
Λαρίσης καί Λαρισαίων μνῆμες
* * *

AΡΧΙΜ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΗΧΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΧΙΖΑ,
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(1943-1946)

Στόν πολύκλαυστο
Μητροπολίτη Λαρίσης Ἰγνάτιο († 2018),

μέ εὐγνωμοσύνη

Μέ τήν εὐλογία καί τήν παρότρυνση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἱερωνύμου, θά ἐπιχειρήσουμε μία σύν-

τομη καταγραφή τῆς δράσεως τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἰακώβου Σχίζα, μετέπειτα
Μητροπολίτου Λαρίσης καί Πλαταμῶνος, ὡς ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ
Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κερατέας, ἀπό τοῦ ἔτους 1943 ἕως τοῦ ἔτους 1946.

Λόγῳ τῆς ἐλλείψεως βιβλιογραφικῶν στοιχείων ἀνατρέχουμε στήν λεγόμενη
προφορική ἱστορία μέσω μαρτυριῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ἔτσι, μᾶς
δίνεται ἡ δυνατότητα ἤ καλύτερα γίνεται προσπάθεια, νά ἀνασυστήσουμε τά
γεγονότα, τή βίωσή τους, ἀλλά καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποίο ἡ μνήμη ἐπεξερ-
γάζεται τό παρελθόν1.

Ἡ παρέλευση πλέον τῶν ἑβδομήντα ἐτῶν δυσχεραίνει τήν προσπάθεια,
μιᾶς καί οἱ ἐπιζῶντες μάρτυρες τῶν χρόνων αὐτῶν εἶναι σήμερα (2020) λίγοι
ἤ τότε ἦταν πολύ μικρῆς ἡλικίας.

1 Πολυμέρη Βόγλη, Ἡ ἑλληνική κοινωνία στήν Κατοχή (1941-1944), ἐκδ. Ἀλεξάνδρεια, Β´ ἔκδ.,
Ἀθήνα 2017, σελ. 26.
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Ἡ χρονική περίοδος στήν ὁποία ἀναφερό-
μαστε, εἶναι ἀπό τίς δυσκολότερες στήν ἱστο-
ρία τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους. Βρισκόμαστε
στόν ἀπόηχο τοῦ νικηφόρου Ἑλληνοϊταλικοῦ
Πολέμου (1940-1941), ὁλοκληρώνεται ἡ περίο-
δος τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς (1941-1944), ἐνῶ ὁ
Ἐμφύλιος Πόλεμος (1944-1949) εἶναι σέ ἐξέλι-
ξη.

Τά πρό τῆς ἐλεύσεως στήν Κερατέα
Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος, κατά κόσμον

Χρῆστος Ἀνδρέου Σχίζας, γεννημένος τό 1909
στήν Ἀνδραβίδα τῆς Ἠλείας, πνευματικά
ἀναθρεμμένος παρά τούς πόδας τοῦ Μητρο-
πολίτου Καρυστίας καί Σκύρου Παντελεήμο-
νος Φωστίνη (†1962), καί ἤδη χειροτονημένος
ἀπό αὐτόν διάκονος (1937) καί πρεσβύτερος
(1938), ἐπιστρατεύεται ὡς στρατιωτικός ἱεροκῆρυξ καί ἐντάσσεται στό 36ο

Σύνταγμα Πεζικοῦ, μέ ἕδρα τή Λαμία2.
Ἐκ τῆς δράσεως τοῦ π. Ἰακώβου κατά τή διάρκεια τοῦ Πολέμου, ὁ Ἀρχι-

μανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος διέσωσε τή μαρτυρία μέ τίτλο: «Ἡ πιό
κατανυκτική Λειτουργία», τήν ὁποία μαζί μέ ἄλλες δημοσίευσε τό 19743. Τότε
διαφάνηκε γιά πρώτη φορά ἡ προσωπικότητά του. Οἱ συγκινητικοί λόγοι του
ἀπό τό μέτωπο ἀποτελοῦν τήν πρώτη γραπτή ἀναφορά τοῦ πλαισίου ὅλης
τῆς ἱερατικῆς καί ἀργότερα τῆς ἀρχιερατικῆς διακονίας του. Σέ ἀπόσπασμα
ἐξ αὐτῶν διαβάζουμε:

«Ὁ Χριστός μας θυσιάστηκε γιά ὅλο τόν κόσμο καί γιά μᾶς. Ἔχουμε μπρο-
στά μας τό σφαγμένο Σῶμα Του καί τό Αἷμα του. Μᾶς τό δίδει γιά νά τρα-

2 Μητρῶο Κληρικῶν Ἱ. Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος, ἀριθμ. γεν. μητρώου 53, ἀρχική
καταγραφή «Ἐν Κηφισιᾷ τῇ 23 Νοεμβρ. 1946». Ἀρχεῖο Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου
καὶ Ὡρωποῦ. 
Ἡ μέν πρώτη φάση τῆς ἔρευνας τοῦ γράφοντος στό τμῆμα τοῦ Ἀρχείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος, πού φυλάσσεται στήν ἕδρα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως στήν Κηφισιά, πραγμα-
τοποιήθηκε τό 2008, ἐπί τοποτηρητείας τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικο-
λάου, μέ τήν φροντίδα τοῦ τότε Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Ἱεροθέου Καλογεροπούλου (νῦν Μητρο-
πολίτου Λήμνου), ἡ δέ δεύτερη ἐπί Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὡρωποῦ κ. Κυρίλ-
λου, μέ τήν φροντίδα τοῦ Ἀρχιμ. Γρηγορίου Λιέπουρη.
3 Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Δ. Βασιλοπούλου, Τό θαῦμα τῶν Ἑλλήνων τοῦ Σαράντα, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος
Τύπος», Ἀθῆναι 1974, σσ. 106-11.
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φοῦμε. Καί μεῖς θυσιάζομε ἐδῶ τόν ἑαυτό μας γιά τήν Πίστι τοῦ Χριστοῦ, γιά
τήν Ἐκκλησία, γιά τήν Ἐλευθερία, γιά τήν Πατρίδα.

»Καί ὅταν λέμε Πατρίδα ἐννοοῦμε τούς γέροντας, τούς ἀδυνάτους, τούς
γονεῖς μας, τ’ ἀδέλφια μας, ὅλους ἐκείνους πού σέ μᾶς ἐλπίζουν νά ζήσουν
ἐλεύθεροι.

»Θά φτιάξουμε μέ τά κουφάρια μας τεῖχος καί δέν θά ἀφήσωμε τούς
ἐχθρούς καί τούς παπικούς, νά πατήσουν τήν γῆν μας καί νά μολύνουν τήν
Ὀρθόδοξον Πίστι μας.

»Ἔχομε τόν Θεόν μαζί μας, γιατί ἔχομε καί τό δίκιο μαζί μας. Ἡ Παναγία
εἶναι κοντά μας. Ὄπως βοήθησε κάποτε τό Ἔθνος μας, θά μᾶς βοηθήση καί
σήμερα. Εἶναι ἡ ὑπέρμαχος Στρατηγός μας. Μέ τήν βοήθειάν της θά νικήσωμε
καί θά θριαμβεύσωμε…»4.

Μετά τή λήξη τοῦ Πολέμου καί κατά τή διάρκεια τῆς Κατοχῆς ἐπέστρεψε στήν
ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρυστίας. Ὅμως στά τέλη Φεβρουαρίου τοῦ
1943 ὁ Μητροπολίτης Παντελεήμων Φωστίνης παραιτήθηκε τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρε-
σίας5 καί στή συνέχεια ἀνεχώρησε γιά τή Μέση Ανατολή. Τότε λοιπόν, ὁ π. Ἰάκω-
βος «Τῷ 1943 προσελήφθη ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς κ. Ἰακώβου…»6.

Ἡ πρόσληψή του συνδέθηκε μέ τήν ἔναρξη τῶν σπουδῶν του στή Θεολο-
γική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Στό λῆμμα «Ἰάκωβος. Ὁ Σχίζας», στή
Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία (Θ.Η.Ε.), ὁ Ἰωάννης Κωνσταντινίδης
ἀναφέρει: «Κατά τά ἔτη 1943-1948 ἐφοίτησεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Παραλλήλως ὑπηρέτησεν ὡς ἐφημέριος ἀρχικῶς εἰς
Κερατέαν καί κατόπιν εἰς τόν ναόν Μεταμορφώσεως Κεφαλαρίου, χρηματί-
σας μετά τήν λήψιν τοῦ πτυχίου του (1948) καί πρωτοσύγκελλος τῆς Μητρο-
πόλεως Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος»7.

Ἡ ἔλευση στήν Κερατέα
Ἡ πρώτη τοποθέτηση τοῦ π. Ἰακώβου ὡς ἐφημερίου τῆς Μητροπόλεως

Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος ἦταν στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κερατέας8.

4 Αὐτόθι, σσ. 109-10.
5 Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Θέμελη (μετέπειτα Μητροπολίτου Μεσσηνίας), “Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Καρύ-
στου διά μέσου τῶν αἰώνων”, περ. Θεολογία, τόμος ΚΣΤ΄, τεῦχος 4, Ἰούλ.-Σεπτ. 1955, σελ. 571.
6 Περ. Ἐκκλησία, ἔτος ΛΖ´ (1960), ἀρ. φύλ. 16-17, 15 Αὐγ.-1 Σεπτ. 1960, σελ. 342.
7 Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία (Θ.Η.Ε.) τ. 6ος, σελ. 655.
8 Περί τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί τῶν κληρικῶν πού ὑπηρέτησαν σέ αὐτόν βλ. π. Τιμο-
θέου Γ. Ἀγγελῆ, Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Κερατέας – Ἡ ἱστορική πορεία
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Γιά τή διακονία τοῦ π. Ἰακώβου στήν Κερατέα βρίσκουμε ἐπιγραμματική
ἀναφορά καί στή Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἐγκυκλοπαίδεια (Μ.Ο.Χ.Ε.),
στό λῆμμα τοῦ Ἰωάννου Γκόλτση, «Ἰάκωβος Σχίζας, Μητροπολίτης Λαρίσης
καί Πλαταμῶνος (1960-1968)»9.

Ἐπίσης, ὀνομαστική ἀναφορά στόν π. Ἰάκωβο γίνεται στό ἔργο τοῦ Χρή-
στου Γ. Ρώμα, Ἡ Κερατέα τῆς Ἀττικῆς, καί συγκεκριμένα στό κεφάλαιο:
«Κληρικοί πού ὑπηρέτησαν ὡς ἐφημέριοι στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου» 10.

Σέ ἡλικία 34 ἐτῶν ἐγκαταστάθηκε στήν Κερατέα, μαζί μέ τήν κατά σάρκα
ἀδελφή του καί παρέμεινε γιά σχεδόν τρία χρόνια, ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1943
ἔως τόν Ἰούλιο τοῦ 1946.

Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ἦταν ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρυ-
σόστομος Κασιμάτης (†1949) καί μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου οἱ
Ἀριστοτέλης Ζ. Μπότσης, Μιχαήλ Εὐαγγ. Δήμας, Γεώργιος Κ. Λιάπης καί
Φιλοποίμην Δεκλερῆς.

Σέ ἔγγραφο τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων πρός τόν Μητροπολίτη
Ἰάκωβο, στίς ἀρχές Αὐγούστου τοῦ 1944, διαβάζουμε: «Εἰς τὸ στάδιον τῆς οἰκο-
νομικῆς ταύτης ἀπαθλιώσεως διορίζεται ἐφημέριος τοῦ καθ’ ἡμᾶς Ἐνοριακοῦ
Ναοῦ ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος Σχίζας, τὴν τοποθέτησιν τοῦ ὁποίου ἀσμένως
ἀπεδεξάμεθα ἀφοῦ κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον ὁ Ναός μας καὶ γενικά ἡ κωμόπο-
λίς μας ἐξυπειρετεῖτο (ἀνεπαρκῶς βέβαια) δι’ ἑνὸς καὶ μόνον ἐφημερίου…»11.

Ὅλο τό ἔργο τοῦ π. Ἰακώβου γινόταν ὑπό τήν εὐλογία καί τή συνεχή στή-
ριξη τοῦ Μητροπολίτου Ἰακώβου Βαβανάτσου12. Ταυτόχρονα ὅμως εἶχε στενή
συνεργασία καί μέ τόν Ἱεροκήρυκα τῆς Μητροπόλεως (1942-1958) καί μετέ-
πειτα Μητροπολίτη Ἄρτης, Ἀρχιμανδρίτη Ἰγνάτιο Τσίγκρη (†1988)13.

Ἀμέσως κέρδισε ὄχι μόνο τίς ἐντυπώσεις, ἀλλά κυρίως τίς καρδιές τῶν

τῆς Ενορίας μας, Κερατέα 2008.
9 Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἐγκυκλοπαίδεια (Μ.Ο.Χ.Ε.) τ. 8ος, σελ. 409.
10 Χρήστου Γ. Ρώμα, Ἡ Κερατέα τῆς Ἀττικῆς, ἐκδ. «Χρυσή Τομή», Α´ ἔκδ., Κερατέα 1987, σελ. 172
καί στή Β´ ἔκδ. 2008, σελ. 220.
11 Ἀπολογία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων Ἀριστοτέλους Μπότση, Μιχαήλ Δῆμα καί Γεωργίου
Λιάπη πρός τόν Μητροπολίτη Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Ἰάκωβο, 2 Αὐγούστου 1944. Φάκελος Ἱ. Ναοῦ
Ἁγίου Δημητρίου Κερατέας (1936-1974). Ἀρχεῖο Ἱ. Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς.
12 Περί τοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Ἰακώβου Βαβανάτσου βλέπε: Ἱ. Μητροπόλεως
Μεγάρων καί Σαλαμῖνος, Ἀναδρομή – Τιμητικόν Ἀφιέρωμα εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον πρ. Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος Κυρόν Ἰάκωβον Βαβανάτσον, Μέγαρα 1991.
13 Περί τοῦ Ἀρχιμ. Ἰγνατίου Τσίγκρη βλέπε: Ἱ. Μητροπόλεως Ἄρτης, Μνήμη Δικαίου – Μητροπο-
λίτης Ἄρτης Ἰγνάτιος Γ’ (Τσίγκρης), Ἄρτα 2008.

ΜΕΡΟΣ Γ´. ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΣ

184

ΑΓΓΕΛΗΣ.qxp_Layout 1  16/05/2020  19:34  Page 312



κατοίκων. Ἡ Ἀγγελική Μήτρου θυμάται: «Ὁ π. Ἰάκωβος, ένας γλυκύτατος
ἀρχιμανδρίτης, μέ τόν ἀπλό καί κατανοητό λόγο του, δίδαξε καί μάζεψε ὑπό
τή σκέπη τῆς Ἐκκλησίας ὅλους τούς κατοίκους, μικρούς καί μεγάλους» 14.

Ἀξιοσημείωτο γεγονός στήν ἀρχή τῆς ὑπηρεσίας του εἶναι ἡ εἰς διάκονον
χειροτονία τοῦ π. Ἀντωνίου Πέππα, πού τελέσθηκε στόν Ναό τοῦ Ἁγίου
Δημητρίου, τήν Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 1943, ἀπό τόν Μητροπολίτη Ἀττικῆς
καί Μεγαρίδος Ἰάκωβο15.

Οἰ πτυχές τῆς τριετοῦς παρουσίας καί δράσης του στήν Κερατέα θά μπο-
ροῦσαν νά συνοψισθοῦν ὡς ἑξῆς:

Διοικητικές εὐθύνες
Ἀρχικά, μέ τήν ἐγκατάστασή του στή νέα του ἐνορία, ἀνέλαβε τήν εὐθύνη

τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Κερατέας16 καί τό 1945 διαδέχθηκε στή θέση
τοῦ προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ τόν ἀσθενοῦντα π. Χρυσόστομο Κασιμάτη.

Τόν Ἀπρίλιο τοῦ ἰδίου ἔτους, κατόπιν προτάσεώς του, διορίστηκε νέο
Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, ἀποτελούμενο ἀπό τόν Σπυρίδωνα Γρ. Καβέτσο,
τόν Κωνσταντῖνο Γ. Ἰατροῦ, τόν Νικόλαο Στ. Λιούμη καί τόν Κωνσταντῖνο
Σωτ. Γκίνη, ὁ ὁποῖος –σημειωθήτω– συνδεόταν προσωπικά μέ τόν Μητροπο-
λίτη Ἰάκωβο Βαβανᾶτσο. Ἡ δέ οἰκογένεια τοῦ Κωνσταντίνου Γ. Ἰατροῦ εἶχε
ἀναπτύξει στενή φιλική σχέση μέ τόν π. Ἰάκωβο. Μάλιστα, σέ ἑόρτια ἀφορμή
ὁ π. Ἰάκωβος προσέφερε ὡς δῶρο στήν οἰκογένεια τοῦ ἐπιτρόπου Κωνσταν-
τίνου Ἰατροῦ μία Καινή Διαθήκη, ἔκδοση τοῦ 1894, τήν ὁποία διαφύλασσαν
ὡς μεγάλη εὐλογία, ἀλλά καί ὡς ἐνθύμιο ἱερό.

Τό συγκεκριμένο Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, ἐπιλογῆς τοῦ π. Ἰακώβου,
παρέμεινε ἔως τό 1954. Κάνοντας μία χρηστή διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν τοῦ
Ναοῦ καί παρά τή δύσκολη περίοδο, κατάφερε νά κοσμήσει τόν Ναό μεταξύ
τῶν ἄλλων, μέ μαρμαρόγλυπτα ἔργα, ὅπως τά θωράκια τοῦ σολέα, ὁ δεσπο-
τικός θρόνος (1946), ὁ ἄμβωνας (1950) καί τό προσκυνητάρι (1952).

Ἐκ τῶν τελευταίων ἔργων τοῦ π. Ἰακώβου ἦταν ἡ παραγγελία τοῦ δεσπο-
τικοῦ θρόνου στό ἐργαστήριο τοῦ Τηνίου μαρμαρογλύπτη Θεοδώρου Λυρίτη.

14 Ἐπιστολή Ἀγγελικῆς συζ. Δημ. Μήτρου, γεννημένης τό 1938. Ἀρχεῖο Ἀρχιμ. Τιμοθέου Ἀγγελῆ.
15 Γιώργου Ἀντων. Πέππα, Ἀπό τήν Καμάριζα στήν Ἀνάβυσσο – Περιπέτειες ἑνός νέου κληρικοῦ
καί τῆς οἰκογένειάς του, Καμάριζα Λαυρεωτικῆς 2019, σελ. 14.
16 «Ἀποδεικτικόν» 30 Ἰουλίου 1944. «…βεβαιῶ ὁ ὑπογεγραμμένος Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Κερα-
τέας Ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος Σχίζας…». Φάκελος Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κερατέας (1936-1974).
Ἀρχεῖο Ἱ. Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς.
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Τό ἔργο ὅμως ὁλοκληρώθηκε καί τοποθετήθηκε τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1946, ὁπό-
τε ὁ π. Ἰάκωβος εἶχε ἤδη μετατεθεῖ17.

Λειτουργική ζωή
Ὁ πρῶτος τομέας στόν ὀποίο ἔδωσε ἰδιαίτερη βαρύτητα ἦταν ἡ λειτουργι-

κή ζωή τῆς ἐνορίας καί ἡ ενεργός συμμετοχή τῶν κατοίκων σέ αὐτήν.
Ὁ ἴδιος τελοῦσε ὑποδειγματικά τίς ἀκολουθίες καί τά μυστήρια. Τά φυσικά

του χαρίσματα, ἡ ἐπιβλητική μορφή του, ἡ ὡραιότητα τοῦ προσώπου του,
ἀποτελοῦσαν στοιχεῖα πού ἔθελγαν τούς ἐνορίτες.

Ὁ θεολόγος καί φιλόλογος Χρῆστος Ρώμας δέν μπορεῖ νά ξεχάσει ὅτι: «Ἦταν
ἐπιβλητικός. Εἶχε καθαρή καί δυνατή φωνή. Ἦταν ἄριστος λειτουργός!».

Μέχρι σήμερα διασώζονται μαρτυρίες ὅπως: «Θυμᾶμαι ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀπό
ἄδεια, κάθε Κυριακή ἦταν γεμάτη»18 ἤ ἄλλη: «Ἦταν ὁ πιό ὡραῖος, καλός
παπάς μας. Μᾶς ἄνοιγε ἡ καρδιά ὅταν λειτουργοῦσε!» 19. 

Ὅπως προαναφέρθηκε, ἡ δεκαετία τοῦ ’40 ἦταν μία περίοδος σκοτεινή καί
πολύ δύσκολη γιά ὅλη τή χώρα. Ἡ Ἑλλάδα ἔβγαινε φτωχή, ἐξαθλιωμένη καί
καθημαγμένη ἀπό τόν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο καί τήν Κατοχή, πού εἶχε τσακί-
σει, ἐκτός ἀπό τόν πληθυσμό καί ὅλες τίς παραγωγικές καί πολιτιστικές δομές
της. Καί σάν νά μήν ἔφτανε αὐτή ἡ καταστροφή, ἦρθε καί ὁ Εμφύλιος, γιά νά
καταστρέψει ὅτι εἶχε ἀπομείνει. Μέσα σέ αὐτή τή ζοφερή κατάσταση, βέβαια,
δέν μποροῦσε νά γίνει λόγος γιά πνευματική ζωή καί ποιοτικές καλλιτεχνικές
ἐκδηλώσεις, ὅπως τό θέατρο, οἱ ἐκθέσεις, οἱ συναυλίες, οἱ διαλέξεις, τά βιβλία
καί ὅ,τι ἄλλο σχετικό. Οἱ πόλεις καί τά χωριά εἶχαν γίνει – κατά κανόνα – κλει-
στές κοινωνίες, πού μοναδική ψυχαγωγία καί πνευματική ἀνακούφιση εὕρι-
σκαν στίς γιορτές, τά τοπικά ἔθιμα καί τά συνακόλουθα πανηγύρια20. 

Ὄπως σέ πολλές περιοχές, ἔτσι καί στήν Κερατέα, ὑπῆρχε μία παράδοση,
κατάλοιπο τῶν χρόνων τῆς Τουρκοκρατίας, τά Μυστήρια τῆς Βαπτίσεως καί
τοῦ Γάμου νά τελοῦνται στά σπίτια τῶν πιστῶν. Ὁ π. Ἰάκωβος ἔδωσε μεγάλο
ἀγῶνα καί ἐν τέλει πέτυχε τήν τέλεση τῶν Μυστηρίων στόν Ἐνοριακό Ναό.

Ἔμεινε ἱστορικό ἕνα περιστατικό πού συνέβη μία Κυριακή τῆς Τυρινῆς. Ὡς

17 π. Τιμοθέου Γ. Ἀγγελῆ, Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Κερατέας, σσ. 34-36.
18 Ἐπιστολή Ἀγγελικῆς Δημ. Μήτρου.
19 Μαρτυρία Μαρίκας Ἀλκιβ. Μέγγουλη, γεννημένης τό 1936.
20 Χρήστου Γ. Ρώμα, Ἡ Κερατέα τῆς Μνήμης καί τῆς Νοσταλγίας, ἐκδ. «Χρυσή Τομή» καί Ἀνα-
πτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικῆς, Κερατέα 2017, σελ. 87.
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συνήθως, στήν κεντρική πλατεία τῆς Κερατέας, οἱ κάτοικοι γλεντοῦσαν μέ
ἀφορμή τήν τελευταία ἡμέρα τῆς Ἀποκριᾶς. Ὅμως ὁ ρόλος τοῦ π. Ἰάκωβου
ἦταν νά θυμίσει ὅτι βρίσκονταν στά πρόθυρα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Τότε λοιπόν, στάθηκε στά προπύλαια τοῦ Ναοῦ καί φώναξε μέ στεντόρεια
φωνή ὅτι ἕπρεπε νά πάψουν τά ὄργανα καί οἱ χοροί, γιατί εἶχε φτάσει ἤδη ἡ
ὥρα τῆς τελέσεως τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Συγχωρήσεως21.

Ἄλλο λειτουργικό γεγονός, πρωτόγνωρο γιά τά δεδομένα τῆς Ἐνορίας τῆς
Κερατέας, ἦταν ἡ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ
Ἀδελφοθέου, τήν 23η Ὀκτωβρίου, ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου καί τῶν ὀνο-
μαστηρίων τοῦ π. Ἰακώβου.

Κατηχητικό ἔργο – Προσέγγιση τῶν νέων
Μιά ἀπό τίς πρῶτες μέριμνές του ἦταν ἡ ἵδρυση καί λειτουργία τῶν Κατη-

χητικῶν Σχολείων. Πιθανότατα ἡ προσπάθεια αὐτή συνδεόταν μέ τή συστη-
ματική προσπάθεια τοῦ Μητροπολίτου Ἰακώβου Βαβανάτσου στόν κατηχητι-
κό τομέα, ὅπου γιά τόν σκοπό αὐτό εἶχε συστήσει τό δίκτυο νεανικῶν συνά-
ξεων ὑπό τόν κοινό τίτλο: «Ὁδοιπόροι τῆς ζωῆς».

Γι’ αὐτό ἐκ τῶν παιδιῶν πού προσέρχονταν στίς κατηχητικές συνάξεις
μέχρι σήμερα ὁμολογοῦν: «Πῶς νά τόν ξεχάσουμε; Μᾶς ἔκανε κατηχητικό!
Ἦταν ὡραῖος σέ ὅλα του!» 22.

Βέβαια ἡ παρουσία στό κατηχητικό προϋπέθετε τή συμμετοχή στή Θεία
Λατρεία. Αὐτός ἦταν ὁ σκοπός τῆς προσέγγισης τῶν νέων. Καί τά ἀποτελέ-
σματα τῶν προσπαθειῶν τοῦ π. Ἰακώβου ἦταν θεαματικά! Τό ἱερό βῆμα καί
τά ἀναλόγια τοῦ Ναοῦ ἦταν γεμάτα ἀπό παιδιά.

Στίς μαρτυρίες ὅτι πρῶτον, «Εἶχε φτιάξει τήν ὁμάδα τῶν δώδεκα
μαθητῶν»23 καί δεύτερον, γιά δύο χρονιές κατά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων,
μέ τή συνδρομή νέων κοριτσιῶν, στόλισε χριστουγεννιάτικη φάτνη στό μέσον
τοῦ Ναοῦ24, μποροῦμε νά ἐντοπίσουμε ἐπιρροές ἀπό τίς ἰδέες ἀναπαραστά-
σεων πού ἰδιαίτερα ὀργάνωνε ὁ Μητροπολίτης Παντελεήμων Φωστίνης.

Κατόπιν προτάσεώς του στόν Μητροπολίτη Ἰάκωβο, καθιερώθηκε νά χει-
ροθετοῦνται ἀναγνῶστες τά παιδιά τά ὁποῖα διακονοῦσαν τόσο στό ἅγιο βῆμα

21 Μαρτυρία Σταματίου Εὐαγγ. Ρώμα (1910-2001).
22 Μαρτυρία Δήμητρας συζ. Εὐαγγ. Ἀγγελῆ, γεννημένης τό 1927.
23 Μαρτυρία Κερασούλας συζ. Ἀντ. Κορρέ, γεννημένης τό 1931.
24 Μαρτυρία Μαρίκας Ἀλκιβ. Μέγγουλη.
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ὅσο καί στά ἱερά ἀναλόγια τοῦ Ναοῦ. Ἰδίως στήν πανήγυρη τοῦ Ἐνοριακοῦ
Παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Μητροπολίτης Ἰάκωβος χειροθετοῦσε
ἀναγνῶστες ὅσα παιδιά ἔκρινε καί εἶχε εἰδικά προετοιμάσει ὁ π. Ἰάκωβος.

Σίγουρα ὅμως ἡ παρουσία τοῦ π. Ἰακώβου ἐπέδρασε καί στούς μετέπειτα
κληρικούς π. Κωνσταντῖνο Ἰω. Ιατροῦ, π. Σταμάτιο Σωτ. Σίνη25, π. Εὐάγγελο
Γ. Λιούμη καί π. Κωνσταντῖνο Χρ. Λέπουρη, οἱ ὁποῖοι ὡς νέοι ἔζησαν τήν
ἔντονη ποιμαντική του δραστηριότητα.

Κηρυκτικό ἔργο
Στόν τομέα τοῦ κηρύγματος ὁ π. Ἰάκωβος διέπρεψε. Τό συστηματικό

κήρυγμά του σέ κάθε λατρευτική εὐκαιρία ἀπετέλεσε φαινόμενο πρωτόγνωρο
γιά τά δεδομένα τοῦ χωριοῦ τῆς Κερατέας. Ὅλοι ὅσοι καταθέτουν τή μαρτυρία
τους γιά τό ἔργο του, τό πρῶτο στοιχεῖο πού ἀναφέρουν εἶναι ἡ διακονία τοῦ
κηρύγματος καί ὅπως ὁμολογεῖται «Πάντα κήρυττε καί τά κηρύγματά του
συνάρπαζαν τούς πιστούς»26.

Ἀντιλήφθηκε ἀμέσως ὅτι τό περιεχόμενο τῶν λόγων του θά ἔπρεπε νά
εἶναι κατηχητικοῦ περιεχομένου. Ἔπρεπε οἱ ἐνορίτες νά γνωρίσουν στοιχειώδη
στοιχεία τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί ἀπό αὐτά ξεκίνησε.

«Σέ ὅλα τά κηρύγματά του δίδασκε παράλληλα καί τό τυπικό τῆς Ἐκκλη-
σίας, δηλαδή πῶς θά κάνουμε τόν σταυρό μας… γιά τήν προσευχή, τήν ἐξο-
μολόγηση, τή νηστεία, τήν ἐλεημοσύνη, τήν ἀλληλεγγύη, τήν ἀγάπη καί τή
συγγνώμη. Ἀπό τόν π. Ἰάκωβο ἐπίσης μάθαμε ὅτι ὅλα τά Σάββατα πρέπει νά
τρῶμε λάδι, ἐκτός ἀπό τό Μεγάλο Σάββατο. Ἀπό τόν π. Ἰάκωβο ἐπίσης μάθα-
με πότε κάνουμε τόν σταυρό μας, πότε καθόμαστε, πότε γονατίζουμε μέ εὐλά-
βεια μεγάλη, πώς πρέπει νά παρακολουθοῦμε τή Θεία Λειτουργία, πῶς πρέ-
πει νά εἴμαστε ἐνδεδυμένοι κ.ἄ.» 27.

Διάκονος ψυχῶν
Οἱ κάτοικοι τῆς Κερατέας κυριολεκτικά «κρέμονταν» ἀπό τά χείλη του καί

ἐκεῖνος τούς κατεύθυνε καί στίς ὑπόλοιπες πτυχές τῆς πνευματικῆς ζωῆς, μέ
κύριο ἔργο τήν ἐνεργό συμμετοχή στά μυστήρια τῆς μετανοίας καί ἐξομολογή-

25 Περί τοῦ Ἱερέως Σταματίου Σίνη βλ. Λάμπρου Ἰω. Παπανικολάου, Ὁ πρᾶος καί ταπεινός ποι-
μένας παπα-Σταμάτης Σίνης (1928-1969), Κερατέα 2018.
26 Μαρτυρία Χρήστου Γ. Ρώμα, γεννημένου τό 1937.
27 Ἐπιστολή Ἀγγελικῆς Δημ. Μήτρου.
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σεως καί τῆς Θείας Εὐχαριστίας.
Αὐτός ἦταν ὁ πρῶτος ἀπό τόν ὁποῖον ἄκουσαν γιά

τήν ἀξία τῆς ἐξομολογήσεως28. Καί ὡς καλός πνευμα-
τικός ἐνστάλαζε στίς ψυχές τους τόν λόγο τοῦ Εὐαγ-
γελίου. Ἀπό τίς παλαιότερες γενιές συχνά ἀκούγονταν
οἱ φράσεις: «Τό εἶπε ὁ π. Ἰάκωβος!» ἤ «Ἔλεγε ὁ π.
Ἰάκωβος…». Αὐτό σήμαινε ὅτι ἦταν ἄποψη ἐκκλησια-
στικῶς ἐγγυημένη.

Ἡ Ἀγγελική Μήτρου ἀναφέρει ὅτι τῆς εἶχε ἐκμυστη-
ρευτεῖ ἕνας Κερατιώτης ὅτι «ἐγώ δέν πήγαινα στήν
ἐκκλησία καί ὁ π. Ἰάκωβος μέ ἔκανε νά πηγαίνω καί νά
κάνω καί πολλά παιδιά» 29.

Δυστυχῶς ὅμως δέν ἦταν πάντα ἀποδεκτός ὁ λόγος
του. Ὑπῆρξαν περιπτώσεις πού κάποιοι τόν κατηγο-
ροῦσαν καί προσπαθοῦσαν νά σπιλώσουν τόν ἴδιον
καί τό ἔργο του. «Ὑπῆρχαν πολλοί κακοήθεις πού τόν
σχολίαζαν τότε. Ἀπό τήν Ὡραία Πύλη τούς καλοῦσε
ἐνώπιον τοῦ ἐκκλησιάσματος νά τά συζητήσουν»30. Ἡ
ἀντίδρασή του ἦταν ἐντυπωσιακή. Μιλοῦσε γιά τίς ἐπι-
θέσεις καί τίς κατηγορίες πού δεχόταν «ἀπ’ ἄμβωνος»,
ὥστε νά διατρανώνεται συνεχῶς τό κρυστάλλινο τοῦ
χαρακτήρα του.

Ἐθνική δράση
Ἡ ἐπιστράτευση τοῦ π. Ἰακώβου στόν Ἑλληνοϊτα-

λικό Πόλεμο ἦταν ἡ καλύτερη προετοιμασία γιά τήν
ἱερατική του πορεία κατά τή διάρκεια τῆς Γερμανικῆς
Κατοχῆς καί τοῦ Εμφυλίου Πολέμου.

Οἱ δυσκολίες μεγάλες σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς κοι-
νωνικῆς ζωῆς. Βέβαια πρέπει νά ὁμολογήσουμε ὅτι, λόγῳ τοῦ ἀγροτικοῦ χαρα-
κτήρα τῆς περιοχῆς τῶν Μεσογείων, οἱ συνθήκες ἦταν εὐκολότερες ἀπ’ ὅ,τι
στά μεγάλα ἀστικά κέντρα. 

28 Μαρτυρία Σπυρίδωνος Γ. Ἀγγελῆ (1915-2007).
29 Ἑπιστολή Ἀγγελικῆς Δημ. Μήτρου.
30 Αὐτόθι.
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Οἱ παράλιες περιοχές τῆς Κερατέας εἶχαν καί ἄλλη μία ἰδιομορφία. Κατά
τήν περίοδο τῆς Κατοχῆς ἀπετέλεσαν κομβικό σημεῖο τῶν διαφυγῶν μέ προ-
ορισμό τή Μέση Ἀνατολή-Αἴγυπτο, τόσο γιά πολιτικά πρόσωπα τῆς ἐποχῆς
ὄπως λ.χ. ὁ Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου ὅσο καί γιά ἐκατοντάδες
ἀντιστασιακούς, ἀξιωματικούς, Ἕλληνες ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, ἀλλά καί στρα-
τιωτικούς συμμαχικῶν στρατευμάτων31.

Ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Ἰάκωβος ἔδινε τόν παλμό τῆς
διακονίας τῶν κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς του. Ἔλεγε χαρακτηριστικά: «Ποία
εἷναι, ἐν προκειμένῳ, ἡ πρόσκλησις τοῦ Κυρίου; Ἡ ἔξοδος ἐκ τοῦ κρυψῶνος
καί ἡ εἰσβολή τοῦ ράσου καί τοῦ Σταυροῦ ὑψωμένου ὑπεράνω τῶν οἰμωγῶν
καί τῆς ἀπελπισίας. Σημεῖον συμπαραστάσεως, συναντιλήψεως καί συναγω-
νισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας διά τήν ἐλευθερίαν, τήν ἀποκατάστασιν καί τήν γαλή-
νην τῶν ψυχῶν»32.

Ὅπως θά καταδειχθεῖ σέ ἑπόμενη παράγραφο, ὁ π. Ἰάκωβος ἔδειξε ἀνύ-
στακτο ἐνδιαφέρον γιά τό ὑπό κατοχή ποίμνιό του. Ὅμως φαίνεται ὅτι μέ τόν
τρόπο του ἐπιβλήθηκε καί πρός τούς κατακτητές. «Κατά τή Γερμανική Κατο-
χή ἕνας ὑψηλόβαθμος Γερμανός εἷχε ἔρθει στήν ἐκκλησία. Ὁ π. Ἰάκωβος εἶπε
τό Εὐαγγέλιο στή γερμανική γλώσσα καί ὁ Γερμανός κάθησε “προσοχή”»33.

Τήν ἐπακολουθήσασα περίοδο τοῦ Ἐμφυλίου Πολέμου (1944 - 1949) οἱ
δυσκολίες πού ἀντιμετώπιζαν οἱ κληρικοί στή διακονία τους ἐντάθηκαν σέ
ἄλλο ἐπίπεδο.   

Καί πάλι ὁ λόγος τοῦ Μητροπολίτου Ἰακώβου καταδεικνύει τίς προσπάθειές
του, ἀλλά καί τῶν ἱερέων του, ἀνάμεσά τους καί ὁ π. Ἰάκωβος, γιά τή διατήρηση
τῆς ἑνότητας τοῦ ποιμνίου. «Ἐπ’ οὐδενί λόγῳ πρέπει ν’ ἀκουσθῆ διά τόν Ἱεράρ-
χην ἡ φράσις: "εἶναι δικός μας" μέ τήν ἔννοια τῆς μονομερείας. Διά τήν κάθε
παράταξιν ὁ Ἱεράρχης εἶναι "δικός" της, διότι παραμένει "ὅλων". Αὐτή ἡ καθο-
λικότης τῆς πολιτείας του, εἰς τήν ὁποίαν οἱ πάντες χωροῦσιν, διότι ἡ ἀγάπη
εἶναι ἀπέραντος, εἶναι ἰκανή νά ἐξασφαλίσῃ εἰς τόν Ἱεράρχην τό δικαίωμα τῆς
"πολιτικῆς". Δέν φατριάζει ὁ Ἱεράρχης... Διατί, λοιπόν, νά μερίζεται ὁ Ἱεράρχης,
ἐφ’ ὅσον ἡ ἀποστολή του εἶναι νά ἑνώνῃ, νά συντονίζῃ, νά κατευθύνῃ, νά ἐπεμ-

31 Περί τῶν διαφυγῶν ἀπό τίς ἀκτές τῆς Κερατέας βλέπε: Γιώργου Πλ. Ιατροῦ, «Οἱ διαφυγές στήν
διάρκεια τῆς Κατοχῆς ἀπό τίς ἀκτές τῆς Ἀττικῆς», Πρακτικά Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδας «Κατοχή
καί Ἀντίσταση στά Μεσόγεια καί τήν Λαυρεωτική» (8 Ὀκτωβρίου 2016, Δημαρχιακό Μέγαρο
Κορωπίου), ἐκδ. ΑΩ, 2017, σσ. 42-63.
32 Ἀρχιεπισκόπου πρ. Ἀθηνῶν Ἰακώβου (Βαβανάτσου), Τό νόημα τῆς ἡγεσίας, Ἀθῆναι 1971, σελ. 49.
33 Ἐπιστολή Ἀγγελικῆς Δημ. Μήτρου.
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βαίνῃ εἰς τά ἀντιμαχόμενα ποίμνια προ-
σπαθῶν νά ἄρη τόν διχασμόν;» 34.

Τό πνεῦμα αὐτό χαρακτήριζε ὅλη τήν
ἱερατική καί ἀργότερα ἀρχιερατική διακο-
νία τοῦ π. Ἰακώβου. Πολλά χρόνια μετά,
τό 1968, λίγους μῆνες μετά τήν παραίτησή
του ἀπό Μητροπολίτης Λαρίσης, σημείωνε
σέ ἐπιστολή του τά ἑξῆς: «Μεταξύ τῶν
ἀρχῶν μου, τοῦ χριστιανικοῦ μου βιώμα-
τος, εἶναι καὶ ἡ ἀρχὴ νὰ μὴ ἀναμιγνύομαι
εἰς ἀλλότρια καθήκοντα καὶ μὴ κρίνω τὰς
πράξεις καὶ τὰ ἔργα τῶν ἄλλων. Πολὺ δὲ
περισσότερον νὰ μὴ κατακρίνω ποτὲ κανέ-
να. Ἐν τούτοις πολύ ἀπέχει τοῦτο, ἀπό τὸ
νὰ μὴ δύναται ἕνας Ἐργάτης τοῦ Εὐαγγε-
λίου καὶ ἐπί τοσαῦτα χρόνια Λειτουργὸς
τῆς Ἐκκλησίας, νὰ συνηγορήσῃ ὑπέρ ἑνός
ἀληθοῦς Χριστιανοῦ...»35. 

Μέ τήν ἀναχώρηση τῶν Γερμανικῶν
στρατευμάτων Κατοχῆς, τόν Ὀκτώβριο τοῦ
1944, ξεκίνησε ἡ ἐμφύλια διαμάχη γιά τήν
κατάκτηση τῆς ἐξουσίας. Ἡ διαμάχη αὐτή
ἐντάθηκε στίς ἀρχές Δεκεμβρίου, μέ τά
γεγονότα πού ἔμειναν στήν ἱστορία ὡς «Δεκεμβριανά». Ἡ Ὁργάνωση Περιφρού-
ρησης Λαϊκοῦ Ἀγῶνα (Ο.Π.Λ.Α.) καί τό σῶμα τῆς Πολιτοφυλακῆς, ἔνοπλες
ὁργανώσεις κατευθυνόμενες ἀπό τίς ἀντάρτικες στρατιωτικές δυνάμεις τοῦ
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, λάμβαναν ὁμήρους ἀπό τήν Ἀθήνα, ἀλλά καί εὐρύτερα ἀπό τίς
περιοχές τῆς Ἀττικῆς, τούς ὁποίους κατεύθυναν πρός τίς περιοχές τῆς Βοιωτίας.

Ποτέ στήν ἱστορία τῆς Ἀθήνας τόσοι πολλοί ἄνθρωποι δέν συνελήφθησαν
καί δέν κρατήθηκαν γιά τρεῖς περίπου μῆνες ὅμηροι, δέν ἐκτελέσθηκαν ἤ
πέθαναν καθ’ ὁδόν λόγῳ τῆς ταξικῆς τους προέλευσης ἤ λόγῳ τῶν πολιτικῶν
τους φρονημάτων36.

34 Ἀρχιεπισκόπου πρ. Ἀθηνῶν Ἰακώβου (Βαβανάτσου), Τό νόημα τῆς ἡγεσίας, σσ. 62-63.
35 Ἐπιστολή πρός τόν π. Κωνσταντῖνο Νικόπουλο, τέλη 1968. Ἀρχεῖο Ἀρχιμ. Τιμοθέου Ἀγγελῆ.
36 Σάκη Μουμτζῆ, Ἡ κόκκινη βία (1943-1946) – Ἡ μνήμη καί ἡ λήθη τῆς Ἀριστερᾶς, ἐκδ. «Ἐπί-
κεντρο», Δ´ ἔκδ., Θεσσαλονίκη 2018, σελ. 194.
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Τό ἴδιο συνέβη καί στήν Κερατέα. Ὁ π. Ἰάκωβος βλέποντας τίς συλλήψεις
προσῆλθε αὐτοβούλως καί δήλωσε ὅτι καί ἕναν κάτοικο ἀπό τήν Κερατέα νά
συλλάμβαναν θά ακολουθοῦσε καί ἐκεῖνος. Πράγμα τό ὁποίο καί ἔπραξε, στη-
ρίζοντάς τους κατά τή διάρκεια ὅλης τῆς πορείας τους. Συγκινητικό ἦταν τό
γεγονός ὅτι προσέφερε ἀκόμα καί τά ὑποδήματά του καί ὁ ἴδιος πορεύτηκε
καί ἐπέστρεψε στήν Κερατέα ἀνυπόδητος. Γιά τή λεπτομέρεια αὐτή ἡ Ἀγγε-
λική Μήτρου ἀναφέρει: «Η ξαδέρφη μου, Ἐλευθερία Ἀλεξίου, στή διαδρομή
ἦταν ξυπόλητη καί εἴχαν ματώσει τά πόδια της. Ὁ π. Ἰάκωβος ἔβγαλε τά
παπούτσια του καί τῆς τά ἔδωσε νά τά φορέσει» 37.

Ὁ δέ συγγραφέας Κωνσταντῖνος Τσοπάνης σημειώνει γιά τό γεγονός αὐτό:
«Ἀπό ἐκείνη τή βραδυά τοῦ Ἁγίου Νικολάου κι ἔπειτα ἄρχισε ἡ μεγάλη ὁδύσ-
σεια τῶν ἀπαχθέντων, ἀφοῦ τούς μετέφεραν πεζῇ μέχρι τή Νέα Μάκρη κι ἀπό
ἐκεῖ ὥς τή Θήβα. Στό μακρύ καραβάνι αὐτό τῶν μελλοθανάτων πού ἀνέβαιναν
ἀργά καί βασανιστικά τόν δικό τους Γολγοθᾶ πρός τήν ἐκτέλεση, προστίθεντο
κατά καιρούς καί νέα ἄτομα, πού εἶχαν ἐν τῷ μεταξύ συλληφθεῖ τίς ἐπόμενες
ἡμέρες στήν Κερατέα, ὄπως ἦταν ἡ Ρίτσα τοῦ Ἀντρέα Ἀλεξίου, ἡ Ἰφιγένεια
Ἀντωνίου, καθώς καί ὁ πατήρ Ἰάκωβος Σχίζας, ἀρχιμανδρίτης πού ὑπηρετοῦσε
τότε στόν τόπο μας καί πού ἀργότερα ἀνεδείχθη σέ μητροπολίτη Λαρίσης» 38.

Ἐν τέλει, ὅλοι οἱ ἀπαχθέντες ἀπό τήν Κερατέα, μαζί μέ τόν ποιμένα τους
ἐπέστρεψαν σῶοι. Ἡ στάση καί ἡ συμπεριφορά τοῦ π. Ἰακώβου ἦταν ἀναμε-
νόμενη. Δέν μποροῦσε νά συμπεριφερθεῖ ἀλλιῶς, ἀφοῦ καί ἐκεῖνος μαζί μέ τόν
Μητροπολίτη του ἀναρωτιόταν «Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἡσυχάζω, νά μήν
αἰσθάνωμαι, ὅτι πνίγεται ἡ ἐλευθερία μου, ὅταν καί ἕνας “ἐλάχιστος ἀδελφός”
τοῦ Κυρίου δυναστεύεται;» 39.

Φιλανθρωπική δράση
Κατά τή χρονική περίοδο πού μελετοῦμε, ὁ Μητροπολίτης Ἰάκωβος

Βαβανᾶτσος εἶχε ὁργανώσει τά φιλόπτωχα ταμεῖα τῶν κατά τόπους ἐνοριῶν
τῆς Μητροπόλεως, ἐνῶ τό 1941 εἶχε συστήσει τήν «Κοινωνική Ἀλληλεγγύη».
Ἡ ὁργάνωση αὐτή λειτουργοῦσε παράλληλα μέ τόν Ἐθνικό Ὀργανισμό Χρι-
στιανικῆς Ἀλληλεγγύης (Ε.Ο.Χ.Α.), πού εἶχε ἱδρύσει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος Δαμασκηνός. Μέσω αυτῶν παρεχόταν στό ποίμνιο κάθε

37 Ἐπιστολή Ἀγγελικῆς Δημ. Μήτρου.
38Κωνσταντίνου Τσοπάνη, «Ἕνα Ἔγκλημα χωρίς Τιμωρία – Ἡ ἐκτέλεση τῶν Ἀναστασίου καί Δημητρίου
Ζαρολιάγκη κατά τά Δεκεμβριανά τοῦ 1944», Περ. Μεσογείτικα Χρονικά, Καλοκαίρι 2018, σελ. 32.
39 Ἀρχιεπισκόπου πρ. Ἀθηνῶν Ἰακώβου (Βαβανάτσου), Τό νόημα τῆς ἡγεσίας, σελ. 34.

ΜΕΡΟΣ Γ´. ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΣ

192

ΑΓΓΕΛΗΣ.qxp_Layout 1  16/05/2020  19:34  Page 320



εἴδους ἐνίσχυση ὑλική, ἰατρική, ἠθική καί πνευματική40. Στό ἔργο αὐτό ὁ π.
Ἰάκωβος ἦταν ὄχι μόνον ἀρωγός, ἀλλά καί πρωτοπόρος.

Ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκαν-
δαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;» (Β´ Κορ. 11, 29) ἐκφράστηκε στό ἔργο τοῦ
π. Ἰακώβου. Τό ἐνδιαφέρον του ἀνύστακτο. Μποροῦσε νά καυχηθεῖ ὅτι «γινώ-
σκω τά ἐμά, καί γινώσκομαι ὑπό τῶν ἐμῶν... καί τήν ψυχήν μου τίθημι ὑπέρ
τῶν προβάτων» (Ιω. Ι, 14). Γνώριζε τίς ἀνάγκες ὅλων, τίς δυσκολίες, τά προ-
βλήματα, ποιοί πεινοῦσαν, ποιοί ἦταν ἀσθενεῖς. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ ἦταν νά
καταστεῖ τόσο ἀγαπητός σέ ὅλους τούς κατοίκους. «Ἐπί Κατοχῆς ὅλες οἱ
οἰκογένειες εἶχαν βοηθηθεῖ ἀπό τόν π. Ἰάκωβο. Ἐπισκεπτόταν ὅλα τά σπίτια
καί παρεῖχε μεγάλη βοήθεια. Ἰδίως σέ αυτούς πού πεινοῦσαν παρεῖχε μεγάλη
στήριξη, γι’ αὐτό καί δέν θά ἔβρισκες Κερατιώτη πού νά μήν τόν ἀγαποῦσε» 41.

Ἡ ἀναχώρηση ἀπό τήν Κερατέα
Ἡ διακονία τοῦ π. Ἰακώβου στήν Κερατέα ἔμελλε σύντομα νά τελειώσει.

Ὁ Μητροπολίτης Ἰάκωβος Βαβανάτσος τόν χρειαζόταν στήν ἕδρα τῆς Μητρο-
πόλεως, στήν Κηφισιά. Τό καλοκαίρι τοῦ 1946, τόν μετέθεσε στήν Ἐνορία τῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κεφαλαρίου Κηφισιᾶς. Σίγουρα σχεδίαζε ἤδη
τήν προαγωγή του, γι’ αὐτό καί τό 1948 τοῦ ἀνέθεσε τή θέση τοῦ Πρωτοσυγ-
κέλλου τῆς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος.

Ὁ Μητροπολίτης Ἰάκωβος σέ ἔγγραφό του, τόν Μάιο τοῦ 1950, βεβαίωνε
«ὅτι ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος Σχίζας διωρίσθη τὸ πρῶτον ἐν τῇ καθ’ ἡμᾶς
Ἱερᾷ Μητροπόλει τὴν 5ην Ὀκτωβρίου 1943 ὡς ἐφημέριος τοῦ ἐν Κερατέᾳ
Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἀπὸ δὲ τῆς 11ης Ἰουλίου 1946 καὶ μέχρι
τοῦδε ὑπηρετεῖ ὡς ἐφημέριος τοῦ ἐνταῦθα Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος» 42.

Ἡ θλίψη τῶν κατοίκων τῆς Κερατέας ἦταν μεγάλη, ἀντιλαμβάνονταν ὅμως
ὅτι ἐπρόκειτο γιά κίνηση ἐπιβεβλημένη τόσο γιά τήν πρόοδο τοῦ πνευματικοῦ
ἔργου στήν Κηφισιά ὅσο καί γιά τήν πορεία τοῦ π. Ἰακώβου. Γιά τήν ἀναχώ-

40 Ἀθανασίου Ἀγγελοπούλου, «Ἰάκωβος, Ἀρχιεπίσκοπος πρ. Ἀθηνῶν - Βιογραφική σκιαγράφηση
– Σελίδες τῆς Ἐκκλησιαστικῆς καί Πολιτικῆς Ἱστορίας τοῦ 20οῦ αἰῶνα», Ἀναδρομή–Τιμητικόν
Ἀφιέρωμα εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον πρ. Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κυρόν Ἰάκωβον Βαβανᾶτσον,
Μέγαρα 1991, σελ. 31.
41 Μαρτυρία Χρήστου Γ. Ρώμα.
42 Ἀρχεῖο Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὡρωποῦ.
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ρησή του ἀναφέρουν «Ἔκλαψε ὅλη ἡ Κερατέα ὅταν ἔφυγε»43 καί συμπληρώ-
νουν ὅτι ὅλοι «... λυπήθηκαν πολύ γιατί τόν ἀγάπησαν σάν πατέρα τους καί
τόν θυμοῦνται πάντα γιά τήν ἀπλότητά του, τήν κατήχησή του καί τήν ἁγιο-
σύνη του. Μακάρι ὁ Θεός νά τόν ἀνταμείψει γι᾽ αὐτά πού μᾶς δίδαξε!»44.

Μετά τήν ἀναχώρηση ἀπό τήν Κερατέα
Ὁ π. Ἰάκωβος, πάντοτε καί παντοῦ, μιλοῦσε γιά τή διακονία του στήν

Κερατέα. Ἔκανε μάλιστα ἀναφορές ἀκόμη καί σέ κωμικά γεγονότα σχετικά
μέ τή ζωή τῶν κατοίκων, περί τῆς καλῆς οἰνογνωσίας, ἀλλά καί τῆς μεγάλης
οἰνοποσίας τους45.

Παρά τή μετακίνησή του διατήρησε τίς σχέσεις καί τήν ἐπικοινωνία του μέ
Κερατιῶτες46. Ἐξ οὗ καί πολλοί παρέστησαν στήν εἰς ἐπίσκοπον χειροτονία
του στίς 18 Μαΐου 1960, στόν Μητροπολιτικό Ναό τῶν Ἀθηνῶν.

Μετά τήν ἀνάρρησή του στόν θρόνο τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης ἐπισκέφτη-
κε τήν Κερατέα καί λειτούργησε στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ἡ χαρά, ἀλλά
καί ὁ συγκίνηση τῶν κατοίκων ἦταν ἔκδηλη καί μάλιστα «... μετά τή Λειτουργία
γύρισε τά καφενεῖα στήν πλατεία, γύρῳ ἀπό τόν Ναό καί εὐλογοῦσε ὅλους» 47.

«Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ» ὅτι τήν ἴδια περίπου περίοδο, συμμετεῖχε σέ ἀρχιε-
ρατικό συλλείτουργο κατά τήν πανήγυρη τῆς Ἀναλήψεως Κυρίου, στόν ὁμώ-
νυμο Ναό τοῦ Κορωπίου, προεξάρχοντος τοῦ Μητροπολίτου Ἰακώβου Βαβα-
νάτσου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ Μητροπολίτου Ἄρτης Ἰγνατίου Τσίγκρη.
Ἐπίσης, προεξῆρχε στήν πανήγυρη τῆς Ἀναλήψεως στόν ἴδιο Ναό τό 1974,
ὁπότε εἶχε ἐκλεγεῖ, ἀλλά δέν εἶχε χειροτονηθεῖ καί ἐνθρονισθεῖ ὁ Μητροπο-
λίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Ἀγαθόνικος48.

Ἀργότερα, τό 1968 οἱ κάτοικοι τῆς Κερατέας ἔνιωσαν μεγάλη θλίψη γιά τό
γεγονός τῆς ἀναγκαστικῆς παραιτήσεώς του ἀπό τόν ἱστορικό θρόνο τῆς
Μητροπόλεως Λαρίσης. Δέν μποροῦσαν νά διανοηθοῦν τίς πιέσεις γιά παραί-
τηση, ἀλλά καί νωρίτερα, τό 1960, τά ἀρνητικά σχόλια γιά τό βιβλίο του Ἡ

43 Μαρτυρία Κερασούλας συζ. Ἀντ. Κορρέ.
44 Ἐπιστολή Ἀγγελικῆς Δημ. Μήτρου.
45 Μαρτυρία Ἰωάννου Ρούσσου, διατελέσαντος νεωκόρου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος
Κεφαλαρίου Κηφισιᾶς.
46 Ἐνδεικτικά νά ἀναφερθεῖ ἡ σχέση του μέ τόν Νικόλαο Γρ. Μπίλιο, ὁ ὁποίος διακονοῦσε τόν π.
Ἰάκωβο ὡς ὁδηγός, μετά τήν παραίτησή του καί τήν ἐπιστροφή του στήν Ἀθήνα.
47 Μαρτυρία Κων/νου Εὐαγγ. Κορωνιᾶ.
48 Μαρτυρία π. Πέτρου Φαραζῆ, Ἐφημερίου Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Πάντων Κορωπίου.
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Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, τά ὁποῖα καί ἐντύπως δημιουρ-
γοῦσαν ἀρνητικό κλῖμα ἐναντίον τοῦ π. Ἰακώβου49.

Ὁ ἐκ Λαρίσης νομικός καί μουσικοδιδάσκαλος Ἰωάννης Γεννατᾶς ἀναφέρει
γιά τή βιωτή καί γιά τά τέλη τοῦ π. Ἰακώβου: «Ὑπῆρξε ἀπλός, λιτός, πρᾶος,
στοργικός πνευματικός πατέρας καί ἔχαιρε σεβασμοῦ ὑπό πάντων. Ἡ εἴδηση
τῆς παύσεώς του ἐκ τῶν καθηκόντων του ἄνευ αἰτίας καί δικαιολογίας...
σκόρπισε θλίψη μεγάλη καί ἀσύλληπτα συναισθήματα συμπαραστάσεως καί
ἀπείρου σεβασμοῦ στό πρόσωπό του, ὁ ὁποῖος ἐδέχθη τό "πλῆγμα" πρᾶος
καί νηφάλιος. Ἀπεσύρθη ἤρεμος, ὅπως ἦτο στήν οἰκία του στό Κεφαλάρι
Ἀττικῆς, ὡς ἄλλος ἀσκητής μέσα στόν κόσμο τόν πολυθόρυβο καί δυσώνυμο.

»Τό μόνον πού πέτυχαν οἱ διῶκτες του ἦταν νά ἀνεβάσουν τή δημοτικό-
τητά του, τίς ἀρετές του, τήν ἁπλότητά του, τόν σεβασμό τοῦ ποιμνίου του
καί ὄχι μόνον, εἰς τά ὕψη!

»Δέν εἶναι ὑπερβολή ὅτι ἡ Λάρισα, ἡ Θεσσαλία, ἀλλά καί ἡ Ἀττική περι-
μένουν ἀπάντηση στό μεγάλο ἐρώτημα "γιατί" τῆς ἀποπομπῆς του!».

Ἡ ἀγαθή ἀνάμνηση
«Ἔστι δέ καί ἄλλα πολλά ὅσα ἐποίησεν...» ὁ π. Ἰάκωβος κατά τήν τριετή

διακονία του στήν Κερατέα. Παρά τό ὅτι ὁ χρόνος τά ξεθώριασε, δέν κατάφε-
ρε ἐντούτοις νά τά σβήσει. Πρό ἐτῶν, συνέβη σέ συζήτηση νά ἀκουστεῖ τυχαία
τό ὄνομα «π. Ἰάκωβος». Καί τότε ἡ γηραιότερη ρώτησε μέ ἔκδηλο ἐνδιαφέρον
«Ποιός π. Ἰάκωβος; Ὁ δικός μας!».

Στά δίπτυχα τῶν κεκοιμημένων ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου
Κερατέας οἱ λειτουργοί μνημονεύουν σέ κάθε Θεία Λειτουργία «Ὑπέρ ἀνα-
παύσεως Ἰακώβου ἀρχιερέως».

Ὁ «Κύριος οἶδε» καί Ἐκεῖνος θά ἀποδώσει τόν μισθό «τῶν φρονίμων καί
πιστῶν οικονόμων». Σέ κήρυγμά του στίς 23 Οκτωβρίου τοῦ 1954, ὡς Πρωτο-
σύγκελλος πλέον τῆς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος, θά ὁμολογήσει:
«Οἱ ἔπαινοι τῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου δέν ἀνήκουν εἰς ἀνθρώπους, ἀλλ’
εἰς μόνον τόν Ἀγωνοθέτην Θεόν, κατά τό “ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλ’
ἐκ τοῦ Θεοῦ” …ὅστις ἐνώπιον Ἀγγέλων καί ἀνθρώπων, βραβεύων τούς
πιστούς του ἐργάτας θά ἀναφωνήση: “Εὖ, δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ˙ εἴσελθε εἰς
τήν χαράν τοῦ κυρίου σου” (Ματθ. 25, 21)» 50.

49 Μαρτυρία Σταματίου Κων. Μανώλη (1915-2015).
50 Ἀρχιμ. Ἰακώβου Ἀνδρ. Σχίζα, Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ (καί ἕτερα τινά
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Αὐτός εἶναι, ἐν ὀλίγοις, ὁ ἀπόηχος τοῦ ἔργου του, γιά τό ὁποῖο προσέφερε
τήν ἰκμάδα τῶν δυνάμεών του. Κανείς ἄλλος κληρικός πού διακόνησε στήν
Κερατέα, δέν ἄφησε σέ τόσο μικρό χρονικό διάστημα τόσο μεγάλη φήμη.
Πραγματικά, «Ἄφησε καλές καί ἀγαθές ἀναμνήσεις. Ποτέ δέν τόν ξέχασε ἡ
Κερατέα!» 51. Αὐτή του ἡ θυσιαστική προσφορά γράφτηκε ἀνεξίτηλα στίς καρ-
διές τῶν κατοίκων τῆς Κερατέας καί εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά τόν χαρακτηρί-
σουν ὡς «ὁ π. Ἰάκωβος, ὁ δικός μας!».

θέματα ἐκ τῆς Καινῆς Διαθήκης), ἐν Ἀθήναις 1960, σελ. 72.
51 Μαρτυρία Χρήστου Γ. Ρώμα.

ΜΕΡΟΣ Γ´. ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΣ
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Εἰκ. 4. Ἡ ὑπογραφή τοῦ Ἀρχιμ. Ἰακώβου Σχίζα, στό Βιβλίο
Θανάτων τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κερατέας (1912-1960).
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