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ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ Ι.Μ. ΠΑΤΡΩΝ

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε 
η αιµοδοσία της Ιεράς Μητροπό-
λεως Πατρών στην πλατεία βα-
σιλέως Γεωργίου Α΄ το διάστηµα 
10 έως 22 Μαΐου. Ο λαός ανταπο-
κρίθηκε στην έκκληση του Σεβα-
σµιώτατου Μητροπολίτη Πατρών 
κ.κ. Χρυσόστοµου για προσφο-
ρά λίγης ποσότητος από το αίµα 
µας, έτσι ώστε να καλυφθούν οι 
ανάγκες, τις οποίες αντιµετωπί-
ζουν ασθενείς των νοσοκοµεί-
ων της πόλης µας, αλλά και γενι-
κότερα, αφού πολλές φορές η Ιε-
ρά Μητρόπολη, ως προς το θέµα 
αυτό, εξυπηρέτησε ανάγκες ασθε-
νών και σε άλλες περιοχές. Η αιµοδοσία απέδωσε 104 φιάλες 
αίµατος και έγινε σε συνεργασία µε τα αιµατολογικά κέντρα και 
τις αρµόδιες υπηρεσίες των Νοσοκοµείων Γ.Π.Ν.Π. «Παναγία 
η Βοήθεια» και «Αγιος Ανδρέας». 
ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ ΣΤΟΝ Π. ΠΕΡΙΚΛΗ ΡΙΠΙΣΗ
Την ευθύνη της αιµοδοσίας και την οργάνωση είχε ο υπεύθυνος 
του τοµέα Αιµοδοσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, αιδεσι-
µολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Περικλής Ρίπισης, εφηµέ-
ριος του ιερού ναού Παντοκράτορα, ο οποίος, µαζί µε τους συ-
νεργάτες του, εργάστηκαν φιλότιµα για µια ακόµη φορά, ώστε 
να καλυφθούν οι ανάγκες σε αίµα πολλών συνανθρώπων µας. 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ
Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστοµος επαί-
νεσε τόσο τον π. Περικλή για τον ζήλο µε τον οποίο εργάζεται 
στον συγκεκριµένο τοµέα που του έχει αναθέσει η Ιερά Μητρό-
πολη, όσο και τους συνεργάτες του, όπως και όλους όσοι προ-
σήλθαν για να δώσουν λίγο από το αίµα τους για την βοήθεια και 
την σωτηρία της ζωής των συνανθρώπων µας.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Η Πάτρα δεν ξεχνά!
Î

εκίνησε ήδη η αντίστρο-
φη µέτρηση για την έλευ-
ση στην Πάτρα των οστών 
του Παλαιών Πατρών Γερ-

µανού, τα οποία φυλάσσονται 
στην ιδιαίτερη πατρίδα του 
θρυλικού ιεράρχη, τη ∆ηµη-
τσάνα. Η άφιξη αναµένεται στις 
11 Ιουνίου, µε τα οστά να πα-
ραµένουν στην πόλη µας και 
συγκεκριµένα στον ιερό ναό 
του Αγίου Ανδρέα έως τη ∆ευ-
τέρα 14 Ιουνίου.
Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο 
πρόγραµµα των εορτασµών για 
την συµπλήρωση των 200 χρό-
νων από την έναρξη της Επα-
νάστασης του 1821.
Η υποδοχή των οστών θα γί-
νει στον ιερό ναό του Αγίου 

Ανδρέα την Παρασκευή στις 
7µ.µ., ενώ την Κυριακή 13 Ιου-
νίου θα τελεστούν και Θεία Λει-

τουργία και ιερό µνηµόσυνο. 
Φυσικά καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της παρουσίας των οστών στην 

Πάτρα, θα τηρούνται όλα τα 
προβλεπόµενα, λόγω πανδη-
µίας, µέτρα.

Στην εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου
Με ιδιαίτερη λαµπρότητα εορ-
τάσθηκε η µνήµη του Οσίου 
Ιωάννου του Ρώσου στην οµώ-
νυµη ενορία των Πατρών, η 
οποία βρίσκεται στην Τέρψη. 
Την παραµονή της εορτής, τον 
πανηγυρικό εσπερινό τέλε-
σε ο προϊστάµενος του ιερού 
Μητροπολιτικού ναού της Ευ-
αγγελιστρίας, αρχιµανδρίτης 
π. Αµβρόσιος Γκουρβέλος. 
Ανήµερα της εορτής, της πα-
νηγυρικής Θείας Λειτουργί-
ας προεξήρχε ο Επίσκοπος 
Κερνίτσης κ. Χρύσανθος. Στην 
οµιλία του, ο Θεοφιλέστατος 
ανέπτυξε τον βίο του Οσίου Ιω-
άννου του Ρώσου, τονίζοντας 
ότι «η Αγία µας Ορθόδοξος 
Εκκλησία είναι αγιάζουσα, η 
ταµιούχος της Θείας χάριτος 
και η κιβωτός της σωτηρίας 

µας». Στη συνέχεια αναφέρ-
θηκε στο ρόλο που παίζει η 
Χριστιανική οικογένεια στην 
ανατροφή των παιδιών «όπως 
ακριβώς έπραξαν και οι γονείς 
του Οσίου Ιωάννου που τον 
γαλούχησαν µε τα νάµατα της 
Ορθοδοξίας».

> Αρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία και το τεσσαρακονθήµερο 
µνηµόσυνο του µακαριστού π. 
Γρηγορίου Πετρούτσου, τελέ-
στηκαν το Σάββατο 29 Μαΐου 
στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου 
Καλουσίου του δήµου Ερυµάν-
θου. Το µνηµόσυνο τέλεσε ο 

Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύ-
σανθος, ο οποίος έκανε λό-
γο για τη µεγάλη απώλεια του 
στοργικού «πατέρα» της συ-
γκεκριµένης ενορίας. «Είχα 
τη χαρά να τον γνωρίζω από 
πολλών ετών όταν παρακολου-
θούσε µαθήµατα στο Εκκλη-

σιαστικό φροντιστήριο των 
Πατρών και έµενε στην Εκ-
κλησιαστική εστία, εκεί τον 
γνώρισα πολύ καλά, αφού είχα 
την ευθύνη της καλής λειτουρ-
γίας και της επικοινωνίας µε 
τους σπουδαστές», τόνισε, µε-
ταξύ άλλων ο Θεοφιλέστατος.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ
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Ο Επίσκοπος Κερνίτσης στον ιερό ναό του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου Στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Καλουσίου

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις ξεκινούν 
και οι ιεροί ναοί της Ιεράς Μητροπό-
λεως Πατρών θα «διαβάσουν» ευχές 
για επιτυχία και φώτιση των νεαρών 
µαθητών και µαθητριών. Αναλυτικά:
Τη ∆ευτερα (6µ.µ.) θα τελεσθεί 
εσπερινός και ιερά παράκληση στον 
ιερό ναό των Αγίων Θεοδώρων ∆ε-
µενίκων.
Την Τρίτη (9.30µ.µ.) στην ιερά 
αγρυπνία που θα τελεσθεί στον ιε-
ρό ναό της Αγίας Ειρήνης Ριγανοκά-
µπου επί τη αποδόσει της εορτής του 
Πάσχα, θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά 
υπέρ υγείας, ενισχύσεως, φωτισµού 
και επιτυχίας των µαθητών και θα 
πραγµατοποιηθεί και αρτοκλασία.
Την ίδια ηµέρα (8.30µ.µ.-00:30) 
θα τελεσθεί αναστάσιµη αγρυπνία 
και στον ιερό ναό Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης Αγυιάς.

Για τους µαθητές 
που δίνουν 
Πανελλήνιες

Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστοµος µπροστά στα 
οστά του Παλαιών Πατρών Γερµανού. ∆εξιά η αφίσα των εκδηλώσεων 

Μαθήτριες των Σχολείων «Φως Εθνών» στην Κανάγκα πα-
ρουσίασαν τη ζωή και τις διδαχές της Αγίας Ματρώνας της 
Ρωσίδος, η οποία προέβλεψε την επιβολή του κοµµουνιστι-
κού καθεστώτος και στήριζε τους πιστούς κατά τη διάρκεια 
των διωγµών που υπέστησαν, κάνοντας, ταυτόχρονα, πολλά 
θαύµατα. Στο τέλος της εκδήλωσης, ο πατρινός Μητροπολί-
της Κανάγκας, κ. Θεοδόσιος, αφού επαίνεσε τις µαθήτριες 
για την συγκινητική και διδακτική παράσταση που παρουσί-
ασαν, ανέπτυξε στοιχεία από την ζωή της Αγίας Ματρώνας.

Ξεκινούν σήµερα οι εορτασµοί στον ιερό ναό 
Αγίων Αντωνίου και Χαραλάµπους στα Κρύα Ιτε-
ών για την πανήγηρη του Οσίου Παναγή του 
Μπασια του εν Κεφαληνία. Το πρόγραµµα έχει ως 
εξής:
ΣΗΜΕΡΑ: Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός µετ΄ 
αρτοκλασίας υπό του Αρχιµανδρίτη π. Γερβασίου 
Παρακεντέ, ιεροκήρυκα της Ι.Μ. Πατρών και αρ-
χιερατικό επίτροπο Περιφέρειας Ρίου (7.30µ.µ.). 
ΑΥΡΙΟ: Ορθρος-πανηγυρική Αρχιερατική Θεία 
Λειτουργία υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου 
Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου (7π.µ.), Εσπερινός-ιερά 
παράκληση υπό του π. Ανδρέου Γεωργακοπού-
λου, προϊσταµένου του ιερού ναού Αγίας Τριάδας 
και αρχιερατικού επιτρόπου Περιφέρειας Λαρίσ-
σου (7µ.µ.). Θα τεθούν προς προσκύνηση καιο 
αποτµήµατα ιερών λειψάνων του Οσίου. 

Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

∆ιήµεροι εορτασµοί
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΝΑΓΚΑΣ

Το «Φως Εθνών» στην Αφρική

Συγκεντρώθηκαν 
104 φιάλες αίµατος

Ο π. Περικλής Ρίπισης, 
υπεύθυνος της αιµοδοσίας, 
µε συµπολίτη µας

Ο π. Ιερόθεος 
Ανδρουτσόπουλος, 
προϊστάµενος του 
ιερού ναού Αγίου 

Νικολάου

        «Αν δεν υπήρ
      χαν αντίπαλοι,  
   δε θα υπήρχαν αγώ 
  νες. Κι αν δεν υπήρ
 χαν αγώνες, δεν θα 
  υπήρχαν 
   στεφάνια».
    Άγιος 
       Θεοφύλακτος



ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ

×
τισµένος στο ψηλότερο 
σηµείο του Πετροχωρί-
ου, µε θέα από τον Αρα-
ξο έως τη Γέφυρα Ρί-

ου-Αντιρρίου, ο ιερός ναός 
του Αγίου Γεωργίου αποτε-
λεί σηµείο αναφοράς όχι µό-
νο για το συγκεκριµένο χω-
ριό, αλλά για ολόκληρη την 
περιοχή.
Η ιστορία του ναού ξεκινάει 
στα τέλη του 19ου και στις 
αρχές του 20ού αιώνα, όταν 
ο Παναγιώτης Ράπτης (Ραυ-
τακόπουλος) φεύγοντας µε-
τανάστης στην Αµερική, δεν 
ξέχασε ποτέ το χωριό του και 
αγόρασε οικόπεδο µε σκοπό 
να φτιάξει την εκκλησία κι ένα 
σχολείο. Η ανέγερση ξεκίνη-
σε το 1905 και τελείωσε το 
1925 (το παρόν καµπαναριό 
χτίστηκε το 1995, στην θέση 
του αρχικού σχεδίου).
Το κτίσµα είναι ένας µονό-
κλιτος σταυρεπίστεγος ναός, 
όπου η κατά µήκος καµάρα 
διακόπτεται από µια δεύτερη 
εγκάρσια καµάρα, έτσι ώστε 
η στέγη να σχηµατίζει µε σα-
φήνεια το σχήµα του σταυρού, 
στο οποίο οφείλεται και η ονο-
µασία του τύπου. Ο ναός έχει 
δίρριχτη στέγη, που καλύπτε-
ται µε επίπεδα αγκιστρωτά κε-
ραµίδια. Παράλληλα, το προ-
αύλιο του ναού προσφέρεται 
για εκδηλώσεις του οµώνυ-
µου πολιτιστικού συλλόγου 
της περιοχής, που ιδρύθηκε 
το 1997 και τον αγιασµό του 
τέλεσε ο µακαριστός ιερέας 
του χωριού, π. Φώτιος Κα-
τσουλιέρης.
Καθήκοντα ιερέα, στον ιερό 
ναό Αγίου Γεωργίου, διατελεί 
ο π. Κωνσταντίνος ∆αραµού-
σκας από το 2016. Είναι πολύ 
αγαπητός από τους κατοίκους 
του χωριού και ο ίδιος µερι-
µνά σε καθηµερινή βάση για 
τα προβλήµατα της περιοχής 

και τις ανάγκες των πιστών, 
πάντα υπό την σκέπη του Σε-
βασµιωτάτου Μητροπολίτη 
Πατρών κ.κ. Χρυσόστοµου. 
Ταυτόχρονα, ο αεικίνητος ιε-
ρέας προσφέρει τις υπηρεσίες 
του και στα συσσίτια της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Πατρών 
και στο «Κελάρι της Αγάπης».
Παράλληλα, το εκκλησιαστι-
κό συµβούλιο του ιερού ναού 
του Αγίου Γεωργίου βρίσκε-
ται σε αγαστή συνεργασία µε 
τον εκπολιτιστικό σύλλογο του 

Πετροχωρίου, ο οποίος είναι 
ένας από τους παλαιότερους 
συλλόγους του ∆ήµου ∆υτι-
κής Αχαΐας, έχοντας συνεχή 
δραστηριότητα. Το εκκλησια-
στικό συµβούλιο αποτελείται 
από τους: Ανδρέα Βαµβακά, 
Κωνσταντίνο Νικολόπουλο 
και Σπυρίδων Κατσουλιέρη, 
ενώ ψάλτης είναι ο Νικόλα-
ος Βερύκιος.
Παρεκκλήσια του ιερού ναού 
Αγίου Γεωργίου στον οποίο 
φυλάσσεται εικόνα της Πα-
ναγίας από τον 19ο αιώνα) 
είναι ο ιερός ναός των Αγίων 
Θεοδώρων και ο κοιµητηρια-
κός ναός της Αγίας Μαρίνας.
Και δυο λόγια για το Πετρο-
χώρι: Αναφέρεται για πρώτη 
φορά µε την παλαιά ονοµασία 
του (∆ραγάνο) το 1700 µε 10 
οικογένειες (54 κάτοικοι). Η 
λέξη ∆ραγάνο προέρχεται από 

το όνοµα του πρώτου ιδιοκτήτη 
της περιοχής (του ∆ραγάνου). 
Η αρχική θέση του χωριού 
ήταν προφανώς λίγο δυτικά 
του σηµερινού, όπου υπάρ-
χει το τοπωνύµιο Παλιοχώρι. 
Στο ίδιο σηµείο και στη θέση 
Κουπούλια υπήρχε και αρχαί-
ος οικισµός και ιερό της θεάς 
∆ήµητρας από όπου προέρ-
χεια και η σχετική επιγραφή. 
Ακόµη δυτικότερα, µια χαρά-
δρα χωρίζει το σηµείο αυτό 
από τον λόφο «Σκλαβούτσα 
που δεν αποκλείεται να εί-
ναι η Σκλαβίτσα, στην περι-
οχή της οποίας αποσύρθηκε 
ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 
το 1429. 
Στο Πετροχώρι ανήκει και 
η περιοχή Μπάδα, όπου ως 
γνωστόν, βρίσκεται ο Βυζαντι-
νός ναός του Αγίου ∆ηµητρίου 
του 12ου αιώνα.

Σηµείο αναφοράς
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Η ιστορία του ναού ξεκινάει στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν ο Παναγιώτης Ράπτης (Ραυτακόπουλος) φεύγοντας µετα-
νάστης στην Αµερική, δεν ξέχασε ποτέ το χωριό του και αγόρασε οικόπεδο µε σκοπό να φτιάξει την εκκλησία κι ένα σχολείο

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ευαισθητοποιηµένος είναι ο π. Κωνσταντίνος ∆αραµούσκας 
σε θέµατα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Πάρτε για παρά-
δειγµα τις εθελοντικές αιµοδοσίες που διοργανώνονται συχνά-πυκνά 
στο Πετροχώρι και στην ευρύτερη περιοχή από όπου και η φωτογραφία.
∆ΕΝ είναι όµως, µόνο το Πετροχώρι και ο εκεί ιερός ναός του Αγίου 
Γεωργίου που έχει υπό την «εποπτεία» του ο π. Κωνσταντίνος ∆αρα-
µούσκας. Ο αεικίνητος ιερέας είναι υπεύθυνος και για τον ιερό ναό 
της Αγίας Μαρίνας στα Λαµπρέικα και τον ιερό ναό του Αγίου Αθανα-
σίου στο Βυθούλκα.
Ο ΙΕΡΟΣ ναός της Αγίας Μαρίνας χτίστηκε το 
έτος 1950 και εγκαινιάστηκε στις 17/5/1958 
επί του µακαριστού Μητροπολίτου Κωνστα-
ντίνου. Επίτροποι της εγέρσεως της εκκλη-
σίας ήταν οι επίσης µακαριστοί Γεώργιος 
Λαµπρόπουλος και Γρηγόριος Λαµπρόπου-
λος, οι οποίοι µε πολύ κόπο και εργασία κατάφεραν να χτίσουν τον ιε-
ρό ναό, ο οποίος λειτούργησε και σαν σχολείο του χωριού από τι 1955 
έως το 1957. Μεγάλη συνδροµή στην αποπεράτωση του ναού είχαν 
και ο Γεώργιος Παπαζαφείρης και ο Σωτήριος Λαµπρόπουλος, αλλά 
και όλο το χωριό. Με τον σεισµό του 2008 έγιναν µεγάλες ζηµιές στον 
ιερό ναό και µε την βοήθεια της επιτροπής της εκκλησίας, µε πρω-
τεργάτες τους Θεόδωρο Λαµπρόπουλο, Παναγιώτη Λαµπρόπουλο και 

Σωτήρη Λαµπρόπουλο του ∆ηµητρίου, αλλά και 
την συνδροµή όλου του χωριού, ο ναός κατά-
φερε µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα να ξανα-
λειτουργήσει χωρίς καν την κρατική συνδροµή! 
Το καµπαναριό φτιάχτηκε το 2004 και δωρητής 
ήταν ο παλιός ποδοσφαιριστής και προπονητής 
Νίκος Κωστένογλου. Στα Λαµπρέικα υπάρχει 
και ο κοιµητηριακός ιερός ναός του Αγίου Βα-

σιλείου. Το εκκλησιαστικό συµβούλιο συγκροτούν οι Παναγιώτης Λα-
µπρόπουλος, Θεόδωρος Λαµπρόπουλος και Σωτήριος Λαµπρόπουλος 
(οι δυο πρώτοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εδώ και 40 χρόνια!).
Ο ΙΕΡΟΣ ναός του Αγίου Αθανασίου βρίσκεται στο χωριό Βυθούλκα στο 
όρος της Μόβρης. Είναι κοιµητηριακός ναός και έχει χτιστεί το 1920. 
Μετά τον σεισµό του 2008 είχε πολλές ζηµιές, αλλά µε τη βοήθεια των 
κατοίκων του χωριού φτιάχτηκε πάλι. 
ΕΠΙΣΗΣ, υπάρχει και ο ιερός ναός της Αγί-
ας Κυριακής, που βρίσκεται σε ένα µαγικό 
τοπίο µέσα στο δάσος και είναι χτισµένος 
περίπου το 1600. Η αρχική εκκλησία είχε 
πέσει, αλλά το 1990 αποπερατώθηκε από 
τον Αθανάσιο Νικολόπουλο, ο οποίος ήταν 
πρωτεργάτης αυτής της προσπάθειας, µαζί φυσικά µε τη βοήθεια των 
κατοίκων του χωριού. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ιστορία, τα Λαµπρέικα σχηµατίστηκαν 
µετά την Επανάσταση από την οικογένεια Λά-
µπρου από το Παναχαϊκό και αναφέρονται για 
πρώτη φορά το 1889 µε 76 κατοίκους. Το χωριό 
Βυθούλκα αναφέρεται από το 1697, ενώ το 1700 
είχε 32 κατοίκους. Η ονοµασία του προέρχεται 
από τον αρχικό ιδιοκτήτη της περιοχής, Βυθούλ-
κα ή Μπεθούλκα. 
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Ο π. Κωνσταντίνος ∆αραµούσκας στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας Ο µακαριστός ιερέας του χωριού, π. Φώτιος Κατσουλιέρης

> Με σηµαντική 
προσφορά και 
συνεχή µέριµνα 
για τις ανάγκες 
των πιστών

Το παρεκκλήσιο των Αγίων Θεοδώρων Ο κοιµητηριακός ναός της Αγίας Μαρίνας

Ο ιερός ναός του Αγίου 
Γεωργίου Πετροχωρίου



Ì
άλιστα, είχε προηγηθεί και 
µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσε-
ως των αγωνιστών του 1821, 
ιδιαιτέρως δε του Παλαιών 

Πατρών Γερµανού, ο οποίος «κοι-
µήθηκε» στις 30 Μαϊου 1826. Το 
πρόγραµµα των εκδηλώσεων περι-
ελάµβανε την παράσταση του Θεά-
τρου Σκιών «Ο στρατηγός Ιωάννης 
Μακρυγιάννης» (σε επιµέλεια του 
θεατρολόγου Μιχάλη Παπαγεωρ-
γίου και εκτέλεση από τον Στέφανο 
Κωνσταντακόπουλο), επίδειξη φο-
ρεσιών και αρµάτων του 1821 από 
τον Σκοπευτικό Οµιλο Παραδοσι-

ακών Οπλων Πάτρας, µε το κύριο 
δρώµενο της εκδήλωσης να φέρει 
τον τίτλο «Στρατηγός Μακρυγιάν-
νης: Η µαχόµενη συνείδηση της 
Ρωµιοσύνης». Την επιµέλεια είχε 
η φιλόλογος Ευγενία Κορµπάκη, 
ενώ την αφήγηση έκαναν οι Γιώρ-

γος Σιόλος και Παναγιώτα  Πλοι-
αρχοπούλου, αναδεικνύοντας µέσα 
από κείµενα σπουδαίων λογοτεχνών 
και τα αποµνηµονεύµατα του ίδιου 
του Μακρυγιάννη, τον πλούτο της 
ψυχής του, την πίστη του στον Θεό 
και την αγάπη του για την πατρίδα 
και την κοινωνική δικαιοσύνη. Το 
δρώµενο επένδυσε µε την εκτέλεση 
παραδοσιακών και έντεχνων τραγου-
διών η Νεανική Χορωδία Βυζαντι-
νής και Παραδοσιακής Μουσικής 
«Εµµέλεια» υπό τη διεύθυνση του 
δάσκαλου-ιεροψάλτη, Κωνσταντί-
νου Καµζέλα. Τέλος, ο οικοδεσπό-

της της εκδήλωσης, π. Κωνσταντίνος 
Αθανασόπουλος, προϊστάµενος του 
ιερού ναού του Αγίου Ανδρέα Εγλυ-
κάδας, παρουσίασε τις σχέσεις του 
Παλαιών Πατρών Γερµανού µε την 
εν λόγω περιοχή, καθώς ο εθνεγέρ-
της αρχιερέας χρησιµοποιούσε το 
συγκεκριµένο προάστειο για ησυ-
χασµό και για τις µυστικές συναντή-
σεις του µε τους άλλους Φιλικούς. Η 
εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε υπό 
την αιγίδα της «Ενωµένης Ρωµη-
οσύνης» και την παρακολούθησε 
πλήθος κόσµου, τηρουµένων πάντα 
των υγειονοµικών πρωτοκόλλων.
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ΤΡΑΝΗ ἀπόδειξη τῆς πνευµατικῆς ἀξίας καὶ ὀντότητος τοῦ 
ἀνθρώπου εἶναι τὸ νὰ διαθέτη τὸ ψυχικὸ σθένος νὰ ἀναγνω-
ρίζη τὴν ἀξία τοῦ συνανθρώπου του. ∆ηλαδή, µὲ ἄλλους λό-
γους, νὰ βιώνη αὐτὸ ποὺ µᾶς λέγει ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 
Παῦλος: «χαίρειν µετὰ χαιρόντων, κλαίειν µετὰ κλαιόντων» 
(Ρωµ. 12, 15). Στὴν ἀντίθετη περίπτωση ἐκεῖνος ποὺ εἶναι 
κλειδαµπαρωµένος στὸν ἐγωκεντρισµό του πικραίνεται ἀφά-
νταστα, ὅταν ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ µὲ τὴν ἀξία τοῦ ἄλλου, βα-
σανίζεται ὑπαρξιακὰ καὶ πολλὲς φορὲς χάνει κυριολεκτικῶς 
τὰ λογικά του.
Στὴν δέκατη ἐντολή Του ὁ Θεὸς κτυπᾶ τὴν ρίζα τῆς ζήλειας 
καὶ τοῦ φθόνου ποὺ εἶναι ἡ ἐπιθυµία γιὰ τὰ παντὸς εἴδους 
ἀγαθὰ τοῦ συνανθρώπου. Μᾶς λέγει: «οὐκ ἐπιθυµήσεις τὴν 
γυναῖκα τοῦ πλησίον σου. οὐκ ἐπιθυµήσεις τὴν οἰκίαν τοῦ 
πλησίον σου οὔτε τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ [...] οὔτε τοῦ βοὸς αὐτοῦ 
οὔτε τοῦ ὑποζυγίου αὐτοῦ οὔτε παντὸς κτήνους αὐτοῦ οὔτε 
ὅσα τῷ πλησίον σού ἐστιν» (Ἔξ. 20, 17). 

ἈΛΛΑ καὶ στὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἐπισηµαίνε-
ται αὐτὴ ἡ ἀπαράδεκτη κατάσταση καὶ ὀνοµάζεται φθόνος, ὁ 
ὁποῖος ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν ζήλεια καὶ καταλήγει στὴν ζηλοφθονία, 
ζήλεια καὶ φθόνος µαζί. Ὁ Ἀριστοτέλης ἔλεγε ὅτι φθόνος εἶναι 
«λύπη τις ἐπὶ εὐπραγίᾳ φαινοµένη τῶν εἰρηµένων ἀγαθῶν 
περὶ τοὺς ὁµοίους» (Ρητορ. 1387b23–24) καὶ τὸ «λυπεῖσθαι 
ἐπὶ τοῖς κατ᾽ ἀξίαν εὖ πράττουσιν» (Ἠθ. Εὐδ. 1233b19).
Ἑὰν µελετήση κανεὶς τὰ ἱστορικὰ καὶ κοινωνικὰ δρώµενα θὰ 
καταλήξη στὸ συµπέρασµα ὅτι τὸ δηλητήριο τῆς ζήλειας, τὸ 
ὁποῖο ἐξελίσσεται σὲ ζηλοφθονία, καθίσταται ἡ κυρίαρχη 
αἰτία γιὰ τὴν διάλυση µακροχρόνιων δεσµῶν φιλίας, γιὰ τὴν 
ἐκθεµελίωση οἰκογενειακῶν ἑστιῶν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν κατα-
στροφὴ τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς ἑνὸς ὁλοκλήρου ἔθνους.
Ἡ ζηλοφθονία προσβάλλει πολλαπλῶς τὴν συνείδηση αὐτοῦ 
ποὺ ὑποφέρει, ἀφοῦ ἀκολουθεῖται ἀπὸ τὴν ἐπιβουλή, τὴν 
ἔχθρα, τὴν χαιρεκακία, τὴν φιλονεικία, τὴν καταλαλιά, τὴν ἀπά-
τη καὶ ἀπὸ αὐτὴν ἀκόµη τὴν ἀχαριστία. Ἐπίσης, ὁ Ἱερὸς Χρυ-
σόστοµος ἐπισηµαίνει ὅτι τὸ πάθος αὐτό φθείρει καὶ ὅποιον 
τὸ ἔχει, περισσότερο ἀπὸ ὅτι ὁ σκῶρος κατατρώγει τὸ ξύλο 
καὶ τὸ µαλλί: «Οὐδὲ γὰρ οὕτω ξύλον καὶ ἔριον σὴς ἐγκαθή-
µενος καὶ σκώληξ διατρώγειν εἴωθεν, ὡς ὁ τῆς βασκανίας 
πυρετὸς αὐτὰ κατεσθίει τὰ ὀστᾶ τῶν βασκαινόντων, καὶ τῆς 
ψυχῆς τὴν σωφροσύνην λυµαίνεται» (PG 61, 264).

Ὁ ἈΠΟΣΤΟΛΟΣ Παῦλος συγκαταλέγει τὸν φθόνο ποὺ 
προέρχεται ἀπὸ τὴν ζήλεια µεταξὺ τῶν µεγάλων ἁµαρτηµά-
των, τὰ ὁποῖα ἀποστεροῦν τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν σωτηρία. 
Γράφει χαρακτηριστικὰ στοὺς Γαλάτες: «Φανερὰ δέ ἐστιν τὰ 
ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστιν πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, 
εἰδωλολατρία, φαρµακεία, ἔχθραι, ἔρις, ζῆλος, θυµοί, ἐριθεῖαι, 
διχοστασίαι, αἱρέσεις, φθόνοι, µέθαι, κῶµοι, καὶ τὰ ὅµοια τού-
τοις, ἃ προλέγω ὑµῖν καθὼς προεῖπον ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσ-
σοντες βασιλείαν θεοῦ οὐ κληρονοµήσουσιν» (Γαλ. 5, 20). 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ἡ ζηλοφθονία εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ἀναρίθµητα 
πάθη ποὺ µαστίζουν τὸν ἀχαρίτωτο ἄνθρωπο. Καὶ ὅταν ὁµι-
λοῦµε γιὰ πάθος ἐννοοῦµε τὴν ἐσωτερικὴ πνευµατικὴ ἀσθέ-
νεια τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ζηλοφθονία εἶναι µία βαρειὰ ἀσθένεια 
καὶ ἕνα πολύµορφο θηρίο, τὸ ὁποῖο ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο 
τὴν γαλήνη, τὴν εἰρήνη καὶ δὲν τὸν ἀφήνει νὰ ἀφουγκρασθῆ 
τὴν φωνὴ τοῦ ∆ηµιουργοῦ του Θεοῦ ἐντός του. Ὁ ὀφθαλµὸς 
τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου ποὺ εἶναι ὁ νοῦς δὲν ἠµπορεῖ νὰ 
ἀτενίση τὸν ∆ηµιουργό του, γιατὶ συνεχῶς στρέφεται κατὰ 
τοῦ φθονουµένου µὲ ἀντικειµενικὸ σκοπὸ τὴν τελικὴ κατα-
στροφή του. Ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖο βασανίζει νύκτα καὶ ἡµέρα τὸν 
ζηλόφθονο εἶναι ὁ ἀφανισµὸς τοῦ ἀντιζήλου του. Αὐτὸ κα-
ταντᾶ ἡ παντοτεινὴ «χαρά» του. Φθάνει αὐτὸς ποὺ κατέχεται 
ἀπὸ τὸ πάθος τῆς ζηλοφθονίας µέχρι τοῦ σηµείου νὰ χαίρη 
γιὰ τὸν θάνατο τοῦ συνανθρώπου του, χωρὶς νὰ σκέπτεται 
ὁ δυστυχὴς ὅτι ἕπεται καὶ ὁ δικός του.

ΕΙΝΑΙ βεβαιωµένο γεγονὸς ὅτι ἡ κόλασή µας ἀρχίζει ἀπὸ 
τὴν στιγµὴ ποὺ οἱ σχέσεις µας µὲ τὸν συνάνθρωπο δὲν ὑπάρ-
χουν «ἐν ἀγάπῃ» καὶ κλεινόµαστε στὸν ἀτοµισµὸ καὶ ἐγωκε-
ντρισµό µας. Συνεπῶς ἡ ζωή µας ἀρχίζει νὰ εἶναι ἕνα πραγ-
µατικὸ µαρτύριο καὶ µία συνεχὴς κόλαση. Λύτρωση ἀπὸ αὐτὸ 
τὸ µαρτύριο καὶ ἔξοδος ἀπὸ αὐτὴν τὴν κόλαση εἶναι ἡ ἀγά-
πη πρὸς τὸν συνάνθρωπο καὶ ὁ ἀγώνας κατὰ τῆς ζηλοφθο-
νίας, τὰ ὁποῖα θὰ µᾶς ἑνώσουν µὲ τὴν Αὐτοαγάπη, τὸν Θε-
άνθρωπο Κύριο καὶ µὲ τὸν «κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ» συνάνθρω-
πο. Αὐτὸ θὰ εἶναι ὁ συνεχὴς παράδεισός µας.

* Ο Ἀρχιµανδρίτης  Κύριλλος Κωστόπουλος είναι Ἱεροκήρυκας 
της  Ἱ. Μ. Πατρῶν, ∆ρ. Θεολογίας. 

Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στον µεγάλο εσπερινό του ιερού ναού της 
Αγίας Τριάδας Αλισσού, την Κυριακή 20 Ιουνίου (7µ.µ.), θα χοροστατήσει 
ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ Χρυσόστοµος. Παράλληλα, 
στη Θεία Λειτουργία ανήµερα του Αγίου Πνεύµατος θα ιερουργήσει ο 
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.

  
Με αφορµή την εορτή της ανακοµιδής των λειψάνων του Αγίου Θεο-
δώρου του Στρατηλάτου, τη ∆ευτέρα (6µ.µ.) θα τελεσθεί µέγας εσπε-
ρινός µετ΄ αρτοκλασίας και ιερά παράκληση. Παράλληλα, την Τρίτη θα 
τελεσθεί ο Ορθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία (7-10π.µ.). Την 
ίδια ηµέρα, θα τελεσθεί ιερά αγρυπνία (9.30µ.µ.-00:30), µε τα τροπάρια 
εκείνης της ηµέρας να είναι τα ίδια µε αυτά που λέγονται το βράδυ του 
Μεγάλου Σαββάτου. Στο τέλος της αγρυπνίας θα µοιραστούν φυλακτά 
µε άνθη του επιταφίου και κερί από τον Εσταυρωµένο.

  
Ιερά αγρυπνία θα τελεσθεί στον ιερό ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου Οβρυ-
άς την Τρίτη (8.30µ.µ.-00:30), ενώ την επόµενη ηµέρα θα τελεσθούν η Θ΄ 
Ωρα του Πάσχα και ο εσπερινός της Αναλήψεως (6.15-8µ.µ.).

  
Ιερά αγρυπνία την Πέµπτη (9µ.µ.-00:30) στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνας 
µε αφορµή την εορτή του Αγίου Λουκά του Ιατρού.  Θα ιερουργήσει ο 
αρχιµανδρίτης π. Ιερόθεος Ανδρουτσόπουλος, προϊστάµενος του ιερού 
ναού Αγίου Νικολάου. Θυµίζουµε  ότι στην Αγία Μαρίνα φυλάσσονται 
λείψανα του Αγίου Λουκά.

ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ έγινε µια σφυγµοµέ-
τρηση ανάµεσα στις γυναίκες µε θέµα: Ο 
άνδρας των ονείρων σας. Τα αποτελέσµα-
τα υπήρξαν εκπληκτικά γιατί απεκάλυψαν 
πως οι γυναίκες στην πραγµατικότητα δεν 
ενδιαφέρονται τόσο για το επάγγελµα και 
τις επιτυχίες του συζύγου τους, όσο για τη 
στάση του απέναντί τους στις εκδηλώσεις 
αγάπης του.

ΣΥΜΦΩΝΑ µε τις γυναίκες που ρωτήθη-
καν, η µεγαλύτερη συζυγική αρετή είναι η 
τρυφερότητα. Οι γυναίκες θέλουν να εκ-
δηλώνουν οι άνδρες τους το ενδιαφέρον 
τους για εκείνες, ακόµη και ύστερα από 
πολλά χρόνια έγγαµης ζωής. 

Η ΕΠΟΜΕΝΗ στην σειρά προτιµήσεων 
αρετή που αναζητούν οι γυναίκες από τους 
συζύγους τους είναι η ευγένεια. Ακόµη, οι 
γυναίκες θέλουν να είναι οι άνδρες τους 
ευχάριστοι σύντροφοι. Άλλες γυναίκες 
σηµείωσαν ότι οι σύζυγοι θα έπρεπε να 
δείχνουν µεγαλύτερη κατανόηση στα κα-
θαρά γυναικεία προβλήµατα και να είναι 
σε θέση να αντιληφθούν πως ο ψυχικός 

και συναισθηµατικός κόσµος µιας γυναί-
κας διαφέρει από τον δικό τους.

ΚΑΤΙ άλλο που δεν φαίνονται διατεθειµέ-
νες να δεχθούν οι γυναίκες είναι η τσιγ-
γουνιά. Θέλουν οι άνδρες τους να είναι 
γενναιόδωροι.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ στον κατάλογο των συζυ-
γικών αρετών η συζυγική πίστη. Τέλος, 
θεωρούν αρετή και την τιµιότητα και υπο-
στηρίζουν ότι το χειρότερο από όλα είναι 
να ανακαλύψουν ότι ο άνδρας τους, τους 
λέει ψέµατα.

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ που ρωτήθηκαν επεσήµα-
ναν επίσης και τα ανδρικά ελαττώµατα. Και 
σαν τρία πρώτα στην σειρά ελαττώµατα, θε-
ωρούνται: Η βίαιη συµπεριφορά του συζύ-
γου. Οι προσβλητικές του παρατηρήσεις. 
Η τάση του να κλείνεται στον εαυτό του. 

* Ο αείµνηστος Γεώργιος Παν. Σβέτσος ήταν 
δηµοσιογράφος στην εφηµερίδα «Πελοπόν-
νησος» και πρόεδρος της Ενωσης Συντα-
κτών Πελοποννήσου Ηπείρου και Νήσων.

Zηλοφθονία: 
Θανατηφόρο νόσηµα

Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΑΝ. ΣΒΕΤΣΟΥ*

Μια σφυγµο-
µέτρηση για τον 
ιδεώδη σύζυγο

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ

Το δρώµενο επένδυσε µε την εκτέλεση παραδοσιακών και έντεχνων τραγουδιών η Νεανική Χορωδία Βυζαντινής 
και Παραδοσιακής Μουσικής «Εµµέλεια» υπό τη διεύθυνση του δάσκαλου-ιεροψάλτη, Κωνσταντίνου Καµζέλα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑ∆ΑΣ

> Ταξίδι πίσω στο 
ένδοξο 1821 στο 
παρεκκλήσιο των 
Αγίων Μυροφόρων

Ξεχωριστή επιτυχία σηµείωσε η εκδήλωση που 
πραγµατοποιήθηκε στη µνήµη του στρατηγού Ιωάννη 
Μακρυγιάννη στον προαύλειο χώρο του ιερού ναού 
των Αγίων Μυροφόρων, παρεκκλησίου του ιερού 
ναού του Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας.

Του  Αρχιµ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ* 

Ο π. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος 
στην οµιλία του για τον στρατηγό 
Ιωάννη Μακρυγιάννη

Η Νεανική Χορωδία Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής «Εµµέλεια» Γέµισε από κόσµο ο προαύλιος χώρος του παρεκκλησίου των Αγίων Μυροφόρων

Στη µνήµη 
του στρατηγού 
Μακρυγιάννη

ΑΡΘΡΟ
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