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Αιδεσιμότατε ,  

Αγαπητοί Συμπατριώτες,   

Βρισκόμαστε και πάλι στα άγια χώματα, εκεί του γεννηθήκαμε. Μας φέρνει εδώ το χαρμόσυνο 

γεγονός των θυρανοιξίων του Ιερού τούτου Εξωκλησίου.  

 

Το εξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου με τη σηερινή του καλαίσθητη μορφή, μετά την ανακαίνιση, 

ενισχύει τη θέση, ενισχύει την άποψη ότι η Λυσσαρέα έχει τους πιο περίλαμπρους, τους πιο 

καλαίσθητους, τους ομορφότερους, τους καθαρότερους τους πιο περιποιημένους Ιερούς Ναούς 

στην ευρύτερη περιοχή. Ναούς που φροντίζονται από απλούς ανθρώπους, πολιτισμένους ανθρώπους, 

πνευματικούς ανθρώπους.  

 

Το χαρμόσυνο γεγονός των θυρανοιξίων φέρει σε όλους μας μηνύματα ότι η Χριστιανική πίστη σε 

τούτα τα χρόνια, σε τούτα τα χώματα που γεννηθήκαμε συνεχώς ανανεούται. Συνεχώς 

ανακαινίζεται. Φέρνει το μήνυμα ότι τα εικονίσματα και τα καντήλια των Ιερών ναών μας ουδέποτε 

θα χάσουν το φως τους.  

 

Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, Πατριάρχης Αλεξανδρείας. Ένας εκ των τεσσάρων Πατέρων της 

Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μαζί με τον Μέγα Βασίλειο, τον Μέγα Φώτιο και τον Μέγα 

Αντώνιο. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από Χριστιανούς γονείς την εποχή που 

Αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος.Σε ηλικία 25 ετών χειροτονήθηκε 

Διάκονος και σε ηλικία 33 ετών εξελέγη Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένεκα της μεγάλης φήμης που είχε 

αποκτήσει ως στύλος της Ορθοδοξίας και ανυποχὠρητος μαχητής. Διετέλεσε Επίσκοπος 46 έτη εκ 

των οποίων τα 13 τα πέρασε στην εξορία στην ἐρημο. Εκεί γνώρισε τον Πνεματικό του Πατέρα, τον 

Μέγα Αντώνιο. Στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο πολέμησε τον αιρετικό Άρειο και διατύπωσε το 

Ορθόδοξο Δόγμα της τριαδικότητας του Θεού. Τα πρώτα επτά άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως 

είναι δικό του έργο. Τα υπόλοιπα πέντε διατυπώθηκαν στη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο.  

 

Μετά από πολλές εξορίες και κακουχίες  ο Μέγας Αθανάσιος εκοιμήθη το 373 σε ηλικία 77 ετών 

στην Αλεξάνδρεια όπου και ετάφη. Τόσο η Ορθόδοξη όσο και η Καθολική Εκκλησία αναγνωρίζοντας 

το Θεολογικό και συγγραφικό του έργο κατέταξαν τον Αθανάσιο μεταξύ των Μεγάλων Πατέρων. Η 

Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία τον τιμά δύο φορές.το χρόνο: Στις 18 Ιανουαρίου αμέσως μετά τη 

γιορτή του Μεγάλου Αντωνίου για να δειχθεί η πνευματική εξάρτηση και η συνέχεια με τον 

Πνευματικό του Πατέρα.   

 

Στις 2 Μαΐου (σήμερα) εορτάζουμε την Ανακομιδή του Ιερού του Λειψάνου. Η Ανακομιδή αυτή 

έγινε στην Κωνσταντινούπολη, Απετέθηκαν στον Ναό της Αγίας Σοφίας. Το 1455 δυο χρόνια μετά 

την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Οθωμανούς, το Λείψανο του Αγίου μεταφέρεται από 

Βενετσιάνο ναυτικό στην Ιταλία όπου σώζεται ολόκληρο μέχρι σήμερα με επιχρυσωμένη την Αγία 

του Κάρα στην Ιερά Μονή Αγίου Ζαχαρίου στη Βενετία.  

 

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας οι σκλαβωμένοι πρόγονοί μας που ζούσαν κυνηγημένοι στο Φαράγγι 

της Γκούρας έχτισαν ένα μικρό εκκλησάκι – τον Άγιο Αθανάσιο. Η Παράδοση αναφέρει ότι στο 

μικρό εκκλησάκι γίνονταν κρυφές λειτουργίες, βαπτίσια αλλά και κηδείες. Ο χρόνος γκρέμισε το 

εκκλησάκι του Αγίου γιατί ήταν χτισμένο με ξερολιθιά (στην εποχή της φτώχιας και πείνας ήταν 

πολυτέλεια να χτιστεί με λάσπη και ασβέστη.  

 



Ο Άγιος «παρουσιάστηκε με τα άσπρα άμφιά του στον ύπνο» του παπιού μου του Δημήτρη 

Παναγόπουλου του Κουτσουβέλη (καθ’ ομολογίαν των παιδιών του) και του είπε: «Γνωρίζεις ότι το 

σπίτι μου γκρεμίστηκε. Θέλω να μου το ξαναφτιάξεις» .Δυο φορές είδε το ίδιο όνειρο ο πάππους μου 

και κάθε φορά που ερχόταν στο χωράφι του και έβλεπε το σωρό τις πέτρες, τα γκωνάρια, πολύ 

στενοχωριόταν γιατί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Αγίου. Φτωχός και ανήμπορος 

δεν κατάφερε ποτέ να υλοποιήσει αυτό το όνειρο – έφυγε νωρίς από τη ζωή.  

 

Και το «πλήρωμα του χρόνου» ήρθε μετά από 50 χρόνια. Ο συμπατριώτης μας Γεώργιος Καρπούζος, 

– συνταξιούχος τότε – τέτοιες μέρες, Μάιο του 1985, επισκέφθηκε τον Άγιο Αθανάσιο, μαγεύθηκε 

από την ομορφιά της φύσης, από το ειδηλιακό τοπίο – στις όχθες της Γκούρας – είδε τα ερείπια του 

Ναού και επροβληματίσθη. Την επόμενη μέρα επισκέφθηκε τη μητέρα μου -  γιατί τα ερείπια ανήκαν 

στο χωράφι το οποίο της είχε δοθεί ως προίκα – και ήθελε να μάθει περισσότερα για την ιστορία του 

γκρεμισμένου μικρού ναού. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο πατέρας μου και ο Π. Δημόπουλος. Και οι 

τρεις είναι αξιομνημόνευτοι άνδρες. Αποφάσισαν να ξαναχτίσουν το ναό. Με τις οικονομίες που 

διέθεταν, με την πίστη και την αφοσίωσή τους, το έργο τους υλοποιείται. Στις 28 Σεπτεμβρίου 1986 

ετέθη ο θεμέλιος λίθος, εψάλη Μέγας Αγιασμός από τους μακαριστούς πλέον Ιερείς  Χρίστο 

Χριστόπουλο, π. Ιωάννη Αποστολόπουλο από Λυσσαρέα και Μαρίνο Γεωργακόπουλο από τα Όχθια. 

  

 

Ο τότε Πρόεδρος της Κοινότητος Λυσσαρέας και πλήθος Χριστιανοί παρακολούθησαν τη θεμελίωση 

του Ναού. Κατά την εκσκαφή των θεμελίων ευρέθησαν πήλινα λιβανιστήρια, θυμιατήρια. Ιδιαίτερη 

εντύπωση προξενούν τα ευρετα οστά. Λέγεται ότι ανήκαν σε Ιερέα γιατί βρέθηκαν σε καθήμενη 

στάση.  

 

Στη συνέχεια, με την οικονομική βοήθεια συμπατριωτών μας και τη βοήθεια της ενορίας μας ο Ναός 

πήρε την όψη που μέχρι χτες ξέραμε. Όμως ο χρόνος πάλι έριξε τη σκόνη του. Τα εκκλησάκι έμεινε 

αλειτούργητο για πολλά χρόνια και ο Άγιος πάλι παραπονιέται. Και «το πλήρωμα του χρόνου» ήρθε 

για δεύτερη φορά. Και να!!! τα σημερινά αποτελέσματα. Πλήρως ανακαινισμένος ναός – Αγιασμός 

– Μέγας Εσπερινός – Θεία Λειτουργία.  

 

Δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματά μου για αυτόν τον καλαίσθητο Ναό. Χίλιες ευχαριστίες 

στους πρωτεργάτες. Χίλια συγχαρητήρια σε αυτούς που σκέφθηκαν, που αποφάσισαν, που κοπίασαν, 

που βοήθησαν για το αποτέλεσμα.   

 

Βοήθειά τους σε όσους βοήθησαν οικονομικά αυτή την προσπάθεια. Προσωποποιημένα 

συγχαρητήρια και ευχαριστίες στον Εφημέριό μας π. Γεώργιο Γιαννόπουλο που δείχνει αμέριστη 

εμπιστοσύνη στα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Συγχαρητήρια στους Επιτρόπους, στον 

πρωτομάστορα Βασίλη Παναγιωτόπουλο, τον Γεώργιο Παναγόπουλο – (που τόσο βοήθησε να 

υλοποιηθεί το όνειρο του παππού του).   

 

Εύχομαι σε όλους  Χρόνια Πολλά.   

Την αγάπη του Θεού για προσωπική και οικογενειακή υγεία.  

Χριστός Ανέστη!.   


