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Ο ΑΛΗΘΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΥΤΩΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ1

a
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Ἡ εἰσήγησίς μου θά εἶναι διαγραμματική μᾶλλον παρά ἀναλυτική καί 
ἐμπεριστατωμένη. Διαιρεῖται εἰς πέντε μέρη τά ὁποῖα ἐν συνόψει 

ἀναφέρονται:

1. Εἰς τό συγκεκριμένον ἀνθρώπινον περιβάλλον τοῦ συγχρόνου κόσμου 
ἐντός τοῦ ὁποίου ζεῖ καί δρᾶ ἡ Ἐκκλησία μας σήμερον·

2. Εἰς τό συγκεκριμένον ἀνθρώπινον στοιχεῖον τό συγκροτοῦν τήν 
Ἐκκλησίαν μας σήμερον·

3. Εἰς τόν σκοπόν τῆς Ἐκκλησίας μας σήμερον ἐν ὄψει τῆς ἰδιότητάς της 
ὡς σώματος Χριστοῦ καί τῆς θεοσδότου κλήσεώς της νά συνεχίσῃ εἰς αἰῶνα 
αἰῶνος τό ἔργον του ἐπί τῆς γῆς·

4. Εἰς πρακτικάς συνεπείας ἀπορρεούσας ἐκ τῆς ὡς ἄνω ἰδιότητος καί 
κλήσεως τῆς Ἐκκλησίας, καί

5. Εἰς συμπερασματικάς τινας παρατηρήσεις.

1 Διάλεξις τοῦ Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου ἐνώπιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ 
τῆς περί Αὐτόν Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
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ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Δέν εἶναι δυνατόν νά προσδιορισθῆ μέ ἀκρίβειαν καί ρεαλιστικότητα ὁ 
σκοπός τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς χριστιανικῆς ζωῆς ἐντός τοῦ συγχρόνου κόσμου, 
ἐάν δέν κατανοηθῇ ποῖος εἶναι αὐτός ὁ κόσμος ἀπό πλευράς συγκεκριμένης 
καταστάσεως, προβλημάτων, προοπτικῶν καί τοποθετήσεων. Ἐπισημαίνω 
ἐπιτροχάδην μερικά ἐξ αὐτῶν.

1. Ὁ κόσμος μας εἶναι κόσμος μαζικῶν πληθυσμιακῶν μετακινήσεων. 
Ἡ Εὐρώπη, ἡ Ἀμερική, ἡ Ἀσία, ἡ Ἀφρική ζοῦν μίαν συνεχῆ ποικιλότροπον 
μετακίνησιν ἀνθρωπίνων μαζῶν. Τοῦτο σημαίνει ὅτι αἱ Ἐκκλησίαι μας καί 
οἱ πιστοί μας ζοῦν καταστάσεις συνυπάρξεως μέ ριζικῶς διαφοροποιημένα 
πολιτιστικῶς καί θρησκειολογικῶς στοιχεῖα, χαρακτηριζόμενα εἰς πολλάς 
περιπτώσεις ἀπό ἔντονον θρησκευτικοπολιτιστικόν φανατισμόν. Τό ἐπί πλέον 
ἰδιάζον χαρακτηριστικόν τοῦ φαινομένου εἶναι ὅτι αἱ ὡς ἄνω εὐρύταται 
μετακινήσεις πληθυσμῶν εἶναι ἐν πολλοῖς ἀσταθεῖς καί ὡς ἐκ τούτου αἱ 
δυνατότητες ταχείας προσαρμογῆς καί ἁρμονικῆς συνυπάρξεως μειωμέναι. 
Σχετικά παραδείγματα ἔχομεν στήν Ἀμερικήν, τά Βαλκάνια, τήν Ἐγγύς 
Ἀνατολήν κ.λπ. (Παράδειγμα σχολείων τοῦ Brooklyn καί τοῦ Manhattan τῆς 
Νέας Ὑόρκης).

2. Ὁ σύγχρονος κόσμος, δεύτερον, εἶναι κόσμος παγκοσμιοποιήσεως 
τῆς ἐπικοινωνίας καί τῆς πληροφορίας. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, τοὐλάχιστον ἐν 
δυνάμει, ἔχουν πρόσβασιν εἰς τάς αὐτάς εἰδήσεις, τάς αὐτάς πληροφορίας καί 
τά αὐτά προγράμματα πολυεπιπεδικῆς ἐνημερώσεως. Οὕτω καλλιεργεῖται μιά 
ἐπικρατοῦσα αἴσθησις κοινοκτημοσύνης τῆς γνώσεως καί τῆς ἐνημερώσεως 
περί τοῦ τί συμβαίνει ἀνά πᾶν λεπτόν εἰς τόν πλανήτην μας. Τοῦτο εἰς πλείστους 
ἀνθρώπους δημιουργεῖ μίαν βεβαιότητα γνώσεως τῆς ἀληθείας περί τοῦ ἐν 
τῷ κόσμῳ εἶναι καί γίγνεσθαι, πρᾶγμα τό ὁποῖον ἔχει δραματικάς ἐπιπτώσεις 
ἐπί τοῦ θέματος τῆς Ἐκκλησίας, ὡς μοναδικοῦ φορέως καί ἐκφραστοῦ τῆς 
ὑπερτάτης καί ἁπολύτου ἀληθείας περί τοῦ ἐν κόσμῳ εἶναι καί γίγνεσθαι. 
Διά τόν ρεαλιστήν ἄνθρωπον τῶν καιρῶν μας ἡ ἀλήθεια σχετικοποιεῖται καί 
ἐκφράζεται διά τῆς συνεχοῦς πληροφορήσεως εἰς τήν ὁποίαν ἔχουν ἄμεσον 
πρόσβασιν οἱ πάντες.

3. Τρίτον, ὁ κόσμος μας εἶναι κόσμος πρωτοφανοῦς εὐθραυστότητος, 
ἀβεβαιότητος καί ἀνασφαλείας. Εἶναι κόσμος ἐντός τοῦ ὁποίου τό μόνον 
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οὐσιαστικῶς προβλέψιμον εἶναι τό ἀπρόβλεπτον καί ἀπροσδόκητον. Ἰδίως 
μετά τήν 11ην Σεπτεμβρίου 2001, οἱ ἄνθρωποι ζοῦν μέ τήν αἴσθησιν ὅτι εἶναι 
εὐάλωτοι, ὅτι ἡ ζωή των ἐξαρτᾶται ἀπό παράγοντας κατ᾽οὐσίαν ἀνεξελέγκτους. 
(Παράδειγμα ἀπό τό World Economic Forum: Thinking thw Unthinkable). Ἐν 
ὄψει αὐτῆς ἀκριβῶς τῆς αἰσθήσεως, τό αὔριον τῶν ἀνθρώπων εἶναι χρόνος ὑπό 
αἵρεσιν, ὑπό σκιάν ἰσχυρῶν ἀμφιβολιῶν. Τό θέμα ἔχει προφανεῖς ἐπιπτώσεις 
ἐπί τοῦ ἔργου καί τῆς προοπτικῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας, δηλαδή ἐπί 
τοῦ συγκεκριμένου σκοποῦ τῆς Ἐκκλησίας σήμερον.

4. Τέταρτον, ὁ σύγχρονος κόσμος εἶναι κόσμος ηὐξαμένου πόνου 
καί θλίψεως ἐπί παγκοσμίου ἐπιπέδου. Πεῖνα, ἀσθένεια, πόλεμοι, θάνατοι 
ἀδόκητοι ἤ βίαιοι ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, ἀποτελοῦν συμπτώματα μόνιμα 
καί θλιβερά τῆς συγχρόνου ἀνθρωπότητας. Παραλλήλως, ὁ πόνος, ὡς πολύ 
καλῶς γνωρίζομεν, μεταλλάσσεται εἰς ἀγανάκτησιν καί εἰς ἐκρηκτικήν 
ἐπαναστατικότητα, λόγῳ τῆς προκλητικῆς ἀδικίας καί ἀνισότητος, λόγῳ 
τῆς ἀγρίας ἐκμεταλλεύσεως τῶν ἀδυνάτων ἀπό τούς ἰσχυρούς καί τῆς 
ἐντεινομένης διαφορᾶς μεταξύ ἐχόντων καί μή ἐχόντων. Καί ἐνταῦθα, ἡ 
Ἐκκλησία δέν δύναται νά ἀγνοήσῃ τά τεράστια προβλήματα.

5. Τέλος, πέμπτον, διά νά περιορισθῶμεν εἰς στοιχειώδη δειγματοληπτικήν 
ἀναφοράν, ὁ κόσμος μας εἶναι κόσμος μερικῆς ἤ ὁλικῆς ἐκλείψεως τῆς χαρᾶς 
καί ἀντικαταστάσεώς της διά τῆς ἡδονῆς καί τῆς ἀπολαύσεως. Ἡ ἡδονοθηρία 
καί ἡ ἀχαλίνωτος τάσις πρός παντός εἴδους ἀπολαύσεις ἔχουν δημιουργήσει 
παγκοσμίως τάς γνωστὰς καταστάσεις ἑνός σεξολογικοῦ πληθωρισμοῦ καί 
μιᾶς θλιβερᾶς κυριαρχίας τῶν ναρκωτικῶν καί  τῶν ἐθιστικῶν ἐν γένει οὐσιῶν 
συνδεομένων μέ παντοειδεῖς ἀπολαύσεις. Τό ἐπί πλέον ἰδιάζον χαρακτηριστικόν 
τῶν καταστάσεων αὐτῶν εἶναι ὁ φρενήρης ρυθμός ἀναπτύξεως καί ἡ ἀμεσότης 
τῆς ἐπιζητουμένης ἀπολαύσεως. Νέοι πρίν ἤ κλείσουν τόν κύκλον τῆς 
ἐφηβείας των ἔχουν δοκιμάσει τά πάντα, ὅπως οἱ ἴδιοι δηλώνουν, μέ συνεπείας 
ἤ νά ἔχουν αἰχμαλωτισθῆ εἰς ἕνα ψυχοφθόρον, σαρκοβόρον, καί τελικῶς 
θανατηφόρον τρόπον ζωῆς ἤ νά ἔχουν βυθισθῆ εἰς καταστάσεις καταθλίψεως, 
λόγῳ ἀνίας καί πλήρους ἀδιαφορίας διά τήν ζωήν ἡ ὁποία δέν ἔχει πλέον νά 
τούς προσφέρῃ ἐνδιαφέροντα καί ἀξιόλογα πράγματα. Εἰς ἀντιμετώπισιν τῶν 
ὡς ἄνω θλιβερῶν καταστάσεως, ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς χριστιανικῆς 
ζωῆς προφανῶς κέκτηται ἀποφασιστικόν ρόλον.
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ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ
ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΟΝ

Ἕνα δεύτερον μεῖζον θέμα διά τό ὁποῖον πρέπει νά εἴμεθα ἐνήμεροι 
ὅταν ὁμιλῶμεν περί τοῦ σκοποῦ τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι τό θέμα τοῦ ποῖοι 
ἀκριβῶς ἀποτελοῦν τήν Ἐκκλησίαν μας σήμερον. Ποῖον εἶναι τό ἀνθρώπινον 
στοιχεῖον τό ὁποῖον ἀποτελεῖ τό σύνολον τῶν πιστῶν τῶν θεοσώστων 
Ἐπαρχιῶν μας; Γενικεύοντες καί ἁπλουστεύοντες, διά λόγους εὐχερεστέρας 
παρακολουθήσεως, θά ἠδυνάμεθα νά διακρίνωμεν δύο θεμελιώδεις κατηγορίας 
πιστῶν συγκροτούντων τό ἐκκλησιαστικόν πλήρωμα:

1. Ἡ πρώτη ἀποτελεῖται ἀπό ὅλους τούς βαπτισθέντας, οἱ ὁποῖοι μετέχουν 
συνειδητῶς καί συστηματικῶς εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας ὡς στρατευμένα 
μέλη της. Τοῦτο σημαίνει, κατά τό μᾶλλον καί ἧττον, συνεπῆ λατρευτικήν 
ζωήν μέ συμμετοχήν εἰς τά ἱερά Μυστήρια, προσφορά εἰς τάς διαφόρους 
δραστηριότητας ἐπί ἐνοριακοῦ ἐπιπέδου καί συμβολήν εἰς τά γενικώτερα ἔργα 
εὐρυτέρων ἐκκλησιαστικῶν συνόλων (Μητροπόλεων, Ἀρχιεπισκοπῶν κ.λπ.) 
Σημαίνει ἐπίσης συνειδητήν προσπάθειαν βιώσεως τῆς χριστιανικῆς ζωῆς καί 
ἐνσαρκώσεως τοῦ γνησίου ὀρθοδόξου ἤθους καί τῆς ὑγιοῦς εὐσεβείας.

2. Ἡ δευτέρα κατηγορία πιστῶν ἀποτελεῖται ἀπό βαπτισθέντας μέν ἀλλ᾽ 
ἔχοντας μᾶλλον χαλαράν ἕως καί ἀνενεργόν σχέσιν πρός τήν τρέχουσαν καί 
ἄμεσον ζωήν τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ λατρευτικός των βίος εἶναι ἀπό ἀναιμικός ἕως 
καί ἀνύπαρκτος, καί ἡ συμμετοχή των εἰς ἐκκλησιαστικάς δραστηριότητας 
ἐμφανῶς ἐλλιπής.

3. Ὑπάρχει καί μία τρίτη κατηγορία ἡ ὁποία κατ᾽οὐσίαν δέν εἶναι κατηγορία 
πιστῶν διότι οἱ συγκροτοῦντες αὐτήν δέν εἶναι βαπτισθέντες Ὀρθόδοξοι. Τήν 
ἀναφέρομεν ἐν τούτοις, διότι πρόκειται περί ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι προέρχονται 
ἐκ μεικτῶν γάμων πρώτης ἤ δευτέρας γενεᾶς καί συνεπῶς ἔχουν ἐξ ἀμέσου 
κληρονομικότητος στοιχεῖα ὀρθοδόξου καταγωγῆς, καί, κατά τεκμήριον, 
στοιχεῖα εὐμενοῦς διαθέσεως καί ἀποκλίσεως πρός τήν Ὀρθόδοξον πίστιν.

Ὡς εἶναι φυσικόν, αἱ ὡς ἄνω κατηγορίαι ἀποτελοῦν γενικεύσεις, αἱ ὁποῖαι 
καλύπτουν ἀπειρίαν ἀποχρεώσεων καί διαφοροποιήσεων καί ὑπαγορεύουν 
ἀναλόγους προσαρμογάς εἰς τόν τρόπον ἀντιμετωπίσεώς των ὑπό τῆς 
Ἐκκλησίας καί ἐντάξεώς των εἰς τά ποιμαντικά καί παιδαγωγικά προγράμματά 
της, πρᾶγμα τό ὁποῖον δέν εἶναι εὔκολον.

Μία ἐπί πλέον διευκρίνησις ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ εἶναι ἀπαραίτητος. 
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Ἡ ἀνωτέρω ἀναφερθεῖσα πρώτη κατηγορία τῶν βαπτισθέντων καί συνει-
δητῶν, μετεχόντων εἰς τήν ζωήν καί τό ἔργον τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι 
ὁμοιογενής κατηγορία πιστῶν. Ἐνταῦθα, συμπεριλαμβάνονται ἄνθρωποι 
μέ ὑπερσυντηρητικάς, συντηρητικάς, μετριοπαθεῖς, καί τέλος φιλελευθέρας 
τοποθετήσεις, μέ σαφῶς διαφοροποιημένας ἐμφάσεις ἤ πνευματικούς 
προσανατολισμούς εἰς τήν χριστιανικήν των ζωήν. Εἴς τινας περιπτώσεις οἱ 
ἐν λόγῳ προσανατολισμοί ἐνδέχεται νά προσλαμβάνουν μορφήν μονομεροῦς 
προσκολλήσεως εἰς ὡρισμένον κύκλον ἰδεῶν, δογματικῶν προτιμήσεων καί 
ἐμμονῆς εἰς αὐστηρῶς προσδιορισμένους τρόπους δράσεως τῆς Ἐκκλησίας. 
Ἀπότοκος τῆς τοιαύτης ἐμμονῆς ἐνδέχεται νά εἶναι μία τάσις ἀπομονωτισμοῦ 
ἔναντι ἑτεροδόξων, ἑτεροπολιτισμικῶν ἤ ἑτεροεθνικῶν ἀνθρωπίνων συνόλων.

Διά τάς ἐνορίας, αἱ ὁποῖαι ἐσχηματίσθησαν ἐκ μεταναστῶν δέον νά 
προστεθοῦν δύο ἐπί πλέον διαφοροποιήσεις:

1. Ἡ πρώτη συνδέεται μέ τό φαινόμενον τῶν μεικτῶν γάμων. Αἱ ἐκ τῶν 
γάμων αὐτῶν προκύπτουσαι οἰκογένειαι διαφέρουν εἰς σημαντικόν βαθμόν 
τῶν κλασικῶν οἰκογενειῶν ὁμοδόξων-ὁμοεθνῶν καί ἀπαιτοῦν εἰδικήν 
ποιμαντικήν μέριμναν.

2. Ἡ δευτέρα διαφοροποίησις ὀφείλεται εἰς τήν διαφοράν χρόνου καί 
σταδίου μεταναστεύσεως. Δέν εἶναι ὁμοία ἡ νοοτροπία καί ἡ αὐτοσυνειδησία 
τοῦ πρωτογενοῦς μετανάστου τοῦ προεχρόμενου ἐξ ἀγροτικοῦ χωρίου τοῦ 
τόπου καταγωγῆς του και τοῦ τρίτης ἤ τετάρτης γενεᾶς ἑλληνοαμερικανοῦ 
νέου γεννηθέντος καί διαβιοῦντος εἰς πολυάνθρωπον ἀστικόν κέντρον 
τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Ἡ ἀπόστασις νοοτροπίας καί ἤθους μεταξύ τῶν 
ἀνωτέρων εἶναι ἐνίοτε ἀγεφύρωτος, μέ δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις ἐπί τοῦ σκοποῦ 
καί τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας.

O ΑΛΗΘΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΩΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ὡς εἶναι ἀναμενόμενον, δέν πρόκειται ἐνταῦθα νά ἐπινοήσωμεν κάποιον 
σκοπόν ἤ νά προσδιορίσωμεν κάποιον σκοπόν ἐνσωματοῦντες εἰς αὐτόν 
ὅραμα καί καινοφανεῖς προοπτικάς. Ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας ἁπλούστατα 
εἶναι δεδομένος. Ἔχει δοκιμασθῆ ἐπί εἴκοσι αἰῶνας καί παραμένει ὁρατός καί 
ψηλαφητός ὡς μακρά ἱστορία καί πολυτιμωτάτη ἐμπειρία ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ 
ἡμῶν Πατριαρχείῳ. Ἔχει δοκιμασθῆ κατά τήν διαδρομήν μακρᾶς καί 
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πολυκυμάντου πορείας ἐν τῇ ἱστορίᾳ, ἔχει ποτισθῇ μέ τό αἷμα ἑκατομμυρίων 
μαρτύρων, ἔχει ἐπιβεβαιωθῆ μέ ἑκατοντάδας χιλιάδων σελίδων κειμένων 
ἀποσταγμάτων τῆς εὐλαβείας καί μεγαλοφυΐας τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, 
καί ἔχει σφραγισθῆ μέ τήν μαρτυρίαν τῆς ἁγιότητος τῶν εὐγενεστέρων 
πνευμάτων τῆς ἀνθρωπότητος, δηλαδή τῶν ἁγίων. Ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας 
εἶναι νά συνεχίσῃ ἐν τελείᾳ πληρότητι, ἀπολύτῳ γνησιότητι καί ἀπαραλλάκτῳ 
ἀκριβείᾳ τό ἔργον καί τήν ἀποστολήν τοῦ θείου ἱδρυτοῦ καί θεμελιωτοῦ της, 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Χριστοῦ.

 Κατά μίαν γνωστήν ἔκφρασιν ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Κύριος Ἰησοῦς 
Χριστός παρατεινόμενος εἰς τούς αἰῶνας.

 Ἑπομένως ἀληθής σκοπός τῆς Ἐκκλησίας ὡς σώματος τοῦ Χριστοῦ μέ 
κεφαλήν αὐτόν τοῦτον τόν Κύριον εἶναι:

Νά σκέπτεται ἐν Χριστῷ.
Νά φρονῇ ἐν Χριστῷ.
Νά ζῇ ἐν Χριστῷ.
Νά ὁμιλῇ ἐν Χριστῷ.
Νά δρᾷ ἐν Χριστῷ, καί
Νά διακονῇ τόν ἄνθρωπον καί τόν κόσμον ὡς αὐτός οὗτος ὁ Χριστός.

Ἡ  Ἐκκλησία ἐβίωσε τόν σκοπόν αὐτόν ἐν μέσῳ ἑνός κόσμου θλίψεως, 
ἁμαρτίας, ἀλλά καί ἀναζητήσεως τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ πίστει ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς 
εἶναι μονίμως παρών συμφώνως πρός τήν ρητήν ὑπόσχεσίν του «ἰδού ἐγώ 
μεθ᾽ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 
28:20). Καί τόν ἐβίωσε ἔχουσα ἐπίσης τήν διηνεκῆ ἐνοίκησιν καί καθοδήγησιν 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὥστε νά παραμένῃ ἀνά τούς αἰῶνας σῶμα καί στόμα 
καί ζῶσα εἰκών καί παρουσία Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τόν κόσμον. Ἡ χριστόμορφος 
ὀντότης, πραγματοποιεῖ τόν ὡς ἄνω σκοπόν ἀκολουθοῦσα ἀπαρεγκλίτως τά 
βήματα τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ καί συνεχίζουσα τό ἔργον του.

Ἡ Καινή Διαθήκη μᾶς προσφέρει τέσσαρας μείζονας ἀπόψεις, αἱ ὁποῖαι 
περιγράφουν τό ἔργον αὐτό τοῦ Κυρίου. Ἡ Ἐκκλησία, ὡς συνεχίζουσα ἐν 
πιστότητι καί γνησιότητι τό ἔργον αὐτό, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ καί τόν σκοπόν, 
προορισμόν καί ἀποστολήν της ἐν τῶ κόσμῳ, διατηρεῖ ἀναλλοίωτον τήν 
συνείδησιν τῶν τεσσάρων καινοδιαθηκικῶν ἀπόψεων περί τοῦ ἔργου τοῦ 
Κυρίου. Ἀξίζει νά παραθέσωμεν τάς χριστολογικάς αὐτάς ἀπόψεις ἐν ἄκρᾳ 
συντομίᾳ.
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1. Ἡ πρώτη ἄποψις ἀναφέρεται εἰς τό ἔργον τοῦ Κυρίου ὡς ἀποκαλύπτοντος 
καί διδάσκοντος τήν ἀπόλυτον ἀλήθειαν. Οἱ θεόπνευστοι Εὐαγγελισταί 
Ματθαῖος καί Ἰωάννης μᾶς ἔδωκαν ἀνάγλυφον τήν εἰκόνα αὐτήν. Τά μακρά 
διδακτικά κείμενα τοῦ Ματθαίου, ὅπως ἡ ἔξοχος «Ἐπί τοῦ ὄρους Ὁμιλία», 
προβάλλουν τήν μοναδικότητά τοῦ Ἰησοῦ ὡς Διδασκάλου αὐθεντικῶς 
ἀποκαλύπτοντος τήν ἀλήθειαν. Ὁ δέ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης διέσωσε διά 
τήν Ἐκκλησίαν μίαν μακράν καί μοναδικήν εἰς τά εὐαγγέλια σειράν λόγων 
τοῦ Κυρίου, εἰς τούς ὁποίους κυριαρχεῖ ἀκριβῶς ἡ ἔννοια τῆς ἀληθείας ὅπως 
λ.χ. «Ἐγώ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καί εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τόν κόσμον, ἵνα 
μαρτυρήσω τῇ ἀληθεία» (Ἰω. 18:37), «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» 
(Ἰω. 14:16), «Ἐγώ τήν ἀλήθειαν λέγω» (Ἰω. 8:45), καί «γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν 
καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰω. 8:32).

 Ἡ Ἐκκλησία, ὡς συνεχίζουσα τό ἔργον τοῦ Χριστοῦ καί οὖσα τό στόμα 
αὐτοῦ δέν δύναται νά μήν ἔχῃ ὡς πρωταρχικόν σκοπόν τήν ἀδιάκοπον 
προσφοράν τῆς καθαρᾶς ἀληθείας τῆς ἐν Χριστῷ ἀποκαλυφθείσης.

2. Ἡ δευτέρα μείζων χριστολογική ἄποψις ἀναφέρεται εἰς τό ἔργον τοῦ 
Κυρίου ὡς φιλανθρώπου ἰατρoῦ, ὡς θεραπευτοῦ τῶν ποικίλων πληγῶν καί 
τῶν τραυμάτων τῶν ἀνθρώπων. Ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής Λουκᾶς, διεζωγράφησε 
μέ ἀπαράμιλλον τρόπον τήν χριστολογικήν αὐτήν ἄποψιν τοῦ ἔργου τοῦ 
Κυρίου καί μεταξύ ἄλλων παρέδωκε διά τοῦ εὐαγγελίου του εἰς τήν Ἐκκλησίαν 
τόν ὑπέροχον θησαυρόν τῶν παραβολῶν τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου καί τοῦ 
Ἀσώτου (Λουκ. 10:30-37 καί 15:11-32). Ἐνταῦθα προβάλλεται μέ ἀνάγλυφον 
τρόπον ἡ ἀπύθμενος θεραπευτική στοργή τοῦ Ἰησοῦ, τοῦ μονίμως καί ἀενάως 
ἐπιχέοντος ἔλαιον καί οἶνον (Λουκ. 10:34) ἐπί τάς πληγάς τῶν ἀνθρώπων, 
τοῦ «θεραπεύσαντος πάντας τούς κακῶς ἔχοντας» (Ματθ. 8:16) «ἐπί ἑκάστῳ 
αὐτῶν τάς χεῖρας ἐπιτιθείς» (Λουκ. 4:40). Ἐκφραστικώτατα ὁ Ἀπόστολος 
Πέτρος εἰς τήν συγκινητικήν περίπτωσιν τοῦ ἑκατοντάρχου Κορνηλίου, τήν 
ὁποίαν ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς περιγράφει εἰς τάς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων 
(Πράξ. 10:1-48), διεκήρυξεν ὅτι ὁ «Ἰησοῦς ὁ ἀπό Ναζαρέτ... διῆλθεν εὐεργετῶν 
καί ἰώμενος πάντας...» (Πράξ. 10:38). Ἐντεῦθεν ἐξηγεῖται διατί ὁ Κύριος κατά 
τήν χαρακτηριστικήν διατύπωσιν τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ ἀπέστειλε 
τούς ἀποστόλους «κηρύσσειν τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί ἰᾶσθαι τούς 
ἀσθενοῦντας» (Λουκ. 9:2) καί ἔδωκε τήν σαφεστάτην ἐντολήν «εἰς ἥν ἄν πόλιν 
εἰσέρχησθε... θεραπεύετε τούς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς καί λέγετε αὐτοῖς, ἤγγικεν 
ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ (Λουκ. 10:8-9).
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Σκοπός τῆς Ἐκκλησίας ὡς σώματος Χριστοῦ εἶναι ἡ συνέχισις εἰς ὅλα τά 
πιθανά καί δυνατά ἐπίπεδα τοῦ θεραπευτικοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου. Ἡ Ἐκκλησία 
καί οἱ ἄνθρωποί της ὀφείλουν νά διέρχονται ὡς Ἐκεῖνος, «εὐεργετοῦντες καί 
ἰώμενοι πάντας» (Πράξ. 10:38).

3. Ἡ τρίτη μείζων καινοδιαθηκική χριστολογική ἄποψις μέ ἀποφασιστικάς 
συνεπείας διά τόν προσδιορισμόν τοῦ σκοποῦ τῆς Ἐκκλησίας ἀναφέρεται εἰς 
τό λυτρωτικόν ἔργον τοῦ Κυρίου, ὡς σταυρωθέντος καί ἀναστάντος διά τήν 
σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων. Ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής Μᾶρκος καί ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος ἑστιάζουν ἰδιαιτέρως τήν προσοχήν μας εἰς τό κεντρικόν αὐτό θέμα, 
τό ὁποῖον καί συνιστᾶ τήν οὐσίαν τοῦ εὐαγγελίου. Τό μέγιστον τοῦ πόνου καί 
τοῦ πάθους ἐν ὄψει τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου, ἐν ἀδιακόπῳ συνυπάρξει 
μέ τό μέγιστον τῆς χαρᾶς καί τῆς δυνάμεως, ἐν ὄψει τῆς σωτηρίας καί τῆς 
ἀναστάσεως, ἀποτελοῦν ὡς γνωστόν σταθερά θέματα τοῦ κατά Μᾶρκον 
εὐαγγελίου καί τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Παύλου.

Εἶναι χαρακτηριστική, καί βεβαίως ὄχι τυχαία, ἡ προαναγγελία τοῦ 
πάθους τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεώς του ὑπό τοῦ ἰδίου τοῦ Κυρίου εἰς 
τρία συνεχόμενα κεφάλαια τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Μάρκου (8:31· 9:31 καί 10:33) 
μέ κατάληξιν τήν διακήρυξιν ὅτι «ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, 
ἀλλά διακονῆσαι καί δοῦναι τήν ψυχήν αὐτοῦ λύτρον ἀντί πολλῶν» (Μάρκ. 
10:45). Ὁ δέ Ἀπόστολος Παῦλος προσέφερεν εἰς τήν ἀνά τούς αἰῶνας καί 
μέχρι συντελείας τοῦ κόσμου ζῶσαν Ἐκκλησίαν ἀναριθμήτους διακηρύξεις 
τῆς θεμελιώδους αὐτῆς σωτηριολογικῆς πραγματικότητος. Τάς προσέφεραν 
ὑπό τήν μορφήν παραλλαγῶν τῆς μεγαλειώδους ὑμνολογικῆς ἐφράσεως τοῦ 
δευτέρου κεφαλαίου τῆς πρός Φιλιππησίους ἐπιστολῆς: «Τοῦτο γάρ φρονείσθω 
ἐν ὑμῖν ὅ καί ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὅς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμόν ἡγήσατο 
τό εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ᾽ ἑαυτόν ἐκένωσε μορφήν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι 
ἀνθρώπων γενόμενος, καί σχήματι εὑρεθείς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτόν 
γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ· διό καί ὁ Θεός αὐτόν 
ὑπερύψωσε καί ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι 
Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καί ἐπιγείων καί καταχθονίων, καί πᾶσα 
γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστός εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός» 
(Φιλιπ. 2:5-11).

Τάς προσέφερεν ἐπίσης εἰς πολλάς περιπτώσεις ὑπό τήν μορφήν τῆς 
προσωπικῆς ἐξομολογήσεως τοῦ τρίτου κεφαλαίου τῆς ἰδίας ἐπιστολῆς 
(Φιλιπ. 3:10), ὅταν ἀποκαλύπτει τόν βαθύτατον πόθον τοῦ «τόν γνῶναι αὐτόν 
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(δηλ. τόν Χριστόν) καί τήν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καί τήν κοινωνίαν 
τῶν παθημάτων αὐτοῦ».

Αὐτή ἀκριβώς ἡ γνῶσις καί ἡ κοινωνία καί ἡ παντί τρόπῳ καί σθένει 
μετάδοσις τῆς ἐμπειρίας τῆς διά τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου 
σωτηρίας, συνιστᾶ τήν οὐσίαν τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας ἀπ᾽ἀρχῆς καί μέχρι 
σήμερον. Καί ἑπομένως προσδιορίζει τόν σκοπόν τῆς  ζωῆς καί ὑπάρξεως τῶν 
ἐπί μέρους μελῶν της.

4. Ἡ τετάρτη μείζων χριστολογική ἄποψις τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀναφέρεται 
εἰς τό ἔργον τοῦ Κυρίου ὡς τοῦ μοναδικοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως. Θαυμάσιος 
πρός τοῦτο ὁδηγός ὑπῆρξεν ἀνά τούς αἰῶνας ἡ πρός Ἑβραίους Ἐπιστολή, ἡ 
ὁποία κυρίως εἰς μίαν σειράν ἑπτά κεφαλαίων (Ἑβρ. 4:14-10, 31) ἀναλύει τό 
ἔργον τοῦ Κυρίου ὡς τοῦ μεγάλου Ἀρχιερέως καί Ἡγουμένου τῆς λειτουργικῆς 
πράξεως καί τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς. Τῆς λειτουργικῆς πράξεως, ἡ ὁποία 
οἰκοδομεῖται ἐπί τῆς θεμελιώδους προτάσεως τῆς πρός Ἑβραίους ἐπιστολῆς ὅτι 
«οἱ μέν πλείονές εἰσι γεγονότες ἱερεῖς διά τῷ θανάτῳ κωλύεσθαι παραμένειν· ὁ 
δέ (Ἰησοῦς) διά τό μένειν αὐτόν εἰς τόν αἰῶνα ἀπαράβατον ἔχει τήν ἱερωσύνην· 
ὅθεν καί σῴζειν εἰς τό παντελές δύναται τούς προσερχομένους δι᾽αὐτοῦ τῷ 
Θεῷ, πάντοτε ζῶν εἰς τό ἐντυγχάνειν ὑπέρ αὐτῶν» (Ἑβρ. 7:23-25). Ὁ Κύριος 
Ἰησοῦς ὁ ἐπί τοῦ σταυροῦ προσενέγκας ἑαυτόν ζεῖ εἰς τό ἐντυγχάνειν ὑπέρ 
ἡμῶν. Ἡ Ἐκκλησία δέν δύναται νά μήν ἔχῃ ὡς σκοπόν τό νά ἀντανακλᾷ γνησίως 
ἐπί γῆς διά τῆς λατρευτικῆς ζωῆς της, τήν λατρευτικήν πραγματικότητα τῆς ἐν 
οὐρανοῖς ἀσιγήτου, λυτρωτικῆς μεσιτείας τοῦ ἀμνοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ Β΄ ΜΕΡΟΣ



ΕΠΕΤΕΙΑΚΟI ΕΟΡΤΑΣΜΟI
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛHΡΩΣΗ 50 ΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔOΞΟΥ ΑΚΑΔΗΜIΑΣ ΚΡHΤΗΣ

a
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2018 οργανώθηκαν στην Κρήτη εορταστικές 
εκδηλώσεις, με αφορμή τη συμπλήρωση πενήντα ετών λειτουργίας της 

Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης.

Ως γνωστόν, η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) ιδρύθηκε το 1968 από 
τον τότε Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίο Γαλανάκη, ο οποίος είχε 
ως κύριο συνεργάτη του τον Αλέξανδρο Παπαδερό, με οικονομική βοήθεια 
και της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας. Σκοπός της Ακαδημίας ήταν 
να γίνει κέντρο Διαλόγου, τόσο για θρησκευτικά όσο και για κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά, επιστημονικά και άλλα θέματα.

Η πορεία της Ακαδημίας αποδεικνύει ότι ο σκοπός για τον οποίο ιδρύ- 
θηκε έχει εκπληρωθεί. Σ’ αυτήν έχουν πραγματοποιηθεί, στα πενήντα χρόνια 
λειτουργίας της, χιλιάδες συνέδρια ποικίλου περιεχομένου. Σ’ αυτήν πραγματο-
ποιήθηκε και το μοναδικό γεγονός  της Ορθοδοξίας, οι εργασίες της Αγίας και 
Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τον Ιούνιο του 2016. Γενικά η 
Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης έχει επιβληθεί στον χριστιανικό κόσμο ως ένα 
από τα καλύτερα Ιδρύματα του είδους, σε όλο τον κόσμο. 

Στους επετειακούς εορτασμούς μετέσχαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης  
κ. Βαρθολομαίος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης 
Παυλόπουλος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος, ο Αρχιεπίσκοπος 
Τιράνων κ. Αναστάσιος, ο επίσκοπος Τουλσέας Βησσαρίων, εκπροσωπώντας 
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τον Πατριάρχη Ρουμανίας, και ο επίσκοπος  Σούπρασλ Ανδρέας, εκπροσω-
πώντας τον Μητροπολίτη Βαρσοβίας. Οι ως άνω είναι Εταίροι της Ακαδημίας. 
Συμμετέσχαν, επίσης, στους εορτασμούς και άλλοι κληρικοί και λαϊκοί Εταίροι 
της Ακαδημίας καθώς και πλήθος κόσμου.

Για να συμμετάσχει στους εορτασμούς, μετέβη στην Κρήτη, μέσω Αθηνών, 
το βράδυ της  Δευτέρας 1ης  Οκτωβρίου 2018, και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος, Εταίρος της Ακαδημίας, συνοδευόμενος από τον 
διευθυντή του ΚΕΤ κ. Γιάννο  Χαριλάου και τον γράφοντα. Στο αεροδρόμιο 
Χανίων υπεδέχθησαν τον Μακαριώτατο, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, 
ο Μητροπολίτης Κυδωνίας  και  Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός και ο Γενικός 
Διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας  Κρήτης κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς· 
στο ξενοδοχείο «Αύρα», στο Κολυμπάρι, όπου καταλύσαμε, τον Μακαριώτατο 
υπεδέχθη  ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος, που είναι και 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΑΚ. 

Την Τρίτη 3 Οκτωβρίου, στις 11 π.μ, πραγματοποιήθηκε η τρίτη Σύναξη 
των Εταίρων της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, όπου κάθε Εταίρος, πέραν 
από τον τυπικό χαιρετισμό του κατέθετε και τις εισηγήσεις του για το 
μέλλον της Ακαδημίας και τους τομείς στους οποίους αυτή θα μπορούσε να 
ξανοιχθεί. Ο Μακαριώτατος εισηγήθηκε όπως η ΟΑΚ ασχοληθεί πέραν των 
διεθνών, επιστημονικών και κοινωνικών προβλημάτων και με τα μείζονα 
προβλήματα του Ελληνισμού, όπως είναι η Τουρκική απειλή, το πρόβλημα των 
Μουσουλμάνων λαθρομεταναστών που απειλούν με αλλοίωση τον εθνικό 
χαρακτήρα Κύπρου και Ελλάδας, η υπογεννητικότητα και άλλα. Η εισήγηση 
του Μακαριωτάτου επικροτήθηκε αμέσως από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και 
από άλλους Εταίρους.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε,  μετά το πέρας της Σύναξης, ανάμεσα σ’ 
άλλα  περιλαμβάνονται και τα εξής:

"…. Τα μέλη της Συνάξεως θεωρούν ότι η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης 
καθ’ όλην την περίοδον  της πεντηκονταετούς λειτουργίας της, υπήρξε τόπος 
συναντήσεως και διαλόγου και προήγαγεν  ευρέως και αποτελεσματικώς , όσον 
ουδέν άλλον συναφές Ίδρυμα εις την Ελλάδα, τον διάλογον της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας με τον κόσμον. Ηυλογήθη, επίσης, υπό του παντεπόπτου Θεού, 
όπως φιλοξενήση την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, 
συμβάλλοντας τα μέγιστα εις την επιτυχία και εις την εύρυθμον διεξαγωγήν 
των εργασιών αυτής. 
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Τα μέλη της Συνάξεως θεωρούν ότι επιβάλλεται, η διά παντός δυνατού 
τρόπου στήριξις και προαγωγή της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης προς 
απρόσκοπτον συνέχισιν του έργου και εκπλήρωσιν των σκοπών αυτής. Έργον 
ιερόν και μαρτυρία της Ορθοδοξίας εν τω συγχρόνω κόσμω. Προτείνεται 
δε, όπως συνεχισθή η ενημέρωσις, κληρικών και λαϊκών, επί των κειμένων 
της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Δέον όπως εντοπισθώσι, διά καταλλήλων 
συνεδριακών εκδηλώσεων, αι επικείμεναι επιπτώσεις της τετάρτης βιομηχανικής 
επαναστάσεως και της ψηφιακής εποχής, υπό την πνευματικήν καθοδήγησιν 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των λοιπών Προκαθημένων των Αγιωτάτων 
Ορθοδόξων Εκκλησιών, καθώς και άλλων Οικουμενικών Εκκλησιαστικών 
Οργανισμών (Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών, Συμβούλιον Ευρωπαϊκών 
Εκκλησιών κ.ά).  

Τέλος δε, παροτρύνομεν και στηρίζομεν κάθε πρωτοπόρον και θαρραλέαν 
πρωτοβουλίαν, η οποία θα συμβάλη εις τον σεβασμόν του ανθρωπίνου 
προσώπου, του φυσικού περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας προς 
προαγωγήν του έργου της Εκκλησίας, της διακονίας του ανθρώπου και  την 
δόξαν του Θεού…"

Το απόγευμα, στην παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας 
κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, έγιναν τα θυρανοίξια του νεόδμητου προσκυ-
νηματικού ναού του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού, στην κοινότητα καταγωγής 
του, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Στη συνέχεια εγκαινιάστηκε από τον  
Παναγιώτατο η νέα πτέρυγα του Ανουσσάκειου Ιδρύματος, στην Κίσσαμο.

Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου, τελέστηκε η Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή 
Γωνιάς, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη, και στη συνέχεια 
έγιναν τα εγκαίνια του Κειμηλιαρχείου της Μονής. Το μεσημέρι, ο δήμαρχος 
Πλατανιά παρέθεσε επίσημο γεύμα στον Παναγιώτατο και όλους τους 
προσκεκλημένους.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, Τετάρτης 3ης Οκτωβρίου, έγινε η πανηγηρι-
κή τελετή για τα πενηντάχρονα της ΟΑΚ. Τελέστηκε στην αρχή αγιασμός από 
τον Παναγιώτατο και ακολούθησαν οι χαιρετισμοί του Γενικού Διευθυντή του 
Ιδρύματος κ. Κων. Ζορμπά και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, 
Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου. Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί 
- ομιλίες των Επισήμων.
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Η ομιλία του Μακαριωτάτου  Αρχιεπισκόπου Κύπρου έχει ως ακολούθως:

Παναγιώτατε,
Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Μακαριώτατοι,
Σεβασμιώτατοι,
Κυρίες και Κύριοι,

Οι πρόσφατες μνήμες, για όσους είχαμε συμμετάσχει στην Αγία 
και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, πριν από δύο χρόνια, 
αναμιγνύονται σήμερα, στον χώρο τούτο, με παλαιότερες και προσδίδουν 
στο εορταζόμενο επετειακό γεγονός διαστάσεις μεγαλείου. Και μόνο το 
γεγονός της σύγκλησης, στους χώρους της, τής Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, 
που είναι το σημαντικότερο, αναμφίβολα, απ’ όσα πραγματοποιήθηκαν 
εδώ, θα ήταν αρκετό να καθιερώσουν την Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης 
στην πανορθόδοξη και στην παγχριστιανική συνείδηση. Είχε, όμως, ήδη 
προηγουμένως, από καιρού, επιβληθεί παγκοσμίως η Ακαδημία. Κι η σημερινή 
λαμπρή σύναξη για την εορταστική επισήμανση των πενήντα χρόνων από την 
ίδρυσή της, μαρτυρεί του λόγου το αληθές.

Η σκέψη μας, αναγκαστικά, ανατρέχει, σήμερα, και ανασκοπεί τους χρόνους 
της σύλληψης και υλοποίησης της ιδέας για το μεγάλο αυτό έργο και στέκεται με 
θαυμασμό μπροστά στους πρωτεργάτες και όσους εργάστηκαν γι’ αυτό.

Η δεκαετία του ’60 ήταν, πράγματι, κρίσιμη για ολόκληρη την ανθρωπό-
τητα. Βρίσκονταν, τότε, σε έξαρση τα απελευθερωτικά κινήματα που προοιω-
νίζονταν ένα κόσμο, απαλλαγμένο από την αποικιοκρατία. Συνιστούσε, 
ταυτόχρονα, η δεκαετία εκείνη και μιαν περίοδο επιστημονικών προσπαθειών 
και αγώνων για κατάκτηση της φύσης. Άρχισαν, όμως, τότε, να χαλαρώνουν 
επικίνδυνα και οι κοινωνικοί ιστοί παγκοσμίως, να περιφρονούνται, χωρίς 
προσχήματα, βασικές κοινωνικές αξίες και η ίδια η ανθρώπινη προσωπικότητα. 

Η Ελλάδα περνούσε την αστάθεια των κυβερνητικών αλλαγών και των 
καθημερινών διαδηλώσεων, που κατέληξαν στην επάρατη δικτατορία και τη 
φίμωση κάθε ελεύθερης δημοκρατικής φωνής.

Πέραν τούτων, παρουσιάζονταν και οι συνήθεις ύποπτοι, που πρόβαλλαν 
και τότε το επιχείρημα ότι σκοπός της Εκκλησίας είναι η ικανοποίηση 
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αποκλειστικώς και μόνο των υπερβατικών αναζητήσεων του ανθρώπου, χωρίς 
να δικαιούται να έχει άποψη για τα μεγάλα σύγχρονα κοινωνικά και άλλα 
προβλήματα, τα οποία χαρακτήριζαν ως κοσμικές υποθέσεις.

Ευτυχώς, όμως, σε οριακούς καιρούς εμφανίζονται στη χειμαζόμενη 
κοινωνία, άνθρωποι πρωτοπόροι, αποφασισμένοι να την εξυγιάνουν και να 
τη μεταμορφώσουν, όχι με κενά και πομπώδη κηρύγματα αλλά με έργα θετικά 
και πρακτικά.

Έτσι και τότε, στην εσχατιά αυτή της Ελληνικής γης, εφάνη μορφή 
ανεπανάληπτη ο μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης, τον οποίο καθηκόντως 
μνημονεύουμε σήμερα, μαζί με όλους τους συνεργάτες του και ιδιαίτερα 
τον Αλέξανδρο Παπαδερό, και οι οποίοι κατανοούσαν ότι οι χριστιανοί δεν 
μπορούμε να αγνοούμε τον πολιτισμό του καιρού μας· ότι όποιες και όσο 
σημαντικές και αν είναι οι επιφυλάξεις ή οι αντιρρήσεις μας απέναντί του, 
είμαστε αναγκασμένοι μ’ αυτόν τον πολιτισμό να αναμετρηθούμε πνευματικά· 
αυτόν τον πολιτισμό να φωτίσουμε με το φως της χριστιανικής αποκάλυψης 
και να τον γονιμοποιήσουμε  με τα ζωοποιά σπέρματα της εκκλησιαστικής 
παράδοσης και εμπειρίας.

Υπερόχως μεγάλη διάνοια, με σκέψεις φαεινές και ενοράσεις ου τις 
τυχούσες, άνθρωπος που ήξερε τι ήθελε και πώς να το επιδιώξει, ο μητροπολίτης 
Ειρηναίος θα μείνει στην εκκλησιαστική Ιστορία της Κρήτης, και όχι μόνο, ως 
ο πιο επίμονος οραματιστής αλλά και δημιουργός των όσων οραματιζόταν. 
Με τα έργα του, ολόκληρη πολιτεία με εργαστήρια απασχόλησης ανδρών 
και γυναικών, πύργωσε, σε καιρούς δύσκολους, στις αγωνιώσες ψυχές του 
ποιμνίου του, αισιοδοξία, πίστη, δυνάμεις αγωνιστικότητας για την ατομική 
και εθνική του επιβίωση.

Προπάντων, όμως, συνέλαβε το πρωτοποριακό όραμα αυτού του εξόχου 
έργου. Η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης θα αποτελούσε, κατά τους οραματισμούς 
του, τον αμφικτιονικό δεσμό των απανταχού της γης επιστημόνων και 
φιλεπιστημόνων· όχι μόνο των Ελλήνων και των φιλελλήνων, αλλά των κάθε 
εθνικότητας και ειδικότητας. Δεν θα’ ταν, όμως, μόνο  κέντρο επιστήμης και 
παιδείας. Θα γινόταν κοινό κτήμα όλων των Ελλήνων και στήριγμά τους. 
Αναμενόταν να γίνει, όπως και έγινε, ένα σημαντικό υπόβαθρο για στερέωση 
των δεσμών της Κρήτης με τις πνευματικές της ρίζες, γέφυρα αμφίδρομης 
επικοινωνίας με το σεπτό κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τη Μητέρα 
Εκκλησία.
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Κάθε λαός προσφέρει στην κοινή προσπάθεια του παγκόσμιου πολιτισμού 
ό,τι έχει. Κι αν η Ορθόδοξη Ελλάδα και ο πάνσεπτος Οικουμενικός Θρόνος 
δεν είχαν τότε, ούτε βέβαια και σήμερα, να προσφέρουν στην ανθρωπότητα 
δάνεια, πυραύλους, φάρμακα, τρόφιμα και άλλα υλικά, είχαν να προτείνουν 
και να προσφέρουν το ήθος τους και το πνεύμα τους, που θα διαχεόταν, μέσω 
της Ορθοδόξου Ακαδημίας της Κρήτης, σ’ όλο τον κόσμο.

Έτσι, στους δύσκολους καιρούς του ξανοίγματος της Επιστήμης προς το 
άγνωστο, ιδρύεται κέντρο Επιστημών, σημείο αναφοράς των επιστημόνων. 
Στους χρόνους της δικτατορίας και της λογοκρισίας, εμφανίζεται μοναδικό 
κέντρο ελεύθερου διαλόγου, επιστημονικού και κοινωνικού. Στην εποχή 
της εκκλησιαστικής αμφισβήτησης, δίνεται έμπρακτη απάντηση για την 
αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας και τη δυνατότητα παρέμβασής της στον 
σύγχρονο κόσμο.

Η ίδρυση της Ακαδημίας, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στηλίτευε 
καταστάσεις, καταδίκαζε την εσωστρέφεια καθώς και τους ανέκφραστους, 
αυτούς που βρίσκονταν σε άπνοια και «περισυλλογή κοιλίας», αυτούς που’ 
ταν προσηλωμένοι σε εμμονές και τους προσπερνούσε η ζωή. Ήταν και μια 
εφαρμογή του «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη»· και τα έθνη 
που δεν είχαν, ακόμα, γνωρίσει τον Χριστό, αλλά  και εκείνα που Τον είχαν 
γνωρίσει, αλλά Τον κατεδίωξαν επί δεκαετίες στον εικοστό αιώνα, καθώς και 
εκείνα που Τον απώθησαν στο περιθώριο, με την υπεροψία και την αδιαφορία 
τους, και έβαλαν στη θέση Του τις δικές τους θεότητες : το χρήμα, τις ανέσεις, 
την ποικίλη ανηθικότητα.

Γιορτάζοντας, σήμερα, πανηγυρικά τα πενηντάχρονα της Ορθοδόξου 
Ακαδημίας Κρήτης, δεν θα πρέπει να περιοριστούμε στους επαίνους για το 
μέχρι τώρα επιτελεσθέν έργο. Πρώτιστο καθήκον όλων θα πρέπει να είναι η 
διερεύνηση τρόπων συνέχισης και επέκτασης του έργου της.

Ο άνθρωπος του 21ου αιώνα έχει κυριολεκτικά απορρυθμιστεί.  Αξίες, οι 
οποίες για αιώνες θεωρούνταν ως βάσεις του πολιτισμού, διασαλεύονται και 
κατακρημνίζονται. Κι ο σημερινός άνθρωπος διέρχεται τον πλάνητα βίο του όπως 
ο άσωτος της παραβολής, πεθυμώντας να χορτάσει «ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον 
οἱ χοῖροι». Μα και χωρίς  αυτή την εμφανή αποστασία από το θέλημα του Θεού,  
ο άνθρωπος από μόνος του, ιδιαίτερα στην εποχή μας, χωρίς χειραγωγία, 
αδυνατεί να δώσει απαντήσεις στα πιεστικά ερωτήματα της ύπαρξης και του 
προορισμού. Μπορεί η λογική του ανθρώπου να οδήγησε στα καταπληκτικά 
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επιτεύγματα της προηγμένης τεχνολογίας, καταρρέει, όμως, μπροστά στο 
αναπόδραστο του θανάτου. Δεν μπορεί να εναρμονίσει την ιδέα του κυρίαρχου 
ανθρώπου με το ευτελές παίγνιο της φθοράς και της ειμαρμένης.

Αν, λοιπόν, ήταν αναγκαία η ύπαρξη της Ακαδημίας πριν από πενήντα 
χρόνια, είναι πολύ περισσότερο από αναγκαία σήμερα. Αν δώσουμε απαντήσεις 
στον κόσμο για καίρια υπαρξιακά του ερωτήματα, αν δώσουμε το παρόν μας 
στη διαλεκτική των πνευματικών ρευμάτων που διασταυρώνονται  πάνω από 
τα κεφάλια των σύγχρονων ανθρώπων, θα έχουμε μεταγγίσει το ορθόδοξο 
ήθος, τη στάση ζωής που ενδόμυχα αναζητεί ο άνθρωπος κάθε εποχής. Λόγος 
αναχρονιστικός, αναπόφευκτα γίνεται και αναξιόπιστος.

Ευθύνη, επομένως, όλων, ιδιαίτερα ημών των Εταίρων της Ακαδημίας, 
να συμπαρασταθούμε στο έργο του σημερινού Προέδρου, Μητροπολίτου 
Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου, του Γενικού Διευθυντή κ. Κωνσταντίνου 
Ζορπά και όλων των υπευθύνων της. Όσο κι αν νιώθουμε «πτωχοί καὶ πένητες» 
να διαχειριστούμε τη βαρύτιμη κληρονομιά των πενήντα καρποφόρων ετών 
που πέρασαν, όσο κι αν «συστελλώμεθα φόβῳ» μπροστά στο μεγαλεπήβολο 
του εγχειρήματος, δεν θα πρέπει να παραμείνουμε απλοί αχθοφόροι της 
μεγαλειώδους παράδοσης και ουραγοί στο ιστορικό γίγνεσθαι.

Προσωπικά, ως Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου και βιώνοντας, 
ως εκ της θέσεώς μου, εντονότερον τα προβλήματα του Ελληνισμού στην 
αιμάσσουσα, ημικατεχόμενη και κινδυνεύουσα με πλήρη εκτουρκισμό 
ιδιαίτερη πατρίδα μου, θα έβλεπα και έναν ειδικότερο ρόλο για την Ορθόδοξη 
Ακαδημία Κρήτης στη νέα εποχή. Θα πρέπει με τα προγράμματά της και όλα 
τα εις τη διάθεσή της μέσα, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το κυριότερο 
πρόβλημα του Ελληνισμού, που δεν είναι άλλο από τον Τουρκικό επεκτατισμό, 
ο οποίος απειλεί και την εθνική και τη θρησκευτική υπόστασή μας.

Οι τρόποι με τους οποίους εκδηλώνεται ο τουρκικός επεκτατισμός είναι 
πολλοί και ευδιάκριτοι στον καθένα: Είναι οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί και 
οι καθημερινές προκλήσεις εκ μέρους της Τουρκίας· η διοχέτευση στρατιών 
Μουσουλμάνων λαθρομεταναστών σε Ελλάδα και Κύπρο· ο εποικισμός των 
κατεχομένων εδαφών της Κύπρου· η δημογραφική έκρηξη στην Τουρκία, σε 
συνδυασμό με την υπογεννητικότητα σ’ εμάς· η υπόσκαψη των αξιών και 
της γλώσσας μας· η επιχειρούμενη αποσύνδεσή μας από την Ιστορία και τον 
πολιτισμό των προγόνων μας·  η χαλάρωση των ηθών με την ψυχοσωματική 
αποχαύνωση που επιβάλλουν ξένα κέντρα, και άλλοι.
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Θα πρέπει, ως εκ τούτου με πρωτοποριακά προγράμματα και εξειδικευμένα 
συνέδρια, να επιχειρηθεί ανάσχεση της εγκατάλειψης και καταστροφής της 
γλώσσας μας που είναι φορέας των αξιών, του πολιτισμού και της παράδοσής 
μας· να αντιμετωπισθεί  αποτελεσματικά η υπογεννητικότητα στον τόπο μας· 
να αναχαιτισθούν οι ροές των λαθρομεταναστών· να στραφούμε στις ρίζες 
μας· να αναπτύξουμε μιαν αποτελεσματική άμυνα· να καταγγείλουμε τον 
εποικισμό ως έγκλημα πολέμου.

Πέραν, λοιπόν, του γενικότερου ρόλου της Ακαδημίας, ο οποίος προοιω-
νίζεται ελπιδοφόρος, οι Έλληνες αναμένουμε κι έναν ειδικό ρόλο που θα 
βοηθήσει, ώστε να συνεχίσουμε την ιστορική και πολιτιστική παρουσία μας 
στα πατρογονικά εδάφη μας.

Αποδίδουμε φόρο τιμής προς τους πρωτεργάτες αυτού του ιδρύματος 
κι όσους εργάστηκαν για προώθηση των σκοπών του. Ευχαριστούμε κι 
όσους σήμερα εργάζονται για την πρόοδο της Ακαδημίας. Δοξάζουμε, όμως, 
πρωτίστως τον Θεό, ο οποίος ευλόγησε πλουσιοπάροχα το επιτελεσθέν 
έργο. Τον παρακαλούμε να ευλογήσει και τη νέα πεντηκονταετία στην οποία 
εισέρχεται η Ακαδημία, προς δόξα της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας και της 
ενταύθα πνευματικής θυγατέρας της.

Η μακρά τελετή τελείωσε με ομιλίες του Οικουμενικού Πατριάρχη και 
του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν με θαυμασμό στον ιδρυτή της ΟΑΚ 
μακαριστό Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίο, μια ξεχωριστή μορφή, 
που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην περιοχή και τους ανθρώπους της, όχι 
μόνο στον θρησκευτικό αλλά και στον κοινωνικό τομέα. Εξήραν, επίσης, το 
έργο που επιτελέστηκε κατά τα 50 χρόνια της λειτουργίας της Ορθόδοξης 
Ακαδημίας Κρήτης, το οποίο και αναλύεται σε εκδοθέντα επετειακό τόμο που 
επιγράφεται  «Διακονία- Διάλογος- Καταλλαγή». Ευχή όλων ήταν, όπως ο 
Θεός ευλογήσει το πνευματικό αυτό Ίδρυμα και κατά τη νέα πεντηκονταετία 
στην οποία εισέρχεται, προς όφελος όχι μόνο της Ορθοδοξίας και του  
Χριστιανισμού αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Ο Μακαριώτατος και οι Συνοδοί του επέστρεψαν, μέσω Αθηνών, την 
Παρασκευή 5 Οκτωβρίου, στην Κύπρο.
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Για λόγους ιστορικούς και αξιλολογικούς αναφέρουμε ότι  η Ακαδημία 
Αθηνών, το ανώτατο Πνευματικό Ίδρυμα της Χώρας, βράβευσε στη δημόσια 
πανηγυρική συνεδρία της 21ης Δεκεμβρίου 2017, με τιμητική διάκριση, αυτήν 
του αργυρού μεταλλίου, την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης: «ὅτι ἐπὶ ἔτη 
πεντήκοντα εἰς τὴν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως προβολήν, τὴν καταλλαγὴν καὶ 
τὴν τῶν θρησκειῶν συνεργασίαν ποικιλοτρόπως καὶ ἐξόχως συμβάλλεται», 
όπως σημειώνεται εις τον τίτλο της βραβεύσεως, ο οποίος συνόδευε το 
αργυρούν μετάλλιο.

Το δε απόσπασμα της Εκθέσεως του Γενικού Γραμματέως της Ακαδημίας 
Αθηνών κ. Βασιλείου Χ. Πετράκου, αναφέρει μεταξύ άλλων: «…. Ἡ βασικὴ 
ἀποστολὴ τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἡ διαλογικὴ μαρτυρία καὶ ἡ λειτουργικὴ 
διακονία τῆς Ὀρθοδοξίας στόν σύγχρονο κόσμο, ἡ ἀφιέρωση στήν 
καλλιέργεια τοῦ πνεύματος τοῦ διαλόγου ἀνάμεσα στήν Ὀρθοδοξία καὶ 
στις ἄλλες ὁμολογίες καὶ θρησκεῖες καὶ γενικότερα ἀνάμεσα στὴν πίστη, 
τὴν ἐπιστήμη καὶ τὸν πολιτισμό».



ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ 
ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ  

ΣΕ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΣΕ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ

 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

a
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και μέσα σε κλίμα χαράς, κατάνυξης και 
συγκινήσεως, και με την παρουσία πολυπληθούς εκκλησιάσματος, 

τελέστηκε την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό Ναό της του 
Χριστού Γεννήσεως στην Τάλα της Πάφου, γενέτειρα του Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος 
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του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου και συλλει- 
τουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βρυούλων κ. Παντε-
λεήμονος και Κορωνείας κ. Παντελεήμονος, του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου 
Χύτρων κ. Λεοντίου, του Καθηγουμένου της Ι. Μ. Αποστόλου Βαρνάβα 
Αρχιμ. κ. Ιωάννου και πολλών κληρικών.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ο Μακαριώτατος τέλεσε την 
εις πρεσβύτερο χειροτονία του διακόνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου π. 
Τριφυλλίου Ονησιφόρου, τον οποίο στη συνέχεια προχείρισε σε Αρχιμανδρίτη. 

Μετά την είσοδο των τιμίων Δώρων, οι διάκονοι αρχικά και στη συνέχεια οι 
πρεσβύτεροι προσέφεραν στον Μακαριώτατο τον υποψήφιο προς χειροτονία. 

Λίγο πριν το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Μακαριώτατος απένειμε 
στον νέο ιερομόναχο το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτη.

Για το χαρμόσυνο γεγονός προσήλθαν στη Θεία Λειτουργία πολλοί 
ιερείς και πλήθος κόσμου, για να τιμήσουν με την παρουσία τους, να 
εκφράσουν τα θερμά τους συγχαρητήρια και τις ολόθερμες ευχές τους για 
κάθε εκκλησιαστική καρποφορία στο νέο Αρχιμανδρίτη.

ΑΞΙΟΣ, ΑΝΑΦΩΝΗΣΕ Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ.

ΑΞΙΟΣ, ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

ΚΑΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΕΨΑΛΛΕ ΛΙΓΕΩΣ

«ΑΞΙΟΣ, ΑΞΙΟΣ, ΑΞΙΟΣ».

Στην ομιλία του, ο Μακαριώτατος με ιδιαίτερη συγκίνηση μοιράστηκε με 
τον κόσμο τη χαρά που αισθανόταν για αυτό το  ευχάριστο εκκλησιαστικό 
γεγονός, και, προσφωνώντας τον νέο Αρχιμανδρίτη, είπε τα ακόλουθα.

Πανοσιολογιώτατε άγιε Αρχιμανδρίτα,

Με πολλή χαρά σήμερα κατά τη Θεία Λειτουργία δάνεισα στο Άγιο 
Πνεύμα και χέρια και στόμα και γλώσσα και δι’ εμού αυτό το τελεταρχικό Άγιο 
Πνεύμα σε ανεβίβασε στον δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης και εισήλθες επί τα 
ενδότερα του θυσιαστηρίου, εκεί όπου «ἐπιθυμοῦσι ἄγγελοι παρακύψαι».  
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Εφεξής θα έχεις την ύψιστη χαρά και τιμή  να τέμνεις «ἀναιμάκτῳ τομῇ σῶμα 
τὸ δεσποτικόν», κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο.

Το ιερό Θυσιαστήριο αποτελεί την κορύφωση των Μυστηρίων της 
Εκκλησίας μας. Συνεπώς, πατρικά και με αγάπη πολλή σε συμβουλεύω, όπως 
με την ίδια ευλάβεια και με το ίδιο ιερό δέος, που σήμερα στάθηκες, άγγιξες 
και ατένισες το ιερό θυσιαστήριο, με την ίδια κατάνυξη να το αντικρίζεις 
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πάντοτε,  σε όλη σου την ιερατική ζωή και πορεία. Μην αφήσεις τη συνήθεια 
να σου μειώσει το δέος  ενώπιον του εκπληκτικού θαύματος, που θα επιτελείς 
με τα ιερατικά σου χέρια. Μην εξοικειωθείς ποτέ με το ιερό θυσιαστήριο. Η 
κάθε σου Λειτουργία επιβάλλεται να τελείται με τον ίδιο σεβασμό και με το 
ίδιο δέος, με την ίδια αγνότητα και με την ίδια αγάπη,  ως να λαμβάνει χώρα 
για πρώτη φορά.

Πάτερ Τριφύλλιε,

Οφείλω να σε συγχαρώ, πραγματικά, για την υπέρβαση, την οποία 
έκανες, τόσο για τον εαυτό σου, όσο και για την Εκκλησία. Αυτό σε τιμά όλως 
ιδιαιτέρως διότι αντιλήφθηκες πολύ νωρίς ότι βάδιζες προς το κενό. Διότι 
η προϊσταμένη αρχή της Μονής της μετανοίας σου βαδίζει σε λανθασμένη 
πορεία. Και επαναλαμβάνω ότι είναι προς τιμή σου που πήρες αυτή την 
απόφαση, διότι εγκαίρως συνειδητοποίησες αυτή τη λανθασμένη πορεία 
και αποφάσισες να υπηρετήσεις την Εκκλησία της ιδιαίτερης πατρίδας σου. 
Κοντά μας έχεις να επιτελέσεις έργο Θεού, τόσο στο δικό μου το γραφείο 
όπου σε έχω τοποθετήσει, αλλά και στο έργο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, που 
με τη σημερινή χειροτονία σου αναλαμβάνεις νέα καθήκοντα. Είμαι σίγουρος 
ότι πιστά θα την υπηρετήσεις. 

Το ήθος σου, η ταπείνωσή σου, η όλη βιοτή σου κατά το διαρρεύσαν έτος 
της εδώ παρουσίας σου, είναι μία εγγύηση ότι με τον ίδιο ζήλο θα συνεχίσεις 
τη θετική προσφορά σου στην υπηρεσία του λαού μας. Έχουμε, αδελφέ, 
κληθεί να υπηρετήσουμε αυτόν τον υπέροχο λαό που μας έχει εμπιστευθεί 
ο Θεός. Και όντως, ο κυπριακός λαός είναι ένας υπέροχος λαός. Όταν εμείς 
σταθούμε δίπλα σ’ αυτόν τον λαό, δεν έχουμε να φοβηθούμε οτιδήποτε όσο κι 
αν μαίνονται οι εχθροί αυτού του τόπου, εκείνοι που βυσσοδομούν εις βάρος 
του. Άλλωστε, πιστεύουμε ότι η δύναμη του Θεού και η ευλογία της Παναγίας 
μας είναι πάντοτε μαζί μας, και «εἰ ὁ Θεὸς μεθ’ ἡμῶν, τίς καθ’ ἡμῶν;».

Αγαπητέ μου π. Τριφύλλιε,

Τα σημερινά συγχαρητήρια ποτέ ας μη σε παρασύρουν. Όλος ο κόσμος 
που ήρθε σήμερα, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, όλοι σήμερα θα σε συγχαρούν. 
Οι καμπάνες της Εκκλησίας κτυπούσαν χαρμόσυνα για σένα. Στο εξής, όμως, 
γνώριζε ότι θα είναι σκληρός ο αγώνας σου∙ δεν θα είναι δρόμος ανθόσπαρτος. 
Και ανηφορικός θα είναι και ακανθώδης, και πικρίες θα δοκιμάσεις και 
παραγνωρίσεις και αντιξοότητες κάθε μορφής. Αλλά πάντοτε να γνωρίζεις 
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ότι τους σωστούς και καλούς και ενάρετους  κληρικούς ο Θεός δεν τους 
εγκαταλείπει. Οι ελπίδες σου πάντοτε να είναι στραμμένες προς τον Θεό. 

Γνώριζε ότι η πόρτα του γραφείου μου θα είναι πάντοτε ανοικτή για 
σένα. Όλοι οι Αδελφοί θα είναι κοντά σου. Και μαζί θα υπηρετούμε τον λαό 
του Θεού, διότι αυτό είναι το θέλημά Του, αυτό είναι το καθήκον μας. 

 Όλοι εμείς, και οι άγιοι Αρχιερείς που συλλειτούργησαν μαζί μας και 
όλο το εκκλησίασμα, χείρας ικέτιδας υψώνουμε προς τον Θεό, και ολοψύχως 
ευχόμαστε, όπως η Χάρις του Κυρίου ημών  Ιησού Χριστού και η αγάπη του 
Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εἴη μετά σου πάσας 
τας ημέρας της ζωής Σου. 

Στην αντιφώνησή του, ο νέος Αρχιμανδρίτης πατήρ Τριφύλλιος, ανα-
φέρθηκε με πολλή συγκίνηση στην αγάπη με την οποία ο Μακαριώτατος τον 
περιέβαλε από την πρώτη στιγμή και για τη  μεγάλη και εξαιρετική τιμή που η 
Εκκλησία, μέσω του Μακαριωτάτου, του απένειμε.
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 Η αντιφώνηση του νέου Αρχιμανδρίτη έχει ως ακολούθως:

  Μακαριώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,

«Πτοοῦμαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ἀμηχανῶ ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων 
διὰ τὸ μέγεθος τῆς τιμῆς». (Ἀρχ. Μακαρίου Γ΄, χειροτονητήριος λόγος εἰς 
πρεσβύτερον)

Δοξολογῶ, ὅμως, ὑμνολογῶ καὶ προσκυνῶ, ὅση μοι δύναμις, τὸν ἐν 
Τριάδι Θεὸν διὰ τὴν πρόσκλησιν, τὴν συγκατάβασιν, τὸ πολυεύσπλαγχνον, τὸ 
πολυέλεον.

Ἡ σιωπὴ καὶ ἡ προσευχὴ θὰ ἦταν ἴσως ἡ πολυτιμότερη καὶ αὐθεντικότερη 
στάση αὐτῆς τῆς στιγμῆς, Μακαριώτατε.

Πλημμυρισμένος ἀπὸ αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης ἔσπευσα σήμερα, μὲ 
βηματισμὸ ἀργό, νὰ δρασκελίσω τοὺς ἀναβαθμοὺς τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ 
πανσέπτου αὐτοῦ ναοῦ τῆς τοῦ Κυρίου μας Γεννήσεως, τοῦ ὁποίου εἶσθε 
κτίτωρ, γιὰ νὰ μετάσχω στὴ δεσποτικὴ ξενία καὶ ἀθάνατο τράπεζα, γευόμενος 
τὴν πυρφόρο Χάρη τοῦ δευτέρου βαθμοῦ τῆς Ἱερωσύνης. Ὅ, τι καὶ ἂν πῶ θὰ 
εἶναι λίγο, διότι μέσα μου, σὰν ὕμνος εὐχαριστίας, σχηματίζεται ἡ ῥήση τοῦ 
ἐπιστηθίου φίλου καὶ ἠγαπημένου μαθητοῦ, «ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς 
ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου 
τῆς ζωῆς· ….καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν». 

Καὶ ἐγὼ ἂν καὶ ἄπειρος, καὶ ἑώρακα καὶ μαρτυρῶ σήμερα διττῶς γιὰ 
τὴν ἐμπειρία τόσο τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ ὅσο καὶ 
τῆς πατρικῆς ἀγάπης Σας, Μακαριώτατε, τὴν ὁποία γεύομαι πολυμερῶς καὶ 
πολυτρόπως κατὰ τὸν χρόνο τῆς παραμονῆς μου κοντά Σας.

Ἔχω συναίσθηση, ὅτι καλοῦμαι νὰ γίνω «Θεοῦ συνεργός», διὰ τοῦ 
Μυστηρίου τῆς Ἱερωσύνης, ὄχι διὰ τὴν ἀρετήν μου καὶ τὴν δικαιοσύνην μου, 
ἀλλὰ διὰ τὴν ἄπειρον ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀσύλληπτον συγκατάβασίν 
Του πρὸς ἐμέ, καὶ νὰ εἶμαι οἰκονόμος τῆς Χάριτός Του καὶ νὰ ἐξαγγέλλω τὸν 
θεῖον λόγον Του, γιὰ νὰ προσφέρω μὲ τὸ ἔργο μου αὐτὸ τὴ λυτρωτική Του 
δωρεὰ εἰς τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς ἐνθαῤῥύνω.
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Μακαριώτατε,

Ἂν καὶ γνωρίζω καλῶς, ὅτι ἡ ψυχή σας ἀποποιεῖται τὸν λιβανωτὸν τῶν 
ἐπαίνων, ὅμως ἐπιτρέψατέ μου, μετὰ θάῤῥους, νὰ ὁμολογήσω τὴν ἀγάπη 
καὶ τὴν στοργὴ ποὺ μοῦ ἐδείξατε, ἡ ὁποία μόνον μὲ τὴν πατρικὴ δύναται νὰ 
συγκριθῇ.

Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς διακονίας μου κοντά Σας, δὲν συνάντησα 
τὸν ἀνώτατο ἐκκλησιαστικὸ ἄρχοντα ὁ ὁποῖος διοικεῖ ἀπρόσωπα, διατάσσει 
καὶ ἐπιβάλλεται στοὺς ὑφισταμένους του ἀπὸ καθέδρας, ἀλλὰ τὸν στοργικὸ 
πνευματικὸ  πατέρα, ποὺ πασχίζει νυχθημερὸν γιὰ τὰ παιδιά του, τὰ περιθάλπει 
καὶ τὰ νουθετεῖ, τὸν μακρόθυμο Ἐπίσκοπο ὁ ὁποῖος, προτάσσοντας πάντα τὴν 
συγχώρεση, κερδίζει ἐπάξια τὴν ἀγάπη καὶ τὸν σεβασμὸ τῶν γύρω του. 

Μέσα σ’ αὐτὴ τὴν πορεία προσπάθησα νὰ βρῶ κὶ ἐγὼ τὴ δική μου θέση καὶ 
νὰ διδαχθῶ ἀπὸ τὰ πολλαπλᾶ χαρίσματα καὶ τὴ σοφία Σας. Στὸ πολὺ μικρὸ καὶ 
σύντομο διάστημα ποὺ βρίσκομαι κοντά Σας, ἔμαθα ὅτι ὡς κληρικὸς πρέπει νὰ 
διακρίνομαι γιὰ τὴ σοβαρότητα, τὴν ἐργατικότητα, τὴν ὑπευθυνότητα. Κοντά 
Σας ἔμαθα νὰ δέχομαι τὸν καθένα, μὲ τὰ προτερήματα καὶ τὰ μειονεκτήματά 
του, καὶ νὰ ἐπιδεικνύω ὑπομονὴ καὶ ἀνοχή. Ἀκόμη, κοντά Σας ἔμαθα ὅτι πρέπει 
νὰ ἀποφεύγω τὸν ὑποκριτικὸ εὐσεβισμό, τὴ στείρα τυπολατρία, «τὸ ἔξωθεν 
τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος». Κοντά Σας ἔμαθα ὅτι πρέπει νὰ ἀναπαύω καὶ 
νὰ ξεκουράζω τὸν κάθε πονεμένο ἄνθρωπο ποὺ ἔρχεται κοντά μου. Γνωρίζω 
ὅτι σὲ ὅλα αὐτὰ ὑπῆρξα ἐλλιπής!

Παρακαλῶ πολύ, τὴν ἀγάπη Σας, νὰ παραβλέψετε ὅλα μου τὰ λάθη, 
τὶς ἀστοχίες καὶ παραλείψεις μου καὶ νὰ συνεχίσετε νὰ μὲ στηρίζετε καὶ νὰ 
μὲ καθοδηγεῖτε στὴν πορεία μου μέσα στὴν ἁγία Ἐκκλησία μας. Ἕνα ἁπλὸ 
εὐχαριστῶ εἶναι πολὺ λίγο ἀπέναντι στὴ δική Σας ἀγάπη καὶ μέριμνα γιὰ μένα. 
Θέλω νὰ ξέρετε ὅτι, γιὰ μένα σήμερα δὲν τελειώνει ἡ διακονία μου κοντά Σας, 
ἀλλὰ λαμβάνει μία εὐρύτερη διάσταση. Θὰ παραμείνω πιστὸς διάκονός Σας!

Θὰ βρίσκομαι κοντά Σας μὲ τὴν ἴδια καὶ περισσότερη ἀκόμη ἀφοσίωση, 
ὑπακοή, ἀγάπη καὶ προθυμία. Παρακαλῶ καὶ Ἐσεῖς μὴν παύσετε νὰ δείχνετε 
ἀνοχὴ ἀπέναντί μου καὶ νὰ μὲ ἀγκαλιάζετε μὲ τὴν πατρική Σας Ἀγάπη. Αὐτὸ 
θὰ εἶναι γιὰ μένα παρηγοριὰ καὶ κινητήριος δύναμη στὸ ἔργο τῆς ἱερατικῆς 
μου διακονίας.

Ἐὰν, ὡς διάκονος, ἔχοντας καθήκοντα κατώτερα καὶ ἀσύγκριτα περιο- 
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ρισμένα, αἰσθανόμουν τὸν ἑαυτό μου ἀνεπαρκῆ καὶ ὑστεροῦντα στὴν 
ἐκπλήρωση τῆς ἀποστολῆς μου, εὔλογα τώρα ἀναλογίζομαι μετὰ φόβου τὸ 
ἐπιπλέον βάρος τῶν ὑποχρεώσεων καὶ εὐθυνῶν ἔναντι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔναντι 
τῶν ἀνθρώπων, τὶς ὁποῖες ἐπιφορτίζομαι.  

 Ἐπιτρέψτε μου αὐτὴ τὴν ἱερὴ στιγμὴ νὰ εὐχαριστήσω ὅλους ἐκείνους, ποὺ 
μέχρι τώρα στάθηκαν συμπαραστάτες, εἰς τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ καὶ πορεία μου. 
Πρωτίστως νὰ εὐχαριστήσω ἐκ βάθους ψυχῆς τοὺς γονεῖς μου καὶ ἰδιαιτέρως 
τὴν σεβαστὴ κατά σάρκα γιαγιά μου Θέρσια, ἡ ὁποία, ἀπὸ νηπιότητός μου, μὲ 
γαλούχησε μὲ τὴν καλὴ καὶ ἀγαθὴ πίστη στὸν Θεό, ὁδηγώντας με συνεχῶς 
στὸν δρόμο Του, ὥστε νὰ ἀνάψει τὸ θεῖο πῦρ στὴν καρδία μου καὶ νὰ τὴν 
κατακαίει ἔκτοτε διηνεκῶς στὸ νὰ ὑπηρετῶ τὸ θέλημά Του.

Ἐπίσης, καθηκόντως μνημονεύω αὐτὴ τὴ στιγμὴ τὶς μακάριες ψυχὲς τῶν 
ἀειμνήστων πνευματικῶν πατέρων τῶν νεανικῶν μου χρόνων Κωνσταντίνου 
Μαυροκορδάτου καὶ Μιχαὴλ Καλλονᾶ, ποὺ πιστεύω ὅτι θὰ συμπροσεύχονται 
καὶ θὰ ἀγάλλονται γιὰ τὸ σημερινὸ γεγονός.

Θερμότατες καὶ ἀπὸ καρδίας εὐχαριστίες ἀπευθύνω στοὺς ἁγίους ἀρχιερεῖς 
καὶ λοιποὺς κληρικοὺς ποὺ σᾶς περιβάλλουν σήμερα, καθὼς ἐπίσης καὶ σ’ ὅλους 
τοὺς Γέροντες, πατέρες καὶ ἀδελφοὺς τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους. Οἱ ἱκεσίες τους 
πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο ἂς εἶναι σκέπη μου σ’ ὅλη μου τὴ ζωή. Εὐχαριστῶ, 
ἐπίσης, τοὺς κατὰ πνεῦμα καὶ σάρκα συγγενεῖς μου, τοὺς ἀδελφοὺς καὶ φίλους 
ἐκ τοῦ ἱερατικοῦ καταλόγου, τοὺς καθηγητές, συμφοιτητές, συναδέλφους καὶ 
συγχωριανοὺς ἀπὸ τὸν Λυθροδόντα καὶ τὸ Κοιλάνι, οἱ ὁποῖοι ούτε κόπο ούτε 
δαπάνη ὑπολόγισαν, γιὰ νὰ παραστοῦν σήμερα σ’ αὐτὸ τὸ μέγα γεγονός τῆς 
ζωῆς μου πρὸς συμπαράσταση καὶ συμπροσευχή. 

Εὐχηθεῖτε, παρακαλῶ πολύ, ὅπως ὁ Παράκλητος, «τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, 
Ὃ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται», Αὐτὸς ποὺ «ἱερέας τελειοῖ, ἀγραμμάτους 
σοφίαν ἐδίδαξεν, ἁλιεῖς θεολόγους ἀνέδειξεν» καὶ «ὅλον συγκροτεῖ τὸν θεσμὸν 
τῆς Ἐκκλησίας», διὰ πρεσβειῶν τῆς Μητρὸς τοῦ Κυρίου μας, Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου, καὶ τοῦ σήμερον ἑορταζομένου Τιμίου Προδρόμου, νὰ μὲ φωτίζει, 
νὰ θεραπεύει τὰ ἀσθενήματά μου, νὰ ἀναπληρώνει τὶς ἐλλείψεις μου, νὰ γίνει 
ποδηγέτης μου ὁδηγώντας τὰ βήματά μου στὴ νέα μου πορεία, τῆς ὁποίας 
ἀφετηρία εἶναι ἡ σημερινὴ ἡμέρα καὶ νὰ μὲ ἀξιώνει νὰ εὑρεθῶ δόκιμος ἱερεὺς 
τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Τὴν εὐχή Σας.
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Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, τελέστηκε επίσης το μνημό-
συνο των μακαριστών γονέων του Μακαριωτάτου. Μετά την απόλυση, ο νέος 
αρχιμανδρίτης π. Τριφύλλιος μοίρασε το αντίδωρο και αναμνηστικά δώρα σε 
όλους τους παρευρισκομένους και ακολούθησε ανοικτή δεξίωση.
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Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος  τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἀπεδέχθη ἀσμένως τὴν 
εἰσήγησιν τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ ΓΕΕΦ Ἀντιστρατήγου Ἠλία Λεοντάρη καί, κατὰ 
τὴν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 19ης Ἰουνίου 2018, ἀνεκήρυξεν τὴν Ὑπεραγίαν 
Θεοτόκον Προστάτιδα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς Κύπρου, ὥρισε δὲ  τὴν 8ην 
Σεπτεμβρίου, ὡς ἡμέραν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς Κύπρου.

Παραλλήλως συνέταξε καὶ τὴν ἀκόλουθον εὐχὴν τὴν ὁποίαν καὶ ἐνέταξε 
εἰς τὴν σχετικὴν Ἀκολουθίαν. 

Εὐχαριστοῦμέν Σοι Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, «τὸν διδάσκοντα τὰς χεῖρας ἡμῶν 
εἰς παράταξιν καὶ τοὺς δακτύλους ἡμῶν εἰς πόλεμον»1, «τὸν συντρίβοντα 

πολέμους ἐν ὑψηλῷ βραχίονι», «τὸν πατάξαντα τοὺς ἐχθροὺς τοῦ παλαιοῦ 
Ἰσραὴλ ἐν στόματι ξίφους»2, ἐπὶ τῇ προστασίᾳ ἥν παρέσχες τῷ ἔθνει ἡμῶν 
καθ’ ὅλην τὴν μακραίωνα αὐτοῦ Ἱστορίαν. Εὐχαριστοῦμέν Σοι καὶ ἐπὶ 
τῇ παρασχεθείσῃ ἡμῖν βοηθείᾳ, ἐν τοῖς πολυειδέσιν ἀγῶσιν ἡμῶν διὰ τὴν 
ὑπεράσπισιν τῶν ἐθνικῶν ἡμῶν ὁρίων καὶ τῆς ἐθνικῆς καὶ ἀνθρωπίνης ἡμῶν 
ἀξιοπρεπείας.

Ἱκετεύομέν Σε καὶ νῦν ὑπεράγαθε, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, καθ’ 
ἥν ἄγομεν τὴν ἑορτὴν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς πατρίδος ἡμῶν καὶ 
τὸ γενέσιον τῆς Ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, τῆς 

1  Ψαλ. 143,1
2  Ἰησ. 10-32
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ἀναδειχθείσης προστάτιδος καὶ ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τοῦ ἔθνους ἡμῶν: 
«ἐπιλαβοῦ ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν»3.

Γιγνώσκομεν ὅτι οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν  μυριοπλάσιοι, «ἐν ἅρμασι καὶ ἵπποις» 
ἀλλ’ἡμεῖς «ἐν τῷ ὀνόματί σου μεγαλυνθησόμεθα»4. Σοῦ γὰρ βουλομένου, εἷς 
διώξει χιλιάδας.

Οἴδαμεν, Κύριε, ὅτι διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν «ἐσμικρύνθημεν παρὰ πάντα 
τὰ ἔθνη καὶ ἐσμὲν ταπεινοὶ ἐν πάσῃ τῇ γῇ σήμερον»5. «Κρανίου τόπος» καὶ 
«ἀγρὸς αἵματος» κατέστη τὸ κατεχόμενον τμῆμα τῆς πατρίδος ἡμῶν. Πλήν, 
«Σοὶ μόνῳ ἁμαρτάνομεν, ἀλλὰ καὶ Σοὶ μόνῳ λατρεύομεν». Ἡ πρὸς Σὲ πίστις 
ἡμῶν ἐπιμαρτυρεῖ ἐνδομύχως ὅτι «οὐκ ἀπώσεται Κύριος τὸν λαὸν Αὐτοῦ». 
Διὰ τοῦτο ἱστάμεθα ἐν προδοκίᾳ ἀποκαλύψεως τοῦ ἐλέους Σου, ἵνα μὴ 
εἴπωσιν οἱ ἀσεβεῖς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν «ποῦ ἐστιν ὁ Θεὸς αὐτῶν;»

Ὁμολογοῦμεν ὅτι οὐκ ἐν τῇ ἰσχύι ἡμῶν πεποίθαμεν, ἀλλὰ τὴν Σὴν 
ἀπεκδεχόμεθα βοήθειαν. «Ἐὰν γὰρ μὴ Σὺ Κύριε φυλάξῃς πόλιν εἰς μάτην 
ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων». 

Ἐνίσχυσον, Κύριε, τῷ βραχίονί Σου τῷ ὑψηλῷ τὸν φιλόχριστον ἡμῶν 
στρατόν. Χάρισαι ὑγίειαν καὶ δύναμιν τῇ Ἡγεσίᾳ αὐτοῦ, τοῖς Ἀξιωματικοῖς, 
Ὑπαξιωματικοῖς, καὶ πᾶσι τοῖς μέλεσι τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς δοκι-
μαζομένης πατρίδος ἡμῶν. Φώτιζε καὶ καθοδήγει αὐτοὺς πρὸς ἐπιτέλεσιν τοῦ 
ὑπερτάτου χρέους αὐτῶν, τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ κατεχομένου τμήματος 
τῆς πατρίδος ἡμῶν. 

Τὰς ψυχὰς τῶν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἀγωνισαμένων καὶ πεσόντων 
καὶ τῶν ὑπὸ τῶν πολεμίων ἀναιρεθέντων ἀνάπαυσον μετὰ τῶν ἀπ’αἰῶνος 
εὐαρεστησάντων  Σοι∙ καὶ τοὺς ἐν αἰχμαλωσίᾳ καὶ ὁμηρείᾳ ὄντας ἀδελφοὺς 
ἡμῶν ἐπανάγαγε καὶ σύναψον τοῖς οἰκείοις αὐτῶν.

Προσάγομέν Σοι εἰς πρεσβείαν τὴν Ἄχραντον Θεοτόκον, διὰ τῆς 
γεννήσεως  τῆς ὁποίας σήμερον «ἡ χαρὰ ἐξήνθησε καὶ ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων 
ἐν κόσμῳ πολιτεύεται»,  ἵνα, ἐν ὅλῃ τῇ Κύπρῳ, ἐλευθερουμένη, δοξάζηταί 
Σου τὸ πανάγιον Ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.  
Ἀμήν.

3  Ψαλ. 34,2
4  Ψαλ. 19,8
5  Προσευχὴ Ἀζαρίου 13.



 Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΧΙ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

a
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Με δοξολογίες, ενδοσχολικούς εορτασμούς, παρελάσεις και άλλες εορτα- 
στικές εκδηλώσεις, σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου, ο κυ-

πριακός ελληνισμός τίμησε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Επίκεντρο των εορτασμών ήταν η Λευκωσία, όπου στον καθεδρικό ναό 
του Αγίου Ιωάννη, τελέστηκε πανηγυρική δοξολογία, χοροστατούντος του 
πρώτου τῇ τάξει Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου, ως εκπροσώπου του 
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσόστομου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΕΡΑ!"
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Στη δοξολογία, μεταξύ άλλων παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρέσβης της Ελλάδας, κ. Ηλίας Φωτόπουλος, 
ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Χαμπιαούρης, άλλα μέλη 
της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, εκπρόσωποι της Θεολογικής Σχολής 
της Εκκλησίας Κύπρου και αντιπροσωπίες σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της 
Αρχιεπισκοπικής περιφέρειας.

Τιμητικό απόσπασμα της Εθνικής Φρουράς και η φιλαρμονική της Δύναμης 
απέδωσαν τις δέουσες τιμές στους επισήμους μπροστά στον Καθεδρικό Ναό.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 
κ. Πρόδρομος Προδρόμου, ο οποίος επισήμανε ότι η επέτειος της 28ης 
Οκτωβρίου 1940 εκπέμπει το μήνυμα ότι η ενότητα είναι ένα διαχρονικό 
μήνυμα,  το οποίο καθορίζει τη νικηφόρα πορεία ενός λαού. Επίσης, τόνισε 
ότι η εποποιία του ’40 συνιστά οδηγό εθνικής συστράτευσης και  ότι είναι 
απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε η ανάγκη για αντίσταση και αγώνα μέχρι την 
τελική δικαίωση.

Η ομιλία του κυρίου Προδρόμου έχει ως εξής: 

Έμπλεοι εθνικής υπερηφάνειας, γιορτάζουμε σήμερα την 28η Οκτω-
βρίου∙ γιορτάζουμε την επικράτηση των ηθικών αξιών και των πανανθρώπινων 
αρχών, που υπερασπίστηκε ο ελληνισμός το 1940 απέναντι στην απειλή της 
απολυταρχίας και της βαρβαρότητας.

Όταν τον ξύπνησαν, ώρα τρεις τη νύχτα στις 28 Οκτωβρίου 1940, ο 
πρωθυπουργός της Ελλάδας Ιωάννης Μεταξάς βρήκε μπροστά του το πολεμικό 
τελεσίγραφο του Μπενίτο Μουσολίνι, που μετέφερε ο πρέσβης Γκράτσι. Αξίωνε 
το ιταλικό φασιστικό κράτος, να καταλάβει η Ιταλία «δια των ενόπλων αυτής 
δυνάμεων ορισμένα στρατηγικά σημεία του ελληνικού εδάφους».

Η απάντησή του Μεταξά ήταν «ΟΧΙ». Κατ’ ακρίβειαν του είπε, στη 
γαλλική που χρησιμοποιούσαν, «Alors c’est la guerre» – «λοιπόν έχουμε 
πόλεμο». Αυτή η απάντηση που έδωσε, το ΟΧΙ που είπε, ήταν η απάντηση 
σύσσωμου του ελληνικού λαού – παρά τη σκιά που υπήρχε, ως προς την 
αντιπροσωπευτικότητα της τότε ελληνικής Κυβέρνησης.

Αψηφώντας την ωμή απειλή της κραταιάς τότε Ιταλίας – η οποία ήταν 
σε συμμαχία με το ναζιστικό τερατούργημα του Αδόλφου Χίτλερ – που 
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προειδοποιούσε ότι «εις περίπτωσιν αντιστάσεως, η αντίστασις αυτή θα 
καμφθεί δια των όπλων», το ΟΧΙ του Πρωθυπουργού, «με φωνή συγκινημένη, 
αλλά στερεά» και με τα μάτια υγρά πίσω από τα γυαλιά, όπως γράφει ο 
Άγγελος Τερζάκης, ήταν η απάντηση που έβγαινε μέσα από ολόκληρη την 
ιστορία και την παράδοση των Ελλήνων.

Συγκινημένη, αλλά στερεά.

Ταυτόχρονα, ήταν όμως και απάντηση του σύγχρονου πολιτισμού 
απέναντι στην απεχθή εκείνη μορφή βαρβαρότητας και τυραννίας που 
ξεπήδησε μέσα στον εικοστό αιώνα.

Ένα δυνατό και αναπάντεχο ΟΧΙ, που έγινε πράξη στις παγωμένες 
βουνοκορφές του αλβανικού μετώπου και της Πίνδου από τον Έλληνα 
στρατιώτη, που πολέμησε ηρωικά και με αυταπάρνηση, αλλά και την  
Ηπειρώτισσα γυναίκα, όπως και τον απανταχού άμαχο ελληνικό πληθυσμό, 
που αψηφώντας τους κινδύνους και τις κακουχίες συμπαραστάθηκε ηθικά και 
συνέβαλε καθοριστικά στον ανεφοδιασμό του ελληνικού στρατού.

Ελληνίδες και Έλληνες,

Mέσα στη συλλογική μνήμη που συνέχει τον Ελληνισμό, που δένει και 
κρατάει το Pωμέϊκο, διάφορες ημερομηνίες, διάφορες στιγμές του χρόνου 
στέκουν σαν φαροδείκτες. Κάνουν ισοκράτημα στον αστέρευτο ύμνο της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ελευθερίας.  Το εθνικό μας ημερολόγιο είναι 
γεμάτο από ημερομηνίες που ανακαλούν στη μνήμη τους ηρωικούς αγώνες 
και τις αρετές του έθνους. Aνάμεσά τους δίκαια ξεχωρίζει η 28η Οκτωβρίου. 
Δίκαια, γιατί η επέτειος του OXI συγκεφαλαιώνει μέσα σε μια μόνη λέξη το 
νόημα της παρουσίας των Ελλήνων μέσα στην ιστορία:

OXI στους κατακτητές και τους εισβολείς.

OXI σε όσους επιβουλεύονται τη γη, τη συνείδηση και την περηφάνια 
των Ελλήνων που τους έχουν παραδοθεί, από γενιά σε γενιά, μέσα από τα 
βάθη της ιστορίας.

OXI στους σφετεριστές, εκείνους που δεν έχουν άλλο τρόπο να προσεγγίζουν 
τα επιτεύγματα του ειρηνικού πολιτισμού παρά αρπάζοντας και λεηλατώντας.

 ΟΧΙ λέμε και εμείς σήμερα, εδώ στην Κύπρο, στην τουρκική κατοχή και 
στις απειλές εκτουρκισμού του τόπου μας.
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Αλλά ΟΧΙ και στον ολοκληρωτισμό, τον ναζισμό και τον φασισμό που 
χτύπησαν τότε την πόρτα της Ελλάδας. Γιατί το OXI της 28ης Οκτωβρίου  έχει 
πολύπλευρη σημασία. Δεν ήταν μονάχα άρνηση σ’ έναν ξένο εισβολέα, αλλά 
ήταν και απόρριψη του φασισμού και του ναζισμού.

H Ελλάδα, χώρος ιστορικός, μέσα στον οποίο γεννήθηκαν και ανα-
δείχτηκαν οι μεγάλες έννοιες του πανανθρώπινου πολιτισμού, η ελευθερία, η 
δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η ισονομία, το θέατρο και η ανθρωπιστική παιδεία, 
θα ήταν η πρώτη χώρα που πρόβαλλε αποφασιστική αντίσταση στη μαύρη 
λαίλαπα του φασισμού, η οποία σκέπαζε τότε την Ευρώπη ολόκληρη. Πίσω 
από την άρνηση, πίσω από το γενναίο OXI, ήταν κατάφαση στην ανθρωπιά, 
στην ειρηνική δημιουργία, στην ελευθερία.

Από τα αρχαία χρόνια, την εποχή εκείνη που τα ελληνικά φύλα έβαλαν τα 
ανυπέρβλητα θεμέλια του πανανθρώπινου πολιτισμού, η γλυκιά χερσόνησος 
που περιστοιχίζεται από το ανεκτίμητο περιδέραιο που σχηματίζουν τα νησιά 
του Αιγαίου και η Κρήτη κι ακόμα πιο πέρα και η Κύπρος, η γη των Ελλήνων, 
είχε κατά καιρούς να αντιμετωπίσει σωρεία επίδοξων κατακτητών, εισβολέων 
και κουρσάρων.

H απάντηση ήταν πάντοτε η ίδια: OXI.

OXI στις Θερμοπύλες.

OXI στην Πόλη τη μεγάλη, τη Βασιλεύουσα, 

ΟΧΙ  στο Χάνι της Γραβιάς,

ΟΧΙ στο Αρκάδι, της Κρήτης,

OXI στο Τεπελένι, στην Κορυτσά, στα Καλάβρυτα.        

OXI στον Μαχαιρά και στο Λιοπέτρι.

Η απάντηση που πήρε ο Ιταλός πρέσβης, δεν μπορούσε και δεν ήταν 
άλλη από το «Μολών λαβέ» του εικοστού αιώνα. Η Ελλάς, όσο εξαρτάτο 
από τις δυνάμεις της, δεν θα επέτρεπε την επέκταση και την ηγεμονία των 
δυνάμεων του Άξονα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η μικρή σε μέγεθος Ελλάς, 
αλλά μεγάλη σε ιστορία και παράδοση πολιτισμού, γινόταν ανάχωμα στην 
επέκταση των δυνάμεων της βαρβαρότητας του 20ου αιώνα και παρείχε, έτσι,  
στους Συμμάχους τη δυνατότητα, να αναχαιτίσουν τελικά τον κίνδυνο.
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Κυρίες και κύριοι,

Σήμερα, ο απανταχού Ελληνισμός τιμά με αισθήματα εθνικής υπερη-
φάνειας την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και αποτίει φόρο τιμής στα 
άξια και σεπτά τέκνα του, που έγραψαν με τους αγώνες τους, τα ηρωικά 
κατορθώματα και τις θυσίες τους χρυσές σελίδες δόξας και ανεπανάληπτου 
ιστορικού μεγαλείου.

H ιστορία μας, κάτω από συχνά εντελώς διαφορετικές περιστάσεις, είναι 
φτιαγμένη απ’ την ίδια ποιότητα των ανθρώπων, απ’ την ίδια μαγιά της ψυχής. 
Έτσι, τα παλληκάρια που με τιτάνια προσπάθεια έσπρωχναν τα ζώα και τα 
μεταγωγικά να προχωρήσουν μέσα στα κακοτράχαλα βουνά της παγωμένης 
Πίνδου, τα παλληκάρια που με κρυοπαγήματα στα πόδια έσφιγγαν τα δόντια 
και βροντοφώναζαν «AEPA», κάνοντας τα όρη να συγκινηθούν και τα εχθρικά 
ασκέρια να διασκορπιστούν, ήτανε σα να φορούσαν στα πόδια τους του 
Παλαιολόγου τα κόκκινα σαντάλια κι απ’ αυτά να έπαιρναν τη δύναμη. Ήτανε 
σα να κρατούσαν στο χέρι το δοξασμένο σπαθί του Λεωνίδα, σα να ‘καιγε στα 
σωθικά τους η ιερή δάδα των Iερολοχιτών του Yψηλάντη, σαν να προστάτευε 
την καρδιά τους από τον παγωμένο αγέρα το ιερό λάβαρο της Aγίας Λαύρας 
κι η ευχή του Παλαιών Πατρών Γερμανού.

Απέναντι στο τελεσίγραφο του ιταλικού φασιστικού καθεστώτος, ο  
Ελληνικός λαός, σύσσωμο το ελληνικό έθνος, επέδειξε εκείνη τη σπάνια όσο 
και ανεκτίμητη συσπειρωτική δύναμη, που χαρακτηρίζει εμάς τους Έλληνες 
στις δύσκολες ώρες. Δεν θα πρέπει να το αποκρύψουμε ότι η Ελλάδα και 
τότε δοκιμαζόταν μέσα σε ανώμαλες πολιτικές συνθήκες και βίωνε εσωτερικό 
σπαραγμό. Πλην όμως, στην κρίσιμη ώρα, μπροστά στην εξωτερική πρόκληση 
ακόμα κι εκείνη η Κυβέρνηση που είχε εγκατασταθεί με τις γνωστές 
διαδικασίες, βρήκε το δρόμο της εθνικής τιμής κι έτσι εκπροσώπησε επάξια 
τον λαό και το έθνος ολόκληρο. Αλλά και ο λαός ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα 
με συγκινητική αυταπάρνηση. Κυρίως, ο λαός, συνενωμένος, έδωσε εκείνη 
την απαράμιλλη δύναμη που κρύβει στην ψυχή του: το εύψυχον που είναι 
ομόρρυθμο της ελευθερίας και μαζί έδωσε στην Ελλάδα τη νίκη, τη δίκαιη 
νίκη του αμυνόμενου υπέρ βωμών και εστιών. 

Γράφει σχετικά ο αείμνηστος πολιτικός ηγέτης, ακαδημαϊκός και λόγιος 
Παναγιώτης Κανελλόπουλος: «Υπάρχουν, ευτυχώς, στιγμές, που πέρα από 
κάθε άλλο κίνητρο ιστορικών πράξεων, ο απλός πατριωτισμός είναι η μονα-
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δική δύναμη ενός λαού. Αυτό συνέβη στις δραματικές και ένδοξες ώρες, που 
ξεκίνησαν από την 28η Οκτωβρίου 1940. Στις καρδιές όλων των Ελλήνων οι 
παλμοί ήταν πατριωτικοί. Μόνο ο πατριωτισμός ενώνει, έστω και παροδικά, 
έναν λαό απόλυτα. Και μόνο η ένωση αυτή προκαλεί το θαύμα».

Ως θαύμα χαρακτηρίζεται η αποτελεσματική αντίσταση του Ελληνικού 
λαού στην επιδρομή του Μουσολίνι και η σειρά των λαμπρών νικηφόρων 
επιτυχιών του Ελληνικού Στρατού πέρα και από τη Βόρειο Ήπειρο. Θαύμα, 
για το οποίο πρωταρχικό ρόλο διαδραμάτισε η πίστη, η οποία αποτελεί 
τον βασικότερο παράγοντα των ηθικών δυνάμεων ενός έθνους, το οποίο 
αγωνίστηκε για να υπερασπιστεί τη γη του, τις κοινωνικές αξίες, τον πολιτισμό 
και την τιμή του. Ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 ένα νέο κεφάλαιο 
άνοιγε στην ιστορία της Ελλάδας.

Με τις πρώτες ομοβροντίες των κανονιών, ενωμένοι οι Έλληνες κατα-
κλύσθηκαν από υπερηφάνεια, φιλότιμο και λεβεντιά και  ανταποκρίθηκαν 
στην πρόσκληση για γενική επιστράτευση. Ολόκληρο το έθνος σηκώθηκε στο 
πόδι για να συνεισφέρει με κάθε τρόπο στον αγώνα. Όλες οι τάξεις, άνθρωποι 
με διαφορετικές ιδεολογικές καταβολές, όλες οι γενιές και ηλικίες είχαν γίνει 
μια μάζα, μια σημαία, μια ψυχή.

Η εμφάνιση του ένστολου στρατιώτη στους δρόμους προκαλούσε 
επευφημίες και χειροκροτήματα, που διερμήνευαν την ανάθεση αποστολής 
από αυτούς που έμεναν πίσω σ’ αυτούς που έφευγαν εμπρός να αναμετρηθούν 
με τον ύπουλο επιδρομέα. Οι έφεδροι του 1940 πήγαιναν στο μέτωπο με την 
ευχή όλων «στο καλό και με τη νίκη!». Νίκη για την οποία επιστρατεύτηκε 
η συγκινητική αυταπάρνηση των ανθρώπων που αψηφούν τον θάνατο 
διεκδικώντας την τιμημένη ελεύθερη ζωή του σύγχρονου πολίτη.

Διαδραματίστηκαν τότε σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, σε πόλεις και σε 
χωριά, σκηνές συνενωτικής συσπείρωσης και πατριωτικής έξαρσης. Ξεχείλιζε 
πηγαία από τους ανθρώπους μια συγκινητική αυταπάρνηση και στη ματιά 
τους έλαμπε η αποφασιστικότητα να ζήσουν μέχρι τέλους την κοινή μοίρα 
που ενώνει ένα έθνος. Mε τρένα, με άμαξες και κάρα, με μουλάρια, ακόμα 
και κάποιοι πεζοί, οι Έλληνες συνενώθηκαν σε μια μακρόσυρτη ανθρώπινη 
πορεία που προχωρούσε στο μέτωπο σα να πορευότανε σε γιορτή. Χωρίς «τί», 
χωρίς «πώς», χωρίς «γιατί». Mε μια γνώμη και μια ψυχή. Nαι, για τους Έλληνες 
ήταν ξανά γιορτή: η γιορτή της μονάκριβης Λευτεριάς.
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Τα ανδραγαθήματα των Ελλήνων καταγράφονται στα βουνά της Πίνδου, 
στην Κορυτσά, στους Άγιους Σαράντα, στο Αργυρόκαστρο, στη Χειμάρα, στην 
Κλεισούρα. Μετά από κάθε σπουδαία νίκη, οι καμπάνες κτυπούν χαρμόσυνα 
και αναπτερώνουν το ηθικό του απλού λαού και την αυτοπεποίθηση του 
στρατού, που μάχεται ακάθεκτος, με εύψυχο θάρρος και απόλυτη πίστη στα 
μεγάλα ιδανικά.

 Μόλις έγινε γνωστή η άρνηση της Ελλάδας να παραδώσει στη φασιστική 
Ιταλία γην και ύδωρ, οι Έλληνες της Κύπρου ξεχύθηκαν στους δρόμους με τις 
γαλανόλευκες, ψάλλοντας τον εθνικό μας ύμνο. Ο χώρος της Αρχιεπισκοπής 
κατακλύστηκε από την κυπριακή νεολαία, που αυθόρμητα δήλωνε την 
πρόθεσή της να καταταγεί εθελοντικά  στον Ελληνικό Στρατό.

Ακόμη, κι αν η ιδιαίτερη μας πατρίδα στέναζε τότε κάτω από τον αγγλικό 
αποικιακό ζυγό, περισσότεροι από είκοσι χιλιάδες Κύπριοι πολέμησαν τελικά 
στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάτω από τη βρετανική σημαία. Και 
πρέπει να θυμόμαστε ότι προκειμένου να στρατολογήσει Κυπρίους, ο Άγγλος 
δυνάστης δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει ως δέλεαρ την ελληνική σημαία – 
υπονοώντας ότι η συμμετοχή της Κύπρου στον πόλεμο θα έφερνε πιο κοντά 
την Κύπρο στην Ελλάδα.

Προηγουμένως, όμως, και παρά τις τεράστιες δυσκολίες μετάβασης στην 
Ελλάδα, σημαντικός αριθμός Κυπρίων βρέθηκαν εθελοντές στα βουνά της 
Πίνδου μαχόμενοι στις τάξεις του Ελληνικού Στρατού, για την ευρύτερη 
ελληνική πατρίδα και για τη λευτεριά. Κάποιοι υπήρξαν και τακτικοί στρατιω-
τικοί στις τάξεις των ένδοξων ελληνικών δυνάμεων. Αρκετοί μάλιστα, όταν 
έπεσε το μέτωπο, συνέχισαν τον Αγώνα και μέσα από τις τάξεις της Εθνικής 
Αντίστασης.

Εκατοντάδες Κύπριοι άφησαν την τελευταία τους πνοή στα πεδία των 
μαχών, αγωνιζόμενοι για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, 
επιβεβαιώνοντας παράλληλα τους στενούς και αδελφικούς δεσμούς που 
διαχρονικά μας ενώνουν με τον Μητροπολιτικό Ελληνισμό.

Nαι, η Ελλάς έκαμε εκείνο που μπορεί και φαινόταν ακατόρθωτο. Νίκησε 
κατά κράτος τις ιταλικές στρατιές, που επιχείρησαν να εισβάλουν στο έδαφός 
της, απελευθερώνοντας μάλιστα προσωρινά και τη Βόρειο Ήπειρο. Kαι, τότε, 
χρειάστηκε να εξαπολυθεί νέος πόλεμος εναντίον της. Ξετυλίχτηκε ενάντια 
στη μικρή Ελλάδα η κραταιά γερμανική στρατιωτική μηχανή. Kι ενώ άλλες 
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ευρωπαϊκές χώρες παραδίδονταν η μια μετά την άλλη, κάποιες μάλιστα 
αμαχητί, κι ενώ ακριβώς απέναντι η Τουρκία κρυβόταν στην υποκριτική 
και καιροσκοπική, την εγωϊστική ασφάλεια της ένοχης ουδετερότητας, οι 
Έλληνες έδιναν τον άνισο αλλά ευγενή αγώνα ενάντια στο σιδερόφραχτο 
τέρας του Ναζισμού. Όχι μόνο στο μέτωπο, αλλά και μετά, με το έπος της 
Εθνικής Αντίστασης που δεν άφησε τους κατακτητές στιγμή να ησυχάσουν.

H μικρή Ελλάδα συνέβαλε, έτσι, αποφασιστικά στην τελική νίκη των 
Συμμάχων.

Μιλώντας όμως για την Ελλάδα του ‘40 δεν μπορεί να ξεχνάμε ότι, 
δυστυχώς, στη συνέχεια και παρά το μεγαλείο της Εθνικής Αντίστασης, η χώρα 
έμελλε να εμπλακεί σε ένα απίστευτα καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο που, προς 
στιγμήν, και την Απελευθέρωση σκίασε και τις προοπτικές ανοικοδόμησης 
και δημιουργίας εξαφάνισε και το πνεύμα ενότητας και ομοψυχίας αμαύρωσε. 
Γνωρίζοντας, εξάλλου, τη βαθύτερη λογική των διεθνών σχέσεων, με θλίψη 
διαπιστώνουμε, εκ των υστέρων, ότι η σπαρασσόμενη από το εμφύλιο μίσος 
Ελλάς δεν μπόρεσε αρκούντως να βαρύνει στη διεθνή σκηνή επωφελούμενη 
των μεταπολεμικών διευθετήσεων μαζί με τους υπόλοιπους Συμμάχους. Μέχρι 
και η μοίρα της Κύπρου είχε σίγουρα επηρεασθεί.

Επιβεβαιώθηκε για μια φορά ακόμα ότι ενωμένοι μεγαλουργούμε, αλλά 
διχασμένοι και παραδομένοι σε εσωτερικές έριδες καταλήγουμε σε εθνικές 
καταστροφές.

Εκθειάζοντας, λοιπόν, τις αρετές του έθνους, ποτέ να μη ξεχνάμε πόσο 
κοντά είναι και το σαράκι του διχασμού. Πάντα να θυμόμαστε ότι η επέτειος 
αυτή είναι μια ακόμη ευκαιρία στη σκέψη να ξορκίσουμε κι από την πρακτική 
μας να εξορίσουμε τον εθνικό διχασμό.  

Μπροστά στον εξωτερικό κίνδυνο, οι Έλληνες παραμέρισαν τις έριδες, 
ξέχασαν τις ανυπέρβλητες δυσκολίες και για μιαν ακόμη φορά έκαναν το θαύμα. 
Tο θαύμα αυτό δεν έχει κάτι το μεταφυσικό. Εδώ πρέπει ξανά να θυμηθούμε 
έναν εξωτερικό παρατηρητή, όπως ο ιστορικός Κρίστοφερ Γούντχαουζ, 
που υπογραμμίζει ότι «Ήταν η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που ο 
Ελληνικός λαός και η Κυβέρνησή του βρέθηκαν εντελώς ενωμένοι».

Ενότητα, αποφασιστικότητα, καθαρότητα στόχων. Αυτό είναι το θαύμα. 
Kατά τα λοιπά, ο πατριωτισμός, η ευψυχία και η εθνική αυταπάρνηση των 
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Ελλήνων πρέπει πάντοτε να θεωρούνται δεδομένα.

Πάνω απ’ όλα ρόλο έπαιξε η ενότητα και η αποφασιστικότητα. H Ελλάδα 
τότε, το έθνος ολόκληρο, έπραξε το αυτονόητο. Αλλά και σήμερα εδώ στην 
Κύπρο, στην πολιτική όσο και στην καθημερινή ζωή μας, γι’ αυτό πολεμάμε 
το αυτονόητο, για το χώμα και το φως της πατρίδας μας, για το μέτρο και 
την ανθρωπιά του πολιτισμού μας. Για την ελευθερία, τη δημοκρατία, την 
ειρηνική συνύπαρξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Δεν είναι ώρα, βεβαίως, για τις όποιες πολιτικές αναφορές. Θα ήταν όμως 
παράλειψη αυτή τη στιγμή, που με σεμνότητα τιμούμε τον μεγάλο αγώνα 
των Ελλήνων και την εποποιία του 1940, να μην υπογραμμίσουμε ότι από την 
πλευρά του Κυπριακού Ελληνισμού έχουμε και σήμερα ακόμα τον ίδιο αγώνα 
της ελευθερίας να δώσουμε. Έχοντας ένα μεγάλο κομμάτι της πατρίδας μας 
κάτω από τουρκική κατοχή και τη μόνιμη απειλή του εκτουρκισμού, έχουμε 
να δώσουμε έναν αγώνα με ειρηνικά μέσα. Με διπλωματική κινητοποίηση και 
σχεδιασμούς πολιτικής στρατηγικής και εμμονή σε αρχές δικαίου και τις αξίες 
της ενωμένης Ευρώπης, δεν πρόκειται να ησυχάσουμε, αν δεν απομακρυνθεί 
η εξωτερική επιβουλή και δεν δούμε την ελευθερία και τα δικαιώματα του 
ανθρώπου να σκεπάζουν ολόκληρη την Κύπρο.

Γι’ αυτό, λοιπόν, νομίζω πως πρέπει, μέσα σε συνθήκες της πλατύτερης 
δυνατής ενότητας, συσπειρωμένοι γύρω από την ηγεσία μας, να διεκδικήσουμε 
μια συμφωνία ειρήνης και συνεργασίας για όλους τους Κυπρίους, σύμφωνα με 
τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές και τις 
αξίες της ενωμένης Ευρώπης.

Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες,

Στον αγώνα που διεξάγουμε με ειρηνικά μέσα έχουμε και σήμερα απέναντί 
μας επιθετικές συμπεριφορές έξω από τη διεθνή νομιμότητα, καθώς και 
την απειλή να επικρατήσει η βία και η δύναμη πάνω στις ηθικές αρχές, τους 
κανόνες δικαίου και τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια, απέναντι στην Τουρκία, που ακολουθεί 
μια λογική της δύναμης που καταλύει αρχές και αξίες και επιδιώκει με κάθε 
τρόπο να εξαλείψει την Κυπριακή Δημοκρατία και να διαιωνίσει ό,τι επέβαλε 
με τον κατακτητικό πόλεμο το 1974 ή και να εγκαθιδρύσει κάποιο καθεστώς, 
που δεν θα ήταν λειτουργικό και ως εκ τούτου δεν θα μπορεί να είναι 
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βιώσιμο, πρέπει να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας πάνω σε σωστές αρχές και 
διεκδικώντας το αυτονόητο: την ελευθερία των ανθρώπων και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα για όλους ανεξαιρέτως – ένα κράτος δικαίου και τις αρχές και τις 
αξίες που ταιριάζουν σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βλέποντας σήμερα τη μαθητιώσα νεολαία να παρελαύνει, γιορτάζοντας 
τη νίκη της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι στην τυφλή 
μανία της βίαιης δύναμης, νομίζω ότι το μήνυμα ενότητας που παίρνουμε 
από το έπος του 1940 μας κατευθύνει σε μια κοινή προσπάθεια μέσα από την 
ενότητα να αξιοποιήσουμε τη στρατηγική κατεύθυνση που χαράζει η ηγεσία 
μας και τη θέση της χώρας μας ως ευρωπαϊκού πυλώνα σταθερότητας και 
ασφάλειας, μέσα από μια πρόταση ειρηνικής συνεργασίας με τα κράτη και τους 
λαούς της περιοχής. Παράλληλα, ενωμένοι να στηρίξουμε την προσπάθεια που 
καταβάλλει ο Πρόεδρός μας για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, στο 
πλαίσιο πάντα των αποφάσεων του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών∙ και με 
δεδομένη την κατεύθυνση που έχει δώσει ο Γενικός Γραμματέας του διεθνούς 
οργανισμού, ούτως ώστε μέσα από μια βιώσιμη και λειτουργική συμφωνία για 
λύση του Κυπριακού, η Κύπρος να καταστεί ένα κανονικό κράτος για όλους 
τους Κυπρίους. Χωρίς ξένη κηδεμονία, εγγυήσεις, παρεμβατικά δικαιώματα ή 
στρατεύματα κατοχής.

Τιμώντας περήφανα τον εθνικό αγώνα του 1940, διεκδικούμε μέσα στις 
σημερινές συνθήκες τις αξίες και τις αρχές για τις οποίες ηρωικά πολέμησε τότε 
ο Ελληνισμός και έδωσε ένα έπος που, συνεχίζοντας την ιστορική παράδοσή 
του, χάρισε στους απανταχού Έλληνες υπερηφάνεια που κρατά για πάντα.

ΖΗΤΩ Η 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΖΗΤΩ ΤΟ ΟΧΙ

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΥ 
ΣΥΝΤΑΙΡΙΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Μετά τη δοξολογία, πραγματοποιήθηκε παρέλαση μπροστά από το 
οίκημα της πρεσβείας της Ελλάδος στη λεωφόρο Βύρωνος, στην οποία 
προπορεύονταν Κύπριοι βετεράνοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι 
οποίοι πολέμησαν το ’40 δίπλα στους Έλληνες στρατιώτες. 
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Το χαιρετισμό της παρέλασης, στην οποία έλαβαν μέρος φοιτητές, 
σπουδαστές, μαθητές, πρόσκοποι, οδηγοί και εκπρόσωποι σωματείων και 
οργανώσεων, δέχθηκαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο εκπρόσωπος του 
Αρχιεπισκόπου, Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, ο πρέσβης της Ελλάδας 
στη Λευκωσία κύριος Ηλίας Φωτόπουλος και άλλοι επίσημοι.



Η ΗΣΥΧΙΑ:
 «ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ, ΓΑΛΗΝΗ ΛΟΓΙΣΜΩΝ, 

 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΔΙΑΣ» 

a
ΠΑΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ,

ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ὁ σημερινός κουρασμένος ἄνθρωπος ζητᾶ  τήν ἡσυχία· στήν πράξη ὅμως  
δέν γνωρίζει τί εἶναι ἡ ἡσυχία. Οἱ περισσότεροι ἀδελφοί μας σήμερα 

γνωρίζουν τήν ἡσυχία ὡς ἔννοια λεξικογραφική. Τήν ἐννοοῦν δηλαδή ὡς 
διακοπή ἀπό τήν ἐργασία τους, ἀνάπαυση, ἄνεση, ταξίδι, ἀργία, ἀταραξία, 
ἀκινησία, καί  ἀπραξία. 

Ἡ ἡσυχία, ὅμως, στήν ὀρθόδοξη νηπτική θεολογία καί τήν ὀρθόδοξη 
πνευματική ζωή ἔχει ἐντελῶς διαφορετικές  διαστάσεις σέ ἐννοιολογικό καί 
βιωματικό περιεχόμενο. Ἡ ἡσυχία στή γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας μας δέν εἶναι 
μονάχα μιά σιωπή, ἀνάπαυση ἤ ξεκούραση, ἀλλά κάτι πολύ ἀνώτερο. Κάτι 
πολύ πιό οὐσιαστικό. Εἶναι ἔκφραση ζωῆς μέ σωτηριολογικά  εὐεργετήματα. 
Ἔχει ἄμεση σχέση μέ τήν ἐπίτευξη τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς μας, κάτι πού εἶναι 
καί ὁ βασικός σκοπός τῆς ζωῆς μας, τοῦ περάσματός μας ἀπό τόν κόσμο αὐτό. 
Ἡ ἡσυχία εἶναι βιωματική ἐμπειρία προσέγγισης καί κοινωνίας τοῦ Θεοῦ. 
Εἶναι μιά πνευματική ἀνάβαση ἀπό τά ἐπίγεια πρός τά οὐράνια.

Ὁ Μέγας Βασίλειος διατυπώνει τήν ἄποψη ὅτι: «ἡσυχία ἐστίν ἀρχή 
καθάρσεως τῇ ψυχῇ». Στήν ἡσυχία βρίσκεται ὅλη ἡ φιλοσοφία τῆς κάθαρσης 
καί τῆς τελειότητας. Ἡ ἴδια ἡ ἡσυχία εἶναι, κατά κάποιο τρόπο, «ζωὴ ἐν 
Χριστῷ». Εἶναι κατάσταση  κοινωνίας, θέωσης. Ἡ ἡσυχία κατά τόν ἴδιο Πατέρα 
εἶναι «ἀδιάστατος Θεῷ λατρεία καὶ παράστασις».  Εἶναι γνήσια λατρεία τοῦ 
Θεοῦ, ὅπου ὁ ἄνθρωπος μετέχει μέ ὅλες τίς δυνάμεις τοῦ σώματος καί τῆς 

o
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ψυχῆς. Εἶναι πραγμάτωση τοῦ ἀποστολικοῦ λόγου: «ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δέ 
ἐν ἐμοί Χριστός»  (Γαλ. β΄20). 

Εἴτε σωματική εἶναι ἡ ἡσυχία, εἴτε ψυχική, τό ἀποτέλεσμα εἶναι πάντα 
τό ἴδιο. Ἡ παρουσία καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού φωτίζει καί ἁγιάζει κάθε 
ἄνθρωπο ἐρχόμενο στόν κόσμο. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ὁρίζει ὡς ἑξῆς 
τήν ἡσυχία: «Ἡσυχία μέν σώματός ἐστιν, ἠθῶν καί αἰσθήσεων ἐπιστήμη καί 
κατάστασις· ἡσυχία δέ ψυχῆς, λογισμῶν ἐπιστήμη καί ἀσύλητος ἔννοια». 
Ἡ  σωματική, δηλαδή, ἡσυχία εἶναι ἱκανότητα καί τέχνη διόρθωσης αἰσθήσεων 
καί πράξεων· ἐνῶ ψυχική ἡσυχία εἶναι σοφία καί ἑτοιμότητα κατά τῶν παθῶν, 
ὥστε ἡ ψυχή νά μένει ἀνίκητη καί ἀσάλευτη. Ὁ ἄνθρωπος πού ἀγωνίζεται 
νά ζεῖ ἐν ἡσυχίᾳ εἶναι πάντοτε ἄγρυπνος, «ἐν θύρᾳ καρδίας ἀνυστάκτως 
ἱστάμενος». Στέκεται ἀνύστακτος στήν εἴσοδο τῆς καρδίας του.

Ὁ Κύριος ζοῦσε μέσα στόν κόσμο. Συναναστρεφόταν μέ πλήθη ἀνθρώπων. 
Δίδασκε τά πλήθη, εὐεργετοῦσε καί θεράπευε θαυματουργικά τούς ἀνθρώπους 
πού ὁδηγοῦνταν κοντά Του, εἴτε μόνοι εἴτε μέ τήν παρέμβαση καί τή συνοδία 
προσφιλῶν τους προσώπων. Παρουσιάζεται, ὅμως, στά Εὐαγγέλια κάποιες 
φορές νά διαλύει «τοὺς ὄχλους»  καί νά ἀνεβαίνει μόνος στό ὄρος μέχρις 
ἀργά τό ἀπόγευμα «ὀψίας γενομένης» (Ματθ. ιδ΄23). Διότι «χρήσιμον ταῖς 
προσευχαῖς καί τό ὄρος καί ἡ νύξ καί ἡ μόνωσις, ἡσυχίαν καί τό ἀπερίσπαστον 
καί γαλήνην παρέχοντα». Στήν ἄσκηση τῆς προσευχῆς συμβάλλουν καί τό 
βουνό καί ἡ νύκτα καί ἡ μόνωση, γιατί προσφέρουν στήν ψυχή γαλήνη μέσα 
στήν ἀπερίσπαστη ἡσυχία.

Ὁ ἡσυχαστής ἄνθρωπος εἴτε μοναχός, εἴτε λαϊκός εἶναι, εἶναι καί παραμένει 
πάντοτε ὁ θερμός ἐραστής τοῦ Θεοῦ. Ὅπου κι ἄν βρίσκεται, στήν πόλη ἤ στήν 
ἐρημιά ἀναζητεῖ μέ φλόγα καρδιᾶς τόν ἀγαπημένο του. Πεινᾶ καί διψᾶ τήν 
παρουσία του Θεοῦ. Ἡ συνεχής κραυγή τῆς ἱκεσίας του εἶναι ἡ ἴδια μέ ἐκείνη 
τῶν δύο μαθητῶν στό δρόμο πρός Ἐμμαούς: «Μεῖνον μεθ᾽ ἡμῶν». 

Ἡ ἡσυχία δέν εἶναι ἐπιδίωξη, ἀποκλειστικά, μοναχική - ἀσκητική. Ὅλοι 
τήν ἔχουμε ἀνάγκη καί «ἐκτός ταύτης ἀδύνατον εἰς γνῶσιν πνευματικήν καί 
ταπεινοφροσύνην ἐλθεῖν τινα», κατά τόν  ὅσιο Πέτρο τόν Δαμασκηνό. Χωρίς 
αὐτή τήν ἐσωτερική ἡσυχία δέν εἶναι δυνατό νά ἀποκτήσει ὁ ἄνθρωπος γνώση 
πνευματική καί ταπεινό φρόνημα.

Χρειαζόμαστε, λοιπόν, ὅλοι μας  κάποιες ὧρες μονώσεως. Σ᾽αὐτές τίς ὧρες 
τῆς ἡσυχίας, πού θά κλειστοῦμε στό δωμάτιό μας, θά καθίσουμε στή βεράντα 
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ἤ τόν κῆπο τοῦ σπιτιοῦ μας, ἤ καί στήν ἐξοχή,  μέ κλειστά τά τηλέφωνα καί 
τίς τηλεοράσεις, θά στρέψουμε πρός τά μέσα τούς προβολεῖς, θά ἡσυχάσουμε 
ἐσωτερικά, θά ἀφουγκραστοῦμε τήν ἴδια τή ψυχή μας, θά τήν ἀφήσουμε νά 
μιλήσει, νά μᾶς ἐλέγξει καί γιά τά ἄτοπα πού πράξαμε, γιά τίς ἀδικίες πού 
τῆς κάναμε καταδικάζοντάς την σέ ἀτροφία πνευματική. Ἐκεῖ θά ζητήσουμε 
συγγνώμη ἀπό τόν Θεό, ἀλλά καί ἀπό τόν ἴδιο μας τόν ἑαυτό γιά τίς ραθυμίες, 
τίς ἀμέλειες, καί ἀπραξίες τῶν καθηκόντων μας.

Σ᾽ αὐτές τίς ἥσυχες ὧρες πού μένουμε μόνοι μέ τόν ἑαυτό μας, βρίσκουμε 
πιό εὔκολα τόν Θεό. Μέσα στήν ἡσυχία, πού σιγάζουν τά πάθη, πού οἱ 
ἐξωτερικοί θόρυβοι ἤ δέν ὑπάρχουν ἤ κι ἄν ὑπάρχουν δέν τούς ἀντιλαμβάνεται 
ἡ ψυχή, γιατί συνεπαίρνεται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἔρχεται ἡ συντριβή 
καί ἡ μετάνοια τήν ὁποία ἀκολουθεῖ ἡ κατάνυξη, ἡ ἐσωτερική συγκίνηση, 
ἡ ὁλόθερμη ἀφοσίωση καί κάποτε καί τά δάκρυα. Γιατί ἡ κατάνυξη εἶναι 
ἀπόσπαση ἀπό τά γήϊνα, καί εἴσοδος στόν πνευματικό κόσμο τοῦ Θεοῦ. Ἐάν 
τό διαστημόπλοιο δέν ὑπερνικήσει τήν βαρύτητα τῆς γῆς, δέν εἰσέρχεται στόν 
χῶρο τοῦ διαστήματος. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέγει: «Ὅπως εἶναι ἀδύνατη 
ἡ ἀνάμιξη τοῦ νεροῦ μέ τή φωτιά, κατά τόν ἴδιο τρόπο εἶναι ἀδύνατη ἡ 
συνύπαρξη τρυφῆς καί κατάνυξης. Τό ἕνα ἀναιρεῖ τό ἄλλο. Ἐνῶ, δηλαδή, ἡ 
κατάνυξη δημιουργεῖ νήψη, ἐγρήγορση, ἡ τρυφή, ἡ καλοπέραση, προκαλεῖ 
γέλιο τρελλῆς ζωῆς (παραφορᾶς)».

Μέσα, λοιπόν, στόν καταιγισμό τῶν εἰδήσεων, τῶν ἐξωτερικῶν ἐρεθι-
σμάτων, τῶν ἐντυπωσιακῶν διαφημίσεων· μέσα στόν πολυθόρυβο καί 
ταραγμένο κόσμο μας μέ τούς ὀξεῖς ἤχους ἐκκωφαντικῆς μουσικῆς, ὅπου 
νοιώθουμε πώς ἔχουμε χάσει καί τόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας, καί δέν μποροῦμε 
νά προσευχηθοῦμε, νά σκεφτοῦμε, νά ἐπικοινωνήσουμε, νά χαροῦμε τό 
δῶρο τῆς ζωῆς, πού μᾶς χαρίζει ὁ Δημιουργός καί Πλάστης μας Θεός εἶναι 
ἀπόλυτη ἀνάγκη νά ἀναζητήσουμε λίγη ἡσυχία, νά  τραβηχτοῦμε γιά λίγο 
ἀπό τήν πολύβουη κοινωνία μας, τοπικῶς ἄν μποροῦμε, τροπικῶς ὅμως 
ὁπωσδήποτε. Νά ξεφύγουμε τόν στροβιλισμό μέσα στή δίνη τῶν καθημερινῶν 
συνηθισμένων ὑποθέσεων καί μεριμνῶν. Νά βρεθοῦμε  μόνοι. Νά καταλάβουμε 
ποῦ βρισκόμαστε, ποιοί εἴμαστε, τί θέλουμε, τί μποροῦμε. Νά ἀναλογιστοῦμε 
τὸ χρέος μας πρός τόν Θεόν, πρός τόν ἑαυτό μας καί πρός τόν πάσχοντα 
συνάνθρωπό μας.

Μιά τέτοια πρόσκαιρη, ἀλλά δυναμική ἔξοδος ἀπό τόν θόρυβο τοῦ 
κόσμου, μιά ἑκούσια ἀλλά ἀποφασιστική εἴσοδος στήν ἡσυχία τοῦ «ταμιείου» 
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μας, νά εἴμαστε βέβαιοι πώς δέν ἔχει κανένα ἀντικοινωνικό χαρακτήρα. Δέν 
πρόκειται ἐδῶ γιά μιά γεμάτη περιφρόνηση ἀπομάκρυνση ἀπό τήν κοινωνία, 
γιά ἕνα ἐγωϊστικό ἐγκλεισμό στόν ἑαυτό μας. Πρόκειται γιά μιά δυναμική 
πορεία στόν χῶρο τῆς σιωπῆς, τῆς περισυλλογῆς καί τῆς προσευχῆς, πού μᾶς 
ὁδηγεῖ τελικά στήν πραγματική συνάντηση τῶν ἄλλων, τοῦ ἑαυτοῦ μας καί 
τοῦ Θεοῦ, στήν ἀληθινή κοινωνία μαζί Του. Δέν εἶναι ὁ τόπος ἀλλά ὁ τρόπος 
πού διαφοροποιεῖ τό εἶδος τῆς ἡσυχίας. Ἡ ἐσωτερική ἄρνηση τοῦ κόσμου, δέν 
ἐκλαμβάνεται ὡς φυγή, ἀλλά ὡς ἐπιλογή τρόπου ζωῆς.

Στίς ὧρες τῆς μόνωσης καί τῆς ἡσυχίας, μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά προ-
σευχηθεῖ καί αὐτός πού προσεύχεται «ἐνώπιος ἐνωπίῳ», λησμονεῖ τά 
πάντα· κάθε παράσιτο καί κάθε θόρυβο τοῦ κόσμου. Ἡ προσοχή του εἶναι 
ἐπικεντρωμένη στή συνομιλία μέ τόν Ἅγιο τῶν Ἁγίων. «Ἐν πολλῇ ἡσυχίᾳ καί 
εἰρήνῃ ποιεῖσθαι τήν προσευχήν» διδάσκει ὁ ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος. 

Ὅλες  οἱ διεργασίες τῆς σωτηρίας μας γίνονται μέσα στό «ταμιεῖον» τῆς 
Χάριτος. Τό «ταμιεῖον εἶναι τό λαμπρότερο Θαβώρ ψυχικῶν μεταμορφώσεων. 
«Εἶναι τό Χωρήβ τῆς ἐπαναλαμβανόμενης στούς αἰῶνες θεοφάνειας. Εἶναι 
τό ὑπερῶο τῆς Πεντηκοστῆς καί τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εἶναι 
ὁ χῶρος τοῦ θεοπρεπέστερου θεανθρώπινου διαλόγου». 

Τήν ὥρα τῆς σύγχυσης καί τοῦ θορύβου δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά ἀκούσει 
τή φωνή τοῦ Κυρίου καί τήν ἀπάντησή Του στίς προσευxές του. Ἡ παρουσία 
Του γίνεται πάντοτε  ὄχι στόν «συσσεισμό» ἀλλά μέσα στό μυστήριο τῆς σιγῆς 
καί τῆς «αὔρας λεπτῆς», ὅπως εἶχε πεῖ στόν Προφήτη Ἠλία ὁ ἴδιος ὁ Θεός: 
«Ἰδού παρελεύσεται Κύριος…» (Γ΄Βασιλ. ιθ΄11-12).  Συχνά παραπονούμεθα 
ὅτι δέν μποροῦμε νά προσευχηθοῦμε, νά συγκεντρώσουμε τόν νοῦ, νά 
νιώσουμε γλυκύτητα στήν προσευχή. Ἐδῶ εἶναι πού πρέπει νά ἐξετάσουμε 
τόν ἑαυτό μας κατά πόσο ἐξασφαλίζουμε συνθῆκες προσευχῆς καλές. Ὅταν 
μέσα μας χορεύουν τά πάθη, καί θύελλα ἐπικρατεῖ στούς λογισμούς μας, 
πῶς μποροῦμε νά προσευχηθοῦμε σωστά; Ὅταν ἀπό τήν τηλεόραση καί τόν 
ὑπολογιστή πᾶμε γιά προσευχή, πῶς νά νιώσουμε σκιρτήματα θείου ἔρωτος 
τήν ὥρα τῆς προσευχῆς; 

Στή σιωπή αὐτῆς τῆς ἡσυχίας, τῆς στροφῆς στόν ἑαυτό μας βλέπουμε 
καί αἰσθανόμαστε τόν μέσα κόσμο.  Διακρίνουμε τίς ἐπιθυμίες, τά θελήματα, 
τίς κινήσεις τῆς ψυχῆς καί διαπιστώνουμε τή δυσμορφία  τοῦ ἐσωτερικοῦ μας 
κόσμου. 
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Μέσα στήν ἡσυχία τῆς μόνωσης καί τῆς περισυλλογῆς ὁ ἄνθρωπος 
ἀναμετρᾶ τίς εὐθύνες του, σκέπτεται ψύχραιμα τό μέλλον καί καθορίζει σωστά 
τίς προοπτικές τῆς ζωῆς του, φιλοσοφεῖ πάνω στά μεγάλα θέματα τῆς ζωῆς, 
μελετᾶ τόν κόσμο καί τούς ἀνθρώπους καί χαράσσει ἐπιτυχημένα τήν πορεία του.

Εἶναι κάποιες ὧρες  στίς ὁποῖες ὅλος ὁ κόσμος πρέπει νά ὑποχωρεῖ καί 
νά σβήνει. Καί ὁ ἄνθρωπος νά μένει μόνος μέ τόν Θεό. Καί στό φῶς αὐτῆς 
τῆς παρουσίας νά ἀνακρίνει καί νά ζυγίζει τά πάντα· καί στή λυτρωτική αὐτή 
συνάντηση νά εἰρηνεύει.

*******

Μέσα στόν ταραγμένο κόσμο πού ζοῦμε, ἐμεῖς, οἱ συνειδητοί Χριστιανοί 
ἔχουμε καί τό χρέος καί τή δυνατότητα νά  ἐξασφαλίζουμε στόν ἑαυτό μας 
χρόνο περισυλλογῆς καί ἡσυχίας, «ἵνα μόνοι τῷ Μόνῳ προσομιλήσωμεν». 
Μένοντας μόνοι  μέ τόν Θεό μποροῦμε νά  βιώνουμε τή λεπτή καί ψυχοτρόφο 
αὔρα τῆς πνευματικῆς ἡδύτητάς Του, τὴν ὁποία συναντοῦμε διά τῆς προσευχῆς,   
«ἐν ἀγαλλιάσει καὶ εὐφροσύνῃ καρδίας» καί νά αἰρόμεθα ἀπό τούς κόσμους 
τῆς ἐπίγειας φθορᾶς στούς κόσμους τῆς οὐράνιας ἀθανασίας.
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 ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ,
Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΚΗ, 
ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

a
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΟΥ  ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ   
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ.  ΘΩΜΑΣ  ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ένας από τους σημαντικούς ασκητές και πνευματικούς Πατέρες της 
Εκκλησίας μας ήταν και ο Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης (1912-

1998), εξέχουσα μορφή της πνευματικής άσκησης, της νοεράς εργασίας και της 
ησυχίας∙ ήταν ο τελευταίος μεγάλος ησυχαστής του αιώνα μας και επίγονος 
της φιλοκαλικής αναγέννησης στην έρημο του Άγίου Όρους. Με το αρχοντικό 
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του παράστημα, το φωτεινό του πρόσωπο, το καθαρό και σπινθηροβόλο 
βλέμμα του  και τον βαθυστόχαστο λόγο του, θυμίζει προφητικές μορφές και 
σαρκώνει χαρισματικές καταστάσεις. 

Ενδεικτικά στοιχεία για τη ζωή, τα έργα και κυρίως τις διδαχές του 
σε αντιστοιχία με αυτές των Πατέρων της Εκκλησίας παρουσιάζει στο 
αξιόλογο βιβλίο του ο Ομότιμος  Καθηγητής κ. Γεώργιος Κρουσταλλάκης,   
«ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ. Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣ 
ΕΡΗΜΟΥ»,  εκδ. ΕΝ ΠΛΩι, Αθήνα 2016.

Ο κ. Γεώργιος Κρουσταλλάκης, Ομότιμος Καθηγητής της Παιδαγωγικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέγραψε και δημοσίευσε πολλά βιβλία 
και πλήθος επιστημονικών, παιδαγωγικών και χριστιανικών άρθρων. Το 
ενδιαφέρον του στρέφεται κυρίως σε θέματα της χριστιανικής Παιδαγωγικής. 
Ενδεικτικό είναι και το βιβλίο του: Ο ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ, 
Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, εκδ. Ιχνηλασία, Αθήναι 
(1997) 2002, σσ.  173.

Η χριστιανική Παιδαγωγική προβάλλοντας τους αγίους και μάρτυρες ως 
πρότυπα και παραδείγματα τονίζει ότι αυτοί δεν ήταν όντα υπεράνθρωπα και 
υπερφυσικά, αλλά άνθρωποι. Οι περισσότεροι ζούσαν σε γνωστές βιοτικές 
συνθήκες και επαγγελματικές σχέσεις και ήταν άνθρωποι, οι οποίοι θυσίασαν 
διάφορα προνόμια οικονομικά και κοινωνικά και η θυσία τους αυτή ήταν 
αποτέλεσμα πίστεως. Ήταν σοφοί παρόλο που δεν είχαν πανεπιστημιακές 
γνώσεις και η Παιδαγωγική τους είναι ανώτερη από την Παιδαγωγική των 
Ακαδημαϊκών. «Θεοδίδακτοι», όντες,  είχαν σπουδαίες παιδαγωγικές αρχές, 
οι οποίες οφείλονταν στην «Παιδαγωγική του Αγίου Πνεύματος». Ο λόγος 
τους απλός, αλλά φωτισμένος, βιωματικός, χωρίς ιδιαίτερη φιλολογική 
παιδεία, γυμνός από ακαδημαϊκή σοφία. «Η διδασκαλία τους...δεν βασιζόταν 
σε λογικά σχήματα, ούτε σε θεωρίες της ακαδημαϊκής θεολογίας, αλλά 
αποτελούσε απόσταγμα «ζώσης θεολογίας» και καρπό των προσωπικών τους 
ησυχαστικών εμπειριών» (σ.462).

Το βιβλίο εκτείνεται σε 517 σελίδες και περιλαμβάνει εννέα κεφάλαια. 
Στο πρώτο κεφάλαιο (σσ. 31-65) παρουσιάζεται η παιδαγωγική και εφηβική 
ηλικία του Γέροντα Εφραίμ του Κατουνακιώτη, κατά κόσμον Ευάγγελου 
Παπανικήτα. Η προσωπικότητά του δομήθηκε σε ένα όντως άγιο 
οικογενειακό περιβάλλον. «Τον κύριο παιδαγωγικό ρόλο στην υψηλή αυτή 
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λειτουργία διαδραμάτισαν οι δύο άγιες φυσιογνωμίες των Γονέων του, του 
Ιωάννου, μοναχού Ιωβ και της Βικτωρίας, μοναχής Μαρίας» (σ. 64ε.). Οι γονείς 
του με τη βιωματική τους παρουσία λειτούργησαν ως φωτεινό υπόδειγμα 
πνευματικής ζωής και ιδιαίτερα ως πρότυπο ταπείνωσης και υπομονής.

Στο δεύτερο κεφάλαιο (σσ. 67-139) ασχολείται με την πνευματική συγκρό-
τηση της προσωπικότητας του πατρός Εφραίμ, που πραγματοποιήθηκε στη 
«Σχολή» του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή, στην έρημο του Αγίου Ορους. 
«Εδώ, με την αγωγή νήψεως και τη νοερά εργασία, ο πατήρ Εφραίμ υπό την 
καθοδήγηση του δασκάλου του Ιωσήφ, μυήθηκε στη Θεολογία της ερήμου, 
η οποία δεν ήταν μία «ακαδημαϊκή» ενασχόληση, απότοκος ορθολογικών 
διεργασιών, αλλά ζώσα πληροφορία και αίσθηση της θείας Χάριτος με τα 
μάτια της ψυχής» (σ. 27).

 Στο τρίτο κεφάλαιο (σσ. 141-222) στο πλαίσιο της θεολογίας της ερήμου, 
οριοθετείται η πρακτική Παιδαγωγική του Γέροντα Εφραίμ. «Απέφευγε 
τις «υψηλού επιπέδου» θεολογικές ενασχολήσεις. Ήταν πνευματέμφορος 
Πατέρας που αξιώθηκε να έχει αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Γι΄αυτό 
δεν δίδασκε και δεν παιδαγωγούσε τους «μαθητές» του αφορμώμενος από 
κάποια φιλοσοφική θεωρία, ούτε από κάποιο ορθολογικό σχήμα περί του 
Θεού» (σ. 143). Φωτισμένος από τη θεία Χάριν και ωθούμενος από θείο 
έρωτα, αξιοποιούσε παιδαγωγικά τον πνευματικό πλούτο των χαρισμάτων και 
εμπειριών του.

Στο τέταρτο κεφάλαιο (σσ. 223-280) προβάλλεται ο Γέροντας Εφραίμ 
ως πνευματικός πατέρας. Είχε το χάρισμα της πνευματικής καθοδήγησης και 
λειτουργούσε ως παιδαγωγός και σύμβουλος. «Η παιδαγωγική που εφάρμοζε 
στα πνευματικά του παιδιά, στους μοναχούς και στους κοσμικούς, ήταν η 
παιδαγωγική των αγίων Πατέρων, που διασώζεται ζωντανή μέχρι σήμερα, 
ως απαύγασμα του θείου  έρωτος, μέσω της ησυχαστικής και φιλοκαλικής 
παράδοσης... Όταν δίδασκε και καθοδηγούσε ο Γέροντας, δεν βασιζόταν στην 
κατά κόσμον ψυχολογική εμπειρία  ούτε στην επιστημονική παιδαγωγική 
γνώση, στην ανθρώπινη δηλαδή διδαχή, αλλά παρωθούμενος από την 
«ένδοθεν» πνευματοδίδακτη σοφία, αντλούσε διδάγματα από την πείρα της 
πνευματικής ζωής» (σ. 230 και εξής ).

Στο πέμπτο κεφάλαιο (σσ. 281-330) αναφέρεται στους λόγους του πατρός 
Εφραίμ για την Παιδαγωγική και Συμβουλευτική της οικογένειας. «Γι΄αυτόν 
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η οικογένεια είναι η ιερή και ευλογημένη εστία, όπου διαμορφώνεται 
και αναπτύσσεται βιολογικά, ψυχικά, πνευματικά και κοινωνικά η 
προσωπικότητα του νέου ανθρώπου, υπό την ευλογημένη καθοδήγηση των 
γονέων του» (σ. 308).

Στο έκτο κεφάλαιο (σσ. 331-374) καταγράφεται το χρέος των ανθρώπων 
κατά τον πατέρα Εφραίμ απέναντι στους κεκοιμημένους. «Με ολονύκτιες 
δεήσεις και προσευχές, με πλημμύρα δακρύων, με κομποσχοίνια και 
σαρανταλείτουργα ζητούσε με θέρμη καρδίας από τον Κύριο να ελεήσει τις 
ψυχές των κεκοιμημένων αλλά και των ζώντων» (σ. 336). 

Στο έβδομο κεφάλαιο (σσ. 375-432) επισημαίνεται η χρησιμότητα 
της Παιδαγωγικής του περί θλίψεων και πειρασμών της ζωής. «Το φωτεινό 
υπόδειγμα υπομονής, που παιδαγωγεί τους ανθρώπους μέσα στο διάβα των 
αιώνων, είναι εκείνο του μακαρίου και δικαίου Ιωβ, το οποίο συνδέεται με τις 
ανθρώπινες δοκιμασίες και τις ακούσιες θλίψεις των πιστών και αφοσιωμένων 
στον Θεό ψυχών» (σ. 409). Σε δύσκολες περιπτώσεις πνευματικών του παιδιών 
ή άλλων προσώπων, που ο πόνος επισκέφθηκε τη ζωή τους με ποικίλες 
μορφές, ως αποτυχία, δίωξη, αδικία, ασθένεια, θάνατος, αντιζηλία ή άλλες 
μορφές δοκιμασίας «τα προτρέπει με τη χαρισματική του διορατικότητα να 
υιοθετήσουν με την προαίρεσή τους, με τη συμπεριφορά τους γενικά, την 
ευαγγελική και πατερική παιδαγωγική, που είναι η φιλοσοφία της αγίας 
ταπείνωσης και της υπομονής» (σ. 413).

Στο όγδοο κεφάλαιο (σσ. 433-457) υπογραμμίζει την αξία της 
Παιδαγωγικής της υπακοής. «Μέσα από τον παιδαγωγικό του λόγο, τα 
βιώματα και τις εμπειρίες του, φωτίζεται το θεμέλιο της υπακοής, ως αρετής, 
και αναδεικνύονται οι διαστάσεις της ως ψυχοπνευματικής λειτουργίας, 
που οδηγεί τον άνθρωπο στην πραγματική ελευθερία» (σ. 439).

Στο ένατο κεφάλαιο, τελευταίο του βιβλίου, (σσ. 459-517) τονίζεται η 
Παιδαγωγική της προσευχής, ως σημαντικής για τον άνθρωπο πνευματικής 
λειτουργίας. Η προσευχή, οντολογικά θεωρούμενη είναι η συνάντηση με τον 
ζωντανό Θεό. «Πάντοτε σ΄αυτές τις πνευματικές αναβάσεις, τον νουν και την 
καρδιά του οσίου Γέροντα φώτιζε και κατηύθυνε η διδασκαλία του Κυρίου. 
«σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸν ταμιεῖόν σου, καὶ κλείσας τὴν θύραν 
σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν 
τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ» (Ματθ. 6,6). Τη δε προσευχητική 
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του διάθεση οριοθετούσε ο Κυριακός λόγος: «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· 
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, 
ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς» (Ματθ. 6, 9-10)» (σ.472).

Η ανάπτυξη της Παιδαγωγικής του πατρός Εφραίμ από τον σεβαστό 
Καθηγητή κ. Γεώργιο Κρουσταλλάκη γίνεται κατά τρόπο βιωματικό και 
αντάξιο της ιερότητος της μορφής και του βάθους της σκέψεως του 
Αγιορείτη Γέροντος. Το βιωματικό στοιχείο, που κοσμεί τις περιγραφές του, 
και τα παραδείγματα, που χρησιμοποιεί από την πνευματική του πείρα κάνουν 
πιο παραστατικό το διδακτικό και συμβουλευτικό του λόγο και πιο ελκυστικό 
το ύφος του. Η αναφορά ενδεικτικών στοιχείων για τη ζωή, τα έργα και κυρίως 
τις διδαχές του πατρός Εφραίμ σε αντιστοιχία με αυτές των Πατέρων της 
Εκκλησίας αναδεικνύουν την οσιακή προσωπικότητα του Γέροντος, ο οποίος 
λειτουργούσε ως Παιδαγωγός και θείος Διδάσκαλος. 

Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε θερμά τον σεβαστό μας Καθηγητή και 
τον εμπνευσμένο χριστιανικά Δάσκαλο και  Παιδαγωγό  μας για τα αξιόλογα 
βιβλία του, στα οποία παρατίθεται η πνευματική παρακαταθήκη αγίων 
ανθρώπων, που κατατάχθηκαν ήδη στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας ή και 
αναγνωρίζονται ως άγιοι στη συνείδηση των πιστών και οι οποίοι με την όλη 
βιοτή τους φωτίζουν και τα δικά μας βήματα στους δρόμους της χριστιανικής 
αρετής και καρποφόρας πίστεως.    



ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΕΡΙ ΚΡΙΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
a

ΝΙΚΟΥ ΟΡΦΑΝΙΔΗ,  ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ, 
ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Σὲ καιροὺς ἀπαξίωσης καὶ ἐξαθλίωσης τῶν πάντων, καθὼς βλέπουμε τὸν 
εὐτελισμὸ τῆς ζωῆς μας καὶ ὅσα μᾶς κράτησαν ὄρθιους, ὡς ἑλληνισμό, 

μέσα στοὺς αἰῶνες, ἀλλὰ καὶ στὰ ὅρια τῆς πατρίδας, νὰ ἀφανίζονται καὶ 
νὰ ὑποχωροῦν καὶ νὰ χάνονται, σκέφτομαι πόσο ἐπιπολαίως ὁδηγήσαμε, 
πέραν τῶν ἄλλων, καὶ τὴν παιδεία καὶ τὴν ἀγωγὴ τῶν νέων μας, τῶν νέων 
ἀνθρώπων μας, στὴν ἀπελπισία. Στὴν ἀγωνία. Στὸν πανικό. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅλα 
ὅσα βιώνουμε καὶ εἰσπράττουμε ἐσχάτως, ἔκπληκτοι συνήθως καὶ ἐνεοί. Καὶ 
κάποιοι πανικόβλητοι. 

Τὴν ὀργὴ ἀπὸ μέρους τῶν νέων καὶ τὴν καταστροφικότητα εἰσπράττουμε 
τὰ τελευταῖα χρόνια. Ἔτσι παρακολουθοῦμε τὴ λυσσώδη καταστροφὴ τοῦ 
περιβάλλοντος χώρου. Ἀκόμη καὶ τῶν σχολικῶν κτηρίων. Τῶν αἰθουσῶν 
διδασκαλίας. Ποὺ εἶναι ὁ τόπος ὑποδοχῆς καὶ «διαμονῆς» τῶν νέων μας. Γιατὶ 
πρόκειται γιὰ ἕνα περιβάλλον ἐχθρικό, ἕως καὶ ἄξενο. Ἀφιλόξενο, ἐν πολλοῖς, 
καθὼς φαίνεται νὰ λείπει ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν νέων μας ἡ ἀγάπη καὶ ἡ στοργὴ καὶ 
ἡ ζητούμενη πρωτίστως κοινωνία τῶν προσώπων. 

Ἔτσι οἱ νέοι ἄνθρωποι ἀσφυκτιοῦν. Τὴν ἐγκατάλειψη κουβαλοῦν οἱ 
νέοι μας μέσα σὲ ἀπρόσωπες καὶ διαλυμένες, στὴν οὐσία, οἰκογένειες, παρὰ 
τὴν ἀφθονία τῶν ἀγαθῶν μέχρι πνιγμοῦ καὶ ἐκείνη τὴν πλησμονὴ καὶ τὴν 
κατάχρηση. Τὴν ἔλλειψη τῆς ἀγάπης εἰσπράττουν πλέον τὰ παιδιά μας. Οἱ 
σχολικὲς κοινότητες ἔπαψαν πρὸ πολλοῦ νὰ εἶναι χῶρος κοινωνίας καὶ 
ἐπικοινωνίας τῶν ἀνθρώπων. Κατέστησαν τόπος μοναχικότητος ἢ ἐφιαλτικῆς 
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μοναξιᾶς. Κι ὁ βαθμὸς οὐσιαστικῆς μετοχῆς στὰ κοινὰ ὑποχωρεῖ, χλευάζεται 
καὶ ἀπαξιώνεται. 

Ὅσοι ἀπὸ τοὺς νέους μας ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ κοινά, ἔξω ἀπὸ τὴ γραμμὴ 
ἢ τὴ στεγανότητα καὶ ἀσφυξία τοῦ ὅποιου κόμματος, καθίστανται γραφικοί. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ὑφίστανται μιὰ πρωτοφανῆ πολεμικὴ ἢ καὶ περιφρόνηση. 
Τὴν περιθωριοποίηση εἰσπράττουν καὶ τὸν χλευασμό. Ἐκεῖνο ποὺ γίνεται 
ἀποδεκτὸ εἶναι πλέον, σ’ αὐτοὺς τοὺς ἔσχαρτους καιροὺς τῆς γενικότερης 
δουλείας, ἡ ἔνταξη σὲ  κομματικὰ ἢ ἄλλα σχήματα. Ἡ ἀγελοποίηση τῶν 
ἀνθρώπων, μέσα ἀπὸ τὴν παντοδυναμία τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης 
ἢ τῶν «Ποικίλων Μορφῶν Ἐλέγχου», γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Μαρκοῦζε ἢ 
μὲ τὴν αὐτοεγκατάλειψή μας, γιὰ νὰ γυρίσουμε στὸν Ἐρικ Χόφφερ καὶ στὸ 
ἐκπληκτικὸ βιβλίο του «Ὁ Φανατικὸς» ἢ  «The Believer.» 

Ἀλλὰ καὶ οἱ μαχόμενοι ἐκπαιδευτικοί, βιώνουν επωδύνως τὴν αἴσθηση 
τῆς πλήρους ἀπαξίωσης καὶ περιφρόνησης τοῦ ἔργου τους ὡς ἐκπαιδευτικῶν, 
ὡς παιδαγωγῶν, ἀπὸ μιὰ ὁλόκληρη ἄθλια καὶ ἀχάριστη κοινωνία. Ἀπὸ τὴν ἴδια 
τὴν πολιτεία, πολλὲς φορές. Αὐτὸ αἰσθάνονται ἐπωδύνως. Αὐτὸ εἰσπράττουν 
οἱ συντετριμμένοι δάσκαλοι τῶν καιρῶν μας. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ παράπονό τους. 
Κι ἡ διαμαρτυρία τους. Κι ἐκείνη ἡ ὀργή τους ἀλλὰ καὶ λακωνική, ψιθυριστὴ 
σχεδὸν σύνοψη τῆς ἀγωνίας τους,  ἔτσι ἐκ βαθέων, γιὰ ἀξιοπρέπεια. Καὶ 
σεβασμό. Ὅπως ἄλλοτε. Σὲ καιροὺς ποὺ ἔχουμε πιὰ ξεχάσει. Μὲ τὸν καθολικὸ 
σεβασμὸ τῶν διαδασκάλων ὡς φορέων παιδείας, ἀλλὰ καὶ μιᾶς ὁλόκληρης 
πολιτισμικῆς παράδοσης. Ὡς θεμελιακῶν στοιχείων τοῦ κοινοτικοῦ καὶ 
συλλογικοῦ μας βίου.

Καθὼς ὅλα πλέον, μέσα ἀπὸ τὸ δυτικότροπο παράδειγμα βίου, ἔχουν 
ἐμπορευματοποιηθεῖ, ἔτσι, πρὸς παρηγορίαν ὅλων ἡμῶν τῶν πολιτῶν, 
παρέμειναν κάποιοι ὀνειροπόλοι ἐκπαιδευτικοί, ποὺ προσλαμβάνουν τὸ ἔργο 
τους κατὰ τρόπον ἱεραποστολικό. Ὡς παιδαγωγοί, ὅπου, κατὰ τὰ πλατωνικὰ 
καὶ σωκρατικὰ πρότυπα, ἄγουν ἢ ἐπιμελοῦνται τῶν ψυχῶν τῶν νέων. 

Ἐκεῖ θὰ ἔπρεπε νὰ στοχεύει ἡ παιδεία  μας, ποὺ ἔχει πρὸ πολλοῦ καταστεῖ 
ἄγονος καὶ ἄστοχος καὶ κατὰ τοῦτο ἀναποτελεσματική. Γιατὶ δὲν μποροῦν νὰ 
γεμίσουν οἱ ψυχὲς τῶν ἄνθρώπων μὲ ὅσα ἡ Δυτικὴ κοινωνία τοῦ πραγματισμοῦ 
καὶ ὠφελιμισμοῦ μᾶς ὑποσχέθηκε. Οὔτε μὲ χρήματα οὔτε μὲ θέσεις ἐξουσίας 
καὶ δυνάμεως. Αὐτὰ ὅλα εἶναι πλέον ἄνευ οὐσίας ἢ νοήματος. Εἶναι ἐξόχως 
πειρασμικά. Κι αὐτοὺς ὅλους τοὺς πειρασμοὺς τοὺς εἶχε ἀπορρίψει, ὅπως 
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γνωρίζουμε, ἤδη ὁ Κύριος, στὴ δοκιμασία Του ἐκείνη τῆς ἐρήμου. 

Ἑπομένως, καὶ ὁ νεοφανὴς καὶ συνεχῶς προβαλλόμενος συνδικαλιστικὸς 
λόγος, αὐτὸς τῶν ὅποιων οἰκονομικῶν διεκδικήσων, ὅπως καὶ αὐτὸς τῆς 
διατήρησης καὶ διαφύλαξης τῶν κεκτημένων, ἀλλὰ καὶ ὁ ἄλλος, ποὺ 
ἀναφέρεται στὸν ἀπαιτούμενο καὶ προφανῶς ἐπιβαλλόιμενο λογιστικὸ 
ἔλεγχο στὰ μέτρα τῆς οἰκονομίας, ποὺ ὅλα μαζὶ μπορεῖ νὰ εἶναι  ἀπαραίτητα 
καὶ ἀναγκαῖα, ὅμως δὲν ἐξαντλοῦν τὸ νόημα καὶ τὸ ζητούμενο τῆς ἐν τῷ 
κόσμῳ ὑπάρξεώς μας καὶ τῆς συνακόλουθης ζητούμενης παιδείας καὶ ἀγωγῆς 
τοῦ βίου μας.

Εἶναι καιρός, λοιπόν, νὰ ἐπαναπροσδιορίσουμε τοὺς στόχους τῆς ζωῆς 
μας. Καὶ τὰ ζητούμενα τοῦ βίου μας καὶ τῆς παιδείας μας: ποὺ εἶναι ἡ ἐπιμέλεια 
τῆς ψυχῆς, γιὰ νὰ πᾶμε στὸν Πλάτωνα ἢ ὁ ἁγιασμός της, γιὰ νὰ γυρίσουμε 
στὸν λόγο τῶν Ἀποστόλων. Στὴν πρόταση τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ στὴν καθ’ 
ἡμᾶς Ἀνατολή. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ἐξόχως μάταια καὶ ψευδῆ. 



TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ1

a
ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΗΝ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ, ΘΕΟΛOΓΟΥ-ΦΙΛΟΛOΓΟΥ

Α΄ 

Αναφερόμενος στο πρόβλημα του Φονταμενταλισμού επιθυμώ να 
υπενθυμίσω στην αγάπη σας ένα ορισμό,  όπως τον διατύπωσε  πριν από μια 
δεκαετία ο νυν Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου της Βόρειας Ελλάδας (τότε 
αρχιμανδρίτης) Μακάριος Φιλοθέου: Φονταμενταλισμός «είναι η τάση του 
ανθρώπου να βρει κάποια στηρίγματα, να καλύψει το εσωτερικό κενό και τις 
ψυχολογικές ανάγκες του, ακολουθώντας μια λανθασμένη κατεύθυνση, μέσω 
μιας αυθεντίας. Αυτή συνήθως είναι γραπτά κείμενα που ερμηνεύονται και 
χρησιμοποιούνται για την εδραίωση της. Συχνά η αυθεντία αυτή βρίσκει έκφραση 
στο πρόσωπο ενός ηγέτη, γύρω από τον οποίο συσπειρώνονται και υπακούουν 
τυφλά οι πιστοί, οι οποίοι μετατρέπονται έτσι σε οπαδούς». Ο Σεβασμιότατος 
αναφέρει ως χαρακτηριστικά του θρησκευτικού φονταμενταλισμού: την 
τυποποίηση της θρησκευτικής ζωής, την εμμονή στην τήρηση εξωτερικών 
τύπων και την απολυτοποίηση των συμβόλων. Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι 
οι φονταμενταλιστές θεωρούν αδιανόητη οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή 
κριτική της δικής τους διαμορφωμένης αλήθειας. Οι όποιες πηγές απειλούν 
την αυθεντικότητα της πρέπει να εξουδετερωθούν, μη αποκλειομένης και της 
χρήσης βίας2.

1 Το κείμενο αποτελεί ανεπτυγμένη μορφή  Εισήγησης στην 10η Επετειακή Συνδιάσκεψη του 
Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών, Καταστροφικών Λατρειών και 
Αιρέσεων που πραγματοποιήθηκε στο Suprasl της Πολωνίας από  14-17 Σεπτεμβρίου 2017
2  Αρχιμ.  Μακαρίου Φιλοθέου ( νυν Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου), Ο Φονταμενταλισμός 
μέσα από Ορθόδοξη Προοπτική, Εκκλησία:1996, 9, 398-401

b
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Β΄

H Κύπρος άκουσε τον σωτήριο λόγο του Ευαγγελίου από τους 
Αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα, όταν αυτοί επισκέφθηκαν για πρώτη φορά 
το Νησί το 47 μ.Χ. Έκτοτε η Εκκλησία επεκτάθηκε και αγκάλιασε όλο τον 
γηγενή πληθυσμό του Νησιού, το οποίο στους επόμενους αιώνες αναδείχθηκε 
σε  « νησί των Αγίων». Παρά τις κατά καιρούς περιπέτειες των Κυπρίων και 
τις αλλεπάλληλες υποδουλώσεις σε αλλόθρησκους , αλλά και ετερόδοξους 
κατακτητές, η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων παρέμεινε πιστή στην 
Ορθόδοξη Πίστη. 

Το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα εισβάλλει στην Κύπρο η Τουρκία, εκδιώκει 
από τις εστίες τους 200.000 Ελληνοκύπριους και έκτοτε καταπατεί τις εστίες 
και ιερά τους. Επιπλέον βεβηλώνει τους χριστιανικούς χώρους λατρείας και 
με κάθε τρόπο επιδιώκει την εξαφάνιση κάθε ελληνικού και χριστιανικού 
στοιχείου, ενώ με την μεταφορά δεκάδων χιλιάδων εποίκων αλλοιώνει τη 
δημογραφική σύνθεση του Νησιού. 

Ένας άλλος σταθμός στην ιστορία της Κύπρου, που είχε προεκτάσεις στα 
θρησκευτικά πράγματα και κυρίως στη διείσδυση των ποικιλώνυμων αιρέσεων 
και καταστροφικών λατρειών, ήταν η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Η δυνατότητα ελεύθερης διακίνησης, 
εγκατάστασης και εργασίας πολιτών από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης 
και κυρίως από τις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ διαφοροποίησε 
το  υπάρχον σκηνικό, ενώ η Εκκλησία ίσως βρέθηκε απροετοίμαστη για την 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων.

Ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό φαινόμενο είναι η παρουσία πολλών 
χιλιάδων αλλοδαπών από τη Νοτιοανατολική Ασία (Σρι Λάνκα, Μπαγκλαντές, 
Φιλιππίνες, Βιετνάμ κλπ) που έρχονται εδώ για να εργαστούν ως οικιακοί 
βοηθοί, εργάτες στον γεωργικό –κτηνοτροφικό τομέα κ.α. Όλος αυτός 
ο πληθυσμός αποτελεί  στόχο προσηλυτισμού από τους ποικιλώνυμους 
ιεραποστόλους, που έχουν εγκατασταθεί στο Νησί. 

Τέλος, να αναφέρουμε ότι την τελευταία πενταετία έχουμε και την 
εισροή λαθρομεταναστών και προσφύγων, εξαιτίας των  φονικών πολεμικών 
συγκρούσεων στη Συρία και το Ιράκ. Πάρα πολλοί συνάνθρωποί μας, 
αναζητώντας σωτηρία από τα πεδία των μαχών, πέφτουν θύματα επιτηδείων 
διακινητών και φτάνουν στο Νησί, συμβάλλοντας στην διαφοροποίηση του 
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κοινωνικού ιστού, αλλά και δημιουργώντας προβλήματα και θρησκευτικής 
φύσης, που χρειάζονται σωστής και προσεκτικής αντιμετώπισης.

Γ΄ 

1.  Πεντηκοστιανές  - Ευαγγελικές Ομάδες  

Όπως είναι γνωστό οι Πεντηκοστιανοί ξεκίνησαν από τις ΗΠΑ και 
πιστεύουν ότι για να γίνει κανείς « άγιος» πρέπει πρώτα να δεχτεί το  «βάπτισμα 
του Αγίου Πνεύματος». Εκδηλώσεις της αναγέννησης που ακολουθεί το 
«βάπτισμα» αποτελούν τα «χαρίσματα», όπως η γλωσσολαλιά, η θεραπεία, 
η προφητεία κ.α. Ένα από τα χαρακτηριστικά των Πεντηκοστιανών είναι ότι 
πολλοί απ΄ αυτούς όταν αισθανθούν ότι «αναγεννήθηκαν» και απέκτησαν 
«χαρίσματα», ιδρύουν δικές τους «εκκλησίες» και αυτοανακηρύσσονται 
«ποιμένες». Έτσι εξηγείται το ατέλειωτο μωσαϊκό με τις ομάδες αυτές, κάθε 
μια από τις οποίες διεκδικεί την αυθεντία και μοναδικότητα3. 

Μερικές τέτοιες ομάδες είναι: η Αποστολική Εκκλησία του Ιησού 
Χριστού, η  Εκκλησία της Χάριτος του Ιησού Χριστού, η Εκκλησία του Θεού 
της Προφητείας, η Russian Church of the Way, the Truth and the Life, η 
Greater Grace Church Cyprus, η Paphos Christian Fellowship International  
και η Bulgarian Church of God. 

Οι Πεντηκοστιανοί και οι ομοϊδεάτες τους λειτουργούν από το 1994 
ραδιοφωνικό σταθμό παγκύπριας εμβέλειας, το «Κανάλι 7», ενώ δραστη-
ριοποιούνται με ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και διαθέτουν διαδικτυακή 
τηλεόραση.4 Τομείς στους οποίους δίνουν ιδιαίτερη έμφαση είναι η βοήθεια σε 
θύματα σωματεμπορίου γυναικών, η απεξάρτηση ναρκομανών, οι επισκέψεις 
σε πολιτικούς πρόσφυγες κλπ

Το αξιοσημείωτο είναι ότι πολλές Πεντηκοστιανές Ομάδες ανήκουν 
στη Παγκύπρια Ένωση Ευαγγελικών Εκκλησιών, που ιδρύθηκε το 1994 και 
περιλαμβάνει Πρεσβυτεριανούς, Λουθηρανούς και άλλες Προτεσταντικές 
Ομάδες, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν συντηρητικές. Αυτό 

3 Αρχιμ. Χριστοφόρου Τσιάκκα (νυν Επισκόπου Καρπασίας), Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό 
Θρησκειών και Αιρέσεων, Παραχριστιανικών-Παραθρησκευτικών Ομάδων…, Ιερά Μονή 
Τροοδιτίσσης, 2002, σελ. 786-787.
4  Σπύρου Αργυρού, Χριστιανικές Ομάδες στην Κύπρο· Διδασκαλία και Δραστηριότητες, 
Εισήγηση σε Ημερίδα της ΠΕΓ , Πεντάκωμο,2/7/2016, σελ. 1-8.
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αποδεικνύει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με  Ομάδες με φονταμενταλιστικά 
χαρακτηριστικά, όπως αναφέραμε πιο πριν. 

2.  Μορμόνοι

Πρόκειται για τη λεγόμενη Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων 
των Τελευταίων Ημερών, μιαν ομάδα που ξεκίνησε κι αυτή από την Αμερική 
το 1820. Οι διδασκαλίες τους στηρίζονται στο βιβλίο του Μόρμον, που 
συντάχθηκε δήθεν μετά από θεία αποκάλυψη στον  15χρονο τότε Joseph Smith, 
τον ιδρυτή της αίρεσης. Αυτή η «αποκάλυψη» σήμερα έχει αποδειχθεί ότι είναι 
διασκευή ενός μυθιστορήματος με παραδοξολογίες. Η Μορμονική θρησκεία 
αποτελεί κράμα  Χριστιανικών, Ιουδαϊκών, αρχαιο-αιγυπτιακών «πιστεύω» και 
διδασκαλιών  Ανατολικών θρησκειών. Οι Μορμόνοι πιστεύουν ότι η εκκλησία 
που ίδρυσε ο Ιησούς Χριστός είχε διαφθαρεί και αποστατήσει μετά το θάνατο 
των Αποστόλων, και η αποκατάστασή της στη σύγχρονη εποχή έγινε μέσω 
του Τζόζεφ Σμιθ, τον οποίο θεωρούν προφήτη. Υιοθετούν αρκετές κακοδοξίες, 
όπως η πολυγαμία, το «Βάπτισμα των νεκρών», η αποκατάσταση των πάντων, 
ο νόμος της συνεχούς ανάπτυξης και αλλοίωσης, ακόμα και στη θεότητα. 

Οι Μορμόνοι έχουν αναπτύξει σε όλο τον κόσμο εντυπωσιακή προση- 
λυτιστική δραστηριότητα μέσω των νεαρών ιεραποστόλων που αποστέλλονται 
δύο-δύο και εργάζονται για δυο χρόνια στο εξωτερικό. Σήμερα (2017) 
υπολογίζονται στα 17.000.000, αλλά στην Πατρίδα  μας δε φαίνεται να έχουν 
ουσιαστικές επιτυχίες. Παρά ταύτα μια αποσχισθείσα ομάδα, η Φοντα-
μενταλιστική Εκκλησία του Ιησού Χριστού Των Αγίων των Τελευταίων 
Ημερών, του  Warren Jeffs, που καταδικάστηκε το 2011 σε ισόβια κάθειρξη για 
κακουργήματα που αφορούσαν παιδική σεξουαλική κακοποίηση, κατάφερε  
το 2013 να διανείμει – δυστυχώς -  σε σχολικές βιβλιοθήκες της Κύπρου ένα 
ογκώδες βιβλίο του αρχηγού της.

3.  Μάρτυρες του Ιεχωβά

Η  αμερικανικών συμφερόντων Μετοχική Εταιρεία Σκοπιά, που ξεκίνησε 
με τον Κάρολο Ρώσελ το 1880, όχι μόνο δεν μείωσε τις δραστηριότητες της, 
αλλά αναπροσάρμοσε  τους παλαιούς τρόπους εργασίας της κι  εφευρίσκει 
νέους , ώστε να οδηγήσει στα δίχτυα της πλάνης της όλο και περισσότερους 
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ανυποψίαστους συνανθρώπους μας. Το 2015 αριθμούσε 8 εκατομμύρια 
«ευαγγελιζομένους», δηλαδή προσηλυτιστές,  ενώ εκείνοι που έλαβαν μέρος 
στην «Ανάμνηση», τη σημαντικότερη τελετή των Μ.τ.Ι, ήταν την ίδια χρονιά 
γύρω στα 20 εκατομμύρια 5 .  Η Εταιρεία δαπάνησε για το προσηλυτιστικό της 
έργο μόνο το 2015 2 δισεκατομμύρια δολάρια και  για την εκπαίδευση των 
στελεχών της  236 εκατομμύρια δολάρια. 

Η Εταιρεία είναι ιδιοκτήτης τεράστιας κτηματικής περιουσίας : στο 
Μπρούκλιν, όπου ήταν τα κεντρικά της γραφεία  από το 1909, πούλησε μεταξύ  
2014-2013  είκοσι ακίνητα αξίας 800 εκατομμυρίων.  Από το 2004  άρχισε να 
μεταφέρει τις τυπογραφικές εγκαταστάσεις της στο Wallkill, 160 χλμ βόρεια 
του Μπρούκλιν σε μια έκταση 1200 εκταρίων. Τέλος το 2009 αγόρασε έκταση 
100 εκταρίων στο Warwick 80 χιλιόμετρα βόρεια του Μπρούκλιν, όπου έκτισε 
ένα τεράστιο συγκρότημα για να στεγάσει τα παγκόσμια γραφεία της6. 

Η Εταιρεία Σκοπιά χρησιμοποιεί τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο με 
επίσημη ιστοσελίδα και έχει επιφέρει αλλαγές στην κυκλοφορία των εντύπων 
της, των περιοδικών Σκοπιά και Ξύπνα, αλλά και των μπροσούρων και βιβλίων. 
Αναφορικά με το περιεχόμενο των διδαχών της , συνεχίζει την τακτική της 
ν΄ αλλάζει τις διδασκαλίες της με τις οποίες ελέγχει τις ζωές εκατομμυρίων 
οπαδών της επικαλούμενη το «νέο φως» που έλαβε ο « πιστός και φρόνιμος 
δούλος», δηλαδή η Εταιρεία. 

Στην Κύπρο, το 2015 οι παρόντες στην «Ανάμνηση» ήταν 4.609 ενώ 
οι βαπτίσεις ανήλθαν σε 64, σε ένα πληθυσμό περίπου 1.000.000, συμπερι-
λαμβανομένων και των αλλοδαπών που εργάζονται στο Νησί και προέρχονται 
τόσο από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όσο και από τη Μέση Ανατολή 
και τη ΝΑ Ασία. Εκτός από το έργο  «από πόρτα σε πόρτα», έχουν εγκαταστήσει 
σταντ σε δημόσιους χώρους  (λαϊκές αγορές, εμπορικούς δρόμους κλπ), προ- 
κειμένου να έρθουν σε επαφή με περισσότερο κόσμο και να αγρεύσουν 
ανυποψίαστους πολίτες .

Η Εκκλησία, μέσω των Αντιαιρετικών Γραφείων της Αρχιεπισκοπής και 
των Ιερών Μητροπόλεων, προσπαθεί να ενημερώσει το ποίμνιο της, αλλά 

5 Ανδρέα Στυλιανίδη,  Νέες εξελίξεις στις δραστηριότητες  και τη διδαχή της εταιρείας Σκοπιά 
των ‘Μαρτύρων του Ιεχωβά΄ Απόστολος Βαρνάβας, 77( 2016): 459. 
6  Όπου πιο πάνω, σελ.463-464. 
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πρέπει να ομολογήσουμε ότι χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά, περισσότεροι 
εργάτες στον τομέα αυτό και συστηματικότερη παρακολούθηση του σκηνικού,  
ώστε οι παρεμβάσεις μας να είναι έγκαιρες και αποτελεσματικές.

4.  Σαϊεντολογία

Η οργάνωση, όπως είναι γνωστό ιδρύθηκε από το Αμερικανό L.R. Hubbard 
(1911-1986) και έχει χαρακτηριστεί από πολιτειακούς και θρησκευτικούς 
παράγοντες ως μια από τις πιο επιθετικές και επικίνδυνες καταστροφικές 
λατρείες. Παρουσιάζεται ως «εφαρμοσμένη θρησκευτική φιλοσοφία» και 
ισχυρίζεται ότι ο «υπεράνθρωπος» βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο και μπορεί 
να ελευθερωθεί με την τεχνική της Κίνησης, που ονομάζεται Dianetics, που 
προσφέρεται σε μια ατέλειωτη σειρά σεμιναρίων με πληρωμή.

Η Σαϊεντολογία δρα με διάφορα προσωπεία και πολλές θυγατρικές 
οργανώσεις, των οποίων τα ονόματα δεν κινούν καμιά απολύτως υποψία. 
Κάτω από ψευδώνυμους τίτλους προσπαθεί να διαβρώσει όλους τους τομείς 
της ζωής, ακόμα και το χώρο της πολιτικής και της οικονομίας7.

Θα αναφέρω τώρα μερικά παραδείγματα, στα οποία φαίνεται η προσπά-
θεια της Σαϊεντολογίας να διεισδύσει  στην Κυπριακή κοινωνία την τελευταία 
δεκαετία: 

α) Το 2011, ο εκδοτικός οίκος New Era, απέστειλε δωρεάν σε δημόσιες 
και δημοτικές βιβλιοθήκες της Κύπρου, την ταινία «Πώς να χρησιμοποιείς 
τη Διανοητική», η οποία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του ιδρυτή της 
Οργάνωσης  Λ. Ρ. Χάμπαρτ. 

β) Το 2015, ο οργανισμός Drugfree World που ανήκει στη Σαηεντολογία, 
προσπάθησε να διεισδύσει σε σχολεία της Λεμεσού, διανέμοντας σε Σχολική 
Εφορία ενημερωτικό υλικό για το θέμα των ναρκωτικών. Η προσπάθεια 
απετράπη ύστερα από ενημέρωση που είχαν τα μέλη της Σχολικής Εφορίας 
από τους Εντεταλμένους της Εκκλησίας της Κύπρου για θέματα αιρέσεων.

γ) το Κέντρο της Σαϊεντολογίας στην Κύπρο βρίσκεται στη Λεμεσό και 
ονομάζεται Island Doves of Cyprus Dianetics Center. Μερικά από τα βιβλία 
που προωθεί το Κέντρο είναι: 1) Διανοητική – Η επίτευξη των στόχων, που 

7  Αρχ. Χριστοφόρου Τσιάκκα, ο. π. π. σελ. 896-902.
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περιλαμβάνει  οδηγίες  και τεχνικές της Σαϊεντολογίας για την επίτευξη των 
στόχων μιας επιχειρησιακής ομάδας. 2) Τα προβλήματα της εργασίας, το οποίο 
αναφέρεται στην εφαρμογή της Σαϊεντολογίας στην καθημερινή ζωή. Επίσης  
στο Κέντρο παραδίδονται μαθήματα προσωπικής ανάπτυξης με σκοπό  τη 
βελτίωση της ζωής…, την απόκτηση αυτοπεποίθησης με τις τεχνικές της 
Σαϊεντολογίας, την αύξηση  την αποδοτικότητας (εργαζόμενος για την πλέον 
δόλια και άπληστη εμπορική επιχείρηση που κρύβεται πίσω από την εμπορική 
επωνυμία «Εκκλησία της Σαϊεντολογίας»).  

δ) Στο στόχαστρο της Σαϊεντολογίας βρίσκονται και τα παιδιά, τα οποία 
σε τελική ανάλυση θα είναι και τα μεγαλύτερα θύματα. Οργανώνει σεμινάρια 
με τίτλο «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω», βασισμένο στα έργα του Χάμπαρτ8.

5.  Αποκρυφιστικές ομάδες με επιδράσεις Άπω Ανατολής 

α. Η Νέα Ακρόπολη Κύπρου είναι μια ρατσιστική νεοναζιστική οργάνωση, 
που θέλει να κατασκευάσει ένα Νέο Άνθρωπο, μια Νέα και καλύτερη νοοτροπία 
για ένα Νέο και Καλύτερο για όλους κόσμο… Ο έσχατος σκοπός της οργάνωσης 
είναι η παγκόσμια κυριαρχία και η δημιουργία του «υπερκράτους». Οργανώνει  
σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις σε Πανεπιστήμια της Κύπρου.9

β. Η κορεάτικη οικουμενιστική σέκτα Ηeavenly Culture World Peace 
Restoration of Light με επιστολή της καλεί Ιεράρχες της Εκκλησίας της 
Κύπρου να συνεργαστούν μαζί της για την παγκόσμια ειρήνη. 

γ. To μήνυμα της Ρώσικης σέκτας Αναστασία πέρασε σαν δούρειος ίππος, 
αφού η παρουσίαση του βιβλίου  «Η Αναστασία της Σιβηρίας», σε μετάφραση 
από τα Ρωσικά, έγινε από Κύπριους θεολόγους.

δ. Η προσπάθεια διείσδυσης του πνεύματος της Νέας Εποχής, της 
Πανθρησκείας, του Συγκρητισμού και του Αποκρυφισμού ξεκινά από πολύ 
μικρή ηλικία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ινδουιστική ομάδα Brahma 
Κumaris από το Πακιστάν, η οποία προσπαθεί να  διεισδύσει  σε νηπιαγωγεία 
της Κύπρου, μέσω του προγράμματος εκπαίδευσης Living Values Education.

8  Ελένης Ζήνωνος, « Το σκηνικό  των αιρέσεων στην Κύπρο», Εισήγηση σε Ημερίδα της ΠΕΓ, 
Πεντάκωμο, 2/7/2016.
9  Αρχιμ. Χριστοφόρου Τσιάκκα, Λεξικό, σελ. 640
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6.  Γιόγκα 

Είναι εκπληκτική η διείσδυση της μεθόδου αυτής στον Δυτικό κόσμο. 
Έχει καθιερωθεί Παγκόσμια Μέρα Γιόγκα και πρόσφατα ο ίδιος ο Πρόεδρος 
της Ινδίας τέθηκε επικεφαλής της προώθησης της. Πολλοί θεωρούν ότι 
πρόκειται  μόνο για γυμναστική, αλλά αναμφίβολα οι σωματικές ασκήσεις  
είναι συνδεδεμένες με συστήματα διαλογισμού και εμπειριών, φορτισμένων 
Ινδουιστικές φιλοσοφικές και θρησκευτικές θεωρίες και αξιώματα. Το  
Σωματείο Γιόγκα Κύπρου παραδέχεται ότι «οι φυσικές ασκήσεις αναπτύχθηκαν 
μόνο και μόνο για  καταστήσουν το σώμα ένα κατάλληλο όχημα στο ταξίδι 
στα ανώτερα επίπεδα συνείδησης, γι΄ αυτή τη διερεύνηση του πνεύματος»10 .

Έτσι έχουμε Κέντρο Γιόγκα και Προσωπικής Ανάπτυξης στη Λεμεσό. 
Σιωπηρή γιόγκα σε ξενοδοχείο στις Πλάτρες. Γιόγκα για επιχειρήσεις, γιόγκα 
για σχολεία και διοργάνωση παιδικών κατασκηνώσεων... Σεμινάρια Γιόγκα και 
Διαλογισμού για αρχάριους  κάθε 3 μήνες. Ιδιωτικά μαθήματα Γιόγκα, Γιόγκα 
για εγκύους κλπ. Με συντονιστή ιδιωτικό Πανεπιστήμιο της  Κύπρου, μέσω 
του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και στα πλαίσια του προγράμματος Δια 
Βίου Μάθησης, πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό έργο «HealYA»: Υγεία και 
Μακροζωία με Γιόγκα και Αγιουρβέδα, το οποίο διήρκεσε 2 χρόνια, από το 
2012 μέχρι το 2014.

 7.  Εναλλακτικές θεραπείες 

Με βάση τις διδασκαλίες των ιδίων των αποκρυφιστών και των εκφρα-
στών των εναλλακτικών «θεραπειών» θα μπορούσαμε να τις χωρίσουμε στις 
ακόλουθες κατηγορίες:  

α. ΦΥΣΙΚΗ. Η μέθοδος και τεχνική αυτή δηλώνει ότι μπορεί να 
θεραπεύσει τον άνθρωπο με χρήση μέσων από την ίδια τη φύση, προσδίδοντας 
υπερφυσικές ιδιότητες σ΄ αυτήν ή ακόμα πιστεύοντας ότι η φύση έχει μέσα της 
θεϊκές δυνάμεις… Αυτή περιλαμβάνει θεραπείες μέσω βιταμινών, βοτάνων, 
μασάζ, της ομοιοπαθητικής και άλλες μεθόδους που βασίζονται στην χορήγηση 
φυτικών ουσιών όπως φυσικοπαθητική, κινησιολογία, νηστειοθεραπεία.

β. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ. Είναι η μέθοδος εκείνη η οποία στηρίζεται στη 
λεγόμενη Θετική Σκέψη. Οι υποστηρικτές της πιστεύουν ότι ο άνθρωπος 

10  Ο. π .π., σελ. 160-161
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είναι αυτό το οποίο σκέφτεται. Έτσι, προσπαθούν με αυτή την μέθοδο 
να υπερισχύσουν, με την απολυτοποίηση της θετικής σκέψης, έναντι της 
ασθένειας. Σ΄ αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται όλες οι λεγόμενες 
ψυχολατρίες, όπως η Αρμονική Ζωή του Νάτζεμι, η Δυναμική της Επιτυχίας, 
η Μέθοδος Σίλβα κ.α.

γ.  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η πίστη σε μια παγκόσμια ή πανσυμπα-
ντική ενέργεια, η οποία βρίσκεται μέσα και είναι εναρμονισμένη με όλα τα 
πράγματα, είναι εκείνη, που όταν με την κατάλληλη τεχνική ενεργοποιηθεί, τότε 
θεραπεύει. Με τον έλεγχο αυτής της παγκοσμίου ενέργειας, μέσω διαφόρων 
τεχνικών, όπως βελονισμός ιριδολογία, λιθοθεραπεία, ρεφλεξολογία, ακόμα 
η χρωματοθεραπεία, θεραπευτικό άγγιγμα, θεραπεία με κρυστάλλους, η 
τεχνική Μπόουεν και άλλες, προσπαθούν να συντονιστούν με αυτή την 
πανσυμπαντική δύναμη, η οποία ταυτίζεται με τον Θεό, για να αποκτήσουν 
πνευματιστικές δυνάμεις, για να μπορούν δήθεν να αυτοθεραπεύονται.

δ. ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΗ. Αυτή συμπεριλαμβάνει στις τεχνικές της όλες τις 
ομάδες εκείνες που χρησιμοποιούν πνευματιστικές αποκρυφιστικές, μαγικές 
και σατανιστικές διαδικασίες. Όλες αυτές οι ομάδες θεωρούν την αιτία της 
αρρώστιας ως απάτη ή ως αποτέλεσμα του κάρμα, δηλαδή του χρέους που φέρει 
ο άνθρωπος μέσα του από μια προηγούμενη ζωή. Σ΄ αυτές θα μπορούσαμε να 
κατατάξουμε το Ρεϊκι και την Αγγελοθεραπεία11. 

Οι πιο πάνω «θεραπείες» όχι μόνο δεν έχουν ισχυρή επιστημονική θεμε-
λίωση, αλλά εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την όλη ψυχοσωματική 
υγεία όσων εμπλέκονται σ΄ αυτές. Επιπλέον ακυρώνουν το Ευαγγέλιο της 
σωτηρίας, όπως διαφυλάσσεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ναρκοθετούν 
την προσπάθεια του ανθρώπου να ενωθεί με τον Θεό δια της μετανοίας, της 
ταπεινώσεως και της αγάπης.

 

 Δ΄

Θα ήθελα να κλείσω τις σκέψεις μου με κάποιες διαπιστώσεις του 
αείμνηστου κληρικού Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, ο οποίος υπήρξε ο κατεξο-

11 Ομιλία Θεοφιλεστάτου Καρπασίας Χριστοφόρου στην 4η Διορθόδοξη Συνάντηση, 
Θεσσαλονίκη Οκτ. 2011
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χήν μελετητής των αιρέσεων στη σύγχρονη εποχή και ο εισηγητής της 
σωστής ποιμαντικής αντιμετώπισής τους. Γράφει ο σοφός ποιμένας12: « Ο σύγ- 
χρονος άνθρωπος που βλέπει να γκρεμίζεται το είδωλο της «θρησκείας 
της εκκοσμικεύσεως» που προσκυνούσε, βγαίνει και πάλι σε αναζήτηση 
(νοήματος ζωής). Στη σύγχρονη «υπεραγορά θρησκείας» υπάρχουν γι΄ αυτόν 
και οι προσφορές των νέων θρησκευτικών κινήσεων. Όμως οι προσφορές 
αυτές, στην πλειοψηφία τους, εμφορούνται από πανθεϊστικές αντιλήψεις και 
αφήνουν τον άνθρωπο ανικανοποίητο. Τούτο γιατί δεν εγγυώνται μιαν ύπαρξη 
προσωπική, αιώνια, δηλαδή ένα βαθύτερο νόημα στη ζωή». 

Αντίθετα, «η πίστη που κηρύττει η Εκκλησία, στον κόσμο και τον άνθρωπο 
συνιστά  για μας ένα υπέροχο μέλλον. Το νόημα της ζωής μας ξεπερνάει κάθε 
κτιστή πραγματικότητα και βρίσκεται στην κοινωνία με τον άκτιστο και 
αιώνιο Θεό και στη θέωση του ανθρώπου. Η κοινωνία αυτή είναι  πραγματική, 
διαπροσωπική, αγαπητική σχέση, που μας ελευθερώνει από κάθε εγωισμό και 
ακτινοβολεί ζεστασιά, αληθινή αγάπη και ταπείνωση…

Αυτή η κατά χάρη θέωση, δεν σημαίνει διάλυση ή απορρόφηση του 
ανθρώπου μέσα σε μια απρόσωπη υπερσυνειδητότητα, εξαφάνιση δηλαδή 
του ανθρώπινου προσώπου, αλλά αληθινή διαπροσωπική κοινωνία Θεού και 
ανθρώπου, στην οποία διασώζεται το ανθρώπινο πρόσωπο».

                            

12  Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, Νεοφανείς Αιρέσεις και καταστροφικές Λατρείες στο φως της 
Ορθοδοξίας, Αθήνα 1995, σε. 259, 278-79. 



ΖΩΝΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

a 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΗ,  ΔΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Μεγάλο προσόν τοῦ ἱστορικοῦ καί τοῦ ἀρχαιολόγου εἶναι νά μπορέσει μέ 
τό ἔργο του, πέρα ἀπό τήν ἀκρίβεια, νά ἀποδώσει ὅσο πιό παραστατικά 

καί ἐγγύτερα στήν πραγματικότητα εἶναι δυνατό τίς συνθῆκες ζωῆς, μόρφωσης, 
ἐκπαίδευσης, ἐργασίας κ.λπ. κάθε ἐποχῆς ὥστε ὁ ἀναγνώστης νά μπορέσει 
νά τήν κατανοήσει σέ βάθος καί νά προχωρήσει σέ πιό οὐσιαστική ματιά 
στήν καθημερινότητα τῶν ἀνθρώπων, νά τήν ἑρμηνεύσει αὐθεντικότερα 
καί πιό ρεαλιστικά, ὅποια καί ἐάν εἶναι αὐτή, νά ἀντιληφθεῖ τίς σχέσεις, τίς 
ἀντιπαλότητες, τίς ἀδυναμίες, τίς δεσμεύσεις, τίς τάσεις καί τούς περιορισμούς 
καί πολλά ἄλλα ἀπαραίτητα καί καθοριστικά στοιχεῖα.

Μερικά παραδείγματα ἴσως μᾶς βοηθήσουν νά καταλάβουμε τί ἐννοῶ.

Διαβάζοντας τήν περικοπή τοῦ διαλόγου τοῦ Χριστοῦ μέ τή γυναῖκα ἀπό τή 
Σαμάρεια (Ἰω. 4:5-42) δίχως νά ἔχουμε ὑπ᾿ ὄψιν μας κανένα ἀπό τά στοιχεῖα πού 
ἀπαραιτήτως τήν συνοδεύουν ἑρμηνευτικά (καί ὄχι μόνο σέ ἐπιστημονικό, ἀλλά 
κυρίως σέ κηρυκτικό, διδακτικό καί κατηχητικό ἐπίπεδο) πόσα ἀπό αὐτά πού 
θά διαβάσουμε θά τά κατανοήσουμε στό ὀρθό τους πλαίσιο; Θά ἀντιληφθοῦμε 
ἄραγε τό μεγαλεῖο τῶν λόγων τοῦ Κυρίου; Ἄν π.χ. δέν γνωρίζουμε τήν προσδοκία 
τῶν Ἰουδαίων γιά τόν Μεσσία θά νιώσουμε τόν συγκλονισμό τῆς Σαμαρείτιδας, 
ὅταν ἄκουσε τά λόγια «Ἐγώ εἰμι, ὁ λαλῶν σοι» (Ἰω. 4:26);

Ὅταν διαβάσουμε τήν περικοπή κατά τήν ὁποία περιγράφεται ἡ ἀποτροπή 
τοῦ λιθοβολισμοῦ τῆς μοιχαλίδας (Ἰω. 8:3-11) χωρίς νά γνωρίζουμε τόν Νόμο, 
τήν ἑρμηνεία του ἀπό τούς Γραμματεῖς καί τούς Φαρισαίους, τή συνήθεια καί 
τήν ἔννοια τοῦ λιθοβολισμοῦ στόν ἰουδαϊσμό, τίς ἀντιλήψεις τῶν Ἰουδαίων γιά 
τήν ἁμαρτία, γιά τίς γυναῖκες κ.λπ. δέν θά καταλάβουμε τί ἐννοοῦσε ὁ Κύριος 
μέ τά λόγια «Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἐπ᾿ αὐτήν βαλέτω λίθον» (Ἰω. 8:7). 
Μάλιστα, δέν θά ἦταν ἀπίθανο νά ἀποκομίσουμε τήν, ἐντελῶς ἐσφαλμένη, 
ἐντύπωση ὅτι ὁ Χριστός τούς προέτρεψε νά τήν λιθοβολήσουν.
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Ἀπομονώνοντας, παραδείγματος χάριν, τό περιστατικό τοῦ «γογγυσμοῦ» 
(Πρ. 6:1), τῶν ἑλληνιστῶν Χριστιανῶν πρός τούς ἐξ Ἰουδαίων, ἀγνοώντας τό 
πλαίσιο ζωῆς, τήν ἁγιότητα πού ἐπικρατοῦσε ἀνάμεσα στούς πιστούς, τήν ἀγάπη 
πού ἔδειχναν ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλο, τίς σχέσεις τῶν Ἰουδαίων, ἑλληνιστῶν καί μή, 
μεταξύ τους, τήν περιφρόνηση πού οἱ Ἰουδαῖοι ἔνιωθαν γιά τούς προσηλύτους 
κ.λπ. θά νομίσουμε ὅτι ἡ ἀποστολική Ἐκκλησία ἦταν μιά παρέα ἀνθρώπων πού 
καυγάδιζαν γύρω ἀπό μερικά τραπέζια γιά τό ποιός θά φάει περισσότερο καί ὅτι 
ὁ ἕνας στεροῦσε τό φαγητό ἀπό τόν ἄλλο… Αὐτή εἶναι, ὅμως, ἡ ἀλήθεια;

Ἔχοντας στόν νοῦ μας τήν περικοπή πού περιγράφει τή διαφωνία τῶν δύο 
κορυφαίων ἀποστόλων, τοῦ ἀπ. Πέτρου καί τοῦ ἀπ. Παύλου, στήν Ἀντιόχεια 
(Γαλ. 2:11-14) τί θα σκεφτοῦμε γιά τίς μεταξύ τους σχέσεις; Ἄν ἐξετάσουμε τό 
γιατί τό ἔκαναν, τί εἶχε προηγηθεῖ στήν Ἀποστολική Σύνοδο, τί ἐπεδίωκαν τά 
ὄργανα τοῦ ἰουδαϊσμοῦ κ.ἄ. δέν θά εἴμαστε ὀρθότεροι στήν κρίση μας;

Μέ αὐτό τό σκεπτικό σέ δύο μέρη θά προσπαθήσω —εἶναι ἀλήθεια ἐντε-
λῶς ἀποσπασματικά— νά παρουσιάσω κάποια στοιχεῖα ἀπό τή ζωή κατά τήν 

Ὁ Χριστός συνομιλεῖ μέ τή γυναῖκα ἀπό τή Σαμάρεια 
 καί τῆς ἀποκαλύπτει ὅτι εἶναι ὁ Μεσσίας (ἀπό κατακόμβη)
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ἀποστολική ἐποχή, ὥστε νά κατανοήσουμε πληρέστερα τόν τρόπο ζωῆς καί 
δράσης τῶν Ἀποστόλων, καί τῶν πρώτων Χριστιανῶν.

Στό πρῶτο μέρος θά παρουσιάσω μερικές γενικές σκέψεις καί θά ἀναφερθῶ 
ἐν συντομίᾳ σέ γενικές διαφορές τῆς ἀποστολικῆς ἐποχῆς ἀπό τή δική μας. 
Ἐνῶ στό δεύτερο μέρος θά παρουσιάσω μερικές βασικές διαφορές ἀνάμεσα 
στήν ἀποστολική καί στή σύγχρονη Ἐκκλησία, οἱ ὁποῖες συνήθως οὔτε μᾶς 
περνοῦν ἀπό τό νοῦ ὅταν, γιά παράδειγμα, διαβάζουμε τήν Καινή Διαθήκη καί 
θά ἀναφερθῶ, ἐπιλεκτικά, σέ διάφορα θέματα πού προέκυπταν στήν πρώτη 
Ἐκκλησία καί στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο οἱ πιστοί τά ἀντιμετώπιζαν.

Α.  ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ εἰκόνα πού οἱ περισσότεροι ἀπό ἐμᾶς ἔχουμε σχηματίσει γιά τή ζωή 
καί τήν ἱστορική πορεία τῆς Ἐκκλησίας κατά τά πρῶτα ἀποστολικά χρόνια 
εἶναι ὅτι ἐπρόκειτο γιά μία ὁμάδα ἀνθρώπων πού ζοῦσαν εἰδυλλιακή ζωή, μέ 
ἀκλόνητη πίστη, δίχως νά ἔχουν προβλήματα στήν καθημερινότητά τους, 
πέρα ἀπό αὐτά πού τούς προκαλοῦσαν οἱ διῶκτες τους.

Ἡ εἰκόνα αὐτή, πού σέ μεγάλο βαθμό ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπό τήν ἐπιρροή 
ἐπάνω μας τῆς τέχνης —λογοτεχνίας καί κινηματογράφου κυρίως— ἄν καί 

«ΑΓΑΠΗ», κοινό χριστιανικό γεῦμα στό ὁποῖο οἱ πιστοί ἔτρωγαν ὅλοι μαζί 
ἀπό ὅσα πρόσφεραν οἱ ἴδιοι (ἀπό κατακόμβη)
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ἀναμφίβολα ἔχει πολλά σημαντικά στοιχεῖα ἀλήθειας καί ἀπεικονίζει κάποιες 
σημαντικές πτυχές τῆς πραγματικότητας, ἴσως ἐξωραΐζει κάπως τά πράγματα, 
κάτι πού ἐπ᾿ οὐδενί κάνει ἡ Καινή Διαθήκη. Δέν κρύβω ὅτι πρόκειται γιά μία 
πολύ ἑλκυστική εἰκόνα: εἶναι ἰδανική καί ταιριάζει ὄχι μέ τήν πραγματικότητα, 
ἀλλά μέ αὐτό πού θά ἐπιθυμούσαμε νά εἶναι πραγματικότητα. Ἴσως μάλιστα, 
νά μᾶς προσφέρει τό ἐπιθυμητό ἄλλοθι γιά νά ποῦμε «ἄν εἶχα γεννηθεῖ κι ἐγώ 
τότε θά ζοῦσα μέ ἁγιότητα, ὅπως καί οἱ ἄλλοι χριστιανοί, ἀλλά τώρα πού ζῶ σέ 
αὐτή τήν ἐποχή τῆς ἁμαρτίας, τῆς διαφθορᾶς, τῆς ἀνομίας … ἀναγκάζομαι νά 
ἀκολουθήσω κι ἐγώ».

Ἡ ζωή, ὅμως, τῆς ἀρχέγονης Ἐκκλησίας, ὅπως εὔκολα διαπιστώνουμε 
μελετώντας τήν Καινή Διαθήκη, δέν παρουσίαζε ἀποκλειστικά καί μόνο αὐτή 
τήν εἰδυλλιακή εἰκόνα πού πλάθουμε μέ τόν νοῦ μας, ἀλλά τήν πραγματική 
μεταφέροντάς μας τήν ἐμπειρία πού εἶχαν οἱ Ἀπόστολοι ἀπό τόν Χριστό καί 
ἀπό τή Χάρι τοῦ Θεοῦ πού ἦταν παροῦσα σέ κάθε τους βῆμα. Ἡ Καινή Διαθήκη 
δέν ἔχει τήν πρόθεση νά ὡραιοποιήσει ἤ νά ἀλλάξει τήν πραγματικότητα. 

Διανομή τροφίμων κατά τήν Ἀποστολική ἐποχή  
(γλυπτό ἀπό χριστιανικό ναό)
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Δέν πρόκειται γιά λογοτεχνικό δημιούργημα οὔτε γιά ἔργο θρησκευτικῆς 
φαντασίας. Τό ἀντίθετο μάλιστα! Πρόκειται γιά θεόπνευστο ἔργο πού πατᾶ 
γερά στήν πραγματικότητα καί χαρακτηρίζεται ἀπό ἐντυπωσιακή λιτότητα, 
ὑποδειγματική ἀκρίβεια, ἀνυπέρβλητο σεβασμό στό ἔργο τοῦ Θεοῦ στόν 
κόσμο, στόν ἄνθρωπο καί στήν ἀνάγκη του νά σωθεῖ.

Δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι ἡ ἐκκλησιαστική παράδοση δέν δημιουργεί 
πρότυπα ἀνθρώπων, πού στά μάτια μας παρουσιάζονται τέλειοι, ἀψεγά-
διαστοι (ὅπως πράττουν ὅσοι διαμορφώνουν τήν εἰκόνα πολιτικῶν, ἠθοποιῶν, 
ἐπιχειρηματιῶν, ἐπιστημόνων κ.ἄ.) μά ἐν τέλει ἀποδεικνύονται –ἀναπό-
φευκτα προφανῶς– ἐντελῶς διαφορετικοί, μέ ψεγάδια καί ἀδυναμίες. Μᾶς 

Ὁ λιθοβολισμὸς τοῦ ἁγίου Στεφάνου
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παρουσιάζει τήν πραγματική ζωή μέ τά προβλήματα, τίς ἀδυναμίες, τίς 
μικρότητες, τούς ἐγωισμούς. Συνάμα συναντᾶμε τήν ταπείνωση, τήν ἀγάπη, 
τόν αὐθορμητισμό, τήν πίστη, ὅπως καί τήν ζωή σ᾿ ἕναν κόσμο πού ὁλοένα 
ἀλλάζει, μεταμορφώνεται, ἀνακαινίζεται, ἁγιάζεται!

Ἡ Ἐκκλησία, ἕνας ζωντανός ὀργανισμός, ἐκεῖνα τά πρῶτα χρόνια 
ἀναπτυσσόταν ταχύτατα καί προσπαθοῦσε νά βρεῖ τόν ρυθμό γιά τή μακρά 
ἱστορική της πορεία. Μετά τά πρῶτα συγκλονιστικά γεγονότα τῆς Σταυρώσεως 
καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, τίς ἐμφανίσεις Του στούς μαθητές, τήν 
Πεντηκοστή, τόν διωγμό καί τό μαρτύριο τοῦ Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, τή 
διασπορά τῶν μαθητῶν στίς πόλεις τῆς Παλαιστίνης καί τή μεταστροφή τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου, πρό τῶν πυλῶν τῆς Δαμασκοῦ, τά πράγματα φαίνεται 
νά ὁμαλοποιοῦνται καί νά βρίσκουν τόν δρόμο τους, μέ τήν ἔννοια ὅτι οἱ 
Ἀπόστολοι, οἱ ποιμένες, ἐν γένει, καί, φυσικά, οἱ πιστοί ἀρχίζουν νά ζοῦν τή 
ζωή τους, νά ἀσκοῦν τό ἱεραποστολικό ἔργο τους, νά κατηχοῦν τούς γύρω 
τους, τίς εὐρύτερες οἰκογένειές τους, τούς ἴδιους τούς οἰκείους τους μέσα 
στήν καθημερινότητα. Ἡ ἐμπειρία αὐτῶν τῶν ἐτῶν μεταφέρεται σέ ᾿μᾶς ἀπό 
τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καί ἔχει καταγραφεῖ στήν Καινή Διαθήκη.

Ἀναμφίβολα, γιά νά ἀντιληφθοῦμε ὀρθά τά δεδομένα πού ἴσχυαν σέ μιά 
τόσο πρώιμη ἐποχή καί νά κατανοήσουμε τίς σχέσεις καί τήν καθημερινότητα 
τῶν πρώτων χριστιανῶν δέν θά πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι ὑπῆρχαν σημαντικές 
διαφορές μέ τήν σημερινή ἐποχή, ὄχι μόνο στό εἰδωλολατρικό περιβάλλον 
πού ἀποτελοῦσε τό πλαίσιο ζωῆς καί ὑπάρξεως τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί στήν 
πρακτική, στή λατρεία καί καθημερινότητα κάθε πιστοῦ.

Β.  ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

Ἡ καθημερινότητα σήμερα εἶναι ἐντελῶς διαφορετική! Μία ἐπιλεκτική, 
δειγματοληπτική θά λέγαμε, ἀναφορά σέ κάποιους τομεῖς μᾶς δίνει μία ἀμυδρή 
ἀλλά ρεαλιστική εἰκόνα.

Ἡ ἐκπαίδευση. Ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων δέν γνώριζαν 
οὔτε γραφή οὔτε ἀνάγνωση. Δέν ὑπῆρχαν βιβλία καί ἡ ἐκκλησιαστική δι  
δαχή γινόταν κυρίως μέ τόν λόγο τῶν Ἀποστόλων καί τῶν ἄλλων κηρύκων 
τοῦ Εὐαγγελίου. Στίς οἰκογένειες τῆς ἐποχῆς ἐκπαίδευση παρεχόταν 
σχεδόν ἀποκλειστικά στά ἀγόρια, ἐνῶ τά κορίτσια παρέμεναν στό σπίτι καί 
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ἐκπαιδεύονταν, ἀπό τή μητέρα τους καί ἀπό τήν τροφό τους (ὅπου ὑπῆρχε) νά 
γίνουν νοικοκυρές.

Κατά τήν ἑλληνιστική ἐποχή παρατηρεῖται μία γενικότερη ἔφεση πρός 
τά γράμματα καί τή γνώση (π.χ. ὑπάρχουν πολλές φιλοσοφικές σχολές, 
ἀποκέντρωση τῆς γνώσης, ἀνάδειξη περιφερειακῶν πόλεων ὅπως ἡ Ρόδος, ἡ 
Ταρσός, ἡ Ἀλεξάνδρεια) καί προοδευτικά ἡ ἐκπαίδευση περνᾶ σέ μεγαλύτερο 
(ἀλλά καί πάλι πολύ μικρό) μέρος τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ. Ἡ ἐκπαίδευση 
ἐκτυλισσόταν σέ δύο φάσεις: θά λέγαμε στό δημοτικό, περίπου ἀπό τά ἑπτά 
μέχρι τά δεκατέσσερα, ὅπου τά παιδιά μάθαιναν τά βασικά: γραφή, ἀνάγνωση 
καί ἀριθμητική) καί στό ἑπόμενο ἐπίπεδο, κάτι σάν τό γυμνάσιο-λύκειο, 
ἀπό τά δεκαπέντε μέχρι τά δεκοκτώ, κατά τή διάρκεια τοῦ ὁποίου τά παιδιά 
ἐμβάθυναν σέ ὅσα εἶχαν ἤδη μάθει καί προσέθεταν νέες γνώσεις σέ τομεῖς 
ὅπως ἡ μουσική, ἡ ρητορική, ἡ ἀστρονομία, ἡ γεωμετρία, ἡ διαλεκτική).

Σελίδα ἀπό τόν περίφημο Σιναϊτικό Κώδικα (4ος μ.Χ. αἰ.)  
πού περιέχει τήν Ἁγία Γραφή καί εἶναι γραμμένος σέ περγαμηνή.
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Ἄνθρωποι, ὅπως ὁ ἀπ. Παῦλος, παράλληλα μέ τήν ἰουδαϊκή θρησκευτική 
ἐκπαίδευση πού λάμβαναν στήν γενέθλια πόλης του (π.χ. στήν Τορά, 
τόν Νόμο) καί μάλιστα σέ μία πόλη ὅπως ἡ Ταρσός διδάσκονταν καί τήν 
θύραθεν σοφία. Ἀπό τά κείμενά του καί ἄλλες καινοδιαθηκικές ἀναφορές 
διαπιστώνουμε ὅτι κατεῖχε ἱκανά στοιχεῖα φιλοσοφίας (π.χ. ἐπικούρειας καί 
στωικῆς), ὁμιλοῦσε ἀπταίστως τήν ἑλληνική γλῶσσα καί κινοῦνταν μέ ἄνεση 
σέ κάθε ἑλληνιστικό περιβάλλον: στή συναγωγή, ἐνώπιον Ἰουδαίων βασιλέων, 
Ρωμαίων ἀνθυπάτων, τῶν Ἀθηναίων βουλευτῶν, πιθανότατα ἐνώπιον τοῦ 
Νέρωνα στή Ρώμη, σέ δικαστήρια καί ἐνώπιον ἀρχόντων, ἀνάμεσα σέ ἁπλούς 
ἀνθρώπους, σέ φυλακές καί ἐδώλια.

Τά βιβλία. Τά βιβλία, ὑπερβολικά ἀκριβά καί σπάνια, ἀπουσίαζαν ἐντελῶς 
ἀπό τήν καθημερινή ζωή τῶν ἀνθρώπων καί ἔπαιζαν πολύ μικρό ρόλο στή 
μόρφωσή καί τήν καλλιέργειά τους.

Ἡ δημιουργία ἑνός βιβλίου ὅπως ἡ Ἁγία Γραφή (ὑλικά, προετοιμασία 
ὑλικῶν, ἀντιγραφή, δέσιμο καί διακόσμηση) κόστιζε σέ σημερινές τιμές 
πολλές δεκάδες (ἀκριβέστερα ἑκατοντάδες) χιλιάδες εὐρώ, ἐνῶ ἕνα μικρό 
ἁπλό βιβλίο κόστιζε περίπου ὅσο κοστίζει σήμερα ἕνα μεσαίας κατηγορίας 
αὐτοκίνητο (10.000-15.000 €).

Σελίδα ἀπό τά Στοιχεῖα τοῦ Εὐκλείδη γραμμένη ἐπάνω σέ πάπυρο
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Γι᾿ αὐτό στόν ἰουδαϊσμό, πού μᾶς ἐνδιαφέρει ἐν προκειμένῳ, κυριαρχοῦσε 
τό σύστημα μέ τό ὁποῖο μορφώθηκε καί ὁ ἀπ. Παῦλος «παρὰ τοὺς πόδας 
Γαμαλιήλ» (Πρ. 22:3): ὁ δάσκαλος, πού καθόταν σέ ἕνα σκαμνί, ἔλεγε 
δυνατά ἕνα χωρίο καί οἱ, γύρω του συγκεντρωμένοι καί κοντά στά πόδια του 
καθισμένοι, μαθητές τό ἐπαναλάμβαναν ἐν χορῷ μέχρι νά τό μάθουν. Μέ 
ἀντίστοιχο τρόπο, προφορικά, μάθαιναν καί τήν ἑρμηνεία του ἀπό τά διάφορα 
ραββινικά ὑπομνήματα πού ὑπῆρχαν.

Τό γράψιμο ἐπάνω στά ὑλικά τῆς ἐποχῆς (κυρίως σέ πάπυρο καί γιά τά 
πιό σημαντικά κείμενα σέ περγαμινή) ἦταν δύσκολο καί χρονοβόρο. Ἐπάνω σέ 
πάπυρο γράφτηκαν τά κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Γιά τίς ἐπιστολές του ὁ ἀπ. 
Παῦλος, ἐπί παραδείγματι, ὑπαγόρευε τίς σκέψεις του στούς συνοδοιπόρους 
του πού ἐκτελοῦσαν καί χρέη γραμματέων καί σέ κάποιες περιπτώσεις 
πρόσθετε μέ τό δικό του χέρι μόνο τήν ὑπογραφή του. Ὁ πάπυρος ἦταν πολύ 
εὐαίσθητο ὑλικό, γι᾿ αὐτό ἐλάχιστα γραπτά σέ πάπυρο ἔχουν διασωθεῖ.

Οἱ μετακινήσεις.  Εἶναι σχεδόν ἀδύνατο νά κατανοήσουμε σήμερα τί σήμαινε 
τότε νά φύγει ὁ ἀπ. Παῦλος διωγμένος, π.χ. ἀπό τή Θεσσαλονίκη γιά νά πάει 
στή Βέροια. Σήμερα γιά νά διανύσει κάποιος αὐτά τά 72 περίπου χιλιόμετρα 
χρειάζονται γύρω στά 50 λεπτά. Μπορεῖ δηλαδή εὔκολα νά πάει κάποιος ἀπό 
τή Θεσσαλονίκη στή Βέροια γιά καφέ ἤ γιά νά ἐκκλησιαστεῖ καί τό ἴδιο πρωινό 
νά ἐπιστρέψει. Τότε ἀκόμη καί στήν περίοδο τῶν μετακινήσεων (ἀπό τά μέσα 
τῆς Ἀνοίξεως μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου) ἔπρεπε νά διαθέσει τρεῖς μέ τέσσερις 
ἡμέρες γιά νά πάει, νά μείνει ἐκεῖ μέχρι νά τελειώσει τίς δουλειές του καί ἔπειτα 

Τά στρώματα τῶν ρωμαϊκῶν δρόμων
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νά ἀναλάβει τό ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς. Ἀπαιτοῦνταν δηλαδή τουλάχιστον δέκα 
ἡμέρες. Πέραν τοῦ ἀπαιτούμενου χρόνου ὁ ταξιδιώτης ἀντιμετώπιζε πλῆθος 
κινδύνων ἀπό τίς καιρικές συνθῆκες, τά ἄγρια ζῶα (π.χ. στά βουνά καί στά 
ὑψίπεδα τῆς Κιλικίας), ἀπό ληστές, ἔπρεπε νά μεταφέρει τρόφιμα, νά κουβαλᾶ 
τά ἐργαλεῖα καί τά ροῦχα του, καθώς τά ταξίδια συνήθως διαρκοῦσαν χρόνια, 
νά ἀσφαλίσει τά χρήματά του, νά ἔχει τή δυνατότητα νά ἐργάζεται, γιατί  κατά 
τήν ἔναρξη τοῦ ταξιδιοῦ δέν μποροῦσε νά ἔχει μαζί του ἀρκετά χρήματα γιά νά 
ζήσει αὐτός καί οἱ συνοδοιπόροι του δύο ἤ τρία χρόνια κ.ἄ.

Ὁδός ἀπό τήν Πομπηία
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Ρωμαϊκή ὁδός στήν περιοχή τῆς Καβάλας

Ρωμαϊκή ὁδός στήν Ταρσό τῆς Κιλικίας, την  πατρίδα του Αποστόλου Παύλου
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Ἡ ἐπικοινωνία. Ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς εὔκολης ἐπικοινωνίας. Εἶναι σχεδόν 
ἀδύνατο νά καταλάβουμε ὅτι γιά νά μεταφερθεῖ μία εἴδηση ἀπό τή Ρώμη στήν 
Ἱερουσαλήμ, μέ τό ταχύτερο μέσο τῆς ἐποχῆς, τό Αὐτοκρατορικό στρατιωτικό 
ταχυδρομεῖο, πού στάθμευε σέ συγκεκριμένους σταθμούς μέ τά καλύτερα 
ἄλογα καί ἄλλες διευκολύνσεις, ἀπαιτοῦνταν δύο ἤ καί περισσότεροι 
μῆνες. Σήμερα σέ κλάσματα τοῦ δευτερολέπτου ἀνέξοδα καί εὔκολα, ἕνα 
ἠλεκτρονικό μήνυμα φεύγει ἀπό τό γραφεῖο μας καί φτάνει στόν προορισμό 
του σέ ὁποιοδήποτε μέρος τῆς γῆς. Τότε ἀπαιτοῦνταν μῆνες μέ τεράστιο 
κόστος, πολλούς κινδύνους καί μεγάλο κόπο γιά νά γίνει τό ἴδιο.

Ἡ ἐργασία-οἰκονομία. Ἐντελῶς διαφορετικές ἦταν καί οἱ συνθῆκες 
ἐργασίας. Ὁ ἀπ. Παῦλος, ὅπως κάθε σωστός παραδοσιακός Φαρισαῖος, πέρα 
ἀπό τή θρησκευτική ἐκπαίδευση πού ἔλαβε στή γενέθλια πόλη, Ταρσό, καί 
στήν Ἰερουσαλήμ, ὅπου πολλοί Ἰουδαῖοι πήγαιναν γιά περαιτέρω σπουδές 
στόν ἰουδαϊσμό, εἶχε διδαχθεῖ καί μία τέχνη: ἦταν σκηνοποιός. Ἔτσι ἐξασφάλιζε 
τά πρός τό ζῆν καί δέν ἐπιβάρυνε κανένα. Χάρη σέ αὐτή τή συνήθεια τοῦ 
ἰουδαϊσμοῦ κατέστη δυνατό νά ζεῖ ἐπί χρόνια χωρίς νά διαθέτει ἄλλους 
πόρους, νά ἀντιμετωπίζει τά τεράστια ἔξοδα ἀπό τίς συνεχεῖς μετακινήσεις 
καί νά ἀντεπεξέρχεται σέ ἰδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις (π.χ. διωγμούς, 
φυλακίσεις). Βέβαια, ὅταν μετακινοῦνταν ἐπωμιζόταν τό μεγάλο βάρος νά 
κουβαλᾶ τά ἀπαραίτητα ἐργαλεῖα γιά νά ἀσκεῖ τό ἐπάγγελμά του. Τά ἐργαλεῖα, 
ἐκείνη τήν ἐποχή ἦταν πολύ ἀκριβά καί σπάνια καί συνήθως κληρονομοῦνταν 
ἀπό γενιά σέ γενιά.

Ἄλλα χαρακτηριστικά τῆς ἐποχῆς ἦταν ἡ κυριαρχία τῆς ἐργασίας τῶν 
δούλων καί ἡ ἀπουσία μηχανῶν (σέ μεγάλη τουλάχιστον ἔκταση), κάτι πού 
ἔκανε τήν ἐργασία δυσκολότερη καί τήν τιμή τῶν προϊόντων πολύ ὑψηλότερη, 
ἀναλογικά, ἀπό σήμερα.

Τά ἀγροτικά ἐπαγγέλματα κυριαρχοῦσαν στίς πόλεις τῆς Αὐτοκρατορίας. 
Μεγάλο πλοῦτο καί, κατ᾿ ἐπέκταση, δύναμη συγκέντρωναν, ἰδιαίτερα ἀπό 
τήν ἐποχή τοῦ Αὐγούστου καί ἔπειτα, οἱ ἔμποροι, οἱ ὁποῖοι ὠφελήθηκαν 
πολύ ἀπό τήν ἐπικράτηση τῆς Ρωμαϊκῆς Εἰρήνης (Pax Romana) καί ἔφερναν 
πολλά προϊόντα ἀπό τήν Ἀνατολή, τά ὁποῖα ἦταν περιζήτητα στούς κύκλους 
τῶν πλουσίων καί ἀπέφεραν τεράστιο κέρδος, τό ὁποῖο ἀποτελοῦσε ἰσχυρό 
κίνητρο γιά τήν ἀνάληψη τῶν κινδύνων τοῦ ταξιδιοῦ στήν Ἀνατολή, πέρα ἀπό 
τά σύνορα τῆς Αὐτοκρατορίας.

Μέ τήν πάροδο τῶν ἐτῶν ἡ παραδοσιακή ρωμαϊκή ἀριστοκρατία, πού 
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στήριζε τή δύναμή της στά latifundiums, τίς τεράστιες ἐκτάσεις γῆς πού 
κατεῖχε καί καλλιεργοῦσαν δοῦλοι, ἔχασε μέρος τῆς ἐπιρροῆς της πρός ὄφελος 
τῶν πλουσίων ἐμπόρων, πλοιοκτητῶν, κατόχων μεγάλων ἐργαστηρίων πού 
συγκέντρωναν πλοῦτο καί στηριγμένοι σέ αὐτόν ἀναδεικνύονταν στή δημόσια 
ζωή. Σιγά σιγά, μέ διαφόρους τρόπους, ἄρχισαν νά εἰσέρχονται στή Σύγκλητο 
καί νά δημιουργοῦν μία νέα μορφή ἀριστοκρατίας, πού μπορεῖ νά ἦταν 
ἀπεχθής γιά τούς παραδοσιακούς Ρωμαίους ἀριστοκράτες, ἀλλά ἀποτελοῦσε 
μία ὑπαρκτή πραγματικότητα. Ἀνάλογες συνθῆκες καί οἰκονομικά δεδομένα 
ἐπικρατοῦσαν καί στίς ἐπαρχίες τῆς Αὐτοκρατορίας: παντοῦ ὑπῆρχε ἡ παλαιά 
ἀριστοκρατία καί ἡ ἀνερχόμενη ὁμάδα τῶν πλουσίων, πού τά μέλη της δέν 
ἦταν παράδοξο νά προέρχονται ἀκόμη καί ἀπό τίς τάξεις πρώην δούλων πού 
κατάφεραν νά ἐξαγοράσουν τήν ἐλευθερία τους. Ὁ Χριστιανισμός ἦταν πολύ 
δημοφιλής ἀνάμεσα στίς ἀνερχόμενες ὁμάδες, ἐνῶ ταυτόχρονα προκαλοῦσε 
τό ἐνδιαφέρον καί τῆς παραδοσιακῆς ἀριστοκρατίας, ἀλλά καί τῶν κατωτέρων 
στρωμάτων καί φυσικά τῆς πολυπληθέστερης τάξης, τῶν δούλων. Τό 
ἀκροατήριο τῶν ἱεραποστόλων ἀποτελοῦσε κυρίως ἡ μεσαία τάξη.

Οἱ πυρκαγιές. Οἱ πόλεις τῆς περιόδου ὡς κύρια διαφορά μέ τίς σημερινές 
εἶχαν τήν πολύ μεγάλη πυκνότητα πληθυσμοῦ. Ρώμη, Ἀλεξάνδρεια τῆς 
Αἰγύπτου καί Ἀντιόχεια τῆς Συρίας ἦταν οἱ τρεῖς μεγαλύτερες πόλεις τοῦ 
ἑλληνορωμαϊκοῦ κόσμου. Μέ κάθε ἐπιφύλαξη, καθώς ἡ ἐκτίμηση τοῦ ἀριθμοῦ 
τῶν κατοίκων εἶναι πολύ δύσκολη, θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι εἶχαν 
πληθυσμό 1.000.000, 600.000 καί 400.000 ἀντίστοιχα.

Ἡ ζωή σέ αὐτές ἦταν δύσκολη, οἱ συνθῆκες καθαριότητας ἄθλιες καί ἡ 
ἀποχέτευση ἀνύπαρκτη, ἴσως ἐκτός ἀπό τή Ρώμη πού εἶχε τόν Μεγάλο Ὑπόνομο 
(Cloaca Maxima) πού χυνόταν στόν Τίβερη καί κατέληγε στή Μεσόγειο. Στήν 
Ἀντιόχεια οἱ μεγάλες καί φονικές καταστροφές ἦταν πολύ συχνές, καθώς ἡ 
πόλη ἦταν κτισμένη ἐπάνω σέ σεισμογενές ρήγμα.

Στή Ρώμη τό μεγαλύτερο πρόβλημα ἦταν οἱ πυρκαγιές. Τά περισσότερα 
σπίτια ἦταν ξύλινα καί ἡ πυκνή δόμηση ἔκανε τή μετάδοση τῆς φωτιᾶς ἀπό τό 
ἕνα οἴκημα στό ἄλλο εὐκολώτατη καί τήν ἐξάπλωσή της ταχύτατη. Ἐκτός ἀπό 
τίς ἐπαύλεις καί τίς πλούσιες συνοικίες, τά σπίτια ἦταν κτισμένα σέ νησίδες 
(insulae, οἰκοδομικά τετράγωνα) καί πολυόροφα. Σέ κάποιες περιπτώσεις 
εἶχαν μικρά μονόχωρα καταστήματα στό ἰσόγειο. Οἱ πιό πλούσιοι ἀπό τούς 
ἐνοίκους, σέ ἀντίθεση μέ σήμερα, κατοικοῦσαν στούς κάτω ὀρόφους, καθώς 
αὐτοί ἦταν πετρόκτιστοι καί κάλυπταν περισσότερα τετραγωνικά. Ὅσο πιό 
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ψηλά ἦταν ἕνα διαμέρισμα τόσο μικρότερο ἦταν (τό κτήριο εἶχε ἐλαφρῶς 
πυραμιδωτή μορφή διότι ὁ κάθε ὄροφος στηριζόταν στή μεγαλύτερη 
ἐπιφάνεια τοῦ προηγουμένου) καί λόγῳ τοῦ ξύλου ἅρπαζαν ἀμέσως φωτιά μέ 
ἀποτέλεσμα νά μήν προλαβαίνουν οἱ κάτοικοι νά διαφύγουν. Ἡ προστασία 
ἀπό τίς πυρκαγιές καί ἡ σχετική κρατική μέριμνα ἦταν ὑποτυπώδεις. 
Καθήκοντα πυροσβεστῶν εἶχαν μέλη τῶν ταφικῶν συλλόγων τῆς γειτονιᾶς 
(collegia funeralia) καί κρατικοί δοῦλοι, οἱ ὁποῖοι γιά νά ἀντιμετωπίσουν τήν 
ἐξάπλωση τῆς φωτιᾶς προσπαθοῦσαν, κυρίως, νά γκρεμίσουν κάποια κτήρια 
ὥστε οἱ φλόγες νά μήν βρίσκουν τροφή καί τελικά νά ἐξασθενήσουν. Γι᾿ αὐτό 
καί στήν τρομερή πυρκαγιά τῆς Ρώμης (18 Ἰουλίου 64 μ.Χ.), ἀνεξάρτητα ἀπό 
τήν εὐθύνη τοῦ Νέρωνα, ἡ καταστροφή ἦταν τρομακτική κατακαίοντας τό 
μεγαλύτερο μέρος τῆς πόλης.

Σωζόμενο τμῆμα ρωμαϊκῆς insula (νησίδας - οικοδομικού τετραγώνου).
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Σέ αὐτούς τούς τομεῖς μέ ἔντονες διαφορές, θά μπορούσαμε νά προσθέσουμε 
καί πολλούς ἄλλους, ὅπως ἡ τέχνη, ἡ κοινωνική ζωή, οἱ θρησκευτικές 
ἀντιλήψεις, οἱ μυστηριακές θρησκεῖες, τά ἤθη καί τά ἔθιμα, ἡ στράτευση, ἡ 
θέση τῆς γυναίκας κ.ἄ. πού μορφοποιοῦν μπροστά στά μάτια μας τόν κόσμο 
τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς, ἕναν κόσμο πολύ διαφορετικό ἀπό τόν σύγχρονο, 
ὁ ὁποῖος εἶχε μὲν καὶ ὄμορφα γεγονότα ἀλλά καί φοβερά προβλήματα (π.χ. 
ἀσθένειες, ὕδρευση, σίτιση).

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ Β΄ ΜΕΡΟΣ

Ὁ κεντρικός ὑπόνομος τῆς Ρώμης



ΤΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (ΛΒ΄) ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ   

a
ΦΡΙΞΟΥ Γ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ,

ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία την Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 
2018 και ώρα 11.00΄ π.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων των Κοινοτικών 

Συμβουλίων Δευτεράς, και το ΛΒ΄ Συνέδριο της Χριστιανικής Ένωσης Κυπρίων 
Επιστημόνων (ΧΕΚΕ). Θέμα του Συνεδρίου ήταν: «Ο Όσιος Ιάκωβος ο εν 
Ευβοία ο Τσαλίκης». Τούτο έγινε σε συνεργασία και με την Ιερά Μητρόπολη 
Ταμασού και Ορεινής.

Προηγήθηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. 
Του Συλλειτούργου προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και 
Σιατίστης κ. Παύλος, συλλειτουργούντων του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη 
Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα και του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου 
Δαυίδ, Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτη π. Γαβριήλ.

Εισηγήσεις, κατά σειρά, στο Συνέδριο έκαναν ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος, ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής 
Οσίου Δαυίδ, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Γαβριήλ, ο Ιατρός-
Παθολόγος Δρ Νικόλαος Μπαλδιμτσής και ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
Μόρφου κ. Νεόφυτος.

Οι εργασίες του Συνεδρίου άρχισαν με προσευχή. Ακολούθησαν, η 
προσφώνηση από τον Πρόεδρο της ΧΕΚΕ κ. Φρίξο Κλεάνθους, ο Χαιρετισμός 
του Πανιερωτάτου ΜητροπολίτηΤαμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα και ο 
Χαιρετισμός της Α. Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄.

Ευθύς αμέσως, οι τέσσερις Εισηγητές παρουσίασαν προς τους Συνέδρους 
τις εισηγήσεις τους.
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Τις εργασίες του Συνεδρίου συντόνισε ο Δρ Ανέστης Κεσελόπουλος, 
Καθηγητής Θεολογίας (Τμήμα Θεολογίας) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Στην προσφώνησή του, ο Πρόεδρος της ΧΕΚΕ είπε τα ακόλουθα:

«Πανιερώτατοι και Σεβασμιώτατοι,
Αγαπητοί και εκλεκτοί μας Εισηγητές,
Σεβαστοί Πατέρες,
Αγαπητοί μας Προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί, 

Σας καλωσορίζουμε στο ΛΒ΄ Συνέδριο της Χριστιανικής Ένωσης Κυπρίων 
Επιστημόνων (ΧΕΚΕ), με θέμα «Ο Όσιος Ιάκωβος ο εν Ευβοία ο Τσαλίκης», 
το οποίο συνδιοργανώνουμε με την Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής.

Τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα, μέλος της 
Ένωσής μας, θερμότατα ευχαριστούμε για την καλή του σκέψη και εισήγηση 
για τη συνδιοργάνωση τούτου.

Αναμφίβολα, ο Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης είναι ένας από τους πλέον 
αγαπητούς -αν μου επιτρέπεται η έκφραση-  σύγχρονους Αγίους της Εκκλησίας 
μας. Και τούτο, γιατί ο Όσιος Ιάκωβος, αν και ολιγογράμματος και απλοϊκός, 
όμως υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες και αγιασμένες μορφές των ημερών μας. 

Τονίζω, σχετικά, ότι χιλιάδες ήταν οι άνθρωποι, που έσπευδαν κοντά του, 
για να βρουν στήριξη, ενίσχυση και παρηγοριά στα ποικίλα και πάσης φύσεως 
προβλήματα και στις δυσκολίες, που αντιμετώπιζαν! Απόδειξη της αγιότητάς 
του αποτελεί και το πλήθος των καθόλα αξιόπιστων μαρτυριών από ευλαβείς 
συνανθρώπους μας, σύμφωνα με τις οποίες ο Όσιος συνεχίζει και μετά την 
κοίμησή του -το 1991- να βοηθά με διάφορους τρόπους εκείνους που τον 
έχουν ανάγκη και τον επικαλούνται στις προσευχές τους!

Θερμότατα ευχαριστούμε τους τέσσερις εκλεκτούς Εισηγητές μας:

1. Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλο, θέμα 
της εισήγησης του οποίου είναι: «Ο Όσιος Ιάκωβος όπως τον γνώρισα».

2. Τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ, Πανοσιολογιώτατο 
Αρχιμανδρίτη π. Γαβριήλ, που θα ομιλήσει με θέμα: «Μνήμες από τον 
Άγιο Ιάκωβο». 
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3. Τον Ιατρό-Παθολογο Δρα Νικόλαο Μπαλδιμτσή, ο οποίος και μέσα από 
τις προσωπικές του εμπειρίες και τα βιώματα, που έζησε σε δύσκολες 
ώρες και στιγμές με τον Όσιο, θα αναφερθεί στο θέμα: «Ο Άγιος Ιάκωβος 
ως ασθενής». 

4. Τέλος, ευχαριστούμε τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεό-
φυτο, που θα αναπτύξει το θέμα: «Ο Όσιος Ιάκωβος: επόπτης ορατών 
και αοράτων».

Θερμά ευχαριστούμε και τον Συντονιστή των εργασιών του Συνεδρίου, 
Καθηγητή Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, και αγαπητό φίλο,  Δρα 
Ανέστη Κεσελόπουλο.

Πολύ ευχαριστούμε, βέβαια, και τους αγαπητούς Προέδρους και τα 
αξιότιμα Μέλη των  Κοινοτικών Συμβουλίων Πάνω και Κάτω Δευτεράς για 
την ευγενή φιλοξενία του Συνεδρίου μας στην ωραία αυτήν Αίθουσά τους.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνομε και προς τις Γραμματείες της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου και της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, για 
την όλη τους συμβολή.

Πολύ ευχαριστούμε και όσους με πολύ ζήλο και αγάπη εργάστηκαν -και 
εργάζονται- για τη μετάδοση των εργασιών του Συνεδρίου μας διαδικτυακά 
σε όλη την υφήλιο.

Θερμότατα ευχαριστούμε, βέβαια, και τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη 
Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο, όπως επίσης και την Ιερά Μονή Κύκκου, 
για τα έμπρακτα αισθήματα της αγάπης τους προς την Ένωσή μας. 

Τις θερμότατες ευχαριστίες μας εκφράζουμε, τέλος, προς τον Μακαριώ-
τατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο τόσο για τα πατρικά του 
αισθήματα προς τη ΧΕΚΕ όσο και για τον Χαιρετισμό της αγάπης του προς το 
Συνέδριό μας. 

Προσωπικά, βέβαια, πολύ ευχαριστώ και όλους τους αγαπητούς 
αδελφούς-μέλη του Δ. Σ. της ΧΕΚΕ,  για τη μεγάλη και σημαντική συμβολή 
τους στη διοργάνωση του Συνεδρίου. 

Όλως ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Πρωτοσυγκελλεύοντα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Ταμασού και Ορεινής και Αντιπρόεδρο της ΧΕΚΕ, Αιδεσιμολογιώ-
τατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Θεόδωρο Στυλιανού για τη σημαντικότατη 
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συμβολή του στη διοργάνωση του Συνεδρίου.

Αναμφίβολα, ζούμε σε πολύ δύσκολους από πνευματική άποψη  καιρούς, 
στους οποίους αιώνιες ηθικές αρχές και αξίες κατακρημνίζονται και ποδοπα-
τούνται. Ο Όσιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, όπως θα ακούσουμε σε λίγο και από 
τους τέσσερις Εισηγητές, με την καθόλα άγια και ενάρετη ζωή του, υπενθυμίζει 
σε όλους μας ότι Εκείνος, που  μπορεί να μας βγάλει από τα αδιέξοδα, να μας 
σώσει και να μας χαρίσει τη θέωση και την αιωνιότητα είναι ο Χριστός! 

Αρκεί, όχι απλώς να ακούσουμε τους Εισηγητές, αλλά και να μετου-
σιώσουμε σε πράξεις και έργα, τα μηνύματα και τα διδάγματα από τη ζωή του 
Οσίου Ιακώβου του Τσαλίκη!

Είθε ο Κύριος, διά πρεσβειών του Οσίου Ιακώβου και δι` ευχών του 
Μακαριωτάτου, να ευλογήσει το Συνέδριό  μας. Σας ευχαριστώ».          

Στον δικό του Χαιρετισμό, που διάβασε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος 
της Ιεράς Μητροπόλεως, Πανοσιολογιώτατος Αρχιαμανδρίτης π. Νεκτάριος 
Μπακόπουλος, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. 
Ησαΐας ανέφερε τα εξής:

«Η Αγιότητα δεν είναι ένα φαινόμενο στην Εκκλησία, που παρατηρείται 
μόνο στους αρχαίους χρόνους. Διαχρονικά, μέσα από το Σώμα της Εκκλησίας 
γεννώνται Άγιοι, οι οποίοι κοσμούν το στερέωμα του Ουρανού.

Τα τελευταία χρόνια συμπεριελήφθησαν στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας αρκετοί Άγιοι, οι οποίοι ως άνθρωποι επί της γης έζησαν στα 
δικά μας χρόνια, συναναστράφησαν μαζί μας, μάς ενίσχυσαν πνευματικά και 
τώρα τιμώνται από το Χριστεπώνυμο πλήρωμα  ως μεσίτες Ουρανού-Γης, 
ευρισκόμενοι στη μακαριότητα της Βασιλείας του Θεού. 

Ένας τέτοιος Άγιος είναι και ο εσχάτως αγιοκαταταχθείς Άγιος Ιάκωβος 
ο εν Ευβοία. Πριν από μερικά χρόνια ήταν γνωστός σε μας ως «ο Γέροντας 
Ιάκωβος ο Τσαλίκης». Ευρισκόμενος ακόμη εν ζωή, χιλιάδες προσκυνητές 
συνέρρεαν κάθε χρόνο στον χώρο της ασκήσεώς  του, στην Ιερά Μονή του 
Οσίου Δαυίδ του Γέροντος, στην Εύβοια, για να προσκυνήσουν τον Άγιο, αλλά 
και για να συναντήσουν τον Ηγούμενο της Μονής, τον Γέροντα Ιάκωβο, να 
ακούσουν τις συμβουλές του και να πάρουν την ευχή του.  Δεν είναι υπερβολή 
να πούμε ότι, στη συνείδηση του λαού, ο π. Ιάκωβος αναγνωριζόταν ως άγιος 
ακόμη εν ζωή. 
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Πολλοί από τους προσκυνητές έχουν κάτι να διηγηθούν από τη 
συναναστροφή μαζί του. Ο Άγιος ήταν γνωστός και στην Κύπρο, αφού πολλοί 
Κύπριοι επισκέπτονταν το μοναστήρι του Οσίου Δαυΐδ και ευλογούνταν από 
το δικό του χέρι. Όταν η Εκκλησία, πριν από περίπου ένα χρόνο,  προχώρησε 
στην αγιοκατάταξη τού πατρός Ιακώβου, το γεγονός αυτό όχι μόνο μάς 
χαροποίησε, αλλά και  ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την πεποίθησή μας ότι οι 
Άγιοι δεν είναι ένα ξένο σώμα προς εμάς. Είναι κοντά μας και μάς ενισχύουν 
σε κάθε πτυχή της ζωής μας.

Θέλοντας να διαδώσουμε ακόμη περισσότερο την  αγιότητα τού Οσίου 
Ιακώβου, πήραμε την απόφαση να συνδιοργανώσουμε και φέτος με τη 
Χριστιανική Ένωση Κυπρίων Επιστημόνων το σημερινό Συνέδριο, και με τη 
συμβολή των εκλεκτών ομιλητών μας να προσεγγίσουμε τον βίο και την 
αγιασμένη πολιτεία του Οσίου Ιακώβου του εν Ευβοία. 

Ευχαριστώ θερμά τους Εκλεκτούς Εισηγητές μας, τους αγαπητούς εν 
Χριστώ Αδελφούς, Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες, Μόρφου κ. Νεόφυτο 
και Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλο, τον Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο 
της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ,  Γέροντα Γαβριήλ, ο οποίος εκόμισε αυτές τις 
μέρες, προς Αγιασμό και πνευματική ενίσχυση όλων μας, την Χαριτόβρυτο 
Τιμία Κάρα του Οσίου Δαυίδ, καθώς και τον Ιατρό Δρα Νικόλαο Μπαλδιτσή. 
Έχω την πεποίθηση,  ότι οι εμπεριστατωμένες εισηγήσεις τους θα διαφωτίσουν 
όλους μας. 

Με τη βεβαιότητα της επιτυχίας τών εργασιών του Συνεδρίου, εύχομαι, ο 
Όσιος Ιάκωβος να πρεσβεύει για τον καθένα από εμάς προσωπικά, και για την 
αγαπημένη του Κύπρο ιδιαίτερα, ώστε Κύριος ο Θεός να μας φωτίζει στην οδό 
της Αγιότητας».

Η εναρκτήρια Τελετή και η κήρυξη των εργασιών του Συνεδρίου 
ολοκληρώθηκε με τον Χαιρετισμό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου 
κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄, τον οποίο διάβασε ο Πρόεδρος της ΧΕΚΕ,   πρώην 
Διευθυντής του Αρχιεπισκοπικού Γραφείου, κ. Φρίξος Κλεάνθους.

Στον Χαιρετισμό του, ο Μακαριώτατος ανέφερε τα ακόλουθα:

«Μετά πολλής ευχαριστήσεως χαιρετίζουμε το τριακοστό δεύτερο (ΛΒ΄) 
-στη σειρά- Συνέδριο της Χριστιανικής Ένωσης Κυπρίων Επιστημόνων (ΧΕΚΕ), 
με θέμα «Ο Όσιος Ιάκωβος ο εν Ευβοία ο Τσαλίκης», που συνδιοργανώνεται 
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και με την Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής.

Επ` ευκαιρία εκφράζουμε την ευαρέσκεια της Εκκλησίας καθώς και 
τη δική μας προσωπική εκτίμηση, για το πολυσήμαντο έργο, που η ΧΕΚΕ 
αδιάλειπτα, και με συνέπεια, επιτελεί από την αρχή της ίδρυσής της, το 1979, 
μέχρι και σήμερα. Ιδιαίτερα εκφράζουμε τη βαθιά μας ικανοποίηση, γιατί όλη 
αυτή η πολυετής  προσφορά τής ΧΕΚΕ αποτελεί ξεχωριστή συμβολή των 
μελών και στελεχών της προς το όλο έργο της Εκκλησίας. 

Πολύ χαιρόμαστε, γιατί το εφετινό Συνέδριο της Ένωσης είναι αφιερωμένο 
στον Όσιο Ιάκωβο τον εν Ευβοία τον Τσαλίκη! Και  τούτο, γιατί ο άγιος Ιάκωβος 
Τσαλίκης (1920-1991) αποτελεί, αναμφίβολα, μία από τις πλέον λαμπρές και 
φωτεινές προσωπικότητες του Ορθόδοξου Μοναχισμού κατά τον 20ό αιώνα! 

Ο Όσιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης έζησε ευαγγελικώς τα τριάντα δύο πρώτα 
χρόνια της ζωής του μέσα στον κόσμο. Τα υπόλοιπα σχεδόν σαράντα διήλθε 
οσιακώς στη Μονή τού Οσίου Δαυΐδ, στην Εύβοια. Γενικά, οι ασκητικοί του 
αγώνες ήταν εφάμιλλοι των πνευματικών αγώνων των παλαιών Οσίων, που 
αναγράφονται στα Γεροντικά.

Υπογραμμίζουμε, ιδιαίτερα, ότι όσο μεγάλωναν και αυξάνονταν οι 
ασθένειες και οι άλλες δοκιμασίες του, άλλο τόσο ο Θεός τον χαρίτωνε με 
σπάνια πνευματικά χαρίσματα, όπως της διοράσεως και προοράσεως, της 
διακρίσεως και της παραμυθίας! Άλλο τόσο περισσότερες ήταν, ακόμη, οι 
θεοπτίες που είχε και οι θεοσημείες που επιτελούσε με την προσευχή του, 
αλλά και άλλο τόσο μεγαλύτερη γινόταν η ακτινοβολία του!

Να τονίσουμε, ακόμη, ότι πλήθος ήταν οι συνάνθρωποί μας κάθε ηλικίας, 
που καθημερινά έσπευδαν κοντά του, για να πάρουν την ευχή, τη χάρη και 
την ευλογία του, αλλά μαζί και για να αντλήσουν δύναμη και ενίσχυση στα 
ποικίλα προβλήματα και στις δυσκολίες τους! Ανάμεσά τους, Πατριάρχες 
και Αρχιερείς, άρχοντες και ανώτατοι Δικαστές, Καθηγητές Πανεπιστημίου 
και άλλοι επιστήμονες!  Και όλοι αυτοί, φεύγοντας από τον Γέροντα Ιάκωβο, 
αισθάνονταν ότι έφευγαν από ένα είδος Παραδείσου, αφού ο καθένας εύρισκε 
κοντά του τη βοήθεια που χρειαζόταν!

Δεν θα επεκταθούμε, όμως, περισσότερο. Είμαστε βέβαιοι ότι οι διακε-
κριμένοι Εισηγητές, που γνώρισαν προσωπικά και έζησαν κοντά στον 
σύγχρονο τούτον Άγιο της Εκκλησίας μας, θα διαγράψουν επαρκώς τις 
θεοφιλείς αρετές και τον οσιακό του βίο.
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Με πολλή αγάπη καλωσορίζουμε στη νήσο μας, αλλά και ευχαριστούμε 
θερμά για τη συμβολή τους, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σισανίου 
και Σιατίστης κ. Παύλο, τον Καθηγούμενο  της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ, 
Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Γαβριήλ, και τον Ιατρό-Παθολόγο Δρα 
Νικόλαο Μπαλδιμτσή. 

Όλοι τους, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της Χριστιανικής Ένωσης 
Κυπρίων Επιστημόνων, αλλά εκφράζοντας εμπράκτως και τα αισθήματα 
της αγάπης τους προς τον λαό και τη νήσο μας, έθεσαν σε δεύτερη θέση τις 
όποιες άλλες εργασίες και  υποχρεώσεις τους, και ήλθαν κοντά μας, για να 
συμμετάσχουν στο Συνέδριο ως Εισηγητές. Πολύ τους ευχαριστούμε!

Τις θερμές μας ευχαριστίες απευθύνουμε και προς τον αγαπητό εν Χριστώ 
αδελφό, Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο, ο οποίος επίσης 
είχε την ξεχωριστή χάρη και ευλογία να μαθητεύσει κοντά στον Όσιο Ιάκωβο!

Με αυτές τις σύντομες σκέψεις, κηρύττουμε την έναρξη των εργασιών και 
του εφετινού τριακοστού δεύτερου (ΛΒ΄) Συνεδρίου της ΧΕΚΕ, ευχόμενοι αφ` 
ενός κάθε επιτυχία στις εργασίες του και αφ` ετέρου πλούσιες τις ευλογίες και 
τον φωτισμό τού Κυρίου σε όλους!  

Ευχέτης προς Κύριο
+ Ο Κύπρου Χρυσόστομος».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος 
ήταν ο πρώτος εισηγητής του Συνεδρίου. Ο Σεβασμιώτατος ανέπτυξε το 
θέμα: «Ο Όσιος Ιάκωβος όπως τον γνώρισα». Παρατίθεται στη συνέχεια η 
εισήγηση του Σεβασμιωτάτου:

«Ο πρώτος λόγος είναι η σιωπή, ο δεύτερος λόγος η δοξολογία και 
ο τρίτος η ευχαριστία. Αναφέρομαι εις την κατάταξη εις το Αγιολόγιον της 
Εκκλησίας τού π. Ιακώβου τού εν Ευβοία και εν τη Ιερά Μονή τού Οσίου 
Δαβίδ ασκήσαντος. Πληροφορήθηκα την αγιοκατάταξή του ευρισκόμενος εις 
το αεροδρόμιο της Βιέννης, λίγο πριν μπω στο αεροπλάνο, για να επιστρέψω 
στην Ελλάδα. Τότε βυθίστηκα στη σιωπή, προσπαθώντας να συλλάβω αυτό 
για το οποίο ήμουν απόλυτα βέβαιος.
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«Σήμερα κοιμήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους του αιώνα 
μας. Είχε μέγα προορατικό και διορατικό χάρισμα, που με την ταπείνωσή 
του έκρυβε επιμελώς», είχε πει ο Άγιος Πορφύριος, όταν πληροφορήθηκε 
την κοίμηση τού π. Ιακώβου. «Ο Γέροντας Ιάκωβος είναι ο πιο ταπεινός 
άνθρωπος στην Ελλάδα και βλέπει κανείς -όσο ζούσε- πόση μεγάλη 
παρρησία είχε η προσευχή του», είχε πει την ίδια ημέρα ο Άγιος Παΐσιος. 
Ποιός θα μπορούσε, λοιπόν, να αμφιβάλλει; Όμως, τώρα έρχεται η Εκκλησία 
επίσημα και σε διαβεβαιώνει ότι αυτός που γνώρισες, αυτός που λειτούργησες 
μαζί του, αυτός που μίλησες μαζί του ευρίσκεται στη Βασιλεία τού Θεού. Και 
μαζί με τον αγαπημένο σου άνθρωπο θαυμάζεις το μεγαλείο της Εκκλησίας, 
βιώνεις συγκλονιστικά την αλήθεια Της, γιατί ένας Άγιος είναι φανέρωση 
όλης της Εκκλησίας.

Γι’ αυτό, η σιωπή είναι η πρώτη προσέγγιση. Η δοξολογία, στη συνέχεια, 
στον εν Τριάδι Θεό τον «εν αγίοις αναπαυόμενο» και η ευχαριστία στη Μεγάλη 
τού Χριστού Εκκλησία και στον Σεπτό Προκαθήμενό της Οικουμενικό 
Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο για τη μέριμνά τους για τον λαό τού Θεού, του 
Οποίου τη βεβαιότητα για την αγιότητα τού π. Ιακώβου ήλθε να επιβεβαιώσει.

Η πρώτη γνωριμία μαζί του ήταν όταν ήμουν παιδάκι των Κατηχητικών και 
πηγαίναμε εκδρομή στο Μοναστήρι του Οσίου. Καθώς εμείς τραγουδούσαμε 
και ψάλαμε στον δρόμο, πλησιάζοντας, είδα για πρώτη φορά έναν άνθρωπο, 
που δεν ήξερες αν πατούσε στη γη, ή  πατούσε στις μύτες των ποδιών του. Μια 
λιπόσαρκη μορφή, να έρχεται και να μας υποδέχεται, ψάλλοντας «ευλογημένος 
ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Ήταν η πρώτη σφραγίδα της αγίας μορφής 
του στην παιδική τότε ψυχή μου. 

Όταν με τη Χάρη του Θεού χειροτονήθηκα στον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσσο, 
στις 30 Σεπτεμβρίου, διάκονος,  στην 1 Νοεμβρίου, που είναι η εορτή του Οσίου 
Δαβίδ, σκέφτηκα να πάω στο Μοναστήρι. Ο οδηγός του ταξί μού έδωσε την 
πρώτη εκπληκτική πληροφορία: «Κάποια μέρα αρρώστησε το παιδί τής τάδε,  
στο Μαντούδι, και με πήρε, για να πάμε στο Μοναστήρι να διαβάσουμε τα 
ρουχαλάκια του. Λίγο μετά το ασκητήρι του Αγίου και λίγο πριν το Μοναστήρι, 
το αυτοκίνητο κόλλησε και αποφασίσαμε να πάμε με  τα πόδια. Μια απόσταση 
10 λεπτών. Μόλις αρχίσαμε να ανεβαίνουμε μια ανηφορίτσα, βλέπουμε τον  π. 
Ιάκωβο, να κατεβαίνει πάνω στο μουλάρι. Πήγαμε να τον χαιρετίσουμε και 
εκείνος έβαλε το χέρι του στο στόμα και μας είπε: “Μη μιλάτε. Έχω τα Άγια, 
τη Θεία Κοινωνία. Πηγαίνω στα Δαμιά να κοινωνήσω έναν ετοιμοθάνατο”. 



709ΤΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (ΛΒ΄) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ X.E.K.E.

Σταθήκαμε στην άκρη, σταυροκοπηθήκαμε και μόλις πέρασε προχωρήσαμε. 
Σε 10 λεπτά ήμασταν στο Μοναστήρι. Χαιρετίσαμε τους άλλους δύο πατέρες 
που ήταν τότε, πήγαμε να ανάψουμε ένα κεράκι και να περιμένουμε. Αλλά, 
εκεί που ανάβαμε το κεράκι στην Εκκλησία, ανοίγει η πόρτα του Ιερού και 
βγαίνει ο π. Ιάκωβος. Πέρασε μπροστά μας, και μάς χαιρέτισε. Εγώ έμεινα. 
Πήγε να φύγει και τρέχω από πίσω του. «Γέροντα συγγνώμη»! «Ορίστε, παιδί 
μου». «Δεν σε είδαμε προηγουμένως;». «Ναι, παιδί μου». «Δεν πήγαινες στα 
Δαμιά να κοινωνήσεις έναν ετοιμοθάνατο;». «Ναι, παιδί μου». «Πήγες; Τον 
κοινώνησες;». «Ναι, παιδί μου». «Πώς γύρισες τόσο γρήγορα;». «Αυτά, παιδί 
μου, είναι του Θεού πράγματα», είπε και έφυγε. Ήταν πριν καν τον συναντήσω, 
η πρώτη γνωριμία. 

Από τότε αρχίζει μία γνωριμία, που κράτησε 20 ολόκληρα χρόνια. Μια 
διαρκής εμπειρία από τη ζωή αυτού του ανθρώπου του Θεού, που εκινείτο 
ανάμεσα στους ανθρώπους σαν ένας άγγελος που κυκλοφορούσε ανάμεσά μας. 
Όταν έγινα μοναχός στον Άγιο Γεώργιο  ΑΡΜΑ, επί μακαριστού Γέροντος π. 
Γεωργίου Καψάνη, ξεκινήσαμε να πάμε  όλοι να πάρουμε την ευχή του. Κάποια 
στιγμή ο π. Γεώργιος τον παρακάλεσε: «Γέροντα, ελάτε στο Μοναστήρι μας 
να μας ευλογήσετε», και ο Γέροντας απάντησε: «Πατέρα μου, εγώ είμαι ένα 
ψόφιο σκυλί. Τι να έρθω να κάνω; Να σας μολύνω τον αέρα;» Πραγματικά, 
σε συνέτριβε η ταπείνωση αυτού του ανθρώπου! Στις τέσσερις λέξεις, οι τρεις 
ήταν «με συγχωρείτε». 

Ο π. Ιάκωβος ήταν ένας άνθρωπος μιας αληθινής πίστης. Ο Άγιος 
συναναστρεφόταν όλα τα Άγια και Ιερά Πρόσωπα με την ίδια έννοια που 
βλέπουμε ο ένας τον άλλο. Ζούσε μαζί τους. Απευθυνόταν σ` αυτούς. Είχε μια 
προσωπική σχέση. Διελέγετο ως φίλος προς τους εαυτού φίλους. Η προσευχή 
του ήταν το δυνατό του όπλο, ήταν η αναπνοή του. Άνθρωπος με πλήθος 
ασθενειών, άνθρωπος αδύνατος, λιπόσαρκος,  νόμιζες πως θα πέσει. Κι όμως, τη 
δύναμή του την αντλούσε από την προσευχή του. Παρά τις ασθένειές του, ήταν 
ο πρώτος που θα κατέβαινε στην Ακολουθία, παρά τις συστάσεις των γιατρών. 

Κάποτε μου είπε: «Εγώ, παιδί μου, δεν ήθελα να πηγαίνω στους γιατρούς, 
ντρεπόμουνα, νόμιζα ότι εκεί πορνεύομαι, επειδή οι γιατροί θα δουν το σώμα 
μου». Κάποτε, που ήταν πολύ σοβαρά, δέχθηκε να πάει στον γιατρό. «Νόμιζα 
ότι θα μου ανοίξουν εδώ λίγο το αντερί και θα μου κάνουν την τομή». Γι` αυτό 
ο γιατρός με διάκριση τη νάρκωση τού την έκανε ενώ ήταν ντυμένος με το 
ζωστικό του.
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 Όταν ακόμη ήταν στο δωμάτιό του, στράφηκε στον Όσιο Δαβίδ και του 
είπε: «Άγιε μου Δαβίδ, άμα θέλεις να γίνω καλά και να γυρίσω στο Μοναστήρι 
σου, έλα να με κάνεις καλά. Αλλά, αν έρθεις, πέρνα κι από το Προκόπι και 
πάρε και τον Άγιο τον Ιωάννη τον Ρώσσο κι ελάτε μαζί. Νόμιζα, παιδί μου, 
ότι οι Άγιοι περπατάνε όπως κι εμείς». Είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στον “Θείο 
Ιωάννη”, όπως ακριβώς τον έλεγε. Έπειτα από λίγο άνοιξε η πόρτα και οι 
δύο μπήκαν μέσα στο δωμάτιό του. Ο Γέροντας Δαβίδ και ο Όσιος Ιωάννης. 
Τον ρώτησαν: «Τι κάνεις, π. Ιάκωβε;». «Τι να κάνω, αδελφοί μου; Εγχείριση 
θα μου κάνουνε. Φοβάμαι λίγο». «Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Εμείς 
είμαστε αυτοί που κάλεσες. Εγώ είμαι ο Γέρων Δαβίδ κι από εδώ ο Ιωάννης 
ο Όσιος και Ομολογητής. Δεν μάς κάλεσες; Ήρθαμε. Μην ανησυχείς». Τους 
βλέπει στη συνέχεια και μέσα στο χειρουργείο. Έγινε η επέμβαση. Η διάγνωση 
τών γιατρών ήταν ότι, σύμφωνα με τα προβλήματα που είχε, έπρεπε να είχε 
πεθάνει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσσος σε μία εμφάνισή του, αργότερα, θα του 
πει: «Ήτο να φύγεις σήμερον και αφέθης διά την αύριον». Ένα αύριο που 
κράτησε σαράντα ολόκληρα χρόνια προς δόξαν Θεού.

 Ο π. Ιάκωβος ήταν άνθρωπος της ταπείνωσης, της προσευχής, λειτουργι-
κός άνθρωπος. Μέσα στο κελλάκι του, γεμάτο από εικόνες, έκανε διαρκώς 
παρακλήσεις στους πολλούς Αγίους και στις Αγίες. Άναβε το κεράκι του. 
Και πάνω εκεί στο τζάκι, που δεν το άναψε ποτέ του, ήταν μια στοίβα από 
γράμματα, στα οποία σχεδόν λίγο πριν το τέλος της ζωής του απαντούσε ο 
ίδιος προσωπικά. Λαός του Θεού πολύς, που αναζητούσε τη στήριξή του, κι ο 
λόγος του ήταν πάντα φωτισμένος και υποστηρικτικός.

Κάποτε, νεαρός ιερέας τότε, αντιμετώπισα ένα πρόβλημα και θέλησα 
να πάρω τη συμβουλή του για την εξομολόγηση. Όταν λοιπόν πήγα στο 
Μοναστήρι, με έβαλε και λειτούργησα. Μετά πήραμε ένα καφέ και πήγαμε στο 
κελλάκι του. Άρχισε να μου λέει για περιστατικά που αντιμετώπιζε, και πώς τα 
αντιμετώπιζε, και συνειδητοποίησα ότι μου μιλούσε γι’ αυτό που ήθελα εγώ να 
τον ρωτήσω. Αφού λοιπόν μου είπε και μου εξήγησε,  μου λέει: «Παιδί μου, από 
τη μια μεριά έχουμε να κάνουμε με τους κανόνες της Εκκλησίας μας, κι από 
την άλλη μεριά με την αδυναμία των ανθρώπων. Τι να κάνουμε; Πρέπει όσο 
μπορούμε να  οικονομούμε τους ανθρώπους, προκειμένου να τους  οδηγήσουμε  
στη σωτηρία». Μου είχε απαντήσει. Δεν χρειάστηκε να τον ρωτήσω τίποτα 
άλλο. Μια μεγάλη και μοναδική ευλογία ήταν να συναναστρέφεσαι έναν 
άνθρωπο του Θεού. Να βιώνεις στην πράξη την πορεία του αγιασμού του. 
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Όμως ήλθε το κατ’ άνθρωπον τέλος.

 Μια έξοδος, όπως την είχε πει: «Εγώ θα φύγω σαν πουλάκι. Ένα “φου” 
θα κάνω και θα φύγω». Έτσι έφυγε. Την ώρα που εξομολογούσε. Τη στιγμή 
που είχαν φτάσει οι Πατέρες από την Χαλκίδα, όπου είχε χειροτονηθεί ένας 
Μοναχός, ο π. Ιάκωβος. Την ώρα εκείνη σηκώνεται όρθιος. «Σήκω, παιδί μου, 
γιατί αυτή την ώρα ήρθαν στο κελλί μας η Υπεραγία Θεοτόκος, ο Όσιος Δαβίδ, 
ο Θείος Ιωάννης». «Τι ήρθαν, Γέροντα, να κάνουν;». «Ήρθαν να μας βοηθήσουν, 
παιδί μου». Γονατίζει και πέφτει. Χτύπαγε η πόρτα εκείνη την ώρα. Σαστισμένη 
η κοπέλα που εξωμολογείτο, τρέχει και την  ανοίγει,  κι έτσι ο μακαριστός 
Γέροντας πέφτει στα χέρια των μοναχών του. Έφυγε, πηγαίνοντας εκεί που 
πραγματικά είχε επιθυμήσει, στον τόπο που αγαπούσε. Πραγματοποίησε, την 
μεγάλη εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, και αφού είχε λειτουργηθεί και 
κοινωνήσει τα δικά του εισόδια στη Βασιλεία τού Θεού. Γι’ αυτήν την ημέρα 
και την ώρα ζούσε. Μια όμορφη μέρα για όλη την Εκκλησία, μια όμορφη 
μέρα για εκείνον, μια όμορφη μέρα για όλους μας, αφού αποκτήσαμε έναν 
ισχυρότατο πρέσβυ προς Κύριον…

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΪΔ  ΕΥΒΟΙΑΣ
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Την επομένη της κηδείας του, έφτασε ένα αυτοκίνητο στο Μοναστήρι. 
Κατέβηκαν, ρώτησαν πού είναι ο τάφος τού π. Ιακώβου. Τους υπέδειξα τον 
τόπο και, όταν πλησίασα προς τα εκεί, τους είδα πολύ συγκινημένους  και 
δακρυσμένους. Κι όμως ήταν η πρώτη φορά που ερχόντουσαν. Η κοπέλα, 
που ήταν γιατρός, μας είπε: «Ήθελα από καιρό να έρθω. Είχα ένα σοβαρό 
πρόβλημα με την αδελφή μου. Ήθελα να συμβουλευτώ τον π. Ιάκωβο. 
Προσπαθήσαμε να έλθουμε και άλλη φορά και παραλίγο να πνιγούμε. Είχαμε 
ένα διάλειμμα προχθές, στο Νοσοκομείο, και πίναμε καφέ με μία συνάδελφό 
μου. Ακούγαμε ταυτόχρονα τον Σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Κάποιος 
εκείνη την ώρα μιλούσε. Μας εντυπωσίασαν τα λόγια του και ρωτήσαμε τον 
Σταθμό, ποιός είναι  αυτός που μιλάει. Μας είπαν ότι είναι ο π. Ιάκωβος, από 
τον Όσιο Δαβίδ, ο οποίος εκοιμήθη και το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία του». 
Αλλά το προηγούμενο βράδυ είχε δει τον π. Ιάκωβο στον ύπνο της και της είχε 
εξηγήσει με κάθε λεπτομέρεια το πρόβλημα της αδελφής της. Γι’ αυτό και το 
πρωί που ξύπνησε είχε πει στον άνδρα της, το Σάββατο θα πάμε οπωσδήποτε 
στον Όσιο Δαβίδ. Και εκείνη τη στιγμή μάθαινε ότι ο γέροντας εκοιμήθη. Και 
ήρθαν για να ευχαριστήσουν.

Όταν τελέσαμε το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνό του, ήταν ο τόπος 
χιονισμένος. Τα πάντα σκεπασμένα με το χιόνι. Κάποια στιγμή το απόγευμα, 
έρχεται ένα αγροτικό. Ακούω τον π. Σεραφείμ που λέει στο παληκάρι: «Άντε, 
Νίκο, σε περιμένει πίσω από το Ιερό». Σε λίγο τον βλέπω να κλαίει με λυγμούς 
στον τάφο τού Γέροντα. Ήταν ναυτικός και ήταν σταματημένο το πλοίο τους 
σε λιμάνι της Ινδίας και είχε πρόβλημα που δεν το είχαν ανακαλύψει. Το 
βράδυ, λοιπόν, της ημέρας της κοιμήσεώς του, βλέπει τον π. Ιάκωβο να του 
δείχνει ένα σημείο του πλοίου και να του λέγει: «Νίκο μου, εδώ είναι η βλάβη, 
αυτό άμα διορθώσετε, θα φύγετε». Το πρωί  διαπίστωσαν ότι ο π. Ιάκωβος είχε 
δίκαιο. Η οικογένειά του δεν τον είχε ενημερώσει και εκείνο το μεσημέρι το 
έμαθε από τη μικρή του κόρη και ήλθε αμέσως επάνω. Μάλιστα, εκείνη την 
ώρα ήταν ο π. Σεραφείμ και κάποιοι άλλοι  προσκυνητές που, ακούγοντας 
το γεγονός, είπαν «Άγιος άνθρωπος!». Και ο π. Σεραφείμ, για να ελαφρύνει 
λίγο την ατμόσφαιρα, λέγει «Τι άγιος! Ψεύτης ήτανε. Έλεγε πως δεν έχει πάει 
πουθενά, κι αυτός είχε πάει στις Ινδίες», και χαμογέλασαν όλοι.

Τα είκοσι χρόνια που έζησα κοντά με τον μακαριστό Γέροντα είδα και 
άκουσα πολλά.  Έζησα τη στήριξή του σε δύσκολες στιγμές. Οι απλές κινήσεις 
του ήταν η απάντηση σε προβλήματα σοβαρά. Ο π. Ιάκωβος ήταν πραγματικά 
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φιλάνθρωπος. Αγάπησε τον άνθρωπο, από τον πιο ταπεινό μέχρι τον πιο 
σπουδαίο, με όλη του την καρδιά, και τον υπηρέτησε, θεωρώντας ότι υπηρετεί 
τον ίδιο τον Χριστό. Είχε μια απόλυτη εμπιστοσύνη στον λόγο και στο θέλημα 
του Θεού. Ήταν ο άνθρωπος, ο οποίος, με μια απέραντη ταπεινή αγάπη, 
προλάβαινε και προσλάμβανε τις ανάγκες των ανθρώπων. Κάποτε πέθανε 
ένας νέος άνθρωπος. Πηγαίνω στο Μοναστήρι, με ρωτάει: «Παιδί μου, τι κάνει 
αυτή η οικογένεια;». «Γέροντα, καλά είναι, προσπαθούνε». Μου δίνει κάποια 
χρήματα. Μου λέει: «Να τα δώσεις αυτά να πάρουν παπουτσάκια στα παιδιά». 
Τα πήρα. Σε μια βδομάδα ξαναπάω. Με ξαναρωτάει. Και του λέω: «Γέροντα, 
προσπαθούνε, αγωνίζονται». Πάλι μου δίνει κάτι. Του λέω: «Γέροντα, μου 
δώσατε και προχθές και τους έδωσα». «Δεν πειράζει, παιδί μου. Πέντε δίνω, 
δέκα μου στέλνει ο Θεός».

Ο άνθρωπος αυτός του Θεού, όμως, δεν έγινε έτσι τυχαία. Αγωνίστηκε. 
Πρώτα-πρώτα η ταπείνωσή του, που έκαιγε τον διάβολο, ήταν υποδειγματική. 
Το έλεγε και  το εννοούσε. «Είμαι ένα ψόφιο σκυλί. Θα σας μολύνω τον αέρα». 
Ένας άνθρωπος με μια έντονη και διαρκή προσευχή.  Στην Προσκομιδή 
μνημόνευε απίστευτα ονόματα και είχε ουράνιες αποκαλύψεις. Είχε μια μεγάλη 
διάκριση. Μου είχε κάνει εντύπωση το εξής: Όταν πήγαινα με ανθρώπους 
αγνώστους στο Μοναστήρι, ο π. Ιάκωβος, αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι 
του Θεού, ανοιγόταν σαν παιδί και τους έλεγε πολλά. Αν η διαίσθησή του του 
έλεγε ότι αυτοί είναι αδιάφοροι άνθρωποι, ήταν ευγενικότατος, αλλά μέχρι 
εκεί, τίποτα άλλο. Κι αυτό είχε γίνει για μένα ένας τρόπος να δοκιμάζω τους 
ανθρώπους που δεν  ήξερα.. 

Ζούσε πάντοτε ενώπιον τού Κυρίου. Αυτή ήταν η ζωή του ανά πάσα 
στιγμή. Γεμάτος αγάπη, και αυτήν την αγάπη του την έδειξε, και την δείχνει 
και τώρα ακόμη, με το  πλήθος των θαυμάτων, τα οποία επιτελεί.

Έβλεπε, λοιπόν, κανείς μερικές φορές ότι ο π. Ιάκωβος δεν ήταν ένας 
άνθρωπος, που ήταν απλά κλεισμένος σε ένα Μοναστήρι, σε έναν δικό του 
μικρό κόσμο, που αντιμετώπιζε απλά τους ανθρώπους. Πολλές φορές μού 
δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσω το ενδιαφέρον και την αγωνία του για όλα 
τα πράγματα, για την Εκκλησία μας γενικότερα, και τώρα μπορώ να σκέφτομαι 
ότι ήταν όντως ένας άνθρωπος τού Θεού, ένας άνθρωπος που αγάπησε τον 
Θεό, ένας άνθρωπος που γέμισε από την παρουσία τού Θεού, ένα δώρο του 
Θεού στην εποχή μας και στον λαό μας.
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Μια αποτίμηση. 

Άγιοι γίνεσθε.
Εκείνος ακολούθησε την προτροπή, την πίστεψε, την ακολούθησε και 

ήλθε το ευλογημένο αποτέλεσμα.
Εμείς που ήλθαμε σήμερα εδώ, τι κάνουμε;

Η δύναμη της προσευχής.
Γνωρίσαμε τη δύναμη της προσευχής του.
Η προσευχή του τον έθρεψε, τον στήριξε, εθαυματούργησε.
Εμείς με πιο τρόπο επιχειρούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας;

Η ταπείνωση. 
Ήταν μόνο για  Εκείνον, ή είναι και για μας; Χωρίς ταπείνωση δεν μπορεί 

κανείς να αγαπήσει ούτε τον Θεό ούτε τους ανθρώπους.
Η ταπείνωση είναι ο μόνος δρόμος, για να μας επισκιάσει η Xάρις του 

Θεού, ο μόνος τρόπος για να ζήσουμε.

Η Αγιότης είναι ο δρόμος της ζωής. Και Αγιότης είναι η ένωσή μας με τον 
Θεό. Η φανέρωση τής ζωής τού Χριστού στην καθημερινότητά μας.

Τώρα το ξέρω εμπειρικά. Έζησα δίπλα σε έναν Άγιο. Σήμερα ξέρω πώς 
γίνεται κανείς Άγιος.

Όσο για μένα, αισθάνομαι ότι ο Θεός με αξίωσε να ζήσω ανάμεσα σε τρεις 
Αγίους. Τους δύο πρώτους τους ήξερα. Ο Όσιος  Ιωάννης ο Ρώσος και ο Όσιος 
Δαβίδ, και τελικά ο τρίτος ήταν ο Άγιος  Ιάκωβος. Ας παρακαλέσουμε, λοιπόν, 
τον Άγιο του Θεού άνθρωπο να  πρεσβεύει για όλους μας, για την Εκκλησία 
μας, για την σωτηρία μας, για την πατρίδα μας. Και μιλούσε με τόση αγάπη 
και για την πατρίδα που άφησε, και γι’ αυτήν που βρήκε. Ας έχουμε όλοι μας 
την ευχή Tου».

Δεύτερος εισηγητής ήταν ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου 
Δαυίδ, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Γαβριήλ. Θέμα της εισήγησης 
του Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου ήταν: «Μνήμες από τον Άγιο 
Ιάκωβο». Η εισήγηση του Αγίου Καθηγουμένου έχει ως ακολούθως:
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«Κατ΄ αρχάς, θα ήθελα να μεταφέρω προς όλους τον χαιρετισμό του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος και Βορείων Σποράδων και σεπτού 
Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος ευχαριστεί την Ιερά Μητρόπολη 
Ταμασού και Ορεινής και τη Χριστιανική Ένωση Κυπρίων Επιστημόνων 
(ΧΕΚΕ), για την πρωτοβουλία τους, να διοργανώσουν το εφετινό Συνέδριό 
τους και να το αφιερώσουν στον Όσιο Ιάκωβο τον εν Ευβοία, τον διατελέσαντα 
Ηγούμενο της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής του Οσίου Δαυίδ της Ιεράς ημών 
Μητροπόλεως.

Κάθε φορά που καλούμαι να μιλήσω γι` αυτήν την αγία μορφή της 
Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη, ο οποίος υπήρξε Γέροντάς 
μας και Ηγούμενος της ιστορικής Ιεράς Μονής του Οσίου Δαυΐδ, αισθάνομαι 
αδύναμος και κυριεύομαι από δέος, γιατί ό,τι και να πω θα είναι ελαχιστότατο 
και δυσανάλογο προς την αγιότητα αυτού του «γίγαντα της Ορθοδοξίας», 
όπως τον αποκάλεσαν οι  Άγιοι της εποχής μας, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος 
Παΐσιος, ο άγιος Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ και άλλοι σεβαστοί Αγιορείτες 
Πατέρες, όλοι «εν ενί στόματι και μια καρδία». Έχοντας όμως κατά νουν και 
την προτροπή του Αγίου Παϊσίου, από τον πρόλογο τού βιβλίου του για τον 
Χατζη-Γιώργη, όπου γράφει ότι: «Οι απόγονοι πάντοτε έχουν ιερό καθήκον 
να γράφουν τα θεία κατορθώματα των αγίων Πατέρων της εποχής τους και 
τον φιλότιμο αγώνα τους, για να πλησιάσουν τον Θεό», θα προσπαθήσω, 
με την ευχή του Επισκόπου μου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. 
Χρυσοστόμου και τις ευχές του Πανιερωτάτου και του Σεβασμιωτάτου και 
όλων των πατέρων, να  πω και εγώ κάτι από αυτά που έζησα κοντά του, είτε γιατί 
δεν μπόρεσε να τα κρύψει, αφού την πνευματική του εργασία και τα μεγάλα 
χαρίσματά του, με τα οποία ήταν προικισμένος από τον Θεό -προορατικό, 
διορατικό, θαυματουργικό- προσπαθούσε να τα κρύβει επιμελώς, για να μην 
δοξάζεται, είτε γιατί από την πολλή του αγάπη επέτρεψε να τα δούμε και μεις, 
να τα ακούσουμε προς πνευματική μας ωφέλεια. 

Γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου του 1920 στο Λιβίσι της Μικράς Ασίας 
από ευσεβείς γονείς, τη Θεοδώρα και τον Σταύρο, οικογένεια με σπουδαία 
εκκλησιαστική παράδοση (επτά γενεές ιερωμένων). Μετά τη Μικρασιατική 
καταστροφή, δύο χρονών παιδάκι, ακολούθησε με την οικογένειά του τον 
σκληρό δρόμο της προσφυγιάς. Και αφού κατάφεραν και επέζησαν κάτω 
από πολύ δύσκολες συνθήκες για δύο χρόνια στο χωριό Άγιος Γεώργιος 
της Άμφισσας, τους μετέφεραν και τους εγκατέστησαν στο χωριό Φαράκλα 
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της Εύβοιας. Συνέχιζε την παράδοση, που παρέλαβε από τους προγόνους 
του, ως προς την ευσέβεια  και τις αρετές. Στο «κτίσιμο» της πνευματικής 
προσωπικότητας τού Αγίου Ιακώβου συνέβαλε τα μέγιστα η οικογένειά του, 
και ιδιαιτέρως η γιαγιά του Δέσποινα και η θεοσεβής μητέρα του Θεοδώρα.    

Δέκτηκε την κλήση από τον Θεό παιδιόθεν. Η αγάπη του για την Εκκλησία 
ήταν έκδηλη. Κάθε απόγευμα με τη γιαγιά και τη μητέρα του ανάβανε τα 
καντηλάκια στα εξωκκλήσια. Έξι χρονών είχε μάθει απέξω τη Θεία Λειτουργία, 
χωρίς να γνωρίζει γράμματα. Έμαθε από τη μητέρα του να προσεύχεται και να 
κάνει πολλές μετάνοιες. Έγινε σιγά-σιγά ένας μικρός ασκητής. 

Στο σχολείο διακρίθηκε για τις επιδόσεις του. Αυτήν την περίοδο τού 
εμφανίσθηκε η Αγία Παρασκευή και του φανέρωσε το λαμπρό εκκλησιαστικό 
του μέλλον. Συχνά, από εννέα ετών περίπου, του ζητούσαν και διάβαζε ευχές, 
προσευχόταν και θεράπευε συγχωριανούς του. Το 1933 τελείωσε το δημοτικό, 
όμως λόγω οικονομικών δυσκολιών, δεν συνέχισε στο Γυμνάσιο, αλλά 
ακολούθησε τον πατέρα του στην  κτιστική.

Έτσι, όλη μέρα στο χωριό του, τη Φαράκλα, ήταν στη σκληρή εργασία 
των χωραφιών και των κτισιμάτων, σε εξυπηρετήσεις των συγχωριανών του 
και στην περιποίηση των εξωκκλησίων. Τις Κυριακές και τις γιορτές στον 
Ναό από πολύ νωρίς, για την τακτοποίηση του Ιερού, στη βοήθεια του Ιερέα 
και στο ψάλσιμο με την ωραία, ιεροπρεπή και με επίσημο τόνο φωνή του. Το 
βράδυ με το λυχνάρι, ή το φως του φεγγαριού, στο διάβασμα του Ψαλτηρίου 
και των παρακλήσεων, στην προσευχή ώρες ολόκληρες γονατιστός -συνήθεια 
την οποία είχε μέχρι και την κοίμησή του- και «στας μετανοίας», όπως έλεγε. 
Συχνά αγρυπνούσε μόνος του στο εξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, ή έψαλλε 
σε αγρυπνίες που γίνονταν στα γύρω χωριά, καθώς και στην Ιερά Μονή Αγίου 
Νικολάου, στο Γαλατάκι. Και η νηστεία του, νηστεία προχωρημένου ασκητή.                   

Ο τότε Μητροπολίτης Χαλκίδος Γρηγόριος, έχοντας ακούσει για τον μικρό 
Ιάκωβο από τον Ιερέα του χωριού του και από  άλλους, και εντυπωσιασμένος 
από το ψάλσιμό του, τον χειροθέτησε  Αναγνώστη. Από δεκαοκτώ ετών και 
μετά, η ζωή του ήταν καθαρά ασκητική. Έτρωγε λίγο, κοιμόταν ελάχιστα, 
προσευχόταν συνεχώς και δούλευε σκληρά. Τον Ιούλιο του 1942 κοιμήθηκε η 
μητέρα του, η οποία του προείπε  ότι θα γίνει Ιερέας. 

Το 1947 ο Ιάκωβος πήγε στρατιώτης. Με την πίστη του στον Θεό, τις 
προσευχές και τις δεήσεις του, τη βοήθεια του Αγίου Χαραλάμπη -είχε πάντα 
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μαζί του ένα θαυματουργό εικονισματάκι του Αγίου, που ήταν οικογενειακό  
τους κειμήλιο- με τον σεβασμό και την πειθαρχία προς τους ανωτέρους του, 
την εργατικότητα και τη σεμνότητά του, ξεπέρασε και τις ποικίλες δυσκολίες 
και δοκιμασίες, που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της τριετούς στρατιωτικής 
του θητείας. Έτυχε, ευτυχώς, της  ιδιαίτερης εκτίμησης του διοικητή του, ο 
οποίος  κατάλαβε το λαμπρό μέλλον του νεαρού προσφυγόπουλου. 

Μετά την απόλυσή του από τον στρατό, σε ηλικία 29 χρονών, χάνει και 
τον πατέρα του. Αφού εκπλήρωσε την επιθυμία της μητέρας του, να παντρέψει 
την αδελφή του, τον Νοέμβριο του 1952, προσέρχεται στο Μοναστήρι του 
Οσίου Δαυΐδ, στις Ροβιές, για να εκπληρώσει και τη δική του επιθυμία, να 
γίνει Μοναχός. Ο ιερός του πόθος ήταν, όπως μας έλεγε, να πάει στους Αγίους 
Τόπους και να ζήσει στην Έρημο, σ’ ένα σπήλαιο, ως Ασκητής. Μετά, όμως, 
από την ολοζώντανη ενώπιόν του εμφάνιση του Οσίου Δαυΐδ, ο οποίος τον 
υποδέχθηκε στην Ιερά Μονή, όταν πήγε -πριν ξεκινήσει για τους Αγίους 
Τόπους- να ζητήσει τη βοήθεια και τη μεσιτεία Του, υποσχέθηκε στον Άγιο, 
ότι θα παραμείνει στη Μονή Του, όπως και έγινε. 

Σε ηλικία 32 ετών, το 1952, γίνεται δόκιμος Μοναχός, χειροτονείται 
Διάκονος  και Ιερέας. Ξεκινώντας τη μοναχική του ζωή, αφιερώθηκε πλήρως 
στη διακονία του Θεού και των ανθρώπων. Υπηρέτησε τον Κύριο, τηρώντας 
από τη νεότητα έως το γήρας την ίδια προθυμία της ασκήσεως. Μιμήθηκε τον 
Όσιο Δαυΐδ, και βάδισε στα ίχνη του. Οι ασκητικοί του αγώνες υπέρμετροι, 
εφάμιλλοι των παλαιών Οσίων, που αναφέρονται στα Γεροντικά. Αλλά 
και οι εναντίον του επιθέσεις -πνευματικές και αισθητές- του σατανά, οι 
ποικίλοι πειρασμοί, δοκιμασίες και κακοπάθειές του, ανάλογες με αυτές 
που αντιμετώπισαν πολλοί θεοφόροι Πατέρες. Έβαλε αρχή απαράβατη την 
υπακοή, και δεν έκανε τίποτα χωρίς ευλογία του Γέροντά του, του μακαριστού 
π. Νικοδήμου, Ηγουμένου της Μονής, αν και αυτό συχνά απαιτούσε πολύωρη 
πεζοπορία, αφού ο Γέροντάς του, ο π. Νικόδημος, έμενε στην Λίμνη Ευβοίας, 
ως εφημέριος τής εκεί ενορίας και Αρχιερατικός Επίτροπος της περιφέρειας. 
Μάλιστα κάποτε, ενώ ο π. Ιάκωβος ενήργησε μετά από γραπτή εντολή του 
Ηγουμένου του, ο Ηγούμενος είτε επειδή το ξέχασε, είτε επειδή ήθελε να τον 
δοκιμάσει, τον ήλεγξε για ανυπακοή. Τότε ο π. Ιάκωβος έτρεξε και έκαψε το 
ιδιόχειρο σημείωμα τού Ηγουμένου, που αποδείκνυε το δίκαιό του, και όπως 
έλεγε,  αυτό το έκανε για να μη στενοχωρήσει τον Γέροντά του, ο οποίος, 
βλέποντάς τον να καίει την απόδειξη της αθωότητός του, τον κτύπησε 
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ικανοποιημένος στην πλάτη   λέγοντάς του: «Χαίροις, ασκητά Ιάκωβε».

Ο χώρος της Μονής υπήρξε  η παλαίστρα του. Υπερβολική εργασία, 
ελάχιστη τροφή και ελάχιστος ύπνος. Από τα αγωνίσματά του, γνωρίζουμε 
μόνο όσα ο ίδιος επέτρεψε να γίνουν γνωστά. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζει μόνο 
ο Θεός. Το γραφικό: «Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βιάζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν 
αὐτήν» βρήκε πλήρη εφαρμογή στον Όσιο Ιάκωβο, αφού η βία που ασκούσε 
στον εαυτό του, στο καθετί, ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του.

Η νηστεία του ήταν υπεράνθρωπη. Μερικές φορές έφθασε μέχρι και 
πλήρους ασιτίας για αρκετές ημέρες. Άλλοτε νήστευε ακόμη και το νερό. 
Όταν έτρωγε, «τσιμπούσε» λίγο από το φαγητό του και, πριν αρχίσει, τελείωνε. 
«Εγώ», έλεγε, «από μικρό παιδί ήμουν καλόγερος. Ούτε έφαγα στη ζωή μου 
ποτέ ζυμαρικά, ή γλυκά, ούτε λιπαρές τροφές». 

Επιεικής με τους άλλους, αλλά πολύ αυστηρός ήταν με τον εαυτό του. 
Περίοδος Μεγάλης Σαρακοστής, Τετάρτη εσπέρας, του Μεγάλου Κανόνος, 
δίνει εντολή στον μακαριστό π. Κύριλλο να βάλει λίγο λαδάκι στο φαγητό 
των φοιτητών της Θεολογικής Σχολής, που είχαν επισκεφθεί το Μοναστήρι. 
«Ήρθαν από μακριά τα παιδιά, εκοπίασαν, είναι κουρασμένα», είπε. Αλλά, 
όταν σε περίοδο  αυστηρής νηστείας οι πατέρες πήραν την πρωτοβουλία να 
του  βάλουν λίγες σταγόνες λάδι στο φαγητό του, επειδή  ήταν πολύ άρρωστος 
και εξασθενημένος και έπαιρνε πάρα πολλά φάρμακα, ούτε το φαγητό έφαγε, 
αλλά και προς τους πατέρες είπε με αυστηρό ύφος: «Μη μου χαλάτε την 
άσκησή  μου».

Στόχος του Αγίου Ιακώβου ήταν να τηρεί τις εντολές -το θέλημα τού 
Θεού- και ως Μοναχός, όλες τις μοναχικές υποσχέσεις απαρέγκλιτα. Όλη 
μέρα στον αγώνα, στον κόπο, στην εργασία, στην προσευχή, στη θυσία. 
Άλλωστε, μας έλεγε ότι «αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο, σημαίνει 
θυσία»! Ειδικά τα πρώτα χρόνια που ήταν πολύ δύσκολα,  αφού εκοπίαζε όλη 
την ημέρα για τη συντήρηση της Μονής, και την τέλεση των Ακολουθιών, τα 
βράδια, ανέβαινε στο ασκητήριο τού Οσίου, κρυφά από τους άλλους Πατέρες, 
θέλοντας να μιμηθεί και σ’ αυτό τον Άγιο Δαυΐδ. Ανέβαινε το μονοπάτι και 
όταν είχε φεγγάρι, αλλά και τις άφεγγες νύκτες. Μετά την ταλαιπωρία του 
σε μια σκοτεινή νύχτα, είπε: «Θεέ μου, φώτισέ μου τον δρόμο να φτάσω 
στο ασκητήριο». Και ο καλός Θεός άκουσε το αίτημά του. Συνήθιζε να λέει: 
«Από τα πολλά άστρα του ουρανού, μου έδωσε κι εμένα ένα. Αυτό πήγαινε 
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μπροστά μου και μου 'φεγγε τον δρόμο. Έτσι έφτανα στο ασκητήριο». Εκεί 
με μετάνοιες -όπως έλεγε- με ευχές και δεήσεις, παρακαλούσε, όπως ο Όσιος 
Δαυΐδ, για τη σωτηρία όλου του κόσμου, αλλά και της δικής του της ψυχής. 
Του μετέφερε τα αιτήματα όλων των ανθρώπων, που ήταν κοντά του, που του 
έστελναν γράμματα, που του τηλεφωνούσαν. «Και πάλι στην επιστροφή ο 
αστέρας μού έφεγγε μέχρι την πόρτα τής Μονής και χωρίς να με πάρει είδηση 
κανείς, κτυπούσα το σήμαντρο και οι Πατέρες λέγανε: ’’Να, ξύπνησε ο πατήρ  
Ιάκωβος’’ και στη συνέχεια  τελούσα», έλεγε, τις καθημερινές Ακολουθίες 
και τα διακονήματα στο Μοναστήρι.

Άλλοτε, πριν μπει στο ασκητήριο, ζήτησε από  τον Όσιο Δαυΐδ,: «’Αγιε μου 
Δαυΐδ, αν θες να έρθεις κι εσύ να προσευχηθείς μαζί μου, να  ρθεις, αλλά να 
’ρθεις με γνωστό πρόσωπο, για να μη φοβηθώ».  Και μπαίνοντας νιώθει δίπλα 
του τον Γέροντά του π. Νικόδημο, τον Ηγούμενο της Μονής. Γονατίσανε, 
διαβάσανε Παρακλήσεις, όλο το Ψαλτήρι κι έκαναν μετάνοιες. Αλλά ο Όσιος 
Δαυίδ ήταν αυτός που είχε πάρει τη μορφή του π. Νικοδήμου.

Άλλη φορά, καθώς προσευχόταν στο ασκητήριο, εμφανίστηκε πλήθος 
σκορπιών. Κατανοώντας την παγίδα του διαβόλου, τους διέταξε: «Μέχρι εδώ, 
εκεί θα σταθείτε». Και με μια πέτρα χάραξε έναν κύκλο γύρω του. Συνέχισε 
την προσευχή του και κανένας σκορπιός δεν πέρασε όλη τη νύχτα τον κύκλο! 

Έτσι συνέχισε η ζωή τού ασκητή Ιακώβου. Εργασία στο Μοναστήρι, 
τέλεση όλων των Ακολουθιών και της Θείας Λειτουργίας καθημερινώς, 
προσευχή στο ασκητήριο του Οσίου Δαβίδ και τις Κυριακές τέλεση της Θείας 
Λειτουργίας στα γύρω χωριουδάκια, εκ περιτροπής, σύμφωνα με την εντολή 
του Μητροπολίτου. 

Πολλές φορές είδε τον μισόκαλο διάβολο. Σε κάθε επίθεση, όμως, του 
εχθρού, αντέτασσε ο Άγιος ιώβειο υπομονή, ταπείνωση, ακλόνητη πίστη 
και έβγαινε νικητής. «Ρε Ιάκωβε, ρε κοκκαλιάρη, δεν μπορώ να σε ρίξω, γιατί 
είσαι ταπεινός», ομολογούσε ανίσχυρος ο πονηρός, διά στόματος ανθρώπων 
κυριευμένων υπ’ αυτού.

Έβλεπε και συνομιλούσε συχνά με Αγίους: τον Όσιο Δαβίδ, τον Όσιο 
Ιωάννη τον Ρώσο, την Αγία Παρασκευή, τον Όσιο Διονύσιο τον εν Ολύμπω, 
τον Όσιο Εφραίμ. Βίωνε την πίστη του με πολύ ταπεινό φρόνημα, χωρίς να 
αισθάνεται  ότι έχει κάποια παρρησία. Η ταπείνωσή του γινόταν φανερή και 
στην καθημερινή ζωή τού Μοναστηριού. Πολλά θαύματα επιτελούσε με την 
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παρρησία που είχε ενώπιον τού Θεού, αλλά ένεκα της ταπεινοφροσύνης του 
τα απέδιδε όλα στον Όσιο Δαυΐδ, τον νοικοκύρη αυτής της Ιεράς Μονής 
-όπως έλεγε- τον οποίο και θεωρούσε Ηγούμενο. «Αυτός είναι ο Ηγούμενος 
της Μονής», έλεγε. «Αυτός προνοεί για όλα». Πήγαινε στην εικόνα του και τον 
παρακαλούσε να τον φωτίσει, να του υποδείξει τι να κάνει σε κάθε περίσταση. 
Συνομιλούσε μαζί του, ως να επρόκειτο περί ενός ζωντανού ανθρώπου, ως  να 
ήταν ο πατέρας του, ο αδελφός του. «Είναι ζωντανός Άγιος ο Όσιος Δαυΐδ», 
έλεγε, επαναλαμβάνοντας πάντα και το «ζη Κύριος ο Θεός».    

Ήταν ευπροσήγορος, ευγενής, γλυκύς, με πολλή λεπτότητα, απλός, 
απέριττος στην εμφάνισή του, στους τρόπους του, στις συζητήσεις του και 
ταυτόχρονα αρχοντικός. Έκφραση αυτής της ταπεινώσεώς του, της ευγένειας, 
της λεπτότητός του και της διαρκούς μετανοίας του, ήταν και αυτό το «με 
συγχωρείτε», που έλεγε πάντοτε. Ανθρωποι που έρχονταν για πρώτη φορά στο 
Μοναστήρι και δεν ήξεραν ποιος είναι ο Ηγούμενος, τον βλέπανε, συζητούσαν 
μαζί του και μετά λέγανε: μπορούμε να δούμε και τον Ηγούμενο; Ποιός είναι 
ο Ηγούμενος; Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι το πρόσωπο, με το οποίο 
επικοινωνούσαν, ήταν ο Ηγούμενος. Ηγούμενος ων, ασπαζόταν το χέρι όχι 
μόνο των Αρχιερέων, προς τους οποίους είχε βαθύτατο σεβασμό, αλλά και των 
Ιερέων και των Διακόνων και των Μοναχών. Στις Θείες Λειτουργίες, παρόλο 
που κατά την τάξη ο Ηγούμενος του Μοναστηριού προΐσταται, εκείνος έβαζε 
πρώτους τους φιλοξενουμένους Πατέρες, ακόμη και  εγγάμους Ιερείς. 

Γι’ αυτήν του, κυρίως, την ταπείνωση, την πίστη και γενικά την αρετή του, 
ο διάβολος έφριττε. Κάποια φορά μία γυναίκα, υπό την επήρεια  πνεύματος 
ακαθάρτου, φώναζε ενώπιον Αρχιερέως, του μακαριστού Μητροπολίτου Σάμου 
του Παντελεήμονος: «Ιάκωβε, είσαι άγιος, είσαι άγιος, είσαι άγιος». Τότε είπε 
στον Αρχιερέα ο Άγιος Ιάκωβος: «Σεβασμιώτατε, αυτή η γυναίκα έχει πνεύμα 
πύθωνος και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο ο δαίμονας να με ρίξει στην κενοδοξία. 
Εγώ δεν είμαι τίποτα. Είμαι γη και σποδός. Σκυλί ψόφιο είμαι, σκυλί ψόφιο, 
που μολύνει τον αέρα». Αυτό έλεγε και αυτό πίστευε για τον εαυτό του.

Πολλές φορές με φυσικό τρόπο μάς έλεγε: «Χωρίς να έχω φαντασίες, 
παιδιά μου, στο μυαλό μου, συλλειτουργούσα με αγίους». Ανέφερε χαρα-
κτηριστικά τον Άγιο Διονύσιο τον εν Ολύμπω και άλλους Αγίους, που τους 
«φιλοξενούσε» στο Μοναστήρι και συλλειτουργούσαν.

Έλεγε επίσης: «Ειδικά την ώρα του χειρουβικού, να ξέρατε τι γίνεται μέσα 
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στο Ιερό Βήμα!». Κάποια φορά δεν μπορούσε να κάνει τη Μεγάλη Είσοδο 
από το πλήθος των Αγγέλων. Ο ψάλτης, ο μακαριστός π. Σεραφείμ,  έλεγε 
συνέχεια: «Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι». Οπότε  αναγκάστηκε 
και είπε: «Άγιοι Άγγελοι, σας παρακαλώ, κάντε τόπο να περάσω, να κάνω 
τη Μεγάλη Είσοδο». Τη Μεγάλη Είσοδο, στην οποία αρκετές φορές, όπως 
μαρτύρησαν πιστοί, τον έβλεπαν να υπερίπταται, να βρίσκεται σε κάποιο ύψος 
πάνω από το έδαφος.

Ήταν χαριτωμένος. Μας νουθετούσε με ήπιο τρόπο δείχνοντάς μας 
αγάπη και συμπαράσταση. Δεν συνήθιζε να λέει επαινετικά λόγια στους 
Μοναχούς του, ως άριστος εν Χριστώ παιδαγωγός. Απουσιάζοντος, όμως, του 
π. Κυρίλλου, μία ημέρα πριν κοιμηθεί ο Άγιος, εκεί που ήμασταν συνηγμένοι 
στο κελλάκι του, μας αποκάλυψε: «Πατέρες, ο πατήρ Κύριλλος έχει μεγάλη 
παρρησία στην Παναγία μας».

Έχοντας τα χαρίσματα της διακρίσεως, της προράσεως και της διοράσεως, 
γνώριζε τον κάθε άνθρωπο, ακριβώς όπως ήταν. Στην αρχή, όμως, πάντα 
τόνιζε μόνο τα καλά στοιχεία του. «Τι καλός άνθρωπος είσαι!», έλεγε στον 
καθένα. Και αφού τον προσείλκυε με την αγάπη, σιγά-σιγά τον βοηθούσε να 
βγάλει από μέσα του τα πάθη, τις αμαρτίες.

Αυτή η αγία μορφή είλκυσε και μένα και εγκαταβίωσα στη Μονή του 
Αγίου Δαυΐδ, η οποία μέχρι τότε μού ήταν άγνωστη. Συναντήθηκα με τον άγιο  
Γέροντα για πρώτη φορά στο παρεκκλήσιο του Αγίου Χαραλάμπη: «Αυτό το 
παιδί, τι θα το κάνουμε; Μοναχό θα το κάνουμε;». Μου μίλησε αμέσως για 
τις σκέψεις μου, τους πόθους μου, τις επιθυμίες μου, το επάγγελμά μου, χωρίς 
εγώ να του πω τίποτε. «Το Περιβόλι της Παναγίας μας», μου είπε, «έχει πολλά 
Μοναστήρια, αλλά και το δικό μας Μοναστήρι είναι ανοιχτό για το Γιώργο». 
-Έτσι ήταν το κοσμικό μου όνομα-. Μου έδωσε έτσι απάντηση, σε σχετικές 
σκέψεις και προβληματισμούς μου, καθότι εκείνον τον καιρό, παρότι είχα 
θέση Νομικού Συμβούλου σε μεγάλη Τράπεζα στην Αθήνα και οι ιδιωτικές  
υποθέσεις που χειριζόμουν ήταν αρκετές, με απασχολούσε έντονα ο λογισμός 
της τυχόν αφιέρωσής μου στον Θεό, ως Μοναχού, και μάλιστα στο Άγιον Όρος. 
Μετά παρέλευση ένδεκα μηνών περίπου, προσήλθα στη Μονή για οριστική 
εγκαταβίωση κοντά σ’ αυτόν τον Άγιο Γέροντα και τους αγίους πατέρες. Είμαι  ο 
τελευταίος μοναχός που χειροθέτησε. Στη ρασοφορία μου μού έδωσε το όνομα 
Γαβριήλ, για να μου παίρνει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ -όπως είπε- τις λύπες που 
φέρνει αυτή η ζωή, ως Αρχάγγελος χαρούμενων ειδήσεων, που είναι ο Γαβριήλ. 



722 ΦΡΙΞΟΥ Γ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

Με την εγκαταβίωσή μου στο Μοναστήρι, αυτά τα χαρίσματα τού Αγίου 
τα βίωνα πολύ συχνά και πολύ έντονα. Δεν προλάβαινες να σκεφτείς κάτι, και 
εκείνος το πληροφορείτο με το χάρισμα που είχε από τον Θεό. Ήξερε τι έκανα, 
τι σκεφτόμουν, τι θα κάνω και τι θα σκεφτώ!  Ακόμη και τα αιτήματα της 
προσευχής μου τα ήξερε! Αυτά μου τα φανέρωνε στις συζητήσεις που είχαμε με 
πολύ διακριτικό τρόπο και αγάπη. Αγνώστους, τους αποκαλούσε με τ’ όνομά 
τους, ή τους έλεγε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν. Διάβαζε ακόμα και τους 
μύχιους λογισμούς και έτυχε σε πολλούς να πει: «Αυτό που σκέπτεσαι να το 
κάνεις, ή να μην το κάνεις». Ο Άγιος Πορφύριος είχε πει: «Ο π. Ιάκωβος  είχε 
μέγα διορατικό και προορατικό χάρισμα, αλλά το έκρυβε επιμελώς, για να 
μη δοξάζεται». Πράγματι, προείπε και σε πολλούς κληρικούς την προαγωγή 
τους στην εκκλησιαστική ιεραρχία, όπως στον  νυν Οικουμενικό Πατριάρχη, 
κ.κ Βαρθολομαίο, στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου από είκοσι ετών 
περίπου -ήταν τότε φοιτητής της Νομικής- στον Μητροπολίτη Καστορίας κ. 
Σεραφείμ, στον νυν Ολυμπίας και Τριφυλίας, τον π. Χρυσόστομο, στον δικό μας 
Ποιμενάρχη  τον Άγιο Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο, στον Μητροπολίτη Σισανίου 
και Σιατίστης, που παρευρίσκεται, και σε άλλους σημερινούς Αρχιερείς, και 
πολλούς Ιερείς μας, που τότε ήσαν λαϊκοί, στους μακαριστούς Μητροπολίτες 
Κοζάνης κυρό Αμβρόσιο και Μάνης κυρό Χρυσόστομο. Και στον μακαριστό 
Επίσκοπο Κεφαλληνίας κυρό Γεράσιμο προείπε, το 1980, ενώ ήταν ακόμη 
λαϊκός: «Θα γίνεις Αρχιερέας, Γεράσιμέ μου, και θα ’ρθείς να λειτουργήσεις 
στο Μοναστήρι μας. Εγώ όμως τότε θα έχω φύγει, δεν θα είμαι εδώ». Και 
πράγματι η προφητεία του εξεπληρώθη πλήρως μετά 35 χρόνια,  οπότε και 
Αρχιερέας έγινε ο Γεράσιμος και ήρθε να λειτουργήσει στο Μοναστήρι μας, 
και μάλιστα σαν να ήταν βιαστικός, την πρώτη εβδομάδα μετά τη χειροτονία 
του, πριν προλάβει καν να ενθρονιστεί, και μετά από λίγες μέρες εκοιμήθη.  

Η παρρησία της προσευχής τού Αγίου Γέροντος ήταν μεγάλη. Για το 
θέμα της προσευχής δεν μας συμβούλευε με τα λόγια, αλλά με την πράξη. 
Όταν μπαίναμε στο κελλί του, σχεδόν πάντα τον βλέπαμε γονατιστό, με το 
πετραχήλι, να διαβάζει ευχές και παρακλήσεις, ή με το  κομποσχοίνι να λέει 
την Ευχή. «Να, κάθομαι, παιδί μου, εδώ και ξεκουράζομαι», μας έλεγε. Ποτέ 
δεν έλεγε ότι προσεύχεται. Μόλις βγαίναμε, συνέχιζε την προσευχή του. Όλα 
τα έκανε «εν κρυπτώ» και πάντα έλεγε: «Τίποτα δεν κάνω παιδιά μου».

Ο Θεός τού έδωσε και το ιαματικό χάρισμα. Όταν τον κάλεσαν στην 
Αθήνα να σταυρώσει τον τότε Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νικαίας Γεώργιο, ο 
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οποίος, μετά από επέμβαση για αιμάτωμα στο κεφάλι του, ήταν σε κώμα, πήγε 
με λείψανο του Οσίου Δαυΐδ -το χεράκι του- αφού προηγουμένως πέρασε  από 
τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, στο Προκόπι, όπου αγκάλιασε τη λάρνακα τού 
Οσίου και τον παρεκάλεσε να πάει και κείνος μαζί τους -με τον Όσιο Δαυίδ και 
κείνον- να βοηθήσουν τον Δεσπότη. Περίπου μισή ώρα έμεινε στο δωμάτιο 
τού ασθενούς Αρχιερέως μόνος του ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος και μετά κάλεσε 
τον πρωτοσυγκελλεύοντα π. Δημήτριο: «Ελάτε π. Δημήτριε», του λέει, «σας 
ζητάει ο Δεσπότης».  Η έκπληξή όλων δεν μπορεί να περιγραφεί, όταν είδαν 
τον Δεσπότη, που μέχρι τότε ήταν σε κώμα, να είναι τώρα καθήμενος στο 
κρεβάτι του και να συνομιλεί με τους παρισταμένους. Γιατροί, νοσηλευτικό 
προσωπικό,    συγγενείς, φίλοι, γνωστοί και κάποιοι Ιερείς, αντικρίζοντας τον 
Δεσπότη: «Ο Γέροντας Ιάκωβος εκτός από τα άλλα χαρίσματα», είπαν, «έχει και 
το ιαματικό».

Η ευλογημένη οικειότητά του με τον Όσιο Δαυΐδ, τον νοικοκύρη της 
Μονής μας, ήταν  μοναδική: «Γέρο, ήρθαν οι χωριανοί σου για την ανομβρία. 
Σε παρακαλώ, τώρα που θα πάμε στο χωριό σου, να μπουμπουνίσεις. Πρόσεξε, 
μη με ντροπιάσεις», του έλεγε. «Θα ρεζιλευτείς κι εσύ κι εγώ»!  Βγήκανε στη 
στεριά και, όταν φθάσανε στις Λιβανάτες, την πατρίδα του Αγίου Δαυΐδ, 
πράγματι άρχισε αμέσως να μπουμπουνίζει. Συχνά έλεγε: «Εγώ τα λέω στο 
αυτί του Αγίου και ο Άγιος  ανοίγει γραμμή με τον Χριστό μας»! 

Εξομολογήθηκαν ενώπιόν του και τον συμβουλεύτηκαν χιλιάδες άνθρω-
ποι, απλοί και επίσημοι, ολιγογράμματοι και μορφωμένοι, λαϊκοί και κληρικοί, 
Επίσκοποι και Πατριάρχες. Συνέπασχε με τους εξομολογουμένους αδελφούς. 
«Συμπάσχω με τον άνθρωπο που εξομολογείται», έλεγε, «πονάω μαζί του. 
Πονάω και κλαίω για τον εξομολογούμενο. Παρακάλεσα τον Άγιο Δαυΐδ», 
έλεγε, «μετά την εξομολόγηση να ξεχνάω όσα δεν χρειάζονται και να θυμάμαι 
μόνο αυτά που χρειάζεται, για να προσεύχομαι. Γιατί κάνω προσευχή για 
τους εξομολογούμενους. Και ανησυχώ και τους περιμένω να ξανάρθουν». 
Και όλοι φεύγανε από το πετραχήλι του αναπαυμένοι, παρηγορημένοι, με νέο 
κουράγιο για πνευματικό αγώνα. 

Ο καθένας εύρισκε κοντά του τη βοήθεια που χρειαζόταν. Αλλά και οι 
φτωχοί, με τη συνεχή και αγόγγυστη ελεημοσύνη του, λυτρώνονταν από τη 
θλίψη της φτώχειας και απελευθερώνονταν από τα βάρη των χρεών τους. Το 
ταγαράκι πάντα στη θέση του, γεμάτο, γιατί ο Θεός το γέμιζε: «Έρχονται  οι 
φτωχοί μου και τους δίνω», έλεγε, «και το ταγάρι δεν αδειάζει. Γυρίζω και 
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το βρίσκω ξεχειλισμένο. Πέντε δίνω, πενήντα έρχονται…». Και περάσανε 
εκατομμύρια από τα χέρια του, όπως του είχε προείπει η Αγία Παρασκευή, 
που του είχε εμφανιστεί, όταν ήταν μικρός και διακονούσε στο εκκλησάκι 
της, αλλά δεν κράτησε τίποτε, μα τίποτε για τον εαυτό του. Όλα τα πρόσφερε 
στους αναγκεμένους ανθρώπους. 

Όταν κάποτε, Μοναχός ων, είχα έναν λογισμό, αν οι συγκεκριμένοι 
άνθρωποι που ήρθαν και ζήτησαν ελεημοσύνη είχαν πράγματι ανάγκη, ο 
Γέροντας, περνώντας δίπλα μου και διαβάζοντας τη σκέψη μου, χωρίς να του 
πω κάτι, μου είπε: «παιδί μου, εμείς δεν εξετάζουμε ποιοί είναι οι άνθρωποι 
που μας ζητούν, αλλά κάνουμε αυτό που ο Θεός μάς λέγει.Τι μας  λέγει ο Θεός; 
‘‘ Τῷ αἰτοῦντι σοι δίδου’’. Αφού μας ζήτησαν, θα τους δώσουμε κάτι».  Ο ίδιος 
ζούσε λιτά. Είχε ένα ράσο, που φορούσε τις καθημερινές, και ένα άλλο για τις 
Κυριακές. Αλλά πάντοτε ήταν πεντακάθαρος, έλαμπε από νοικοκυροσύνη και 
μοσχομύριζε από αγιότητα.

Τις αρετές του τις περιφρουρούσε με την απλότητα και την ταπείνωση. 
«Εγώ ούτε Ηγουμενεία ζήλεψα, ούτε δόξα, ούτε κτήρια, ούτε τιμές. Ζήλεψα 
τον παράδεισο», έλεγε. «Ο Άγιος Δαυΐδ, που ζούσε στα σπήλαια και στις 
ερήμους και δεν είχε αυτά, τι έκανε; Με την απλότητα και την ταπείνωση 
κέρδισε τον παράδεισο. Διάβασες, παιδί μου», έλεγε, «σε κανένα βίο Αγίων ότι 
φτιάξανε το τάδε Ηγουμενείο, το τάδε κτίριο και κερδίσανε τον παράδεισο; 
Αλλά έκαναν θυσίες, προσευχές, νηστείες, χαμαικοιτίες και τέτοια. Είχαν 
αρετές. Μ’ αυτές κέρδισαν τον παράδεισο. Εγώ θέλω  τουλάχιστον μια γωνιά, 
μια ακρίτσα  στον παράδεισο…».

Από τη λιτοδίαιτη, θυσιαστική και ασκητική ζωή του  η υγεία του άρχισε 
να κλονίζεται. Παρεχώρησε ο Θεός, «για να ταπεινωθεί», όπως έλεγε, από 
τα 55 χρόνια του και μετά να υποφέρει εκτός των άλλων δοκιμασιών και 
από πολλές και επώδυνες ασθένειες και υποβλήθηκε σε πολλές εγχειρήσεις. 
Πάμπολλες φορές οι Άγιοι, ο Όσιος Δαυΐδ, ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, οι Άγιοι 
Ανάργυροι, η Αγία Παρασκευή, ο Άγιος Χαραλάμπης, μετά από παρακλήσεις 
του τόν βοήθησαν στις ασθένειές του, χαρίζοντάς του την ίαση και την υγεία. 
Σύμφωνα με τη μαρτυρία του καθηγητή καρδιολογίας κ. Κρεμαστινού, ο 
οποίος του τοποθέτησε τον βηματοδότη, «η Θεία Δύναμη τον κρατούσε τον 
παππούλη». 

Όσο μεγάλωναν οι δοκιμασίες, οι ασθένειες και τα βάσανά του, τόσο  



725ΤΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (ΛΒ΄) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ X.E.K.E.

και περισσότερο ο Θεός τον χαρίτωνε. Αξιώθηκε να λάβει μεγάλο μέρος τού 
μισθού τών καμάτων του ήδη από την επίγεια ζωή του. Κατά τη διάρκεια 
της Θείας Λειτουργίας -ως Ιερέας- ζούσε πολλά πνευματικά γεγονότα. Είδε 
Αγγέλους Κυρίου να παραλαμβάνουν τις μερίδες των μνημονευομένων 
και να πηγαίνουν να τις εναποθέτουν σαν προσευχές στον Θρόνο τού 
Δεσπότου Χριστού. Άλλοτε είδε «πνευματικώ τω τρόπω», όπως ο ίδιος έλεγε, 
κεκοιμημένους να του εμφανίζονται με τη χούφτα ανοιχτή και να του ζητούν 
να βγάλει μερίδα, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τους, κι όταν το έκανε τους 
έβλεπε να πηγαίνουν στον τόπο τους αναπαυμένοι.

 Κάποτε, μάς έλεγε, ξέχασε να μνημονεύσει στην Προσκομιδή τη 
μακαριστή μητέρα του  Θεοδώρα και όταν πήγε στο κελλάκι του, μετά τη Θεία 
Λειτουργία, του εμφανίστηκε -έλεγε- το  πνεύμα, η ψυχή της μητέρας του, και 
του είπε:

-Ιάκωβε, σήμερα παιδί μου, ξέχασες να με μνημονεύσεις στην Προσκομιδή. 

-Όχι, μητέρα μου, πάντοτε σε μνημονεύω -της είπε- και μάλιστα την 
καλύτερη μερίδα σού βγάζω. 

-Όχι, παιδί μου, σήμερα με ξέχασες και η ψυχή μου δεν αναπαύεται, όπως 
τις άλλες ημέρες που με μνημόνευες.

Παρόλο που είχε αξιωθεί να  δει τη μητέρα του, ότι βρισκόταν σε άγιο τόπο, 
αυτή η μνημόνευση στην Προσκομιδή τής προσέδιδε ιδιαίτερη ανάπαυση. 

Άλλοτε συνομίλησε αισθητά και ζωντανά με την Παναγία μας, μέσα από 
την αγιογραφία στην Κόγχη του Ιερού Βήματος, την Πλατυτέρα των Ουρανών, 
απ’ όπου εξεπέμπετο φως υπέρ τον ήλιον, όπως τούτο αποκάλυψε ο αυτόπτης 
μάρτυρας και νυν μακαριστός υποτακτικός του, π. Κύριλλος. 

Ένα μεγάλο και θαυμαστό, επίσης, που του πρόσφερε ο Θεός, το αναφέρει 
ο ίδιος ο  Άγιος σε ένα σημείωμά του: «Στις 22 Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο, 
πρωί, στην Αγία Προσκομιδή την ώρα, που θα κάλυπτα τα Άγια Δώρα», 
γράφει, «είδα ένα κομμάτι αίμα στεγνό, το άγγιξα και στο δάχτυλό μου επάνω 
έμεινε το αίμα. Φώναξα έναν αδελφό και του είπα τι είδα, αλλά εκείνος είπε 
πως εμείς, πάτερ, δεν βλέπουμε. Κύριε ελέησον είπα τρεις φορές»!

Ο Άγιος Ιάκωβος, μαζί με τους δύο συμμοναστές του, τον μετέπειτα 
διάδοχό του μακαριστό Γέροντα Κύριλλο και τον μακαριστό Μοναχό π. 
Σεραφείμ, ανθρώπους αρετής και αγιότητος, κράτησαν για τριάντα ολόκληρα 
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χρόνια τη Μονή πάντοτε ανοικτή για όλους. Ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά 
γεμάτη αγάπη, ήταν ένα εύδιο λιμάνι. Καθένας, που ερχόταν για πρώτη φορά, 
αισθανόταν οικείος. Αυτήν την αρετή της φιλοξενίας και της αγάπης φρόντισε 
να την  κληροδοτήσει  και στους νέους Μοναχούς, που τον αξίωσε ο Θεός να 
δει στη συνοδεία του προ της κοιμήσεώς του. Οι τρεις έγιναν οκτώ. Αυτήν την 
αγάπη ιδιαίτερα την επέδειξε και στους Κυπρίους, στους Κυπρίους φοιτητές, 
στους οποίους τότε συμπεριλαμβάνετο και ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης 
Μόρφου, όπως και πολλοί άλλοι Κύπριοι αδελφοί μας. Πάντοτε προσευχόταν 
για την Κύπρο, πάντοτε επεκαλείτο την Παναγία την Κυκκώτισσα. Αυτήν την 
αγάπη την κληρονόμησε από τη μητέρα του, η οποία, ούσα στα χώματα της Μ. 
Ασίας, γύριζε εδώ, προς τα βουνά του Κύκκου, και έλεγε: «Παναγία μου του 
Κύκκου, σκέπαζε τα παιδιά όλου του κόσμου και τα δικά μου τα παιδιά». 

Τον Σεπτέμβριο του 1991 νοσηλεύθηκε στο Γενικό Κρατικό. Το τέλος 
πλησίαζε και ο Άγιος το είχε διαισθανθεί. Το απόγευμα της 21ης Νοεμβρίου 
1991, την ώρα που εξομολογούσε και, περιμένοντας τους Πατέρες της Μονής 
να επιστρέψουν από τα Φύλλα Χαλκίδος, όπου είχαν μεταβεί για τη χειροτονία 
σε Διάκονο του Μοναχού π. Ιλαρίωνα, πήρε τον δρόμο για τη μακαρία ζωή. 
Την επομένη χιλιάδες κόσμου, κληρικοί όλων των βαθμίδων και λαϊκοί, 
κατέκλυσαν το Μοναστήρι απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας και όχι μόνο. Πλήθη 
πιστών έσπευσαν στη Μονή, για να βάλουν τη μετάνοιά τους στον Γέροντα  
και να ζητήσουν την ευχή του. Με μία φωνή το πλήθος των παρευρισκομένων 
κραύγασε:  «Άγιος, Άγιος. Είσαι Άγιος»!

Το σκήνωμά του χωρίς ακαμψία και με θερμοκρασία  φυσιολογική 
θαυματούργησε από την ημέρα της κοιμήσεώς του. Ο μακαριστός π. Ιωάννης 
Βερνέζος, προϊστάμενος του προσκυνήματος τού Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, 
προσκυνώντας το Ιερό Σκήνωμα τού Αγίου, ακούμπησε και το χέρι του, 
στο οποίο είχε ένα ογκίδιο, το οποίο  από εκείνης της ώρας υποχώρησε και 
εξαφανίστηκε.

Η παρουσία του είναι πολύ ζωντανή στην αγία Μονή. Πιστοί είδαν  τον 
Γέροντα,  μετά την κοίμησή του, να βγαίνει από τον τάφο του, να μπαίνει από 
την πλαϊνή πόρτα στον Ναό, να λαμβάνει μέρος στην Είσοδο με τους πατέρες 
τού Μοναστηριού, που συλλειτουργούσαν, και στη συνέχεια να τους λέει: 
«Εγώ έτσι κάνω. Βγαίνω από τον τάφο μου, παίρνω μέρος στη Θεία Λειτουργία, 
μετά πηγαίνω και βλέπω και τον φίλο μου, τον Θείο Ιωάννη τον Ρώσο, και 
ξαναέρχομαι στον τάφο μου». 
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Εμφανίστηκε, επίσης, πολύ πριν από την αγιοκατάταξή του, σε αρκετούς 
ευσεβείς χριστιανούς, μεταξύ των οποίων και στον κ. Εμ. Εμμανουηλίδη 
τον Αρεοπαγίτη, και τους είπε: «Όταν ήμουν στη γη, έβαζα και εγώ άλλους 
μεσίτες, για να παρακαλούν για τα αιτήματά σας. Τώρα ο,τι θέλετε, πηγαίνω 
εγώ απευθείας στον Χριστό». 

Πολλές μαρτυρίες, σχεδόν καθημερινά, επιβεβαιώνουν τη θαυματουργική 
παρουσία του στη ζωή των ανθρώπων. Ανάμεσά μας είναι και ο κ. Ανδρέας ο 
Βοσκού, που ανήκει στο ποίμνιο του Πανιερωτάτου Μόρφου, ο οποίος μας 
κατέθεσε την προσωπική του μαρτυρία, την οποία και συμπεριλάβαμε στο νέο 
βιβλίο τής Μονής για τον Όσιο Ιάκωβο.  Αναφέρει ο κ. Ανδρέας Βοσκού: 

«… Είχα βγάλει υποδερμικά στο μέτωπο ένα πολύ μεγάλο σπυρί, το οποίο 
στην Κύπρο αποκαλούμε «γαιματά». Ήταν σχεδόν στο κέντρο του μετώπου μου, 
πάνω από την άκρη του αριστερού μου φρυδιού. Ήταν τόσο μεγάλο που από 
το πρήξιμο είχε σχεδόν κλείσει το αριστερό μου μάτι. Πήγα σε δύο γιατρούς, οι 
οποίοι μου έδωσαν φαρμακευτική αγωγή και μου είπαν ότι σε περίπτωση που η 
μόλυνση δεν υποχωρούσε θα χρειαζόταν εγχείρηση.

Τότε, προφανώς από Θεία Πρόνοια, ήρθε στα χέρια μου ένα βιβλίο με τον 
βίο του μακαριστού Γέροντα Ιάκωβου Τσαλίκη. Όταν το τελείωσα, ασπάστηκα 
κάποιες φωτογραφίες του και τον παρακάλεσα να έρθει με την Κάρα του 
Οσίου Δαυΐδ να μου διαβάσει ευχή, για να γιατρευτώ. Αμέσως μετά ξάπλωσα 
«προύμυτα» στο κρεββάτι μου και ενώ βρισκόμουν σε μια κατάσταση μεταξύ 
ύπνου και ξύπνιου παρουσιάστηκε ο μακαριστός Γέροντας. Μόλις ακούμπησε 
το πετραχήλι στο κεφάλι μου παρουσιάστηκε ένας ολόμαυρος σατανάς, φρικτός 
στην όψη και άρχισε να φωνάζει: 

-Μην τον αγγίζεις, είναι δικός μου. 

Ο σατανάς άρχισε να λέει διάφορες αμαρτίες που έκαμα. Ο πάτερ Ιάκωβος 
τού ανταπάντησε ότι οι αμαρτίες που ανέφερε συγχωρέθηκαν με την εξομο-
λόγηση. Ο σατανάς συνέχισε να φωνάζει ότι ήμουν δικός του και ότι είχα και 
αμαρτίες που δεν εξομολογήθηκα. Ο πάτερ Ιάκωβος του απάντησε ότι αυτές 
εξαργυρώθηκαν με καλές πράξεις και ελεημοσύνες, ακουμπώντας δε την 
παλάμη του στη ράχη μου με πρόσταξε να ειπώ ότι είμαι σεσωσμένος. Εγώ 
από τον φόβο μου δεν μπορούσα να μιλήσω και ο πάτερ Ιάκωβος με πρόσταξε 
για δεύτερη φορά να ειπώ ότι είμαι σωσμένος, πιέζοντας την παλάμη του στην 
ράχη μου. Προσπάθησα να ειπώ ότι είμαι σεσωσμένος, όμως ο φόβος δεν με 
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άφηνε. Ο πάτερ Ιάκωβος με πρόσταξε για τρίτη φορά επιτακτικά να πω ότι είμαι 
σωσμένος, πιέζοντας δυνατά την παλάμη του στην ράχη μου. Εγώ με δυσκολία 
και συλλαβιστά είπα· «είμαι σωσμένος», και τότε ο σατανάς βγάζοντας μια 
κραυγή εξαφανίστηκε. Τότε ο πατήρ Ιάκωβος μού διάβασε ευχή, με ευλόγησε με 
το σημείο τού Σταυρού και έφυγε.

Όταν ξύπνησα το πρωΐ αισθανόμουν ακόμα το άγγιγμα της παλάμης του 
μακαριστού π. Ιακώβου στη ράχη μου. Πήγα στον νιπτήρα και κοίταξα το 
πρόσωπό μου στον καθρέπτη. Μόλις άγγιξα ελαφρά το σπυρί αυτό έσπασε και 
βγήκε άσπρο πύο, που έμοιαζε σε σχήμα και μέγεθος με τσιγάρο. Το φουσκωμα 
είχε υποχωρήσει τελείως. Πίεσα ξανά ελαφρά, για να βγάλω τυχόν υπολείμματα 
πύου, όμως έτρεξαν μόνο 2-3 σταγόνες υγρού, που έμοιαζε με νερό. Ακολούθως, 
πήγα στην κουζίνα, όπου βρισκόταν η σύζυγός μου και έπλενε πιάτα. Της 
διηγήθηκα το θαύμα και της ανέφερα ότι νιώθω ακόμα το άγγιγμα του Οσίου 
πατρός Ιακώβου στη ράχη μου. Ανασήκωσα την φανέλα που φορούσα και μόλις 
της έδειξα την ράχη μου, έβγαλε μια κραυγή από έκπληξη και αναφώνησε: 
«Παναγία μου, φαίνονται ολοκάθαρα η παλάμη και τα δάκτυλα στη ράχη σου». 
Το αποτύπωμα αυτό παρέμενε στην ράχη μου για τρεις ημέρες.

Τέτοια συγκλονιστικά θαύματα συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά με τη 
βοήθεια του Αγίου, όπως για παράδειγμα αυτό, για το οποίο μας πληροφόρησε 
ο Δ. Δραγατσίκας από την Κοζάνη, που ζει στην Αμερική και το οποίο θαύμα 
συμπεριλάβαμε στο νέο βιβλίο του Αγίου.

Το 2002, σε κάποιο αεροπορικό ταξίδι του  από Ελλάδα για Αμερική, 
με πτήση της Ολυμπιακής, πάνω από τον Ατλαντικό το αεροπλάνο έπεσε σε 
καταιγίδα. Κεραυνός ράγισε το παρμπρίζ του πιλοτηρίου και το αεροσκάφος 
έχασε ύψος και από τα τριάντα πέντε χιλιάδες πόδια έφτασε στα δεκαοκτώ 
χιλιάδες πόδια. Οι προσπάθειες να κλείσουν τη ρωγμή φυσικά ήταν μάταιες 
και η καθοδική πορεία συνεχιζόταν. Ο Δημήτρης βγάζει από την τσέπη του μία 
εικονίτσα του Αγίου Ιακώβου, που είχε μαζί του, τη σφίγγει στα χέρια του και τον 
παρακαλεί θερμά. Ξαφνικά βλέπει από το δικό του φιλιστρίνι τον Άγιο Ιάκωβο, 
με τα ράσα φουσκωμένα από τον αέρα, να απλώνει το χέρι του κάτω  από το 
αεροπλάνο και να σταματά την πτώση του!!! Στη συνέχεια τον είδε να φεύγει 
και να χάνεται μέσα στα σύννεφα. Όταν προσγειώθηκαν οι ειδικοί τούς είπαν:

 -Είχατε μεγάλο Άγιο και δεν χάσατε τη ζωή σας, διακόσιοι πενήντα 
επιβάτες!       
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  Ο Δημήτρης ήξερε ποιος ήταν αυτός ο Άγιος, αφού επέτρεψε ο Θεός και 
τον είχε δει. 

Όταν στις 27 Νοεμβρίου του 2017  ενεγράφη στο Αγιολόγιο τής Αγίας μας 
Εκκλησίας και κατετάγη μεταξύ των Αγίων ο Άγιος Ιάκωβος, επαληθεύτηκαν, 
σεβαστοί Αρχιερείς και Πατέρες και αδελφοί, οι λόγοι των Επισκόπων του. Ο 
Επίσκοπός του Γρηγόριος, που τον χειροτόνησε, την ημέρα της χειροτονίας 
του, τού είπε: «Εσύ, παιδί μου, θα αγιάσεις. Να συνεχίσεις τον αγώνα σου 
και κάποια ημέρα  η Εκκλησία θα σε ανακηρύξει Άγιο». Ο διάδοχος του 
Γρηγορίου, μακαριστός Νικόλαος Σελέντης, λέγει: «Ο πατήρ Ιάκωβος είναι 
άγιος», και ο διάδοχός του μακαριστός Επίσκοπος  Χρυσόστομος ο Α΄  συχνά 
έλεγε: «Ο πατήρ Ιάκωβος θα μας βάλει σε μπελάδες, καλούς μπελάδες». 
Εννοούσε τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν για την αγιοκατάταξη τού 
Γέροντος Ιακώβου. Αυτές τις ενέργειες τις έκανε ο σημερινός ποιμενάρχης 
μας, ο π. Χρυσόστομος ο Β’, και μάλιστα την απόφαση, ανθρωπίνως, για να 
αρχίσουν αυτές οι διαδικασίες την έλαβε εδώ στην Κύπρο, στο νησί σας το 
άγιο, παρακινούμενος από τον Άγιο Λεμεσού, αλλά και από τον Άγιο Μόρφου, 
ο οποίος είναι από τους λίγους που έκανε γνωστό τον Άγιό μας και ο οποίος 
κατέθεσε και εισηγητική έκθεση, η οποία συμπεριελήφθη στον φάκελο που 
κατετέθη στην Εκκλησία της Ελλάδος και από εκεί στο Πατριαρχείο.

Η παρουσία του είναι πολύ ζωντανή. Πιστεύω ότι είναι ανάμεσά μας και 
μάς ευλογεί σήμερα. Και εγώ ταπεινά, μιας που είμαι από το Μοναστήρι του, 
τον παρακαλώ να βοηθήσει όλους μας, να προσπαθήσουμε ο καθένας μας, 
όσο το δυνατόν, μέσα στην Εκκλησία, με τα ιερά της Μυστήρια  και κάτω 
από την πνευματική καθοδήγηση των Επισκόπων μας και των Πνευματικών 
μας  να προσπαθήσουμε έστω σε κάτι να του μοιάσουμε και σε όλους μας να 
χαρίζει «υγείαν, χαράν και ευλογίαν ουράνιον», όπως ο ίδιος ηύχετο με την 
καρδιά του και έτσι γινόταν».   

Τρίτος εισηγητής ήταν ο Ιατρός-Παθολόγος Δρ. Νικόλαος Μπαλδιμτσής, 
 ο οποίος και μίλησε με θέμα:  «Ο Άγιος Ιάκωβος ως ασθενής». Η ομιλία του 
κ. Μπαλδιμτσή έχει ως ακολούθως:

«Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί,

Οφείλω ευχαριστία και ευγνωμοσύνη σε όσους συνετέλεσαν να είμαι και 
εγώ σήμερα μαζί σας. Επειδή είμαι γιατρός η ομιλία μου θα έχει ως θέμα της:  
«Ο Άγιος Ιάκωβος ως ασθενής». 
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Υπάρχουν στιγμές μέσα στην πολυκύμαντη ζωή μας που είναι πολύ 
σπουδαίες και συνήθως το κατανοούμε αργότερα. Η συνάντησή μας με έναν 
Άγιο έχει αξία ανυπολόγιστη. Σε μια τέτοια συνάντηση θα προσπαθήσω να 
σας κάνω κοινωνούς. 

Τον Άγιο γέροντα τον γνώρισα το καλοκαίρι του 1986 όταν για πρώτη 
φορά επισκέφτηκα την Ιερά Μονή Οσίου Δαβίδ με την οικογένειά μου. Μετά 
τον Εσπερινό συνάντησα τον Άγιο Ιάκωβο, ζήτησα την ευχή του και τον 
παρακάλεσα να ευλογήσει τα παιδιά μου. Αυθόρμητα του είπα ότι -επειδή 
είμαι γιατρός, παθολόγος-  εάν χρειάζεται κάποια ιατρική φροντίδα εκ μέρους 
μου θα ήταν ευλογία για εμένα. Ο Άγιος δεν απάντησε αλλά ευχήθηκε: “καλώς 
ήρθατε” και “καλό προσκύνημα”. 

Την άλλη μέρα, Κυριακή, μετά τη θεία Λειτουργία, με κάλεσε να πάμε στο 
κελί του, για να τον εξετάσω. Σ' αυτήν την πρώτη μας συνάντηση μού είπε: 
«Αν και πολλοί γιατροί προσφέρθηκαν να με βοηθήσουν, εγώ δεν το δέκτηκα. 
Ντρεπόμουν να δείξω γυμνό το σώμα μου, επειδή είμαι ιερωμένο πρόσωπο. 
Το σώμα αυτό το είδαν μόνο η μητέρα μου, όταν ήμουν μικρό παιδάκι, και 
οι χειρουργοί στις επεμβάσεις που έκανα. Ρώτησα τον Άγιο Δαβίδ, που είναι 
ζωντανός Άγιος, και μου είπε: να έχεις εμπιστοσύνη στον κ. Νίκο και να δεχθείς 
να σε εξετάζει. Έτσι, κάνοντας υπακοή στον Άγιο, σε κάλεσα». 

Εξήτασα, λοιπόν, παθολογικά το μαρτυρικό του σώμα, που ήταν τόσο 
αδύνατο, μάλλον σκελετωμένο και γεμάτο ουλές από τα χειρουργεία που 
έκανε. Με έκπληξη διαπίστωσα ότι ευωδίαζε, όπως τα άγια λείψανα. Αυτή η 
ευωδία ήταν συνεχής και αμείωτη όλες τις φορές που τον εξήταζα. Παρά το 
ότι νήστευε αυστηρά, η αναπνοή του ευωδίαζε. Αυτό το διαπίστωσαν και τα 
μικρά παιδιά μας, τα οποία προσπαθούσαν, όταν μιλούσε ο Άγιος, να είναι 
κοντά του, για να οσφραίνονται αυτήν την ευωδία.

Μια μεγάλη ευλογία, την οποία έζησα από τον Άγιο Ιάκωβο, ήταν το 
ότι μετά το Απόδειπνο, αφού τον εξήταζα ιατρικά, με κρατούσε στο κελί του 
πολλές φορές και μετά τα μεσάνυχτα. Μου μιλούσε για τις πνευματικές του 
εμπειρίες, για τα θαύματα του Αγίου Δαβίδ, ακόμη και για τις εσωτερικές του 
καταστάσεις και πώς τις αντιμετώπιζε. 

Θέλοντας να διδάξει έμπρακτα ότι ποτέ δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη 
στον εαυτό μας, αλλά πάντοτε με προσοχή, προσευχή και νήψη να περνάμε τις 
μέρες μας, έλεγε: «Να παιδί μου, το σώμα μου είναι νεκρό». Και ενώ καθόταν 
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στο πάτωμα πάνω σε μια κουρελού, δίπλα στο σβηστό τζάκι, ακουμπώντας την 
πλάτη του στο κρεβατάκι του, έπαιρνε μια βαριά μασιά και χτυπούσε με δύναμη 
τα πόδια του, στις κνήμες. Εγώ κατάπληκτος του έλεγα: «Γέροντα, σιγά! Θα 
τα σπάσετε τα πόδια σας», και αυτός μου έλεγε: «Όχι παιδί μου. Δεν θα τα 
σπάσω. Δεν αισθάνομαι κανένα πόνο. Το σώμα μου είναι εντελώς νεκρό. Αυτό, 
όμως, δεν μου δημιουργεί αίσθημα πνευματικής ασφάλειας και σιγουριάς. Και 
άλλοι άνθρωποι έφτασαν στην απάθεια, αλλά ο διάβολος για μια στιγμή τους 
έριξε. Γι' αυτό προσέχω κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης, ιδιαίτερα όταν 
εξομολογώ γυναίκες. Κλείνω τα μάτια μου και δεν γυρίζω το κεφάλι μου ούτε 
για μια ματιά. Παρόλο που με πονάει ο αυχένας μου και η πλάτη μου, έχω και 
ίλιγγο, και αν έκανα μερικές κινήσεις θα ανακουφιζόμουν. Όμως υπομένω και 
τον πόνο και τη ζάλη, για να μη δώσω ευκαιρία στον πειρασμό να με πειράξει. 
Και εσύ, παιδί μου Νίκο, όταν εξετάζεις τα γυμνά σώματα των ανθρώπων, να 
προσέχεις, για να μην σε πειράξει ο πειρασμός».

Στον Άγιο Ιάκωβο εφαρμόστηκε πλήρως το πατερικό: δείξε μου τον 
πειρασμό σου, να σου πω, τι Χάρη έχεις. Σ' όλες του τις πνευματικές εργασίες 
τίποτε δεν ήταν εύκολο. Σ' όλα είχε τον πόλεμο, που ήταν ανάλογος της αρετής 
που εξασκούσε. Κάποτε, ακούγοντας το δοξαστικό του Αγίου Γεωργίου: 
οὐκ ἠλέησε τὸ σκεῦος τὸ πήλινον τὸ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ γυμνὸν ἀνεχάλκευσεν, 
ἐν βασάνοις αὐτὸ προσαμειβόμενος, είπα στον Άγιο ότι πιστεύω ότι αυτά 
τα λόγια ταιριάζουν στην πολύπαθη ύπαρξή του. Εκείνος μού απάντησε με 
απλότητα: «Σε ευχαριστώ, παιδί μου».

Όταν πήγε στο Μοναστήρι, ανθρωπίνως, η κατάσταση που αντιμετώπισε 
από τους παλιούς πατέρες, που ήταν ιδιόρρυθμοι, είναι σχεδόν απίστευτη. 
Ο Άγιος γέροντας Ιάκωβος στο Μοναστήρι ποθούσε την κοινοβιακή ζωή. 
Εργασία υλική και πνευματική και ελεημοσύνη υλική και πνευματική. Με τον 
κόπο του ελεούσε με μυστικό τρόπο πάρα πολλούς φτωχούς από τα γύρω 
χωριά, που πήγαιναν στο μοναστήρι να παρακαλέσουν τον Όσιο Δαβίδ και 
να βοηθηθούν από τον Άγιο. Τις δοκιμασίες, που επέτρεψε ο Θεός να ζήσει, 
τις αντιμετώπισε με ιώβειο υπομονή. Έναν βαρύ χειμώνα πηγαίνοντας στην 
εκκλησία, γλίστρησε στον πάγο της αυλής και πέφτοντας έπαθε κατάγματα 
στους σπονδύλους. Με δυσκολία πήγε στο κελί του. Έμεινε ξαπλωμένος, 
ακίνητος, με φοβερούς πόνους τρεις εβδομάδες. Χωρίς θέρμανση, χωρίς 
φαγητό, χωρίς νερό, χωρίς εξυπηρέτηση για τις ανθρώπινες ανάγκες. Κανείς 
από τους πατέρες εκείνους δεν πήγε να τον δει αν ζει, ή αν πέθανε, και να τον 
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βοηθήσει. Ο Άγιος όλο το διάστημα αυτό έκανε υπομονή προσευχόμενος. Δεν 
άφησε καμιά πικρία, κανένα ανθρώπινο παράπονο να κυριεύσει την ψυχή του 
για την απίστευτη σκληρότητα και αδιαφορία των συμμοναστών του, διότι 
πίσω από αυτήν την κατάσταση έβλεπε τον πειρασμό που σκλήρυνε τους 
πατέρες. Γι’ αυτό και δικαιολογούσε τη συμπεριφορά τους. «Αφού πέρασαν 
τρεις βδομάδες, παρακάλεσα τον Όσιο Δαβίδ να έρθει να με βοηθήσει. Και 
εκείνος μου παρουσιάστηκε με την μορφή ενός από τους πατέρες. Αυτό τού 
ζήτησα. Να μην έρθει με τη δική του. Όταν μπήκε στο κελί, με ρώτησε: 

-Τι κάνεις πάτερ Ιάκωβε; 

-Τι να κάνω, πάτερ μου. Τρεις εβδομάδες είμαι κατάκοιτος και δεν μπορώ 
να κινηθώ.

Τότε μου λέει: 

-Για προσπάθησε να καθίσεις.

-Αν μπορούσα να καθίσω, πάτερ μου, θα είχα σηκωθεί κιόλας. 

-Έλα να σε βοηθήσω, μου λέει.

Με βοήθησε να καθίσω και με στήριξε με την πλάτη του. Τότε ένιωσα τη 
Χάρη της Ιεροσύνης του, όταν με ακούμπησε. Αμέσως, θεραπεύτηκα. Πριν 
βγει από το κελί μου, με ρώτησε: 

-Ποιος είμαι πάτερ μου;

-Ο τάδε, πάτερ μου (και είπα το όνομα του φαινομένου μοναχού). Τότε μου 
λέει:

- Αλήθεια! Αυτός είμαι; Με κοίταξε με αγάπη και βγήκε από το κελί μου. 
Πήρα θάρρος και σκέφτηκα: «Ο Όσιος ήταν και ούτε το χέρι του δεν φίλησα»!

Στην απορία μας, πώς ο Άγιος Ιάκωβος επιβίωσε μέσα στο παγωμένο κελί 
του, χωρίς καμία ανθρώπινη βοήθεια αυτές τις τρεις βδομάδες, την απάντηση 
μάς έδωσε ο Άγιος Δανιήλ ο Στυλίτης, τον οποίο θαύμαζε ο Άγιος Ιάκωβος 
και προσπαθούσε να τον μιμηθεί. Τον Άγιο Δανιήλ κατά τη διάρκεια μιας 
βαρυχειμωνιάς τον σκέπασαν τα χιόνια και, όταν οι μαθητές του μπόρεσαν 
και βγήκαν από τα κελιά τους, είδαν τον γέροντά τους να έχει τη μορφή 
παγοκολόνας. Βέβαιοι ότι είχε παγώσει, ανέβηκαν με σκάλες στον στύλο και 
με σφυριά έσπασαν τον πάγο. Και ω του θαύματος! Ο Άγιος όχι μόνο ήταν 
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ζωντανός και ζεστός, αλλά τους επέπληξε γιατί τον ενόχλησαν διακόπτοντας 
τήν ουράνια κατάσταση που ζούσε. 

Σε αυτές τις ακραίες πνευματικές καταστάσεις, όπως του Αγίου Ιακώβου, 
ή του Αγίου Δανιήλ του Στυλίτη, όπου δοκιμάζεται η προαίρεση του ανθρώπου, 
στην αρχή ο άνθρωπος αισθάνεται και τον πόνο και το κρύο και τη δίψα. Και 
όταν, ανθρωπίνως, δεν υπάρχει βοήθεια, τότε η Χάρη του Θεού μετασχηματίζει 
τις αισθήσεις τού ανθρωπίνου σώματος και γίνεται ο άνθρωπος υπέρ την 
φύσιν, δηλαδή ουράνιος. 

Εδώ θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε τα εξής: Αυτή η διήγηση τού Αγίου 
γέροντα, όπως την περιγράψαμε, ο ίδιος ο Άγιος ανάλογα με τους ακροατές του 
την διηγείτο περιληπτικά και με διάκριση. Έλεγε χαρακτηριστικά: «Σαν το μπόι 
μου βρίσκω, σαν την ψυχή μου δεν βρίσκω». Οι αφηγήσεις του για τα διάφορα 
γεγονότα της ζωής του ήταν ανάλογες με την πνευματική κατάσταση και τη 
δεκτικότητα των ακροατών του. Δεν μιλούσε για τη δική του αντιμετώπιση 
και πνευματική διαχείριση τέτοιων, ή παρόμοιων γεγονότων. 

Γενικά, ο Άγιος δεν μιλούσε θεωρητικά για διάφορα θέματα, αλλά μιλού-
σε με τις πράξεις του. Όταν δεν υπήρχε ανθρώπινη βοήθεια, ζητούσε τη Θεία 
αντίληψη του Αγίου Δαβίδ και άλλων Αγίων. Όταν υπήρχε δυνατότητα, 
ανθρωπίνως, να βοηθηθεί με ιατρικές φροντίδες και φάρμακα, το έκανε. 
Δίνοντάς μας το καλό παράδειγμα ότι πρέπει να υπακούμε στους γιατρούς.

Γενικά ήταν πολύ διακριτικός στα λόγια του για τα διάφορα θέματα. 
Είτε ιατρικά, που είναι και το θέμα αυτής της ομιλίας, είτε πνευματικά, είτε 
δογματικά. Σε όλα μιλούσε κυρίως με πράξεις, γνωρίζοντας με τη χάρη που 
είχε ότι τα λόγια δεν ωφελούν και υπάρχει κίνδυνος να παρερμηνευτούν.

Ο Άγιος -ήταν μια ψυχή άκρως ησυχαστική και αδιάκοπα λειτουργική- 
με μεγάλη προθυμία και επιμέλεια διακόνησε τους απλούς ανθρώπους για 
πολλά χρόνια σε πολλά χωριά και οικισμούς που εξυπηρετούσε. Εκτός από τη 
Θεία Λειτουργία της  Κυριακής, τελούσε και όλα τα μυστήρια και ιεροπραξίες, 
όπως γάμους, βαπτίσεις και άλλα. «Επειδή στα χωριά, συνήθως, δεν υπήρχε 
τουαλέτα, το λεγόμενο «αναγκαίο», οι άνθρωποι εξυπηρετούντο στα γύρω 
χωράφια. Έλεγε: «Εγώ, λόγω της θέσεώς μου, έκανα υπομονή στη σωματική 
μου ανάγκη, μέχρι να επιστρέψω στο Μοναστήρι το απόγευμα της Κυριακής. 
Επειδή αισθανόμουν μεγάλο πόνο στην κοιλιά με αναγούλα -τάσεις για 
έμετο- σκεπτόμουν τους Στυλίτες, όπως τον Άγιο Δανιήλ, που υπέμεναν μέρες 
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και νύχτες τη βία της “φύσεως”, επειδή οι προσκυνητές δεν τους άφηναν σε 
ησυχία. Όταν η κατάστασή μου έφθανε στο απροχώρητο, ερχόταν η χάρη του 
Θεού και η βοήθεια του Αγίου Δαυίδ και παραδόξως δεν αισθανόμουν καμιά 
ενόχληση. Έτσι έφθανα με ειρήνη στο Μοναστήρι μου».

Μου είπε ο Άγιος: «Μέχρι την ηλικία των πενηνταπέντε ετών ήμουν 
υγιέστατος. Δεν ήξερα τι θα πει κούραση, αρρώστια ή πόνος. Μετά τα 
πενηνταπέντε μου άρχισαν σιγά-σιγά να με βρίσκουν όλες οι αρρώστιες. 
Μιλώντας μια φορά με τον π. Νικόδημο, που ήταν ηγούμενος και πνευματικός 
μου, του είπα ότι: δεν θα ήθελα, Γέροντα, να δουν οι γιατροί το σώμα μου, αν 
αρρωστήσω. Και μου είπε: Αυτό, π. Ιάκωβε, είναι υπερηφάνεια. Και εγώ του 
λέω: Τι εστί υπερηφάνεια, Γέροντα; Όταν με έπιασε ένας πολύ δυνατός πόνος 
στην κοιλιά και η κατάσταση ήταν ανυπόφορη, κατάλαβα τι εννοούσε ο 
Γέροντάς μου. Γιατί είπα πάνω στον πόνο μου: Δεν αντέχω! Φέρτε έναν γιατρό 
να με εξετάσει, κι ας είναι και γυναίκα. Με το ζώο με κατέβασαν στη Λίμνη 
και πήγα στη Χαλκίδα, όπου έκανα διπλό χειρουργείο, με την οφθαλμοφανή 
συμπαράσταση του Αγίου Δαβίδ και του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. 

Επειδή στα πόδια μου παρουσιάσθηκαν κιρσοί, από την πολύωρη ορθοστασία 
και το γονάτισμα, χρειάστηκε να πάω στην Αθήνα να τα χειρουργήσω. Μετά 
από αυτήν την επέμβαση στους κιρσούς, δημιουργήθηκαν στα πόδια μου νέοι 
κιρσοί. Τα βράδια, μετά την κούραση της ημέρας, όταν οι πόνοι ήταν αβάσταχτοι, 
ερχόταν η Καλή μου Παναγία με τον Όσιο Δαβίδ και μου έβαζαν φάρμακο στα 
πόδια και οι πόνοι μού περνούσαν για λίγες ώρες.

Είναι γνωστό ότι η έλλειψη του ύπνου καταβάλλει το σώμα περισσότερο 
από τη νηστεία. Στον Άγιο γέροντα Ιάκωβο, στη θεληματική του αγρυπνία 
προστέθηκε και η αγρυπνία, λόγω της ασθένειάς του. Έχοντας σοβαρό 
ουρολογικό πρόβλημα, αναγκαζόταν σχεδόν κάθε τέταρτο της ώρας, να 
πηγαίνει στην τουαλέτα, για να ουρήσει, με αποτέλεσμα όλη τη νύκτα να 
είναι άυπνος, κοιμώμενος λίγα λεπτά με συνεχείς διακοπές του ύπνου. «Τα 
χαράματα», έλεγε, «εξαντλημένος όπως ήμουν, με έπιανε ένας γλυκός ύπνος. 
Τότε χτυπούσε το τάλαντο για την ακολουθία. Κάνοντας «ξερό κουράγιο» 
έλεγα: Σήκω Ιάκωβε!, και κατέβαινα στην εκκλησία τόσο εξαντλημένος, σχεδόν 
πεθαμένος. Όταν έμπαινα, όμως, στο Ιερό του Ναού από το διπλανό πορτάκι, 
μια ουράνια δύναμη με ξεκούραζε και με ζωοποιούσε. Γινόμουν ένας άλλος 
άνθρωπος. Έτσι κι εσύ, παιδί μου Νίκο, το βλέπεις και στον εαυτό σου. Όταν 
την νύκτα σε ξυπνούν οι άρρωστοι, ενώ αισθάνεσαι τόσο κουρασμένος και τόσο 
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νυσταγμένος, όλη η δυσκολία είναι μέχρι να σηκωθείς. Ξεκινώντας μετά για την 
επίσκεψη τού ασθενούς, βλέπεις πως αισθάνεσαι σαν λιοντάρι; Είναι η βοήθεια 
και η Χάρη του Θεού. Έτσι συμβαίνει πάντοτε. Θα δυσκολευτούμε λίγο μέχρι να 
ξεκινήσουμε για το έργο που προετοίμασε ο Θεός για μας. Τα υπόλοιπα θα τα 
αναλάβει Εκείνος».  

Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το ουρολογικό πρόβλημα δημιουργήθηκε 
από έναν μεγάλο ουροκαθετήρα, που τοποθέτησε ένας απρόσεκτος νοσοκόμος 
πριν από κάποιο χειρουργείο. Τότε τραυματίστηκε η ουρήθρα του Αγίου και 
μετά έπαθε μετατραυματική στένωση. Τα ούρα εξέρχονταν με μορφή λεπτής 
ακτίνας, σε μικρή ποσότητα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η ουροδόχος κύστη 
να είναι σχεδόν πάντα γεμάτη. Για να δοθεί μια λύση σ’ αυτό το μαρτύριο, 
ενημέρωσα έναν ουρολόγο που ήταν γνωστός και αγαπητός στον Άγιο, τον κ. 
Νίκο Παπανδρέου, με τον οποίο πήγαμε στο κελί του Γέροντα. Ο ουρολόγος 
τού συνέστησε να γίνει η εισαγωγή του, για λίγες μέρες, στο Νοσοκομείο 
Γεώργιος Γεννηματάς Αθηνών, όπου ήταν Διευθυντής στην ουρολογική 
κλινική, για να του κάνει διαστολές της ουρήθρας, ώστε να βοηθηθεί στο 
πρόβλημά του. Ο Άγιος Ιάκωβος τον ευχαρίστησε και τον ρώτησε:

-Αν δεν κάνω αυτήν την επέμβαση θα κινδυνεύσει η ζωή μου; και ο γιατρός 
του απάντησε,

-Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, αλλά θα συνεχιστεί η ταλαιπωρία σου.

Ο Άγιος επέλεξε να μην κάνει την επέμβαση, ώστε να μη χάσει τη σειρά 
του στο Μοναστήρι (Θεία Λειτουργία, Εξομολόγηση κλπ.).

Γενικά, ο Άγιος έμπαινε στα Νοσοκομεία για επεμβάσεις, ή θεραπεία, 
μόνο σε περιπτώσεις που θα κινδύνευε η ζωή του. 

Η πιο σοβαρή ασθένεια, που τελικά οδήγησε τον Άγιο στην άλλη ζωή, 
ήταν οι παθήσεις της καρδιάς του. Έλεγε: «Η καρδιά μου δεν είχε κανένα 
πρόβλημα. Αλλά ένας πειρασμός που πέρασα, μια μεγάλη στενοχώρια, ήταν η 
αιτία να αισθανθώ έναν πολύ δυνατό πόνο στο στήθος. Από εκείνη τη στιγμή 
κατάλαβα ότι η καρδιά μου αρρώστησε σοβαρά.

Τις μεγαλύτερες στενοχώριες τις πέρασα, δυστυχώς, από το ράσο, από τους 
ανθρώπους της Εκκλησίας». 

Γι’ αυτό και ο Άγιος Δαβίδ συμβούλευε με αγάπη τον ευαίσθητο υποτακτικό 
του λέγοντας:
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-Ιάκωβε, η μεγαλύτερη αρρώστια είναι η στενοχώρια. Γι’ αυτό δεν πρέπει 
να στενοχωριέσαι. 

Και εμάς ο Άγιος Ιάκωβος μάς συμβούλευε με ευσπλαχνία: «Τις 
στενοχώριες της ζωής σας να μην τις βάζετε μέσα σας», κάνοντας δε μια κίνηση 
χαρακτηριστική με το χέρι έλεγε: «Να τις ρίχνετε πίσω». 

Είπε ο Άγιος: «Όταν χρειάστηκε να βάλω βηματοδότη, για την τοποθέτησή 
του υποβλήθηκα σε δυο επεμβάσεις, γιατί η πρώτη ήταν αποτυχημένη. Η δεύτερη 
επέμβαση έγινε χωρίς νάρκωση. Υπέμεινα τον πόνο, σκεπτόμενος τον Χριστό 
επάνω στον Σταυρό. Ο βηματοδότης τελικά τοποθετήθηκε κοντά στη δεξιά μου 
μασχάλη, ώστε να υποφέρω και όταν έκανα το σημείο τού σταυρού και όταν 
σήκωνα το ευαγγέλιο». Ο Άγιος υπέφερε από βαριά ισχαιμία τού μυοκαρδίου 
και, παρά τη φαρμακευτική αγωγή και τις τακτές και έκτακτες εισαγωγές 
του στο νοσοκομείο, η κατάσταση προχωρούσε προς το χειρότερο. Το κρύο, 
καθώς και η ζέστη, ήταν αφορμές πόνου στο στήθος, που συνοδεύονταν από 
κρύο ιδρώτα και εξάντληση. Όμως, ο ζήλος του Γέροντα και η αγάπη του προς 
τον Θεό και τους ανθρώπους στήριζαν το πολυβασανισμένο αυτό σώμα.   

Μετά την περιγραφή των ασθενειών του Γέροντα, θεωρώ σκόπιμο 
να αναφερθώ σε κάποια κείμενα, που αναφέρονται στην κατάσταση της 
υγείας του Γέροντα. Ένας συγγραφέας σε κάποιο βιβλίο του λέει ότι ο 
Άγιος γέροντας υπέφερε και από το στομάχι του και ότι υποβλήθηκε σε δυο 
χειρουργικές επεμβάσεις. Αυτό είναι αναληθές, διότι εξετάζοντας τον Γέροντα 
δεν διαπίστωσα ουλή από χειρουργική επέμβαση στο στομάχι. Αλλού πάλι 
αναφέρεται ότι ο Άγιος υπέφερε από οσφυαλγία, έμεινε στο κρεβάτι για 29 
ημέρες και, παρά το ότι έκανε 80 ενέσεις, δεν είδε όφελος μέχρι που οι Άγιοι 
Ανάργυροι τον θεράπευσαν. Τα φάρμακα εκείνης της εποχής ήταν παλαιάς 
τεχνολογίας και πολύ επώδυνα. Το σώμα του Αγίου ήταν σκελετωμένο. Πώς 
θα μπορούσαν σ’ αυτό το σώμα να γίνουν 80 ενέσεις; Είναι πρακτικά αδύνατο. 
Γι’ αυτό, γι’ αυτήν την πληροφορία έχω σοβαρές επιφυλάξεις. 

Τέλος, σε ένα ανώνυμο κείμενο ενός βιβλίου, που είναι αφιερωμένο στον 
Άγιο γέροντα, υπάρχουν κάποια μυθώδη πράγματα, τα οποία αναφέρονται 
στο πρόσωπό μου. Ότι δηλαδή, σε ερώτηση του Αγίου για μια ένεση που ήταν 
στο κομοδίνο του, αν θα τον ωφελήσει να την κάνει, δήθεν του απάντησα ότι 
αυτή η ένεση θα του δημιουργήσει καθολική τριχοφυΐα και ότι θα φύγει από 
το Μοναστήρι, για να ψάξει να βρει γυναίκα να αμαρτήσει. Τέτοιες ασεβείς 
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εκφράσεις, αν ήταν ποτέ δυνατό να ειπωθούν από μένα στον Άγιο, τον οποίο 
σεβόμουν και αγαπούσα.

Το συμπέρασμα είναι ότι τέτοια κείμενα δεν πρέπει να δημοσιεύονται, 
χωρίς να γίνει ο έλεγχος και η διασταύρωση των πραγματικών γεγονότων. 
Γενικά, αυτούς που θέλουν να μιλήσουν, ή να γράψουν, για τους Αγίους, 
μεταξύ των άλλων, τους πολεμάει και ο εξής πειρασμός: Το να θέλουν να 
εντυπωσιάσουν με τις αφηγήσεις τους, ενώ το ζητούμενο είναι ο δόξα τού 
Θεού και η τιμή των Αγίων, και όχι η προσωπική προβολή.

Επιστρέφοντας στη διήγησή μου, κάθε βράδυ μετά το απόδειπνο, πήγαινα 
στο κελάκι του Γέροντα, τον εξέταζα παθολογικά, του έκανα καρδιογράφημα 
και ήλεγχα τη φαρμακευτική του αγωγή.

Ο Άγιος Ιάκωβος, με όλη την πνευματικότητα που είχε, δεν έπαυε να είναι 
ένας φυσιολογικός άνθρωπος, και πολλές φορές μιλούσε εκφράζοντας τη δική 
του ανθρώπινη άποψη. 

Μια φορά του είπα ότι από τη φαρμακευτική του αγωγή δύο φάρμακα, που 
έπαιρνε, δεν μπορούσαν να χορηγηθούν ταυτόχρονα, γιατί ήταν επικίνδυνο 
για την υγεία του και του εξήγησα τους λόγους. «Μα αυτά τα φάρμακα, Νίκο, 
μου τα έδωσε ο Καθηγητής, ο Κρεμαστινός! Ξέρεις. Αυτός που εξέταζε και 
τον Μεγάλο» (εννοώντας τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου). Του 
λέω: «Γέροντα, παρόλο που είναι Καθηγητής, δεν πρόσεξε τον συγκεκριμένο 
φαρμακευτικό συνδυασμό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν το μυαλό τους σε 
πολλά πράγματα». Ο Άγιος Ιάκωβος παρόλα αυτά δεν πείσθηκε να του αλλάξω 
τη συγκεκριμένη αγωγή, αισθανόμενος δέος απέναντι στο Καθηγητικό αξίωμα 
του γιατρού αυτού. Βέβαια, σε όλα τα άλλα μου έδειχνε πλήρη εμπιστοσύνη, 
γιατί ο Όσιος Δαβίδ του είπε να με εμπιστεύεται. 

Θεωρώ χρήσιμο να σας αναφέρω ότι σε αιματολογικές εξετάσεις που 
κάναμε στον Άγιο, όταν του έκανα αιμοληψία το βράδυ, πριν φύγουμε από το 
Μοναστήρι, είχε αιματοκρίτη 45. Βλέποντας την ελάχιστη τροφή που έπαιρνε 
και γνωρίζοντας ότι δεν έπαιρνε σίδηρο, ή βιταμίνες, όπως φυλλικό οξύ ή 
βιταμίνη Β12, που είναι αιμοποιητικοί παράγοντες, ήταν τουλάχιστον ιατρικά 
παράδοξο ο εξαιρετικός αιματοκρίτης του και επιβεβαίωση του ευαγγελικού 
ότι : «ούκ έπ' άρτω μόνω ζήσεται ό άνθρωπος». 

Μετά την ιατρική εξέταση, λόγω της τραγικής καταστάσεως της υγείας 
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του και των ποδιών του, μέσα σε μια λεκάνη έπλενα το μαρτυρικό του 
σώμα και τα πληγωμένα του πόδια. Οι πατέρες διακονούσαν σε αυτήν τη 
διαδικασία, φέρνοντας έναν κουβά με ζεστό νερό, ένα μουσαμά, μια λεκάνη 
και μια μικρή κανάτα. Η στάση του Αγίου εκείνη την ώρα ήταν η εικόνα της 
«άκρας ταπείνωσης». Το μαρτυρικό, σκελετωμένο σώμα του, με τις ουλές από 
τις εγχειρίσεις, θύμιζε τον Άγιο Ονούφριο στις αγιορείτικες τοιχογραφίες. Με 
κλειστά μάτια, σιωπηλός, προσευχόμενος, περίμενε πότε θα τελειώσουν οι 
ιατρικές μου φροντίδες. Όταν τελείωνα την περιποίηση τών ποδιών του με 
αντιθρομβωτικές και δροσιστικές αλοιφές, ο Άγιος εξέφραζε την ευγνωμοσύνη 
του. Σηκωνόταν και περπατούσε μες στο δωμάτιο σαν μικρό παιδάκι, λέγοντας 
χαρούμενος: «Βλέπεις, Νίκο μου, πώς περπατάω τώρα; Τα πόδια μου είναι μια 
χαρά. Δεν αισθάνομαι κανένα πόνο». Και έδινε ευχές με όλη του την καρδιά. 
Ένας από τους μοναχούς, στο τέλος, έπαιρνε τον κουβά, τη λεκάνη και τον 
μουσαμά. Μια φορά, έμεινε κατάπληκτος, γιατί ο μουσαμάς ευωδίαζε. Αλλά 
πώς να μην ευωδιάζει; Αφού όλο το σώμα του Γέροντα ευωδίαζε. Ήταν στην 
κυριολεξία μια μυροθήκη του Αγίου Πνεύματος. 

Το μεγάλο μαρτύριο που βίωνε ο Άγιος ήταν ένας φοβερός κνησμός από 
χρόνιες ραγάδες στο εσωτερικό τού εντέρου του. Μου έλεγε: «Παιδί μου, 
δεν υπάρχει χειρότερο μαρτύριο από τον κνησμό. Είναι το πάθος, με το οποίο 
μαρτύρησε ο Ιώβ. Είναι σατανικό πάθος. Και ο μεν Ιώβ καθόταν πάνω στην 
κοπριά και με το όστρακο έξυνε το σώμα του. Εγώ, την ώρα της ακολουθίας, 
ντυμένος με τα ιερατικά στον Ναό, έχω τέτοιον φοβερό κνησμό στο έντερο, 
εσωτερικά, που μου έρχεται ιδρώτας και λιποθυμία! Χωρίς τη βοήθεια του 
Αγίου, δεν θα μπορούσα να το υπομείνω». Όταν με κάποιες ειδικές αλοιφές 
ο Άγιος γέροντας ανακουφίστηκε από τον κνησμό, είπε: «Παιδί μου, δεν θα 
άντεχα αυτό το βάσανο. Θα σταματούσε η καρδιά μου. Ο Άγιος Δαβίδ να σου 
ανταποδώσει ό, τι κάνεις για μένα».

Τρεις μήνες πριν την οσιακή κοίμησή του, η διακονία μου στον Άγιο 
τελείωσε με απρόσμενο τρόπο. Ενώ ήμουν έτοιμος να προσφέρω τις ιατρικές 
μου υπηρεσίες στον Άγιο, όπως πάντα, έρχεται ο π. Σεραφείμ -από τους 
παλαιούς πατέρες της Μονής- και μου λέει: «Μου είπε ο Γέροντας, κ. Νίκο, ότι 
δεν χρειάζεται να τον εξετάσετε, γιατί είναι ταλαιπωρημένος». Έμεινα άναυδος! 
Μετά σκέφτηκα: «Ποιος είμαι εγώ που θα εξετάσω τον Άγιο; Και πολύ μου είναι 
τόσες φορές που τον διακόνησα». Από τότε, για να μη φέρω τον Γέροντα σε 
δύσκολη θέση, έκανα τρεις μήνες να επισκεφτώ το Μοναστήρι. Πηγαίναμε, ως 
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συνήθως, να λειτουργηθούμε στο Μοναστήρι της Πορταριάς στη Γερόντισσα 
Μακρίνα. Μια μέρα μου λέει η Γερόντισσα: «Νίκο, δεν πηγαίνετε πια στον Όσιο 
Δαβίδ στον Γέροντα Ιάκωβο»; «Γερόντισσα», της είπα, «συνέβη αυτό κι αυτό». 
Με κοίταξε χαμογελώντας και με ρώτησε: «Δεν κατάλαβες γιατί συνέβη αυτό; 
Ξέρεις, γιατί ο Γέροντας σου φέρθηκε έτσι; Γιατί οι πατέρες σκανδαλίστηκαν 
και είχαν λογισμούς για τον μεγάλο σύνδεσμο που είχες με τον Άγιο και την 
εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό σου. Έτσι, για να τους αναπαύσει φέρθηκε με 
αυτόν τον τρόπο». Οι άγιοι ερμηνεύουν τους αγίους.

Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα τη μεγάλη θυσία που έκανε ο Άγιος, αλλά 
και τη λεπτότητά του να μην μου μιλήσει ο ίδιος, αλλά ο π. Σεραφείμ, ότι 
τελείωσαν πια οι ιατρικές μου υπηρεσίες. Έτσι, το τελευταίο τρίμηνο της ζωής 
του το έζησε με υπομονή, ζώντας ως ερημίτης ασκητής. Είμαι σίγουρος ότι ο 
Όσιος Δαβίδ, ο οποίος ήταν ο «Γέροντάς» του, δεν ήθελε να του στερήσει τον 
στέφανο της υπομονής και του έδωσε την ευλογία γι’ αυτήν την υπόθεση. 
Ο Άγιος Ιάκωβος με αυτόν τον τρόπο έδειξε την αγάπη του για τους δικούς 
του, εφαρμόζοντας τα λόγια του Χριστού ότι “δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη 
από το να θυσιάζεις τον εαυτό σου για τους αδελφούς σου”. Η απόφαση του 
Αγίου θα μπορούσε να παρομοιαστεί με ένα πολυδύναμο φάρμακο. Πρώτον, 
όσον αφορά τον ίδιο, μου φαίνεται ότι εκούσια άφησε τον εαυτό του στα χέρια 
του Θεού, σηκώνοντας τον σταυρό των ασθενειών του. Δεύτερον, ανέπαυσε, 
όπως προαναφέραμε, τους πατέρες της Ιεράς Μονής του με τη στάση του. 
Και τρίτον, δίδαξε και σε μένα ότι τα χαρίσματα και τα διακονήματα, που μας 
εμπιστεύτηκε ο Θεός, μπορεί να τα θεωρήσουμε αυτονόητα και στο βάθος να 
πιστέψουμε ότι κάτι κάνουμε, κάτι αξίζουμε και τέλος πάντων κάτι είμαστε. 
Ενώ, όλα είναι δωρεές του Θεού μέσω των διαχειριστών της χάριτός Του, που 
είναι οι Άγιοι, και συγκεκριμένα ο τιμώμενος Άγιος Γέροντας Ιάκωβος.  

Μια βδομάδα πριν από το οσιακό τέλος του, πήγαμε ςτο Μοναστήρι. Με 
κοίταξε με ένα θλιμμένο χαμόγελο και μου είπε: «Ήρθες, Νίκο; Πάλι καλά και 
δεν ήρθες τα Χριστούγεννα»! Εννοώντας ότι, αν ερχόμουν τότε, δεν θα τον 
ξανάβλεπα. Γιατί ήξερε ότι σε μια εβδομάδα θα αναχωρούσε για την αληθινή 
ζωή. Τότε πήραμε για τελευταία φορά την ευχή του και, όταν τον εξήτασα, η 
ψυχή μου έκλαιγε για την αγάπη που μας έδειξε και τις ουράνιες ευλογίες που 
μας έδωσε για τις λίγες ιατρικές φροντίδες μας και τον ελάχιστο κόπο μας.

Ανάμεσα στις αρετές του Αγίου, η υπομονή του σε όλη του τη ζωή και 
ιδιαίτερα στις ασθένειές του είναι ένα πνευματικό κεφάλαιο που όλοι μας, 
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αργά ή γρήγορα, θα χρειαστεί να αξιοποιήσουμε, καθώς και η ασθένεια και 
ο πόνος είναι μια πραγματικότητα στη ζωή όλων μας. Ο Άγιος Γέροντας 
Ιάκωβος πιστεύω ότι έχει υπό την προστασία του και εμάς που τον γνωρίσαμε 
και όσους δεν τον γνώρισαν σωματικά αλλά τον επικαλούνται.

Ας έχουμε τις άγιες ευχές του».

Τέταρτος και τελευταίος εισηγητής στο Συνέδριο ήταν ο  Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος. Ο Πανιερώτατος ανέπτυξε, διά ζώσης, 
το θέμα: «Ο Όσιος Ιάκωβος : επόπτης ορατών και αοράτων». 

Η ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΪΔ ΕΥΒΟΙΑΣ


