ Ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» (Ἰωάν. 4,24).  n

Θαύματα τοῦ ἁγίου Ἰακώβου 

Ἀπό τό βιβλίο τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Ὁσίου Δαβίδ Εὐβοίας: 
« Ἕνας σύγχρονος ἅγιος, ὁ  Ὅσιος Ἰάκωβος (Τσαλίκης)», 2018

Ὁ κ. Ἀνδρέας Βοσκοῦ ἀπό τήν Κύπρο μᾶς κατέ
θεσε τά ἑξῆς: 

«… Εἶχα βγάλει ὑποδερμικά στό μέτωπο ἕνα 
πολύ μεγάλο σπυρί, τό ὁποῖο στήν Κύπρο ἀποκα
λοῦμε «γαιματά». Ἦταν σχεδόν στό κέν τρο τοῦ με
τώπου μου, πάνω ἀπό τήν ἄκρη τοῦ ἀριστεροῦ μου 
φρυδιοῦ. Ἦταν τόσο μεγάλο πού ἀπό τό πρήξιμο 
εἶχε σχεδόν κλείσει τό ἀριστερό μου μάτι. Πῆγα σέ 
δυό γιατρούς, οἱ ὁποῖοι μοῦ ἔδωσαν φαρμακευτική 
ἀγωγή καί μοῦ εἶπαν ὅτι σέ περίπτωση πού ἡ μό
λυνση δέν ὑποχωροῦσε, θά χρειαζόταν ἐγχείρηση.

Τότε προφανῶς ἀπό Θεία Πρόνοια, ἦρθε στά 
χέρια μου ἕνα βιβλίο μέ τόν βίο τοῦ μακαριστοῦ 
Γέρον τα Ἰακώβου Τσαλίκη. Ὅταν τό τελείωσα, 
ἀσπάστηκα κάποιες φωτογραφίες του καί τόν πα
ρακάλεσα νά ἔρθει μέ τήν Κάρα τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ 
νά μοῦ διαβάσει εὐχή γιά νά γιατρευτῶ. 

Ἀμέσως μετά ξάπλωσα «προύμυτα» στό κρεβ
βάτι μου καί ἐνῶ βρισκόμουν σέ μία κατάσταση με
ταξύ ὕπνου καί ξύπνιου παρουσιάστηκε ὁ μακαρι
στός Γέρον τας. 

Μόλις ἀκούμπησε τό πετραχήλι στό κεφάλι μου 
παρουσιάστηκε ἕνας ὁλόμαυρος σατανᾶς, φρικτός 
στήν ὄψη καί ἄρχισε νά φωνάζει: 

Μήν τόν ἀγγίζεις, εἶναι δικός μου. 
Ὁ σατανᾶς ἄρχισε νά λέει διάφορες ἁμαρτίες πού 

ἔκαμα. Ὁ πάτερ Ἰάκωβος τοῦ ἀν ταπάν τησε ὅτι οἱ 
ἁμαρτίες πού ἀνέφερε συγχωρέθηκαν μέ τήν ἐξομο
λόγηση. Ὁ σατανᾶς συνέχισε νά φωνάζει ὅτι ἤμουν 
δικός του καί ὅτι εἶχα καί ἁμαρτίες πού δέν ἐξομο
λογήθηκα. Ὁ πάτερ Ἰάκωβος τοῦ ἀπάν τησε ὅτι 
αὐτές ἐξαργυρώθηκαν μέ καλές πράξεις καί ἐλεημο
σύνες, ἀκουμπών τας δέ τήν παλάμη του στή ράχη 
μου μέ πρόσταξε νά εἰπῶ ὅτι εἶμαι σεσωσμένος. Ἐγώ 
ἀπό τόν φόβο μου δέν μποροῦσα νά μιλήσω καί ὁ 
πάτερ Ἰάκωβος μέ πρόσταξε γιά δεύτερη φορά νά 
εἰπῶ ὅτι εἶμαι σεσωσμένος πιέζον τας τήν παλάμη 
του στήν ράχη μου. Προσπάθησα νά εἰπῶ ὅτι εἶμαι 
σεσωσμένος, ὅμως ὁ φόβος δέν μέ ἄφηνε. Ὁ πάτερ 
Ἰάκωβος μέ πρόσταξε γιά τρίτη φορά ἐπιτακτικά νά 
πῶ ὅτι εἶμαι σεσωσμένος πιέζον τας δυνατά τήν πα
λάμη του στήν ράχη μου. Ἐγώ μέ δυσκολία καί συλ
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λαβιστά εἶπα· «εἶμαι σωσμένος» καί τότε ὁ σατανᾶς 
βγάζον τας μία κραυγή ἐξαφανίστηκε. Τότε ὁ πατήρ 
Ἰάκωβος μοῦ διάβασε εὐχή, μέ εὐλόγησε μέ τό ση
μεῖο τοῦ Σταυροῦ καί ἔφυγε.

Ὅταν ξύπνησα τό πρωΐ αἰσθανόμουν ἀκόμα τό 
ἄγγιγμα τῆς παλάμης τοῦ μακαριστοῦ π. Ἰακώβου 
στήν ράχη μου. Πῆγα στόν νιπτήρα καί κοίταξα τό 
πρόσωπό μου στόν καθρέπτη. Μόλις ἄγγιξα ἐλα
φρά τό σπυρί αὐτό ἔσπασε καί βγῆκε ἄσπρο πύο 
πού ἔμοιαζε σέ σχῆμα καί μέγεθος μέ τσιγάρο. Τό 
φούσκωμα εἶχε ὑποχωρήσει τελείως. Πίεσα ξανά 
ἐλαφρά, γιά νά βγάλω τυχόν ὑπολείμματα πύου, 
ὅμως ἔτρεξαν μόνο 23 σταγόνες ὑγροῦ πού ἔμοια
ζε μέ νερό. Ἀκολούθως, πῆγα στήν κουζίνα ὅπου 
βρισκόταν ἡ σύζυγός μου καί ἔπλενε πιάτα. Τῆς 
διηγήθηκα τό θαῦμα καί τῆς ἀνέφερα ὅτι νοιώθω 
ἀκόμα τό ἄγγιγμα τοῦ Ὁσίου πατρός Ἰακώβου 
στήν ράχη μου. Ἀνασήκωσα τήν φανέλα πού φο
ροῦσα καί μόλις τῆς ἔδειξα τήν ράχη μου, ἔβγαλε 
μία κραυγή ἀπό ἔκπληξη καί ἀναφώνησε: 

Παναγία μου, φαίνον ται ὁλοκάθαρα ἡ παλάμη 
καί τά δάκτυλα στή ράχη σου. Τό ἀποτύπωμα αὐτό 
παρέμενε στήν ράχη μου γιά τρεῖς ἡμέρες». 

亇
Ὁ κ. Δ. Δραγατσίκας ἀπό τήν Κοζάνη, πού 

ζεῖ στήν Ἀμερική μᾶς πληροφόρησε γιά τό συγ
κλονιστικό θαῦμα τοῦ Ἁγίου, πού ὁ ἴδιος ἔζησε:

Τό 2002, σέ κάποιο ἀεροπορικό ταξίδι του ἀπό 
Ἑλλάδα γιά Ἀμερική, μέ πτήση τῆς Ὀλυμπιακῆς, 
πάνω ἀπό τόν Ἀτλαν τικό τό ἀεροπλάνο ἔπεσε σέ 
καταιγίδα. Κεραυνός ράγισε τό παρμπρίζ τοῦ πιλο
τηρίου καί τό ἀεροσκάφος ἔχασε ὕψος καί ἀπό τά 
τριάν τα πέν τε χιλιάδες πόδια ἔφτασε στά δεκαοκτώ 
χιλιάδες πόδια. Οἱ προσπάθειες νά κλείσουν τή ρωγ
μή φυσικά ἦταν μάταιες καί ἡ καθοδική πορεία συ
νεχιζόταν. Ὁ Δημήτρης βγάζει ἀπό τήν τσέπη του 
μία εἰκονίτσα τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, πού εἶχε μαζί του, 
τή σφίγγει στά χέρια του καί τόν παρακαλεῖ θερμά. 
Ξαφνικά βλέπει ἀπό τό δικό του παράθυρο τόν Ἅγιο 
Ἰάκωβο, μέ τά ράσα φουσκωμένα ἀπό τόν ἀέρα, νά 
ἁπλώνει τό χέρι του κάτω ἀπό τό ἀεροπλάνο καί 
νά σταματᾶ τήν πτώση του!!! Στή συνέχεια τόν εἶδε 
νά φεύγει καί νά χάνεται μέσα στά σύννεφα. Ὅταν 
προσγειώθηκαν οἱ εἰδικοί τούς εἶπαν:

Εἴχατε μεγάλο Ἅγιο καί δέ χάσατε τή ζωή σας, 
διακόσιοι πενήν τα ἐπιβάτες!  

Ὁ Δημήτρης ἤξερε ποιός ἦταν αὐτός ὁ Ἅγιος, 
ἀφοῦ ἐπέτρεψε ὁ Θεός καί τόν εἶχε δεῖ.

亇

Ὁ Dejan Ristits φοιτητής τῆς Θεολογικῆς Σχο
λῆς Θεσσαλονίκης, στίς 8.10.2005 μᾶς ἔγραψε γιά τό 
θαῦμα πού ἔγινε στήν Σερβία, στόν μικρό Ἰάκωβο ἀπό 
τό Κρούσεβατς, παλιᾶς πρωτεύουσας τῆς Σερβίας. 

Τό δεύτερο παιδί τοῦ Μίσα, Ἰάκωβος, περίπου 
ἑνός ἔτους, ἀρρώστησε ἀπό σπάνια μορφή μη
νιγγίτιδας καί νοσηλευόταν στό Νοσοκομεῖο Βε
λιγραδίου. Ἡ οἰκογένεια δέν γνώριζε κάτι γιά τόν 
Γέρον τα Ἰάκωβο. Τίς ἡμέρες αὐτές ὁ νουνός του 
Μιλούτιν, διάβασε ἀπό φωτοτυπία τόν βίο τοῦ 
Γέρον τος Ἰακώβου στά σέρβικα καί λόγω ὀνόμα
τος συνέδεσε τόν Γέρον τα μέ τόν μικρό Ἰάκωβο. 
Πῆρε τίς φωτοτυπίες καί τίς πῆγε στόν πατέρα τοῦ 
παιδιοῦ, πού διάβασε τόν τίτλο στήν πρώτη σελί
δα: «Γέρων Ἰάκωβος, ὁ πατήρ τῆς παρηγοριᾶς». Ὁ 
πατέρας διάβασε τίς φωτοτυπίες τό ἴδιο βράδυ καί 
μέσα σ’ αὐτές εἶδε καί τή φωτογραφία τοῦ Γέρον
τα φωτοτυπημένη, τήν πῆρε καί τήν τοποθέτησε 
στό μαξιλάρι τοῦ παιδιοῦ. Τό παιδί πῆγε καλύτερα, 
οἱ γιατροί εἶπαν ὅτι μόνο μέ θαῦμα θά μποροῦσε 
νά ζήσει. Ὅπως καί ἔγινε. Τό παιδί ἐν τελῶς καλά 
πῆγε καί κοινώνησε. Τώρα εἶναι πέν τε ἐτῶν, χαίρει 
ἄκρας ὑγείας. Ὅλες οἱ ἐξετάσεις βγαίνουν καθαρές.

亇
Ἐμπειρία κ. Νόρας Γωγάκη: 
«Εἶμαι σαράν τα ὀκτώ ἐτῶν. Γνώρισα τόν 

Γέρον τα Ἰάκωβο ὅλως τυχαίως ἀπό μία φίλη μου 
παπαδιά. Μοῦ ἔδωσε τό λαδάκι του τόν Νοέμβριο 
τοῦ 2003, γιατί εἶχα σοβαρό πρόβλημα μέ τήν μέση 
μου καί κατά τούς γιατρούς χωρίς γιατρειά οὔτε μέ 
ἐγχείρηση, οὔτε μέ φυσιοθεραπεία. Οἱ πόνοι ἦταν 
ἀφόρητοι, περπατοῦσα καί τήν ὥρα πού πατοῦ
σα τό ἀριστερό μου πόδι, ἔκλαιγα σχεδόν ἀπ’ τούς 
πόνους. Πόναγα δυό χρόνια συνέχεια, εἶχα μάθει 
πιά νά ζῶ μέ τόν πόνο. Τελευταῖα εἶχα ἀποφασίσει 
νά πάρω μπαστούνι. Τότε ἄρχισα, τόν Φεβρουάριο 
τοῦ 2004, νά βάζω τό λαδάκι τοῦ Γέρον τα. Μέσα σέ 
δεκαπέν τεεἴκοσι ἡμέρες, οὔτε πού θυμᾶμαι, ἔγινε 
τό θαῦμα. Γιατρεύτηκα καί δέν πονάω καθόλου μά 
καθόλου, παρόλο πού δέν προσέχω. Τόν εὐχαρι
στῶ μέσα ἀπό τήν καρδιά μου πού μ’ ἔκανε νά τόν 
γνωρίσω καί νά τόν γνωρίσω καί σέ ἄλλους φίλους 
καί γνωστούς».

亇
Τό ἀκόλουθο περιστατικό διηγοῦν ται κάποιοι 

φοιτητές πού βρέθηκαν στή Μονή τοῦ Ὁσίου Δα
βίδ Χριστούγεννα (προέρχεται ἀπό τό περιοδικό 
τῆς Μητροπόλεως Μόρφου «Ἅγιος Μάμας», τεῦ
χος 16, Δεκέμβριος 2001). 
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Μετά τήν ἀγρυπνία τῶν Χριστουγέννων ἀπο
σύρθηκαν μοναχοί καί ἐπισκέπτες γιά λίγη ξεκού
ραση στά κελλιά τους. Ὁ χειμωνιάτικος καιρός καί 
τό κρύο μάζευαν ὅλους σέ ζεστούς χώρους. Δυό 
φοιτητέςπροσκυνητές ξεκουράστηκαν κι αὐτοί 
λίγο, ἀλλά τά κελλιά δέν τούς κρατοῦσαν. Βγῆκαν 
ἔξω γιά ἕνα περίπατο στό δάσος. Ὁδήγησαν τά βή
ματά τους πρός τό Ἁγιονέρι, μία περιοχή μέ πολ
λά πλατάνια καί ἕνα ποτάμι. Καθώς οἱ φοιτητές 
περπατοῦσαν πρός τό Ἁγιονέρι ἄκουσαν κάποιον 
νά ψάλλει πολύ γλυκά: «Χριστὸς γεννᾶται δοξά
σατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν ἀπαν τήσατε· Χριστὸς 
ἐπὶ γῆς ὑ ψώ θητε· ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ καὶ 
ἐν εὐ φροσύ νῃ ἀνυμνήσατε, λαοί, ὅτι δεδόξασται». 
Πλησίασαν πρός τό μέρος, ἀπ’ ὅπου ἐρχόταν ἡ 
ψαλμωδία. Ἡ φωνή τούς φάνηκε γνώριμη· δέν εἶ

χαν καμιά ἀμφιβολία. Ἦταν ὁ Γέρον τας Ἰάκωβος· 
ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δέν εἶχε πάει νά 
ξεκουραστεῖ. Εἶχε προτιμήσει νά μεταφέρει τό χα
ρούμενο μήνυμα τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεανθρώπου 
Ἰησοῦ στήν ἄλογη φύση.  Ἔτσι, πῆγε καί γονάτι
σε μέσα στήν κουφάλα ἑνός γέρικου πλατάνου καί 
προσευχόταν μέ τά χέρια ὑψωμένα, ἄδον τας καί 
ψάλλον τας τό Ἀπολυτίκιο καί τίς Καταβασίες τῶν 
Χριστουγέννων.

Τό πιό θαυμαστό ὅμως πού ἀν τίκρισαν οἱ φοι
τητές ἦταν ὅτι ὅλα τά πουλιά τοῦ δάσους μαζεύ
τηκαν, τραγουδοῦσαν καί πετοῦσαν πάνω ἀπό τό 
πλατάνι, πού βρισκόταν ὁ ἅγιος αὐτός ἄνθρωπος. 
Δέν ὑπῆρχε πουθενά ἀλλοῦ πουλί· τά γύρω δένδρα 
γυμνά καί ἄδεια· ὅλα τά πουλιά τοῦ δάσους μαζεύ
τηκαν πάνω στό πλατάνι «τῶν Χριστουγέννων», 
πού νόμιζες πώς εἶχε φύλλα, καθότι ὡς φυλλοβό
λα δένδρα τήν ἐποχή αὐτή τά πλατάνια εἶχαν ρίξει 
ὅλα τους τά φύλλα στή γῆ καί παρέμεναν γδυτά. 
Ὅταν ὁ Γέρον τας εἶδε τούς δυό φοιτητές, κατέβα
σε τά δεητικά χέρια του καί σταμάτησε τή δοξο
λογική του ψαλμωδία. Τότε σταμάτησαν ἀμέσως 
τή συμφωνία καί τά πουλιά καί ἄρχισαν νά πετοῦν 
ψηλά καί νά ἀπομακρύνον ται. Ἡ χοϊκή παρουσία 
τῶν νέων τά ἔδιωχνε· τούς διέλυσε τή μυστική χρι
στουγεννιάτικη χορωδία. Σηκώθηκε ὁ ἄνθρωπος 
τοῦ Θεοῦ καί ἀπευθυνόμενος στούς δυό νέους τούς 
λέει: – Νά, καλά μου παιδιά ! Ἦταν τόση ἡ χαρά 
μου ἀπό τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ, πού δέν ἄν τεχα 
νά τήν ἔχω μόνος μου καί εἶπα, δέν πηγαίνεις, χαζέ 
Ἰάκωβε, μέσα στό δάσος νά ψάλλεις «Χριστὸς γεν
νᾶται, δοξάσατε»; Καί ὅπως ἔψελνα, ἦλθαν ὅλα 
αὐτά τά πουλιά καί ἔψελναν κι αὐτά μαζί μου! Γιορ
τάζουν κι αὐτά τή γέννηση τοῦ Θεανθρώπου· γιορ
τάζουν καί δείχνουν τή χαρά τους μέ τά γλυκόλαλα 
κελαηδήματά τους. Εἶναι κι αὐτός ἕνας δοξολογι
κός ὕμνος στόν Δημιουργό, πού ἄφησε τήν πατρι
κή ἀγ κάλη, γιά νά γίνει τέλειος ἄνθρωπος, χωρίς 
βέβαια νά χάσει κάτι ἀπό τή θεϊκή Του φύση. Ὁ 
τέλειος Θεός γίνηκε τέλειος ἄνθρωπος, γιά νά θεώ
σει ὅλους ἐμᾶς, πού ἡ πτώση μας στήν ἁμαρτία μᾶς 
εἶχε ἀπομακρύνει ἀπό τήν Ἐδέμ τή γλυκυτάτη.   n
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ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 
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Προσφιλεῖς ἀδελφοί Ἱεράρχαι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ 
ἀγαπητά, 

Εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ πανδώρου Θεοῦ 
συμπληροῦν ται σήμερον 30 ἔτη ἀπό τῆς καθιερώσε
ως ὑπό τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησί
ας τῆς ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου καί πρώτης ἡμέρας τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ὡς «Ἡμέρας προστασίας τοῦ 
περιβάλλον τος». Ἡ εὐλογημένη αὕτη πρωτοβουλία 
ἔσχε δαψιλῆ καρποφορίαν. Δέν ἀπηυθύνθημεν μό
νον πρός τούς ὀρθοδόξους πιστούς, οὔτε μόνον πρός 
τούς χριστιανούς ἤ τούς ἐκπροσώπους ἄλλων θρη
σκειῶν, ἀλλά καί πρός πολιτικάς προσωπικότητας, 
πρός περιβαλλον τολόγους καί ἄλλους ἐπιστήμονας, 
πρός τούς διανοουμένους καί κάθε ἄνθρωπον καλῆς 
θελήσεως, ἐπιζητοῦν τες τήν συμβολήν των.

Αἱ περιβαλλον τικαί δράσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου ἐλειτούργησαν ὡς ἔναυσμα διά τήν θε
ολογίαν, νά προβάλῃ μέ ἔμφασιν τήν ἀλήθειαν τῆς 
χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας καί κοσμολογίας, τήν 
εὐχαριστιακήν θεώρησιν καί χρῆσιν τῆς δημιουργίας 
καί τό πνεῦμα τοῦ ὀρθοδόξου ἀσκητισμοῦ ὡς βάσιν 
διά τήν κατανόησιν τῶν αἰτίων καί ἀν τιμετώπισιν τοῦ 
οἰκολογικοῦ προβλήματος. Ἡ σχετική μέ τήν θεολο
γικήν οἰκολογίαν ἤ οἰκολογικήν θεολογίαν βιβλιο
γραφία εἶναι ἐκτενεστάτη καί συγ κροτεῖ ἐν τῷ συνό
λῳ της ἀξιόλογον ὀρθόδοξον μαρτυρίαν ἔναν τι μιᾶς 
ἐκ τῶν μεγαλυτέρων προκλήσεων διά τήν σύγχρονον 
ἀνθρωπότητα καί τήν ζωήν ἐπί τῆς γῆς. Ἡ ἐνασχό
λησις μέ τό οἰκολογικόν πρόβλημα καί τάς κοσμολο
γικάς διαστάσεις καί ἐπιπτώσεις τῆς ἁμαρτίας, αὐτῆς 
τῆς ἀλλοτριω τικῆς ἐσωτερικῆς «ἀνατροπῆς ἀξιῶν» 
εἰς τόν ἄνθρωπον, ἔφερεν εἰς τό προσκήνιον τήν συ
νάφειαν περιβαλλον τικῶν καί κοινωνικῶν προβλη
μάτων καί τήν ἀνάγ κην κοινῆς προσεγγίσεώς των. 
Στράτευσις διά τήν προστασίαν τῆς ἀκεραιότητος 

τῆς δημιουργίας καί διά τήν κοινωνικήν δικαιοσύνην 
εἶναι δράσεις ἀλληλένδετοι καί ἀδιαίρετοι.

Τό ἐνδιαφέρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
διά τήν προστασίαν τῆς κτίσεως δέν ἐγεννήθη ὡς ἀν
τίδρασις εἰς τήν σύγχρονον οἰκολογικήν κρίσιν, δέν 
εἶναι δημιούργημά της. Αὐτή ἦτο ἁπλῶς ἡ ἀφορμή 
καί ἡ εὐκαιρία διά νά ἐκφράσῃ, νά ἀναπτύξῃ, νά δι
ακηρύξῃ καί νά προβάλῃ ἡ Ἐκκλησία τάς οἰκοφιλι
κάς ἀρχάς της. Θεμέλιον τῆς ἀδιαπτώτου μερίμνης 
τῆς Ἐκκλησίας διά τό φυσικόν περιβάλλον εἶναι αὐτή 
αὕτη ἡ ἐκκλησιολογική ταυτότης καί ἡ θεολογία της. 
Ὁ σεβασμός καί ἡ προστασία τῆς κτίσεως εἶναι διά
στασις τῆς πίστεώς μας, περιεχόμενον τῆς ζωῆς μας 
ἐν Ἐκκλησίᾳ καί ὡς Ἐκκλησίας. Ἡ ἰδία ἡ ζωή τῆς Ἐκ
κλησίας εἶναι «βιωμένη οἰκολογία», ἔμπρακτος σεβα
σμός καί μέριμνα διά τήν δημιουργίαν καί πηγή τῶν 
οἰκολογικῶν δραστηριοτήτων της. Κατ’ οὐσίαν, τό 
ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας διά τήν προστασίαν τῆς 
κτίσεως εἶναι προέκτασις τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἰς 
ὅλας τάς διαστάσεις τῆς σχέσεώς της μέ τόν κόσμον. 
Ἡ λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, τό ἀσκητικόν 
ἦθος, ἡ ποιμαν τική διακονία, ἡ σταυροαναστάσιμος 
βιοτή τῶν πιστῶν, ὁ ἄσβεστος πόθος τῆς αἰωνιό
τητος, συγ κροτοῦν μίαν κοινωνίαν προσώπων διά 
τήν ὁποίαν ἡ φυσική πραγματικότης δέν εἶναι ἀν
τικείμενον, χρηστικόν ὑλικόν διά τήν κάλυψιν τῶν 
ἀναγ κῶν τοῦ ἀτόμου καί τῆς ἀνθρωπότητος, ἀλλά 
ἐνέργημα, πεπραγμένον, δημιούργημα τοῦ προσω
πικοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς καλεῖ νά τό σεβασθῶμεν 
καί νά τό προστατεύσωμεν, καθιστάμενοι «συνεργοί» 
αὐτοῦ, «οἰκονόμοι», «φύλακες», καί «ἱερεῖς» τῆς δημι
ουργίας, νά καλλιεργήσωμεν εὐχαριστιακήν σχέσιν μέ 
τήν κτίσιν.

Ἡ μέριμνα διά τό φυσικόν περιβάλλον δέν εἶναι μία 
πρόσθετος δραστηριότης εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν, 
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ἀλλά οὐσιαστική ἔκφρασις αὐτῆς. Δέν ἔχει κοσμικόν, 
ἀλλά ἀμιγῆ ἐκκλησιαστικόν χαρακτῆρα, εἶναι «λειτουρ
γική διακονία». Ὅλαι αἱ πρωτοβουλίαι καί αἱ δράσεις 
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι «ἐφηρμοσμένη ἐκκλησιολογία». 
Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, ἡ θεολογική οἰκολογία δέν ἀνα
φέρεται μόνον εἰς τήν ἀνάπτυξιν οἰκολογικῆς εὐαισθη
σίας καί εἰς τήν ἀν τιμετώπισιν τῶν περιβαλλον τικῶν 
προβλημάτων ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν τῆς χριστιανικῆς 
ἀνθρωπολογίας καί κοσμολογίας, ἀλλά ἐπεκτείνεται εἰς 
τήν ἐν Χριστῷ ἀνακαίνισιν συμπάσης τῆς κτίσεως, ὅπως 
αὐτή πραγματώνεται καί βιοῦται ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ, 
ὡς εἰκόνι καί προγεύσει τῆς ἐσχατολογικῆς πληρώσεως 
τῆς Θείας Οἰκονομίας ἐν τῇ δοξολογικῇ πληρότητι καί 
φωτοχυσίᾳ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Τό οἰκολογικόν πρόβλημα ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ κό
σμος μας ἀποτελεῖ ἑνότητα, ὅτι τά προβλήματά μας 
εἶναι παγ κόσμια καί κοινά. Διά τήν ἀν τιμετώπισιν τῶν 
κινδύνων ἀπαιτεῖται πολύπλευρος κινητοποίησις, 
σύγ κλισις, συμπόρευσις, σύμπραξις. Εἶναι ἀδιανόη
τον, ἡ ἀνθρωπότης νά γνωρίζῃ τήν σοβαρότητα τοῦ 
προβλήματος καί νά συνεχίζῃ νά συμπεριφέρεται ὡς 
νά μή ἐγνώριζεν. Ἐνῷ κατά τάς τελευταίας δεκαετίας, 
τό κυρίαρχον πρότυπον οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως ἐν 
τῷ πλαισίῳ τῆς παγ κοσμιοποιήσεως, μέ πρόσημον τόν 
φετιχισμόν τῶν οἰκονομικῶν δεικτῶν καί τήν μεγιστο
ποίησιν τοῦ κέρδους, ὤξυνε τά οἰκολογικά καί κοινω
νικά προβλήματα, ἐξακολουθεῖ νά κυριαρχῇ εὐρέως ἡ 
ἄποψις ὅτι «δέν ὑπάρχει ἄλλη ἐναλλακτική ἐπιλογή» 
καί ὅτι ἡ μή συμμόρφωσις πρός τήν ἄτεγ κτον νομο
τέλειαν τῆς οἰκονομίας θά ὁδηγήσῃ εἰς ἀνεξελέγ κτους 
κοινωνικάς καί οἰκονομικάς καταστάσεις. Τοιουτο
τρόπως, ἀγνοοῦν ται καί δυσφημίζον ται αἱ ἐναλλακτι
καί μορφαί ἀναπτύξεως καί ἡ ἰσχύς τῆς κοινωνικῆς ἀλ
ληλεγγύης καί τῆς δικαιοσύνης.

Ἡμεῖς ὀφείλομεν νά δραστηριοποιηθῶμεν ἔτι πε
ραιτέρω διά τήν ἐφαρμογήν ἐν τῇ πράξει τῶν οἰκο
λογικῶν καί κοινωνικῶν συνεπειῶν τῆς πίστεώς μας. 
Εἶναι ἐξόχως σημαν τικόν ὅτι αἱ καθ’ ἡμᾶς ἀρχιεπι
σκοπαί καί μητροπόλεις, πολλαί ἐνορίαι καί ἱεραί 

Μοναί, ἔχουν ἀναπτύξει οἰκολογικάς πρωτοβουλίας 
καί πρακτικάς διά τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλον
τος, καί ποικίλα προγράμματα περιβαλλον τικῆς 
ἀγωγῆς. Πρέπει νά δοθῇ ἰδιαιτέρα ἔμφασις εἰς τήν 
ἐν Χριστῷ διαπαιδαγώγησιν τῶν νέων, ὥστε αὕτη 
νά λειτουργῇ ὡς χῶρος καλλιεργείας καί ἀναπτύξε
ως οἰκολογικοῦ ἤθους καί ἀλληλεγγύης. Ἡ παιδική 
καί ἡ ἐφηβική ἡλικία ἀποτελοῦν ἰδιαιτέρως εὐνοϊκάς 
περιόδους τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου δι’ οἰκολογικήν 
καί κοινωνικήν εὐαισθητοποίησιν. Τό Οἰκουμενικόν 
Πατριαρχεῖον, ἐν ἐπιγνώσει τῆς σπουδαιότητος τῆς 
περιβαλλον τικῆς ἐκπαιδεύσεως, συνεχίζον τήν σειράν 
τῶν σχετικῶν σεμιναρίων, ἀφιέρωσε τήν ἐν τῇ Ἕδρᾳ 
αὐτοῦ ὀργανωθεῖσαν Γ΄ διεθνῆ «Διάσκεψιν τῆς Χάλ
κης διά τήν Θεολογίαν καί τήν Οἰκολογίαν» (31 Μα
ΐου  4 Ἰουνίου 2019), εἰς τό θέμα τῆς ἐν τάξεως εἰς 
τά προγράμματα τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν μαθημά
των καί προγραμμάτων σχετικῶν μέ τήν οἰκολογίαν 
καί τήν οἰκολογικήν παιδείαν. Ἡ λύσις τῶν μεγάλων 
προβλημάτων τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι ἀνέφικτος 
χωρίς πνευματικόν προσανατολισμόν. 

Περαίνον τες τόν λόγον, εὐχόμεθα πᾶσιν ὑμῖν αἴ
σιον καί εὐλογημένον ἐκκλησιαστικόν ἔτος, πλού
σιον ἐν ἔργοις θεαρέστοις, καλοῦν τες δέ τά ἀνά τήν 
οἰκουμένην φωτόμορφα τέκνα τῆς Μητρός Ἐκκλη
σίας νά προσεύχων ται διά τήν ἀκεραιότητα τῆς δη
μιουργίας, νά ζοῦν οἰκοφιλικῶς καί φιλαδέλφως εἰς 
ὅλας τάς διαστάσεις τῆς ζωῆς των, νά ἀγωνίζων ται 
διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλον τος καί 
διά τήν προαγωγήν τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύ
νης, καί διατρανοῦν τες ἅπαξ ἔτι τήν ἀλήθειαν ὅτι δέν 
ὑπάρχει ἀληθής πρόοδος, ὅταν θίγεται ἡ «καλή λίαν» 
δημιουργία καί ὁ κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ 
πλασθείς ἄνθρωπος, ἐπικαλούμεθα ἐφ’ ὑμᾶς, μεσιτείᾳ 
τῆς Ἁγιοπρώτου Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, τήν 
ζωοπάροχον χάριν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Δημι
ουργοῦ καί Προνοητοῦ πάσης τῆς κτίσεως.

΄
βιθ΄ Σεπτεμβρίου α΄

Ὁ Κωνσταν τινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάν των ὑμῶν

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ
 † Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝ ΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝ ΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί,
προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Φθάσαν τες τήν μεγάλην ἑορτήν τῶν Χριστουγέν
νων, δοξολογοῦμεν ἐν ὕμνοις καἰ ᾠδαῖς πνευματικαῖς 

τόν δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους κενώσαν τα ἑαυτόν καί 
τήν ἡμετέραν σάρκα ἀναλαβόν τα Κύριον, ἵνα λυ
τρώσηται ἡμᾶς ἐκ τῆς «δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου» καί 
ἀνοίξῃ τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων Παραδείσου τάς πύ
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λας. Ἀγάλλεται ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, βιοῦσα λει
τουργικῶς τό ὅλον μυστήριον τῆς Θείας Οἰκονομίας, 
προγευομένη τῆς δόξης τῆς ἐσχατολογικῆς Βασιλείας 
καί δίδουσα χριστοπρεπῶς τήν καλήν μαρτυρίαν τῆς 
πίστεως, τῆς ἐλπίδος καί τῆς ἀγάπης ἐν τῷ κόσμῳ.

Ὁ «οὐκ ἐκ τοῦ κόσμου» χαρακτήρ τῆς Ἐκκλησίας 
ὄχι μόνον δέν τήν ἀποκόπτει ἀπό τήν ἱστορικήν καί 
τήν κοινωνικήν πραγματικότητα, ἀλλά ἐμπνέει καί 
ἐνδυναμώνει τήν μαρτυρίαν αὐτῆς. Οὕτως, ἡ Ἐκκλη
σία, ἐν ἀναφορᾷ πάν τοτε πρός τόν αἰώνιον προορι
σμόν τοῦ ἀνθρώπου, διακονεῖ τάς ὑπαρξιακάς ἀνάγ
κας αὐτοῦ, ἐπιχέει, ὡς ὁ Καλός Σαμαρείτης, «ἔλαιον 
καί οἶνον» ἐπί τάς πληγάς, καθισταμένη ὁ «πλησίον» 
παν τός «ἐμπεσόν τος εἰς τούς ληστάς» (πρβλ. Λουκ. 
ι΄, 25 – 37), ἰωμένη τάς συγχρόνους «ἀσθενείας τοῦ 
πολιτισμοῦ», φωτίζουσα τάς διανοίας καί τάς καρδίας 
τῶν ἀνθρώπων. Ἡ πνευματικότης, ὡς παρουσία τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος εἰς τήν ζωήν τῶν πιστῶν, σημαίνει 
μαρτυρεῖν ἔργῳ καί λόγῳ περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος καί 
δέν ἔχει σχέσιν μέ ἄγονον ἐσωστρέφειαν. Τό Ἅγιον 
Πνεῦμα εἶναι ζωῆς χορηγός, πηγή ἀγαθότητος, νομή 
χαρισμάτων, ζωή καί φῶς. Ὁ χριστιανός εἶναι φλεγό
μενος ἄνθρωπος, φιλόθεος, φιλάνθρωπος καί φιλο
καλικός, δραστήριος καί δημιουργικός.

Τό Εὐαγγέλιον τῶν Χριστουγέννων ἀκούεται καί 
ἐφέτος εἰς ἕν πολιτισμικόν περιβάλλον, ὅπου ὑψίστη 
ἀξία θεωρεῖται τό «ἀτομικόν δικαίωμα». Ὁ ἑαυτοκεν
τρισμός καί ἡ φενάκη τῆς αὐτοπραγματώσεως μει
ώνουν τήν κοινωνικήν συνοχήν, ἐξασθενίζουν τό 
φιλάλληλον πνεῦμα καί τήν ἀλληλεγγύην καί ἐρ
γαλειοποιοῦν τάς διανθρωπίνας σχέσεις. Ὁ ἄκρα
τος οἰκονομισμός καί ἡ ἐκκοσμίκευσις βαθύνουν τό 
ὑπαρξιακόν κενόν καί ὁδηγοῦν εἰς συρρίκνωσιν τῶν 
δημιουργικῶν δυνάμεων τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδύνατον νά ἀγνοήσῃ τάς ἐξε
λίξεις αὐτάς, τάς συνεπείας τῶν ὁποίων ὑφίσταν ται 
πρωτίστως οἱ νέοι, μέ ὄχημα τάς σαγηνευτικάς μη
χανάς τοῦ τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ καί τάς παν
τοειδεῖς ὑποσχέσεις «ψευδῶν παραδείσων». Ἡ Ἁγία 
καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
(Κρήτη, 2016) ἐκάλεσε μετ’ ἐμφάσεως τούς νέους «νά 
συνειδητοποιήσουν ὅτι εἶναι φορεῖς τῆς μακραίωνος 
καί εὐλογημένης παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ
κλησίας, ταυτοχρόνως δέ καί οἱ συνεχισταί αὐτῆς», 
νά συμμετέχουν ἐνεργῶς εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησί
ας, «νά διαφυλάσσουν θαρραλέως καί νά καλλιεργοῦν 
μέ δυναμισμόν τάς αἰωνίους ἀξίας τῆς Ὀρθοδοξίας 
διά νά δίδουν τήν ζείδωρον χριστιανικήν μαρτυρίαν» 
(Ἐγ κύκλιος, § 8 καί 9).

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, στοιχοῦν τες τῇ προτρο
πῇ τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου καί μέ ἀναφο
ράν εἰς τήν πρόσφατον ἐκλογήν καί ἐγ κατάστασιν 
τῶν νέων Ἀρχιεπισκόπων Ἀμερικῆς, Αὐστραλίας καί 

Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας εἰς τάς τρεῖς 
μεγάλας Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐν 
τῇ Διασπορᾷ, ἀνακηρύσσομεν τό ἔτος 2020 «ἔτος 
ποιμαν τικοῦ  ἀνακαινισμοῦ καί ὀφειλετικῆς μερίμνης 
διά τήν νεολαίαν», καλοῦν τες σύμπαν τα τόν καθ’ 
ἡμᾶς ἱερόν κλῆρον καί τόν χριστεπώνυμον λαόν εἰς 
συμμετοχήν καί εἰς στήριξιν τῆς ἐνθέου ταύτης προ
σπαθείας.

Ἀποβλέπομεν εἰς τήν ἀνάπτυξιν μιᾶς «διαλεγομένης 
Ποιμαν τικῆς» μέ φαν τασίαν καί ὅραμα, μέ ἀκλόνητον 
πίστιν εἰς τήν ἀείρυτον χάριν τοῦ Θεοῦ καί μέ ἐμπιστο
σύνην εἰς τήν δύναμιν τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. 
Ἡ προσωποκεν τρική αὐτή Ποιμαν τική ὀφείλει νά 
στρέφῃ τούς νέους ἀπό τό «ζητεῖν τά ἑαυτῶν» καί τό 
«ἑαυτοῖς ἀρέσκειν», εἰς τήν «οὐ ζητοῦσαν τά ἑαυτῆς» 
ἀγάπην καί εἰς τό «ἀρέσκειν Θεῷ», ἀπό τά «ἀγαθά» εἰς 
τό «Ἀγαθόν», ἀπό τό «πολλῶν δεῖσθαι» εἰς τό «ἕν, οὗ 
ἐστι χρεία», συμβάλλουσα εἰς τήν ἀνάδειξιν τῶν χαρι
σμάτων ἑκάστου ἐξ αὐτῶν. Ὁ ἀληθῶς ἐλεύθερος ἑαυ
τός γεννᾶται διά τῆς προσφορᾶς τοῦ ἑαυτοῦ μας.

Βάσις διά τήν ἀφύπνισιν τῆς χριστιανικῆς συνειδή
σεως παραμένει καί σήμερον ἡ βίωσις καί ἡ κατανόησις 
τοῦ νοήματος τῆς χριστιανικῆς λατρείας, τοῦ κοινο
τικοῦ, εὐχαριστιακοῦ καί ἐσχατολογικοῦ χαρακτῆρος 
της. Οἱ νέοι πρέπει νά συνειδητοποιήσουν ὅτι ἡ Ἐκ
κλησία δέν εἶναι σωματεῖον χριστιανῶν ἀλλά «Σῶμα 
Χριστοῦ». Καλοῦμεν τόν ἀνά τήν οἰκουμένην ἱερόν 
κλῆρον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας 
εἰς μίαν «κενωτικήν» ποιμαν τικήν κινητοποίησιν. Δέν 
θά ἀναμένωμεν νά ἔλθουν οἱ νέοι καί αἱ νέαι πρός ἡμᾶς, 
ἀλλά πορευόμεθα ἡμεῖς πρός αὐτούς, ὄχι ὡς κριταί 
ἀλλά ὡς φίλοι, μιμούμενοι τόν «ποιμένα τόν καλόν», 
ὅς «τήν ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν προβάτων» 
(Ἰωάν. ι΄, 11). Ὁ ποιμήν εὑρίσκεται πάν τοτε ἐν ἐγρη
γόρσει καί ἐπιφυλακῇ, γνωρίζει τάς ποιμαν τικάς ἀνάγ
κας τῶν νέων καί τόν κοινωνικόν των περίγυρον καί 
δρᾷ ἀναλόγως. Ἡ ποιμαν τική του παρέμβασις ἀν τλεῖ 
ἔμπνευσιν καί κατεύθυνσιν ἀπό τήν παράδοσιν τῆς 
Ἐκκλησίας, προσφέρουσα εἰς τούς νέους ὄχι ἁπλῶς 
«βοήθειαν», ἀλλά τήν «ἀλήθειαν» τῆς ἐλευθερίας, «ἧ 
Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν» (Γαλ. ε΄, 1).

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, προσκυνοῦν τες μετ’ εὐλα
βείας τό Θεῖον Βρέφος τῆς Βηθλεέμ, εὐχόμεθα πᾶσιν 
ὑμῖν, ἐκ τοῦ πανεόρτου Φαναρίου, εὐλογημένον τό 
Ἅγιον Δωδεκαήμερον καί εὔκαρπον τόν ἐπί θύραις 
νέον σωτήριον ἐνιαυτόν, ἐπικαλούμενοι ἐφ’ ὑμᾶς τήν 
ἀείζωον χάριν καί τό μέγα ἔλεος τοῦ συγ καταβάν
τος τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων Σωτῆρος Χριστοῦ, τοῦ 
«Θεοῦ μεθ’ ἡμῶν».

Χριστούγεννα 
΄
βιθ΄

† Ὁ Κωνσταν τινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάν των ὑμῶν



22 H OΔOΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΟΔΟΥ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ
Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου,  

πρός τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Σήμερον πᾶσα φύσις, ἀγάλλεται καὶ χαίρει, ὅτι Χριστὸς 
ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου Κόρης» (Μεγαλυνάριον)»

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά. 

Μέ αἰσθήματα χαρᾶς καί πνευματικῆς ἀγαλλιά
σεως ὑποδεχθήκαμε καί ἑορτάζουμε τή μεγάλη Ἑορ
τή τῶν Χριστουγέννων. «Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ 
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν». Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος καί 
τό κοσμοχαρμόσυνο κοσμικῶν διαστάσεων γεγο
νός τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεώς Του διατρέχει τούς 
αἰῶνες. Συνεχίζει νά μεταδίδει μέχρι τό σήμερα τῆς 
δικῆς μας προσωπικῆς καί κοινωνικῆς ζωῆς τό μή
νυμα τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσά μας καί νά 
προτρέπει κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως νά γίνει 
πραγματικός ἀποδέκτης τῆς θεϊκῆς αὐτῆς δωρεᾶς. 

Ψάλλουμε τό «Χριστὸς ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθέ
νου Κόρης» καί  ὁμολογοῦμε τή μοναδική καί ἀνε
πανάληπτη ἀλήθεια πού ἄκουσε ποτέ ὁ κόσμος. Ὁ 
ἄνθρωπος ἀποστάτησε καί κρύφτηκε ἀπό τόν Θεό 
ἀλλ’ Ἐκεῖνος δέν σταμάτησε νά τόν ἀναζητεῖ καί ἔρ
χεται νά τόν συναν τήσει μέσα στήν ἐξορία τῆς ἱστο
ρίας του. Στέλλει τόν Μονογενῆ Του Υἱό, ὁ ὁποῖος 
ἔρχεται στόν κόσμο καί εἰσέρχεται ὡς ἄνθρωπος 
στήν ἱστορία, «ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπου γενόμενος» 
(Φιλιπ. β΄ 7). Προσλαμβάνει τήν ἀνθρώπινη φύση 
καί τήν ἀποκαθιστᾷ στήν ἀρχέγονη εὐπρέπειά της. 
Ἡ θεανθρώπινη Γέννησή του σηματοδοτεῖ τήν ἀρχή 
τῆς ἀναγεννήσεως τοῦ ἀνθρώπου, ἀναγέννηση πού 
συμπαρασύρει τήν κτίση ὁλόκληρη. Γίνεται ὁ Θεός 
ἄνθρωπος γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο Θεό σύμφωνα 
μέ τήν μνημειώδη φράση τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου «Ὁ 
Λόγος ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν». 

Ἡ πατερική αὐτή φράση, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἐκ
φράζει τό αἰώνια ἐπίκαιρο μήνυμα τῶν Χριστουγέν
νων, τό ὁποῖο συνοψίζει τήν Ὀρθόδοξη θεολογία καί 
ἀνθρωπολογία καί ἀποτελεῖ τήν κατεξοχή ἐμπειρία 
τῆς Ἐκκλησίας μας. Τοῦτο τό μήνυμα εὐαγγελίζεται 
τήν ἐλπίδα μας. Τήν ἐλπίδα μας σέ καιρούς ἀναταρα
χῆς, ἀκαταστασίας καί ἀβεβαιότητας πού τραυματί
ζουν ἐπικίνδυνα τό κοινωνικό μας γίγνεσθαι καί πού 
συν τηροῦν ται ὄχι ἀπό τίς αἰώνιες καί πανανθρώπι
νες ἀξίες τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ ἀλλά ἀπό τόν 
κάθε λογῆς ψευδεπίγραφο προοδευτισμό καί ἀπό 
τό ὑπερπερίσσευμα τῆς ἀλαζονείας, τῆς πλεονεξίας, 

τοῦ ψεύδους καί τῆς ἀπάτης, τῶν ποικιλοτρόπων καί 
ποικιλωνύμων παθῶν τῆς μεταπτωτικῆς φύσεως, μέ 
ἔσχατο πάν τοτε θῦμα τόν ἄνθρωπο καί τήν ἀξιοπρέ
πειά του. 

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,
«Χριστὸς ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου Κόρης». 

Ἑορτάζον τας σήμερα, συγ κεν τρωμένοι στούς ναούς 
μας σέ εὐχαριστηριακή σύναξη, διαδηλώνουμε ὅτι 
ἡ ἐλπίδα μας εἶναι ὁ  «δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ 
διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν» ἐνανθρωπήσας Λόγος 
τοῦ Πατρός, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Ἐκεῖνος, μέ 
τήν ἐνανθρώπησή Του καί ὅλο τό μυστήριο τῆς θείας 
Οἰκονομίας Του, μᾶς ἔδωσε τό ὑψηλότερο ὅλων, τήν 
σωτηρία καί τόν ἁγιασμό καί παράλληλα ἐγγυᾶται 
τήν ἀν τίληψη τῆς ἀγάπης Του γιά ὅ,τι πρόσκαιρο καί 
γήϊνο μᾶς ἀπασχολεῖ. Αὐτό κηρύττουμε καί ὁμολο
γοῦμε πανηγυρίζον τες τήν Ἑορτή τῶν Χριστουγέν
νων. Ἡ συνειδητοποίηση καί ἡ προσωπική ἐνεργο
ποίηση τούτης τῆς ἀλήθειας ἀποτελεῖ τό γεγονός 
τῆς εὐθύνης μας ὡς Χριστιανῶν. 

Ἄς ἀκολουθήσουμε, λοιπόν, τή λάμψη τοῦ ἀστέ
ρος καί ἄς προχωρήσουμε, ὑπάκουοι στό κάλεσμα 
τῶν Ἀγγέλων, ταπεινοί προσκυνητές στό θεοδέγ
μον Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Μαζί μέ τούς ταπεινούς 
Ποιμένες καί τούς σοφούς Μάγους νά προσφέρου
με ὡς δῶρο στόν ἐνανθρωπήσαν τα Θεό τή διάθεσή 
μας νά γίνουμε ἀποδέκτες τῆς αὐτοπροσφορᾶς Του 
καί μέ τή βεβαιότητα τῆς δικῆς Του παρουσίας στήν 
καθημερινή μας βιοτή ἄς συνεχίσουμε τόν δρόμο 
μας, συν τονιζόμενοι μέ τήν ἀλήθεια πού Ἐκεῖνος 
ἀποκάλυψε.

Εὐχόμαστε ἀληθινά, εἰρηνικά, εὐφρόσυνα καὶ 
εὐλογημένα Χριστούγεννα. 

Χριστούγεννα τοῦ δισχιλιοστοῦ καί  
δεκάτου ἐνάτου σωτηρίου ἔτους

Διάπυρος πρός Χριστόν  
τεχθέν τα εὐχέτης πάν των ὑμῶν.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο  ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
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Ἀπό τή διδασκαλία  
τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου Τσαλίκη
Ἀπό τό βιβλίο τῆς  Ἱ. Μονῆς τοῦ Ὁσίου Δαβίδ Εὐβοίας:  

« Ἕνας ἅγιος Γέρον τας, ὁ μακαριστός π. Ἰάκωβος», 1996

❧ Ἔλεγε ὁ Γέρον τας: «Οἱ ἄνθρωποι, παιδί μου, 
εἶναι τυφλοί καί δέ βλέπουν τό τί γίνεται μέσα στό ναό 
στή Θεία Λειτουργία. 

Μία φορά λειτουργοῦσα καί δέν μποροῦσα νά 
κάνω Μεγάλη Εἴσοδο ἀπό αὐτά πού ἔβλεπα. Ὁ ψάλ
της συνεχῶς ἐπανελάμβανε: «Ὡς τὸν Βασιλέα τῶν 
ὅλων ὑποδεξόμενοι», ὁπότε ξαφνικά νοιώθω νά μέ 
σπρώχνει κάποιος ἀπό τόν ὦμο καί νά μέ ὁδηγεῖ στήν 
Ἁγία Πρόθεση. Νόμισα ὅτι ἦταν ὁ ψάλτης καί εἶπα: «Ὁ 
εὐλογημένος! Τόση ἀσέβεια! Μπῆκε ἀπό τήν Ὡραία 
Πύλη καί μέ σπρώχνει»! Γυρίζω καί βλέπω μία τεράστια 
φτερούγα πού τήν εἶχε περάσει ὁ Ἀρχάγγελος ἀπό τόν 
ὦμο μου καί μέ ὁδηγοῦσε νά κάνω τή Μεγάλη Εἴσοδο. 
Τί γίνεται μέσα στό Ἱερό κατά τή διάρκεια τῆς Θείας 
Λειτουργίας!!... Μερικές φορές δέ μπορῶ ν’ ἀν τέξω, 
καί κάθομαι στήν καρέκλα, ὁπότε ὁρισμένοι συλλει
τουργοί νομίζουν ὅτι κάτι δέν πάει καλά μέ τήν ὑγεία 
μου, ἀλλά δέν ξέρουν τί βλέπω καί τί ἀκούω. Τί φτε
ρούγισμα, παιδί μου, οἱ  Ἄγγελοι! Μόλις ὁ Ἱερέας πεῖ 
τό «Δι’ εὐχῶν», φεύγουν οἱ Οὐράνιες Δυνάμεις καί μέσα 
στό Ἱερό ἔχουμε ἀπόλυτη ἡσυχία» (σελ. 81).

❧ Ἄλλοτε εἶπε ὁ Γέρον τας: «Ἡ νηστεία εἶναι ἐν
τολή τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό κι ἐμεῖς νά νηστεύουμε, παιδιά 
μου. Δέ μ’ ἔβλαψε ἡ  νηστεία μέχρι σήμερα πού εἶμαι 70 
χρονῶν. Ἡ μητέρα μου μ’ ἔμαθε νηστεία παιδιόθεν. Δέν 
κάνω τόν ὑποκριτή ὅτι, παιδιά μου, νηστεύω, ἀλλά αὐτά 
μέ δίδαξαν οἱ γονεῖς μου –Μικρασιάτης τήν καταγωγή 
τό 20 πού ἐγεννήθηκα– καί μέχρι σήμερα αὐτά τηρῶ, τέ
κνα μου. Δέ μ’ ἔβλαψε ποτέ ἡ νηστεία κι ἄς ἔχω ἀσθένειες 
ἐπάνω μου. Εἶπαν οἱ γιατροί καί οἱ Ἐπίσκοποι: Ἡ νη
στεία κι αὐτή ἡ λεπτοδίαιτα πολύ ὠφελοῦν τόν ἄνθρω
πο. Ἐφ’ ὅσον ὠφελεῖ, ὅταν ὁ γιατρός, μέ συγχωρεῖτε, 
μᾶς λέει: πέν τε μέρες, πάτερ μου, δέ θά πιεῖς νερό οὔτε 
μία σταγόνα, γιά νά κάνουμε μία θεραπεία, νά δοῦμε 
τό σῶμα σου τί ἔχει. Λοιπόν πέν τε μέρες ἄν τεξα. Πολύ 
καλό μέ εἶχε κάνει. Ἔ, πόσο μᾶλλον ὠφελεῖ ὅταν νη
στεύομε γιά τήν ψυχή μας! Ἄλλα καί στό σῶμα αὐτό 
κατοικεῖ ψυχή ἀθάνατος. Γι’ αὐτό ἄς φρον τίζουμε γιά 
τήν ψυχή μας πού εἶναι πράγμα ἀθάνατον.

Νά νηστεύετε, παιδιά μου, μήν ἀκοῦτε πού λένε δέν 
εἶναι ἡ νηστεία τίποτε κι ὅτι τά λένε οἱ καλόγηροι. Δέν 
τά λένε οἱ καλόγηροι, παιδιά μου, μέ συγχωρεῖτε, τά λέει 
ὁ Θεός. Ἡ πρώτη ἐν τολή τοῦ Θεοῦ ἦταν νηστεία, καθώς 
καί ὁ Χριστός μας ἐνήστευσε. Ἐμεῖς μποροῦμε νά ποῦμε, 
ὅτι νηστεύουμε! Ἔ, τρῶμε τόσα καί τόσα! Τώρα νηστεία, 
παιδιά μου, κάνουμε ἐμεῖς; Ὅταν τρῶμε, μέ συγχωρεῖτε, 
τόσα καί τόσα φαγητά, ἔστω ἀλάδωτα, ἔστω...; Ὑπάρ
χουν νηστήσιμα φαγητά πολλά. Ἀρκεῖ ὁ ἄνθρωπος νἄχει 
τήν ὑγεία του καί τή θέληση νά νηστέψει.

Διανομή Τροφίμων

Τ ό «Ἵδρυμα Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης καί Προ
νοίας» τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, συ νεχίζον

τας τήν ἀδιάκοπη διακονία του, ἑτοίμασε καί διένει
με ἀπό τόν χῶρο τοῦ κοινωνικοῦ παν τοπωλείου «Η 
ΜΕΡΙΜΝΑ» γιά τίς ἑορτές τῶν Χρι στουγέννων περί 
τά 900 πακέτα τροφίμων καί μεγάλη ποσότητα ρου
χισμοῦ σέ οἰκογένειες πού χρειάζον ται ἐνίσχυση καί 
συμπαράσταση σύμφωνα μέ τούς καταλόγους πού 
ἔχουν καταρτίσει οἱ Ἐνορίες μας. Ἡ ὅλη προσπάθεια 
ὁλοκληρώθηκε μέ ἐπιτυχία μέ τή φρον τίδα τοῦ ὑπευ
θύνου τῆς κοινωνικῆς αὐτῆς δραστηριότητας τῆς 
τοπικῆς μας Ἐκκλησίας Ἀρχιμ. Τιμοθέου Ἀποστο
λάκη καί τῆς ἐθελον τικῆς ὁμάδας Κυριῶν, οἱ ὁποῖες 
μέ ἀγάπη προσφέρουν τίς ὑπηρεσίες τους στόν εὐαί
σθητο αὐτό τομέα.

Τά τρόφιμα πού διανεμήθηκαν προῆλθαν ἀπό 
ἀγορές τοῦ Ἱδρύματος καί ἀπό προσφορές κατα
στημάτων τῆς πόλεώς μας, Πολιτιστικῶν καί ἄλλων 
Συλλόγων τοῦ νησιοῦ μας, μαθητῶν Σχολείων καί 
εὐαισθητοποιημένων συμπολιτῶν μας.

Εὐχαριστοῦμε γιά τήν προσφορά καί συμπαρά
στασή τους: τίς Ἱερές Μονές καί Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς 
μας Μητροπόλεως, τό Τμῆμα «ΑΧΕΠΑ Ρόδου», 

τόν Σύλλογο Διευθυν τῶν Ξενοδοχείων Ρόδου, τόν 
Σύνδεσμο Πολιτικῶν Συν ταξιούχων Δημοσίου Δωδ/
σου, τόν κ. Κυπραῖο Ἐλευθέριο (Ἱερό Ναΰδριο Τα
ξιάρχου Μιχαήλ), τήν 95 ΑΔΤΕ, τήν «Ἀνάδοχη Ἀγ
καλιά», τό Κοινωφελές Ἵδρυμα Ὑποτροφιῶν Ρό
δου Ἐμμανουήλ καί Μαίρης Σταματίου, τίς τοπικές 
Ἐπιχειρήσεις: Super Market Παναγιωτᾶς, Cash 
& Carry, LDL Hellas, My  Market, Σκλαβενίτης, 
Κρητικός, Κυψέλη, ΑΒ Βασιλόπουλος, Creta Farm, 
τήν Ἑταιρεία «Χιῶν» Ἀγριοῦ Α.Ε., τήν Ἑταιρεία L. 
K. Trade Λυριστής Δ.  Κον τογιάννης Τ., τά Ξενο
δοχεῖα: Πόρτο Angelli Atlas Α.Ε., Lindian Village 
Hotel  Σβυριάδης Α.Ε, τόν Ὅμιλο Χατζηλαζάρου, 
τόν Ὅμιλο Mitsis Hotels καί τό Mediterranean 
Hotel Καμπουράκης Ξενοδοχιακές καί Τουριστικές 
Ἐπιχειρήσεις ΑΕ.

Τά Σχολεῖα: 12ο καί 16ο Δημοτικά Σχολεῖα Ρό
δου,  4ο, 6ο  καί 7ο  Γυμνάσια Ρόδου, τό Γυμνάσιο 
καί Λύκειο Ἀφάν του, τό 1ο Γυμνάσιο καί τό 3ο Γε
νικό Λύκειο Ρόδου (Καπνοβιομηχανία), τό «Κολέ
γιο Ρόδου», τό «Ροδίων Παιδεία», τό 4ο ΓΕΛ Ρόδου, 
τό «Βενετόκλειο», τό Δημοτικό Σχολεῖο Ἀσγούρου, 
τόν Προνηπιακό Σταθμό Ἀναλήψεως, τόν Παιδικό 
Σταθμό Παραδεισίου καί ἰδιαίτερα τούς ἐπικεφαλῆς 
τῶν πρωτοβουλιῶν αὐτῶν.



24 H OΔOΣ

EΘΝΙΚΗ AΝΤΙΣΤΑΣΗ (1940-1945)* 
Ἑνωμένη ἀντίδραση μεταξύ ὠδίνων καί ὀδυνῶν

Νικόλαος Γ. Τσιρέβελος 
Δρ. Θεολογίας, Καθηγητής Θεολόγος στό «Βενετόκλειο» 1ο Λύκειο Ρόδου

Ἡ ἱστορική συνέχεια ἑνός λαοῦ ὑφαίνεται μέσα 
ἀπό γεγονότα πού φανερώνουν τήν ἀνδρεία 

καί οἰκοδομοῦν τήν ἀξιοπρέπειά του στό πέρασμα τῶν 
αἰώνων. Τέτοια γεγονότα συνδέονται μέ τούς ἀγῶνες 
γιά ἐλευθερία καί δικαιοσύνη ἰδιαίτερα στίς κρίσιμες 
στιγμές. Ἡ σημερινή ἐπετειακή σύναξη ἀποτελεῖ φόρο 
τιμῆς στούς ζῶντες καί κεκοιμημένους προγόνους μας, 
οἱ ὁποῖοι μέ παρρησία ἀντιστάθηκαν στίς δυνάμεις κα
τοχῆς κατά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ἡ μνήμη τῶν 
ἀγώνων τους δέν ἀποτελεῖ μιά τυπική ἀνάμνηση. Πολύ 
περισσότερο, ἐμπνέει καί λειτουργεῖ ὡς δείκτης πορείας 
γιά κάθε γενιά. 

Μέ τήν ἐμπλοκή τῆς χώρας μας στόν Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, οἱ Ἕλληνες ἀμυνθήκαμε μέ ἡρωισμό γιά ἑπτά 
ὁλόκληρους μῆνες ἀπέναντι στό φασιστικό καί ναζι
στικό θηρίο. Ὡστόσο, οἱ δυνάμεις ἐξαν τλήθηκαν καί ὁ 
ναζιστικός στρατός κατέλαβε τή χώρα. Οἱ Γερμανοί, οἱ 
Ἰταλοί καί οἱ Βούλγαροι σύμμαχοί τους, εἶχαν διαμοιρά
σει μεταξύ τους τίς ἑλληνικές περιοχές. Τά ἀποθέματα σέ 
τρόφιμα καί ἄλλα εἴδη πού φυλάσσονταν στίς κρατικές 
ἀποθῆκες, κατάσχονται ὡς ὕλη πολέμου. Οἱ ἀδύναμοι 
Ἕλληνες ὑποχρεώνονται νά βαστάξουν τά οἰκονομικά 
βάρη τῆς διατροφῆς τῶν κατοχικῶν στρατευμάτων. Τά 
λίγα προϊόντα καί εἴδη ἀνάγκης, πού παράγονται στή 
χώρα μας, μεταφέρονται γιά τήν περαιτέρω ἐνίσχυ
ση τῆς Γερμανίας καί τῆς Ἰταλίας ἤ διοχετεύονται στή 
«μαύρη ἀγορά». 

Στά Δωδεκάνησα, ἀνάλογα ἀπάνθρωπα μέτρα ἐξα
θλιώνουν τούς πολίτες. Οἱ ἰταλικές ἀρχές καί στή συνέ
χεια οἱ γερμανικές ὁδηγοῦν τόν λαό σέ λιμοκτονία. Ἡ 
μαύρη ἀγορά ἀκμάζει καί περιουσίες πωλοῦνται γιά λίγο 
σιτάρι ἤ ψωμί. Στή Ρόδο, μεγάλος ἀριθμός ἀνδρῶν συλ
λαμβάνονται, ὡς ἐπικίνδυνοι, καί συγκεντρώνονται στή 
Μεσαιωνική Τάφρο, ὅπου ζοῦν γιά μῆνες σέ ἄθλιες συν
θῆκες. Στήν Ἀθήνα καί τή Θεσσαλονίκη, οἱ νεκροί ἀπό 
ἀσιτία στούς δρόμους εἶναι καθημερινή εἰκόνα. Ἡ ἐξαθλί
ωση εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογη μέ τήν πολυτελή διαβί

ωση τῶν κατακτητῶν. Αὐτές ὅμως οἱ συνθῆκες πεισμώ
νουν τούς Ἕλληνες καί ὁπλίζουν τή γενναιότητά τους.

Οἱ πρῶτες ἀντιστασιακές πράξεις ἔχουν ἕναν δυνα
μικό συμβολικό χαρακτήρα. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν 
Χρύσανθος ἀρνεῖται νά παραστεῖ στήν παράδοση τῶν 
Ἀθηνῶν στούς κατακτητές ἀλλά καί νά ὁρκίσει τήν κα
τοχική κυβέρνηση. Μέ τήν πράξη του αὐτή, πού δέν εἶναι 
ἀτομική, θέτει τήν Ἐκκλησία ἐνάντια στόν κατακτητή. 
Λίγες μέρες μετά, ἀκολουθεῖ τό ἐντυπωσιακό κατόρθωμα 
δύο νεαρῶν φοιτητῶν, τοῦ Μανώλη Γλέζου καί τοῦ Ἀπό
στολου Σάντα. Τή νύχτα τῆς 30ῆς Μαΐου, κατεβάζουν 
ἀπό τήν Ἀκρόπολη τή γερμανική σημαία μέ τόν ἀγκυ
λωτό σταυρό. Τό σύνθημα ἔχει δοθεῖ. Οἱ ἡρωικές αὐτές 
πράξεις ἐμπνέουν τίς Ἑλληνίδες καί τούς Ἕλληνες νά συ
νεχίσουν τόν ἀγώνα τοῦ «ΟΧΙ» μέσα ἀπό τήν ἀντίσταση. 
Ὁμάδες κρούσης ὀργανώνονται αὐθόρμητα ἀπέναντι 
στή βία τῶν κατακτητῶν καί τήν ἐξαθλίωση. 

Ἡ αὐθόρμητη ἀντίδραση ὀργανώνεται καί ἱδρύο
νται οἱ ἀντιστασιακές ὁμάδες, μέ πρώτη τήν ὀργάνωση 
«Ἐλευθερία» στή Θεσσαλονίκη. Τόν Αὔγουστο τοῦ 1941 
ἱδρύθηκε τό «Ἐθνικό Ἀπελευθερωτικό Μέτωπο», ἐνῶ 
τόν Σεπτέμβριο ὁ «Ἐθνικός Δημοκρατικός Ἑλληνικός 
Σύνδεσμος» καί ἔπειτα ἡ «Ἐθνική καί Κοινωνική Ἀπε
λευθέρωση». Ἀνάμεσα στίς πολλές ἀντιστασιακές ὁμά
δες, πού δημιουργοῦνται, εἶναι καί τό «Ἐθνικόν Μέτω
πον Πανδωδεκανησιακῆς Ἀπελευθερώσεως» (ΕΜΠΑ). 
Στίς ὁμάδες αὐτές, πού πολλές φορές διακρίνονται γιά 
τήν ἰδεολογική τους ταυτότητα, συμμετέχουν πολίτες 
διαφορετικῶν πολιτικῶν φρονημάτων. Ξέχωρα ἀπό τίς 
ὅποιες ἀντιλήψεις τους, αὐτό πού τούς ἑνώνει εἶναι ὁ 
κοινός ἐχθρός καί ὁ ἀγώνας γιά τήν ἐξουδετέρωσή του.

Στίς ἀρχές τοῦ 1942, ἡ ἀντίσταση ἄρχισε νά ἀποκτᾶ 
μαζική μορφή καί ἐξελίσσεται σέ λαϊκή ἐξέγερση. Λίγο 
ἀργότερα, ἡ κεντρική ἐπιτροπή τοῦ ΕΑΜ ἀποφάσισε 
νά ἱδρύσει ἔνοπλα ἀντάρτικα σώματα, στά ὁποῖα δό
θηκε ἡ ὀνομασία «Ἑλληνικός Λαϊκός Ἀπελευθερωτικός 
Στρατός» (ΕΛΑΣ). Ἀρχηγός ἦταν ὁ γεωπόνος Θανάσης 

* Ἐκφωνήθηκε στίς 24 Νοεμβρίου 2019 στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ρόδου κατά τή Δοξολογία 
τῆς ἡμέρας ἑορτασμοῦ τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82
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Κλάρας, γνωστός ὡς Ἄρης Βελουχιώτης. Πλέον οἱ μά
χες δυναμώνουν στήν ὕπαιθρο. Οἱ ἀντάρτες πολεμοῦν 
τά στρατεύματα κατοχῆς ἀλλά καί τούς ντόπιους συ
νεργάτες τους.

Στόν ἀγώνα αὐτό συμμετέχουν ἐνεργά πολλοί κλη
ρικοί. Ἀλησμόνητη εἶναι ἡ δράση τῶν Μητροπολιτῶν 
Κοζάνης Ἰωακείμ καί Ἠλείας Ἀντωνίου καθώς καί τῆς 
Παγκληρικῆς Ἕνωσης Ἑλλάδας. Ἄλλοι πάλι κληρικοί 
πολεμοῦν μέ τόν σταυρό καί τό ὅπλο στό χέρι, ὅπως ὁ 
παπά Δημήτρης Χολέβας καί ὁ ἀρχιμανδρίτης Γερμα
νός Δημάκης, γνωστός ὡς «πάτερ Ἀνυπόμονος». Αὐτοί 
ὅλοι θυσίασαν τήν ψυχή τους γιά χάρη τῶν φίλων τους, 
σύμφωνα μέ τά λόγια τοῦ Χριστοῦ (Ἰω. 15,13). 

Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1942, Βρετανοί δολιοφθορεῖς 
ἀποβιβάζονται κρυφά στήν Ἑλλάδα. Ἔρχονται σέ ἐπα
φή μέ τίς διάφορες ἀντάρτικες ὁμάδες καί κατορθώ
νουν νά συντονίσουν τίς ἐνέργειές τους. Ἀποτέλεσμα 
τῆς συνεργασίας αὐτῆς ἦταν ἡ ἀνατίναξη τῆς γέφυρας 
τοῦ Γοργοποτάμου, στίς 25 Νοεμβρίου 1942, κάτω ἀπό 
τήν προσωπική καθοδήγηση τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη καί 
τοῦ Ναπολέοντα Ζέρβα. Ἡ ἀνατίναξη τῆς γέφυρας κα
θυστέρησε γιά ἀρκετές ἑβδομάδες τόν ἐφοδιασμό τῶν 
Γερμανῶν, πού μάχονταν στήν Ἀφρική. Ἀνύψωσε τό 
ἠθικό τῶν Ἑλλήνων καί καταξίωσε τόν ἔνοπλο ἀγώνα 
στή συνείδηση τῶν συμμάχων. Ἴσως αὐτή ἡ δολιοφθο
ρά νά ἀποτελεῖ τήν κορυφαία στιγμή τῆς Ἐθνικῆς Ἀντί
στασης, διότι φανερώθηκε ὅτι ἡ ἑνότητα ἐμπνέει καί δυ
ναμώνει, ἐνῶ ὁ διχασμός ἀποδυναμώνει καί λειτουργεῖ 
καταστροφικά γιά κάθε ἔθνος καί ὁμάδα.

Ἡ ἔνοπλη ἀντίσταση συνεχίζεται σέ διάφορα μέρη 
τῆς χώρας. Ἡ ἀντίδραση τῶν Γερμανῶν εἶναι ἀπάνθρω
πη. Οἱ μαζικές ἐκτελέσεις μαρτυροῦν τή φρικαλεότητα 
τῶν Γερμανῶν ναζί καί τόν ἡρωισμό τῶν Ἑλλήνων. Στίς 
πόλεις ὁ ἀγώνας παίρνει ἄλλη μορφή. Ἡ νεολαία πρω
τοστατεῖ καί ἀκολουθοῦν πολίτες κάθε κοινωνικῆς τάξης 
καί κάθε πολιτικῆς ἀπόχρωσης. Ἡ πνευματική ἡγεσία 
τοῦ τόπου, ἀκαδημαϊκοί, δάσκαλοι, καλλιτέχνες, δίνει κι 
αὐτή τό παρόν στό ἀντιστασιακό προσκλητήριο. Οἱ φοι
τητικές διαδηλώσεις καί οἱ ἀπεργίες τῶν δημοσίων ὑπαλ
λήλων αἰφνιδιάζουν τήν κατοχική κυβέρνηση.

Σέ ὅλο αὐτόν τόν ἀγώνα συμμετεῖχε μέ γενναιότη
τα καί ὁ λαός τῆς Δωδεκανήσου. Ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ 
πολέμου ὀργανώθηκαν στά νησιά μας, οἱ πρῶτες ὁμά
δες κρούσης. Πολλοί ἐντάχθηκαν στά κατασκοπευτικά 
κλιμάκια τῶν συμμάχων καί συμμετεῖχαν σέ δολιοφθο
ρές, ὅπως αὐτή τοῦ ἰταλικοῦ ἀεροδρομίου στήν περιο
χή Γαδουρᾶ. Ἀγρότες καί κτηνοτρόφοι, ὅπως ἡ Μαρία 
Μαλανδρῆ, ἀναλαμβάνουν μέ κίνδυνο τῆς  ζωῆς τους 
νά μεταφέρουν στή σπηλιά τῶν κατασκόπων τρόφιμα, 
ἀλλά καί πληροφορίες γιά τίς κινήσεις τοῦ ἐχθροῦ.

Ἄλλοι καταφεύγουν στή Μέση Ἀνατολή, ἐντάσσο
νται στόν Ἱερό Λόχο, καί ἀγωνίζονται γιά τήν ἀπελευ
θέρωση τῆς πατρίδας. Λαμβάνουν μέρος σέ μάχες καί 
δίδουν τή ζωή τους γιά τήν ἐλευθερία. Ὁ ἀνθυπολοχα

γός τοῦ Ἱεροῦ Λόχου, Στέφανος Καζούλης σέ ἡλικία 32 
ἐτῶν θυσιάστηκε γιά τήν πατρίδα. Οἱ συμπατριῶτες μας 
Γιῶργος Κωσταρίδης καί Μιχάλης Βροῦχος, οἱ ὁποῖοι 
συνεργάζονταν μέ τό συμμαχικό κλιμάκιο πού βρισκό
ταν στό «Λημέρι τῆς Μονολίθου», συνελήφθησαν καί 
ἐκτελέστηκαν γιά κατασκοπεία. Ὁ λοχαγός Διογένης 
Φανουράκης ἔπεσε ἡρωικά στή Χάλκη. 

Ὅμως, ὁ ἐν ὅπλοις ἀγώνας συμπορεύεται μαζί μέ 
ἕναν ἄλλον ἀγώνα, πού εἶναι ἐξίσου δυναμικός καί συμ
βάλει στή διάσωση τῆς ἐθνικῆς συνοχῆς καί ἀξιοπρέ
πειας. Εἶναι ὁ ἀγώνας τῆς ἔμπρακτης φιλανθρωπίας. 
Ἡ ἀλληλεγγύη καί τό φιλότιμο  θεραπεύουν τόν τρόμο, 
τήν ὀδύνη, τόν λιμό καί τήν ἀπελπισία. Ἀποτελοῦν τό 
ἀντίδοτο σέ κάθε προδοσία καί σέ ὅσους εὐημεροῦν ἀπό 
τή συνεργασία μέ τόν κατακτητή. Λαϊκά συσσίτια λει
τουργοῦν μέ πρωτοβουλία διαφόρων ἐπαγγελματικῶν 
ὀργανώσεων καί συλλόγων ἐργαζομένων. 

Στή Ρόδο, οἱ ὑπάλληλοι τοῦ Γραφείου Πρόνοιας καί 
Τροφίμων δικάζονται καί ἀπολύονται, γιατί οἱ δυνά
μεις κατοχῆς ἀνακάλυψαν ὅτι τά δελτία τροφίμων ἦταν 
σχεδόν διπλάσια τοῦ πληθυσμοῦ. Στήν Πάτμο, ὁ νέος 
ἅγιος, ὁ Γέροντας Ἀμφιλόχιος Μακρῆς, δημιουργεῖ φι
λανθρωπικά δίκτυα γιά τήν ἀνακούφιση τῶν πασχόν
των. Ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Ἀπόστολος ὀργανώνει 
τήν ἑλληνική παιδεία μέ τή μορφή τῶν Κατηχητικῶν 
Σχολείων, πού λειτούργησαν ὡς Κρυφά Σχολειά. Ἐπί
σης, διοργανώνει συσσίτια καί στέκεται συμπαραστάτης 
τῶν καταδιωκομένων, ἀποτρέποντας πολλές θανατικές 
ἐκτελέσεις. Τελικά αὐτό πού δεσπόζει ἀπέναντι στή να
ζιστική τυραννία εἶναι ἡ δίψα γιά ἐλεύθερη ζωή. 

Στίς 12 Ὀκτωβρίου τοῦ 1944 ἡ Ἀθήνα ἀπελευθερώνε
ται καί σταδιακά ἡ ὑπόλοιπη Ἑλλάδα. Στά Δωδεκάνησα 
ἡ κατοχή τερματίζεται μέ τήν τελική συνθηκολόγηση 
τῆς Γερμανίας στίς 8 Μαΐου 1945. Ὁ ἄνεμος τῆς ἐλευθε
ρίας ἀρχίζει νά πνέει. 

Σεβασμιώτατε, Πάτερ καί Δέσποτα,
Ἡ σημερινή ἐπέτειος τῆς ἐθνικῆς ἀντίστασης ἀποτε

λεῖ γιά ὅλους μας, καί εἰδικά γιά τίς νέες γενιές, ἔμπνευση 
γιά συλλογική δράση. Ἡ αὐτοθυσία τῶν προγόνων μας 
μᾶς ὁπλίζει μέ τόλμη, ἀλλά καί μᾶς διδάσκει νά ἀποφύ
γουμε τή διαίρεση καί τή διάσπαση. Ἡ ἀνάμνηση τῆς 
Ἐθνικῆς Ἀντίστασης καταδικάζει κάθε ἰδιοτέλεια καί εἰ
δικά ἐκείνη, πού σέ κρίσιμες στιγμές ὀχυρώνεται σέ ἰδε
ολογικά στεγανά καί ἐπιφέρει πολλαπλά τραύματα στή 
συνείδηση τοῦ λαοῦ. Τό παράδειγμα τῶν ἡρώων τῆς 
ἀντίστασης ἀναδεικνύει τή λαϊκή συνοχή καί σύμπνοια 
ὡς κατόρθωμα καί ὅραμα διαχρονικό. Προβάλει τήν ἀλ
ληλεγγύη καί τό φιλότιμο ὡς τόν κοινό παρανομαστή 
γιά τήν ἐθνική πρόοδο. Τελικά, ἡ ἀντιστασιακή δράση 
μᾶς καλεῖ ὅλους ἑνωμένους καί μᾶς ἐμπνέει νά σταθοῦμε 
μέ σθένος καί ἀγωνιστικότητα ἀπέναντι στίς δυνάμεις 
τῆς ἀδικίας, τῆς φτώχειας, τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ καί 
κάθε τυραννίας πού μποροῦν νά ἀπειλήσουν τό παρόν 
καί τό μέλλον μας!   n

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82
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Ἀν τί Μνημοσύνου  
τοῦ Μητροπολίτου Σπυρίδωνος Συνοδινοῦ 

(12 Δεκεμβρίου 2019)

Σπυρίδωνος Κατσούρη, νομικοῦ καί πολιτικοῦ ἐπιστήμονος

Ἄ ν μία μορφή θρησκευτικοῦ Τα γοῦ παρέ
μεινε καί θά παραμείνει ἐσαεί ἀνεξίτηλος 

εἰς τήν μνήμη μου, αὐτή εἶναι ἡ τοῦ μακαριστοῦ 
Σπυρίδωνος Συνοδινοῦ, Μητροπολίτου Ρόδου 
(ἀπό τό 1951 ἕως τό 1988). Περί 
αὐτοῦ ὁ ὑπογράφων ἔγραψε 
κατά καιρούς ἄρθρα στόν το
πικό Τύπο (μέ τελευταῖο τῆς 
ἐφημερίδος «Δημοκρατική» 
2942018 γιά τά 30 χρόνια ἐκ
δημίας του). Ἐδῶ τώρα ἁπλῶς 
παραθέτομεν τήν εἰς Ὁμηρικήν 
γλώσσα γραφεῖσαν Ὠδήν πρός 
αὐτόν, διά τό φιλόχριστον ἀνα
γνωστικό κοινό, καθότι ὁ μακα
ριστός Μητροπολίτης μας ἦτο 
λάτρης τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς 
Γλώσσης καί Γραμματείας. Καί 
ὄχι μόνον. Ἡ εὐρύτητα τοῦ 
πνεύματός του, οἱ γνώσεις του 
σέ Ἱστορία, Φιλοσοφία, Νομι
κά καί Λογοτεχνία τόν ἔκαναν 
μοναδικό συνομιλητή καί ἀπροσπέλαστο μαχητή 
τῶν θέσεών του. Ἡ ἀγέρωχη μορφή του, τό ἀρι
στοκρατικό ὕφος του, ἡ ὀξυδέρκεια τοῦ νοῦ, ἡ δι
απεραστική ματιά του, ὁ συγ κλονιστικός μεστός 
λόγος του, ἡ εὐρυμάθειά του, ἡ διορατικότητα 
καί πλεῖστα ὅσα χαρίσματα εἶχεν αὐτή ἡ ἱστορική 
μορφή τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα 
ὁ «πανδαμάτωρ χρόνος» νά μήν ἐπιφέρει φθοράν 
καί λήθην εἰς τόν νοῦν καί τάς καρδίας μας. 

Στό νεανικό τότε μυαλό μου ἔβλεπα ἕναν 
Βυζαν τινό Αὐτοκράτορα, ἀπλησίαστον ἀπό ἐμᾶς 
τούς κοινούς θνητούς. Κι ὅμως, ἦτο τόσο κατα
δεκτικός καί ἁπλός, ὥστε ὄχι μόνον συζητοῦσε 
μαζί μου θεολογικά, φιλοσοφικά καί μεταφυσικά 
θέματα, πού μέ ἀπασχολοῦσαν καί μέ προβλημά
τιζαν, ἀλλ’ ἐπιπλέον κατεδέχθη νά μ’ ἐπισκεφθεῖ 

εἰς τόν οἶκον μου στήν Κρεμαστή. Σημειωτέον 
ὅτι τήν γεννέτειρά μου τήν ὑπεραγαποῦσε, γι’ 
αὐτό καί στήριξε τήν οἰκοδόμηση τοῦ νέου πε
ρικαλλοῦς ναοῦ τῆς Παναγίας τῆς Καθολικῆς 

(1960), γιά τόν ὁποῖον ἔγρα
ψα καί σχετικό βιβλίο τό 1986. 
Στήν Κοίμηση καί στά 9μερα 
τῆς Θεοτόκου προσέδιδε 
Βυζαν τινήν Αὐτοκρατορικήν 
αἴγλην καί μεγαλοπρέπειαν 
καλών τας ὅλους τούς Μητρο
πολίτας τῆς Δωδεκανήσου. 
Ἐδῶ τέλεσε καί τό Ἀρχιερατικό 
Συλλείτουργο κατά τό Διαθρη
σκευτικό Συνέδριο τῆς Ρόδου 
(1966) διά τήν Ἕνωσιν τῶν Ἐκ
κλησιῶν. 

Ὁ Σπυρίδων ἦτο ἀκόμη καί 
ὑποδειγματικός τελε τουρ γός, 
γλαφυρός ἱεροκῆ ρυξ, δεινός 
ρήτωρ, αὐστηρός τηρητής τῶν 
ἱερῶν κανόνων καί τοῦ Τυπι

κοῦ, «κάρη κομμώων» (διότι ποτέ δέν ἔκοψε τά 
μαλλιά του πού ἔφθαναν ὡς τήν μέση του), ἐθνο
λάτρης, πατριώτης, ἐραστής τῆς Μεγάλης Ἰδέ
ας, Ἕλλην, ἔνθερμος ὑποστηρικτής τῶν ἀγώνων 
τῆς Κύπρου μας καί τῆς Β. Ἠπείρου. 

Τήν προσωπικήν αὐτοῦ σφραγίδα φέρουν 
πολλά πνευματικά, κοινωνικά καί φιλανθρωπι
κά ἔργα (Γηροκομεῖο, Ὀρφανοτροφεῖο, Βρεφο
κομεῖο, Οἰ κο τροφεῖο Νεανίδων, Νηπιαγωγεῖο, 
Ἐργαστήρια πλεκτικῆς, κεν τήματος, ραπτικῆς 
κλπ.). Καθιέρωσε δέ ὡς πολιοῦχο τῆς Ρόδου τόν 
Ἅγιο Κων/νο  τόν Ὑδραῖο (1955), πού γιόρταζε 
καί γιορτάζουμε ἀκόμη πανηγυρικά μέ ἀργία στίς 
14 Νοεμβρίου.

Διά τό ὅλον ἔργον του τιμήθηκε ἀπό τόν βα
σιλέα Κων/νον μέ τόν Μεγαλόσταυρον τοῦ Φοί
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νικος, καί ἀπό τά Πατριαρχεῖα: Ἀλεξανδρείας, 
Ἀν τιοχείας, Ἱεροσολύμων, Ρωσσίας, Βουλγαρίας 
καί ἀπό τόν βασιλέα τῆς Ἰορδανίας Χουσεΐν. Φυ
σικά καί ὁ Δῆμος τῆς Ρόδου μέ τό Χρυσό Μετάλ
λιο Τιμῆς (1970). 

Στό ἄγγελμα τοῦ θανάτου του Δῆμος καί Ἐκ
κλησία κήρυξαν 4ήμερον πένθος. Κατά δέ τήν 
Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν του ἀπό τόν Εὐαγγελι
σμόν ἡ σορός του ἐτέθη ἐπάνω σέ Στρατιωτικό 

Κιλλίβαν τα, σκεπασμένη μέ τήν Ἑλληνική Ση
μαία, ἐνῶ ὁ λαός, πού κατέκλεισε τούς δρόμους 
ὡς τό κοιμητήριο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, φώναζε 
ΑΞΙΟΣ, χειροκροτοῦσε καί ἔρρενε μέ ἄνθη.

Ἀργότερα τά ὀστᾶ του μετεφέρθησαν εἰς μνη
μεῖον αὐτοῦ εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ ναοῦ τῆς 
Κρεμαστῆς. Ἄξιος καί Ὑπεράξιος ἀναφωνῶ καί 
γῶ καί παραθέτω τήν ἐν λόγῳ ΩΔΗΝ, μέ τήν ἐλ
πίδα κάποια μέρα νά γραφεῖ εἰς τό μνημεῖον του. 

ᾨδή εἰς Σπυρίδωνα Συνοδινόν,  
Ἀρχιθύτην

Σπυρίδωνα ἠΰκομον σεμνὸν Ἀρχιθύτην 
ἄρχομαι ἀείδειν, θαυμαστόν, γανόωντα, 

σέβας τό τε πᾶσιν ἰδέσθαι, 
ἀθανάτῳ τε Θεῷ ἠδέ θνητοῖς ἀνθρώποις. 

Πάντῃ γάρ τοι, Σπυρίδων Κεφαλλήν, νομός βεβλήαται ᾠδῆς, 
ἠμὲν ἀν’ ἤπειρον πορτιτρόφον ἠδ’ ἀνὰ νήσους. 

Πολλὰ δὲ χωρία σκιόεντα καὶ αὐλῶνας κελαδεινοὺς 
καὶ πεδία ἀνθεμόεντα διήλασε κύδιμος Σπυρίδων. 
Φᾶρος δὲ περὶ στιβαροῖς ἔχεν ὤμοις πορφύρεον. 

Λαμπραί δ’ ἀκτῖνες ἀπ’ αὐτοῦ αἰγλῆεν στίλβουσι, 
χρυσοποικίλτῳ στέμματι μίτρας, παρὰ κροτάφων τε 

παρειαὶ λαμπραὶ ἀπὸ κρατὸς χαρίεν 
κατέχουσι  πρόσωπον τηλαυγές. 

Πρῶτος δὲ Ἀρχιερεύς, μετὰ μακαρίοις θαάσσει 
ἠΰς τε κρατερός τε. Φιλεῖ δ’αὐτὸν μητίετα Θεὸς 
ἐκ  πάντων  θνητῶν, ἔπορεν δέ τοι ἀγλαὰ δῶρα. 

Ἐν ἀναβάσει θυσιαστηρίου ἐδόξασε περιβολὴν ἁγιάσματος, 
ὡς ἠέλιος ἐκλάμπων ἐπὶ ναὸν Ὑψίστου. 
Ναούς τε καὶ Μονὰς καθιδρύσας κλεινὰς 

ἐν νήσῳ Ῥοδίων ἀγερώχων καὶ ποντίων Συμαίων, 
περικαλλέστατος δ’ ἁπάντων ὁ τῆς Κρεμαστῆς ἐγήγερται. 

Γαῖαν ἔσχεν ἐλαφρὰν ἐν τῷ αὐτοῦ μνημείῳ, 
θρόνον δὲ κλεινὸν ἐν ἀθανάτῳ Πατρὶ κατέλαβε.

Ἐκ μνήμης δ’ ἀνθρώπων θνητῶν καὶ πάντων Ῥοδίων 
οὐδεπώποτε οὗτος σβέννυται.
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Ἡ ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου  
ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Ἐν πανηγυρικῇ ἀτμοσφαίρᾳ 
καί μετά τῆς εἰθισμένης ἐκκλησια
στικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς 
Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς Ἰνδί
κτου καί ἡ Σύναξις πρός τιμήν καί 
μνήμην τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό
κου τῆς Παμμακαρίστου, ἧς ἡ ἀρ
χαία ἱερά εἰκών τεθησαύρισται ἐν 
τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὡς καί ἡ 
ἡμέρα προσευχῶν ὑπέρ τῆς προ
στασίας τοῦ φυσικοῦ Περιβάλλον
τος, ἡ καθιερωθεῖσα ὑπό τοῦ ἀοι
δίμου Πατριάρχου Δημητρίου. 
Τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς, Σάβ
βατον, 31ην λ.μ. Αὐγούστου, ἡ 
Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν 
ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ κατά 
τόν Μ. Ἑσπερινόν, εἰς τόν ὁποῖον ἐκκλησιάσθη
σαν πλεῖστοι Σεβ. καί Θεοφιλ. Ἱεράρχαι, ὁ Ἐν τιμ. κ. 
Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας 
ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχον τες Ὀφφικιάλιοι τῆς Μ.τ.Χ.Ε., 
προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐν
τεῦθεν. Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἡ Α. Θ. Πα
ναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφ
φίκιον τοῦ Ἄρχον τος Μ. Ρήτορος τόν Ἐν τιμολ. 
κ. Χρῆστον Γιανναρᾶν, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ 
Παν τείου Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν, ἀν ταλλαγεισῶν 
ἐπί τούτῳ ὁμιλιῶν. Ἀκολούθως, παρετέθη δεξίωσις ἐν 
τῷ αὐλογύρῳ τῆς Μονῆς, καθ’ ἥν ἡ Δημοτική Φιλαρ
μονική Ἀμφιλοχίας  ἐπαρουσίασε μουσικόν πρόγραμ
μα ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἀρχιμουσικοῦ αὐτῆς Μου
σικολ. κ. Γεωργίου Τσόγ κα.

Τήν Κυριακήν, 1ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιό
της ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν 
ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐν συγ
χοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέρον τος Νικαίας  
κ. Κωνσταν τίνου, Γέρον τος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, 
Γέρον τος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Γέρον τος Πριγ κη
ποννήσων κ. Δημητρίου, Βρυούλων κ. Παν τε λεήμονος, 
Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, 
Καναδᾶ κ. Σωτηρίου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλ
λου, Ἀνέων κ. Μακαρίου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, 
Πισιδίας κ. Σωτηρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως  

κ. Εἰ ρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστό
μου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Θυατεί
ρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Νικήτα, 
Σασίμων κ. Γενναδίου, Λαοδικείας 
κ. Θεοδωρήτου, Ἰκονίου κ. Θεολή
πτου, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυ
παλαίας κ. Παϊσίου, Ρεθύμνης καί 
Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Γάνου 
καί Χώρας κ. Ἀμφιλοχίου, Κυδωνί
ας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκη
νοῦ, Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, 
Χόνγ κ Κόνγ κ κ. Νεκταρίου, Κώου 
καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Λαγ κα
δᾶ, Λητῆς καί Ρεν τίνης κ. Ἰωάν νου, 
Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στε
φάνου, Σιγ καπούρης κ. Κων σταν
τίνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, 
Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Ἀδριανου

πόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, Φι
λίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στεφάνου, Σύμης κ. 
Χρυσοστόμου, Σικάγου κ. Ναθαναήλ καί τοῦ Πανιερ. 
Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ. Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη 
ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος,  ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου 
κ. Βοσπορίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συ
νόδου, τό καθιερωμένον Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότη
τος, ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῶν ὑπέρ τοῦ Περιβάλλον τος. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ἡ κα
θιερωμένη τελετή τῆς Ἰνδίκτου, ἀνεγνώσθη ὑπό τῆς Α. 
Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἡ νενομισμένη εὐχή 
καί Πρᾶξις τῆς νέας ΙΓ΄ Ἰνδικτιῶνος, ὑπογραφεῖσα ἀκο
λούθως ὑπ’ Αὐτοῦ τε καί ὑπό τῶν συγχοροστατησάν των 
ἁγίων Ἀρχιερέων, οἵτινες ἀν τήλλαξαν μετ’ Αὐτοῦ τόν 
ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν ἐπί τῷ νέῳ ἐκκλησιαστικῷ ἔτει. 
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἡγίασε τό ἐκκλησίασμα διά 
τοῦ Ἁγιασμοῦ τῆς 1ης τοῦ μηνός καί ηὐχήθη εἰς ἅπαν
τας εὐλογημένον ἀπό Θεοῦ καί τῆς Παμμακαρίστου Θε
οτόκου τόν ἀρξάμενον νέον ἐκκλησιαστικόν ἐνιαυτόν.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Παναγιώτατος 
ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Διεθνοῦς Θεο
λογικοῦ Συνεδρίου μέ θέμα “Ἡ θεολογική παρακατα
θήκη τοῦ πρωθιερέως Γεωργίου Φλωρόφσκυ”.

Ὁ Πατριάρχης εἰς Ρώμην
Τήν Κυριακήν, 15ην Σεπτεμβρίου, ὁ Παναγιώτατος 

μετά τῆς συνοδείας Του ἀφίχθη εἰς Ρώμην, ὅπου πα
ρέστη ὡς κεν τρικός ὁμιλητής εἰς τάς διοργανουμένας 
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ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ συμπληρώσει 50ετίας 
ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἑταιρίας τοῦ Δικαίου τῶν Ἀνα
τολικῶν Ἐκκλησιῶν (Society for the Law of the Eastern 
Churches), ἧς Οὗτος τυγχάνει ἱδρυτικόν μέλος, ἐνῷ 
τήν 17ην ἰδίου συνην τήθη διά μίαν εἰσέτι φοράν ἐν Βα
τικανῷ μετά τῆς Α. Α. τοῦ Πάπα Φραγ κίσκου. Ἐπίσης, 
ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετέβη ἐπισήμως εἰς Κα
λαβρίαν μεταξύ 18ης καί 20ῆς Σεπτεμβρίου.

Ὁ Πατριάρχης εἰς Σουηδίαν
Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης 

κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπεσκέφθη ἀπό 27ης Σεπτεμβρί
ου ἕως 1ης Ὀκτωβρίου τήν πρωτεύουσαν τῆς Σου
ηδίας Στοκχόλμην, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας 
κ. Κλεόπα, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ἐκεῖσε διοργανουμένων 
λατρευτικῶν καί λοιπῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ συ
μπληρώσει πεν τηκον ταετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως καί 
λειτουργίας τῆς Θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ 
Θρόνου. Κατά τήν ἐν Σουηδίᾳ διαμονήν Του, ὁ Πα
ναγιώτατος συνην τήθη μετά τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέ
ως τῆς Χώρας Καρόλου ΙΣΤ΄ Γουσταύου, τοῦ Ἐξοχ. 
Πρωθυπουργοῦ κ. Stefan Löfven καί τοῦ Ἐξοχ. Προ
έδρου τοῦ Κοινοβουλίου κ. Andreas Norlen, ὡς καί 
μετά τῶν ἐκεῖσε Λουθηρανικῶν, ΡΚαθολικῶν καί Ἀρ
χαίων Ἀνατολικῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν.

Ὁ Πατριάρχης εἰς Πράγαν
Τήν Δευτέραν, 14ην Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιό

της, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακό
νου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς Πράγαν τῆς Τσεχίας, ὅπου 
τήν ἑπομένην, Τρίτην, 15ην ἰδίου, ἀν ταποκρινόμενος 
εἰς σχετικήν πρόσκλησιν τοῦ Ἐν τιμ. κ. Jakub Klepal, 
Ἐκτελεστικοῦ Διευθυν τοῦ τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ 
«Forum 2000», ἱδρυθέν τος ὑπό τοῦ τότε Προέδρου τῆς 
Τσεχοσλοβακίας Václav Havel, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς 
Αὐτοῦ παρουσίας καί διά καταλλήλου ὁμιλίας τάς ἐρ
γασίας τῆς ἐτησίας Γενικῆς Συνελεύσεως αὐτοῦ, ἐπί τοῦ 
θέματος «Recovering the Promise of 1989». 

Ὁ Πατριάρχης εἰς Θεσσαλονίκην καί  
Ἅγιον Ὄρος

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης 
κ.κ. Βαρθολομαῖος, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 18ης 
Ὀκτωβρίου 2019, μετέβη εἰς Θεσσαλονίκην καί προέ
στη, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου 
Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, τῶν 
διοργανουμένων λατρευτικῶν καί πολιτιστικῶν ἐκδη
λώσεων τοῦ Ὀργανισμοῦ «Βυζαν τινή Θεσσαλονίκη». 
Τό Σάββατον, 19ην ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος συλλει
τούργησε μετά τῆς Α. Μακαριότητος, τοῦ Ἀρχιεπι
σκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου 

ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Παναγίας Ἀχειροποιήτου, συμπρο
σευχομένου καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Προκοπίου Παυλοπού
λου, Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Ἐξ ἑτέ
ρου, ὁ Παναγιώτατος, κατά τό τετραήμερον μεταξύ 
19ης καί 22ας Ὀκτωβρίου εὑρέθη εἰς Ἅγιον Ὄρος καί 
ἐπραγματοποίησε προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν εἰς 
διαφόρους Ἱ. Μονάς καί Σκηνώματα, ἐξ ἀφορμῆς τῆς 
συμπληρώσεως διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς ἀνεγέρσεως 
τοῦ νεωτέρου Καθολικοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶν τος.

Χειροτονία Ἐπισκόπου Τράλλεων
Μετ’ ἰδιαιτέρας λαμπρότητος ἐτελέσθη τήν Κυρια

κήν, 3ην Νοεμβρίου, ἐν τῷ πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ 
Ναῷ, ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου 
Ἐπισκόπου Τράλλεων Βενιαμίν καί ἡ εἰς Πρεσβύτερον 
χειροτονία τοῦ Πατριαρχικοῦ Διακόνου Ἀετίου Νικη
φόρου. Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Οἰκουμε
νικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος.

Ὁ Πατριάρχης εἰς τάς Κάτω Χώρας
Ὁ Παναγιώτατος τήν Τρίτην, 5ην Νοεμβρίου, με

τέβη εἰς Ἄμστερν ταμ, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, καί προέστη 
τῶν ἐν Ὁλλανδίᾳ, ἐν Βελγίῳ καί ἐν Λουξεμβούργῳ δι
οργανωθεισῶν λατρευτικῶν καί λοιπῶν ἐκδηλώσεων 
ἐπί τῇ συμπληρώσει πεν τηκον ταετίας ἀπό τῆς ἱδρύ
σεως καί λειτουργίας τῆς Θεοσώστου ταύτης Ἐπαρ
χίας τοῦ Θρόνου. Κατά τήν ἐν Ὁλλανδίᾳ διαμονήν 
Του, ὁ Παναγιώτατος συνην τήθη μετά τῆς Α. Μ. 
τοῦ Βασιλέως WillemAlexander καί τῶν πολιτικῶν 
ἀρχῶν τῆς Χώρας, ἐν Βελγίῳ δέ, μετά τῆς Α. Μ. τοῦ 
Βασιλέως Φιλίππου καί τοῦ νέου Ἀν τιπροέδρου τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξοχ. κ. Μαργαρίτου Σχοι
νᾶ, καί, τέλος, ἐν Λουξεμβούργῳ, μετά τῆς Α. Υ. τοῦ 
Μεγάλου Δουκός Henri.

Ἡ Θρονική ἑορτή τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ 
Μεγάλης Ἐκκλησίας

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησία μετά λαμπρό
τητος καί κατά τά εἰωθότα ἐτίμησε τήν ἱ. μνήμην τοῦ 
ἱδρυτοῦ καί προστάτου αὐτῆς Ἁγίου ἐνδόξου Ἀπο
στόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑορτάσασα τήν 
Θρονικήν αὐτῆς ἑορτήν. Τήν παραμονήν τῆς Ἑορτῆς, 
Παρασκευήν, 29ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Μακαριότης, ὁ 
Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρι
κῆς κ.κ. Θεόδωρος, παρεπιδημῶν ἐν τῇ Πόλει, ἐχορο
στάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπε
ρινόν, συμπροσευχομένων τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, καί 
πολλῶν ἁγίων Ἀρχιερέων ἐν τεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερι
κοῦ, τελέσας καί τήν ἀκολουθίαν τῆς ρασοφορίας εἰς 
τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Γρηγοριάδην. 
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Τήν ἐπαύριον, Σάββατον, 30ήν Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. 
Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρ
θολομαῖος, προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδι
κῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, 
ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῆς Α. Θ. Μακαριότητος, τοῦ 
Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρι
κῆς κ.κ. Θεοδώρου, καί τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Κρήτης 
κ. Εἰρηναίου, Ἀνέων κ. Μακαρίου, Κωνσταν τίας καί 
Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, Λαοδικείας κ. Θεοδωρή
του, Γουϊνέας κ. Γεωργίου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, 
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Κώου 
καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Ζακύνθου κ. Διονυσίου, 
Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρω
νος καί Τσερνίγιβ καί Νίζνας κ. Εὐστρατίου, ἐπί πα
ρουσίᾳ τῆς ἐπισήμου Ἀν τιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας 
Ρώμης, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν 
τοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Γρηγοριάδου, ἀποφοίτου τοῦ 
ἐν Βοστώνῃ Κολλεγίου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ, μετονομάσας αὐτόν εἰς Βαρνάβαν, 
προσφωνήσας πατρικῶς τόν νέον κληρικόν τῆς Πα
τριαρχικῆς Αὐλῆς, ηὐχήθη δέ αὐτῷ πιστήν καί εὔορ
κον διακονίαν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 
Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς ἐξεφώ
νησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας 
κ. Μακάριος. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης προ
σεφώνησε τήν ἐπίσημον Ἀν τιπροσωπείαν τῆς Ἐκκλη
σίας Ρώμης καί ἀπήν τησεν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Kurt 
Koch, ὅστις ἐπέδωκεν Αὐτῷ ἑόρτιον συγχαρητήριον 
Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα.

Μνήμη Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος
Ἐπί τῇ συμπληρώσει τριακον ταετίας ἀπό τῆς κοι

μήσεως τοῦ μεγάλου ἱεράρχου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας 
ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέρον τος Χαλκηδόνος κυ
ροῦ Μελίτωνος, τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 14ης Δεκεμ
βρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης 
κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐτέλεσε μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύ
σεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐν τῷ Ἱερῷ Κοιμητηριακῷ Ναῷ 
Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Ἐπαρχίας Χαλκηδόνος, παρουσίᾳ 
Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου ἐν τεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἐπραγματοποιήθη ἐν τοῖς Πα
τριαρχείοις πνευματικόν μνημόσυνον διά τόν μακαρι
στόν διακεκριμένον Ἱεράρχην τοῦ Θρόνου, μέ ὁμιλητάς 
τήν Α. Θ. Παναγιότητα καί τούς Σεβ. Μητροπολίτας 
Γέρον τα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον, Γέρον τα Περγά
μου κ. Ἰωάννην καί Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα.

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. 
Ἐπισκόπου Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου ὡς καί 

τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Δορυλαίου  
κ. Δαμασκηνοῦ

Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ Ἐκ

κλησίᾳ, τήν Κυριακήν 9ην Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Πα
να γιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρ
θολομαῖος, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν 
τῷ πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, καθ’ ἥν ἐτέλεσε 
τήν εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπι
σκόπου Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου, Ἡγουμένου τῆς 
ἐν Κρήτῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγια
κῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου. 
Ὡσαύ τως τήν Κυριακήν τῶν Προπατόρων, 15ην 
Δεκεμβρίου, ὁ Παναγιώτατος, προέστη τῆς Θείας 
Λειτουργίας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρ
χῶν Μ. Ρεύματος, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἀρχιερέα 
χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου 
Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ, Ἡγουμένου τῆς ἐν Κρήτῃ 
Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας 
Τριάδος Τζαγ καρόλων.

Τά Χριστούγεννα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί μετά λαμπρότη
τος ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ μεγάλη Ἑορτή 
τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πα
τριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Πατριαρ
χικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, τήν Τετάρ
την, 25ην Δεκεμβρίου, συλλειτουργούν των Αὐτῷ τῶν 
Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέρον τος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Φι
λαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, 
Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδω
νιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, καθ’ ἥν 
ἐτέλεσε τάς χειροτονίας τοῦ μέν Ἱερολ. Διακόνου κ. 
Ἰακώβου Rindlisbacher, ἐξ Ἑλβετίας, εἰς Πρεσβύτε
ρον, τοῦ δέ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Ἀνδρέου Webster, ἐκ 
Σκωτίας, εἰς διάκονον, ἀμφοτέρων μελῶν τῆς ἀδελ
φότητος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγια
κῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Essex Ἀγγλίας.

Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Ἄμ
βωνος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, 
Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ἐπί 
τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχική Ἀπόδειξις, διά τῆς 
ὁποίας ὁ Παναγιώτατος ἀνεκήρυξε τό ἐπί θύραις 
ἔτος 2020 «ἔτος ποιμαν τικοῦ  ἀνακαινισμοῦ καί ὀφει
λετικῆς μερίμνης διά τήν νεολαίαν».

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων 
Νικαίας κ. Κωνσταν τῖνος καί Ἀδριανουπόλεως 
κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Δένδιας, Ὑπουρ
γός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς οἰκογενεί
ας αὐτοῦ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Ἰωάννης Ραπτάκης, 
ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξε
νος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐν τιμ. κ. Oleksandr 
Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν ταῦθα, 
Ἄρχον τες Ὀφφικιάλιοι καί πιστοί ἐν τεῦθεν καί ἐκ 
τοῦ ἐξωτερικοῦ.
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Ἑορτή Γενεσίου τῆς Θεοτόκου

Μ έ τήν ἀθρόα προσέλευση τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ 
μας, πολλῶν προσκυνητῶν ἀπό διάφορα 

μέρη τῆς πατρίδας μας καί τήν παρουσία τῶν τοπι
κῶν πολιτικῶν, αὐτοδιοικητικῶν καί στρατιωτικῶν 
Ἀρχῶν ἑορτάστηκε στήν Ἱερά μας Μητρόπολη ἡ 
Θεομητορική Ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου μέ  ἐπίκεν τρο τίς ἱερές Μονές Σκιαδίου 
(Παναγίας Σκιαδενῆς) καί Παναγίας Τσαμπίκας.

Στήν Ἱερά Μονή Σκιαδίου τοῦ πανηγυρικοῦ 
Ἑσπερινοῦ (Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019) χορο
στάτησε ὁ ἐκ τῶν Ἀδελφῶν αὐτῆς, Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Γ κούλου καί Ἀνατολικῆς Οὐγ κάν τα  
κ. Σίλβεστρος. Ἀκολούθησε στόν ἐξωτερικό αὔλειο 
χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τό παραδοσιακό πανηγύ
ρι μέ τήν συμμετοχή τῶν κατοίκων τῶν γειτονικῶν 
χωριῶν. Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς χορο
στάτησε τοῦ Ὄρθρου καί προέστη τῆς τρισαρ
χιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος 
Μη τροπολίτης μας, συλλειτουργούν των τοῦ Σεβα
σμιωτάτου Μητροπολίτου Νουβίας κ. Σάββα καί 
τοῦ Θεοφιλεστάτου ἁγίου Γ κούλου.

Στήν Ἱερά Μονή Τσαμπίκας τοῦ πανηγυρικοῦ 
Ἑσπερινοῦ προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο

λίτης μας, ἐνῶ τήν ἑπομένη χοροστάτησε τοῦ 
Ὄρ θρου καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία ὁ Θεοφι
λέστατος Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Κύριλλος. Στόν 
πανηγυρίζον τα ἐνοριακό Ἱερό Ναό Γενεσίου τῆς 
Θεοτόκου Ψίνθου χοροστάτησε τοῦ πανηγυρικοῦ 
Ἑσπερινοῦ ὁ Θεοφιλέστατος ἅγιος Ὀλύμπου.

Σημειωτέον ὅτι ἡ Ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπε
ραγίας Θεοτόκου γιορτάζεται μέ ἰδιαίτερη λαμπρό
τητα στό νησί μας. Δύο ἀπό τίς ἱστορικές Μονές μας, 
ἡ Ἱερά Μονή Ἁμάρτου καί ἡ Ἱερά Μονή Ἐλεοῦσας 
(Κοσκινιστῆς) πανηγυρίζουν κατά τήν μεγάλη αὐτή 
Θεομητορική Ἑορτή, καθώς καί ὁ ἐνοριακός ἱερός 
Ναός τοῦ χωριοῦ Προφύλια καί πολλά παρεκκλήσια, 
ὅπως τῆς Παναγίας Περιγιαλενῆς στήν Κρεμαστή.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
XΡΟΝΙΚΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μνήμη Ὁσίου Ἀμφιλοχίου

Τ ήν Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, ὕστερα ἀπό 
πρόσκληση τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Κα

θηγουμένου καί Πατριαρχικοῦ Ἐξάρχου Πάτμου 
Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου ὁ Σεβασμιώτατος Ποι
μενάρχης μας μετέβη στήν Πάτμο καί προέστη 
τῆς πανηγύρεως τοῦ Ὁσίου Ἀμφιλοχίου τοῦ νέου 
(Μακρῆ), στήν ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ Μητρός 
τοῦ Ἠγαπημένου. Μαζί του συλλειτούργησαν οἱ 
Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βερατίου, Αὐλῶνος 
καί Κανίνης κ. Ἰγνάτιος καί Κισάμου καί Σελίνου κ. 
Ἀμφιλόχιος. Στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στή ζωή 
τοῦ τιμωμένου νέου Ὁσίου της Ἐκκλησίας μας καί 
στήν προσφορά του στήν Δωδεκάνησο, ἰδιαίτερα 
κατά τήν περίοδο τῆς ἰταλικῆς κατοχῆς. Ἡ μνή
μη τοῦ Ὁσίου Ἀμφιλοχίου ἑορτάστηκε πανηγυρι

κά καί στήν Ρόδο, στόν ἱερό Ναό Ἁγίας Εἰρήνης 
(Ὀρφανοτροφεῖο Θηλέων), ὅπου διακονοῦν Μο
ναχές ἀπό τήν Ἱερά Μονή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Πάτμου, προεξάρχον τος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη
τροπολίτου Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλοχίου.
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Ἀπονομή ὀφφικίων

Τ ήν Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019 ὁ Σεβα σμιώ
τατος Μητροπολίτης μας τέλεσε τήν Θεία 

Λειτουργία στόν Καθεδρικό ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελι
σμοῦ τῆς Θεοτόκου, πλαισιούμενος ἀπό τόν Παν/το 
Ἀρχιμ. Σπυρίδωνα Κατραμάδο, ὁ ὁποῖος ἡγεῖτο ὁμά
δας προσκυνητῶν ἀπό τήν Ἐνορία Κοιμήσεως Θεο
τόκου Ἡλιουπόλεως, καί τούς Πρωτοπρεσβυτέρους 
Σταῦρο Κοφινά καί Ἰωάννη Χαλκιά, καί προέστη τοῦ 
μνημοσύνου τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου του, ἀοιδί
μου Μητροπολίτου κυροῦ Ἀποστόλου (†2292010), 
στήν ζωή καί τήν προσφορά τοῦ ὁποίου ἀναφέρθηκε
μέ συγ κινητικά λόγια. Πρό τῆς ἀπολύσεως προε
χείρισε σέ Πρωτοψάλτη καί Λαμπαδάριο τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Ρόδου τούς κ. κ. Γαβρήλ Κώττη καί Δανιήλ Συρόπουλο, Πρωτοψάλτη καί Λαμπαδάριο ἀν
τίστοιχα τοῦ Καθεδρικοῦ ἱεροῦ Ναοῦ. Στήν προσφώνηση του ἐξῆρε τό ἱεροψαλτικό ἦθος τους, ἐξέφρασε 
πρός αὐτούς τήν εὐαρέσκεια τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν πολυετῆ προσφορά τους στό Ἀναλόγιο, τίς προσωπικές 
του εὐχαριστίες γιά τήν ἐπί σειρᾷ ἐτῶν καλή συνεργασία καί ἀπέδωσε σ’  αὐτούς τόν Χρυσό Σταυρό τῶν ἐν 
Δωδεκανήσῳ Μητροπόλεων τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ἀν τιφώνησαν ἀμφότεροι ἐκφράζον τας 
τίς εὐχαριστίες τους πρός τήν Ἐκκλησία καί τό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Ἁγιασμός στό Δημοτικό Συμβούλιο
Τόν Ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν 

τοῦ νέου Δημοτικοῦ Συμβουλίου στήν αἴθουσα 
συνεδριάσεών του τέλεσε τίς προμεσημβρινές 
ὧρες τῆς Παρασκευῆς 27 Σεπτεμβρίου 2019 ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας.

Στήν προσφώνησή του συνεχάρη τόν Δή
μαρχο κ. Ἀν τώνιο Καμπουράκη, τόν Πρόεδρο 
καί τά Μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, εὐχή
θηκε τά δέον τα καί τόνισε ἰδιαίτερα ὅτι ἡ αἴθου
σα αὐτή δέν εἶναι μόνο χῶρος συζητήσεων τῶν 
θεμάτων πού ἀφοροῦν τό νησί μας ἀλλά καί 
χῶρος καλλιέργειας ἤθους καί εὐχήθηκε στίς συ
ζητήσεις νά πρυτανεύει πάν τοτε τό πνεῦμα τῆς 
εἰρήνης καί τοῦ διαλόγου γιατί ὁ τόπος μας τό 
ἔχει ἀνάγ κη.

Μνήμη Ἁγίου Μαλαχίου
Τήν 29η Σεπτεμβρίου ἡ τοπική μας Ἐκκλη

σία πανηγυρίζει τήν Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μαλαχίου 
τοῦ Λινδίου, ὁ ὁποῖος μαρτύρησε στά Ἱεροσό
λυμα τόν 16ο αἰώνα, μέ ἐπίκεν τρο τήν γενέτει
ρά του κωμόπολη τῆς Λίνδου. Ὁ πανηγυρικός 
Ἑσπερινός ἐφέτος ἔλαβε χώρα στόν νεόδμητο 
ἱερό Ναό ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου, χοροστατοῦν
τος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύμης  
κ. Χρυσοστόμου. Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Ἑορ
τῆς ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἑορτάστηκε στόν ἐνορι
ακό ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Λίνδου, 
ἱερουργοῦν τος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί
του μας καί συλλειτουργοῦν τος τοῦ Θεοφιλεστά
του Ἐπισκόπου Ὀλύμπου κ. Κυρίλλου, ὁ ὁποῖος 
χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου.
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Ἐγ καίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Σεργίου  
καί Βάκχου

Τ ήν  Δευτέρα, 7 Ὀκτωβρίου 2019, πραγμα το 
ποιήθηκαν τά Ἐγ καίνια τοῦ πρόσφατα ἀ  να

καινισθέν τος Κοιμητηριακοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγί
ων Μαρτύρων Σεργίου καί Βάκχου (Κοιμητήριο 
Ἰαλυσοῦ). Τῆς Ἀκολουθίας τῶν Ἐγ καινίων προέ
στη ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας καί συμμε
τεῖχε καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου
κ. Κύριλλος. Στό φυτό τῆς Ἁγίας Τραπέζης κατετέθησαν ἀποτμήματα τιμίων Λειψάνων τῶν Ἁγίων: Ἱε
ρομαρτύρων Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Βαλῇ τῆς Κρήτης καί Κυρίλλου τοῦ Λουκάρεως, Πατριάρχου Κωνσταν
τινουπόλεως καί τῶν Ὁσιομαρτύρων Πατέρων τῆς Λαύρας τοῦ Ὁσίου Θεοδοσίου.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος, μεταξύ τῶν ἄλλων, ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκεια τῆς Ἐκκλησίας πρός 
τόν Προϊστάμενο τῆς Ἐνορίας Πρεσβύτερο π. Κωνσταν τῖνο Χατζημιχαήλ, καθώς ἐπίσης καί πρός τά 
μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, ἐπαίνεσε τούς εὐσεβεῖς δωρητές καί ἐξέφρασε εὐχαριστίες πρός 
ὅλους ὅσοι βοήθησαν ἀπό τό περίσσευμα ἤ τό ὑστέρημά τους νά συν τελεστεῖ μέσα σέ τόσο μικρό διάστη
μα τό ἔργο τῆς ἀνακαινίσεως καί διακοσμήσεως τοῦ ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Ἐνορίας τους.

Πανήγυρις Ὁσίου Γερασίμου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μετέβη 
τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς 18 Ὀκτωβρίου στήν 
Κεφαλλονιά, ὕστερα ἀπό πρόσκληση τοῦ Σεβα
σμιωτάτου Μητροπολίτου Κεφαλληνίας κ. Δη
μητρίου καί μετέσχε στήν πανήγυρη τοῦ προστά
του τῆς νήσου Ὁσίου Γερασίμου.

Στήν πανήγυρη συμμετεῖχαν ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαί
ας κ. Παΐσιος καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι 
Στρατονικείας κ. Στέφανος καί Ὀλύμπου κ. Κύριλ

Χειροτονία Διακόνου π. Στεφ. Κορκίδα

Τήν Κυριακή, 13 Ὀκτωβρίου 2019, ὁ Σεβασμι
ώτατος Ποιμενάρχης μας κατά τήν Θεία Λειτουρ
γία στόν Ἐνοριακό ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Πα

στίδας, συλλειτουργοῦν τος τοῦ Θεο φιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Ὀλύμπου κ. Κυρίλλου καί παρισταμέ
νου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νουβίας 
κ. Σάβ βα, τέλεσε τήν χειροτονία σέ Διάκονο τοῦ 
κ. Ἰωάννου Κορκίδα, τόν ὁποῖο μετονόμασε Στέ
φανο. Ὁ Σεβασμιώτατος στήν προσφώνησή του 
ἐξῆρε τήν ἀπόφασή του νά εἰσέλθει στίς τάξεις 
τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, καί μάλιστα ὡς ἄμισθος Κλη
ρικός, καί τόν προέτρεψε μεταξύ τῶν ἄλλων νά 
ἐπιδείξει φρόνημα γνησίου ὀρθοδόξου Κληρικοῦ 
καί νά διακονήσει μέ αὐταπάρνηση τήν Ἁγία μας 
Ἐκκλησία, ἐνῶ ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκεια τῆς Ἐκ
κλησίας καί τίς προσωπικές του εὐχαριστίες πρός 
τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας π. Μακάριο Σκόνη 
καί τά μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς γιά 
τά ἔργα καλλωπισμοῦ τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ. Πρό τῆς 
ἐνάρξεως τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Θεοφιλέστα
τος ἅγιος Ὀλύμπου τέλεσε τήν Ἀκολουθία Πλύσε
ως τῆς Ἁγίας Τραπέζης τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ.
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Ὁρκωμοσία Νεοσυλλέκτων Ὁπλιτῶν

Μ έ κάθε ἐπισημότητα πραγματοποιήθηκε 
τήν Παρασκευή 25 Ὀκτωβρίου 2019, ἡ Τε

λετή Ὁρκωμοσίας τῶν Νεοσυλλέκτων Ὁπλιτῶν 
τῆς 2019 Δ΄ ΕΣΣΟ, τοῦ 541 ΤΕ, πού ἑδρεύει στό 
Στρατόπεδο «Ἀνθυπολοχαγοῦ (ΠΖ) Χαραλάμ
πους Παπαποστόλου» στήν κωμόπολη Ἀφάν του. 
Τῆς Τελετῆς προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο
πολίτης μας. Παρέστησαν Βουλευτές τοῦ Νομοῦ, 
ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν Αὐτοδιοικητικῶν καί 
Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν καί ἑκατον τάδες πολίτες, 
οἰκεῖοι τῶν Νεοσυλλέκτων. Μετά τό πέρας τῆς 
Τελετῆς οἱ Στρατιῶτες παρέλασαν στό χῶρο τῆς Μονάδος, ἐνῶ ἀκολούθησε δεξίωση στό Κέν τρο Ψυ
χαγωγίας Ὁπλιτῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου  
κ. Κύριλλος συμμετέσχε ὡς ἐκπρόσωπος 
τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ 

Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, στό Δ΄ Πανελλήνιο 
Συνέδριο ἐπί θεμάτων Προσκυνηματικῶν περιηγή
σεων (Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ), πού πραγματο
ποιήθηκε ἀπό 8 ἕως 10 Νοεμβρίου 2019 στήν Ἄρτα, 
μέ θέμα: «Ἤπειρος: Προσέγγιση στά θρησκευτι
κά Μνημεῖα καί τόν Πολιτισμό της  Νέοι Δρόμοι 
στούς μοναδικούς Προσκυνηματικούς Προορι
σμούς της». Ἀπό τά Δωδεκάνησα συμμετεῖχαν ὁ 

Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Κύριλλος, 
Γραμματέας τῆς Ἐπιτροπῆς Θρησκευτικοῦ Τουρι
σμοῦ τῶν Μητροπόλεων τῆς Δωδεκανήσου, ὁ Θεο
φιλέστατος Ἐπίσκοπος Στρατονικείας κ. Στέφανος 
καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος Σι
αρλής, μέλη τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς.

Τό συνέδριο ξεκίνησε μέ τήν προβολή μαγνη
τοσκοπημένου χαιρετισμοῦ τοῦ Παναγιωτάτου 
Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου. Ὁ Παναγιώ
τατος, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στόν Τουρισμό ὡς πο
λυδιάστατο φαινόμενο, ἀπεύθυνε ἔκκληση πρός 
ὅλους τούς ὑπευθύνους γιά τήν προσκυνηματική 
ἀξιοποίηση τῶν μνημείων, ὥστε νά ὀργανώνουν 
τίς ἐπισκέψεις μέ πρῶτο κριτήριο τήν πνευματική 

ὠφέλεια τῶν προσκυνητῶν. Εὐχήθηκε 
κάθε ἐπιτυχία στό συνέδριο καί ἀκολού
θως ἀναφέρθηκε στίς τελευταῖες ἐξελί
ξεις στόν Ἐκκλησιαστικό χῶρο.

Τό συνέδριο πραγματοποιήθηκε μέ 
τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχι
επισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλά
δος κ.κ. Ἱερωνύμου, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ 
Ὑπουργείου Τουρισμοῦ καί τοῦ Ἑλληνι
κοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ καί τή συν
διοργάνωση  τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου 

Δ΄ Συνέδριο Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ

λος. Τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, τό ἑσπέρας τοῦ 
Σαββάτου, χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος ἅγιος 
Λέρου, ὁ ὁποῖος καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Τήν κυ
ριώνυμη ἡμέρα τῆς Μνήμης τοῦ Ὁσίου, Κυριακή 
20 Ὀκτωβρίου, τοῦ Ὄρθρου χοροστάτησε ὁ ἅγιος 
Ὀλύμπου, ἐνῶ τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῆς Λι
τανείας πού ἀκολούθησε προέστη ὁ Σεβασμιώτα

τος Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος καί μίλησε πρός 
τούς πολυπληθεῖς προσκυνητές. 

Τό ἑσπέρας τῆς ἴδιας ἡμέρας ὁ Σεβασμιώτατος 
προέστη Λιτανείας στό Ληξούρι καί μίλησε στήν 
πλατεία τῆς πόλεως. Ἀκολούθησε προσφώνηση 
τοῦ Σεβασμιωτάτου ἁγίου Κεφαλληνίας καί ἀν
τιφώνηση τοῦ ἁγίου Λέρου.
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Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, τῆς Περιφέρειας Ἠπείρου καί τῶν 
Ἱερῶν Μητροπόλεων Ἄρτης, Πρεβέζης καί Ἰωαν
νίνων. Εἶχε Διορθόδοξο χαρακτήρα, καθώς πέρα 
ἀπό τή συμμετοχή 70 ἐκπροσώπων ἐπί θεμάτων,  
ἀπό τίς 82 Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος,  συμμετεῖχαν καί ἐκπρόσωποι τῶν Πα
τριαρχείων Ἀλεξάνδρειας καί Ἱεροσολύμων, τῶν 
Ἐκκλησιῶν Ἀλβανίας, Σερβίας, Βουλγαρίας καί 
Κύπρου, ἀκαδημαϊκοί καί ἐπαΐον τες τοῦ Τουρι
σμοῦ, καθώς ἐπίσης καί συνεργαζόμενοι μέ τό Συ
νοδικό Γραφεῖο ἐπιχειρηματίες τοῦ τουρισμοῦ.

Τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου κή
ρυξε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί 
πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος, στό ὁποῖο συμ
μετεῖχαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ἄρτης 
κ. Καλλίνικος, Ρόδου κ. Κύριλλος, ὡς ἐκπρόσω
πος τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ Πρόεδρος τῆς 
Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου 
Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων, Σεβασμιώτα
τος Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, 
ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργοῦ Τουρισμοῦ κ. Χάρη 
Θεοχάρη, ὁ Περιφερειάρχης Ἠπείρου κ. Ἀλέξαν
δρος Καχριμάνης, Βουλευτές τῆς Ἠπείρου, ὁ Δή
μαρχος Ἀρτέων, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐπιμελητηρίου 
Ἄρτης,  ἐκπρόσωποι τοῦ Συλλόγου Ξενοδόχων 
Ἠπείρου καί ἄλλοι ἐκπρόσωποι  τῶν τοπικῶν καί 

περιφερειακῶν Ἀρχῶν. Τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργα
σιῶν ἀκολούθησε ἐπίσημο δεῖπνο στό ξενοδοχεῖο 
«Βυζαν τινόν», κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου προ
σφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας 
μεταφέρον τας τίς εὐχές τῆς Α.Θ. Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου 
κάνον τας ἐκτενῆ ἀναφορά σέ θέματα πού ἅπτον
ται τοῦ Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ.

Στό πλαίσιο τοῦ Δ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου 
Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ, τελέσθηκε, τήν Κυρια
κή 10 Νοεμβρίου 2019, πολυαρχιερατικό Συλλεί
τουργο,  στόν Ἐνοριακό ἱερό Ναό Ἁγίου Μαξίμου 
τοῦ Γραικοῦ πόλεως Ἄρτης.

Τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας προ
εξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος ἅγιος Δωδώνης κ. 
Χρυσόστομος, συλλειτουργούν των τῶν Σεβ. 
Μητρο πολιτῶν Λευκάδος κ. Θεοφίλου, Ἰλίου κ. 
Ἀθηναγόρου, Πρε βέζης κ. Χρυσοστόμου, Ἰωαννί
νων κ. Μαξίμου, Ἄρτης κ. Καλλινίκου καί τῶν Θε
οφιλ. Ἐπισκό πων Στρατονικείας κ. Στεφάνου καί 
Ὀλύμπου κ. Κυρίλλου. Συμπροσευχόμενοι παρέ
στησαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Ρόδου κ. Κύριλλος 
καί πρώην Ἄρτης κ. Ἰγνάτιος.

Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, 
ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στά διδάγματα τῆς Εὐαγγελι
κῆς παραβολῆς τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου καί μετέφε
ρε τίς εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Παναγιωτάτου Πατρι
άρχου μας γιά εὐόδωση τοῦ Συνεδρίου.

Μ έ θρησκευτική κατάνυξη καί ἰδιαίτερη 
λαμ πρότητα, παρουσία πλήθους πιστῶν, 
παρά τίς δυσμενεῖς καιρικές συνθῆκες,  

ἑορτάστηκε κι ἐφέτος ἡ μνήμη  τοῦ Πολιούχου 
τῆς πόλεώς μας, Ἁγίου Νεομάρτυρα  Κωνσταν
τίνου τοῦ Ὑδραίου, στόν ἱερό Ναό Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου Νεοχωρίου στόν τόπο ὅπου ἐτάφη μετά 
τό μαρτύριό του καί ὅπου σήμερα  θησαυρίζεται τό 
τίμιο Λείψανό του καί ἡ πλάκα τοῦ τάφου του.

Τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, χοροστάτησε 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. 
Μάξιμος, συγχοροστατούν των τῶν Σεβασμιωτά
των  Μητροπολιτῶν, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυ
παλαίας κ. Παϊσίου καί Νουβίας κ. Σάββα, τῶν 
Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Γ κούλου καί Ἀνατο
λικῆς Οὐγ κάν τας κ. Σιλβέστρου, Στρατονικείας 
κ. Στεφάνου, καί Ὀλύμπου κ. Κυρίλλου καί τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ὁ ὁποῖος πρό 

τῆς Ἀπολύσεως προσφώνησε μέ θερμά λόγια τούς 
ἁγίους Ἀρχιερεῖς ἐκφράζον τας τήν προσωπική του 
εὐγνωμοσύνη καί τίς  εὐχαριστίες τῆς τοπικῆς μας 
Ἐκκλησίας γιά τή συμμετοχή τους στήν Πανήγυ
ρη τοῦ Πολιούχου μας. Ἀκολούθησε ἡ ἐμπνευσμέ
νη ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου ἁγίου Ἰωαννίνων, ὁ 
ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν προσφορά τῶν Νεομαρ
τύρων τοῦ Γένους μας καί τόνισε τήν ἀνάγ κη δια
φυλάξεως, καλλιέργειας καί παράδοσης στίς ἑπό
μενες γενιές τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς καί 
πολιτιστικῆς μας αὐτοσυνειδησίας.

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς, τοῦ Ὄρ
θρου χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος ἅγιος Λέ
ρου, ἐνῶ τῆς Θ. Λειτουργίας καί τῆς Λιτανείας 
τῆς Εἰκόνας καί τοῦ τιμίου Λειψάνου τοῦ Ἁγίου, 
καθώς καί τῆς Εἰκόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
τῆς «Σκιαδενῆς» προέστη ὁ Σεβασμιώτατος ἅγιος 
Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος συλλειτουργούν των τῶν 

Πανήγυρις Πολιούχου Ρόδου Ἁγίου Κωνσταν τίνου τοῦ Ὑδραίου
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ὡς ἄνω Ἀρχιερέων. Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβα
σμιώτατος Μητροπολίτης μας. 

Ἡ λιτανευτική πομπή, συνοδεία στρατιωτικοῦ 
ἀγήματος καί τῆς φιλαρμονικῆς τῆς 95 ΑΔΤΕ, 
κατέληξε στά προπύλαια τοῦ Δημοτικοῦ Μεγά
ρου, ὅπου ἔλαβε χώρα ἡ εὐλόγηση τῶν Ἄρτων 
καί ἀκολούθως ἡ Ἀπόλυσις, παρουσία τοῦ κλή
ρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τῶν πολιτικῶν καί 
στρατιωτικῶν Ἀρχῶν τοῦ τόπου μας, τῆς μαθη
τικῆς καί ἐκπαιδευτικῆς κοινότητας καί πλήθους 
κόσμου. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στήν 
προσφώνησή του παρουσίασε τούς ἁγίους Ἀρχι
ερεῖς καί ἐξέφρασε τίς δέουσες γιά τήν περίσταση 
εὐχαριστίες. Τούς ὕμνους κατά τόν Ἑσπερινό, τόν 
Ὄρθρο καί τήν Θεία Λειτουργία ἀπέδωσε ἡ χορω
δία τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Ρόδου. Τό παρόν 
στίς ἐκδηλώσεις ἔδωσαν, ὁ περιφερειάρχης Νο
τίου Αἰγαίου κ. Γιῶργος Χατζημᾶρκος, ὁ Δήμαρ
χος Ρόδου κ. Ἀν τώνης Καμπουράκης, ἐκπρόσω
ποι   τοῦ πολιτικοῦ κόσμου,  τῶν Στρατιω τικῶν 
Ἀρχῶν καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας.

Μ έσα σέ κλίμα πνευ μα τικῆς χα ρᾶς καί 
ἀγαλ λιάσεως, σύμφωνα μέ τήν τά ξη καί 
τό τυπικό πού ὁρίζει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλη

σία, τελέσθηκαν τά Ἐγ καίνια τοῦ δισυποστάτου 
ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπε
ραγίας ΘεοτόκουἉγίων Τεσσάρων Νεομαρ
τύρων τῶν ἐν Ρεθύμνῃ καί Ἁγίου Ἱερο μάρτυρος 
Εὐθυμίου Μη τρο πολίτου Ρό δου, στήν πό  λη τῆς 
Ρόδου (περιοχή Καρακόνερο).

Τό ἑσπέρας τῆς παραμονῆς τῶν Ἐγ καινίων, 
Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019, ἔγινε ἡ τελετή 
ὑποδοχῆς ἀποτμήματος τοῦ τιμίου Λειψάνου τοῦ 
Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις, 
τό ὁποῖο μετέφερε γιά νά παραμείνει στόν ἱερό 
Ναό ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννί
νων κ. Μάξιμος. 

Παράλληλα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

μας μετέφερε στόν ὑπό ἐγ καινιασμό Ἱερό Ναό τά 
Μαρτυρικά Λείψανα τῶν Ἁγίων, Γεωργίου τοῦ ἐν 
Ἰωαννίνοις, Τεσσάρων Νεομαρτύρων τῶν ἐν Ρε
θύμνῃ καί Ἱερομάρτυρος Κυρίλλου τοῦ Λουκάρε
ως, Πατριάρχου Κωνσταν τινουπόλεως, τά ὁποῖα 
ἐναπέθεσε στήν Ἁγία Τράπεζα τοῦ Παρεκκλησίου 
τοῦ Ὁσίου Ἀν τωνίου τοῦ Μεγάλου καί Γεωργίου 
τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις τῆς Κατακόμβης. Στή συνέχεια 
στό ὡς ἄνω Παρεκκλήσιο τελέσθηκε ὁ Ἑσπερινός 
τῶν Ἐγ καινίων, χοροστατοῦν τος τοῦ Σεβασμιω
τάτου ἁγίου Ἰωαννίνων, μέ τή συμμετοχή πολ
λῶν Κληρικῶν καί τήν παρουσία τοῦ Προέδρου 
τοῦ Συλλόγου Ἠπειρωτῶν «ΤΟ ΣΟΥΛΙ», Ἀν
τιπροσωπείας τοῦ ἐν λόγῳ Συλλόγου μέ τίς πα
ραδοσιακές ἠπειρώτικες ἐνδυμασίες καί πλήθους 
πιστῶν. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννί

Ἐγ καίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Σκέπης-Ἁγίου Εὐθυμίου
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νων, μετά τήν προσφώνηση τοῦ 
Μητροπολίτου μας, ὁ ὁποῖος ἐξέ
φρασε τίς εὐχαριστίες τῆς Ἐνορίας 
καί τήν εὐγνωμοσύνη τῆς τοπικῆς 
μας Ἐκκλησίας γιά τήν παραχώ
ρηση ἀποτμήματος τοῦ τιμίου 
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυ
ρος, μίλησε ἐμπνευσμένα πρός τό 
πολυπληθές ἐκκλησίασμα.

Τό πρωί τοῦ Σαββάτου, 16 Νο
εμβρίου 2019, στό Πα ρεκκλήσιο 
τῆς Κατακόμβης ἐψάλη ἡ Ἀκολου
θία τοῦ Ὄρθρου, χοροστατοῦν τος 
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου 
Ὀλύμπου κ. Κυρίλλου καί στή συ
νέχεια ἔλαβε χώρα ἡ τελετή τῶν ἱερῶν Ἐγ καινίων, 
κατά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος ἅγιος Ἰωαν
νίνων ἐγ καινίασε τήν Ἁγία Τράπεζα τοῦ κλίτους 
τοῦ ἀφιερωμένου στήν Ἁγία Σκέπη καί τούς Ἁγί
ους Τέσσαρες Νεομάρτυρες, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτα
τος Μητροπολίτης μας ἐκείνη τοῦ κλίτους τοῦ 
ἀφιερωμένου στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Εὐθύμιο. 

Ἀκολούθησε ἡ πανηγυρική πολυαρχιερατική 
Θεία Λειτουργία, προεξάρχον τος τοῦ Σεβασμι
ωτάτου ἁγίου Ἰωαννίνων καί συλλειτουργούν
των τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νουβίας  
κ. Σάββα καί τοῦ Θεοφιλεστάτου ἁγίου Ὀλύμπου. 
Στό τέλος ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας εὐχαρίστησε 

τούς παρισταμένους ἁγίους Ἀρχιερεῖς, ἀναφέρ
θηκε στό ἱστορικό ἀνεγέρσεως τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, 
ἐξέφρασε πρός τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο καί 
τούς εὐσεβεῖς δωρητές τήν εὐαρέσκεια καί τόν 
ἔπαινο τῆς Ἐκκλησίας, ἀναφέρθηκε ἰδιαίτερα 
στόν πρωτεργάτη τῆς προσπάθειας καί Προϊ
στάμενο τῆς Ἐνορίας π. Γαβριήλ Γιατροῦ, τόν 
ὁποῖο, σέ ἀναγνώριση τῆς διακονίας του, προχεί
ρησε σέ Σταυροφόρο Οἰκονόμο, ἐνῶ ἀπέδωσε τι
μητικές πλακέτες στά Μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἐπιτροπῆς.

Τήν ἐπαύριο, Κυριακή 17 Νοεμβρίου, στόν ἐγ
καινιασθέν τα ἱερό Ἐνοριακό Ναό χοροστάτησε 
τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία ὁ 
Θεο φιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Κύριλλος.

Τ ό Σαββατοκύριακο 1617 
Νοεμβρίου ὁ Σύλλογος Συ

μαίων Ρόδου «Ο ΓΛΑΥΚΟΣ» 
γιόρτασε τόν προστάτη του Τα
ξιάρχη Μιχαήλ τόν Πανορμίτη. 

Τοῦ ἑορτασμοῦ προέστη ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολί
της Σύμης κ. Χρυσόστομος, ὁ 
ὁποῖος τό βράδυ τοῦ Σαββάτου 
ἐπισκέφτηκε τό «Συμιακό Σπίτι», 
ὅπου εὐλόγησε τήν Ἀρτοκλασία 
καί τέλεσε τόν Ἁγιασμό, ἐνῶ τό 
πρωί τῆς Κυριακῆς χοροστάτη
σε τοῦ Ὄρθρου, τέλεσε τήν Θεία 
Λειτουργία καί προέστη τῆς Λι
τανείας στόν Ἐνοριακό ἱερό Ναό 
Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου τῆς πόλεως. Στήν Λιτανεία ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας καί ὁ Μητροπολίτης Νουβίας κ. Σάββας.

  Ἑορτή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου
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Ἑορτασμός Ἐθνικῆς Ἀν τιστάσεως

Τ ήν Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 τῆς Θείας 
Λειτουργία καί τῆς Δοξολογίας στόν Κα

θεδρικό ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
προέστη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μηδείας 
κ. Ἀπόστολος, τόν ὁποῖο πρό τῆς Ἀπολύσεως 
προσφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας. Στή Δοξολογία παρέστη καί ὁ Σεβασμιώτα
τος Μητροπολίτης Νουβίας κ. Σάββας. Τόν πα
νηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ κ. Νικόλαος 
Τσιρέβελος, δρ. θεολογίαςκαθηγητής θεολόγος τοῦ Βενετοκλείου 1ου Λυκείου Ρόδου. Ἀκολούθησε ἡ 
Ἐπιμνημόσυνη δέηση στό βωμό τῆς Πατρίδος ἀπό τόν Σεβασμιώτατο.

Ἑορτή Πυροβολικοῦ Σώματος

Τ ό πρωί τῆς Τετάρτης, 4 Δεκεμβρίου 2019, ὁ 
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Κύ

ριλλος μετέβη στό Στρατόπεδο «ΥΠΟΣΤΡΑΤΗ
ΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΔΙΟΥ» στήν Παστίδα καί 
προέστη τῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Μεγα
λομάρτυρος Ἁγίας Βαρβάρας, προστάτιδος τοῦ 
Πυροβολικοῦ Σώματος.

Ἀμέσως μετά τήν Δοξολογία ἀκολούθησε ἡ 
ἀνάγνωση τῆς ἡμερήσιας διαταγῆς τοῦ Ἀρχηγοῦ 
ΓΕΣ ἀπό τόν Συν ταγματάρχη (ΠΒ) κ. Μαρινό
πουλο Δούκα, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν ὀρ
γάνωση τοῦ Πυροβολικοῦ ἀλλά καί στή ζωή τῆς 
Ἁγίας Βαρβάρας, τονίζον τας, μεταξύ ἄλλων, «ἡ 
Ἁγία Βαρβάρα καθιερώθηκε ὡς προστάτιδα τοῦ 
Πυροβολικοῦ μας τό 1829 μετά τήν δημιουργία 
τοῦ πρώτου τάγματος Πυροβολιστῶν ἀπό τόν 
Ἰωάννη Καποδίστρια. Ἀπό τότε μέχρι καί σήμε
ρα τό Πυροβολικό ἀκολούθησε μιά ἔνδοξη πο
ρεία συμμετέχον τας σέ ὅλους τούς ἀγῶνες τοῦ 
Ἔθνους καί κατακτών τας μιά ξεχωριστή θέση 
στήν καρδιά καί στήν συνείδηση ὅλων των Ἑλ
λήνων». Ἀκολούθως τόν λόγο πῆρε ὁ Διοικητής 

τῆς 95 ΑΔΤΕ, Ὑποστράτηγος Νικόλαος Φλάρης, 
ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες του πρός τούς 
παρευρισκομένους γιά τήν παρουσία τους στήν 
ἑορτή τοῦ Πυροβολικοῦ Σώματος.

Ἀμέσως μετά ἀκολούθησε ἡ παρουσίαση τῶν 
ὁπλικῶν συστημάτων τοῦ Πυροβολικοῦ καί στή 
συνέχεια ἡ καθιερωμένη δεξίωση. Στήν τελετή 
παραβρέθηκαν μεταξύ ἄλλων, Ἐκπρόσωποι τῶν 
πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν τοῦ νησιοῦ 
μας, ἀπόστρατοι ἀξιωματικοί, καί ἀρκετός κό
σμος πού προσῆλθε νά τιμήσει τήν Ἁγία Μεγαλο
μάρτυρα Βαρβάρα καί τό Πυροβολικό Σῶμα τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ.

Χειροθεσία Ἀναγνώστου

Τ ήν Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019, ὁ Θεοφι
λέστατος Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Κύριλλος 

χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τήν Θεία 
Λειτουργία στόν πανηγυρίζον τα  Ἐνοριακό ἱερό 
Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Θεολόγου (Θολοῦ), στό 
τέλος τῆς ὁποίας χειροθέτησε σέ Ἀναγνώστη 
τόν κ. Σταῦρο Παπανικολάου, κάτοικο Θολοῦ, ὁ 
ὁποῖος μέ ζῆλο διακονεῖ τό ἀναλόγιο τῆς Ἐνορί
ας Θολοῦ γιά 25 καί πλέον ἔτη.
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Πολύπλευρο ὑπῆρξε τό τρίτο τετράμηνο τοῦ 2019 γιά τόν 
σύλλογο Ἱεροψαλτῶν Ρόδου «Εὐάγγελος Μουτάφης». 

Μέλη τοῦ συλλόγου συμμετεῖχαν σέ πανηγυρικές ἀκολουθί
ες σέ ἑορτάζον τες Ἱερούς Ναούς, ὅπου χοροστάτησαν ὁ Σεβα
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Κύριλλος καί ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Κύριλλος. 

Τόν Ὀκτώβριο διεξήχθησαν οἱ ἀρχαιρεσίες γιά τήν ἀνά
δειξη νέου διοικητικοῦ συμβουλίου στό σύλλογο. Μετά ἀπό τή 
συγ κρότηση σέ σῶμα πρόεδρος ἐπανεξελέγη ὁ πρωτοψάλτης 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Τριάδος Μανδρικοῦ Στέργος Ἐλ. Παρα
σκευᾶς, ἀν τιπρόεδρος ὁ πρωτοψάλτης τοῦ Ι.Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων 
Χρῆστος Καν τερίσκος, γραμματέας ὁ Λαμπαδάριος τοῦ Ι.Ν. 
Ἁγ. Χριστοφόρου Χριστόδουλος Κυπραῖος, ταμίας ὁ πρω
τοψάλτης τοῦ Ι.Ν. Ταξιαρχῶν Ρόδου Ἀν τώνης Ψυλλάκης καί 
ὑπεύθυνος ἐκδηλώσεων ὁ πρωτοψάλτης τοῦ Μητροπολιτικοῦ 
Ναοῦ Παναγιώτης Μανουσάκης.

Κανονικά ξεκίνησαν καί τά μαθήματα στή Σχολή Βυζαν
τινῆς Μουσικῆς τοῦ Συλλόγου, πού λειτουργεῖ ὑπό τήν αἰ
γίδα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως μέ τόν Ἁγιασμό στίς 
ἐγ καταστάσεις τῆς Σχολῆς (ὁδός Δαμασκηνοῦ – ὄπισθεν Μη
τροπολιτικοῦ Ναοῦ) ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας 
ὁ ὁποῖος εὐχήθηκε ἡ Σχολή νά συνεχίσει μέ ἐπιτυχία τό ἔργο της 
καί νά ἀναδείξει νέα στελέχη, πού θά ἐπανδρώσουν τά ἱερά μας 
ἀναλόγια. Στήν ἀν τιφώνησή του ὁ πρόεδρος εὐχαρίστησε τόν 
Σεβασμιώτατο γιά τό ἀμέριστο ἐνδιαφέρον του καί τή συνερ
γασία σέ ὅλα τά θέματα πού ἀφοροῦν τήν Σχολή ἀλλά καί τόν 
σύλλογο γενικότερα. Ἡ Σχολή δέχεται ὅποιον ἐνδιαφέρεται καί 
μπορεῖ ν’ ἀπευθύνεται στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἤ 
στό Σύλλογο Ἱεροψαλτῶν στό τηλέφωνο 6932220378.

Ἰδιαίτερη ὑπῆρξε ἡ συμμετοχή τῶν Ἱεροψαλτῶν μας στίς 
Ἱερές Ἀρχιερατικές Ἀκολουθίες πρός τιμήν τοῦ Πολιούχου Ρό
δου Ἁγ. Κωνσταν τίνου τοῦ Ὑδραίου μέ Χοράρχη τόν Παναγιώ
τη Μανουσάκη καί ἔλαβαν τά συγχαρητήρια τῶν Ἀρχιερέων γιά 
τήν ἄριστη ἀπόδοση τῶν ὕμνων καί τήν ἄψογη παρουσία τοῦ 
Συλλόγου.

Μεγάλη ἐπιτυχία εἶχε καί ἡ μουσική ἐκδήλωση τῆς παραδο

σιακῆς χορωδίας τοῦ Συλλόγου μέ χοράρχη τόν Χρῆστο Καν
τερίσκο, ἡ ὁποία ὀργανώθηκε ἀπό τό Περιφ. Τμῆμα Ρόδου τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, στίς 28 Νοεμβρίου,  μέ τραγού
δια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας στό Δημοτικό Θέατρο Ρόδου μέ σκοπό 
τήν προσφορά τροφίμων κατά τίς ἑορτές τῶν Χριστουγέννων 
σέ ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας. Μέ τήν παραδοσιακή 
χορωδία τοῦ Συλλόγου συμμετεῖχαν μέλη τῶν Χορωδιῶν Ι.Ν. 
Ταξιαρχῶν Ἀρχαγγέλου «ὁ Ταξιάρχης», τοῦ Ι.Ν. Ἁγ. Ἀναργύ
ρων Ρόδου καί τμῆμα τῆς Χορωδίας ΧΕΝ Ρόδου. 

Μέ ἰδιαίτερη συγ κίνηση τελέστηκε καί τό ἐτήσιο μνημόσυ
νο τοῦ μακαριστοῦ ἄρχον τος Ὑμνωδοῦ τῆς Μ.τ.Χ.Ε. καί πρω
τοψάλτου Μανώλη Θεουλάκη στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγ
γελισμοῦ Ρόδου. 

Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση πραγματοποίησε ἐπίσης ἡ 
Βυζαν τινή χορωδία μέ ὕμνους καί κάλαν τα τῶν Χριστουγέννων 
μέ τή συμμετοχή καί τῆς παραδοσιακῆς μας Χορωδίας στόν Ι.Ν. 
Παναγίας Καθολικῆς Κρεμαστῆς μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία. Τήν ἐκ
δήλωση τίμησε μέ τήν παρουσία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο
πολίτης μας, ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐκπρόσωποι τῶν 
τοπικῶν ἀρχῶν καί πλῆθος κόσμου. 

Ὅπως κάθε χρόνο μέλη τῶν Χορωδιῶν τοῦ Συλλόγου ἔψαλ
λαν ὕμνους καί κάλαν τα  τῶν Χριστουγέννων στόν Σεβασμιώ
τατο Μητροπολίτη μας στό Ἐπισκοπεῖο, στόν περιφερειάρχη 
Νοτίου Αἰγαίου κ. Γιῶργο Χατζημᾶρκο καί στόν Δήμαρχο Ρό
δου κ. Ἀν τώνη Καμπουράκη μέ τήν εὐχή γιά ἕνα χαρούμενο καί 
εὐλογημένο νέο ἔτος.

Εὐχές ἐπίσης ἔδωσαν τά μέλη τοῦ Συλλόγου καί ἡ Παρα
δοσιακή Χορωδία σέ ὅλους τούς συμπατριῶτες μας μέσω τῆς 
τηλεόρασης Θάρρι κατά τήν ἑορταστική ἐκπομπή τοῦ ἐκκλησι
αστικοῦ μας σταθμοῦ «Θάρρι ΤV» μέ τήν ἐλπίδα ἡ γέννηση τοῦ 
Θεανθρώπου νά φέρει τήν εἰρήνη καί τήν ἀγάπη σέ ὅλο τόν κό
σμο ἀλλά καί στό ἐκκλησιαστικό μας κανάλι νά ἑκατοστήσει τή 
λειτουργία του στόν δέ  ὑπεύθυνο τοῦ Σταθμοῦ Πανοσιολογιώ
τατο Ἀρχιμανδρίτη π. Νεκτάριο Πόκκια νά τοῦ χαρίζει ὁ Θεός 
δύναμη νά συνεχίσει τό θεάρεστο ἔργο του καί τήν προσφορά 
τῆς τηλεόρασης στήν Ἐκκλησία καί τήν τοπική κοινωνία.
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Ἐφηβική παραβατικότητα 

Σ τίς καθημερινές εἰδήσεις ἀκοῦμε τακτικά γιά πα
ραβατικές συμπεριφορές νέων. Στούς δρόμους 

καί στά Πανεπιστήμια οἱ ἀναρχικοί καταστρέφουν 
κρατικές ἤ ἰδιωτικές περιουσίες, δῆθεν ὡς ἀντίδραση 
στό «κατεστημένο». Στά γήπεδα γιά πολλούς λόγους 
γίνονται συχνά συμπλοκές ὀπαδῶν καί καταστροφές.

Σήμερα πολλοί νέοι ἀπομακρύνονται ἀπό τήν Ἐκ
κλησία καί τόν Θεό καί ἀμφισβητοῦν τίς  κοινωνικές 
ἀξίες. Ἡ ἀγάπη καί ἡ ἀλληλεγγύη π. χ. θεωροῦνται ἀπό 
τούς χωρίς Θεό ἀνθρώπους δουλικό ἦθος. Ἡ ἀξία τῆς 
συλλογικότητας καί τῆς ἀσφάλειας, πού προσφέρεται 
ἀπ’ αὐτή, χάνεται στόν ἀτομισμό καί στήν ἰδιοτέλεια. 

Σήμερα οἱ θεσμοί τῆς οἰκογένειας, τῆς θρησκείας 
καί τοῦ ἔθνους πολεμοῦνται ποικιλότροπα ἀπό διά
φορες πλευρές. Τά περισσότερα παιδιά μέ παραβα
τική συμπεριφορά προέρχονται ἀπό προβληματικές 
καί διαλυμένες οἰκογένειες.  Ἔλεγε ὁ Ντοστογιέφσκι: 
«Χωρίς Θεό ὅλα ἐπιτρέπονται». Ὁ ἄνθρωπος δίχως 
Θεό στή ζωή του δέν σταματᾶ πουθενά. Ὁ χωρίς Θεό 
ἄνθρωπος θεοποιεῖ τόν ἑαυτό του καί προσπαθεῖ μέ 
ὅλες του τίς δυνάμεις νά τόν ἱκανοποιεῖ. Ὁ ἐγωισμός 
σέ ὅλο του τό μεγαλεῖο. Ὁ νέος μέ τήν πίστη στό Θεό 
αἰσθάνεται εὐθύνη ἀπέναντι στόν ἄλλο, γιατί ὁ ἄλ
λος, κατά τά λόγια του Χριστοῦ, εἶναι ὁ Θεός. 

Ἰσλαμικός Φονταμενταλισμός

Ὁ Φονταμενταλισμός προέρχεται ἀπό τή λατι
νική λέξη «fundus», πού σημαίνει θεμέλιο, καί 

φανερώνει τήν προσπάθεια ἐπιστροφῆς στίς «ρί
ζεςθεμέλιο» καί στήν ἀναβίωση μίας παλαιᾶς καθι
ερωμένης καί ἐξιδανικευμένης κατάστασης. Φον
ταμενταλιστή χαρακτηρίζουμε τόν φανατικό καί 
δογματικό, ὁ ὁποῖος θέλει νά ἐπιβάλει τίς ἀπόψεις 
του μέ ὕπουλους  καί βίαιους τρόπους στούς ἄλλους. 

Ὁ ἰσλαμικός φονταμενταλισμός στηριζόμενος 
στό ἀλάθητο τοῦ ἱεροῦ κειμένου, τοῦ Κορανίου, ἐπι
διώκει τήν «ἰσλαμική ἀναβίωση». Προωθεῖ τήν κυρι
αρχία θεοκρατικοῦ καθεστῶτος (π.χ. στήν Περσία) 
μέ στόχο τήν παγκόσμια κυριαρχία τοῦ Ἰσλάμ (π.χ. 
τό ἰσλαμικό κράτος), τήν ἐξτρεμιστική ἐναντίωση 
στή Δύση ( πρώτη φορά ἐπιδιώκεται ἡ ἀναβίωση τοῦ 
Χαλιφάτου μετά τήν κατάργησή του ἀπό τόν Κεμάλ 
Ἀτατούρκ), τήν αὐστηρή ἐφαρμογή τοῦ ἰσλαμικοῦ 
νόμου, τῆς σαρία (ἱερός πόλεμος, πλήρης ὑποτέλεια 
τῶν γυναικῶν πρός τούς ἄντρες, ἔνδυση γυναικῶν μέ 
μπούρκα …). 

Τό Ἰσλαμικό Κράτος ἀντιμετώπιζε μέ ἀγριότητα 
καί ὅσους μουσουλμάνους θεωροῦσε αἱρετικούς, δη
λαδή τούς σιίτες καί τούς ἀλεβίτες, πού διαφοροποι
ήθηκαν  ἀπό τή σουνιτική ἐκδοχή τοῦ Ἰσλάμ. 

Προτεσταντικός Φονταμενταλισμό

Ο ἱ προτεστάντες φονταμενταλιστές ἐπιδιώκουν 
τήν ἐπιστροφή στό Εὐαγγέλιο. Θεωροῦν ὅτι ἡ 

Ἐκκλησία στό διάβα τῶν αἰώνων ἀλλοίωσε τή βασι
κή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Λούθηρος διέγραψε 
ὅλη τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καί κράτησε μόνο 
τήν Ἁγία Γραφή κι αὐτή περιορισμένη (ἀπέρριψε κά
ποια κείμενα) καί αὐθαίρετα ἑρμηνευμένη (ὁ κάθε δά
σκαλος εἶχε «φωτισμό» τοῦ Ἁγίου Πνεύματος).  Ἄν 
διαβάσουν τούς διαδόχους τῶν ἀποστόλων, τούς 
ἀποστολικούς Πατέρες, ὅπως τούς ὀνομάζουμε, θά 
διαπιστώσουν ὅτι γράφουν τά ἴδια δόγματα μέ τήν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Εἶναι δυνατόν ὁ Χριστός νά 
ἄφηνε τήν Ἐκκλησία Του νά πλανηθεῖ καί νά χάνον
ται οἱ πιστοί Του στήν Κόλαση; Εἶχε πεῖ στούς μα
θητές Του ὅτι «πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» 
(Ματθ. 16,18), δηλ. ὅτι δέν θά πεθάνει ποτέ. Τό ση
μερινό φαινόμενο τοῦ προτεσταντικοῦ φονταμεντα
λισμοῦ καί τῆς ἀνάπτυξης τῶν φανατικῶν νεοπρο
τεστάντικων κινήσεων  ὀφείλεται στήν ἐκκοσμίκευση 
τῶν παραδοσιακῶν προτεσταντικῶν ὁμολογιῶν. 

Ἀφῆστε μέ νά ζήσω

Τ ό τελευταῖο διάστημα ζήσαμε ἕνα γεγονός ἀνε
λευθερίας καί καταναγκασμοῦ. Ἀναρτήθηκε στό 

χῶρο τοῦ Μετρό Ἀθηνῶν ἀπό τό Κίνημα «Ἀφῆστε με 
νά ζήσω!» ἀφίσα ὑπέρ τῶν ἀγέννητων παιδιῶν. Στήν 
ἀφίσα γίνεται ἡ προσπάθεια ἐνημέρωσης τῶν γυναι
κῶν ὅτι κατά τήν ἰατρική ἡ ζωή ξεκινᾶ μέ τή σύλλη
ψη τοῦ ἐμβρύου. Ἐπίσης νά γίνει γνωστό ὅτι πολλές 
γυναῖκες μετά τήν ἔκτρωση ἀποκτοῦν νευρικές διατα
ραχές καί χάνουν τή δυνατότητα τῆς μητρότητας. Δυ
στυχῶς ὕστερα ἀπό ἀντιδράσεις κάποιων δῆθεν προ
οδευτικῶν τό κράτος ἐπέβαλε τήν ἄρση τῶν ἀφισῶν.

Ἡ Ἑλλάδα μέ τόν χαμηλό ρυθμό τῶν γεννήσεων, 
τίς πολλές ἐκτρώσεις  καί τούς προβληματικούς γά
μους συρρικνώνεται ραγδαῖα ὁ πληθυσμός μέ ἀποτέ
λεσμα τή ἄμεση δημογραφική  μείωση ἕως καί τήν μελ
λοντική ἐξαφάνιση. Πολεμήθηκε ἡ ἀφίσα στό ὄνομα 
τῆς ἐλευθερίας. Ἐλευθερία εἶναι νά καταστρέφεις μία 
ζωή; Γιατί νά μήν ἀκούγεται καί ἡ διαφορετική ἄπο
ψη καί νά θεωρεῖται ἀναχρονιστική; Πρόοδος εἶναι νά 
σκοτώνουμε τά ἔμβρυα στό ὄνομα τῶν δικαιωμάτων 
τῆς γυναίκας; Τό ἀνυπεράσπιστο ἔμβρυο δέν ἔχει δι
καιώματα;

Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου


