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Οι ηµέρες και τα έργα του πατρός
Βησσαρίωνα, περιγράφονται στο
βιβλίο που εκδόθηκε υπό τον τίτλο
«Βησσαρίων ο Αγαθωνίτης ο Ελεή-
µων Πνευµατικός», το οποίο και έ-
γραψε ο πρώην ηγούµενος της Ιε-
ράς Μονής Αγάθωνος, πατέρας ∆α-
µασκηνός Ζαχαράκης, ο οποίος το
2017 έφυγε από τη ζωή.

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017
Αγαπητοί µας,
Η ιερά ηµών Μονή εβίωσε κατά το

τρέχον έτος την εκδηµία του ηγουµέ-
νου της, του πολυσεβάστου πατρός
µας, ∆αµασκηνού. Η είδηση έγινε δε-
κτή µε πόνο από τα πνευµατικά τέκνα
του που εκδήλωσαν τα συναισθήµατά
τους µε κάθε τρόπο.

Ευχαριστούµε, από καρδιάς, όλους
όσοι συµµετείχαν στο συγκλονιστικό
για τη µοναστική κοινότητά µας, γεγο-
νός.

Κατά τα τελευταία τρία έτη, ο µακαρι-
στός µας πατήρ είχε θέσει ως σκοπό
να αφήσει γραπτή παρακαταθήκη «τις
ηµέρες και τα έργα του πατρός Βησσα-
ρίωνος», του οποίου το άφθαρτο σκή-
νωµα, ως σηµείον του ουρανού, φυ-
λάσσεται στη Μονή µας.

Υπηρετώντας ο π. ∆αµασκηνός, µε συνέπεια
και υψηλό αίσθηµα ευθύνης απέναντι στην α-
λήθεια, το σκοπό αυτό, εκλήθη από τον Κύριό
µας κοντά Του.

Με την ευκαιρία της έκδοσης του σηµαντι-
κού πονήµατος και τιµώντας τη συµµετοχή σας
στον πόνο µας για την εκδηµία του π. ∆αµα-
σκηνού σας αποστέλλουµε τον καρπό του εγ-
χειρήµατος του ως δείγµα αγάπης.

Συγχρόνως, ευχόµεθα να έχετε φωτισµένα
Χριστούγεννα και ευλογηµένο το νέο έτος
2018. Ο Γέροντας Βησσαρίων και ο π. ∆αµα-
σκηνός να είναι αρωγοί στην πορεία της ζωής
σας και στη δικαίωση των αγώνων σας.

Ο Καθηγούµενος
Αρχιµ. Γερµανός Γιαντσίδης

και οι συν εµοί εν Χριστώ αδελφοί.».

Ο άνθρωπος µπροστά στην αρχαιότερη και
δεσποτική εορτή της παρουσίας του τριαδι-
κού θεού, έχει τα πνευµατικά του µάτια ερµη-
τικά κλειστά, σε ένα γεγονός πραγµατικά α-
ναµφισβήτητο από την θεία σοφία, όταν σε
αυτόν θέλει να φανερώνεται και να τελείται έ-
να ''µυστήριο'' που γίνεται αισθητή η πα-
ρουσία της ύπαρξης του Θεού, όχι µία φορά
αλλά περισσότερες από µία µέσα στην πο-
ρεία των αιώνων και στην πλούσια εκκλησια-
στική και Ορθόδοξη Ιστορία.

∆εν είναι τυχαίο το γεγονός των αγίων θεο-
φανείων στην ζωή του ανθρώπου τόσο για
την σωτηρία του, στο άµεσο σχέδιο του θε-
ού, όσο και για την ιστορικολογική προσέγγι-
ση του, για την δεδοµένη ανθρώπινη αξία
που δίνει ο θεός, στην κτίση και στο δηµι-
ούργηµα του,αλλά και µε τον αγιασµό της
ψυχής και της καθαρότητας της ύπαρξης του.

Απαλλαγµένη από τα σκοτεινά σηµεία και
από τις συγχύσεις της καθηµερινότητας του,
µέσα από το φως του αληθινού θεού και της
παρουσίας του, για την φανέρωση της φωτει-
νής θεογνωσίας του στην ανθρώπινη φύση
και κτίση.

Αυτή η φύση και τα νερά της καθαγιάζο-
νται, και µαζί µε αυτά ο άνθρωπος γεύεται
την καθαρότητα της ζωής του, του σώµατος,
του πνεύµατος και της υλικής υπόστασης
του, µακριά από σκοτεινές δεσµεύσεις και ε-
ξωπραγµατικές καταστάσεις, οι οποίες οδη-
γούν πολλές φορές σε αρνητικές αποφάσεις
και σε λανθασµένες επιλογές.

Στα άγια Θεοφάνεια τα ακούσµατα του Θεί-
ου λόγου, σκορπίζουν την θολούρα του
πνεύµατος και της ατµόσφαιρας, και αγιάζεται
η γη της απεραντοσύνης, από το δηµιουργό
της, υπακούοντας µε ακρίβεια σε κάθε πρό-
σταγµα του.

Στα θεοφάνεια το Θέληµα του Θεού, παίρ-
νει σάρκα και οστά µε την παρουσία και τον
ερχοµό του Κυρίου, να καταργείται η πλάνη

και να φωτίζεται η διάνοια του ανθρώπου,
για επουράνια πράγµατα που θέλει να ζήσει
σαν κορυφαίο και κυρίαρχο πλάσµα αυτής
της ζωής, θεωρώντας ένα νέο και σηµαντικό
βήµα για την ανθρωπότητα.

Ο εορτασµός των Θεοφανείων σε όλη την
Ελλάδα είναι ένα γεγονός το οποίο ανήκει
στην Χριστιανική Ορθόδοξη παράδοση και
πιστεύω της Εκκλησίας, µεταδίδοντας τα φω-
τεινά και τα ιερά µηνύµατα από την εκκλησια-
στική ζωή, σε ένα κόσµο που τιµά τον εορτα-
στικό κύκλο του δωδεκαηµέρου, µεταφέρο-
ντας και προσφέροντας την ζωτικότητα αυτής
της ηµέρας, σε άλλους λαούς και Θρησκείες,
προσπαθώντας να µην υπάρχει διάσπαση και
διαφορετικότητα µεταξύ των πιστών της.

Μέσα από αυτό τον κύκλο τον εορταστικό
ο καθαγιασµός των υδάτων σηµατοδοτεί ένα
άλλο κύκλο θρησκευτικών λειτουργιών, ο ο-
ποίος θέλει να µας τονώσει την αναγέννηση
µας, µέσα από το βάπτισµα και τον µεγάλο α-
γιασµό, ξεπληρώνοντας τις αµαρτίες µας, και
τα πάθη µας, από ένα µακρύ και σκοτεινό
δρόµο, που δεν καταλήγει πουθενά.

Η Ελλάδα γιορτάζει και µαζί µε την γιορτινή
ατµόσφαιρα, διώχνει εκτός από τις σκοτούρες
και τις έγνοιες µας,µια απειλή που θέλει να ε-
δρεύει στα νερά των θαλασσών της, για να τα
εξαγνίσει από παραπτώµατα και συνήθειες
που έχουν στόχο την ζωτικότητα του χώρου
της, στην προσπάθεια του να καλύψει κενά
και τρύπες από τα στενά µυαλά των σκοτει-
νών δυνάµεων.

Ο αγιασµός των υδάτων ας είναι για όλους
καθοριστικός και καθαγιαστικός στην ζωή και
στην ύπαρξη µας, µέσα από τις αµφιταλα-
ντεύσεις και τους δισταγµούς της ζωής, δια-
λύοντας κάθε δίληµµα και αναποφασιστικό-
τητα να γίνουµε πνευµατικοί και ορθοί στην
πίστη και στου Χριστού πρώτοι µάρτυρες
στην φανέρωση του.

Σόκολος Νίκος
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Τα Ταχυδροµεία στο ∆ήµο Αµφικλεί-
ας - Ελατείας, τα έχει πλήξει επιδη-
µία θανάτου και ένα ένα καταργού-

νται, αρχίζοντας από τα µικρότερα και ά-
γνωστος ή τύχη και το µέλλον τών υπολοί-
πων. 

Το σηµερινό ∆ηµοτικό διαµέρισµα τού
Μπράλλου, είχε γνωρίσει, εντυπωσιακή α-
νάπτυξη, στο παρελθόν, ώς οδικός κύριος
κόµβος από το 1880, µε τήν διέλευση τής
Σιδηροδροµικής γραµµής, πού ήταν αργό-
τερα τροφοδοτική- µεταφορική υλικών πο-
λέµου και στρατευµάτων, κατά τήν διάρ-
κεια τού Α' Παγκοσµίου πολέµου, όταν α-
πό τούς Συµµάχους, είχε επιλεγεί, ώς ο α-
σφαλέστερος και πλησιέστερος σιδηροδρο-
µικός σταθµός, στον λιµένα τής Ιτέας, πού
είχε συνδεθεί, µε θαλάσσια µεταφορική ο-
δό, µε τον Ιταλικό Τάραντα, λόγω τής κυ-
ριαρχίας τών Γερµανικών υποβρυχίων,
στήν Μεσόγειο. Μάλιστα για τον λόγο αυ-
τόν, είχε τοποθετηθεί ανθυποβρυχιακό δί-
χτυ, στο νησάκι Οξιά, ώστε τα σκάφη να
είναι ασφαλή, στον Πατραϊκό κόλπο. Αυτά
και άλλα, συνέτειναν να γνωρίσει εντυπω-
σιακή ανάπτυξη ο Μπράλλος και στην συ-
νέχεια, όταν έξελιπαν οι λόγοι, άρχισε η
βραδεία αλλά σταθερή πληθυσµιακή του
µείωση, όπως προκύπτει, από τις έκτοτε α-
πογραφές. 

Όµως το Ταχυδροµικό Γραφείο Μπράλ-
λου, ιδρυµένο το 1894, µε τήν συγχώνευ-
σιν εν αυτώ, τού υφιστάµενου τηλεγραφεί-
ου, ( γνωστού γνωστού όντως, οτι τηλέ-
γραφος λειτουργούσε ήδη, στούς σιδηρο-
δροµικούς σταθµούς, και στόν Μπράλλο ). 

Η λειτουργία, όµως, κρατικών υπηρε-
σιών στήν περιφέρεια, αποδεικνύει τήν
φροντίδα επί τόπου λύσεως, µυρίων προ-
βληµάτων τών αγροτικών και όχι µόνο οι-
κογενειών, τήν εξοικονόµηση εργατοωρών,
τήν αίσθηση τής ασφάλειας, επικοινωνίας,
κ.α... Η διοικητική απονεύρωση πού επι-
χειρείται ήδη, ανατρέπει τα δεδοµένα και
θα ενισχύσει, τήν αστυφιλία και τήν ορατή
ήδη εγκατάλειψη τών καλλιεργειών και
τών αγροτικών εγκαταστάσεων, ενώ α-
σφαλείς δεν είναι ούτε οι θεωρούµενοι µε-
γάλοι οικισµοί, αφού πάντα θα υπάρχουν
µεγαλύτεροι.

ΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΑΑΚΚΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΑΑ  ΒΒ

Υπάρχουν βεβαίως και προηγούµενα
επίσηµα κρατικά έγγραφα στα Γ.
Α.Κ , όπως αυτό το καταπληκτικό

τού 1837, πού έχει συνταχθεί από Ελληνι-
κή κρατική Αρχή, το Secretariat d Etat
pour I' lnterieur, δηλαδή το υπουργείον Ε-
σωτερικών τής Ελλάδος, σε Γαλλική γλώσ-
σα, το Νο.16810-155, τής 26ης Νοεµβρί-
ου 1837 και απευθύνεται µε κάθε επιση-
µότητα, σοβαρότητα και ευπείθεια, προς
τήν Α. Μ. τον Βασιλέα, µε θέµα, τήν επιλο-
γή µεταξύ τριών προτεινόµενων πολιτών,
τον προτιµώµενον από τήν βασιλική καµα-
ρίλα υποψήφιο, για τήν καίρια και σηµα-
ντική θέση, τού εισπράκτορος τού ∆ηµοσί-
ου, σ έναν µικρό περιφερειακό ∆ήµο. 

Οι κρινόµενοι είναι τρείς πολίτες τού ∆ή-
µου, µε προσόντα τήν κατάταξή τους,
στους στρατιωτικούς Φαλαγγίτες, είτε κα-
ταχωρηµενους, σε άλλους καταλόγους, ε-
λεγµένων φρονηµάτων, πολίτες. 

Το έγγραφο µέσα από τα γραφόµενα,
αλλά και τα αινιττόµενα, τήν χρονική ακο-
λουθία και τήν αφόρητη γερµανική λεπτο-
λόγηση, µάς επιτρέπουν τα κριτικά σχό-
λια, τών µεθόδων, για τήν ένταξη στο "σύ-
στηµα", τών επιφανεστέρων πολιτών, ακό-
µη και σε µικρές πόλεις. 

Αλλά σηµαντικό είναι, το κέρδος, για τήν
συµπλήρωση τού Αρχειακού υλικού, βάσει
αυτών, µε στοιχεία πού ελλείπουν, από τις
αναµενόµενα, καθορισµένες πηγές, όπως
τα ανύπαρκτα π.χ. ∆ηµοτολόγια...

Με πρόταση λοιπόν, τού επί τών Εσωτε-
ρικών Γραµµατέως, πού φέρει το βαρύ όνο-
µα, τού Α. Πολυζωίδη, προτείνονται, για
τήν θέση, τού Εισπράκτορος τού ∆ήµου Ε-
λατείας, οι Ιω. Αντριανόπουλος, Σπ. Γεωρ-
γίου και Αθ. Παναγιωτόπουλος και διορί-
ζεται εξ αυτών ο Αθ. Παναγιωτόπουλος.
(εξ αυτών, το όνοµα τού υπολοχαγού Ν.
Γεωργίου, υπάρχει στο ∆ηµοτικό Συµβού-
λιον τού ∆ήµου Ελατειας, το 1842, επίσης
ένας άλλος πάρεδρος τού ∆. ∆. ∆όριζας
Γεωργίου και ακόµη ένας, αγωνιστής τού
21, κάτοικος Ελατείας, ο Γκόλφης Γεωργί-
ου η Τσαρούχας. 

Το όνοµα Παναγιωτόπουλος προέρχεται
από το Μόδι µάλλον. )
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Tα άγια θεοφάνεια

Γράφει ο Παν. Γεωρ. ∆ηµάκης, Υπεύθυνος Ιστορικού Αρχείου ∆ήµου Αµφικλείας Ελατείας Email: pgdimakis@gmail.com

Εκδόθηκε το βιβλίο στη µνήµη 
του Γέροντα Βησσαρίωνα


