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Ἐνορία μου μὲ καλεῖ

Ὑπεύθυνος Σεραφεὶμ Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτης

Ἁγιοκατάταξη Γέροντος
Ἰακώβου Τσαλίκη

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ.
Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς
τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον,
Δευτέραν, 27ην
Νοεμβρίου 2017, πρός
ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ
ἡμερησία διατάξει
ἀναγεγραμμένων
θεμάτων.
Κάτ’ αὐτήν, ἡ
Ἁγία καί Ἱερά
Σύνοδος ὁμοφώνως
ἀποδεχθεῖσα
εἰσήγησιν τῆς
Κανονικῆς
Ἐπιτροπῆς ἀνέγραψεν εἰς τό
Λέγω
Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου
ἐγώ...
Ἐκκλησίας τόν μακαριστόν
Ἀρχιμανδρίτην Ἰάκωβον
Τσαλίκην, ἐκ Λιβισίου Μικρᾶς
Ἀσίας, Ἡγούμενον τῆς
ἐν Β. Εὐβοία Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Δαυΐβ
τοῦ Γέροντος, τῆς μνήμης αὐτοῦ ὁρισθείσης
διά τήν 22αν Νοεμβρίου ἑκάστου ἔτους.
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις,
τή 27η Νοεμβρίου 2017
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

p

Θά λειτουργήσει
ὁ Ἅγιος Βασίλειος

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ στίς 1.1.2018,
ἐλπίζουμε μετά ἀπό πολλά χρόνια
νά λειτουργήσουμε στό ἀρχαιότερο
θυσιαστήριο τῆς ἐνορίας τόν ἅγιο Βασίλειο
στήν ὀδο Δ. Γλυνού.
Παρακαλῶ νά βοηθήσετε ὅλοι μέ τήν
προσευχή Σας καί ὅπως ἀλλιῶς χρειαστεῖ.

Ἔτος 15ο Φύλλο 10
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 Δεκεμβρίου 2017
Διγενῆ 20 & Ἇλ. Παναγούλη

Tηλ. 210 9711 531 & 6977 707 404

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ἐφημέριος ἑβδομάδος:
π. Σεραφείμ, π. Εὐσέβιος καί π. Δαμασκηνός.
> Ἑσπερινός, 4,5,6,9 καί Κυριακή 10/12 στίς 18:00.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30 τό πρωί.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπό τίς 7:30 τό πρωί.
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, Βαρβάρας μάρτυρος,
Ἰω. Δαμασκηνοῦ ὁσίου, Σεραφείμ ἱερομάρτυρος
Τρίτη 5 Δεκεμβρίου, Σάββα Ἠγιασμένου.
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου, Νικολάου Μύρων
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, Σύλληψις Ἁγίας Ἄννης.

Iερό Σαρανταλείτουργο.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ Ἑσπερινό ἀπό τίς 18:00.
Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου.
Συμπληρώσετε ΔΙΠΤΥΧΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ὑπέρ Ὑγείας καί Ἀναπαύσεως.
Θά τά παραλαμβάνει ὁ Νεωκόρος.
Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε ἀναλάβετε μία Λειτουργία καί προσκομίσετε
πρόσφορο, κόκκινο κρασί, λάδι, λιβάνι, ἄνθρακες καί
λαμπάδες. Ἀπό τό κατάστημα «Μοναστηριακή αὐλή» καί πρός
διευκόλυνση Σας, θά διατίθενται ὅλα τά χρειώδη,
ἐκτός προσφόρου.
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου,
Ι΄ ΛΟΥΚΑ. Μηνά Καλλικελάδου.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναός Ἁγίας Μαρίνης,
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Ναός Ἁγίου Νεκταρίου,
> Κάθε Τετάρτη
Προσκύνημα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 07:30 - 20:30
Ἀπόδειπνο καί Χαιρετισμοί τῆς Παναγίας στίς 20:00
> ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ
Κάθε Κυριακή στίς 11:00 καί γιά ἀπόφοιτους Λυκείου
στίς 19:00
> ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Παρασκευή στίς 19:00 μέ τόν π. Ἰωάννη.
> ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 καί ὥρα 17:00,
ὁ π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης θά μιλήσει στό Ναό μας.
> ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 καί ὥρα 19:00
ὁ π. Αὐγουστίνος Σύρος θά συζητήσει μέ νέους.

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ
ΦΤΩΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

ΑΣ TOYΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΕΝΕΚΕΝ

Α. 21 Νοεμβρίου-10 Δεκεμβρίου συγκέντρωση τροφίμων γιά τήν Μάνδρα.
Β. 10-20 Δεκεμβρίου συγκέντρωση ζαχαρώδων καί χυμῶν, ἀτομικῆς συσκευασίας γιά τά δεκατιανά γεύματα
τῶν παιδιῶν, στήν Κιβωτό τοῦ Κόσμου.
Γ. Ἀπογευματινή Φιλανθρωπική ἐκδήλωση μέ προσφορά ἀφεψήματος καί ζωντανή Μουσική, θά γίνει τό
Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2018, καί ὥρα 18:00, στήν αἴθουσα δεξιώσεων τοῦ Ναοῦ μας «πρωτοπρεσβύτερος
Σπυρίδων Μανταδάκης».
Μέ εἰσήτηριο 5 εὐρώ, πρός ἐνίσχυση τῆς Ἑλληνικῆς Ἐταιρίας Σκλήρινσης κατά Πλάκας, γραφεῖο Ἀτικκῆς,
θά βρεθοῦμε ὅλοι μαζί γιά τήν ἐκδήλωση τῶν αἰσθημάτων ΑΓΑΠΗΣ μας, ἐνόψει των Χριστουγέννων.

Ὁ

νέος ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης (1920-1991)
ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς σημαντικότερες
προσωπικότητες τοῦ μοναχικοῦ χώρου
στήν Ἑλλάδα κατά τόν 20ο αἰώνα. Ξεχώρισε γιά τόν
ἀσκητικό ὀσιακό τοῦ βίο, καθώς καί γιά τά χαρίσματα
τά ὁποῖα ἀνέπτυξε.
Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης γεννήθηκε στό Λιβίσι
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας στίς 5 Νοεμβρίου τοῦ 1920. Ἦταν
μέλος χριστιανικῆς οἰκογένειας
(ἡ μητέρα τοῦ εἶχε γεννήσει 9
παιδιά, ἀλλά ἀπό τίς κακουχίες
εἶχαν ἐπιζήσει μόλις τά τρία),
πού στά παιδικά του χρόνια
ἔζησε τόν ξεριζωμό τῶν Ἑλλήνων
Τσαλίκης
ἀπό τή Μικρά Ἀσία. Ἀρχικά
ἐγκαταστάθηκε στό χωριό Ἅγιος
Γεώργιος Ἀμφισσας, ὅπου οἱ
συνθῆκες διαβίωσής του ἦταν
πολύ δύσκολες, κυριολεκτικά
στά ὅρια τῆς ἀνέχειας. Τό 1925
ἡ οἰκογένειά του μετακινήθηκε
στά Φάρακλα τῆς βόρειας Εὔβοιας. Ἐκεῖ ὁ Γέροντας
Ἰάκωβος, διδάχτηκε τά θύραθεν καί ἐκκλησιαστικά
γράμματα, στήν ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ
χωριοῦ.

Αγιος

Ιάκωβος

Σύμφωνα μέ τίς μαρτυρίες τῆς ἐποχῆς ὁ μικρός
Ἰάκωβος ἔδειχνε ἀπό τήν τή νεανική του ἡλικία κλίση
πρός τό μοναχισμό. Εἶναι χαρακτηριστικό πώς πολλοί
τόν ἀποκαλοῦσα καλόγερο, ἕνεκα τοῦ ἀσκητικοῦ
βίου πού διήγαγε καθώς καί ἐξ αἰτίας τῶν πρώτων
χαρισμάτων πού εἶχαν ἀρχίσει νά διαφαίνονται. Ἡ
ἐμφάνιση τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τήν ἴδια περίοδο τόν
στιγμάτισε καί τελικά ἀποφάσισε ὅτι θά ἀκολουθήσει
τόν μοναχικό βίο. Σέ ὅτι ἀφορᾶ τήν ἐκπαίδευσή του, ὁ
Γέροντας Ἰάκωβος δέν κατάφερε νά παρακολουθήσει
τό Γυμνάσιο, ἐξ αἰτίας τῶν οἰκονομικῶν ἀναγκῶν τῆς
οἰκογένειάς του, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐργάζεται ἀπό
μικρή ἡλικία σέ οἰκοδομῆ.
Σέ ἡλικία 15 ἐτῶν ἀσθένησε σοβαρά, ἀλλά
τελικά ἐπέζησε. 5 χρόνια ἀργότερα θά ξεσπάσει
ὁ Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Καί αὐτή τήν ἐποχή
δοκιμάστηκε ἡ ὑγεία του, ἐνῶ ἔχασε καί τή μητέρα
τοῦ τό 1942. Τό ἑπόμενο ἔτος ὁ Ἰάκωβος θά πιαστεῖ
αἰχμάλωτος μέ πολλούς συγχωριανούς του ἀπό
Γερμανούς, πού τούς ὁδήγησαν στό χωριό Στροφιλιά.
Τά χρόνια του ἐμφυλίου ἡ πείνα καί οἱ κακουχίες ἦταν
μεγάλο πρόβλημα πού ταλάνισε καί δοκίμασε ὅλο τόν
Ἑλληνισμό, ὅπως καί τήν οἰκογένεια τοῦ Ἰακώβου. Τό

1947 κλήθηκε στό στρατό καί τό 1949 ἀπολύθηκε.
Ἦταν ἡ χρονιά πού πέθανε καί ὁ πατέρας του.

Ἡ μοναστική ζωή

Τό 1951 καί ἀφοῦ παντρεύτηκε ἡ ἀδελφή του,
ὁδηγήθηκε στή μοναχική ζωή. Ἐπέλεξε νά εἰσέλθει
στή μονή τοῦ Ὁσίου Δαυίδ στήν Εὔβοια, πού τήν
ἐποχή ἐκείνη εἶχε τρεῖς μοναχούς. Ἡ κατάσταση
ἐκεῖ ὅμως ἦταν δύσκολη. Ἀφενός τό μοναστήρι ἦταν
ἐγκαταλελειμμένο, ἀφετέρου οἱ
μοναχοί δέν τοῦ ἔδωσαν ἰδιαίτερη
σημασία, μέ ἀποτέλεσμα νά
γυρίσει πίσω στά Φάρακλα.
Τελικά, παρά τίς ἀντίθετες πιέσεις
ξανά πῆγε στό Μοναστήρι. Στίς
31 Νοεμβρίου τοῦ 1952 ἐκάρη
μοναχός καί στίς 17 Δεκεμβρίου στή
Χαλκίδα διάκονος καί δύο ἡμέρες
μετά ἱερέας. Τό 1975 ἀνέλαβε
τήν Ἡγουμενία τῆς Μονῆς. Ἤδη
ὅμως καί ἰδίως μετά τό 1970 εἶχε
γίνει ἰδιαίτερα δημοφιλής μέ ἀποτέλεσμα ἀρκετός
κόσμος νά εἰσέρχεται στή Μονή γιά ἐξομολόγηση
καί ποιμαντική καθοδήγηση. Τό ἀποτέλεσμα
ἦταν νά εἰσέρχονται σημαντικοί οἰκονομικοί πόροι
τούς ὁποίους ὁ Γέροντας τούς χρησιμοποιοῦσε γιά
σημαντικό φιλανθρωπικό ἔργο.
Ἡ σκληρή ἄσκηση τοῦ Γέροντα τοῦ ἐπιδείνωνε
συχνά τήν τήν ὑγεία του. Ἔτσι ἀπό τά πρῶτα χρόνια
ἐμφανίστηκαν σημαντικά προβλήματα ὑγείας.
Τέτοια ἦταν ἕνα σημαντικό πρόβλημα στή μέση πού
τόν ταλαιπωροῦσε ἀπό τό 1956. Τό 1964 ἐμφάνισε
πρόβλημα στίς ἀμυγδαλές σέ σημεῖο νά ἀσθενήσουν
καί τά νεφρά του. Ὁ Γέροντας ἦταν πολύ ἐργατικός καί
ἐξ αἰτίας αὐτοῦ συνέβαιναν καί ἄλλα προβλήματα.
Τό 1967, ἔκανε ἐγχείρηση βουβωνοκήλης, ἐνῶ ἀπό
τό 1974 ἀπέκτησε πρόβλημα φλεβίτιδας. Τό 1980 τοῦ
διαγνώστηκε καρδιακή ἀνεπάρκεια. Στίς 23 Σεπτέμβρη
τοῦ 1990 νοσηλεύτηκε μέ καρδιακή ἀρρυθμία. Ἕνα
ἔτος ἀργότερα στίς 21 Νοεμβρίου, ὁ Γέροντας σέ
ἡλικία 71 ἐτῶν, ἐκοιμήθη, ἀφοῦ συμμετεῖχε στή Θεία
Λειτουργία τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί μετάλαβε
τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Κυρίου.
Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, ἀποφάσισε τή Δευτέρα
27 Νοεμβρίου 2017 – τήν ἁγιοκατάταξη τοῦ Γέροντος
Ἰακώβου. Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου Τσαλίκη θά
ἑορτάζεται στίς 22 Νοεμβρίου.

