
Ὁμιλία στήν ἑορτή τοῦ Ὁσίου Γερασίμου
(16 Αὐγούστου 2018, Κεφαλληνία)

 «Διάσωσον ἀπό κινδύνων, Γεράσιμε θεοφόρε, 
τούς αἰτοῦντας τήν σήν ὀξείαν ἀντίληψιν, 

καί πρεσβευτήν κεκτημένους σε πρός τόν Κτίστην».

     Μεγάλη πνευματική ὠφέλεια ἀποκομίζουμε, ἀδελφοί μου, τιμώντας
τoύς ἁγίους μας.  Καί  τοῦτο διότι  ἐκεῖνοι,  ὡς πάρεδροι  στόν Θρόνο τοῦ
Θεοῦ, πρεσβεύουν γιά ὅλους ἐμᾶς. Ἐπιπλέον ἡ τιμή τῶν ἁγίων σημαίνει
καί  μίμηση τῆς  ζωῆς  τους.  Ἄνθρωποι  ἦσαν καί  ἐκεῖνοι,  ἔζησαν σέ μιά
κοινωνία μέ προκλήσεις καί προβλήματα, ἀντιμετώπισαν ἀκόμη διώξεις
καί ἀπειλή θανάτου. Ὅμως ἔμειναν κοντά στόν Θεό, ἀναγνωρίζοντας τό
βραχύ τῆς ζωῆς καί τόν τελικό μας προορισμό πού εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν. Κάθε Ἅγιος ἔχει τό χαρακτηριστικό του γνώρισμα, δεδομένου
ὅτι  ὁ  Θεός  σέβεται  τήν  ἐλευθερία  τοῦ  προσώπου  καί  ἐπιτρέπει  τήν
ἀξιοποίηση  ἐκείνων  τῶν  χαρισμάτων  τοῦ  Ἁγίου  Πνεύματος  πού
καλλιεργεῖ ὁ καθένας. Γνωστό ἄλλωστε καί ἀποδεκτό ὅτι «ἀστήρ ἀστέρος
διαφέρει ἐν δόξει» (Α΄ Κορ. 15, 41).
     Ἐμεῖς βρισκόμαστε σήμερα ἐδῶ γιά νά τιμήσουμε ἕνα δικό μας ἅγιο,
τόν Ὅσιο  Γεράσιμο  Νοταρᾶ, τόν  ἄνθρωπο τῆς  προσευχῆς,  τῆς
νηστείας,  τῆς ὑπομονῆς,  τῆς προσφορᾶς,  τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης,
τῆς  προστασίας  τῆς  νεολαίας,  τόν  προστάτη  τοῦ  ὄμορφου  νησιοῦ
μας. Ἀπό  τά  πέρατα  τοῦ  κόσμου  λαμβάνουμε  ἐπιστολές  καί  ἄλλα
μηνύματα, ἀναφερόμενα ὅλα στόν προσφιλῆ μας Ἅγιο καί μέ τήν κοινή
κατάληξη «Ὁ Ἅγιος Γεράσιμος νά σέ προστατεύει, ἐσένα καί τούς οἰκείους
σου».
      Γόνος ἀρχοντικῆς οἰκογένειας τοῦ Βυζαντίου τῶν Νοταράδων, θά
μποροῦσε νά ἐπιδιώξει κοσμικές δάφνες ἤ νά διαπρέψει στόν ἀκαδημαϊκό
χῶρο, ἔχοντας ἄλλωστε τίς προϋποθέσεις, δεδομένης τῆς εὐφυΐας του καί
τῆς ὑψηλῆς παιδείας τήν ὁποία ἀπέκτησε. Θά ἀποκτοῦσε ἄν ἤθελε καί
ἐκκλησιαστικά ἀξιώματα, μέ τή λάμψη τοῦ ὀνόματος τῆς οἰκογένειάς του.
Στενοί συγγενεῖς του ὁ Δοσίθεος καί ὁ Χρύσανθος Νοταρᾶς, Πατριάρχες
Ἱεροσολύμων καί  ὁ Μητροπολίτης Κορίνθου ἅγιος Μακάριος Νοταρᾶς .
Μεταγενέστεροι οἱ πρωτεργάτες τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας  εἶναι ὁ
Ἰωάννης καί ὁ Πανοῦτσος Νοταρᾶς. 
   Ὁ δικός μας Γεράσιμος ξεκινάει τή ζωή του μέ ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ. Ἡ
ψυχή του ἀναζητάει μεγάλα καί θαυμαστά. Ἔχει ἀκούσματα καί θέλει νά
τά κάνει ἐμπειρίες. Μεταβαίνει, λοιπόν, στό κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας στήν
Κων/πολη καί λαμβάνει τήν Πατριαρχική Εὐλογία. Γίνεται μοναστής τοῦ
Ἁγίου  Ὄρους, ὅπου  λαμβάνει  καί  τό  ὄνομα  «Γεράσιμος».  Ἀπό  τό
«Περιβόλι  τῆς  Παναγίας», ὁδεύει  στά Πανάγια  Προσκυνήματα καί
βαδίζει στά ἴχνη τοῦ Κυρίου. Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων τόν ἐκτιμᾷ καί
τοῦ ἀναθέτει τή διακονία τοῦ Παναγίου Τάφου. Μετά τήν ἀπαιτούμενη
δοκιμασία  τόν  χειροτονεῖ  Διάκονο καί  Πρεσβύτερο.  Ὅμως ὁ  Γεράσιμος
συνεχίζει στή Δαμασκό, στήν Ἀντιόχεια, στό Θεοβάδιστο Σινᾶ, τήν ἔρημο
τῆς Θηβαΐδας, στήν Ἀλεξάνδρεια, στήν Κρήτη, στή Ζάκυνθο, γεμᾶτος
ἱερές  ἐμπειρίες,  μέ  ἐνισχυμένη  τήν  πίστη  καί  ἀποφασισμένος  νά
ἀφοσιωθεῖ  ὁλοκληρωτικά  στόν  Θεό.  Τήν  ἴδια  ἐποχή  γεννιέται  στή
Ζάκυνθο ὁ Ἅγιος Διονύσιος καί μιά παράδοση θέλει νά τόν ἔχει βαπτίσει
ὁ  ἅγιος  Γεράσιμος.  Πάντως  εἶναι  βέβαιο  ὅτι  ὁ  ἅγιος  Διονύσιος
ἐπηρεάστηκε ἀπό τήν προσωπικότητα τοῦ ἁγίου Γερασίμου. Ἡ δημοφιλία
καί  ἡ  συναφής  ἐνόχληση  ὠθοῦν  τόν  Ὅσιο  νά  φύγει  στήν  Κεφαλονιά.



Ἀσκητεύει  στό  σπήλαιο  τοῦ  Ἀργοστολίου,  γιά  πέντε  χρόνια.  Γιά
περισσότερη  ἡσυχία γιά τήν προσευχή του, στρέφεται στά Ὁμαλά στούς
πρόποδες τοῦ Αἴνου. Τοῦ παραχωρεῖται τό ἐρημοκκλήσι τῆς Παναγίας
καί,  μέ  ἐπισκοπική  εὐλογία, ἱδρύει  τή  Μονή  τῆς «Νέας Ἱερουσαλήμ».
Σεβόμενος τόν Οἰκουμενικό Θρόνο,  θέτει  τή  Μονή ὑπό τήν προστασία
του. Σύντομα ἡ φήμη του ἐξαπλώνεται σέ ὅλο τόν χριστιανικό κόσμο καί
ἀρχίζουν νά συρρέουν οἱ πιστοί γιά νά τόν ἀκούσουν.
    Στά Ὁμαλά καλλιεργεῖ  τή «Μνήμη  Θανάτου». Τόν  ἀπασχολοῦν  τά
στάδια  τῆς  πνευματικῆς  ἀνόδου.  Ξεκινᾷ  ἀπό  τήν Κάθαρση,
ψυχοθεραπευτική διαδικασία πού συνίσταται  ἀφενός στήν ἀναγνώριση
ὅτι «ὁ Χριστός ἦλθε ἁμαρτωλούς σῶσαι, ὧν πρῶτος εἰμί ἐγώ» (Α΄Τιτ. 1, 15)
καί ἀφετέρου στήν ἀποβολή ἀπό τήν ψυχή ὅλων τῶν κακῶν πού ἔχουν
ἐμφιλοχωρήσει στήν ὕπαρξη καί τήν ταλαιπωροῦν. Εἶναι ὁ ἐγωισμός, ἡ
περιέργεια, ἡ ζήλεια, ἡ κατάκριση, ἡ μνησικακία, ὁ φθόνος, ἡ ἀδιαφορία
καί ὅλα τά συναφῆ. Δέν εἶναι εὔκολο τό στάδιο αὐτό∙ εἶναι ἐπίπονο καί
χρονοβόρο. Θέλει θερμή προσευχή μέ νηστεία καί ἕνα ἀδιάκοπο ἀγῶνα,
μέ τή συνδρομή τοῦ Πνευματικοῦ μας, μέ τή συχνή καταφυγή μας στό
ἱερό μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως, μέ τή συνεχῆ ἐνατένιση πρός τά Ἄνω
καί μέ τήν ἑδραἰα πεποίθηση ὅτι μόνο ἡ προσπάθεια εἶναι δική μας∙ τό
ἀποτέλεσμα εἶναι τοῦ Θεοῦ.
     Ἑπόμενο  στάδιο  τῆς  πνευματικῆς  ἀνόδου  εἶναι  ἡ Ἔλλαμψη καί  ὁ
Φωτισμός. Ὅταν ἡ ὕπαρξη καθαριστεῖ ἀπό τά ἄσχημα καί τά περιττά,
τότε ἀφήνεται χῶρος γιά νά εἰσέλθει μέσα μας τό φῶς. Εἶναι τό ἴδιο φῶς
πού ἀναζητοῦσε διαρκῶς ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς,  κραυγάζοντας
«Κύριε,  φώτισόν  μου  τό  σκότος». Ὅταν  φωτιστοῦμε  ἐσωτερικά,  τότε
προφανῶς  μποροῦμε  νά  συνομολογήσουμε  μέ  τόν  Ἀπόστολο  Παῦλο
«(πάντα) ἡγοῦμαι σκύβαλα εἶναι ἵνα Χριστὸν κερδήσω» (Φιλιππ. 3, 8). Ὅλα
πιά τά κοσμικά εἶναι ἀδιάφορα καί ἀπορριπτέα, προκειμένου  νά εἴμαστε
μέ τόν Χριστό καί  κυριολεκτικά Ἐκεῖνος κυριαρχεῖ  μέσα μας,  κατά τό
ἀποστολικό, «ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δέ ἐν ἐμοί Χριστός» (Γαλ. 2, 20).
      Ὁ Ὅσιος ζεῖ βίο ἀσκητικό καί ἐμπνέει μέ τή ζωή και μέ τή διδασκαλία
του,  ἐκπαιδεύει  τίς Μοναχές καί στηρίζει  τούς πιστούς. Καταξιώνοντας
τήν  ὕπαρξή  του,  διήνυσε  τό  παρόν  στάδιο  καί ἐκοιμήθη στίς 15
Αὐγούστου  1579. Στήν  ἀνακομιδή  τοῦ  ἱεροῦ  λειψάνου  του  βρέθηκε
ἄφθορος καί εὐώδης, γεγονός πού δείχνει ὅτι ὁ Ὅσιος εἶχε εἰσέλθει καί
στό  τρίτο  στάδιο  τῆς  πνευματικῆς  ζωῆς.  Εἶναι  τό  στάδιο  τῆς Θέωσης.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι δέν μπορεῖ νά δεῖ κανείς τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ (Ἐξ. 33,
20), ἀλλά εἶναι ἐπίσης ἀλήθεια ὅτι ὁ Θεός δέν εἶναι μόνο οὐσία ἀλλά καί
ἐνέργεια. Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ ὡς ἄκτιστος ἐνέργεια καθαγιάζει καί θεώνει
τόν ἄνθρωπο. Ἀγγίζοντας ἕνα ἠλεκτρικό καλώδιο γυμνό, θά πεθάνουμε.
Ἄν  ἑνώσουμε  ὅμως  μία  λάμπα  μέ  τό  καλώδιο,  τότε  φωτιζόμαστε.
Ἀπολαμβάνουμε τήν ἐνέργεια τοῦ ἠλεκτρικοῦ ῥεύματος, ἀλλά τήν οὐσία
του  δέν  μποροῦμε  νά  τήν  πιάσουμε.  Κάτι  παρόμοιο  συμβαίνει  μέ  τήν
ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

   Ὁ θαυματουργός μας Ἅγιος εἶναι προστάτης τοῦ νησιοῦ μας καί τιμᾶται
ἀπό ὅλο τόν κόσμο. Τόν ἐπικαλούμαστε στίς δυσκολίες καί στά διάφορα
προβλήματά μας. Ὁ ἅγιος ἦταν καταφυγή μας στούς σεισμούς πού μᾶς
ἔπληξαν στό παρελθόν. Τό 1953 ἰσοπεδώθηκε τό νησί καί πρό τετραετίας
πολλά σπίτια κρίθηκαν ἀκατάλληλα καί πολλοί Ἱεροί Ναοί ὑπέστησαν
ρωγμές. Σέ ἐκεῖνον δεηθήκαμε τήν 26η Ἰανουαρίου 2014,  ὅταν μεγάλος
σεισμός καί ἀρκετοί μετασεισμοί τάραξαν τοῦτο τό πανέμορφο πετράδι



τοῦ Ἰουνίου.   Ὅλοι  σπεύσαμε νά στηρίξουμε τήν τοπική Ἐκκλησία καί
τούς  πιστούς  τοῦ  μυροβόλου  νησιοῦ.  Καμαρώσαμε  τήν  καρτερία  τῶν
ἀνθρώπων καί τήν θέλησή τους νά ἀποκαταστήσουν τίς ζημιές καί νά
ἐπαναφέρουν τήν ὀμορφιά. Οἱ εὐγενεῖς  Κεφαλονῆτες ἀναστήλωσαν καί
κατέστησαν τό νησί  πιό  ὄμορφο καί  πιό  φιλόξενο. Eἶναι συνέχεια μαζί
μας ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ πρεσβεία τῆς Παναγίας, καί μᾶς συνοδεύει πάντα
ἡ εὐλογία τοῦ Ἁγίου Γερασίμου. Τό εὐλογημένο νησί τοῦ Ὁσίου ἀτενίζει
τό μέλλον μέ αἰσιοδοξία καί ἡ νέα γενιά ζητάει τήν προστασία του. 
    Κλείνοντας τίς ταπεινές μου σκέψεις, θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω τόν
Σεπτό Ποιμενάρχη σας καί  πολύ ἀγαπητό μου ἐν Χριστῷ ἀδελφό Σεβ.
Μητροπολίτη κ. Δημήτριο, ποιμαίνοντα μετ’ ἐπιστήμης καί ἀγάπης, γιά
τήν τιμητική του πρόσκληση καί τήν εὐκαιρία τῆς συμπροσευχῆς πού μοῦ
ἔδωσε. Τοῦ εὔχομαι ἔτη πολλά καί καρποφόρα, μέ ὑγεία καί αἰσιοδοξία. 
   Ὁ Ἅγιος Γεράσιμος νά πρεσβεύει ὑπέρ ἡμῶν πρός τόν Κύριο γιά τήν
εἰρήνη  τοῦ  κόσμου,  γιά  τό  νησί  μας,  γιά  τούς  ἁπανταχοῦ  τῆς  γῆς
ἀδελφούς Κεφαλλῆνες.

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα

+ Ὁ Νικαίας Ἀ λέ ξ ι ο ς


