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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διδακτορική διατριβή του Prof. Dr. Heinz Warnecke (1987),
σύμφωνα με την οποία, το νησί στο οποίο προσάραξε το πλοίο
που μετέφερε τον Απ. Παύλο κατά το ταξίδι του προς τη Ρώμη
(Πράξ. Κεφ. 27 και 28), είναι η Κεφαλληνία, ήλθε, πρέπει να
ομολογήσουμε, σε οριακή χρονική στιγμή, ιστορικής πραγματικά
σημασίας, διότι αν το θέμα αυτό ανεκινείτο μετά από πενήντα
χρόνια θα είχαν απολεσθεί πολλές μνήμες στην περιοχή μας,
θα είχαν χαθεί πολύτιμα στοιχεία της ζώσης παραδόσεως και θα
ήταν πολύ λιγότερες οι δυνατότητες στήριξης της μεγάλης αυτής
υποθέσεως. Οι Κεφαλλήνες θα του είμεθα ευγνώμονες εσαεί.
Ο τότε Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας και νυν Μακαριστός
Σπυρίδων, παρά το ότι είχε επιδοθεί απ’ αρχής σε πολλαπλό και
βαρυσήμαντο έργο, δεν εφείσθη ούτε κόπων, ούτε χρόνου, ούτε
πρόσθετων μεριμνών, αλλ’ αντιμετώπισε το θέμα αυτό με τη
δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Δεν προτίμησε ούτε την
κακώς νοουμένη ησυχία και την αποστασιοποίηση, ούτε την άνευ
περισκέψεως ενθουσιώδη, αβασάνιστη και άκριτη αποδοχή, αλλά
επέλεξε, ευτυχώς για το μεγάλο αυτό θέμα, τον καλύτερο και τον
πλέον ασφαλή τρόπο αντιμετωπίσεως, που ήταν η σύγκλησις
Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων. Ως γνωστόν, ο δρόμος των
Συνεδρίων είναι ο πλέον ασφαλής, διότι το επιστημονικό Συνέδριο
είναι δικαστήριο της γνώσεως, και το κάθε τι που θα εκθέσει κανείς
τίθεται αμέσως στην κρίση της όλης Ιστορίας. Της Ιστορίας του
παρελθόντος για τα όσα αυτό σχετικά με το υπό εξέταση θέμα
έχει ήδη παρουσιάσει ή που ενδέχεται να παρουσιάσει ακόμη` της
Ιστορίας του παρόντος, σχετικά με όσα και αυτό ανακαλύπτει και
παρουσιάζει κατά τον εκάστοτε παρόντα χρόνο, δηλ. κατά την
παρούσα ευρύτερη χρονική περίοδο του γινομένου Συνεδρίου`
αλλά και της μελλοντικής Ιστορίας για όσα και αυτή πρόκειται
να παρουσιάσει, και που ως εκ τούτου αυτό που ανακοινούται στο
Συνέδριο πρέπει να έχει την ισχύ που απαιτείται για να αντέξει
και σε όλον τον μέλλοντα χρόνο. Εδώ απαιτείται και λογική και
διαίσθηση. Συνεκάλεσε λοιπόν ο Σεβ. Μητροπολίτης μας έξι
Συνέδρια, με Συνέδρους πολλών και διαφόρων ειδικοτήτων, αφού
το υπό εξέταση πολύπλοκο θέμα απαιτούσε Καινοδιαθηκολόγους,
Ιστορικούς, Φυσικούς, Μετεωρολόγους, Γεωγράφους και μάλιστα
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ειδικούς επί των θαλασσίων ρευμάτων κ.λπ., ούτως ώστε να
εξετασθεί διεξοδικώς η σπουδαία αυτή υπόθεσις. Επίσης ο Σεβ/
τος απ’ αρχής εζήτησε σε συνεργασία τον, εις όλους γνωστό
για το σπουδαίο επιστημονικό του έργο, Καθηγητή π. Γεώργιο
Μεταλληνό, ο οποίος ανταπεκρίθη πλήρως και εις το έργο αυτό
και συνέβαλε αποφασιστικά στην επιτυχία της όλης προσπάθειας.
Συνειργάσθη με τον Σεβ. Μητροπολίτη μας για τη διοργάνωση
των Συνεδρίων (έξι μέχρι τώρα συνολικώς), προήδρευσε επίσης
σε όλα τα Συνέδρια, και ανέλαβε την επιμέλεια της εκδόσεως των
Πρακτικών των πέντε πρώτων από αυτά. Επίσης επαρουσίασε
και εξακολουθεί να παρουσιάζει το θέμα αυτό σε κάθε ευκαιρία
τόσο σε επιστημονικούς κύκλους, όσο και σε διάφορες εκδηλώσεις,
αλλά και μέσω των ποικίλων Μέσων Γενικής Ενημερώσεως. Δηλ.
εργώδης προσπάθεια αποφασιστικής σημασίας.
Βέβαια όλα αυτά έγιναν χωρίς βιασύνη, προσεκτικά και
λίαν διακριτικά, και όλοι εκτίμησαν ως την πλέον ορθή πορεία,
την προτεινόμενη υπό του Σεβ. Μητροπολίτου μας και του π.
Γεωργίου Μεταλληνού, την εξέταση δηλ. του θέματος μέσω
Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων.
Για όλα ενημέρωναν τον Παναγιώτατον Οικουμενικόν μας
Πατριάρχην κ.κ.Βαρθολομαίον και την Εκκλησία της Ελλάδος. Ο
Πατριάρχης μας συμμετείχε εις τα Συνέδρια δι’ Αντιπροσώπων
και δι’αλληλογραφίας με την Ιερά μας Μητρόπολη. Επίσης οι
τρεις Αρχιεπίσκοποι της μακράς αυτής περιόδου, ο Μακαριστός
Σεραφείμ, ο Μακαριστός Χριστόδουλος, καθώς και ο νυν
Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπός μας κ.κ. Ιερώνυμος συμμετείχον
δι’ Αντιπροσώπων` αλλά και οι δύο εξ αυτών, ο Μακαριστός
Χριστόδουλος με την εδώ προσέλευση και συμμετοχή του μετά
και της Συνοδείας του εις το Γ΄Συνέδριο (1999)` καθώς και ο νυν
Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπός μας κ.κ. Ιερώνυμος μετά εξάδος
Σεβ/των Ιεραρχών της Ι. Συνόδου, με την εδώ προσέλευση και
συμμετοχή των στις εκδηλώσεις του 2009, λόγω συμπληρώσεως
κατ’ εκείνο το έτος 1950 ετών από του ναυαγίου και της Διασώσεως
του Απ. Παύλου, και 500 ετών από της Γεννήσεως του Προστάτου
της Νήσου μας Αγίου Γερασίμου, συνυπέγραψαν μετά και του
Σεβ. Μητροπολίτου μας σχετικό πιττάκιον εις τριπλούν, ένα διά
την Ιεράν Μητρόπολιν, ένα διά τον Ιερόν Ναόν του Απ. Παύλου
και ένα διά την Ιεράν Μονήν του Αγίου Γερασίμου. (Τούτο έγινε
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στις 20 0κτωβρ. 2009, κατά την Εορτή της Μνήμης του Αγ.
Γερασίμου, επειδή δεν ήταν δυνατόν να προσέλθουν στο Συνέδριο
της 17ης Αυγ. λόγω της Εορτής του Δεκαπενταυγούστου). Επί
πλέον τόσο εις τα Συνέδρια, όσο και στις εορταστικές εκδηλώσεις,
έχουν προσέλθει πολλοί Αρχιερείς, ειδικοί Πανεπιστημιακοί
Καθηγητές δικών μας, αλλά και ξένων Πανεπιστημίων, που έχουν
ασχοληθεί με το επί πολλά ήδη χρόνια εξεταζόμενο θέμα, και που
όλοι έχουν αποδεχθεί τούτο ως αληθές.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ. Σπυρίδων παρακολουθούσε
προσεκτικά και ήλεγχε ό,τι σχετικό εγίνετο ή ελέγετο επί χρόνια.
Τον Αύγουστο του 1999, δεκαπέντε ημέρες περίπου προ του
Γ΄Συνεδρίου, ήλθε, σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ι. Παρακλήσεων
και σε μία εξ αυτών εις την Ευαγγελίστρια Πεσσάδας, όπως κάθε
χρόνο. Στο τέλος ομίλησε από της Ωραίας Πύλης. Μόνο που αυτή
τη φορά ομίλησε μετά δακρύων λέγοντας, ότι είναι βαθύτατα
συγκινημένος που ίσταται εις τον τόπον ού έστησαν οι πόδες
του Αποστόλου Παύλου. Και αναφέρθηκε στη συνέχεια εις το
πρόγραμμα αυτών που θα ακολουθούσαν, δηλ. το Συνέδριο,
την έλευση του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, τα Θυρανοίξια
του Νέου Ναού του Απ. Παύλου κ.λπ., καθώς και περί της Ι.
Παρακλήσεως. Δεν τον είχαμε δει ποτέ μέχρι τότε, αλλά ούτε και
στη συνέχεια σε τόση συγκίνηση, δηλ. σε όλο το διάστημα των
τριάκοντα και ενός σχεδόν ετών της μακράς Αρχιερατείας του,
και αυτό προξένησε εντύπωση και συγκίνηση σε όλους μας που
παρευρεθήκαμε εκείνο το απόγευμα. Όταν μετά την απόλυση τον
επισκέφθηκα εις το Ιερό για να τον χαιρετήσω και να πάρω την
ευχή του, μου είπε: «Απόψε, δάσκαλε, έκλαψα!» Σεβασμιώτατε,
απήντησα, είναι η βαθεία συναίσθηση που έχετε προ του μεγάλου
αυτού θέματος. Σας ευχόμαστε να φέρετε εις πέρας και να
υπηρετήσετε τη σπουδαία αυτή υπόθεση, που ο Θεός ηυδόκησε
να φανερωθεί επί των ημερών Σας. Αργότερα εις την ομιλία του
κατά τον Εσπερινό της Εορτής των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου εις τον εορτάζοντα Ι. Ναό του Απ. Παύλου και
σε δύο συνεχόμενα έτη 2003 και 2004, αναφερόμενος εις το θέμα
αυτό και τη σχέση του με το νησί μας είπε και κατά τα δύο αυτά
έτη τον αυτόν λόγον: «Σ’ αυτόν εδώ τον τόπο θα διαμορφωθούν
οι γύρω χώροι, και εδώ θα γίνει το δεύτερο μεγάλο Θρησκευτικό
Κέντρο της Κεφαλλονιάς». Αλλά και ο π. Γεώργιος Μεταλληνός
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στην ομιλία του κατά τον Εσπερινό της 17ης Αυγούστου του
2003-ομιλεί κάθε χρόνο κατά τον Εσπερινό αυτό-, μεταξύ των
άλλων είπε: «Για μία ακόμη χρονιά, στις 17 Αυγούστου, αγαπητοί
μου αδελφοί, Σεβαστοί Πατέρες, μας συγκεντρώνει ο Απ. Παύλος
για τον καθιερωμένο πλέον στην Πεσσάδα Εσπερινό. Εσπερινός στο
Ναό του. Βέβαια όπως πληροφορήθηκα με μεγάλη χαρά, και εσείς
οι Κεφαλλονίτες το ξέρετε περισσότερο, μεγαλοπρεπής Εσπερινός
και θεία Λειτουργία εδώ, γίνονται στις 28 και 29 Ιουνίου, κατά τη
Μνήμη του Αγίου Απ. Παύλου και εύχομαι εις αυτό που λέγει
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, του οποίου σας μεταφέρω
τις ευχές, εύχομαι να γίνει γρήγορα πραγματικότητα. Το μέρος
αυτό, ο Ναός αυτός που ιστορικά και δικαιωματικά ανήκει στους
Πεσσαδιάνους και στην Πεσσάδα, να εξελιχθεί στο 2ο μεγάλο
προσκύνημα της Κεφαλλονιάς. Όταν βέβαια δεν θα υπάρχει από
τη σοβαρή επιστήμη και τη σοβαρή εκκλησιαστική τάξη καμμία
πλέον αμφιβολία ότι η Κεφαλλονιά ταυτίζεται τελεσίδικα με
την Μελίτη των Πράξεων…». Το 2008 και μετά την Εορτή των
Θεοφανείων, όταν μετά από προσυνεννόηση μετέφερα το λάπτοπ
εις το Γραφείο του Σεβ. Μητροπολίτου μας και ενημέρωσα Αυτόν,
δείχνοντας το περιστατικό που συνέβη και το οποίο αναφέρεται
λεπτομερώς εις τα παρακάτω, μου απήντησε: «Το βλέπω!». Αλλά
και σε άλλη συνομιλία που είχαμε, μερικά χρόνια πριν από αυτό,
εις αναφοράν άλλων γεγονότων, απήντησε: «Αυτά μας ενισχύουν».
Όταν το θέμα αυτό ανεφύη (1987), το αντιμετώπισε με πολύν
προβληματισμό και πολλή περίσκεψη` δώδεκα χρόνια μετά (1999),
το είχε πλέον ολοκληρωτικά αποδεχθεί. Σε συζητήσεις, έχουμε
ακούσει τον π. Γεώργιο Μεταλληνό κατ’ επανάληψιν να ομολογεί:
«Είναι το σπουδαιότερο έργο της Αρχιερατείας του». Και είναι
γεγονός ότι αυτή η αίσθησις υπάρχει εις πολλούς εξ ημών. Ας είναι
η Μνήμη του Αιωνία!
Ο επί μακράν σειράν ετών Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεώς
μας και επί ολίγον μόνον Μητροπολίτης μας Μακαριστός
Γεράσιμος παρακολουθούσε επιμελώς και απ’ αρχής το ανακινηθέν
ζήτημα και λίαν ενωρίς εσχημάτισε ορθήν γνώμην περί αυτού,
παρά τις κατά καιρούς διατυπούμενες αβάσιμες απόψεις, οι
οποίες εξυπηρετούσαν διάφορες σκοπιμότητες. Τούτο αποτελούσε
ελπίδα και ενθάρρυνσιν, διά τους αγαπώντες την αλήθεια και το
καλό της Νήσου. Σε στιγμές μάλιστα καίριες για το θέμα αυτό,
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ήταν σημαντική η συμβολή του στη διασάφηση της αληθείας.
Ενώ ακόμη εγράφετο η παρούσα εισαγωγή,-η οποία είχε ήδη
αρχίσει να γράφεται από τότε (2015)- μεσολάβησε μέσα στο
όλο κλίμα χαράς που είχε δημιουργηθεί από την εκλογή και τη
χειροτονία του ως Μητροπολίτου μας, η αδόκητος αναχώρησίς του
από τη ζωή αυτή, γεγονός που έφερε σε όλο το νησί και όχι μόνο,
ανείπωτη θλίψη. Ήταν μεγάλης σπουδαιότητος το πνευματικό και
φιλανθρωπικό του έργο και πολλά ανεμένοντο κατά τη διακονία
του από της νέας του θέσεως. Ας είναι η Μνήμη του Αιωνία !
Σχετικά δε με το υπό εξέτασιν θέμα μας, όπως φαίνεται, Θεία
Προνοία, άφησε τρία σαφέστατα δείγματα των πεποιθήσεών
του. Το πρώτο είναι η αφίσα – ανακοίνωσις για το Γ΄ Διεθνές
Επιστημονικό Συνέδριο (1999), παρουσία του Μακαριστού
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου,
το οποίο (Συνέδριο) διεδραμάτισε ρόλο αποφασιστικής σημασίας
για το θέμα αυτό, και του οποίου η εν λόγω αφίσα – ανακοίνωσις
ήταν έργο του Μακαριστού κυρού Γερασίμου. Σ’ αυτήν εικονίζεται
η Κεφαλληνία κατέχουσα εις το κέντρον αυτής τον Προστάτη
της Άγιον Γεράσιμον και λίγο έξω από αυτήν τον Απόστολο
των Εθνών Παύλο βλέποντα προς αυτήν, τον δε όρο Πεσσάδα
με γράμματα ερυθρά και εις την μεγαλογράμματον βυζαντινήν
διακοσμητικήν γραφήν, ως τόπον του ναυαγίου, της διασώσεως
και της Αποστολικής δράσεώς Του. Ακολουθεί δε η γνωστοποίησις
του Συνεδρίου. Η εν λόγω αφίσα καταχωρείται εις το τελευταίο
κεφάλαιο του παρόντος (Αρχειακό υλικό κ.λπ.).
Το δεύτερο δείγμα δημιουργήθηκε ως εξής: Τον Απρίλιο του 2013
κατασκευάσαμε το Site του Ι. Ναού του Απ. Παύλου Πεσσάδας.
Σ’ αυτό προτάξαμε ένα σύντομο ενημερωτικό κείμενο με θέμα
«Ο Απ. Παύλος στην Κεφαλληνία» μαζί με μετάφραση σε άλλες
πέντε γλώσσες (δηλ. συνολικά σε έξι, στην Ελληνική, Αγγλική,
Γερμανική, Γαλλική, Ιταλική και Ρωσική). Δύο μήνες μετά, η
Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης σε συνεργασία
με την Ι. Μητρόπολη Κεφαλληνίας και τον Δήμο Κεφαλληνίας
εξέδωσε ένα καλαίσθητο ενημερωτικό τρίπτυχο για ευρύτερη
γνωστοποίηση του εν λόγω θέματος, χρησιμοποιώντας το κείμενο
αυτό και στις έξι γλώσσες, καθώς και σχετικές φωτογραφίες.
Το καλοκαίρι του επομένου έτους η Περιφερειακή Ενότητα
Κεφαλληνίας και Ιθάκης εξέφρασε την πρόθεσή της να συμμετάσχει
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στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Δήμος Κεφαλληνίας στα
πλαίσια της Εβδομάδας Αποδήμων με παρουσίαση του θέματος
«Η Κεφαλληνία ως τόπος του ναυαγίου και της διασώσεως του
Αποστόλου Παύλου κατά το ταξίδι του προς την Ρώμη» μετά
και από σχετική επικοινωνία μετά του Καθηγητή και Ερευνητή
Prof. Dr. Heinz Warnecke, με την ομιλία του οποίου θα εδίδετο
η δυνατότητα κατά την ανωτέρω παρουσίαση να ανακοινωθεί η
εξέλιξη και η πρόοδος που έχει το θέμα αυτό παγκοσμίως. Κατόπιν
αυτού η Ι. Μητρόπολις Κεφαλληνίας παρεκάλεσε τον τότε Α/
Περιφερειάρχη κ. Σωτήριο Κουρή να εγκρίνει τη διοργάνωση
της ανωτέρω εκδηλώσεως, στην οποία συμπεριελαμβάνετο και η
επανέκδοσις του ανωτέρω τριπτύχου για τη σχετική ενημέρωση
των Αποδήμων, αλλά και προς χρήσιν στις Διεθνείς Εκθέσεις.
Τούτο είχε ως αποτέλεσμα ο τότε Πρωτοσύγκελλος π. Γεράσιμος
ως Εκπρόσωπος του τότε Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. κ. Σπυρίδωνος
να αποστείλει προς την Α/Περιφέρεια εκτενή και ενυπόγραφη
αναφορά, μέσα στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το κείμενο του
Site και του τριπτύχου και διατυπώνονται έτσι μέσω αυτού και οι
προσωπικές του θέσεις επί του θέματος. Έτσι λοιπόν στα δύο αυτά
δείγματα, στην αφίσα δηλ. του Γ΄ Συνεδρίου-έχει καταχωρηθεί στο
Παράρτημα του Αρχειακού υλικού στο τέλος του παρόντος- και
στην αναφορά του προς την Α/Περιφέρεια, έχουμε σαφέστατα
εκπεφρασμένες τις θέσεις του Αειμνήστου Μητροπολίτου μας.
Αυτό όμως θα επιβεβαιωθεί εναργέστερα στη συνέχεια, και κατά
την αναφορά μας εις τα Θεοφάνεια του 2008. Στην τρίτη αυτή
περίπτωση φαίνεται σαφέστατα η πεποίθησίς του γι’ αυτό το
ζήτημα. Μας ήταν όμως γνωστές οι θέσεις του τόσο και από τις
επί μέρους συζητήσεις, όσο και από τις απ’ άμβωνος ξεκάθαρες
αναφορές του.
Ακόμη η τριττή (τριπλή) σημαντικότατη Τοποτηρητεία του
Σεβ. Μητροπολίτου Ηλείας κ.κ. Γερμανού εις την νήσον μας, αλλά
και το έμπρακτο ενδιαφέρον του διά το θέμα του Αποστ. Παύλου
απ’ αρχής της αναδιφήσεως αυτού μέχρι σήμερα, συνέβαλε πολύ
στη συνειδητοποίηση και την προαγωγή του σπουδαιοτάτου
αυτού θέματος. Ανεφέρετο ακόμη σ΄αυτό και κατά τις Ιερατικές
Συνάξεις, όπως ανεφέρθη επίσης και σε Εγκύκλιο προς τους
Ιερείς μας, καθώς και κατά το κήρυγμά του στη Μονή του Αγίου
μας κατά την Λειτουργία της Εορτής του Ευαγγελιστού Λουκά,
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ημέρα Κυριακή (18 Οκτωβρ. 2015), όπου επεσήμανε ότι, και ο
Λουκάς συνοδεύοντας τον Παύλο κατ΄εκείνο το ταξίδι, παρέμεινε
τρεις μήνες στο Νησί μας. Πάντοτε παρακολουθούσε αυτό μετ’
ενδιαφέροντος, παρέστη εις αρκετά από τα σχετικά Συνέδρια,
εχοροστάτησε επίσης εις τον Ναόν του Απ. Παύλου σε μερικές από
τις σχετικές εκδηλώσεις, και ακόμη όρισε το είδος και τον Κανονισμό
της νομικής υποστάσεως που πρέπει να διέπει τον Ιερόν αυτόν
Ναόν διά την απρόσκοπτη εξέλιξη και λειτουργία του. Επίσης στις
17 του Αυγούστου (2015), πριν από τον καθιερωμένο Εσπερινό του
Απ. Παύλου, έλαβε μέρος εις συνάντησιν εργασίας διά το ίδιο θέμα
κατόπιν προσκλήσεως του Ερευνητού κ. H. Warnecke εις την εις
Πεσσάδα οικία του, όπου παρέστησαν επίσης ο φιλοξενούμενος
του κ. Ερευνητού διακεκριμένος Νομικός και τ. Δήμαρχος εκ
Γερμανίας Dr. Wolfgang Sigg, ο Καθ. π. Γεώργιος Μεταλληνός, ο
Α/Δήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Κεφαλληνίας
κ. Ευάγγελος Κεκάτος, ο Καθ. κ. Δημήτριος Μεταλληνός, υιός
του π. Γεωργίου και ο γράφων το παρόν. Στη συνέχεια μετέβημεν
όλοι εις τον Ι. Ναόν διά την τέλεση του πανηγυρικού Εσπερινού,
εις τον οποίο εχοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ηλείας και
Τοποτηρητής της Ι. Μητροπόλεως Κεφαλληνίας κ.κ. Γερμανός, ο
οποίος και προλόγισε τον Καθ. π. Γεώργιο Μεταλληνό, ο οποίος
ομίλησε καταλλήλως, όπως και κάθε έτος κατά τον Εσπερινό
αυτό. Φωτογραφικό ρεπορτάζ από τον Εσπερινό εδημοσίευσε το
«Αγιορείτικο Βήμα», και από εκεί μετεφέρθη και παραμένει και
στο Site: www.ap-pavlos-pessada.gr
Εκτός όμως όλων αυτών ο Σεβ. Μητροπολίτης Ηλείας, πάντοτε
φιλικά προσκείμενος στο νησί μας, αλλά και με βαθύτατο σέβας
προς τον Άγιόν μας, προσήρχετο πάντοτε στις εορτές του. Τον
ευχαριστούμε δι’ όλα και ιδίως διά τους κόπους εις τους οποίους
υπεβάλλετο καθ’ όλην την διάρκεια της τριττής Τοποτηρητείας
του, αλλά και διά την διοικητική του μέριμνα και τις σοφές οδηγίες
και υποδείξεις του. Ευχόμεθα εις Αυτόν υγεία και μακροημέρευση
και ελπίζουμε ότι και μετά τη λήξη των καθηκόντων του αυτών θα
έχουμε τη χαρά να υπάρχουν ευκαιρίες ελεύσεώς του στο νησί μας.
Ο Νέος Μητροπολίτης μας κ.κ. Δημήτριος με τον ζήλον, την
γνώση και την εμπειρία που διαθέτει, καθώς έχει πραγματοποιήσει
μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό με εξειδίκευση εις την
Παλαιοχριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη, όπου και ανηγορεύθη
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Διδάκτωρ, και ο οποίος κατέχει επίσης μεταπτυχιακό δίπλωμα εις
την Εκκλησιαστική Ιστορία, και τυγχάνει ακόμη πτυχιούχος του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων,
είναι βέβαιο ότι θα συμβάλει έτι περαιτέρω εις την εμβάθυνσιν και
την πρόοδο του σπουδαιοτάτου θέματος, της εδώ εκ του ναυαγίου
διασώσεως του Αποστ. Παύλου, εις το οποίο αναφερόμαστε, και ότι
θα ανταποκριθεί πλήρως εις τα υψηλά καθήκοντα, της πνευματικής
δηλ. ποδηγετήσεως αυτού του τόπου με τους αμυθήτους θησαυρούς
της πνευματικής και πολιτιστικής παραδόσεώς του. Ευχόμεθα
εις Αυτόν υγεία, δύναμη και μακροημέρευση, ώστε να επιτελέσει
απροσκόπτως και επί Έτη Πολλά το βαρυσήμαντο έργο, το οποίο
του ανέθεσε ο Θεός και η Εκκλησία. Ήδη έχει επιδοθεί στη μελέτη
του υπάρχοντος υλικού περί του θέματος αυτού. Επισκέφθηκε
επίσης από τον πρώτο καιρό της ελεύσεώς του τον Ι. Ναό του
Απ. Παύλου και ενημερώθηκε σχετικώς περί αυτού. Ακόμη
εχοροστάτησε εις τους Πανηγυρικούς Εσπερινούς του Αποστόλου
(29ης Ιουνίου και 17ης Αυγούστου 2016 και 2017) και έλαβε μέρος
στη σύσκεψη επί του θέματος, που πραγματοποιήθηκε επίσης στις
17 Αυγ. 2016 πριν από τον Εσπερινό, κατόπιν προσκλήσεως του
Ερευνητού Prof. Dr. Heinz Warnecke και της συζύγου του Dr.
Agnes Seppelfricke εις την εις Πεσσάδα οικία τους, τόσον προς
τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας, όπως επίσης και προς τον
Αιδεσιμολογιώτατον Καθηγητήν π. Γεώργιον Μεταλληνόν, την
Πρεσβυτέρα, Καθηγήτρια και Πρόεδρο του Συλλόγου Προστασίας
Αγέννητου Παιδιού «Η Αγκαλιά» κ. Βαρβάρα ΚαλογεροπούλουΜεταλληνού, τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Γ. Μεταλληνό, τον Α/
Δήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Ευάγγελο Κεκάτο και τον
γράφοντα το παρόν.
Ο κ. Ερευνητής καλωσόρισε και προσεφώνησε δεόντως τον Νέο
Μητροπολίτη μας, και ευχαρίστησε όλους για την προσέλευσή
τους. Στη συνέχεια προέβη σε ενημέρωση σχετικά με την πορεία
του θέματος και ακολούθησε σχετική συζήτηση επί πολλών επί
μέρους θεμάτων.
Κατόπιν μετέβημεν όλοι εις τον Ι. Ναόν διά την τέλεση του
Εσπερινού, εις τον οποίον εχοροστάτησε ο Σεβ/τος Μητροπολίτης
μας κ.κ. Δημήτριος, ο οποίος προλόγησε και τον Καθηγ. π. Γεώργιον
Μεταλληνόν εις την καθιερωμένην απ’ αρχής κατά τον Εσπερινόν
αυτόν ομιλία του και στη συνέχεια παρεκίνησε τον Ερευνητήν κ.
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H. Warnecke να αναφέρει προς όλους την πορεία και εξέλιξη του
θέματος του ναυαγίου και της διασώσεως του Απ. Παύλου εις την
Κεφαλληνία, θεσμοθετώντας έτσι τούτο και για τα επόμενα χρόνια.
(Περισσότερες πληροφορίες στο Site του Απ. Παύλου www.
ap-pavlos-pessada.gr και στους τίτλους:α) Σύσκεψη στην οικία
του Prof. Heinz Warnecke,-πρόκειται για Δελτίο Τύπου του
Δήμου Κεφαλληνίας- και β) 17-8-2016 Ο Εσπερινός του Απ.
Παύλου στην Πεσσάδα Κεφαλληνίας).
Επίσης εις τα Δίπτυχα της Εκκλησίας 2017 και 2018 και εις
το υπ’ Αυτού επιμεληθέν Κεφάλαιον περί της Ι. Μητροπόλεως
Κεφαλληνίας, διαφαίνεται η αρίστη διοργανωτικότης εις όλους
τους τομείς και η υπευθυνότης και επιμέλεια επί όλων των επί
μέρους θεμάτων, εν αυτοίς και του της Τοπικής Αγιολογίας.
Μετά των Αρχιερέων και οι Ιερείς της Νήσου μας θετικώς
εκτίμησαν απ’ αρχής το θέμα τούτο. Προθύμως προσήρχοντο εις
τα Συνέδρια και συμμετείχαν εις τας συζητήσεις, συμμετέσχον
επίσης στις κορυφαίες εκδηλώσεις της Θεμελιώσεως (1996) και των
Θυρανοιξίων (1999) του Νέου Ι. Ναού του Απ. Παύλου, και ακόμη
προσέρχονται προθύμως και συμμετέχουν εις τους εορτασμούς.
Οι Αρχές της Νήσου επίσης απ’ αρχής παρακολουθούν μετ’
ενδιαφέροντος το θέμα, καθώς και τις συζητήσεις των Συνεδρίων,
ομιλούν ή απευθύνουν χαιρετισμούς, συμμετέχουν ανελλιπώς στους
εορτασμούς και αναλόγως της θέσεώς των βοηθούν σε ό,τι δύνανται.
Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε και ο Επιστημονικός κόσμος
της Νήσου. Πολλοί άνθρωποι των Γραμμάτων και της Επιστήμης
παρακολούθησαν τα Συνέδρια, πολλές απόψεις αντηλλάγησαν και
πολλές επισημάνσεις διετυπώθησαν, όπως ακόμη συμμετέχουν
και στους εορτασμούς. Επίσης και ο Λαός της Νήσου μας
ως κάτι το ιδιαίτερα καλό και ενδιαφέρον εκτίμησε το εν λόγω
θέμα, προσήρχετο και συμμετείχε εις τα Συνέδρια πάντοτε, όπως
συμμετέχει και στους εορτασμούς.
Είναι δε αξιέπαινον το ότι, όλη αυτή η προσπάθεια αποσκοπούσε
κυρίως στη διαλεύκανση της αληθείας και μόνον, και όχι σε
σκοπιμότητες εμπορικές και κερδοσκοπικές. Γι’ αυτό και ευοδώθηκε.
Εν εναντία περιπτώσει ουδείς θα ησχολείτο και θα είχε καταδικασθεί.
Ελάχιστες αστήρικτες αντιρρήσεις που υπήρξαν, με το πέρασμα
του χρόνου εξαφανίστηκαν, ακριβώς γιατί δεν είχαν έρεισμα.
Επανερχόμαστε λοιπόν εις το αρχικό ξεκίνημα.
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Το καλοκαίρι του 1988 με ενημέρωσε ο π. Γεώργιος Μεταλληνός
περί του σπουδαιοτάτου αυτού θέματος, το οποίο αρχικά
αντιμετώπισα με πολλή επιφύλαξη, μια που η γενιά μας είχε
διαποτιστεί από την περί Μάλτας άποψη, η οποία επαρουσιάζετο
στα διδακτικά βιβλία των Σχολείων ως κάτι το απολύτως βέβαιο.
[Ίσως ελάχιστοι σύγχρονοί μας γνώριζαν ότι η άποψη αυτή υπεβλήθη
προς τους Μαλτέζους από τους Ιωαννίτες Ιππότες το 1565,
προκειμένου να ενθαρρυνθούν να αποκρούσουν τους Τούρκους,
οι οποίοι αυτό το έτος έφθασαν μέχρι τη Μάλτα και απείλησαν να
καταλάβουν το νησί τους. Στη συνέχεια, όπως θα δούμε και στα
παρακάτω, η ιδέα αυτή καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα, για επίσης άλλους
ειδικούς λόγους σκοπιμότητος]. Αντέταξα αμέσως τις αντιρρήσεις
μου, κυρίως ως προς τους όρους «Μελίτη» και «βάρβαροι». Ο
π. Γεώργιος μου ανέπτυξε τα επιχειρήματα του κ. Warnecke, τα
οποία απεδέχετο και ο ίδιος. Εξακολουθούσα να βλέπω το θέμα
αυτό με περίσκεψη. Αρκετά όμως με προβλημάτιζαν τα ήδη γνωστά
εντόπια στοιχεία, κυρίως οι Ναοί εκείνοι στην Κεφαλληνία, που
ήταν μόνο του Αποστόλου Παύλου, κάτι εξαιρετικά σπάνιο για
την παλαιοχριστιανική περίοδο, το οποίο συνέβαινε πρωτίστως
στους τόπους εκείνους, που συνεδέοντο με τον Απόστολο. Αυτή
ήταν η έναρξη. Από εκεί και μετά παρατηρούσα ότι υπάρχουν
και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα εντόπια και συγγενή προς το
θέμα στοιχεία, ιστορικά και φυσικά, τα οποία καθώς ενεφανίζοντο
με αρκετή ταχύτητα, συνεχώς συμπλήρωναν μαζί και με τα
γενικότερα, το αρχικώς αινιγματικό παζλ.
Από της ανακινήσεως του θέματος (1987) μέχρι της συγκλήσεως
και του ΣΤ΄ Συνεδρίου (2013) απαιτήθηκε το μακρό χρονικό
διάστημα των 26 ετών, ώστε να μεσολαβεί μεταξύ των Συνεδρίων
ο απαιτούμενος χρόνος, και για την περαιτέρω έρευνα και την
εξεύρεση και άλλων στοιχείων, αλλά και για την επί πλέον μελέτη
και εμπέδωση των ήδη εξευρεθέντων. Δηλ. τα Συνέδρια αυτά έγιναν
με πολλή περίσκεψη και χωρίς καμμία βιασύνη.
Καθ’ όλο δε αυτό το διάστημα - κατά το εφετινό μάλιστα
αρχόμενον έτος (2018) συμπληρώνονται 31 έτη από της
ανακινήσεως - παρουσιάστηκαν πολλά και ετερόκλητα στοιχεία,
ιστορικά και φυσικά, όπως ήδη προείπαμε, έχοντα άμεση σχέση με
την περιοχή μας, τα οποία καταγράψαμε.
Εκρίναμε λοιπόν σκόπιμο να προβούμε στην έκδοση αυτών,
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επειδή κατά κοινή ομολογία συνέβαλαν κατά πολύ στην προαγωγή
του όλου θέματος.
Πρέπει δε να διευκρινήσουμε ότι, όλα τα στοιχεία που
καταγράψαμε και τα οποία θα παρατεθούν εδώ στη συνέχεια,
είναι απολύτως ηλεγμένα και δεν προέρχονται από κανένα είδος
υπερβάλλοντος ζήλου, γιατί σε καμμία περίπτωση δεν θέλαμε να
παρεισφρήσουν πράγματα ψευδή και ανυπόστατα ούτε στο χώρο
της Εκκλησίας, ούτε στο χώρο της Επιστήμης.
Η πρώτη εργασία μας με τον τίτλο: «Σημειώσεις σχετικά με
το ταξίδι (προς Ρώμη) και το ναυάγιο του Αποστόλου Παύλου»
συμπεριέλαβε όσα στοιχεία είχαμε συγκεντρώσει από της
ανακινήσεως του θέματος μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 1994. Μερικά
τμήματα της εργασίας αυτής έχουν καταχωρηθεί στον Τόμο των
Πρακτικών του Α΄ Συνεδρίου (1993), τα οποία εξεδόθησαν το
1996. Η εργασία αυτή, απετέλεσε τη βάση για μία επόμενη, η
οποία ολοκληρώθηκε και τυπώθηκε τον Αύγουστο του 1997. Σ’
αυτήν συμπεριελήφθησαν και άλλα νεώτερα στοιχεία, καθώς και
όλοι οι σχετικοί χάρτες, και είχε τον τίτλο «Στοιχεία τα οποία
συνηγορούν εις το ότι: Η Κεφαλληνία είναι η Μελίτη των Πράξεων
και οι Πεσσάδες ο τόπος του ναυαγίου και της διασώσεως του
Αποστ. Παύλου». Στη συνέχεια προστέθηκαν και άλλα νεώτερα
στοιχεία, καθώς και αρκετές λεπτομέρειες στα ήδη υπάρχοντα.
Με την πλέον ολοκληρωμένη αυτή μορφή επανατυπώθηκε με
τον ίδιο τίτλο τον Φεβρουάριο του 1998. Μερικά τμήματα της
εργασίας αυτής έχουν καταχωρηθεί στον Τόμο των Πρακτικών
του Β΄ Συνεδρίου (1996), τα οποία εξεδόθησαν το 1999. Στη
συνέχεια, περίληψη της εργασίας αυτής απετέλεσε η ανακοίνωσή
μου κατά το Γ΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο (1999) με τον
τίτλο «Στοιχεία των Πεσσάδων, τα οποία συνηγορούν εις το ότι,
η Κεφαλληνία είναι η Μελίτη των Πράξεων», [Βλ. π. Γεωργίου
Δ. Μεταλληνού: Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου (1999), Αθήνα 2003, σσ.
350-362], και επειδή ο χρόνος των εισηγήσεων ήταν ορισμένος,
διενεμήθη η εργασία του 1998 για πληρέστερη ενημέρωση στους
Συνέδρους, καθώς και εις τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον και
την ακολουθίαν του, εις τους εκπροσώπους του Οικουμενικού μας
Πατριαρχείου, μέσω δε αυτών εστάλη και εις τον Παναγιώτατον
Οικουμενικόν Πατριάρχην μας κ. κ. Βαρθολομαίον. Εδόθη επίσης
και εις άλλους επιστήμονες, επισήμους κ.λπ. παρισταμένους.
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Το έτος 2000 τυπώθηκε για τελευταία φορά, ενώ προστέθηκε
στο τέλος Παράρτημα περιέχον τα εξής επί μέρους θέματα:
πρόσθετες επισημάνσεις, περί της τηλεκάρτας της Μάλτας, περί
της ανεγέρσεως του Νέου Ναού προκειμένου να αποτελέσει τη
συνέχεια των δύο Παλαιοχριστιανικών Ναών του Αποστ. Παύλου
του χωρίου μας και της καθιερώσεως της 17ης Αυγούστου ως ημέρας
εορτασμού του γεγονότος, περί της Υμνογραφίας της σχετικής με
τη διάσωση του Αποστ. Παύλου και την ίδρυση του Νέου Ναού
Του, και περί του Γ΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για την
ταύτιση Κεφαλληνίας - Μελίτης (26-30 Αυγούστου 1999) και των
συνδυασθέντων με αυτό Θυρανοιξίων του Ι. Ναού Απ. Παύλου
υπό του τότε Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κ. κ. Χριστοδούλου.
Όλες οι παραπάνω τυπώσεις ουσιαστικώς απετέλεσαν
επανεκδόσεις των αρχικών εργασιών με νεώτερα στοιχεία, οι οποίες
κυκλοφορούσαν σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, τα οποία
διενέμοντο δωρεάν προς ενημέρωσιν επί του θέματος και μόνον.
Ακόμη δε, δεν προέβαινα σε έκδοση αυτών από κάποιο εκδοτικό
οίκο, και τούτο διότι συνεχώς επαρουσιάζοντο και άλλα νεώτερα
δεδομένα, οπότε έκρινα σκόπιμο να ακολουθώ αυτήν την τακτική,
μέχρι να φανεί σαφώς ότι ολοκληρώνεται η ανεύρεση τουλάχιστον
των περισσοτέρων και σημαντικοτέρων στοιχείων.
Η πρώτη από τις παραπάνω τυπώσεις μαζί με την εργασία
του Πρωτοπρ. π. Γεωργίου Μεταλληνού: «Ο Απ. Παύλος στην
Κεφαλληνία - Η ανακάλυψη του Dr. H. Warnecke και η σημασία
της», εστάλησαν από τον τότε Πρόεδρο του Πολιτιστ. Συλλόγου
Πεσσάδας και νυν Αρχιμ. π. Νικόλαο Χαρτουλιάρη, Προϊστάμενο
του Ι. Ν. Υ. Θ. Ελευθερώτριας Αττικής, με δική του πρωτοβουλία
εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην μας κ.κ. Βαρθολομαίον, ο οποίος
με Γράμμα του απήντησε εις αυτόν ότι, έλαβε εν ευχαριστία
πολλή τα ανωτέρω δύο δημοσιεύματα, εκφράζων προς τούτο
την ευαρέσκειαν Αυτού και καταστέφων με τις Πατριαρχικές
Αυτού ευχές και ευλογίες αυτόν και τους συνεργάτες του. Το
Γράμμα αυτό εδημιούργησε ευχαρίστησιν και ικανοποίησιν εις
τους εδώ αναγνώσαντες, διότι φαίνεται σαφώς εις αυτό ότι ο
Πατριάρχης μας - λίαν ορθώς πράττων δι’ ένα τόσο σοβαρό και
ταυτοχρόνως τόσο άωρον διά τότε (Μάϊο 1994) ακόμη θέμα - ναι
μεν δεν εκφράζει άποψιν περί αυτού, αφεομένου όμως εμμέσως
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να εννοηθεί ότι προτίθεται να ακολουθήσει την πάγια τακτική του
Οικουμενικού μας Πατριαρχείου διά μέσου των αιώνων, σύμφωνα
με την οποία, η Ορθόδοξος Εκκλησία όχι μόνο δεν αντιτίθεται εις
την επιστημονική έρευνα, αλλ’ απεναντίας επικροτεί αυτήν και
αποδέχεται πάντοτε τα επιστημονικώς τεκμηριωμένα πορίσματα
αυτής. Διά του Γράμματος αυτού δηλ. εξέφραζε ο Πατριάρχης
μας εκείνο ακριβώς που επιθυμούσαμε και εμείς να ακολουθήσει,
όπερ και εγένετο.
Ουσιαστικώς ήταν η πρώτη αντίδρασις του Πατριαρχείου μας
διά το εις το αρχικό ακόμη στάδιο ερεύνης ευρισκόμενον αυτό
ζήτημα, και τούτο, όπως προαναφέραμε, εδημιούργησε πολλήν
ενθάρρυνσιν. Για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά πρωτίστως και
τιμής και ευλογίας χάριν, καθώς και για ενημέρωση, συμπεριλάβαμε
και εμείς αυτό το Γράμμα τόσο στις προηγούμενες τυπώσεις, όσο
και στην παρούσα εργασία.
Επίσης στην τελευταία από τις παραπάνω τυπώσεις, μετά το
ανωτέρω Πατριαρχικό Γράμμα ακολουθεί Γράμμα – Κρίσις για
την τελευταία εκείνη τύπωσή μου, του Αειμνήστου Κεφαλλήνος
Γερασίμου Αποστολάτου πρ. Υπουργού και Προέδρου του Ε. Ε.
Σ. και Προέδρου της Εταιρείας Μελέτης της Ελληνικής Ιστορίας,
μετά του οποίου είχομεν την τιμήν εις το Γ΄ Συνέδριο να ήμεθα
οι από Κεφαλληνιακής πλευράς συμμετέχοντες. Εις δε την
παρούσα συμπεριλάβαμε και το Γράμμα, το οποίο απέστειλε ο
Σεβ. Μητροπολίτης μας προς όσους είχαμε λάβει μέρος εις το Γ΄
Συνέδριο ως Σύνεδροι.
Στις παραπάνω αρχικές τυπώσεις προστέθηκαν με την
πάροδο του χρόνου και άλλα κείμενά μας, που όλα, - εκτός των
γενικών θεμάτων και στοιχείων καθώς και εις την έρευνα αυτών
συμμετείχαμε-, είχαν το κοινό χαρακτηριστικό, της ερεύνης κυρίως
των τοπικών στοιχείων.
Μεγάλο μέρος λοιπόν των κειμένων αυτών έχει καταχωρηθεί
στους Τόμους των Πρακτικών των Συνεδρίων, είτε επειδή
αποτελούσαν εισηγήσεις κατ’ αυτά, είτε επειδή συμπεριελάμβαναν
και άλλες σημαντικές πληροφορίες πέραν των θεμάτων των
εισηγήσεων, και άλλα εγράφησαν για πληροφόρηση επί ειδικών
περιπτώσεων που προέκυψαν κατά τη μακρόχρονη πορεία της
ερεύνης του εν λόγω θέματος. Έτσι για μεγάλο μέρος του κόσμου
ήταν πολύ δύσκολο να παρακολουθεί όλα όσα εγράφοντο, με
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αποτέλεσμα να υπάρχει αποσπασματική μόνο πληροφόρηση.
Άλλος είχε έναν ή δύο από τους έξι Τόμους των Πρακτικών, έτερος
έτυχε να ακούσει μία ομιλία στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο και
άλλος να ιδεί μία δημοσίευση σε κάποια εφημερίδα ή περιοδικό,
χωρίς τίποτε περισσότερο από αυτά. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα
να μας ζητείται συχνά η συγκέντρωση και έκδοση όλων αυτών
που αφορούσαν κυρίως εις τα τοπικά στοιχεία, τα οποία, όπως
προαναφέραμε, στήριξαν το εν λόγω θέμα. Εις το αίτημα αυτό
επανελάμβανα τη στερεότυπη πλέον απάντηση – υπόσχεση ότι,
κάποια στιγμή, ελπίζουμε ότι, θα γίνει και αυτό. Όμως η παντελής
έλλειψις χρόνου καθώς και η εμφάνιση, όπως προαναφέραμε,
συνεχώς νεωτέρων στοιχείων, κυρίως κατά τα πρώτα χρόνια,
επέβαλαν συνεχείς αναβολές. Ίσως τώρα να έχει φθάσει η ώρα της
πραγματοποιήσεως αυτής της χρονιζούσης υποσχέσεως.
Για μία επαρκή ενημέρωση προκρίναμε να συμπεριληφθούν
τα εξής κείμενα και στοιχεία: α΄) Η παραπάνω αναφερομένη
τύπωση του 1998 μαζί με το Παράρτημα που προσετέθη στην
ιδία εργασία κατά την επανατύπωσή της το έτος 2000, εις το
οποίο συμπεριελήφθησαν και οι σημαντικές εντόπιες μαρτυρίες,
οι αναφερόμενες στα Πρακτικά των Συνεδρίων Β΄ και Γ΄, καθώς
και η τελευταία που είναι του παρελθόντος Νοεμβρίου (2017), β΄)
Η ανακοίνωσή μας στο Δ΄ και καταληκτικό Συνέδριο (2005) μαζί
με πρόσθετα κείμενά μας που έχουν συμπεριληφθεί στα Πρακτικά
του Συνεδρίου αυτού, γ΄) Η ανακοίνωσή μας στο εορταστικό και
επιστημονικό Συνέδριο (Ε΄ Συνέδριο -2009-), το οποίο έγινε για
τη Διπλή Επέτειο, της συμπληρώσεως δηλ. κατά το έτος αυτό
1950 ετών από της εν Κεφαλληνία Διασώσεως του Απ. Παύλου
και 500 ετών από της Γεννήσεως του Προστάτου της Νήσου μας
Αγίου Γερασίμου, δ΄) Η ανακοίνωσή μας κατά το ΣΤ΄ επιστημονικό
Συνέδριο, ε΄) Μερικά άλλα κείμενα με πρόσθετες επισημάνσεις,
που συνετάχθησαν εξ αφορμής διαφόρων περιπτώσεων, στ΄) Περί
της Υμνολογίας διά το θέμα του ναυαγίου και της διασώσεως του
Απ. Παύλου, καθώς και της ιδρύσεως του Νέου Ναού Του, ζ΄)
Περί του Γ΄ Επιστημ. Συνεδρίου και των Θυρανοιξίων του Ναού
του Απ. Παύλου υπό του τότε Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου, η΄) Η Ακολουθία
του Πανηγυρικού Εσπερινού της ΙΖ΄ (17ης ) Αυγούστου και θ΄)
Αρχειακό υλικό (Έγγραφα, χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.).
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Όσα από τα παραπάνω κείμενα έχουν συμπεριληφθεί στα
Πρακτικά των Συνεδρίων μεταφέρθηκαν στην παρούσα έκδοση ως
ανάτυπα εξ εκείνων και με σχετικές αναφορές στην προέλευσή τους,
ώστε ο αναγνώστης, εάν θέλει, να μπορεί να ανατρέξει και εκεί.
Ολοκληρώνοντας την εισαγωγή αυτή κρίνουμε απαραίτητο να
διευκρινήσουμε και το εξής: Τα κείμενα που συμπεριελήφθησαν
στην παρούσα εργασία γράφτηκαν σε χρονικά διαστήματα που
συνήθως απείχαν πολύ μεταξύ τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα είτε
να ξεχνιούνται κάποια σημαντικά πράγματα με το πέρασμα του
χρόνου, είτε να δημιουργούνται διάφορες απορίες σε αρκετούς
ανθρώπους που δεν τους δόθηκε η ευκαιρία των ενημερώσεων
που προηγήθηκαν. Έτσι ήταν απαραίτητο να επανερχόμαστε
σε θέματα και απορίες που είχαν διευκρινιστεί στο παρελθόν,
επαναλαμβάνοντας ίδια πράγματα. Δεν ήταν όμως δυνατό να γίνει
διαφορετικά και γι’ αυτό ζητούμε την κατανόηση των αναγνωστών.
Τελικώς πάντως ελπίζουμε ότι, η παρούσα έκδοση με
την παράθεση των κειμένων και των λοιπών στοιχείων που
συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτήν, παρά τις ανωτέρω δυσκολίες για
τη σύνθεσή της, θα επιτύχει του σκοπού της.
Η παρούσα εργασία ετελείωσε την νύκτα των Θεοφανείων του
παρόντος έτους ως υποσημειούται. Αφ’ εσπέρας δε πνευματικά
τέκνα του Αειμνήστου Μητροπολίτου μας π. Γερασίμου ανέφεραν
τηλεφωνικώς εις εμέ και την κόρη μου Ευτυχία, ότι προτίθενται να
ανακοινώσουν εις το διαδίκτυο το γενόμενον κατά την Τελετή του
Αγιασμού των υδάτων εις τον Όρμον Άγιος Σώστης της Πεσσάδας
(2008) επί τη συμπληρώσει δεκαετίας από του γεγονότος τούτου.
Στη συνέχεια μας ερώτησαν μήπως αυτό δημιουργεί κάποιο
πρόβλημα και ακόμη εάν έχουμε κάποιες πρόσθετες πληροφορίες.
Ως προς την πρώτη ερώτηση απαντήσαμε ότι ήδη ο Ερευνητής
κ. H. Warnecke έχει ήδη ανακοινώσει αυτό εις το Συνέδριο του
2009, δηλ. ενάμισι έτος μετά το περιστατικό, και έχει καταχωρηθεί
η ανακοίνωσή του αυτή στα Πρακτικά του Συνεδρίου, τα οποία
εξεδόθησαν το 2010 υπό της Ι. Μητροπόλεως Κεφαλληνίας, και
ως εκ τούτου δεν υπάρχει πρόβλημα. Ως προς τη δεύτερη ερώτηση
αναφέραμε αυτά που έχουμε ήδη καταγράψει στο οικείο κεφάλαιο
του παρόντος: «Και ένα παράδοξο περιστατικό»(σ. 164)
Η ανακοίνωσις αυτή, όπως είναι τα σύγχρονα μέσα, διεδόθη
ταχύτατα, καθώς αντεγράφετο υπ’ αλλήλων και έχει ήδη γνωρίσει
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αυτήν πολύς κόσμος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όλοι σχεδόν
την εδέχθησαν άνευ αμφισβητήσεων, κυρίως λόγω της γνωστής
εις όλους φιλαληθείας του Μακαριστού Μητροπολίτου μας
Γερασίμου. Ας είναι η Μνήμη του Αιωνία! Περιπτώσεις δυσπιστίας
εκ μέρους μή ειδότων τα ιερά πράγματα πάντοτε υπάρχουν, και
εις το θέμα τούτο ήταν ελαχιστότατες.
Έτσι και υπό Θείας Επιβεβαιώσεως διελευκάνθη πλήρως και
τελείως το Ιερόν Θέμα του Ναυαγίου και της Διασώσεως του
Αποστόλου Παύλου στην Κεφαλληνία.

Πεσσάδες, 6 Ιανουαρίου 2018
Εορτή των Θεοφανείων
Θεόφραστος Χαρτουλιάρης
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Στοιχεια τα οποία συνηγορούν εις το οτι:
Η Κεφαλληνια είναι η Μελιτινη
(ή Μελιτήνη ή Μελίτη) των Πραξεων
και οι Πεσσάδες ο τόπος του ναυαγίου
και της διασώσεως του Αποστολου Παύλου

(Διευκρίνησις: Η ονομασία του εν λόγω οικισμού εκφέρεται σε δύο
εκδοχές, δηλ. σε ενικό και πληθυντικό: Πεσσάδα, γεν. της Πεσσάδος,
δοτ. τη Πεσσάδι, και Πεσσάδες, γεν. των Πεσσάδων, δοτ. ταις
Πεσσάδαις. Εις τα έγγραφα ο τόπος και η ημερομηνία, σπανιότερον:
Εν Πεσσάδι τη…, και ως επί το πλείστον: Εν Πεσσάδαις τη…).
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[I. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1997]

Α΄. ΝΑΟΙ, ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΑ ΚΑΙ ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΣΣΑΔΕΣ
Η ονομασία του τοπωνυμίου «Άγιος Παύλος» ή «Άϊ Παύλος»
είναι εν χρήσει στις Πεσσάδες μέχρι σήμερα.
Εντός της τοποθεσίας αυτής, (που όπως θα δούμε σε επόμενη
συμπεριληφθείσα στο παρόν ανακοίνωσή μας προερχομένη από
τα Πρακτικά του Δ΄ Συνεδρίου -2005-), η οποία ήταν εκτάσεως
70 στρεμμάτων, υπήρχαν δύο Ναοί του Απ. Παύλου. Ο ένας
ήταν στο βόρειο τμήμα της τοποθεσίας και ο άλλος στο νότιο.
Η σημερινή οδός Πεσσάδας- Κουντουράτων, που χώρισε σε
δύο τμήματα την έκταση αυτή, είναι πολύ μεταγενέστερη, και
η επικοινωνία μεταξύ των δύο οικισμών εγίνετο από δύο άλλες
οδούς νοτιότερα από την τοποθεσία του Αγίου Παύλου. Η
απόσταση μεταξύ των δύο Ναών είναι 100 μ. περίπου. (Βλ. «Το
Πρακτικόν της Λατινικής Επισκοπής Κεφαλληνίας του 1264
και η Επιτομή αυτού», έκδ. Θησέως Τζαννετάτου, Αθήναι 1965,
σελ. 70, στίχ. 617 και 618). Πρόκειται για το Κτηματολόγιο της
εκκλησιαστικής περιουσίας, που συνετάγη από το 1262 έως το
1264, και το οποίο θεωρούμε ότι είναι το σπουδαιότερο γραπτό
μνημείο της μεσαιωνικής Κεφαλληνίας. Το Κτηματολόγιο αυτό
ονομάζεται της Λατινικής Επισκοπής, επειδή τα κτήματα που
αναφέρονται σ΄ αυτό περιήλθαν στον Λατίνο Επίσκοπο Ερρίκο
της Πάδοβας με απόφαση του Ριχάρδου Ορσίνι. Είναι βέβαια η
εκκλησιαστική περιουσία των ναών και των μονών των Ορθοδόξων
της Κεφαλληνίας. Στην περιοχή της Πεσσάδας και στους στίχους
617 και 618 γράφει: «617…και αποδίδει άχρι του Σταυρού και
γυρίζει από τον ναόν του αγίου Παύλου συν και του χωραφίου
της / 618 Κόχης του αγίου Παύλου και απέρχεται από την οικίαν
του Σθλάβου και αποδίδει μέχρι των Τουρσιών όσα και οία εισίν».
Ως λίαν ορθώς παρετήρησε κατά το Γ΄ Συνέδριο ο Καθηγητής κ.
Γεράσιμος Πεντόγαλος, (Πρακτικά του Γ΄ Συνεδρίου -1999 -, σσ.
418-419) στους ανωτέρω στίχους αναφέρονται δύο Ναοί του Απ.
Παύλου. Πρόκειται σαφώς περί των δύο Ναών που είναι γνωστοί
μέχρι σήμερα. Ο αναφερόμενος στον πρώτο στίχο ήταν όρθιος, είναι
ο ναός του νοτίου τμήματος, και ο αναφερόμενος στον δεύτερο
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στίχο ήταν κρημνισμένος και είχε διασωθεί μόνον η Κόγχη` είναι
ο ναός του βορείου τμήματος. Αποτελεί σύνηθες φαινόμενο σε
περίπτωση σεισμού η κατάρρευση ενός ναού πλην της κόγχης και
τμήματος του ανατολικού τοίχου λόγω της στατικής υποστήριξης
της κόγχης (ημικυκλίου τμήματος του ναού). Άρα υπήρχαν δύο
Ναοί του Απ. Παύλου και προ του 1264.
Ο Ναός του βορείου τμήματος επέζησε λιγότερο. Ίσως
επανανεγέρθηκε πάλι και κρημνίσθηκε με τους σεισμούς του 1867,
ίσως και παλαιότερα. Στο σημείο αυτό υπήρχαν επικεχωσμένα τα
ερείπια του ναού, τα οποία αποκαλύφθηκαν πλήρως κατά την
εκσκαφή που έγινε εκεί κατά σύμπτωση, μετά τους σεισμούς
του 1953. Βρέθηκε ακόμη η πλάκα της Αγίας Τραπέζης, η οποία
κατά μαρτυρία αυτόπτου, ήταν πέτρινη στρογγυλή και είχε στην
από κάτω επιφάνειά της «τρείς γούβες», κατά την έκφρασή
του, εσοχές σημειώνουμε εμείς, στις οποίες ετοποθετούντο κατά
τα εγκαίνια άγια λείψανα επικολλώμενα παλαιότερα με υλικό
σοφαντίσματος. Ακόμη στο χώρο εκείνο βρέθηκαν πολλά οστά,
ήταν δηλ. και χώρος ταφής, κατά την αρχαία συνήθεια. -Πρβλ. και
σχετική λειτουργική δέηση υπέρ αναπαύσεως «των ενθάδε ευσεβώς
κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων»-. (Βλ. σχετ. αναφορά μας
στην ανακοίνωσή μας κατά το Δ΄ Συνέδριο στη συνέχεια του
παρόντος, όπου γίνεται εκτενής λόγος περί του χώρου εκείνου ως
παλαιοχριστιανικού νεκροταφείου).
Ο Ναός του νοτίου τμήματος βρίσκεται ερειπωμένος ανάμεσα
στα ερείπια συνεχομένων κτισμάτων, κυρίως προς τη βόρεια και τη
δυτική πλευρά του. Ο Ναός αυτός, μικρών διαστάσεων κατά την
τελευταία του επανανέγερση, μνημονεύεται από τον Η. Τσιτσέλη
στα «Κεφαλληνιακά Σύμμικτα», Τόμ. Β΄, σελ. 232 «ίσως επί
παλαιού ερειπίου ανεγηγερμένος», και πράγματι, θα εσημειώναμε
εμείς, επί αρχαιοτέρου Ναού, αρκετά μεγαλυτέρων διαστάσεων,
όπως διαπιστώνεται από μερικά δείγματα. (Λόγω των σεισμών, το
φαινόμενο της επανανέγερσης ενός ναού στον ίδιο τόπο επί πολλές
φορές, είναι στην Κεφαλληνία πολύ σύνηθες). Ο τελευταίος Ναός
της θέσεως αυτής, όρθιος ακόμη στα χρόνια του Τσιτσέλη, ίσως
κρημνίσθηκε από τους σεισμούς του 1912. Κατά τρεις μάλιστα
ζωντανές μαρτυρίες: α) των δύο αδελφών Βαρβάρας και Σπυρίδωνος
Σκλαβούνου, την οποία είχαν από την ευσεβή γιαγιά τους Βαρβάρα
Σκλαβούνου το γένος Μωραΐτου, και σύμφωνα με την οποία «στον
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τόπο εκείνο έμεινε ο Απόστ. Παύλος, ασκήτευε και δίδασκε τους
χωρικούς, κάνοντάς τους θρησκευτικά κηρύγματα», β) ανάλογη
μαρτυρία της κ. Ευαγγελίας Στεφανίτση το γένος Μεταξά, γ) της
κ. Αναστασίας Χαρτουλιάρη του Νικολάου-Διονυσίου, ανάλογη
επίσης μαρτυρία, και δ), η οποία μας παρεδόθη μόλις κατ’ αυτάς
(14-11-2017), υπό του εκ Ληξουρίου καταγομένου κ. Παναγή
Λοβέρδου, γεννηθέντος κατά το έτος 1924. Θα τις δούμε όλες
λεπτομερώς καταχωρημένες στα παρακάτω. Είναι πάντως πολύ
λογικό το να κτίστηκε προσκυνηματικός ναός στο χώρο παραμονής,
ασκήσεως και κηρύγματος του Πρωτοκορυφαίου Αποστόλου. Εδώ
άλλωστε συμπίπτουν ο Ναός, τα συνεχόμενα ερείπια παμπάλαιων
οικιών και οι ανωτέρω μαρτυρίες. Κάτι επίσης παρόμοιο έγινε και
στο Ιράκ, όπου, όπως θα δούμε και στην ανακοίνωσή μας κατά το
Δ΄ Συνέδριο, μέχρι σήμερα δείκνυται η οικία που παρέμεινε ο Απ.
Θωμάς πριν προχωρήσει προς τις Ινδίες, και η οποία λίαν ενωρίς
μετετράπη σε Ναό προς τιμήν του.
Ο χώρος λοιπόν του βορείου τμήματος χρησίμευε περισσότερο
ως νεκροταφειακός, και ο χώρος του νοτίου τμήματος για τη θεία
λατρεία, την ακρόαση του κηρύγματος και την ίαση των ασθενών.
Μετά και τη θεραπεία του πατέρα του Ποπλίου «και οι λοιποί οι
έχοντες ασθενείας εν τη νήσω προσήρχοντο και εθεραπεύοντο».
(Πράξ. 28, 9). Σχετικά δε με την άσκηση που μαρτυρείται, ως
γνωστόν, όλοι οι Άγιοι ήσαν μέτοχοι στους ασκητικούς αγώνες.
Γράφει και ο Παύλος: «…υποπιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ…».
( Α΄ Κορ. 9,27).
Παλαιότεροι άνθρωποι, από τους οποίους ζουν ελάχιστοι
σήμερα, εθυμούντο μικρό προσκυνητάρι πλησίον του Ναού του
βορείου τμήματος, άγνωστον τι απέγινε, και μεγάλο προσκυνητάρι
στο χώρο του Ναού του νοτίου τμήματος, ο τρούλος του οποίου
υπερέβαινε σε ύψος την προσεισμική, αρκετά υψηλή εξωτερική
μάντρα, ώστε να είναι ορατός από τους έξωθεν διερχομένους.
Αργότερα, όταν κρημνήσθηκε και αυτό, η ιδιοκτήτρια του τόπου
αυτού Μαρία Βαλσαμάκη-Φορέστη άναβε ένα φαναράκι μέχρι
του θανάτου της (+1982). Το 1987 κατετέθη η διδακτορική
διατριβή του κ. Warnecke, που έγινε αφορμή να έρθει εις φως
όλη η σπουδαία αυτή ιστορία και να ανασυρθούν από το αρχείο
της μνήμης μερικών εν ζωή ακόμη ανθρώπων κάποιες μαρτυρίες
άλλων προγενεστέρων, τους οποίους αυτοί έφθασαν και άκουσαν,
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μη σχετιζομένων και μη συγγενών μεταξύ τους, με επί μέρους
διαφορές ως προς τις πληροφορίες, αλλά με το ίδιο βασικό
περιεχόμενο, της εν Πεσσάδαις δηλ. διασώσεως και παραμονής
και ιεραποστολικής δράσεως του Αποστόλου Παύλου, μετά από
εκείνο το φοβερό ναυάγιο.
Όταν σε κάποια σχετική συζήτηση, που είχαμε μετά του κ.
Warnecke, παρετήρησα ότι οι Παλαιοχριστιανικοί Ναοί μόνο διά
εξαιρετικής σημασίας λόγους εκτίζοντο, είτε εις τόπους μαρτυρίου
και ταφής Αγίων Μαρτύρων, είτε παραμονής και ιεραποστολικής
δράσεως των Αποστόλων, είτε εις τόπους ειδικής σημασίας, όπως
ο Ναός του Σπηλαίου της Βηθλεέμ ή ο Ναός της Αναστάσεως επί
του Παναγίου Τάφου, ο κ. Warnecke όχι απλώς συνεφώνησε, αλλά
προσέθεσε ότι πιστεύει, ότι «στην Πεσσάδα δημιουργήθηκε από
την ιεραποστολική δράση του Απ. Παύλου η πρώτη Χριστιανική
Κοινότητα της Κεφαλληνίας με επίκεντρο της λατρείας το χώρο
των δύο Ναών».
Το Πρακτικό πάντως της Λατινικής Επισκοπής εκτός από
τους δύο Ναούς του Αγίου Παύλου Πεσσάδας, μνημονεύει και
«του Παύλου τα Χαλέπεδα». (Όπ. παρ. σελ. 69, στίχ. 605). Τι να
ήταν άραγε αυτά «του Παύλου τα Χαλέπεδα»; Ήταν τα ερείπια
παμπάλαιας οικίας στην οποία έμεινε ο ένας και μοναδικός Παύλος
και προέκυψε έτσι η ονομασία «του Παύλου τα Χαλέπεδα»; ή
ήταν τα ερείπια οικίας κάποιου τυχαίου κατοίκου με το όνομα
Παύλος; Και αυτό αν συμβαίνει, πάλι έχει την αξία του, γιατί
δείχνει ότι, το όχι και τόσο σύνηθες όνομα Παύλος ήταν εν χρήσει
στην Πεσσάδα. Συνήθως δε οι Χριστιανοί δίδουν ονόματα στα
παιδιά τους, των Αγίων που ιδιαίτερα τιμούν.
Ένα άλλο σπουδαιότατο γεγονός είναι οι μαρτυρούμενες
λιτανείες, κυρίως για την ανομβρία, αλλά και σε κάθε περίσταση.
Ο εκ Πεσσάδων καταγόμενος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, και δίς Πρύτανις αυτού, Ιωάννης
Μεσολωράς (1851-1942), όπως σημειώνει ο Τσιτσέλης (υπάρχει
σχετική αναφορά στα παρακάτω): «τα εγκύκλια εσπούδασεν εν
τω Λυκείω Αργοστολίου και εν Αθήναις από του 1864», και στη
συνέχεια είχε μίαν μακράν πορείαν σπουδών στο εσωτερικό και
στο εξωτερικό και δυστυχώς δεν πρόλαβε να ενημερωθεί επαρκώς
για τα εδώ δεδομένα. Αργότερα ερχόταν μόνο περιστασιακά και
για πολύ λίγο, λόγω και των υψηλών του καθηκόντων, και έτσι

25

δεν είχε ευκαιρίες συναναστροφής μετά των συγχωριανών του,
τους οποίους ούτε καν θα είχε προλάβει και να γνωρίσει. Με
την πάροδο του χρόνου όμως, έχοντας υπ’ όψιν τους δύο Ναούς
του Απ. Παύλου (ίσως και μόνον τον ένα, γιατί ο βορειότερος
είχε κρημνισθεί πολύ ενωρίτερα), καθώς και το ότι, οι εντόπιοι,
παρ’ όλο που υπήρχαν στον τόπο τους και άλλοι ναοί, έκαναν
λιτανείες του Αποστ. Παύλου, εις κάθε περίστασιν και ιδίως για τις
ανομβρίες, αλλά και οι συζητήσεις με τους ψαράδες του χωριού,
καθώς και με κάποια πράγματα που του είπε κάποιος ναυτικός,
είχε προβληματιστεί ιδιαίτερα, και είχε σχηματίσει τη γνώμη ότι η
Κεφαλληνία πιθανότατα είναι η Μελιτινή ή Μελιτηνή ή Μελίτη των
Πράξεων και οι Πεσσάδες ο τόπος του ναυαγίου και της διασώσεως
του Απ. Παύλου. Δηλαδή αυτά τα ολίγα, αλλά θεμελιώδη στοιχεία,
τα οποία ίσως πολύ αργά και πιθανόν συμπτωματικώς να άκουσε,
στάθηκαν ικανά για να προσανατολιστεί ορθότατα! Περισσότερα
όμως περί του Καθ. Μεσολωρά θα αναφερθούν εις το περί αυτού
ειδικό κεφάλαιο].
Όπως θα διαπιστώσουμε και στη συνέχεια, υπήρχε στην
Πεσσάδα πλουσιότατη παράδοση, η οποία διήρκεσε όσο και οι ναοί.
Με το κρήμνισμα των ναών από τους σεισμούς, στις περιπτώσεις
που αυτοί δεν επανανεγείροντο, διεκόπτετο αυτομάτως και η
συνέχεια. Γιατί άραγε; Όπως ξέρουμε ο ναός είναι το στήριγμα
κάθε ανάλογης παραδόσεως, διότι με την ίδια του την παρουσία,
με τις γιορτές του, την εικονογραφία του, τις συνάξεις του και τις
περί αυτόν συζητήσεις διατηρεί ζωντανή την παράδοση.
Στα Επτάνησα κατά τους τελευταίους τρεις-τέσσαρους αιώνες
σχεδόν όλοι οι ναοί κατέληξαν «κτητορικοί», ακόμη και μονές σε
πάρα πολλές περιπτώσεις. Αν οι «κτήτορες» δεν ήταν πρόθυμοι ή
δεν είχαν την οικονομική ευχέρεια να ξανακτίσουν τον κρημνισθέντα
ναό, ήταν αδύνατη η επέμβαση του λαού. Αυτό το είδαμε και κατά
τους τελευταίους λίαν καταστρεπτικούς σεισμούς του 1953. Ναοί
που ήταν σε κοινή λατρεία, κτίσθηκαν ή επισκευάσθηκαν και μάλιστα
σε σύντομο χρονικό διάστημα, αντίθετα με τους «κτητορικούς»,
από τους οποίους ελάχιστοι επανανεγέρθησαν ή επισκευάσθησαν
και μάλιστα μετά από πολλά χρόνια. Έτσι με την πτώση των ναώνγια να επανέλθουμε- ατονούσαν οι περί αυτούς παραδόσεις και
έμεναν μόνο κάποιες μνήμες μέχρι να χαθούν και αυτές. Δυστυχώς
αυτό έγινε και με τους ναούς του Απ. Παύλου Πεσσάδας.
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Ανάλογη περίπτωση είχαμε και με τον Άγιον Δονάτον.
Αφότου οι Βενετοί αφήρεσαν το σκήνωμά του από την
Πρωτεύουσα πόλη Κεφαλληνία (Κάστρο) μεταφέροντες αυτό
στη Δύση, σταμάτησε συν τω χρόνω και κάθε αναφορά εις αυτόν.
Σήμερα είναι παντελώς άγνωστος στο λαό της Κεφαλληνίας και
ελάχιστα γνωστός μόνον εις τους ενασχολουμένους με τα ιστορικά
θέματα. Το αυτό δε ακριβώς συνέβη και με τους Αγίους Φανέντας
στη Σάμη, και μόνο κατά τα τελευταία χρόνια έγινε αναζωπύρωσις
και αυτού του θέματος.
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Β΄. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Είναι γενικώς γνωστό πόσο σημαντικός είναι ο τομέας της
Εικονογραφίας για την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Στις Πεσσάδες έχουμε πλουσιότατη και αρχαιότατη
Εικονογραφία του Απ. Παύλου. Εντύπωση προξενεί το ότι σε
καμμία άλλη περιοχή του νησιού μας δεν υπάρχει Εικονογραφία
με τον Απ. Παύλο. Ας μη μας ξενίσει το γεγονός ότι σε όλες τις
περιπτώσεις εικονίζεται μαζί με τον Απ. Πέτρο. Τούτο προέρχεται
από αρχαία παράδοση, σύμφωνα με την οποία οι δύο Απόστολοι
και συνεορτάζονται, ίδια δηλ. ημερομηνία όπως προαναφέραμε,
και εικονίζονται μαζί διά ειδικό θεολογικό λόγο (συμβολίζεται έτσι
η ενότητα της Εκκλησίας, αλλά τούτο δεν είναι του παρόντος να
αναλυθεί). Έτσι και στη νήσο Σάμο, όπου υπάρχει ναός του Αγίου
Πέτρου, η εφέστιος εικόνα του ναού είναι Πέτρου και Παύλου.
Αναφερόμαστε λοιπόν με συντομία στις επί μέρους εικόνες και
παραστάσεις.
α) Παλαιά φορητή εικόνα των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου, η οποία φέρει μέχρι τώρα δύο παμπάλαιες
σιδηρές διάτρητες υποδοχές ή για τοποθέτηση κεριών κατά τη
λιτανεία της Λιτής ή και κατά τις άλλες λιτανείες, που αναφέρονται
στη συνέχεια, ή για άλλη χρήση, πιθανόν για λόγους εξάρτησηςστήριξης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ειδικών έχει κατασκευαστεί
προ του 1600. Είχε προσκυνηματικήν χρήσιν, ως εξάγεται τούτο
από τις πολλές διάχυτες σταγόνες από πολύ παλαιά κεριά επ’
αυτής, καθώς και από την κάποιαν απόσβεσιν ή φθοράν των
χρωμάτων στα κάτω άκρα των ποδών των Αγίων από τα πολλά
προσκυνήματα.
β) Φορητή επίσης εικόνα, στην οποία εικονίζονται, επάνω η
Παναγία –τιμωμένη όλως ιδιαιτέρως στην Κεφαλληνία, αλλά
και σ΄ όλα τα Επτάνησα- ως Βρεφοκρατούσα, ανάμεσα στους
Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και από κάτω εικονίζονται οι τρεις
Άγιοι της Επτανήσου, καθώς και ο ιδιαίτερα επίσης τιμώμενος στα
Επτάνησα Άγιος Νικόλαος, και ως προστάτης των ναυτικών και
διά το πέρασμα του Ι. Λειψάνου του από εδώ, όταν μετεκομίζετο
από τα Μύρα της Λυκίας στην πόλη Βάρη (Μπάρι) της Ιταλίας.
Δηλ. οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος εικονίζονται μαζί με τους
ιδιαίτερα τιμωμένους Αγίους στα Επτάνησα.
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γ) Σε άλλη φορητή εικόνα εικονίζονται, στο πάνω μέρος της οι
Απόστολοι Πέτρος και Παύλος σε μεγαλύτερο μέγεθος, και στο
κάτω οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός σε λίγο μικρότερο
μέγεθος, ναός των οποίων μνημονεύεται επίσης στο Πρακτικό της
Λατινικής Επισκοπής (ό.π. στίχ. 607, σ. 69) στην περιοχή της
Πεσσάδας, άγνωστον πού έκειτο.
δ) Στη θέση του παρακάτω αναφερομένου σημερινού
τρισυποστάτου Ναού της Ευαγγελιστρίας υπήρχε μέχρι τις αρχές
του 19ου αιώνος αρχαιότατος, επίσης τρισυπόστατος ναός.
Από τα τρία κλίτη, όπως ακριβώς και σήμερα, το μεσαίο
κλίτος ήταν αφιερωμένο εις τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, το
βόρειο εις τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και το νότιο εις τον
Άγιο Νικόλαο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε παλαιό έγγραφο,
το οποίο μνημονεύει ο αείμνηστος διδ/λος Διον. Τραυλός στο
Βιβλίο του «Παναγία η Παλαιόκτιστη του Χωρίου Πεσσάδων
Κεφαλληνίας»,1963, σελ. 10, αλλά και ως τεκμαίρεται από
τις αντίστοιχες εικόνες των ανωτέρω Αγίων στο εικονοστάσιο
(τέμπλο). «Τα παρεκκλήσια ταύτα - σύμφωνα με το παλαιό
έγγραφο – εχωρίζοντο διά τοίχου κατά μήκος του ναού, είχον δε
την είσοδόν των εν τω μέσω εκάστου τοίχου διά θολωτού τόξου,
φέροντος εικόνες παρά το τόξον εν μεγέθει ανδρών. Και το μεν
τόξον προς τον Άγιον Νικόλαον είχεν εζωγραφισμένους Κοσμάν
και Δαμιανόν τους Αναργύρους, το δε άλλον τόξον προς το
παρεκκλήσιον Ιωάννου του Θεολόγου είχε τους δύο Αποστόλους
Πέτρον και Παύλον».
ε) Στο θωράκιο του θρόνου της Υ. Θ. Διωτίσσης εικονίζονται
επίσης οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος, ενώ συνήθως στα
θωράκια των θρόνων της Παναγίας καθώς και των εικόνων Αυτής
εις τα εικονοστάσια (τέμπλα) εικονίζονται παραστάσεις οι οποίες
έχουν άμεση σχέση με την Παναγία και κυρίως παραστάσεις από
την Παλαιά Διαθήκη, οι οποίες προεικόνιζαν την Παναγία όπως,
«Η Κλίμαξ του Ιακώβ», «Η καιομένη και μη καταφλεγομένη
Βάτος», «Ράβδος εκ της ρίζης Ιεσσαί» κ.λπ. Η εξεικόνιση βέβαια
των δύο Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων στην περίπτωση αυτή δεν
είναι άσχετη, χωρίς όμως να είναι και συνήθης.
Η εικόνα αυτή της Διωτίσσης είναι η εφέστιος εικόνα της
Μονής του Διός, επί της βραχώδους νησίδος δηλ., από την οποία
εξεθρονίσθη ο Δίας και κατηργήθη η λατρεία της Αφροδίτης,
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όπως θα δούμε παρακάτω. (Βλέπε σχετ. A. Warsberg: «Ithaca»,
Wien 1887 και στο κεφάλαιο «Zeus im exil», σσ. 12 – 30). Έτσι
λοιπόν δεν φαίνεται καθόλου παράλογη η υπόθεση του να έχει
ιδιαίτερη σημασία η παραπάνω αναφερομένη εξεικόνιση των δύο
Αποστόλων.
στ) Επίσης έχουν διασωθεί βημόθυρα της Ωραίας Πύλης από
τρείς προσεισμικούς ναούς της Πεσσάδας όπου και στις τρεις
αυτές περιπτώσεις εικονίζονται οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος.
ζ) Μία αίθουσα του Κοργιαλενείου Μουσείου είναι αφιερωμένη
στη Συλλογή των αδελφών Φραγκίσκου και Στεφάνου Βαλλιάνου.
Μεγάλο μέρος των εκθεμάτων περιλαμβάνει μεταβυζαντινές
εικόνες. Μία από αυτές που θεωρείται των τελών του 17ου ή
των αρχών του 18ου αιώνος είναι και το υπ΄ αριθ. 2546 έκθεμα,
διαστάσεων 43 Χ 32εκ.
Η εικόνα αυτή, σε αμιγώς βυζαντινό στυλ (δηλ. τεχνοτροπίας
βυζαντινής, αλλά χρον. περιόδου κατασκευής, μεταβυζαντινής)
περικλείει έναν παράδοξο συνδυασμό. Στο μέσον αυτής εικονίζεται
η Παναγία με τον Χριστό στη στάση της Νικοποιού, δεξιά ο Απ.
Παύλος κρατών το Ευαγγέλιο και αριστερά ο Άγ. Γεράσιμος,
κρατών ειλιτάριο.
Στη σχετική έκδοση «Κοργιαλένειον Μουσείον – Συλλογή
Φραγκίσκου και Στεφάνου Βαλλιάνου», έκδ. 1993 και σε ειδικό
σχόλιο στη σελ. 22 εικάζεται μετά επιφυλάξεως, λόγω του
ασυνήθους της εικονιζομένης συνθέσεως, μήπως πρόκειται για
εικόνα με τους Αγίους προστάτες των αφιερωτών. (Στην έκδοση
όμως αυτή, σελ. 8, όπου ευρίσκεται το γενεαλογικό δέντρο της
οικογενείας Βαλλιάνου, δεν υπάρχει σ΄ αυτό το όνομα Παύλος,
αν και είναι μάλλον απίθανο η εικόνα να προέρχεται από την
οικογένεια Βαλλιάνου).
Αφού παρατηρήσαμε προσεκτικά την εικόνα και έχοντας υπ΄
όψιν το θέμα του Απ. Παύλου διατυπώνουμε με επιφύλαξη τις
παρακάτω κρίσεις.
Είναι σαφές ότι, εικονίζονται σ΄ αυτήν τα τρία κυριότερα
ιερά πρόσωπα που σχετίζονται με την Κεφαλληνία. Η Παναγία
η Νικοποιός, δηλ. του Ακαθίστου (Πολιούχος της Κεφαλληνίας
ήταν προ του Αγίου Γερασίμου η Παναγία του Ακαθίστου των
Σισσίων η οποία τιμάται εξόχως μέχρι σήμερα – αλλά και προ της
συγκεκριμένης αυτής εκφράσεως η Παναγία ετιμάτο ιδιαιτέρως σε
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όλο το νησί, και τούτο εξακολουθεί επίσης μέχρι σήμερα: πολλές
Ι. Μονές, Ι. Ναοί, περίπυστοι Ι. Εικόνες και λιτανείες προς τιμήν
Της - ), ο Απ. Παύλος, ο οποίος εκχριστιάνισε το νησί και ο Άγ.
Γεράσιμος, ο μετέπειτα πολιούχος της Κεφαλληνίας. Δηλ. στην
εικόνα αυτή ενυπάρχει συνοπτικά ολόκληρη η Χριστιανική ιστορία
της Νήσου.
Η εικόνα, όπως προαναφέραμε, είναι των τελών του 17ου ή των
αρχών του 18ου αιώνος, οπότε οι λιτανείες προς τιμήν του Απ.
Παύλου εξακολουθούσαν να γίνονται.
Να αναφέρουμε ακόμη ότι μετά από προσεκτική παρατήρηση
ήχθημεν στο συμπέρασμα ότι, η εξεικόνισις της Παναγίας στην
εν λόγω εικόνα είναι πολύ πιθανόν να έχει γίνει από αντιγραφή
της Παναγίας της «Παλαιόκτιστης» Πεσσάδας, αφού έγινε η
απαιτούμενη προσαρμογή, σύμφωνα με τη σύνθεση της νέας
εικόνας. Αυτό εικάζεται λόγω των πολλών ομοιοτήτων τις οποίες
παρουσιάζουν οι δύο εικόνες.
Ακόμη να αναφέρουμε ότι δεν γνωρίζουμε την ακριβή
προέλευση της εικόνας. Εκείνο πάντως που συμβαίνει πολύ συχνά
στο νησί μας με τις εγκατακρημνίσεις ναών από τους σεισμούς
είναι, οι εικόνες, τα ιερά σκεύη και τα υπόλοιπα ι. κειμήλια να
φυλάσσονται και τελικά να παραμένουν πολλές φορές σε άλλους
ναούς. Με το πέρασμα μακρού χρόνου, και ιδίως στις περιπτώσεις
που οι κρημνισθέντες ναοί δεν ξανακτίζονται ή ξανακτίζονται
μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, επέρχεται σύγχυση μέχρι
του σημείου που κανείς πλέον να μη γνωρίζει το κάθε κειμήλιο
από πού προέρχεται. Υπάρχει λοιπόν η εκδοχή, η εικόνα αυτή
να προέρχεται από τους Ναούς του Αγίου Παύλου Πεσσάδας,
όπως επίσης είναι δυνατόν να εδωρήθη η εικόνα, μετά από κάποια
εγκατακρήμνιση, από την αρχοντική – για να χρησιμοποιήσουμε
τον όρο της τότε εποχής στα Επτάνησα – οικογένεια Βαλσαμάκη,
που ανήκαν τότε οι Ναοί του Αγίου Παύλου, στην επίσης
αρχοντική οικογένεια Βαλλιάνου που κατοικούσε στις Κεραμειές,
γειτονικό χωριό με την Πεσσάδα, και στης οποίας τη συλλογή
βρέθηκε. (Υπάρχουν πολλά εκκλησιαστικά είδη στη Συλλογή
αυτή). Και οι αρχοντικές οικογένειες ανάλογα με τις συγκυρίες,
συχνά είχαν άριστες σχέσεις μεταξύ τους, γάμους, βαπτίσεις κ.λπ.,
και άλλοτε οξείες αντιπαλότητες. Στα πλαίσια λοιπόν είτε ισχυρής
φιλίας είτε και για ειδικούς λόγους, στην Κεφαλληνία δεν ήταν
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σπάνιο το φαινόμενο, επώνυμο της μιάς φιλικής οικογένειας να
δίδεται σε κάποιο παιδί της άλλης ως κύριο βαπτιστικό όνομα.
Π. χ.: Βαλλιάνος, Βαλσαμάκης, Μαντζαβίνος, Μεταξάς κ. ά.
Στα «Γενικά Αρχεία του Κράτους-Αρχεία Νομού ΚεφαλληνίαςΝαυτιλιακά Έγγραφα Κεφαλληνίας και Ιθάκης-Έγγραφα Ναυτικής
Οικογένειας Βεργωτή-16ος-19ος αι.», (θα αναφερθούμε λεπτομερώς
περί των εγγράφων αυτών στην εισήγησή μου κατά το Δ΄
Συνέδριο-2005-), διαβάζουμε στο 17ο έγγραφο: «Προσόρμιση του
καραβιού του Βαλλιάνου Βαλσαμάκη, 18 Ιουλίου 1815, στον Άγιο
Σώστη Πεσσάδας» κ. λπ., όπου το Βαλλιάνος είναι το κύριο όνομα
και το Βαλσαμάκης το επώνυμο. Δικαιολογημένα θα ερωτήσει
κανείς, αν ήταν αναγκαία μία τόσο μακρά αναφορά, αλλά ήταν
αδύνατο να μη γίνει, γιατί η συγκεκριμένη ως άνω αναφερομένη
εικόνα προξένησε μεγάλη εντύπωση στα Συνέδρια και οφείλαμε
να επεκταθούμε όσο γινόταν περισσότερο περί αυτής, και κυρίως
περί πάσης υποψίας περί της προελεύσεώς της.
Εκτός βέβαια των εικόνων των ναών, παλαιότερα πολύ
σημαντικές, ουκ ολίγες δε φορές και αρχαιότατες εικόνες, υπήρχαν
και σε εικονοστάσια οικιών. Στην ως άνω αναφερομένη έκδοση
«Κοργιαλένειον Μουσείον», και στη σχετ. αναφορά για την εν
λόγω εικόνα (σελ. 22), θεωρείται πολύ πιθανόν να έχει ζωγραφιστεί
στην Κεφαλληνία «αν κρίνουμε από το γεγονός ότι ο ζωγράφος έχει
χρησιμοποιήσει για το στιχάρι του Αγίου (του Αγ. Γερασίμου δηλ.)
το συγκεκριμένο χρώμα που έχει το άμφιο του Σκηνώματός του».
Όπως όμως και να έχουν τα πράγματα, η εικόνα αυτή μπορεί
άριστα, ή μάλλον επιβάλλεται, να αποτελέσει έμβλημα του όλου
θέματος του ναυαγίου και της διασώσεως του Αποστόλου Παύλου
εν Κεφαλληνία, διότι εις αυτήν συμπίπτει κατά θαυμαστό τρόπο
να εικονίζονται τα κυριότερα ιερά πρόσωπα που έχουν, όπως
προαναφέραμε, άμεση σχέση με το νησί μας. Γι΄ αυτό και εμείς
την προτάσσουμε σε όλες τις σχετικές εργασίες μας, όπως και
στην παρούσα. Επί πλέον, η εικόνα αυτή, όπως παρατηρούμε,
συνδυάζεται άριστα, λόγω των εις αυτήν εικονιζομένων ι.
προσώπων (της Παναγίας, 15 Αυγ., του Αγ. Γερασίμου, 16 Αυγ.,
και του Απ. Παύλου, 17 Αυγ.), με το εορταστικό αυτό τριήμερο.
Εις τον εορτασμό της 17ης Αυγούστου, θα αναφερθούμε στο οικείο
Κεφάλαιο στα παρακάτω. Η εικόνα αυτή μαζί με την λιτανευομένη
των Πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου που αναφέραμε
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παραπάνω, όπως και τις λοιπές εικόνες και παραστάσεις της ήδη
επίσης αναφερθείσης εικονογραφίας, θεωρούμε ότι αποτελούν
αρκετά σαφές δείγμα της σχέσεως της όλης αυτής εικονογραφίας
με το υπό εξέτασιν θέμα.
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Γ΄. ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ALEXANDER FREIHERR
VON WARSBERG
Ο Alexander Freiherr von Warsberg γεννήθηκε στις 30-31836 στο Saarburg κοντά στο Trier της Γερμανίας και πέθανε στις
28-5-1889 στη Βενετία. Υπήρξε φανατικός θαυμαστής της Αρχαίας
Ελλάδος και γενικότερα της Ανατολής, έγραψε πολλά ταξιδιωτικά
βιβλία, ήταν για 10 χρόνια Πρόξενος της Αυστροουγγρικής στην
Κέρκυρα (1876 – 1886) και συνοδός της Αυτοκράτειρας Ελισάβετ
της Αυστρίας στα ταξίδια της στην Ελλάδα και γενικότερα στην
Ανατολή. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες μάλιστα σχεδίασε και
το Αχίλλειον. Στο τέλος διετέλεσε πρόξενος στη Βενετία όπου και
πέθανε.
Έργα του είναι: «Ένα Καλοκαίρι στην Ανατολή» 1869,
«Οδυσσειακά Τοπία» 1878, «Ομηρικά Τοπία» 1884, «Ιθάκη» 1887,
«Τα καλλιτεχνήματα των Αθηνών» 1892, «Ένα Προσκύνημα στη
Δωδώνη» 1893. (Το ανωτέρω σύντομο βιογραφικό δημοσιεύθηκε
στο διαδίκτυο συνημμένο στη μετάφραση που είχε κάνει στο εν
λόγω κείμενο η κ. Σαντίνα-Ανίτα Μαρκέτου).
Ανάμεσα στους τόπους που είχε περιηγηθεί ήταν και η
Κεφαλληνία.
Στο ανωτέρω έργο του «ΙΘΑΚΗ» («ITHAKA”, Wien, 1887),
οι σελίδες από 1-50 είναι αφιερωμένες στην Κεφαλληνία. Μεταξύ
αυτών οι σελίδες από 12 έως 30 αναφέρονται σε ένα κεφάλαιο
που φέρει τον τίτλο: «Zeus im exil» (Ο Ζευς στην εξορία) και
υπότιτλο: «Ein Nachtrag zu den Metamorphosen des Ovid»
(Ένας επίλογος στις Μεταμορφώσεις του Οβιδίου-Η τελευταία
Μεταμόρφωση του Οβιδίου-).
Εκεί αναφέρεται η ξενάγηση και η σχετική διήγηση που έγινε
από ένα νεαρό ψαρά και βαρκάρη από τις Πεσσάδες -η ονομασία
του οικισμού αυτού αναφέρεται στις πάμπολλες αναφορές του
Warsberg στον πληθυντικό αριθμό, όπως εσυνηθίζετο κατά την
εποχή εκείνη και όχι μόνον- προς τον περιηγητή Warsberg,
όταν του έκανε μία βαρκάδα μέχρι το νησάκι «Δίας», κάνοντας
μάλιστα τον περίπλου του νησιδίου, μια που δεν κατέστη δυνατή
η αποβίβαση και ανάβαση σ΄ αυτό.
Η διήγηση αυτή αναφέρεται σε μια πολύ παλιά ιστορία με πολλά
μυθολογικά στοιχεία, κυρίως όσον αφορά στην προχριστιανική
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περίοδο. Σύμφωνα λοιπόν με τα αναφερόμενα: «Η πλέον
διαδεδομένη λατρεία στην Κεφαλληνία ήταν η λατρεία του Δία
και κάθε σπιθαμή Κεφαλλονίτικης γης ήταν αφιερωμένη σ΄ αυτόν
σαν να ήταν ιδιοκτησία του […] Επίσης στο Δία ήταν αφιερωμένη
και η βραχονησίδα «Δίας», η οποία γι΄ αυτό πήρε και το όνομά του
[…] Πολύ ενωρίς όμως κτίσθηκε εκεί ναός της Αφροδίτης για τον
εξής λόγο. Ένας Κύπριος έμπορος, ο Ενοκλής, ταξιδεύοντας για
την Ιταλία κινδύνεψε να εξοκείλει στη βραχονησίδα με το σκάφος
του κατά τη διάρκεια μιας τρομακτικής χειμωνιάτικης βραδιάς.
Μάταια προσευχήθηκε στον Αινήσιο Δία και σε όσους άλλους
θεούς θυμήθηκε. Το πλοίο κινδύνευε. Τότε προσευχήθηκε στην
Αφροδίτη, προστάτιδα της πατρίδας του. Την παρακάλεσε να
σώσει τον ίδιο και το πλήρωμα του πλοίου και της υποσχέθηκε ότι
θα της έφτιαχνε ένα ιερό πάνω στο νησάκι. Τελικά ο καιρός κόπασε
και ο Κύπριος έμπορος έφθασε σώος στις Πεσσάδες. [Στο σημείο
αυτό παρατηρούμε ακριβώς την συνήθως επαναλαμβανόμενη
σειρά μετεωρολογικών μεταβολών στην περιοχή. Δηλ. καθώς ένα
βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει ως συνήθως από τα ΒΔ αρχίζουν
να επικρατούν άνεμοι ΝΑ, οι οποίοι συνεχώς εντείνονται. Τα
βαρομετρικά χαμηλά που επηρεάζουν τη Δυτ. Ελλάδα ξεκινούν
ως επί το πλείστον βορειότερα από το κέντρο του Ατλαντικού.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να φθάσει ένα βαρομ.
χαμηλό από τον Ατλαντικό στη βόρειο Ελλάδα μπορεί να είναι
από 4 έως 5 ή 6ημέρες` μερικές φορές και περισσότερο, ανάλογα
με την ταχύτητα του βαρ. χαμηλού` δηλ. αρκετός χρόνος. Αυτός
και ο λόγος που οι ΝΑ άνεμοι κρατούν περισσότερο χρονικό
διάστημα. Όταν το βαρ. χαμηλό διανύσει το Αδριατικό πέλαγος και
προχωρεί προς το Βόρειο Ιόνιο και από εκεί προς Μακεδονία και
ανατολικότερα, επειδή οι αποστάσεις αυτές είναι πολύ μικρότερες,
η διεύθυνση των ανέμων μετατρέπεται ταχύτερα με αποτέλεσμα
οι εν συνεχεία ΝΔ, Δ, ΒΔ να διαρκούν χρονικώς λιγότερο. Αυτό
είναι το σύνηθες, αλλά μερικές φορές συμβαίνουν και ποικίλες
διαφοροποιήσεις.
(Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή στο χώρο του βαρομετρικού
χαμηλού ο θερμότερος άνεμος αυτού, λόγω της ελαφρότητός
του έναντι των γύρωθεν ψυχροτέρων άρα και πυκνοτέρων αερίων
μαζών διαρκώς ανέρχεται, οπότε οι γύρωθεν αέριες μάζες ωθούνται
να καταλάβουν το συνεχώς δημιουργούμενο κενό, καθώς και αυτές
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θερμαίνονται και ανέρχονται λόγω της θερμότητος στο χώρο του
βαρομ. χαμηλού. Επομένως για την περιοχή της Κεφαλληνίας,
αφού το βαρομ. χαμηλό είναι στα ΒΔ ο άνεμος που περνά από
την περιοχή μας για να καταλάβει το κενό υποχρεωτικά έρχεται
από τα ΝΑ). Αυτός και ο λόγος που ο Κύπριος έμπορος Ενοκλής
επιθυμεί να φθάσει στην Παλική, και λόγω της ευνοϊκής φοράς
των ανέμων από ΝΑ προς ΒΔ, και επειδή ο προορισμός του είναι η
Ιταλία, και από την Παλική αυτό θα ήταν ευκολότερο –στα Βάτσα
της Παλικής, όπως θα δούμε, στάθμευαν τα μεγαλύτερα πλοία
που ταξίδευαν από την Ανατολική Μεσόγειο και είχαν προορισμό
τη Νότιο Ιταλία ή τη Σικελία για τη θυσία στον Ποσειδώνα, ή και
για αναμονή ευνοϊκοτέρου ανέμου-. Οι άνεμοι, στην περίπτωση
αυτή, καθώς το βαρ. χαμηλό κινείται προς τα ΝΑ, μεταβάλλονται
κυκλικά από ΝΑ σε Ν, ΝΝΔ, ΝΔ, Δ, ΒΔ. Γι’ αυτό και στη συνέχεια
παρατηρούμε ότι η τρικυμία φθάνει στην πλέον επικίνδυνη φάση
της καθώς, σύμφωνα με τη συνήθη εξέλιξη, οι άνεμοι από ΝΑ
μετατρέπονται σε ΝΝΔ. Λίγο μετά μετατρέπονται σε ΝΔ, Δ, και
τελικά ΒΔ, όπου το ψυχρότερο ρεύμα ανέμου (από τους ΝΔ
προς βορειότερους) υγροποιεί αποτόμως τους υδρατμούς με
αποτέλεσμα την ισχυρή μπόρα, ενίοτε τη χαλαζόπτωση, και πάντοτε
την καταιγίδα, όπως αναφέρει και ο Warsberg για την περίπτωση
αυτή, και όπως συμβαίνει σχεδόν πάντοτε, όπου η ακολουθία
των ανωτέρω καιρικών φαινομένων είναι όπως προαναφέραμε,
σχεδόν πάντοτε η ιδία. Ακολουθεί καλυτεροσύνη του καιρού. Γι’
αυτό και όταν επικρατούν οι ΝΑ άνεμοι , που ως επί το πλείστον
είναι και ισχυροί, οι εντόπιοι λέγουν «ο καιρός αυτός με νερό
θα πέσει», διότι είναι βέβαιο ότι θα ολοκληρωθεί ο κύκλος που
προαναφέραμε και θα ακολουθήσει η νηνεμία, όπως δηλ. έγινε
και στα αναφερόμενα υπό του Warsberg. Μας κάνει πράγματι
εντύπωση η σταθερότητα των καιρών, ότι δηλ. παραμένουν ίδιοι
από της απωτάτης αρχαιότητος μέχρι σήμερα. Επανερχόμεθα.
Τελικά ο καιρός ψηλώνει. Επικρατούν δηλ. τελικώς ΒΔ και Βόρειοι
άνεμοι. Βέβαια κατά την περίοδο των Σαρανταήμερων οι βόρειοι
άνεμοι δεν παραμένουν για πολύ, αλλά ξαναγίνονται ΝΑ, Ν,
ΝΔ κ. λπ. για να ακολουθήσει νέος κύκλος, καθώς ακολουθούν
αλεπάλληλα νέα βαρομετρικά χαμηλά. Από τη φάση όμως των
ΝΝΔ έως ΝΔ ανέμων, οι άνεμοι και τα κύματα αποκτούν κάποια
απόκλιση ερχόμενοι από τα ΝΝΔ και πορευόμενοι λόγω της
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αποκλίσεως προς τα ΒΒΔ ή και ελαφρώς ΒΒΑ, όπως αναφέρουμε
για την περιοχή μας στις σχετικές αναφορές του παρόντος, με
αποτέλεσμα να καταλήγουν στις ΝΑ ακτές της Λειβαθούς, στο μέσο
των οποίων είναι ο Άγιος Σώστης της Πεσσάδας-τόπος καταλήξεως
πολλών ναυαγισμένων πλοίων, αλλά και πλεόντων αντικειμένων-.
Έτσι και ο Ενοκλής, σύμφωνα με τη διήγηση του Warsberg,
κατέληξε στις Πεσσάδες]. Εκεί φρόντισε για το κτίσιμο του ναού
και για τον ορισμό ιέρειας. Έδωσε στους ντόπιους ψαράδες αρκετά
χρήματα ώστε να χτίσουν ένα ιερό πάνω στο νησί και κάθε χρόνο
την ημέρα της σωτηρίας του να ορίζουν από το χωριό την ιέρεια,
την οποία οι ψαράδες θα συνόδευαν με τα στολισμένα καΐκια και
τις βάρκες τους, προκειμένου να την εγκαταστήσουν στο ιερό.
[Νηοπομπές για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους έχουμε από την
απωτάτη αρχαιότητα. Αυτό παρατηρούμε π.χ. και στη ζωγραφική
παράσταση της νηοπομπής στο Ακρωτήρι της Θήρας (1550-1500)
περίπου π.Χ., για την οποία εικάζεται ότι είχε ή θρησκευτικό
χαρακτήρα, ή επετειακό λόγω κάποιου σημαντικού γεγονότος, ή
τιμητικό, προκειμένου να τιμηθεί κάποιο σημαίνον πρόσωπο, και
ώδευε προς κάποιον άλλο τόπο κοντινό ή μακρυνό, του οποίου
απεικονίζονται κάποια χαρακτηριστικά]. «Η ιέρεια δεν θα έμενε
εκεί μόνιμα, αλλά θα ερχόταν μία φορά το μήνα για την τέλεση
των καθηκόντων της. […] Έτσι καθιερώθηκε στο νησάκι η λατρεία
της Αφροδίτης και όλα τα παραπάνω γίνονταν για αιώνες, μέχρις
ότου φάνηκε από μακριά να έρχεται μία πομπή με στολισμένες
τις βάρκες και τα καΐκια των Πεσσαδιάνων. Δεν υπήρχαν πουθενά
φύλλα δάφνης, κλαδιά πεύκου ή κουκουνάρια από τα έλατα του
Αίνου, που συνήθως στόλιζαν τις βάρκες κάθε φορά, σύμφωνα με
την εισαγωγή της διήγησης, που συνόδευαν τιμητικά τη νέα ιέρεια
για να την εγκαταστήσουν στο ιερό. Ούτε στεκόταν στην πλώρη
του πρώτου καραβιού η ιέρεια. Τη θέση της είχε λάβει μια ψηλή,
γερασμένη, χαραγμένη, μαρτυρική ανδρική μορφή με χλωμό, ισχνό
πρόσωπο, με μακριά γενειάδα, μάλλον δύσμορφος, σύμφωνα με
την κλασική αρχαία αντίληψη, αν και αξιοσέβαστος και αξιότιμος.
Και αυτός με ένα σημείο στο χέρι, στο οποίο σταύρωναν τους
χειρότερους εγκληματίες. Σε όλα τα πλοία, στις πρώρες και στους
ιστούς τους, υπήρχε ο ίδιος σταυρός, και ο νέος Απόστολος,
όσο περισσότερο πλησίαζε η πομπή στο νησί, τόσο πιο ψηλά και
αμυντικά το κρατούσε με το δεξί χέρι μακριά μπροστά του πάνω
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απ’ τη θάλασσα, για να αινούν και να αναγνωρίζουν και αυτά τον
Θεό, τον καινούργιο Κύριο. Και όταν είχαν φτάσει τόσο κοντά στο
βράχο, ώστε να αναγνωρίσει κανείς το ναό και το ειδωλολατρικό
άγαλμα μέσα του, ανύψωσε ο ενθουσιασμένος σταυροφόρος το νέο
σκήπτρο της βασιλείας ψηλά, και ευλογώντας έκανε το σημείο της
Καινής Διαθήκης πάνω απ’ το νησί. Με υπόγεια φωνή κουνήθηκαν
γη και θάλασσα σαν εναντίωση των θεών στην τελευταία εξουσία
που τους έπαιρναν. Και από την άγρια αγανάκτηση κουνήθηκε ο
ναός, και το άγαλμα της θεάς Αφροδίτης έπεσε από το βωμό και
θάφτηκε από μόνο του στα αφρισμένα κύματα, που κάποτε εδώ
στη Μεσόγειο τη γέννησαν. Δεν ήταν πια επιθυμητή η εξουσία της
στη γη και έτσι οι άνθρωποι δεν ήθελαν και το όμορφο άγαλμά
της. Ο ναός παρέμεινε για ένα μακρό διάστημα όρθιος […] Μόλις
στις εκατονταετηρίδες του δικού μας Μεσαίωνα έγινε ερείπιο […]
Διότι όταν εκείνος ο Απόστολος της νέας θρησκείας σχημάτισε
το σημείο του σταυρού, που συντάραξε όλο τον κόσμο πάνω απ’
το νησί της Αφροδίτης […] έφυγε η δύναμη από το Δία». Σε άλλο
σημείο ομιλεί για το «νέο Απόστολο στις Πεσσάδες» («der neuen
Apostel in Pessades» σσ. 24 και 25: «des heiligen Apostels»).
Η διήγηση αυτή, την οποία μας μεταφέρει ο Warsberg μέσω
του έργου του «ITHAKA», μας δημιουργεί πράγματι πολύν
προβληματισμό. Ομιλεί για την ιδιαίτερη τιμή και λατρεία από
όλη την Κεφαλληνία προς το Δία. Αινήσιος Δίας, διάφορα άλλα
ιερά γύρω από τον Αίνο που εσχετίζοντο με το ιερό του Αινησίου
Διός, όπως ήταν και ο βωμός στο νησάκι Δίας από όπου προήλθε
και το όνομα του νησιδίου, το οποίο διατηρήθηκε διά μέσου των
αιώνων μέχρι σήμερα. -Μας εντυπωσιάζει πράγματι η ιστορική
συνέχεια-. Εξηγεί ακόμη λεπτομερώς πώς καθιερώθηκε στο νησάκι
η λατρεία της Αφροδίτης, η οποία παρέμεινε για αρκετούς αιώνες.
Περιγράφει ακόμη πώς έγινε αργότερα η εγκαθίδρυση της νέας
θρησκείας στο νησάκι, της χριστιανικής δηλ., αφού πρώτα είχε
εγκαθιδρυθεί στην Κεφαλληνία από έναν Απόστολο που παρέμεινε
για κάποιο διάστημα στις Πεσσάδες. Αυτή δε τη μεταβολή τη
θεωρεί ο συγγραφέας τόσο σημαντική, που την παραβάλλει προς
μία Μεταμόρφωση του Οβιδίου, την οποία μάλιστα χαρακτηρίζει
και ως την τελευταία Μεταμόρφωση του Οβιδίου. Γι’ αυτό και
τοποθετεί ως υπότιτλο του κεφαλαίου «Zeus im exil», τη σχετική
αναφορά του σ΄ αυτήν «Ein Nachtrag zu den Metamorphosen
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des Ovid» (Ένας επίλογος στις Μεταμορφώσεις του Οβιδίου ή
η τελευταία Μεταμόρφωση του Οβιδίου). Αναφέρεται ακόμη ότι
έμβλημα της νέας πίστης είναι ο Σταυρός, το μέσον δηλ. εκείνο με
το οποίο θανάτωναν τους χειρότερους εγκληματίες, όπως εξηγεί,
το οποίο μάλιστα ονομάζει σημείο της Καινής Διαθήκης. Αυτό το
σύμβολο είχαν στην πλώρη και στο άλμπουρο όλα τα καΐκια και
οι βάρκες που αποτελούσαν την πομπή, που κατευθύνθηκε στο
νησάκι Δίας, και αυτό κρατούσε ο νέος Απόστολος που προΐστατο
της πομπής, και αυτό ύψωσε καθώς πλησίαζε η πομπή για να
συντριβούν οι παλαιοί θεοί και να υμνηθεί, όπως είδαμε, από
όλους ο νέος Κύριος. Σχετικά με την απορία που δημιουργείται,
γιατί ο Warsberg αποσιωπά το όνομα του Αποστόλου ο οποίος
εκχριστιάνισε το νησί, ο κ. Warnecke αναφέρει σε ομιλία του στο
Γ΄ Συνέδριο ότι: «Παράξενο είναι, ότι ο Freiherr von Warsberg
μιλάει αρκετές φορές για τον Απόστολο, δεν αναφέρει όμως το
όνομά του. Λόγω του ότι ο Freiherr von Warsberg ήταν πολύ
μορφωμένος, υποθέτω ότι δεν ήθελε να εκθέσει τους φιλόξενους
κατοίκους της Πεσσάδας σχετικά με την πίστη τους ότι ήταν ο
Παύλος, επειδή δεν ήταν γνωστό ότι ο Παύλος ήρθε κάποτε στην
Κεφαλληνία». (Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου-1999-, σ.391).
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι, η όλη αυτή διήγηση ενθυμίζει
πολλές περιπτώσεις της αρχαίας ελληνικής Γραμματείας, όπου
αναφέρονται πολλά μυθικά στοιχεία αναμεμιγμένα με πολλά
πραγματικά. Οι περιπτώσεις πάμπολλες. Τρωϊκός πόλεμος,
Ομήρου Ιλιάδα, Ομήρου Οδύσσεια, Ομηρικοί Ύμνοι, Ησιόδου
Θεογονία, Ησιόδου Έργα και Ημέραι, Τραγωδίες κ.λπ. Ο
ερευνητής κ. Warnecke, ο οποίος επαρουσίασε στα Συνέδρια τη
διήγηση αυτή, αλλά και οι ασχοληθέντες με το θέμα Σύνεδροι και
μη, αντιμετώπισαν με αυτό το πνεύμα την εν λόγω διήγηση και
διείδαν σ’ αυτή να υποκρύπτεται και συγχρόνως να διαφαίνεται
εναργώς η ερευνωμένη αλήθεια.
Eντύπωση προξενεί επίσης η θαυμαστή αλληλουχία λατρειών
στο νησάκι Δίας. Αρχικά προς το Δία, από τον οποίο πήρε και
το όνομά του, αργότερα προς την κόρη του, την Αφροδίτη, τη
θεά του έρωτος και της καλλονής των αρχαίων Ελλήνων, και, με
την εγκαθίδρυση της νέας πίστης, προς την Παναγία, τη θεία
καλλονή και την ακρότητα του προς τον Θεόν έρωτος, την υπό
του λαού αποκληθείσα από το όνομα του νησιδίου Διώτισσα.
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Οποία αντικατάστασις! Οποία αντιστοιχία (ανθρώπινοι έρωτεςθείος έρως)! Οποία συνέχεια!
Εορτάζει στις 2 Ιουλίου την Κατάθεση της Τιμίας Εσθήτος της
Παναγίας. Η εορτή αυτή ήτο πολύ πλησίον της εορτής Πέτρου
και Παύλου (29 Ιουνίου). [Η Μονή του Διός μετά την κοίμηση
των τελευταίων μοναχών, περί το 1902; έγινε Μετόχι της Ι. Μ.
Εσταυρωμένου, με ένα μικρό διάκενο, κατά το οποίο υπήχθη στην
Ι. Μονή Σισσίων για πρακτικούς προφανώς λόγους, μάλλον επειδή
οι εκεί μοναχοί διέθεταν βάρκα και πιθανόν ψάρευαν, αλλά που
πολύ γρήγορα επανήλθε στην Ι. Μ. Εσταυρωμένου, όπου και η
απόσταση για το Δία ασυγκρίτως μικρότερη είναι, και οι βάρκες
της Πεσσάδας πολλές, και οι αλιείς μας πρόθυμοι πάντοτε για
εξυπηρέτηση]. Έτσι λοιπόν από την Ι. Μ. Εσταυρωμένου γινόταν
η εκκίνηση στις 28 Ιουνίου ιερέων, μοναχών και ολίγων ατόμων
ακόμη που θα βοηθούσαν, ετελείτο λειτουργία επί της νησίδος
κατά την εορτή Πέτρου και Παύλου –άλλο περίεργο και αυτό- και
κατόπιν ακολουθούσε η εορτή της Παναγίας (2 Ιουλίου).
Διερωτώμεθα λοιπόν, μήπως διά την Μονήν του Διός
προτιμήθηκε εορτή της Παναγίας που να είναι η πλησιεστέρα
προς την εορτήν του Αποστ. Παύλου; Πάντως στο θωράκιο του
θρόνου της Παναγίας της Διωτίσσης εικονίζονται, όπως είδαμε, οι
Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Έτσι λοιπόν, όπως προαναφέραμε
και εις το περί Εικονογραφίας κεφάλαιο, δεν φαίνεται καθόλου
παράλογη η υπόθεση του να έχει ιδιαίτερη σημασία η παραπάνω
αναφερομένη εξεικόνιση των δύο Αποστόλων.
Ο Warsberg πάντως ομιλεί για πομπή, που κατά το χρόνο
της εδώ παραμονής του, ξεκίνησε από τις Πεσσάδες για το
Δία και ότι του εξήγησαν ότι η πομπή αυτή κρατεί από την
απωτάτη αρχαιότητα. Δηλ. όπως παρατηρούμε, η θρησκ. λατρεία
ξεκίνησε στο νησάκι αρχικά προς το Δία, από όπου πήρε και το
όνομά του, σ’ αυτήν προστέθηκε και η λατρεία προς την κόρη
του την Αφροδίτη, στη συνέχεια έγινε η μεταβολή που είδαμε,
και η λατρεία βέβαια συνεχίστηκε προς τον νέο Κύριο και την
Παναγία Μητέρα Του. Το ίδιο έγινε και με τις λατρευτικές
εκδηλώσεις, καθώς και με την πομπή από τις Πεσσάδες προς το
Δία. Καθιερώθηκε στην αρχαιότητα` αιώνες μετά ακολούθησε η
πομπή που είχε ως αποτέλεσμα την εγκαθίδρυση της νέας πίστης,
και συνεχίζεται μέχρι σήμερα σαν συνέχεια της τιμής προς τη νέα
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πίστη, που εγκαθίδρυσε ο Απόστολος. Η μοναστική άσκηση στον
φοβερά άγριο και πανέμορφο αυτό τόπο και η ίδρυση Μονής
αφιερωμένης στην Παναγία, τη Μητέρα του Νέου Κυρίου, που
μάλιστα από την ονομασία του νησιδίου πήρε την προσωνυμία
Διώτισσα, είχαν ως αποτέλεσμα με το πέρασμα του χρόνου και την
προς Εκείνη τιμή και τις προς Αυτήν εκδηλώσεις, την επισκίαση
των αρχικών γεγονότων. Η πομπή όμως αυτή συνεχίζεται μέχρι
σήμερα, καθώς στις 2 Ιουλίου που εορτάζει η Παναγία η Διώτισσα,
μεταφέρεται λιτανευτικώς από καΐκια και βάρκες η εικόνα της
στο νησάκι από τη Μονή του Εσταυρωμένου Πεσσάδας, όπου
φυλάσσεται, προκειμένου να γίνει ο εορτασμός, και που επίσης
λιτανευτικώς επιστρέφει αυθημερόν. Πρόκειται όντως για μία
θαυμαστή συνέχεια!
Ολοκληρώνοντας λοιπόν το κεφάλαιο αυτό θα λέγαμε ότι,
η μαρτυρία αυτή του Warsberg είναι ιδιαίτερης σημασίας για
την Κεφαλληνία, γιατί συμπίπτει να ευρίσκεται σύμφωνη και
με άλλες, όπως θα δούμε στη συνέχεια, τελείως διαφορετικής
μεταξύ τους προελεύσεως μαρτυρίες, όπως: περί ναυαγίου,
διασώσεως, παραμονής και ομιλιών του Αποστόλου Παύλου στις
Πεσσάδες, περί λιτανειών επίσης του Αποστόλου εκεί, κυρίως για
την ανομβρία, αλλά και για κάθε περίσταση, καθώς και με την
περιγραφή των Πράξεων των Αποστόλων. Η διήγηση των Πράξεων,
όπως έχει διαπιστωθεί από τα μέχρι τούδε γενόμενα Συνέδρια,
ανταποκρίνεται πλήρως ως προς τα ιστορικά, τα τοπογραφικά
και τα κλιματολογικά δεδομένα της Κεφαλληνίας και μάλιστα της
περιοχής των Πεσσάδων, όπως διεξοδικώς έχει αναπτυχθεί τούτο
σε όλα αυτά τα Συνέδρια.

41

Δ.΄ ΜΟΝΗ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ
Κάτι που ιδιαίτερα προβληματίζει επίσης στο χώρο των
Πεσσάδων είναι και η Μονή με τον όχι συνήθη διά Μονήν τίτλο
Εσταυρωμένου, ή κατά τη λαϊκότερη έκφραση, του Σταυρού. Αν
μάλιστα λάβουμε υπ’ όψιν ότι ο Εσταυρωμένος, ο Σταυρός και
η Ανάστασις ήταν το καύχημα και το κέντρον του κηρύγματος
του Αποστόλου κατά τα: «… ημείς δέ κηρύσσομεν Χριστόν
Εσταυρωμένον,…» (Α΄ Κορ., α΄ 23), «ου γάρ έκρινα του ειδέναι
τι εν ημίν ει μή Ιησούν Χριστόν, και τούτον Εσταυρωμένον» (Α΄
Κορ. Β΄, 2), «Εμοί δέ μή γένοιτο καυχάσθαι ει μή εν τώ Σταυρώ τού
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δι΄ ού εμοί κόσμος εσταύρωται καγώ
τώ κόσμω». ( Γαλ. ΣΤ,΄ 14), «ει δέ Χριστός ουκ εγήγερται, κενόν
άρα τό κήρυγμα ημών, κενή δέ καί η πίστις υμών». (Α΄ Κορ. ΙΕ΄,
14), καθώς και τόσα άλλα συναφή χωρία, εγείρεται δικαιολογημένα
το ερώτημα: Μήπως η Μονή έχει ως αιτίαν της αρχής της τό περί
Σταυρού και Εσταυρωμένου κήρυγμα του Παύλου; Φαίνεται
πάντως να μην είναι καθόλου συμπτωματικό το γεγονός της
αρχαιότητος της Μονής, διότι εκτός του ότι αναφέρεται στο
Πρακτικό της Λατινικής Επισκοπής του 1264 (όπ. παρ. στίχ.
616, 989, 1077), σύμφωνα με παλαιά εντόπια παράδοση, αλλά και
πολλές κατά πάντα αξιόπιστες μαρτυρίες, είναι η αρχαιοτέρα της
Νήσου. Υπήρχε ζώσα παράδοση και στην ιδία τη Μονή. Ενθυμούμαι
πολλές φορές την τελευταία Ηγουμένη της προτελευταίας
περιόδου της Μονής, Κασσιανή Μινέτου (+1η Σεπτ. 1976), η
οποία αναφερομένη στη Μονή, κυρίως σε περιπτώσεις μερικών
ενημερώσεων, ανεφέρετο και εις αυτό και πάντοτε με πνεύμα
απλότητος, δηλ. άνευ διαθέσεως επιβολής ή επιδείξεως υπεροχής,
παρά μόνο ως απλής αναφοράς εις την ιστορικότητα της Μονής.
Αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής το ανέφεραν, όχι ως κάτι το
καινούργιο, αλλά απλώς ως κάτι από παλαιά κοινώς αποδεκτό και
παραδεδομένο. Περί του θέματος πάντως αυτού, δηλ. του «περί
της αρχαιοτέρας Μονής της Νήσου», λόγω της σημασίας του διά
το υπό εξέτασιν θέμα μας, έχουμε να αναφέρουμε και τα εξής: Για
όλες τις Μονές της Νήσου ακούγαμε ή διαβάζαμε και για τις περί
αυτές παραδόσεις, αλλά για καμμία ότι είναι η αρχαιοτέρα της
Νήσου πλην της Μονής του Εσταυρωμένου. Και τότε ήταν απλοί
και άδολοι οι άνθρωποι και δεν είχαν κανέναν ανταγωνισμό μεταξύ
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τους για τα διάφορα χαρακτηριστικά των τόπων καταγωγής τους,
όπως αντίθετα συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.
Θα απέφευγα αυτήν την διευκρίνηση, όπως ποτέ δεν την έκανα
επί τόσα χρόνια` άλλωστε το θέμα αυτό από χριστιανικής πλευράς
δεν έχει κανένα ιδιαίτερο νόημα` δεν είναι δηλ. ούτε δογματικό,
ούτε ηθικό, ώστε να προάγει ή να αλλοιώνει κάποιον τομέα του
Χριστιανισμού. Απλώς και μόνο αναφέρομαι σ’ αυτό γιά λόγους
ιστορικούς, επειδή και οι ιστορικοί λόγοι έχουν τη δική τους αξία,
όπως στην προκειμένη περίπτωση, όπου φαίνεται, το θέμα της
αρχαιότητος να έχει άμεση σχέση με το υπό εξέταση θέμα.
Το παλαιότατο συγκρότημα της Μονής ήταν ενιαίο, με
συνεχόμενα όλα τα τμήματα αυτής, σαν να ήταν καστρομονάστηρο.
Ίσως για λόγους ασφάλειας λόγω των πειρατών, αλλά και του ότι,
η θάλασσα δεν είναι και σε πολύ μεγάλη απόσταση. Δυστυχώς
οι σεισμοί του 1953 επέφεραν εκθεμελιωτική καταστροφή. Από
τα κτίσματα διεσώθη μόνο η οκταγωνική, πέτρινη και πελεκητή
πλάκα της Αγίας Τραπέζης του παλαιού Καθολικού της Μονής,
και έγινε επανατοποθέτησή της εις την αρχική της θέση εις τον νέον
πλέον Ναό, που εκτίσθη εις την ιδίαν θέσιν του παλαιού. Γέρων
Πνευματικός, όταν την είδε είπε διά το οκταγωνικόν, ότι εμπεριέχει
τον συμβολισμόν της Ογδόης Ημέρας. Η επανοικοδόμηση
της Μονής έγινε αρχικώς από τον Στρατό και συνεχίστηκε για
πολλά χρόνια με τις άοκνες προσπάθειες κυρίως της ως άνω
τότε Ηγουμένης, συμπαραστατουμένης και υπό των υπολοίπων
μοναζουσών, συνολικώς και μετά της Ηγουμένης έξι τον αριθμόν.
Ας είναι η Μνήμη αυτών Αιωνία! Συμβοήθησαν με όποιο τρόπο
ήταν δυνατό και όσο μπορούσαν σ’ εκείνη την περίσταση και οι
συγχωριανοί και αρκετοί χριστιανοί του νησιού μας και όχι μόνον,
με ως επί το πλείστον μικρή συμβολή ο καθένας, αλλά που λόγω
της καλής διαχειρίσεως «έπιανε τόπο», κατά το κοινώς λεγόμενον.
Εις το ιερόν του ανωτέρω Ναού και δεξιά της Αγίας Τραπέζης
ευρίσκεται και ο τάφος του Οσίου Γέροντος παπά Κυριάκη του
Πεταλούδη. Ο Ηλίας Τσιτσέλης στον Β΄Τόμο των Κεφαλληνιακών
Συμμίκτων και στις σελ. από 299 έως 301 έχει σημαντική αναφορά
περί της εν λόγω Μονής` περί δε του Οσίου γράφει εις τον κατάλογον
των Ηγουμένων: «Κυριακός (Πεταλούδης), ανήρ πεφημισμένης
αρετής εν τη νήσω, θεωρούμενος κάτοχος του χαρίσματος της
προορατικότητος, θαυματουργός και άγιος. Ο τάφος αυτού είναι
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εντός του αγίου βήματος` ιθ΄αιών άνευ χρονολογίας». Εντύπωση
προξενεί επίσης η αναφορά του Τσιτσέλη εις το έκπαγλον της
φύσεως, αλλά και της θέας της Μονής προς τον Αίνο και τη
θάλασσα.
Εις το παράρτημα του Αρχειακού υλικού έχουμε συμπεριλάβει
σκαρίφημα της κ. Αγγελικής Μινέτου, κατοίκου Πεσσάδας,γεννήθ. στην Πεσσάδα το 1929- που έχει αναπαραστήσει σ’ αυτό τη
Μονή, όπως την ενεθυμείτο προ των σεισμών του 1953. Δυστυχώς
δεν έχει ανευρεθεί μέχρι τώρα φωτογραφία του συνόλου της
Μονής. Υπάρχει μόνο μία, -είναι εις το παράρτημα- στην οποία
περιλαμβάνεται μικρό τμήμα της νότιας εξωτερικής πλευράς της
Μονής, όπου διακρίνεται το μεγάλο ύψος του εξωτερικού τοίχου,
φαίνεται επίσης μεγάλη πέτρινη σκάλα που φθάνει στην επίσης
νότια δευτερεύουσα είσοδο, χωρίς να φαίνεται η κυρία, λιθίνη,
δυτική είσοδος, βόρτο κατά την εδώ παλαιά ορολογία, επειδή
πάνω κατέληγε σε ημικύκλιο. Ο κυρίως Ναός (Καθολικόν) ήταν
λαμπρός με δύο πρόναους. Όλα αυτά βέβαια μόνο από διηγήσεις
παλαιοτέρων. Εγώ αμυδρώς μόνο ενθυμούμαι εσωτερικώς τον
λαμπρόν αυτόν Ναόν. Εις αυτόν δε εισερχόμαστε μέσω του
σχεδόν συνεχομένου παρεκκλησίου του Αγίου Σπυρίδωνος, διότι,
όπως προαναφέραμε, όλα τα κτίσματα ήταν συνεχόμενα ή σχεδόν
συνεχόμενα. Λίγο μετά ενθυμούμαι τα πάμπολλα ερείπια λόγω των
σεισμών του 1953. Μου έκαναν μάλιστα εντύπωση τα τεράστια
φουρούσια-υποστηρίγματα ίσως των εξωτερικών διαδρόμων του
β΄ορόφου, που έκειντο επί του εδάφους μεταξύ των σωρών των
ερειπίων.
Μετά την κοίμηση και των τελευταίων εκ των παλαιοτέρων
μοναχών κατά τα έτη 1978 και 1979, η Μονή δυστυχώς παρέμεινε
κλειστή μέχρι το 2003 που εγκαταβίωσε εις αυτήν η νυν Ηγουμένη
Γερασιμία Μινέτου, η οποία από την αρχή επεδόθη σε άοκνες και
ποικίλες προσπάθειες και δραστηριότητες για την ανασυγκρότηση
της Μονής, την επισκευή όλων των μετά τους σεισμούς κτισμάτων,
την προσθήκη μερικών ακόμη νέων και απαραιτήτων, καθώς και
την περιτείχιση της Μονής. Οι δραστηριότητες επεκτείνονται και
στη διοργάνωση και λειτουργία Κατηχητικών για όλες τις ηλικίες,
εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ομιλίες υπό διακεκριμένων
ομιλητών, όπως και της ιδίας, καθώς είχε παλαιότερα και 10ετή
υπηρεσία ως Καθηγήτρια στη Μέση Εκπαίδευση. Το έργο της
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Μονής συμβοηθείται από τον επίσης δραστηριότατο και αόκνως
εργαζόμενο Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Μάρκο Αποστολάτο, ο οποίος
εκτός από την ενορία Πεσσάδων-Κουντουράτων-Δοριζάτων,
όπου πραγματοποιεί σημαντικότατο έργο, είναι Αρχιερατικός
Επίτροπος Λειβαθούς, συμβοηθός των Κατηχητικών μετά και
άλλων εκλεκτών συνεργατών, και παιδιόθεν συμβοηθός επίσης εις
το μεγάλο θέμα του Απ. Παύλου. Το έργο της Μονής βοηθείται
ακόμη και από τον Σύλλογο Φίλων της Ι. Μονής Εσταυρωμένου.
Η Μονή εκτός των ανωτέρω δραστηριοποιείται και σε σημαντικό
κοινωνικό έργο.
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Ε΄. ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑΟΙ ΤΩΝ ΠΕΣΣΑΔΩΝ
Κάτι που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στον κ. Warnecke ήταν οι
Μονές και το πλήθος των Ναών του χωρίου μας.
Πιστεύει ότι αυτό οφείλεται στο ότι εδώ παρέμεινε ο Απ. Παύλος,
ότι εδώ ήταν έντονη η αποστολική δράση του και γι΄ αυτό εδώ
ρίζωσε περισσότερο, όπως χαρακτηριστικά είπε, ο Χριστιανισμός.
Από τους ναούς αυτούς άλλοι σώζονται και άλλοι είναι
ερειπωμένοι, μερικοί δε αναφέρονται και στο Πρακτικό της
Λατινικής Επισκοπής -κυρίως αυτοί που ευρίσκοντο εντός
εκτεταμένων χώρων, διότι μη μας διαφεύγει ότι το Πρακτικό
αυτό, ουσιαστικώς είναι κτηματολόγιο, το οποίο αποσκοπούσε
στην καταγραφή της τότε εκκλησιαστικής περιουσίας, γι’ αυτό
και παραλείπονται πολλοί σημαντικοί και αρχαιότατοι ναοί, που
είχαν κτιστεί σε μικρούς και μη εκτεταμένους χώρους-. Το ίδιο
συμβαίνει και με τις Μονές. Παραθέτουμε μόνο τις ονομασίες και
λίγα σχετικά σχόλια.
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Ι. Μονεσ
1. «Η σεβασμία Μονή των Αγίων Θεοδώρων», όπως αναφέρεται
στο Πρακτικό της Λατινικής Επισκοπής, (ό.π. στίχ. 597 και 600,
σσ. 68-69), άγνωστον πού έκειτο.
2. Η Ι. Μονή Εσταυρωμένου, περί της οποίας έγινε ήδη λόγος
σε ειδικό κεφάλαιο, και την οποία προτάξαμε λόγω της ιδιαίτερης
σημασίας την οποία έχει διά το θέμα μας. Εκτός του κυρίου
ναού είχε και παρεκκλήσια: α) Κοιμήσεως της Θεοτόκου, β) Αγ.
Νικολάου, γ) Αγ. Σπυρίδωνος, δ) Μετόχι του Εσταυρωμένου και σε
μικρή απόσταση από τη Μονή είναι ο ναός του Αγίου Στεφάνου,
ερειπωμένος σήμερα από τους σεισμούς του 1953. Προέρχεται
κατά πάσα πιθανότητα από μετατροπή ειδωλολατρικού βωμού
σε Χριστιανικό Ναό. Όπως είναι γνωστό, στους Χριστιανούς
υπήρχε συνήθεια, ειδωλολατρικοί ναοί ή βωμοί να μετατρέπονται
σε χριστιανικούς ναούς, και για να καταργείται η ειδωλολατρία
και οι αναμνήσεις της, και για να εξαγιάζονται οι τόποι και να
μετατρέπονται από τόποι των ειδώλων σε τόπους της νέας πίστεως
και λατρείας. Τούτο πιστοποιείται υπό πλείστων τεκμηρίων.
Αναφέρουμε δειγματοληπτικώς το β΄ τροπάριο του β΄ κανόνος
εις την γ΄ωδή του Όρθρου της Εορτής του Αποστόλου Ανδρέου
(30 Νοεμβρίου): «Τα ειδωλεία μετεποίησας, εις ναούς Θεού
Πανσεβάσμιε, καθιερώσας εν αυτοίς, τους υιούς του Βαπτίσματος,
ούς η χάρις ανεκαίνισε, δι’ ύδατος Πνεύματι».
Όπως είδαμε στον Warsberg, στην Κεφαλληνία ετιμάτο
ιδιαίτερα ο Δίας. Συμμαρτυρεί εις τούτο και το ότι, στην ψηλότερη
κορυφή της Νήσου (Μέγας Σωρός, ύψος 1628 μ.) υπήρχε βωμός
του Αινησίου Διός, όπως βωμός του Διός επίσης υπήρχε και στην
υψηλή και περίοπτη νησίδα Δίας, που διατήρησε και το όνομά
του. Δεν αποκλείεται και ο βωμός του τόπου του Αγίου Στεφάνου,
που ήταν και αυτός απέναντι από την κορυφή του Αίνου, να ήταν
επίσης και αυτός αφιερωμένος στον Δία. Τα σωζόμενα αρχαία
του Αγίου Στεφάνου υπήρχαν εκεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 1999,
όπου έγινε η επέμβαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Αυτά
ήταν: α) αρχαιότατα ψηφιδωτά σε λεπτό τοιχάκι, πάχους 15 εκ.
περίπου, σχήματος ορθής γωνίας, σε δύο δηλ. κάθετα επίπεδα.
Παρίσταναν γεωμετρικά διακοσμητικά από μαύρες ψηφίδες σε
φόντο από υπόλευκες ψηφίδες. Το περίεργο που εξέπληξε και
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τους ειδικούς ήταν ότι, τα διακοσμητικά αυτά εκάλυπταν και τις
δύο επιφάνειες των λεπτών αυτών τοίχων, που ήταν στο εσωτερικό
του Ιερού του Ναού, στη θέση του χωνευτηρίου και μάλλον οι
μεταξύ τους κάθετοι δύο αυτοί τοίχοι, ύψους από το δάπεδο 1,30
μ. περίπου, ακουμβώντας στους τοίχους της ΒΑ γωνίας του Ιερού
(εσωτερικώς), αριστερά της Αγίας Προθέσεως, επροστατεύοντο
από τους τοίχους της γωνίας αυτής. Και β) η Αγία Τράπεζα του
Ναού. Αυτή συνίστατο από ημιάτεχνη, στρογγυλή περίπου πέτρα
σε στυλ χοντρής πλάκας, όχι λίας, διαμέτρου κατά μ. ό. 84 εκατ. και
πάχους 19 εκατ. Στην επάνω επιφάνεια είχε σκαλισμένο κυκλικά
μικρό αυλάκι, δηλ. το περιρραντιστήριο, το οποίο συγκέντρωνε
το αίμα της θυσίας και το διοχέτευε έξωθεν της πλάκας του
βωμού. Η πλάκα αυτή εστηρίζετο πάνω σε όρθια πώρινη πέτρα, η
οποία είχε διαμορφωθεί-κατασκευαστεί-, όπως κατασκευάζονται
τα πωριά τα προερχόμενα από πωρόλιθο, διαστάσεων 1,40μ.
περίπου x 0,35μ. x 0,32μ., η οποία κατά το ήμισυ ευρίσκετο
εντός του εδάφους, περιέργου κάπως σχήματος, για την οποία
δεν κατέστη δυνατό να κατανοηθεί ποια ήταν η αρχική χρήση της.
Η Αρχαιολογική Υπηρεσία μετέφερε την Αγία Τράπεζα και την
ξαναέστησε, όπως ακριβώς ήταν, σε ενοριακό ναό, σε κατοικημένη
περιοχή για λόγους ασφαλείας, αλλά και λόγω ελλείψεως χώρου
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου. Επίσης τα τμήματα
των ψηφιδωτών μετέφερε στο υπόγειο του Αρχαιολογ. Μουσείου
Αργοστολίου για συντήρηση και φύλαξη. Από χρονολογικής
πλευράς επιφυλάχθηκαν να γνωμοδοτήσουν, αλλά επειδή οι
σχεδιασμοί των ψηφιδωτών είναι αμιγώς γεωμετρικοί, εικάζεται
ότι μάλλον είναι της Γεωμετρικής περιόδου. Ευτυχώς βγάλαμε
φωτογραφίες. Αργότερα είχα την πληροφορία ότι στο υπόγειο του
Μουσείου και κοντά στο σωρό των ψηφιδωτών τοποθετήθηκαν οι
αμφορείς και τμήματα αμφορέων και άλλων κεραμικών, τα οποία
ανακαλύφθηκαν τυχαία κατά την εκσκαφή για ανέγερση οικίας στο
ΝΑ άκρο της Πεσσάδας, και που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των
ειδικών στο σημείο εκείνο υπήρχε αρχαίο ρωμαϊκό κεραμοποιείο.
(Ευνόητον ότι, είναι πολύ σημαντική αυτή η εύρεση, ρωμαϊκών
δηλ. στοιχείων στην Πεσσάδα για το υπό εξέταση θέμα μας).
Ετοποθέτησαν λοιπόν και τα ευρήματα αυτά πλησίον των ανωτέρω
ψηφιδωτών ως προερχόμενα, όπως είπαμε και προηγουμένως από
τον ίδιο χώρο (Πεσσάδα).
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Επανερχόμεθα όμως διερωτώμενοι, τι μπορούν να σημαίνουν
όλα τα ανωτέρω περί του Αγίου Στεφάνου; Στην Κέρκυρα
υπάρχει παράδοση, σύμφωνα με την οποία, τον εκεί Ναό του
Αγίου Στεφάνου έκτισαν οι μαθηταί και συνεργάτες του Παύλου
Ιάσων και Σωσίπατρος, που έχοντες ως ορμητήριο τον Ναό αυτό,
εκχριστιάνισαν το νησί. (Υπάρχει σχετική αναφορά στο συναξάρι
των Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου, στις 29 Απριλίου, ημέρα της
μνήμης τους, στο Μηναίον Απριλίου, καθώς και στον τόμο του
Απριλίου του Μεγάλου Συναξαριστή, επίσης στις 29 Απριλίου).
Λόγω του γνωστού θέματος, του μαρτυρίου δηλ. του Αγίου Στεφάνου
–το οποίο αναφέρεται λεπτομερώς στις Πράξεις των Αποστόλων
(Πράξ. Κεφ. 6ο και 7ο ), και στο οποίο παρέστη ο Παύλος προ της
μεταστροφής του-, είχε κάθε λόγο στη συνέχεια, ειδικά ο Παύλος,
να μνημονεύει και να τιμά τον Στέφανο. Στη δε πρώτη λειτουργία
που είναι του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, μνημονεύονται
μερικοί Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης και από την Καινή μόνο ο
Άγιος Στέφανος, γιατί ήταν και ο μόνος γνωστός Άγιος από τη νέα
περίοδο που ανήκε στην Θριαμβεύουσα Εκκλησία. (Μνημονεύεται
δε μάλιστα αμέσως μετά την Παναγία και τον Πρόδρομο, και μετά
ακολουθούν οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Βλ. σχετικώς: «Η Θεία
Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου», Έκδοσις της
Αποστ. Διακονίας, Ανατύπωσις 1997, σελ. 23).
Υπό αυτήν την έποψη είναι πολύ πιθανόν ο ναός του Αγίου
Στεφάνου να είναι σχετικά παλαιότερος και από τους δύο
αναφερθέντες ναούς του Αποστ. Παύλου.
3. Μονή Υ. Θεοτόκου στη νησίδα Δίας, Μετόχι της Μονής
Εσταυρωμένου, περί της οποίας γίνεται λόγος σε άλλα σημεία
του παρόντος. Εκτός του κυρίου ναού είχε παρεκκλήσιο επί της
νησίδος, άγνωστον τίνος Αγίου, άνωθεν ασκητηρίου.
4. Μονήδριον της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη θέση
Τραπεζάκι (Παναγία η Τραπεζοφόρα), το οποίο εορτάζει του
Αγίου Πνεύματος, δηλ. την επομένη της Πεντηκοστής, καθώς και
στις 23 Αυγούστου (Απόδοσις της εορτής της Κοιμήσεως).
5. Μονήδριον Αγίου Νικολάου στη θέση Παλιομάνδρια, 250
μ. περίπου άνωθεν του λιμένος, όπου από παλαιόθεν υπήρχαν
μαντριά, εξ ού και το τοπωνύμιο, με μονίμως κατοικούντες
ποιμένες. Αυτοί περιέθαλψαν και τον γενάρχη της οικογενείας
Ιγγλέση, ο οποίος βγήκε εκεί ως ναυαγός. (Οποία αντιστοιχία!)
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Βλ. σχετ. Διον. Τραυλού, Διδ/λου, «Παναγία η Παλαιόκτιστη του
χωρίου Πεσσάδων Κεφαλληνίας», 1963, σσ. 8-9. Εδώ σώζεται και
το καντήλι με τις ημισελήνους, αφιέρωμα του Τούρκου ναυαγού,
ο οποίος απέδωσε τη σωτηρία του στον Άγιο Νικόλαο, όπως
αναφέρουμε και παρακάτω.
Μετόχι της Ι. Μονής Εσταυρωμένου υπήρχε μέχρι τους
σεισμούς του 1953 και στην περιοχή των Τζαννάτων επ’ ονόματι
του Γενεσίου του Προδρόμου.
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ΙΙ. Οi υπολοιποι ναοι
1. Ο μεγαλοπρεπέστατος ναός της Παναγίας της Παλαιοκτίστης
(Ευαγγελιστρίας), εκ των αρχαιοτέρων της Νήσου- σύμφωνα και
με την ονομασία του. Ο τελευταίος, ο σημερινός δηλ., κτίσθηκε από
το 1835 και για διάστημα εικοσαετίας περίπου κατ’ αντιγραφήν
των Ναών Αγίου Γεωργίου του Οικουμεν. Πατριαρχείου κ’ Αγίου
Στεφάνου Κων/λεως, στη θέση του προηγουμένου αρχαιοτάτου,
επίσης μεγαλοπρεπούς και τρισυποστάτου. Στην παρούσα εργασία
υπάρχουν σημαντικές αναφορές περί του Ναού αυτού.
2. Ο νοτίως της τοποθεσίας «Άγ. Παύλος» ναός
του Αποστ. Παύλου.
3. Ο βορείως της ιδίας τοποθεσίας ναός επίσης
του Αποστ. Παύλου.
4. Αγίων Αποστόλων πλησίον των Κουντουράτων, συνοικισμού
της Πεσσάδας.
5. Αγίου Αποστ. Ανδρέου. Υπάρχει μέχρι σήμερα παράδοση
στη Μονή του Απ. Ανδρέου Περατάτων, σύμφωνα με την οποία,
το εκκλησάκι αυτό έκτισε η εις Πεσσάδα ναυαγήσασα Πριγκίπισσα
της Μολδοβλαχίας Ρωξάνη Τζιγαρά-μετέπειτα μοναχή Ρωμύλα-η
οποία μετέφερε και το δεξιό πέλμα του Αποστ. Ανδρέου, και
που έχουσα προορισμό τη Δύση ναυάγησε εδώ, όπου έκτισε το
εκκλησάκι και πληροφορηθείσα ότι εσωτερικότερα υπάρχει Μονή
του Απ. Ανδρέου κατέληξε εκεί, όπου άφησε και το ιερό αυτό
κειμήλιο και όπου εμόνασε στη συνέχεια με το όνομα Ρωμύλα,
όπως προαναφέραμε. Εις το έργο του ερευνητή κ. Αγγελοδιονύση
Δεμπόνου «Ξένες Παροικίες στην Κεφαλονιά», σ. 45, έκδ.
Επιτροπής Πολιτιστ. Δραστηριοτήτων Νομ/κής Αυτ/σης Κεφ/
νίας και Ιθάκης, Αργοστόλι 1996, διαβάζουμε: … «Εγώ νικολός
μηλον(ας) τάζω του άνωθε Χριστοδούλου ένα κομάτι χοράφι εις
το μέρος της πεσάδας, εις τον άγιον ανδρέαν βατζελιού ενού και
τέσσαρες ρίζες εληές εις τα ποργιαράτα κοντά». (Διατηρείται
η ορθογραφία του κειμένου. Πρόκειται για κατάλογο ονομάτων
δωρητών προς Εβραίο που βαπτίστηκε Χριστιανός Ορθόδοξος το
1631. Μνημονεύεται το τοπωνύμιο Άγιος Ανδρέας Πεσσάδας. Άρα
το εκκλησάκι προϋπήρχε ερειπωμένο από παλαιότερους σεισμούς
και η Ρωξάνη Τζιγαρά, που βγήκε ως ναυαγός εδώ, μερικά χρόνια
αργότερα, το ξαναέκτισε). Ο Απ. Παύλος, έχοντας την μέριμνα
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πασών των Εκκλησιών (Β΄Κορινθ. 11, 28), αποκλείεται να μην
μερίμνησε και γι’ αυτό το νησί στο οποίο διεσώθη, και το οποίο
περιποιήθηκε τόσο πολύ αυτόν, τους δύο ακολούθους του,
αλλά και όλους τους ναυαγούς. Όπωσδήποτε μερίμνησε και γι’
αυτήν την νεαρή Εκκλησία, που είναι αδύνατον να μην είχε πολύ
μεγάλη ανάγκη για στήριξη και λύση αποριών, καθ’ όν χρόνον η
ειδωλολατρεία ακόμη υπερίσχυε. Μιά που οι μετέπειτα διαδρομές
του δεν ήταν καθόλου εύκολο να τον φέρουν προς τα εδώ, είναι
πολύ λογικόν το να απέστειλε τον Ανδρέα που ήδη ευρίσκετο στην
Πάτρα, ή κάποια κατάλληλα πρόσωπα, συνεργάτες του Ανδρέα,
που θα ευρίσκοντο εκεί, και που θα μπορούσαν να έρθουν μέχρι
εδώ, για να βοηθήσουν. Ίσως κάποτε ευρεθούν στοιχεία περί της
μέριμνας του Παύλου και γι’ αυτήν την Εκκλησία. Όπως έχει
επισημάνει και ο κ. Warnecke, στην Πεσσάδα είχε δημιουργηθεί
η πρώτη Χριστιανική Κοινότητα, αλλά και όλη η Λειβαθώ ήταν
πάντοτε από την αρχαιότητα άχρι του νυν επιθυμητός και
σημαίνων τόπος, και η Πεσσάδα από τα ευκολότερα σημεία
σύνδεσης με την Πάτρα, όπως είχε επισημάνει και ο Warsberg.
Άλλωστε, πώς έγινε εδώ το εκκλησάκι του Αγ. Ανδρέα και λίγο
εσωτερικότερα η Μονή του; Αλλά με την πάροδο του χρόνου,
κτίστηκαν και μερικοί ακόμη ναοί του Αγ. Ανδρέα στο νησί μας.
Επανερχόμαστε. Όπως βλέπουμε, υπάρχουν στην περιοχή
αυτή τέσσαροι ναοί αφιερωμένοι στους Αποστόλους και αν
συμπεριλάβουμε και το βόρειο κλίτος του ναού της Ευαγγελιστρίας,
όπου τιμάται ο Άγ. Ιωάννης ο Θεολόγος με ιδιαίτερη Αγία Τράπεζα,
καθώς και τον Ναό του Αγ. Στεφάνου, που και αυτός εις τους
Αποστόλους λογίζεται, τότε έχουμε έξι.
Όμως εδώ υπάρχει και άλλη σχετική και πολύ σημαντική
μοναδικότητα. Σύμφωνα με την έρευνα του P. Soustal (όπ. π., σ.
230), «στις Πεσσάδες υπήρχε στην όψιμη ρωμαϊκή και πρώϊμη
βυζαντινή εποχή ο μοναδικός ναός στη Δυτ. Ελλάδα, που ήταν
αφιερωμένος στους Αγίους Αποστόλους». Πρόκειται για τον ως
άνω υπ΄ αριθ. 4 αναφερόμενο ναό των Αγίων Αποστόλων. (Βλ.
σχετικώς και H. Warnecke: «Πήγε ο Απ. Παύλος πραγματικά στη
Μάλτα;», σελ. 149).
Δηλαδή, όπως διαπιστώνουμε, στην περιοχή αυτή απεδίδετο
ιδιαιτέρα τιμή από τους παλαιοχριστιανικούς ήδη χρόνους, και
προς τον Απ. Παύλο και γενικώς προς τους Αγ. Αποστόλους.
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6. Υπαπαντής, επίσης αρχαιότατος, περί του οποίου γίνεται
ειδική μνεία στα παρακάτω.
7. Εισοδίων της Θεοτόκου, επίσης αρχαιότατος, εις το κέντρον
του οικισμού Πεσσάδων. Πριν μερικούς μήνες η Αρχαιολογική
Υπηρεσία διερευνώσα τις δυνατότητες επανανέγερσης του Ναού
και μελετώσα τα απομεινάρια του παλαιού δαπέδου, ανεκάλυψε
βαθύν 1,80μ., κυκλοτερή και μεγάλων διαστάσεων τάφο με έναν
και μόνο αρχαιότατο σκελετό, ύπτιον, βλέποντα προς ανατολάς,
μάλλον άθικτον, και παντελώς άγνωστον τον τάφον αυτόν ακόμη
και στους πλέον ηλικιωμένους. Ειδικοί που είδαν και άλλοι που
εν συνεχεία ερωτήθηκαν ή είδαν φωτογραφίες απήντησαν ότι
δεν έχουν υπ’ όψιν τους να υπάρχει στη Δυτική Ελλάδα άλλος
κυκλοτερής τάφος, και ακόμη ότι με αυτόν τον τρόπο εθάπτοντο
οι Μάρτυρες των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Είναι δε κάτω από
την Αγία Τράπεζα του Ναού και ελάχιστα δεξιότερα` η δε στάση
των χειρών είναι ομοία ταφής ιερέων. Προσεχώς θα γίνει από τον
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ» μελέτη χρονολόγησης του σκελετού.
8. Αγίου Ιωάννου Προδρόμου (Γενέσιον), επίσης αρχαιότατος.
9. Αγίων Αναργύρων, αρχαιότατος.
10. Αγίου Γεωργίου.
11. Αγίας Παρασκευής. Μετόχι της Ι. Μονής Εσταυρωμένου.
12. Αγίας Βαρβάρας.
13. Αγίου Ισιδώρου του Πηλουσιώτου.
14. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος είχε βαθύτατο
σέβας προς τον Πρωτοκορυφαίο Απ. Παύλο, τον οποίο αποκαλεί
Πρώτον μετά τον Ένα` και του οποίου έγραψε ερμηνεία των
Επιστολών. Πρόκειται για μνημειώδες έργο του Χρυσοστόμου.
Είναι γνωστό το αναφερόμενο εις τα συναξάρια, ότι ο Άγιος
Πρόκλος, μαθητής του Αγ. Ιω. του Χρυσοστόμου και μετέπειτα
Πατριάρχης Κων/λεως, έβλεπε τον Απ. Παύλο να υπαγορεύει εις
το αριστερό αυτί του Χρυσοστόμου την ερμηνεία των Επιστολών
του. Υπάρχει σχετική τοιχογραφία στον ναό της Σκήτης του Αγ.
Δημητρίου της Ι. Μονής Βατοπαιδίου.
15. Αγίας Δυνατής (Κοιμήσεως της Θεοτόκου) Δοριζάτων,
επίσης αρχαιότατος. Με την περίεργη, αλλά ορθότατη ονομασία
του. Η ιδία και στο δεύτερο όρος της Νήσου σε ύψος, Αγία Δυνατή
Πυλάρου (1.131 μ.).
Και οι ναοί του συνοικισμού Κουντουράτων.
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16. Αγίου Νικολάου.
17. Αγίας Αικατερίνης.
18. Γενεσίου της Θεοτόκου.
19. Έτερος ναός Αγίου Νικολάου.
Όλοι οι παραπάνω ναοί είναι αρχαιότατοι πλην του δευτέρου
ναού του Αγ. Νικολάου Κουντουράτων (υπ΄ αριθ. 19), ο οποίος
είναι πολύ μεταγενέστερος.
Αν εξαιρέσουμε τους ναούς της νησίδας Δίας, αλλά και των
συνοικισμών Κουντουράτων και Δοριζάτων, που ανήκουν στην
Κοινότητα Πεσσάδας, απομένουν 21 μόνο στον οικισμό Πεσσάδας
(δηλ. του χωρίου και της Μονής Εσταυρωμένου). Περισσότεροι,
όπως βλέπουμε, από την παλιά πρωτεύουσα Κεφαλληνία (Κάστρο
Αγίου Γεωργίου), που είχε 15 ορθοδόξους και καθολικούς μαζί,
καθώς επίσης από το Αργοστόλι, το Ληξούρι και τη Σάμη. Γενικό
δε σύνολο όλων μαζί της περιοχής Πεσσάδας είναι 28. Αντίθετα
στο τμήμα της περιοχής της Λάσης, για το οποίο έγινε αρκετός
λόγος άνευ λόγου, ότι ήταν το σημείο της καταλήξεως του
ναυαγίου, και το οποίο άρχισε να οικοδομείται για πρώτη φορά το
1970, και να οικείται μετά από μερικά χρόνια και εξής, δεν υπήρξε
ποτέ κανένας ναός, ούτε καν προσκυνητάρι, πλην του Ναού του
Σπηλαίου του Αγίου Γερασίμου που είναι μεταγενέστερος (16ος
αι. και μετά. Τόπος παραμονής και ασκήσεως του Αγίου μας, προ
της μεταβάσεώς του εις τα Ομαλά). Εάν εκεί συνέβαινε το τόσο
σπουδαίο γεγονός της διασώσεως του Αποστόλου των Εθνών, δεν
θα υπήρχε κάποιο χριστιανικό ίχνος;
Πριν ολοκληρώσουμε το παρόν κεφάλαιο θεωρούμε άκρως
απαραίτητο να αναφερθούμε και πάλι στο ναό της Παλαιόκτιστης,
παραθέτοντας τα παρακάτω στοιχεία.
Δεν συμπεριλάβαμε αυτά στην αρχική μνεία για να μη
διακόψουμε τον ειρμό σκέψεως του αναγνώστου σχετικά με το
πλήθος και το είδος των ναών.
Περί της εφεστίου εικόνος του ναού αυτού, της Παναγίας
της Παλαιόκτιστης, υπάρχει η παράδοση, ότι είναι έργο του
Ευαγγελιστού Λουκά. Τούτο είχα ακούσει κατ’ επανάληψη
από τον προαναφερθέντα αείμνηστο διδάσκαλο Διον. Τραυλό,
ο οποίος εχρημάτισε επίτροπος και ιεροψάλτης επί μακρόν εις
αυτόν. Εις όλες δε τις ξεναγήσεις επανελάμβανε μετά δέους ότι
η εικόνα είναι έργο του Ευαγγελιστού Λουκά, και η ιδέα αυτή
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υπήρχε διάχυτη στη συνείδηση της περιοχής κατά τα παλαιότερα
εκείνα χρόνια. Βέβαια η τεχνοτροπία της εικόνος είναι βυζαντινή
και έχουν γίνει κάποιες παλαιές επιχρωματίσεις πιθανόν για
λόγους κάποιων συντηρήσεων, οι οποίες δεν πρέπει να έχουν
αλλοιώσει την αρχική τεχνοτροπία της εικόνος. Να σημειωθεί
δε ότι και η επί της εν λόγω εικόνος επιγραφή – με κεφαλαία
γράμματα - «ΙΔΟΥ Η ΔΟΥΛΗ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΝΟΙΤΟ ΜΟΙ ΚΑΤΑ
ΤΟ ΡΗΜΑ ΣΟΥ», που είναι η απάντηση της Παναγίας προς τον
Άρχάγγελο, ενώ αρχικά είναι αναγεγραμμένη διά λευκού χρώματος
που έχει κάπως φθαρεί, αναγράφεται πάλι μεταγενεστέρως διά
σκουρόχρωμου ερυθρού χρώματος, ομοίου δηλ. με το χρώμα του
ενδύματος της Θεοτόκου, στο ίδιο τμήμα της εικόνος, αλλά χωρίς
να συγχέονται τα γράμματα. Η έντονη πάντως παλαιά παράδοση
που υπάρχει, δίνει την εντύπωση ότι το θέμα αυτό πρέπει να
έχει κάποια βάση. Κάτι πρέπει να έγινε αρχικά, από το οποίο
ξεκίνησε η εν λόγω παράδοση. Άλλωστε διά τα κατ’ εξοχήν εκείνα,
τα οποία περιγράφει μόνο ο Λουκάς έχουν κτισθεί αρχαιότατοι
ναοί στην Πεσσάδα εις τιμήν και μνήμην αυτών. Υπάρχει για
το θέμα αυτό εκτενής αναφορά στην ανακοίνωσή μου κατά το
Ε΄ Συνέδριο (2009), η οποία έχει συμπεριληφθεί στο παρόν
(σελ. 136 κ’ εξ.). Οπότε είναι λογικό να θεωρήσουμε ότι κατά τη
διάρκεια της τρίμηνης παραμονής του ο Λουκάς εδώ, είναι πολύ
πιθανόν να άφησε και ένα ζωγραφικό έργο σχετικό με τα κηρύγματα
του Απ. Παύλου, τον οποίο συνόδευε, αλλά και με τις δικές του
ιδιαίτερες γνώσεις περί αυτών. Ενθυμούμαι μάλιστα ότι μετά από
μία ξενάγηση το 1962 από τον ανωτέρω διδάσκαλο προς τους τότε
καθηγητές θεολόγους του Γυμνασίου Κεραμειών κ.κ. Δημήτριο
Βασιλείου (εκ Μυτιλήνης) και Παναγιώτη Μπράβο, ακολούθησε
συζήτηση μεταξύ των δύο καθηγητών σχετικά με την παράδοση,
σύμφωνα με την οποία ο Ευαγγελ. Λουκάς είχε ιστορήσει εικόνες
της Παναγίας.
Ο ανωτέρω διδάσκαλος, που ήτο και ο πρωτοψάλτης του χωρίου
μας κατά τα παιδικά μου χρόνια, έψαλλε ανελλιπώς κατά τις
παρακλήσεις του Δεκαπενταυγούστου και το εξής μεγαλυνάριο:
«Εύλαλα τα χείλη των ευσεβών των κατασπαζόντων (ορθ. «των
κατασπαζομένων», ή χάριν του μέτρου «των ασπαζομένων») την
εικόνα σου την σεπτήν, την ιστορηθείσαν υπό του Αποστόλου
Λουκά ιερωτάτου, την Παλαιόκτιστην».
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Όταν εγώ τον διεδέχθην εις το αναλόγιο το 1966, έτος κατά
το οποίο μετετέθη εις Αργοστόλι και από εκεί εις Αθήνα,
κατήργησα το παραπάνω μεγαλυνάριο (το οποίον ηκούετο πλέον
μόνο κατά τις περιπτώσεις που ο εν λόγω διδ/λος επανήρχετο
κατά τη θερινή περίοδο, οπότε έψαλλε αυτό) με τη σκέψη ότι
ήταν αδύνατο η εικόνα να ήταν έργο του Ευαγγελιστού Λουκά,
αφού ήτο ζωγραφισμένη επάνω σε έναν μεγάλο λίθο, πιθανόν
τμήμα πεσσού του αρχικού ναού, και ο οποίος απετέλει τμήμα
του παλαιού λιθίνου αγιογραφημένου τέμπλου. Αν επρόκειτο για
φορητή εικόνα επί ξύλου, σκέφτηκα, θα μπορούσε αυτή να είχε
μεταφερθεί από κάποιον άλλο τόπο όπου παρέμεινε ο Ευαγγελ.
Λουκάς` στην Πεσσάδα όμως πώς βρέθηκε για να ζωγραφήσει πάνω
σ’ ένα λίθινο κίονα; Και με αυτή τη σκέψη κατήργησα το εν λόγω
μεγαλυνάριο, το οποίο όμως επανέφερα από φέτο (1997 που έγινε
και η πρώτη έκδοση του παρόντος), αφού πλέον είναι φανερό,
μετά τις τελευταίες έρευνες, ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς παρέμεινε
επί τρίμηνο στην Πεσσάδα, αφού συνόδευε τον Απόστολο Παύλο
κατ’ εκείνο το ταξίδι.
Ο κόσμος συνεκινήθη βαθύτατα καθώς ήκουσε τον ύμνον αυτόν
μετά από αρκετά χρόνια.
Κατόπιν αυτών γεννάται η απορία` μήπως και ο όρος Πεσσάδα
έχει προέλθει από την επί πεσσού ιστορημένη περίπυστον εικόνα
της Παναγίας της Παλαιόκτιστης, της προστάτιδος της περιοχής,
όπως –σύμφωνα πάντοτε με εντοπίους παραδόσεις- και το όνομα
του χωρίου Σκινέας της Παλικής προέκυψε από την εικόνα της
Παναγίας που βρέθηκε κάτωθεν ενός σκίνου ή και το όνομα του
χωρίου Σπαρτιά της Λειβαθούς, που προέκυψε από την εικόνα
της Παναγίας που βρέθηκε στη ρίζα ενός σπάρτου; Κανείς δεν
μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα. Όμως όταν ο όρος Πεσσάδα
εκφέρεται στη γενική του ενικού συναντάται με τη μορφή «της
Πεσσάδος» τουλάχιστον από το 1264 –Πρακτικό της Λατιν.
Επισκοπής- μέχρι σήμερα. Σε παλαιό δε υπηρεσιακό βιβλίο του
Σχολείου της Πεσσάδας, προτάσσεται το «Εν Πεσσάδι τη …..» αντί
του τότε συνήθους «Εν Πεσσάδαις τη…..», δηλ. στην ονομαστική
ο όρος πρέπει να ήτο αρχικώς η Πεσσάς, γεν. της Πεσσάδος κατά
το Ελλάς-Ελλάδος και άλλα παρόμοια.
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ΣΤ΄. ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ
-Τo «Λιμενιον» Αγιοσ Σωστησ, το ομωνυμο ακρωτηριο,
η «Μεγαλη Σπηλια» και ο ναοσ τησ Υπαπαντησ
σε συνδυασμο και με μερικα ιστορικα στοιχεια
περι

Πεσσαδων-

Το λιμανάκι της Πεσσάδας –το «Λιμένιον», όπως το αναφέρει το
Πρακτικό της Λατινικής Επισκοπής του 1264, ό. π. σ. 69, στίχ. 600
και υποσ. στίχ. 600- φέρει πάντοτε την ονομασία «Άγιος Σώστης»
(Αντ. Μηλιαράκη: «Γεωγραφία του Νομού Κεφαλληνίας», Αθήναι
1890, σ. 110, J. Partsch: «Κεφαλληνία και Ιθάκη» Γεωγραφική
Μονογραφία, Αθήναι 1892, σ, 193, επίσης όλοι οι παλαιότεροι
χάρτες κ.λπ.). Το δε παρακείμενο Ακρωτήριο Άγιος Σώστης, για
την ακρίβεια πρόκειται για δύο σχεδόν συνεχόμενα ακρωτήρια,
το ανατολικότερο-παρακείμενο του όρμου Άγιος Σώστης-και το
αμέσως δυτικότερο αυτού. [Από τους παρατιθέμενους χάρτες, σε
τρείς (Μηλιαράκη, Πάρτς και Πολεμικού Ναυτικού) σημειώνεται
η ονομασία Άγ. Σώστης στο δυτικότερο ακρωτήριο, στον σύγχρονο
τουριστικό των Eκδόσεων Roads στο ανατολικότερο, και στον
Σχολικό Χάρτη σε ολόκληρη την παραλία Πεσσάδας, δηλ. στα δύο
γειτονικά ακρωτήρια και στον ομώνυμο όρμο και στους ενδιάμεσους
παραλιακούς χώρους. Είναι δε ορθή η ονομασία σε όλες αυτές τις
περιπτώσεις, διότι τόσο τα δύο συνεχόμενα ακρωτήρια, όσο και ο
όρμος ΒΑ του ανατολικότερου ακρωτηρίου, καθώς και ολόκληρη
η παραλία αυτή φέρουν την αυτή ονομασία].
Περίεργη ονομασία, αλλά όχι ανεξήγητη, αφού εκεί έχουν
καταλήξει πολλά ναυάγια και έχουν διασωθεί όλοι οι ναυαγοί που
κατέληξαν εκεί, χωρίς να έχει υπάρξει ποτέ απώλεια ανθρώπινης
ζωής, ούτε καν τραυματισμός, σύμφωνα με παλαιά παράδοση,
παρά την αγριότητα των ακτών και των κυμάτων. Είναι 9 μόνο τα
γνωστά ναυάγια. Τα αναφέρουμε επιγραμματικά:
1. Ο γενάρχης της οικογενείας Βαλσαμάκη.
2. Ο γενάρχης της οικογενείας Ιγγλέση.
3. Ο γενάρχης της οικογενείας Κομνηνού.
4. Τούρκος ναυαγός, ο οποίος και αφιέρωσε καντήλι με
ημισελήνους στον Άγιο Νικόλαο που υπέρκειται του λιμένος,
όπως προαναφέραμε, και στον οποίο απέδωσε τη σωτηρία του. Το
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καντήλι αυτό σώζεται μέχρι σήμερα. (Φωτ. στο παράρτημα)
5. Το πλοίο που μετέφερε το δεξιό πέλμα του Αποστ. Ανδρέου,
όπως προαναφέραμε, - το οποίο σώζεται από τότε στο ομώνυμο
Μοναστήρι του, στα Περατάτα- «πόδισε» στο λιμάνι της
Πεσσάδας Άγ. Σώστης. (Βλ. σχ. Ηλία Τσιτσέλη: «Κεφαλληνιακά
Σύμμικτα», Τόμ. Β΄, σ. 291).
6. Άλλο ναυάγιο αγνώστων στοιχείων, ΒΑ του α΄ (δηλ. του
ανατολικότερου) ακρωτηρίου Άγιος Σώστης.
7. Άλλο επίσης ναυάγιο, πιθανόν αρχαίο, δυτικά του β΄ (δηλ.
του δυτικότερου) ακρωτηρίου Άγιος Σώστης, από το οποίο έχει
λεχθεί πριν πολλά χρόνια, ότι ανεσύρθησαν αμφορείς από ξένους
δύτες - αλιείς).
8. Το υπό του περιηγητού Alexander Warsberg αναφερόμενο
ναυάγιο του Κύπριου εμπόρου Ενοκλή, ο οποίος μετά από μία
μεγάλη ταλαιπωρία στη θάλασσα της νησίδας Δίας, μερικούς
αιώνες προ Χριστού, κατέληξε στις Πεσσάδες, όπου και διεσώθη,
όπως και άλλοι ναυαγοί, λόγω των συνήθων στην περιοχή καιρικών
συνθηκών, ανέμων, ρευμάτων κ.λπ., όπως όλα αυτά έχουμε
περιγράψει στα οικεία σημεία της παρούσης εργασίας. Και
9. Η πιστοποίηση του A. Warsberg περί παραμονής του
Αποστόλου στις Πεσσάδες (Der neuen Apostel in Pessades, ό.
π. σ. 24), ο οποίος εκχριστιάνισε την Κεφαλληνία και επέφερε
και την αναφερθείσα μεταβολή στη νησίδα Δίας, αποτελεί
σημαντική μαρτυρία, με την οποία φαίνεται να ταυτίζεται
αρχαία εντόπια παράδοση [έχουν καταγραφεί σημαντικότατες
μαρτυρίες αξιοπίστων κατά πάντα κατοίκων των Πεσσάδων τόσο
στους τόμους των Συνεδρίων, όσο και στην παρούσα εργασία],
σύμφωνα με την οποία, ο Απόστ. Παύλος διεσώθη ως ναυαγός
στις Πεσσάδες, παρέμεινε εκεί για ένα διάστημα και ανέπτυξε
ιεραποστολική δράση.
Περισσότερες πληροφορίες περί των ναυαγίων αυτών, υπάρχουν
στις «Σημειώσεις» μου (ό. π. σ. 8-9), μέρος των οποίων έχει
συμπεριληφθεί και στον τόμο του Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου,
σσ. 208-216.
Εάν λάβουμε υπ’ όψιν τις ανωτέρω εντόπιες μαρτυρίες περί
της εις Πεσσάδες διασώσεως του Αποστόλου Παύλου και τα
αναφερόμενα υπό του A. Warsberg, είναι πολύ εύκολο να
κατανοήσουμε ότι η σωτηρία του ναυαγού Αποστόλου (der neuen
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Apostel in Pessades, ό. π. σ. 24) σ’ εκείνο τον τόπο, καθώς και η
διάσωση τόσων άλλων ναυαγών και μάλιστα αβλαβώς, σύμφωνα με
την παλαιά εντόπιο παράδοση, έδωσαν και την ονομασία «Άγιος
Σώστης». Η κ. Ευαγγελία Ραβάνη, φιλόλογος, τ. Γυμνασιάρχης,
έχει τη γνώμη ότι, Άγιος Σώστης είναι ο ίδιος ο Απ. Παύλος, επειδή
δεν σώθηκε μόνο ο ίδιος, αλλά έγινε αφορμή σωτηρίας και για
όλους τους συμπλέοντας μετ’ αυτού. (Πρβλ. Πράξ. Κεφ. 27, στίχ.
22-26, 33,34,42-44).
Ενώ κατ’ εξοχήν ο ορμίσκος, το «Λιμένιον», έφερε αρχικώς
την ονομασία Άγιος Σώστης, σε όλους τους παλαιότερους χάρτες
ονομάζεται και το παρακείμενο Ακρωτήριο που προστατεύει τον
ορμίσκο και το οποίο καθ’ όλες τις ενδείξεις είναι ο διθάλασσος
τόπος των Πράξεων (27, 41). (Βλέπε σχετικούς χάρτες Κεφαλληνίας
και Ιθάκης στο τέλος του παρόντος: α) Χάρτη Αντων. Μηλιαράκη
1890, β) Χάρτη του J. Partch 1892, γ) Σχολικό χάρτη χ. χρ. –
έκδοση πάντως προ του 1950-, δ) Χάρτη της Υδρογραφικής
Υπηρεσίας Πολ. Ναυτικού 1959 και ε) Σύγχρονο τουριστικό χάρτη
των εκδόσεων ROAD).
Μεταξύ του ορμίσκου Άγιος Σώστης και του ομωνύμου
Ακρωτηρίου υπάρχει η τοποθεσία Μεγάλη Σπηλιά. Λέγεται έτσι,
διότι εκεί ήταν μεγάλη σπηλιά, η οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος
της κρημνίσθηκε και διαβρώθηκε από τα κύματα, το δε τελευταίο
τμήμα της κρημνίσθηκε και επιχώθηκε κατά το πρόσφατο
παρελθόν χάριν του λιμένος.
Άνωθεν ακριβώς του «Λιμενίου» και του Ακρωτηρίου Άγιος
Σώστης υπάρχει αρχαιότατος ναός της Υπαπαντής. Άλλο παράδοξο
και αυτό, γιατί θα περίμενε κανείς, σύμφωνα με την ονομασία του
τόπου «Άγιος Σώστης», να συναντήσει Ναόν της Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος. Αντί αυτού όμως υπάρχει ο αρχαιότατος Ναός της
Υπαπαντής. Υπαπαντή σημαίνει υπάντηση, υποδοχή. Ο Συμεών
κατ’ εκείνο το γεγονός υπήντησε, υπεδέχθη τον Χριστό. Όμως στον
τόπο τούτο οι αυτόχθονες υπήντησαν, υπεδέχθησαν, σύμφωνα με
τα ανωτέρω, τον ναυαγό Απόστολο, ο οποίος εκχριστιάνισε την
Κεφαλληνία. Αλλά και κατά το ευαγγελικό λόγιο: «ο δεχόμενος
υμάς (τους Αποστόλους) εμέ δέχεται». (Ματθ. 10 , 40). Άρα στο
πρόσωπο του ναυαγού Αποστόλου οι προπάτορές μας υπήντησαν
– υπεδέχθησαν τον Χριστό. Από αυτής της πλευράς ο τόπος
με την ονομασία Άγιος Σώστης και ο ναός της Υπαπαντής έχουν
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θαυμαστή συμφωνία και αλληλοσυμπλήρωση. Βέβαια και εις το
όνομα του Σωτήρος αν ήταν ο ναός ουδόλως αναιρείται ο λόγω
των διασώσεων συνδυασμός/συσχετισμός με αυτόν τον τόπον`
απεναντίας μάλιστα. Στην περιοχή αυτή -Άγιος Σώστης- έχουμε,
όπως και σε άλλα σημεία έχουμε αναφέρει, ηψηλότατο κυματισμό
όταν επικρατούν ΝΝΔ άνεμοι, επειδή οι άνεμοι αυτοί έχουν ως
περιθώριο σχηματισμού των κυμάτων όλο το πλάτος της Μεσογείου.
Παλαιότερα, οι γυναίκες του χωριού μας, όταν ετοίμαζαν το Ναό
της Υπαπαντής για την Εορτή -2 Φεβρουαρίου- και ενέσκυπτε
αυτή η τρικυμία, έρριπταν τα μικροτσάχαλα και τα υπολείμματα
φύλλων από τα γύρω φυτά, που εισχωρούσαν λόγω των ανέμων
από τις χαραμάδες των θυρών και των παραθύρων στο εσωτερικό
του Ναού, και συγκεντρώνοντο κατά το σκούπισμα, τα έρριπταν
κάτω από το βράχο στη θάλασσα προς κατευνασμό της τρικυμίας,
και η πεποίθησή τους ήταν, ότι αυτός ακολουθούσε. Και άλλα
παρόμοια: Ενθυμούμαι την παλαιότερη από τις έξι μοναχές της
Μονής του Εσταυρωμένου που έφθασα, τη μοναχή Καλλιστράτη,
για την οποία είχα ακούσει ότι για τη λύση της ανομβρίας έρριχνε
τα ως άνω ίδια υπολείμματα από το σκούπισμα της εκκλησίας
του Εσταυρωμένου στη θάλασσα. Το ίδιο είχα ακούσει και από
μία αγαθότατη γιαγιούλα στον Άγιο Νικόλαο Πυργίου -από εκεί
ξεκίνησα ως δάσκαλος (1972-1975)-, ότι σε περίπτωση ανομβρίας,
όταν ήταν νεώτερη, έπαιρνε τα μικροτσάχαλα από το σκούπισμα
της εκκλησίας και τα πήγαινε στη θάλασσα στο Ακρωτήρι,
τεράστια διαδρομή, ανεβαίνοντας σε αυχένα της Κόκκινης Ράχης
και κατεβαίνοντας στη ΒΑ παραλία, για να τα ρίξει στη θάλασσα.
[Βέβαια όλο αυτό το θέμα απαιτεί θεολογική ανάλυση, που όμως
δεν είναι του παρόντος]. Οι ναοί δε και τα κουβούκλια προς
τιμήν του Αποστόλου κτίσθηκαν, όπως προαναφέραμε, στον
τόπο παραμονής, ασκήσεως, κηρύγματος και θαυματουργικών
ιάσεων υπό του Αποστόλου, αλλά στη συνέχεια και ταφής των
Χριστιανών.
Το «Λιμένιον» Άγιος Σώστης ήταν υψίστης σπουδαιότητος για
την Κεφαλληνία από της απωτάτης αρχαιότητος.
Λόγω της θέσεώς του ήταν ένα από τα καταλληλότερα σημεία
σύνδεσης της Νήσου μας με την ηπειρωτική Ελλάδα και τη
Ζάκυνθο. (Βλ. και J. Partsch «Κεφαλληνία και Ιθάκη», σ. 193).
Αυτό παρατήρησε και ο περιηγητής του 19ου αιώνος A.
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Warsberg, υποστηρίζοντας ότι είναι το καλύτερο σημείο σύνδεσης
της Κεφαλληνίας με την Πάτρα και τη Ζάκυνθο. «ITHAKA»,
Κεφ. Zeus im exil, σ. 12-30.
Ήταν επίσης το επίνειο της πρωτεύουσας Κεφαλληνία (Κάστρο
Αγ. Γεωργίου) κατά τους Βυζαντινούς χρόνους και καθ’ όλη τη
μακρά περίοδο των διαφόρων κατακτητών που ακολούθησαν,
Ενετών κ.λπ. μέχρι του 1757. Η σύνδεση γινόταν διά της
αρχαιοτάτης οδού που συνέδεε τις Πεσσάδες με το Κάστρο μέσω
της τοποθεσίας Αρίγγος, η οποία ευρίσκεται μεταξύ Δοριζάτων
και Περατάτων. Οπωσδήποτε από το λιμάνι αυτό συνεδέετο και
ο μεγάλος Μυκηναϊκός οικισμός της ευρύτερης περιοχής των
Μαζαρακάτων (κτισμένος μάλλον επί του οχυρού υψώματος του
μετέπειτα Κάστρου του Αγ. Γεωργίου) με την ηπειρωτική Ελλάδα
και τη Ζάκυνθο, όπως επίσης πολύ πιθανόν και μόνο για σύντομη
φορτοεκφόρτωση (όχι λόγω ελλιμενισμού για παραχείμαση –αυτός
γινόταν στο μυχό του Κουτάβου-) να συνεδέετο και η αρχαία
Κράνη μέσω της αρχαιοτάτης οδού, η οποία διασχίζει την πεδιάδα
της Κρανιάς και συνεχίζεται παραπλεύρως των Κοκολάτων.
Ο οικισμός δε της Πεσσάδας ο οποίος ήταν, όπως και είναι μέχρι
σήμερα, άρρηκτα συνδεδεμένος με το λιμάνι του για ποικίλους
λόγους ζωτικής σημασίας, υπάρχει αδιακόπως τουλάχιστον από
τους μυκηναϊκούς χρόνους μέχρι σήμερα.
Οι τρεις κύριοι λόγοι της συνεχούς υπάρξεώς του οικισμού
αυτού είναι: α) ο ήδη αναφερθείς, δηλ. το λιμάνι ως επίνειο, β)
ως αλιευτικό καταφύγιο και γ) το άφθονο νερό (πολλά αρτεσιανά
φρέατα επί των 2/3ων της εκτάσεως του οικισμού-αναβρυτικά
πηγάδια, όπως τοπικώς λέγονται-).
Για όλους αυτούς τους λόγους, ο Ρωμαίος Διοικητής Πόπλιος
ήταν απόλυτα δικαιολογημένο και να κατοικεί και να έχει κτήματα
σ΄ αυτόν τον τόπο (Πράξ. 28, 7, 8). Αλλά και κατά τα μετέπειτα
χρόνια, σαν συνέχεια του παρελθόντος, ο οικισμός μας αναφέρεται
κατά καιρούς και ακμάζων και διαδραματίζων πάντοτε πρωτεύοντα
ρόλο στην περιοχή.
Έτσι το 1264 στο Πρακτικό της Λατινικής Επισκοπής (ό.
π. σ. 98, στίχ. 1089-1093), αναφέρεται επί πλέον ως έδρα της
«πρόνοιας Πεσσάδος», δικαιοδοσία που περιελάμβανε ολόκληρη
την Ανατολική Λειβαθώ, ενώ μετά από αυτήν αναφέρεται επίσης
¨Και η ετέρα προνοία της Λιβανθού», η οποία περιλαμβάνει την
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υπόλοιπη Λειβαθώ. (Ό. π. σ. 98, στίχ. 1094-1097).
Σύμφωνα δηλ. με το κείμενο, ο όρος Πεσσάδα είχε ευρύτητα
και περιελάμβανε, κατά μίαν έννοια, εκτός της Πεσσάδας και όλη
την Ανατολ. Λειβαθώ, γιατί η Λειβαθώ, όπως είδαμε, είχε δύο
«πρόνοιες», της Πεσσάδας και της λοιπής Λειβαθούς.
Ο κ. H. Warnecke στο έργο του «Πήγε ο Άπ. Παύλος στη
Μάλτα;» σ. 149, επικαλείται μαρτυρία του W. A. Goodison, ο
οποίος στη σ. 140 του έργου του «Historical and topographical
Essay upon the Islands of Corfu, Leucadia, Cephalonia,
Ithaca and Zante”, London 1822, αναφέρει ότι: «Κάποτε οι
Πεσσάδες ήταν το σημαντικότερο μέρος στη νοτιοδυτική ακτή της
Κεφαλληνίας».
Ο J. Partsch (ό. π. σ. 194) θεωρεί τις Πεσσάδες «εύπορον κώμην
ομοίαν προς πόλιν».
Επίσης κατά την περίοδο της Ιονίου Πολιτείας (1800 έως
1807) και ενώ, όπως είδαμε, ήδη από του 1757 πρωτεύουσα γίνεται
πλέον αντί του Κάστρου το Αργοστόλι, στις Πεσσάδες ιδρύεται
ο Υγειονομικός Σταθμός του Αγίου Σώστη. Λειτουργούσε ως
παράρτημα του Υγειονομείου Αργοστολίου, διότι ήταν πολύ
ευκολότερο για τα διερχόμενα πλοία να αγκυροβολούν στον Άγιο
Σώστη για ιατρική εξέταση των επιβατών και των πληρωμάτων
-υπήρχε τότε ο φόβος των επιδημιών-, από το να διανύουν πολύ
μεγαλύτερη απόσταση, καθώς και με την πολυπλοκότητα της
διαδρομής, που απαιτείτο για να φθάσουν στο Αργοστόλι, και
μάλιστα με τα πανιά και τα κουπιά. [Περί αυτού του θέματος
αναφερόμαστε εκτενέστερον στην εισήγησή μας κατά το Δ΄
Συνέδριο (2005), η οποία συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα
εργασία. (σσ. από 99 έως 115) ]. Αλλά και σήμερα, και μάλιστα
από αρκετών χρόνων, στον σχεδιασμό για περίπτωση εκτάκτου
ανάγκης λόγω ιδιαζόντως καταστρεπτικών σεισμών, έχει οριστεί
το λιμάνι Πεσσάδας να εξυπηρετήσει κατά μέγα μέρος το νησί
μας. Οι προκυμαίες των πόλεων, επειδή έχουν σχηματιστεί από
μπαζώματα παλαιοτέρων ερειπίων διαλύονται και απλώνουν με
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η προσέγγιση πλοίων. Επίσης η
πρόσβαση προς Πόρο και Σάμη, αλλά και η διά ξηράς επικοινωνία
των πόλεων Αργοστολίου – Ληξουρίου καθίσταται αδύνατη λόγω
πτώσεως τμημάτων βράχων και υλικών από τις ορεινές πλαγιές
επί των οποίων, ή επί των βάσεων των οποίων, έχουν χαραχθεί
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οι δρόμοι. Έτσι το λιμάνι της Πεσσάδας για όλους αυτούς τους
λόγους, αλλά και λόγω της σκληρότητος και της χθαμαλότητος
των ακτών του, αλλά και της ακίνδυνης οδικής πρόσβασης από
Αργοστόλι και Λειβαθώ προς αυτό, έχει ορισθεί ως ένα από τα
καταλληλότερα σημεία σύνδεσης του νησιού με την ηπειρωτική
Ελλάδα.
Μετά την Ένωση της Επτανήσου η Πεσσάδα γίνεται
έδρα του Δήμου Άνω Λειβαθούς, αλλά και σήμερα, μετά την
πρόσκαιρη παρακμή λόγω των σεισμών του 1953 και της αθρόας
μεταναστεύσεως, παρατηρείται σημαντική ανάκαμψη και μάλιστα
σε πολλούς θεμελιακούς τομείς.
Όσο για την ετυμολογία της ονομασίας Πεσσάδα υπάρχουν
διάφορες εκδοχές, όπως από τους πεσσούς (αρχαία παιχνίδια που
επαίζοντο εδώ μέχρι πρό τινος – ίσως τα κοινώς «σαρδούνια», που
χρησιμοποιούνταν αμάδες (πέτρες πλακέ, περίπου στρογγυλές)
και τμήματα παλαιών κεραμιδιών (βίσαλα),- ή από το ρήμα
πίπτω λόγω του επικλινούς του εδάφους κ.λπ. Βλ. σχ. και Διον.
Τραυλού: «Παναγία η Παλαιόκτιστη του Χωρίου Πεσσάδων Κεφ/
νίας», 1963, έ. α. σ. 7. Όμως στο Πρακτικό της Λατιν. Επισκοπής
εναλλάσσονται οι ονομασίες Πεσσάδα και Πεσνάδα. (Προφανώς
το ν μετατράπηκε σε σ και προέκυψε η ονομασία Πεσσάδα με δύο
σ). Αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε άλλες υποθέσεις όπως το να
προέρχεται η ονομασία αυτή από παραφθορά των λέξεων έπεσεν
(εξώκειλε) η ναυς, (Πεσ-ναυς-Πεσνάδα) ή πεσ-νηαδε ( σύμφωνα με
τα παρακάτω: πήγαιναν προς τη νήα), αναφερόμενο έτσι το όνομα
Πεσσάδα είτε στη μία και μοναδική «νήα» (του Απ. Παύλου),
είτε γενικότερα στις «νήες» που εξώκειλαν στον τόπο εκείνο,
επισημαίνων ο όρος ότι στον τόπο εκείνο κατέληγαν ναυάγια.
(Πρβλ. και τα περί της ονομασίας Άγιος Σώστης). Ενδέχεται να
προέρχεται ακόμη και από την Ομηρική φράση «επεσσεύοντο
νήαδε». (Οδύσσ. ν. 19), δηλ. πήγαιναν στο καράβι, επειδή από
εκεί πήγαιναν στα καράβια που συνέδεαν την Κεφαλληνία με την
Πελοπόννησο και την Ζάκυνθο.
Δεν θα επεκταθούμε όμως περισσότερο. Ελπίζουμε σε
μελλοντική εργασία να αναφερθούμε πολύ αναλυτικότερα στα
ιστορικά στοιχεία του οικισμού μας.
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Ζ΄. «ΤΟΠΟΣ ΔΙΘΑΛΑΣΣΟΣ»
- Ανεμοι – Τρικυμιεσ – Ρευματα Το κείμενο των Πράξεων (27, 39) αναφέρει ότι, οι ναύτες, καθώς
πλησίαζαν την άγνωστη στεριά, «κόλπον τινά κατενόουν έχοντα
αιγιαλόν, εις ον εβουλεύσαντο, ει δύναιντο, εξώσαι το πλοίον».
Προσπάθησαν λοιπόν να στρέψουν το πλοίο προς αυτόν. Δεν
τα κατάφεραν όμως, γιατί τελικά η τρικυμία το έρριψε εις «τόπον
διθάλασσον», δηλ. σε κάποιο βραχώδες και επικίνδυνο ακρωτήριο,
που ήταν τόπος ανεπιθύμητος για την προσάραξη, χωρίς αμμουδιά,
οπότε θα έπεφταν ακίνδυνα` ένας τόπος με ιδιαίτερες δυσκολίες,
όπως θα διαπιστώσουμε και από τα παρακάτω, γι’ αυτό χρειάστηκε
όλοι ανεξαιρέτως να κολυμπήσουν. Έτσι, διετάχθησαν να κολυμπήσουν όσοι γνώριζαν κολύμπι και οι υπόλοιποι διεσώθησαν πάνω
σε σανίδες ή σε αντικείμενα του πλοίου. (Πράξεων 27, 43-44).
Κανείς δεν βγήκε περπατώντας.
Ας προχωρήσουμε όμως με βάση το κείμενο σε κάποιες
λεπτομερέστερες επισημάνσεις.
«Περιπεσόντες δε εις τόπον διθάλασσον επώκειλαν την ναυν,
και η μεν πρώρα ερείσασα έμεινεν ασάλευτος, η δε πρύμνα ελύετο
υπό της βίας των κυμάτων». (Πράξ. 27, 41).
Το κείμενο είναι σαφέστατο. Η τρικυμία έρριψε το πλοίο σε
τόπο διθάλασσο («Περιπεσόντες εις τόπον διθάλασσον») και
οι ιθύνοντες αυτό απλώς προσπάθησαν να γίνει η προσάραξη
(«επώκειλαν την ναύν») –η οποία πλέον ήταν αναπόφευκτη-,
όσο γινόταν πιο ανώδυνα. «Και η μεν πρώρα ερείσασα έμεινεν
ασάλευτος, η δε πρύμνα ελύετο υπό της βίας των κυμάτων».
(Πράξ. 27, 41). Δηλ. η πρώρα σφηνώθηκε στην κυριολεξία στη
στεριά και έμεινε ακίνητη, ενώ η πρύμνη, που ήδη στεκόταν ενάντια
στα κύματα, άρχισε να διαλύεται από τη σφοδρότητά τους. Έτσι
ήταν αδύνατο να κατέβουν οι ναυαγοί τόσο από την πρώρα, διότι
θα τους συνέτριβαν τα κύματα πάνω στην αιχμή του ακρωτηρίου,
όσο και από την πρύμνη που στεκόταν ενάντια στα κύματα και
η οποία ήδη διελύετο. Άρα απέμεναν μόνο τα πλάγια του πλοίου
για να πέσουν στη θάλασσα. Επειδή δε όλα συγκλίνουν εις το ότι,
τελικά το Ακρωτήριο Άγιος Σώστης ήταν ο τόπος του ναυαγίου, και
επειδή ακόμη εμπρός και προς τα αριστερά του πλοίου υπήρχαν
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σκληροί βράχοι, οι ναυαγοί ήταν υποχρεωμένοι να αποφύγουν την
αιχμή του Ακρωτηρίου και να πέσουν στη θάλασσα από την δεξιά
πλευρά του πλοίου, οπότε ακολουθώντας την πορεία των κυμάτων
και του ανέμου οδηγήθηκαν με ακρίβεια στον όρμο Άγιος Σώστης,
στον οποίο κατ’ εξοχήν, όπως είπαμε, ανήκει η ονομασία αυτή
και που από αυτόν πήρε την ίδια ονομασία και το προστατεύον
αυτόν Ακρωτήριο. Ο μυχός του όρμου απέχει από την αιχμή του
Ακρωτηρίου από 80 έως 200 περίπου μέτρα. Η τόση διαφορά
οφείλεται στο πλάτος του όρμου, που είναι αρκετά μεγάλο.
Αυτός ο τελευταίος αγώνας (της κολύμβησης δηλ.) υπό τις εν
λόγω άθλιες συνθήκες και μετά από την πολυήμερη εξάντληση,
απαιτούσε αρκετές σωματικές δυνάμεις. Αυτός ήταν και ο λόγος
για τον οποίο προηγουμένως ο Απ. Παύλος παρακαλούσε όλους
να φάγουν και να ενισχυθούν για να αντέξουν «τούτο γαρ –το
να φάγετε δηλ.- προς της υμετέρας σωτηρίας υπάρχει». (Πράξ.
27, 34). (Εννοείται –προκύπτει άλλωστε και από το κείμενο- ότι
μεσολάβησε ο απαιτούμενος από υγιεινής πλευράς χρόνος μεταξύ
σίτισης και κολύμβησης).
Η παραλία της Ανατολ. Λειβαθούς, στο μέσον της οποίας
ευρίσκεται η Πεσσάδα, έχει πέντε διθάλασσους τόπους
απόκρημνους και με βαθιά νερά. Ο μεσαίος από αυτούς είναι το
Ακρωτήριο Άγιος Σώστης. Ολόκληρη αυτή η παραλία αποτελεί
τη δυτική πλευρά του κόλπου των Λουρδάτων, ή της Λειβαθούς,
όπως είναι η δεύτερη ονομασία του. Ο κόλπος αυτός είναι πολύ
μεγάλης εκτάσεως με πολύ μεγάλο άνοιγμα και με αιγιαλό -αμμώδη
παραλία- στο μυχό του, μήκους 3,5 χιλιομέτρων. Είναι η περίφημη
αμμώδης παραλία Λουρδάτων - Τραπεζακίου. Ασφαλώς πρόκειται
για τον κόλπο τον έχοντα αιγιαλόν, σύμφωνα με την περιγραφή
του Λουκά, ο οποίος γράφει: «Ότε δε ημέρα εγένετο, την γην ουκ
επεγίνωσκον, κόλπον δέ τινα κατενόουν έχοντα αιγιαλόν, εις όν
εβουλεύσαντο, ει δύναιντο, εξώσαι το πλοίον». (Πράξ. 27, 39). [Σημ.
Συντ/κτου: Στις ανακοινώσεις μου, κατά τα Συνέδρια Δ΄ (2005)
και Ε΄ (2009), οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο παρόν από σελ.
99 έως σελ. 139, υπάρχουν ειδικές αναφορές, που καταδεικνύουν
το γιατί ο κόλπος των Λουρδάτων είναι ο περιγραφόμενος στις
Πράξεις των Αποστόλων]. Όσο δε γι’ αυτό που σημειώνει ο Λουκάς
ότι «…την γην ουκ επεγίνωσκον…», είναι πολύ λογικό αυτό, διότι
ο Αίνος που ήταν ιδιαίτερα γνωστός για το αφιερωμένο στο Δία
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ιερό του, αλλά και για το ύψος και τη μεγαλοπρέπειά του, και
που αποτελούσε χαρακτηριστικό σημάδι για τους πλέοντες, δεν
διεκρίνετο, γιατί λόγω του βροχερού καιρού των νοτίων, ΝΑ και
ΝΔ ανέμων ήταν πλήρως καλυμμένος από τη βαριά συννεφιά που
ενσκήπτει κατά την επικράτηση των καιρικών αυτών συνθηκών.
Στις περιπτώσεις αυτές ο Αίνος καλύπτεται μέχρι τους πρόποδες
και όσοι δεν έχουν ξαναδεί αυτό το θέαμα είναι τελείως αδύνατο
να κατανοήσουν ότι εκεί κρύπτεται ο Αίνος.
Κατά τον περσινό περίπλου της Νότιας Κεφαλλονιάς (
πρωινές ώρες της 17ης-8-1996), που κάναμε με τον κ. Warnecke,
του υποδείξαμε όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά της περιοχής
αυτής. Και όταν λίγες ημέρες μετά ανεβήκαμε στα Βλαχάτα
προκειμένου να τον βοηθήσουμε να έχει μία καλύτερη συνοπτική
εικόνα όλης της περιοχής και της κατάληξης της παραλίας
της Ανατολικής και Νοτιανατολικής Λειβαθούς σε πέντε οξείς
διθάλασσους τόπους, αυτό του προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση.
Εγώ μάλιστα παρετήρησα, και συμφώνησε σ’ αυτό ότι, πριν
2000 χρόνια θα ήταν αρκετά μακρύτεροι και οξύτεροι, γιατί είναι
δεδομένη η διάβρωση των ακτών μας από τη συμμαχία σεισμών,
βροχών και κυμάτων.
Εξέτασε καταλεπτώς ο κ. Warnecke με ισχυρές διόπτρες όλη
την ακτή και συμπλήρωσε: «Το μόνο πλέον που μένει είναι να
δούμε ποιος τόπος της Κεφαλληνίας διαθέτει τα περισσότερα
στοιχεία. Θέλω να δω και τα βάθη». Το βράδυ της ιδίας ημέρας
του υπέδειξα σε φωτοτυπία τον ειδικό χάρτη της Υδρογραφικής
Υπηρεσίας Πολεμ. Ναυτικού και παραβάλλοντας τα βάθη της
περιοχής με τα αναφερόμενα στις Πράξεις των Αποστόλων,
διεπίστωσε ότι ανταποκρίνονται πλήρως.
Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχόλησε σοβαρά τον κ. Warnecke
ήταν το σχετικό με τους ανέμους, τις τρικυμίες και τα ρεύματα.
Υπάρχει, όπως είναι γνωστό, ένα ασθενές και όχι τόσο μόνιμο
θαλάσσιο ρεύμα από τα δυτικά της Κρήτης προς το Βόρειο Ιόνιο,
το οποίο πλησιάζοντας στην Κεφαλληνία διχάζεται. Το ένα μέρος
του προχωρεί από τα δυτικά της νήσου προς τα βόρεια και το
άλλο διέρχεται μεταξύ Κεφαλληνίας και Ζακύνθου ακολουθώντας
ΒΑ κατεύθυνση. Κατά τινας αυτό το τελευταίο ίσως αποτελεί μία
από τις αιτίες των γνωστών τρικυμιών του Σχοιναρίου όπως όμως
είπαμε, το ρεύμα αυτό δεν είναι ούτε ισχυρό ούτε μόνιμο. Στα νότια

66

της Κεφαλληνίας, όπως πιστοποιούν οι ναυτικοί και οι ψαράδες,
αναπτύσσονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ποικίλα ρεύματα
που έχουν άμεση σχέση με την πορεία των ανέμων. Η φορά των
ρευμάτων συνήθως κατά την περίοδο αυτή δεν συμπίπτει με την
φορά των ανέμων. Μερικές φορές μάλιστα είναι αντίθετα αυτών ή
και πλάγια προς αυτούς. Σε κάθε άνεμο όμως αντιστοιχεί και ένα
σταθερό ρεύμα, έστω κι αν δεν ταυτίζεται η διεύθυνση και η φορά
του, όπως είπαμε, με τη διεύθυνση και τη φορά του ανέμου αυτού.
Έτσι π.χ. όταν φυσά Μαΐστρος, άνεμος ΒΔ, αναπτύσσεται
ισχυρό και σταθερό ρεύμα από τον Ελειό και προς τα ΝΔ. Δηλ. έχει
κατεύθυνση από τα ΒΑ προς τα ΝΔ, που σημαίνει πλάγια προς
τον ΒΔ Μαΐστρο. Κατά τους φθινοπωρινούς όμως και χειμερινούς
μήνες τα ρεύματα κοπάζουν τελείως και όλα τα επιπλέοντα
αντικείμενα καταλήγουν στις ακτές μας ωθούμενα μόνο από τους
ανέμους και τα κύματα.
Έτσι είναι πολύ σύνηθες το φαινόμενο να φθάνουν εδώ
αντικείμενα που ρίπτονται από μεγάλα πλοία, που κατέρχονται
από Ιταλία προς Ανατολική Μεσόγειο, όπως μεταλλικά βαρέλια,
ξύλινα κιβώτια κ.λπ., ακόμη και ρύποι είτε προερχόμενοι από την
κεντρική Μεσόγειο από το ξέπλυμα διερχομένων πλοίων, είτε από
άλλες εσωτερικές αιτίες, ευτυχώς όχι της περιοχής μας.
Το ότι τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες δεν
υπερισχύουν τα ρεύματα έναντι των ανέμων και των κυμάτων,
διαπιστώνεται και από το εξής. Πολλές φορές και σε όλες τις
εποχές του έτους αγκυροβολούν διάφορα πλοία στον κόλπο των
Λουρδάτων είτε για προσωρινή προστασία από τις τρικυμίες κυρίως όταν οι άνεμοι είναι βόρειοι, ΒΔ ή ΒΑ-, είτε αναμένοντας
εντολή ναύλωσης. (Οι αναφερθέντες ρύποι δεν προέρχονται ποτέ
από αυτά, και ό, τι γράφουμε είναι απολύτως ηλεγμένο). Με το
παραμικρό φύσημα του ανέμου και με ελάχιστο κυματισμό τα
αγκυροβολημένα αυτά πλοία παίρνουν κατεύθυνση αντίθετη του
ανέμου, γεγονός που δείχνει ολοφάνερα ότι ωθούνται μόνο από
τον ελάχιστο αυτό άνεμο και από τον ασήμαντο κυματισμό που
αυτός δημιουργεί και όχι από κάποια ρεύματα.
Ανέφερα όλα αυτά στον κ. Warnecke, καθώς και ότι οι άνεμοι
κατά τους φθινοπωρινούς μήνες, όπου συνέβη και το ναυάγιο,
και κυρίως όταν παρατηρείται το φαινόμενο των λεγομένων
στη Δυτική Ελλάδα «Σαρανταήμερων», είναι κατά 60%ΝΑ,
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30%ΝΔ και 10% διαφόρων άλλων κατευθύνσεων. [Σαρανταήμερο:
Μακρά περίοδος περίπου 40 ημερών βαρύτατου χειμώνα με
καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους, ακριβώς σαν την
περιγραφομένη κατά τη διήγηση των Πράξεων, το οποίο συμβαίνει
από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο. Άλλοτε δηλ. αρχίζει ενωρίτερα
και άλλοτε αργότερα, αλλά πάντοτε εντός της ανωτέρω χρονικής
περιόδου. Υπάρχουν δύο παλαιότερες αναφορές για ξεκίνημα και
από Αύγουστο, αλλά αυτό είναι σπανιότατο. Να παρατηρήσουμε
ακόμη ότι το «Σαρανταήμερο» δεν συμβαίνει κάθε χρόνο, αλλά
κάθε δύο, τρία ή και τέσσερα χρόνια` έχει συμβεί όμως και σε δύο
συνεχόμενα χρόνια, όπως έγινε κατά τα έτη 1963 και 1964. Οι
παρατηρήσεις, που έχουν καταγραφεί για τις διευθύνσεις των
ανέμων στις ανακοινώσεις των Συνεδρίων για το υπό εξέταση
θέμα, αφορούν περισσότερο εις τα συνήθως γινόμενα και λιγότερο
εις τα των «Σαρανταημέρων»].
Αυτό σημαίνει ότι το πλοίο ακολουθούσε πορεία μια από τα ΝΑ
προς τα ΒΔ, μια από τα ΝΔ προς τα ΒΑ και ελαχιστότατα από τα Β
προς τα Ν. Αυτή είναι και η ακριβής σημασία του «διαφερομένων
ημών εν τω Αδρία» (Πράξ. 27, 27). Η συνισταμένη όμως όλων αυτών
των κινήσεων ήταν από ΝΑ προς ΒΔ με σημαντικές παρεκκλίσεις
από ΝΔ προς ΒΑ. Αυτό το τελευταίο, φαίνεται συνέβη και κατά
την τελευταία φάση, ώστε το παρασυρθέν πλοίο να εισέλθει
από τα ΝΔ στο θαλάσσιο χώρο νότια της Κεφαλληνίας και με
μία ελάχιστη απόκλιση των ανέμων από ΝΝΔ προς ΒΒΔ, όπως
πάντοτε γίνεται λόγω ειδικών τοπικών δεδομένων , να καταλήξει,
όπως και αρκετά άλλα παρασυρμένα πλοία, στον Άγιο Σώστη.
Άλλωστε οι άνεμοι, οι οποίοι πλήττουν περισσότερο τις ακτές μας
και συνταράσσουν κυριολεκτικά την περιοχή μας είναι ακριβώς οι
ΝΝΔ (Οστρογάρμπι).
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε τα εξής αξιοπρόσεκτα:
Το όρος Αίνος, το υψηλότερο των Ιονίων Νήσων (ύψους 1628
μ. και μήκους 10 χλμ.), αλλά και όλη η οροσειρά του, (συνολικού
μήκους Αίνου και συνεχομένων ορέων 30 χλμ.), έχουν κατεύθυνση
από τα ΒΔ προς τα ΝΑ. Όταν λοιπόν πνέουν ΝΝΔ άνεμοι καθώς
πλησιάζουν στο όρος μεταβάλλουν πορεία κατά 30-35 μοίρες
περίπου και στρέφονται προς ΒΒΔ, ακολουθούντες τη διεύθυνση
του όρους. Αυτό γίνεται αντιληπτό: i) από τη μεταβολή της
πορείας των νεφών και ii) από τη μεταβολή της πορείας των
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κυμάτων. Έτσι λοιπόν τα κύματα, τα οποία εισέρχονται από το
κέντρο του ανοίγματος του κόλπου των Λουρδάτων, αντί να
καταλήγουν στο μυχό του, κατευθύνονται προς τη Δυτική πλευρά
του, στο μέσον της οποίας ευρίσκεται το βραχώδες Ακρωτήριο
και ο επίσης βραχώδης Όρμος του Αγίου Σώστη. [Το φαινόμενο
τούτο έχει αναλυθεί λεπτομερώς στην ανακοίνωσή μου κατά το Γ΄
Συνέδριο (1999) – Τόμος Πρακτικών του Γ΄ Συνεδρίου σσ. 357358-]. Εις δε τον ύπερθεν του Αγίου Σώστη οικισμό της Πεσσάδας
είχομεν τους δύο παλαιοχριστιανικούς Ναούς του Αποστόλου
Παύλου, τις θαλάσσιες και τις χερσαίες λιτανείες επίσης του ιδίου
Αποστόλου, την εικονογραφία του Αποστόλου επίσης, τη Μονή
του Εσταυρωμένου, που είναι η αρχαιοτέρα της Νήσου και που
μόνο ο τίτλος της αποτελεί μαζί με την Ανάσταση το κέντρον
του κηρύγματος του Παύλου, τον με ειδική σημασία Ναό του
Αγίου Στεφάνου με τα αρχαία Ψηφιδωτά της Γεωμετρικής μάλλον
περιόδου, και όλα αυτά, και όχι μόνον αυτά, στον ίδιο οικισμό,
για τους λόγους εις τους οποίους διεξοδικώς ανεφέρθημεν κατά
το Γ΄ Συνέδριο (ό. π. σσ. 350-362). Να σημειώσουμε ακόμη ότι,
εκτός από την παραπάνω επισήμανση σχετικά με την πορεία των
ανέμων και των κυμάτων λόγω του επηρεασμού της οροσειράς
του Αίνου, βλ. σχ. χάρτη της Κεφ/νίας, σ. 191 του παρόντος,
ούτως ώστε, τα παρασυρμένα πλοία των παλαιοτέρων εποχών
-μη έχοντα μηχανή και τρόπιδα- να καταλήγουν στην περιοχή
του Αγίου Σώστη, έχουμε εντοπίσει και το εξής τοπικό αίτιο: Η
Λειβαθώ, έχουσα κάποιον χαρακτήρα χερσονήσου, εκτείνεται από
τον κεντρικό κορμό της Νήσου προς τα ΝΔ με αποτέλεσμα, όταν οι
άνεμοι στρέφονται από ΝΑ σε ΝΔ -πράγμα αρκετά σύνηθες -, τότε
λόγω του προβαλλομένου όγκου της Λειβαθούς προς τα ΝΔ, και
όταν (οι άνεμοι) αρχίζουν να σταθεροποιούνται σε ΝΔ, τα κύματα
καθώς αρχίζουν να έρχονται από τα ΝΔ, περνώντας το ακρωτ.
Λιάκας, σαν να δημιουργείται κάποιο «κενό» στα ανατολικά της
Λειβαθούς, λόγω της πανεμιάς από τον όγκο της Λειβαθούς και
σαν να ωθούνται να καταλάβουν το «κενό», εισερχόμενα στον
κόλπο των Λουρδάτων αντί να προχωρούν προς το μυχό του
κόλπου ωθούνται προς τα αριστερά δηλ. προς τις ΝΑ ακτές της
Λειβαθούς, στο μέσον των οποίων είναι ο όρμος και το ακρωτ.
Άγιος Σώστης, ούτως ώστε να ενισχύεται έτι περισσότερο η
παραπάνω αναφερομένη συστροφή των ανέμων και των κυμάτων,

69

η βασικώς οφειλομένη στη διεύθυνση της οροσειράς του Αίνου,
σύμφωνα με τα ανωτέρω. Απλώς δηλ. τούτο αποτελεί άλλον ένα
λόγο ενίσχυσης προς τα Βόρεια της πορείας των ανέμων και των
κυμάτων. Εντύπωση προξενεί, αλλά και επιβεβαίωση των εν λόγω
αποτελεί και η αναφερομένη, όπως είδαμε, υπό του Warsberg
ταλαιπωρία και διάσωση στις Πεσσάδες του Κύπριου εμπόρου
Ενοκλή. (A. Warsberg: “Ithaka” Vienn, 1887, σσ. 12-30).
Και για να επανέλθουμε ολοκληρώνοντας το θέμα αυτό: Ουδείς
κόλπος των Νοτίων και ΝΔ ακτών της Κεφαλληνίας πλην του
κόλπου των Λουρδάτων (ή Λειβαθούς) διαθέτει τα ανωτέρω, και
όχι μόνον, φυσικά και ιστορικά στοιχεία.
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Η΄. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΒΑΤΣΩΝ
ΤΗΣ ΠΑΛΙΚΗΣ
Όπως προαναφέραμε, σε ολόκληρο τον δυτικοελλαδικό χώρο
τρεις μόνο ναοί του Απ. Παύλου υπήρχαν, και αυτοί στην
Κεφαλληνία. Οι δύο στις Πεσσάδες της Λειβαθούς και ο άλλος
στα Βάτσα της Παλικής` στον ίδιο δηλ. τόπο που υπήρχε ο ναός
του Ποσειδώνος, που ήταν θεός της θαλάσσης. Αυτό το τελευταίο
φαίνεται να ενισχύει το όλον θέμα και από μία άλλη παράμετρο.
Στον ναό αυτό του Ποσειδώνος, ο οποίος ευρίσκετο στην
δυτική εσχατιά του Ελλαδικού χώρου, οι πλέοντες προς τη Δύση
με μεγάλα πλοία –γιατί τα μικρά πλοία πήγαιναν παραλιακώς-,
από αυτό ακριβώς το σημείο εξανοίγοντο για να διασχίσουν το
ανοικτό και επικίνδυνο Ιόνιο Πέλαγος, αφού έκαναν θυσία στον
Ποσειδώνα, για να επικαλασθούν την βοήθειά του, ώστε να το
περάσουν αβλαβώς.
Στον ίδιο τόπο, καθώς το νησί εκχριστιανίζεται, ανεγείρεται
πολύ ενωρίς ναός του Απ. Παύλου για τον ίδιο λόγο. Ακριβώς
επειδή ο Απόστολος έδωσε την εντύπωση στους εντοπίους ότι
είχε μεγάλη εξουσία πάνω στο φοβερό στοιχείο της θαλάσσης,
αφού από τη φοβερή τρικυμία διεσώθησαν αβλαβείς ο ίδιος και οι
συμπλέοντες, 276 το σύνολον.
Ο Παύλος δηλ. αντικαθιστά τον Ποσειδώνα. Αργότερα στον ίδιο
τόπο κτίζεται ναός του Αγίου Νικολάου, προστάτου επίσης των
ναυτικών. Και τούτο γιατί, όπως είναι γνωστό, αρκετές φορές η
Κεφαλληνιακή παράδοση διακόπτεται εξ αιτίας της κατά καιρούς
αραίωσης του πληθυσμού λόγω σεισμών και επιδρομών πειρατών
και διαφόρων κατακτητών. Ως εκ τούτου πιθανόν ξεχάστηκε μέσα
σε τόσους αιώνες ο αρχικός λόγος για τον οποίο κτίστηκε ο ναός
του Απ. Παύλου.
Δηλ. στον ίδιο χώρο (Βάτσα) υπάρχει πάντοτε ναός
αφιερωμένος στο πρόσωπο εκείνο που εκάστοτε επιστεύετο ότι
είχε εξουσία πάνω στο στοιχείο της θαλάσσης και την βοήθεια του
οποίου επεκαλούντο για να διασχίσουν το ανοικτό και συνήθως
τρικυμισμένο Ιόνιο Πέλαγος.
Η κάποια απόσταση μεταξύ του ναού του Ποσειδώνος και του
σημείου που είχε ανεγερθεί ο ναός του Απ. Παύλου οφείλεται
εις το ότι, όταν κτίστηκε ο ναός του Αποστόλου δεν είχε ακόμη

71

εξαλειφθεί η αρχαία θρησκεία και δεν είχαν παυθεί ακόμη οι
θυσίες στον Ποσειδώνα, με αποτέλεσμα ο ναός του Αποστόλου
να κτισθεί μεν στην ίδια τοποθεσία, αλλά σε κάποια απόσταση,
όπως προαναφέραμε, προφανώς και για λόγους ασφάλειας και
αποφυγής συγκρούσεων.
Συμπερασματικώς λοιπόν θα λέγαμε ότι, οι δύο από τους
τρεις ναούς του Απ. Παύλου κτίσθηκαν στις Πεσσάδες ως τόπο
διασώσεως, παραμονής και αποστολικής δράσεως και ο έτερος
(των Βάτσων της Παλικής) για βοήθεια των πλεόντων προς τη
Δύση. Υπάρχει βέβαια και μία ελαχιστότατη πιθανότητα, αν και
αυτό δεν αναφέρεται, να στάθμευσε εκεί το καράβι για τη γνωστή
θυσία στον Ποσειδώνα – αν δεν είχαν εκχριστιανιστεί όλοι οι
επιβάτες του πλοίου-, ίσως και για αναμονή ευνοϊκοτέρου ανέμου,
οπότε ίσως να πάτησε και ο Παύλος στον τόπο εκείνο.
Στοιχεία περί του τόπου των Βάτσων ως σημείου εκκίνησης για
την Σικελία ευρίσκουμε στα εξής:
α) Σπυρ. Μαρινάτου: «Κεφαλληνία – Ιστορικός και
αρχαιολογικός περίπατος», Έκδ. Τ.Ε.Τ. Κεφ/νίας, 1962, σσ. 34,121.
β) Γεωργ. Μοσχοπούλου: «Ιστορία της Κεφαλονιάς», Τόμ. 1ος,
Αθήνα 1990, σσ. 30-31.
γ) Γεωργ. Σουρή: «Η σημασία της Κεφαλλωνιάς για τα
ελληνιστικά κράτη και τη Ρώμη», «Κεφαλληνιακά Χρονικά», Τόμ.
1ος, 1976, σσ. 112-113.
δ) Θεοφρ. Χαρτουλιάρη: «Σημειώσεις σχετικά με το ταξίδι
(προς Ρώμη) και το ναυάγιο του Απ. Παύλου», Αθήναι
1994, σσ. 15-17, όπου έχουν συμπεριληφθεί καταλεπτώς όλα τα
αναφερόμενα στις παραπάνω πηγές.
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Θ΄. Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ
(1851 – 1942)
Δια Τον Εκχριστιανισμο Τησ Κεφαλληνιασ
Ένα σημαντικό θέμα εις το οποίο πρέπει να αναφερθούμε είναι
και οι απόψεις του Αειμνήστου Καθηγητού Ιωάννου Μεσολωρά
διά τον εκχριστιανισμό της Κεφαλληνίας.
Διά το θέμα αυτό, που όπως θα διαπιστώσουμε, τον απασχολούσε εκ νεότητός του, κατέληξε κατά το γήρας του στο ότι, η
Κεφαλληνία πρέπει να είναι η Μελιτινή (ή Μελιτηνή ή Μελίτη)
των Πράξεων και οι Πεσσάδες ο τόπος του ναυαγίου και της
διασώσεως του Αποστ. Παύλου και επομένως η Νήσος μας από
εκείνον εκχριστιανίστηκε.
Η περί αυτού μαρτυρία έγινε ευρύτερα γνωστή κατά τα έτη 19931994, όπως έχει καταγραφεί στα Πρακτικά του Α΄ Επιστημονικού
Συνεδρίου, που έγινε το 1993, και που εξεδόθησαν το 1996.
Μεταφέρουμε από τα Πρακτικά το σχετικό ιστορικό, το οποίο
είχα καταγράψει τότε και το οποίο απέστειλα συνημμένο στην
παρακάτω μαρτυρία εις τον Καθηγ. π. Γεώργιο Μεταλληνό, ο
οποίος είχε αναλάβει την έκδοση των Πρακτικών, εις τα οποία και
συμπεριέλαβε αυτά στις σελίδες από 212 έως 214:
«Στις 15 Μαϊου 1994 (Κυριακή) μετά τη θεία Λειτουργία στην
Ευαγγελίστρια Πεσσάδας, είχαμε μιά σημαντική μαρτυρία της κ.
Μαρίκας Παπακωνσταντίνου-Αγγελάτου.
Όπως μας αφηγήθηκε η ιδία, είχε ακούσει κατ’ επανάληψη από
τη θεία της Κρυσταλλία Χωραφά-Φόρτε ότι, καθώς και εις αυτήν
είχε αφηγηθεί η γιαγιά της, γίνονταν στην Πεσσάδα, λιτανείες του
Απ. Παύλου από τον ομώνυμο ναό του, που ήταν απέναντι από
το σημερινό υδραγωγείο, και λίγο πιο πέρα, όπου τώρα είναι τα
ερείπια. Οι λιτανείες αυτές γίνονταν κυρίως για τις ανομβρίες,
αλλά και σε διάφορες άλλες περιστάσεις.
[….] Προχθές (δηλ. αρκετές ημέρες μετά την προηγουμένη
προφορική μαρτυρία της κ. Παπακωνσταντίνου) συνήντησα εδώ
(στην Πεσσάδα) την τέως Γυμνασιάρχη κ. Ευαγγελία Ραβάνη
(Φιλόλογο), η οποία μετ’ ενθουσιασμού μου ανήγγειλε, ότι έχουμε
και νεώτερα στοιχεία σε κείμενο, που της έστειλε για το θέμα αυτό
η κ. Παπακωνσταντίνου.
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Είναι ένα ωραιότατο κείμενο με μεγάλη ιστορική σημασία, αλλά
και φιλολογική αξία. Παραθέτουμε τα σχετικά με το θέμα μας
τμήματά του. (Σημ. συντ.:Αυτά θα παρατεθούν λίγο παρακάτω,
εντός του αυτού κεφαλαίου για να μη γραφούν δύο φορές)
Το κείμενο είναι σαφέστατο και μας παρέχει πλήθος
πολυτιμοτάτων στοιχείων, τα οποία χρήζουν αξιοποιήσεως.
Ο κ. Heinz Warnecke έχει, χωρίς ακόμη να το γνωρίζει,
έναν πρόδρομο και υπέρμαχο των απόψεών του, τον Αείμνηστο
Καθηγητή Ιωάννη Μεσολωρά, ο οποίος δυστυχώς δεν πρόλαβε να
παρουσιάσει γραπτή μελέτη για το εν λόγω θέμα.
Αρχή φανερώσεως της παραπάνω μαρτυρίας (που θα παρατεθεί
στα παρακάτω) υπήρξε τυχαία συζήτησις στον περίβολο του ναού
της Αγίας Βαρβάρας Πεσσάδας πέρυσι, δηλ. το καλοκαίρι του 1993
μεταξύ της κ. Ραβάνη και της κόρης της κ. Παπακωνσταντίνου
κ.Ελένης Παπ/νου-Steele που είναι κάτοικος της Πολιτείας (και
όχι της πόλεως) Washington στα ΒΔ των ΗΠΑ, οπότε όταν
ανάμεσα στα άλλα εθίγη και το σύνηθες πλέον στην Πεσσάδα
θέμα του Απ. Παύλου, η κ. Ελένη Παπ/νου-Steele ανεφώνησε:
«Γι’ αυτό το θέμα, μας έχει ομιλήσει πολλές φορές η μαμά μου
από πληροφορίες, που είχε από τη γιαγιά της και όταν έρθει, θα
σας πει η ίδια σχετικά».
Αυτό στάθηκε αφορμή για την φετινή (1994) προφορική και
γραπτή αφήγηση της κ. Μαρίκας Παπακωνσταντίνου. […]. [Σημ.
Συντ/του: Όλα αυτά δηλ. έγιναν κατά τα έτη 1993-1994)].
Κατά τα τελευταία χρόνια, αρχής γενομένης από του 2012,
έχουν καθιερωθεί πολιτιστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του
σπουδαίου ζωγράφου Κωνσταντίνου Παρθένη και όχι μόνον, στο
χώρο των ερειπίων μιάς από τις παλαιότερες οικίες Βαλσαμάκη
στην Πεσσάδα, (έτος δόμησης 1603), όπου εκεί σε συνδυασμό
και του παρακειμένου χώρου του Γραφείου της Κοινότητας,
ιδρύθηκε από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ιονίων
Νήσων ως παράρτημα αυτού, με πρόταση και πρωτοβουλία
του τότε Προέδρου του, λίαν αγαπητού συντοπίτου μας, και
νυν Α/Πρυτάνεως ΕΚΠΑ και πρ. Υπουργού κ. Ναπολέοντος
Μαραβέγια, το Κέντρο Καλλιτεχνικής Δημιουργίας και
Εκπαίδευσης «Κωνσταντίνος Παρθένης». Ο Κων. Παρθένης
ενυμφεύθη την Ιουλία Βαλσαμάκη, θυγατέρα του τότε ιδιοκτήτου
της εν λόγω οικίας Νικολάου Βαλσαμάκη, και παραθέριζε επί
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χρόνια στην οικία αυτή, όπου ζωγράφιζε συν τοις άλλοις και τοπία
της Πεσσάδας. Πριν μερικά χρόνια, συγγενής της οικογενείας
Βαλσαμάκη, Νικόλαος Βαλσαμάκης και αυτός, κληρονόμος της εν
λόγω οικίας, που ήταν πλέον ερειπωμένη από τους σεισμούς του
1953, παρεχώρησε αυτήν στον Ι. Ναό Αγ. Νικολάου Πεσσάδας για
οποιαδήποτε σημαντική κοινοφελή χρήση.
Κατά το φετινό έτος στις ως άνω πολιτιστ. Εκδηλώσεις (21 Αυγ.
2017), συμπεριελήφθησαν και αναφορές σε προσωπικότητες των
Πεσσάδων, των Κεραμειών και των Σπαρτιών. Εις εμέ προτάθηκε
να αναφερθώ εις τον Αείμνηστο Καθηγητή Ιωάννη Μεσολωρά.
Επειδή ο σπουδαίος αυτός Καθηγητής ασχολήθηκε και με το
θέμα του εκχριστιανισμού του νησιού μας, που είναι και το θέμα
της παρούσης εργασίας, έκρινα σκόπιμο χάριν ενημερώσεως, να
συμπεριλάβω στο σημείο αυτό και την εν λόγω ομιλία:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ (1851-1942)
Θεοφράστου Χαρτουλιάρη, Αύγουστος 2017

Κατ’ αρχήν να ευχαριστήσουμε το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και την
Δ/νσιν αυτού, τον Πρόεδρον αυτού κ. Ιωάννην Δραγώνα διά την
συνέχισιν των σημαντικών αυτών εκδηλώσεων εις το Πνευματικό και
Πολιτιστικό αυτό Κέντρο, που δημιουργήθηκε από αξιοποίησιν του
πολιτιστικού αυτού χώρου από τον πρ. Πρόεδρον του ΤΕΙ και νυν Α/
Πρύτανιν του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και πρ. Υπουργόν κ. Ναπολέοντα Μαραβέγια, Συντονιστήν και της
αποψινής εκδηλώσεως, τον οποίο επίσης ευχαριστώ διά την τιμήν, και
ο οποίος πρότεινε, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Πνευματικού
αυτού Κέντρου Καλλιτεχνικής Δημιουργίας και Εκπαίδευσης
«Κωνσταντίνος Παρθένης», να συμπεριλαμβάνονται και αναφορές
σε σημαίνοντα πρόσωπα και θέματα σχέσιν έχοντα με την παράδοση
και τον πολιτισμό τόσον αυτής, όσο και της ευρύτερης περιοχής. Στα
πλαίσια λοιπόν αυτά είναι και το θέμα μας.
Αιδεσιμολογιώτατε, Κύριοι Εκπρόσωποι της Περιφέρειας και
του Δήμου μας, Κύριε Warnecke, Κυρίες και Κύριοι.
Μία σημαντική προσωπικότητα της Επιστήμης και των
Γραμμάτων του β΄ημίσεως του 19ου αιώνος και του α΄ ημίσεως του
20ού, είναι και ο αείμνηστος Καθηγητής Ιωάννης Μεσολωράς.
Πληροφορίες: α) Από προφορική συζήτηση με την αείμνηστο
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κ. Μαρίκα Παπακωνσταντίνου, το γένος Αγγελάτου, από
πληροφορίες που είχε από τη θεία της Κρυσταλλία Χωραφά,
το γένος Φόρτε, σύζυγο του Χαρίλαου Χωραφά, του γνωστού
δηλ. συνθέτη της «Πεσσαδιάνας» β) Στη συνέχεια από γραπτή
Μαρτυρία της ιδίας, γ) Από την επίσης αείμνηστο κ. Θάλεια
Μαραγκάκη, το γένος Βασιλάτου, δ) Από τον εκ Σπαρτιών
αείμνηστον και αυτόν, ανεψιό του Καθηγητού, Ανδρέα Μεσολωρά,
ε) Από τον επίσης συγγενή του αειμν. Καθηγητού και συντονιστήν
της αποψινής αυτής εκδήλωσης κ. Ναπολέοντα Μαραβέγια ,
στ) Από τα «Κεφαλληνιακά Σύμμικτα» του Ιστοριοδίφη Ηλία
Τσιτσέλη, ζ) Από την τοπική παράδοση της Πεσσάδας, κατά την
περίοδο των παιδικών μου χρόνων και η) Από το διαδίκτυο.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Ευάγγελος Μεσολωράς, ο πατήρ του
Καθηγητού, μαζί με δύο αδελφούς του ήρθαν στη Λειβαθώ από
τα Φραγκάτα των Ομαλών και κατοίκησαν ο μεν Ευάγγελος στην
Πεσσάδα, και εκ των άλλων δύο ο είς στα Κουντουράτα και ο έτερος
στα Σπαρτιά. Ήταν σύνηθες, ιδίως κατά τους τελευταίους τρειςτέσσαρους αιώνες, οικογένειες ή μεμονωμένα άτομα να κατέρχονται
για μόνιμη εγκατάσταση από ορεινότερους τόπους προς τους
πεδινότερους και πλέον παραγωγικούς και έχοντες περισσότερες
και καλύτερες δυνατότητες επιβίωσης και ανάπτυξης.
Όταν μερικά χρόνια αργότερα ο Βασιλεύς Γεώργιος ο Α΄
επισκέφθηκε το νησί μας και την Πεσσάδα, και τον Ι. Ναό της
Ευαγγελιστρίας-Παλαιόκτιστης, που υπάρχει εδώ, στη Βασίλισσα
Όλγα προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση ένα ξανθό, πανέμορφο
και ευφυέστατο παιδί. Ήταν ο υιός του Ευαγγέλου Μεσολωρά,
Ιωάννης, που είχε γεννηθεί στην Πεσσάδα το έτος 1851. Η εκτίμηση
αυτή, που διατηρήθηκε παντοτινά εκ μέρους των Βασιλέων, είχε
ως αποτέλεσμα η Βασίλισσα, να αναλάβει τις σπουδές του παιδιού.
Μνημονεύεται επίσης ότι πολύ αργότερα θαύμασε την ωραία του
ψαλτική ως φοιτητή, όταν κάποτε η Βασίλισσα εκκλησιάστηκε
στον Ναό του Αγ. Κων/ου Ομονοίας. Επίσης αργότερα ο Ιωάννης
ανεδείχθη δίς Πρύτανις του Πανεπιστημίου Αθηνών και διετέλεσε
ακόμη Βασιλικός Επίτροπος παρά τη Ιερά Συνόδω. Όταν
επεσκέπτετο το νησί εκκλησιάζετο στην Ευαγγελίστρια, καθήμενος
εις το παραθρόνι-στασίδι πλησίον του Δεσποτικού-. Αυτό
διετηρήθη μέχρι βαθέως γήρατος, όταν ερχόμενος δεν παρέμενε
πλέον στην Πεσσάδα, προφανώς είχαν πεθάνει οι γονείς του, αλλά

76

στους στενούς συγγενείς του στα Σπαρτιά, από όπου με άμαξα
ερχόταν για τον εκκλησιασμό του στην Ευαγγελίστρια. Υπάρχει
δε και η πληροφορία από το οικογενειακό του περιβάλλον, ότι η
Βασίλισσα Όλγα τον παρότρυνε να επιλέξει ως σύζυγο την κόρη
του Ιερέως των ανακτόρων, πράγμα το οποίο επετεύχθη, η δε
Όλγα τους εστεφάνωσε. Κάποτε δε του δώρισε ένα χρυσό βαζάκι,
το οποίο είχε πάντοτε πάνω στο Γραφείο του και εντός αυτού το
τσαγκαρόσουβλο του πατέρα του, ο οποίος ήταν υποδηματοποιός.
Ως υποδηματοποιείο ο πατέρας του χρησιμοποιούσε ισόγειο
τετράγωνο δωμάτιο, μετρίων διαστάσεων της τότε απέναντι από
το χώρο που τώρα ευρισκόμαστε, ετέρας κατοικίας Βαλσαμάκη.
Το περίγραμμα του δωματίου αυτού εσώζετο μέχρι πριν
μερικά χρόνια. Ακολούθησε όμως διαπλάτυνση της οδού, που
ήταν ανάμεσα στις δύο οικίες Βαλσαμάκη, με αποτέλεσμα να
καταστραφεί το περίγραμμα αυτό, χωρίς δυστυχώς να έχουμε
προλάβει τη φωτογράφησή του.
Ο Ιω. Μεσολωράς είχε τρεις κόρες, εκ των οποίων η Αθηνά
διέπρεψε στον νοσηλευτικό τομέα και ιδιαίτερα κατά την περίοδο
του Β΄ Παγκοσμ. Πολέμου. Η προ του Ερυθρού Σταυρού πλατεία
των Αθηνών ονομάστηκε προς τιμήν της Πλατεία Αθηνάς
Μεσολωρά, όπου στήθηκε και η προτομή της.
Ο Ιστοριοδίφης Ηλίας Τσιτσέλης στον Α΄ Τόμο των
Κεφαλληνιακών Συμμίκτων, σελ. 401-402, ποιεί αξιοσημείωτον
αναφοράν εις το πρόσωπον, τις σπουδές και το πολυποίκιλο
έργο της εξεχούσης αυτής φυσιογνωμίας. Μεταφέρουμε αυτήν
αυτούσιον:
[ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Εκ Πεσσάδων της Λειβαθούς υιός
Ευαγγέλου γεννηθείς ενταύθα το 1851. Τα εγκύκλια εσπούδασεν εν
τω Λυκείω Αργοστολίου και εν Αθήναις από του 1864. Επιτυχών εν
διαγωνισμώ, διωρίσθη υπότροφος εν τη Ριζαρείω σχολή, διετέλεσε
δ’ εν αυτή βιβλιοθηκάριος και γραμματεύς του τότε διευθυντού
και είτα αρχιεπισκόπου Κορινθίας Σωκράτους Κολιάτσου. Από
του 1871 φοιτήσας εν τη θεολογική του Πανεπιστημίου σχολή,
εγένετο λύτης της θεολογίας, ως υπότροφος της Κυβερνήσεως
συμπληρώσας είτα τας σπουδάς αυτού, εν τοις πανεπιστημίοις
Λειψίας, Βερολίνου και Τυβίγκης, ασχοληθείς κυρίως εις τον
πρακτικόν της θεολογίας κλάδον και την εκεί εκμάθησιν της
γαλλικής και γερμανικής, εν τη τελευταία δε πόλει, έτυχε και
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του διπλώματος της φιλοσοφίας. Δαπάναις του εν Μασσαλία
φιλομούσου Κεφαλλήνος κ. Νικολάου Κούπα, εφοίτησεν εν
Παρισίοις προς ακρόασιν μαθημάτων και εν τη Σορβόνη. Από του
1879 διετέλεσε καθηγητής του γυμνασίου Κορίνθου και είτα του εν
Πειραιεί, σύναμα δε και επίτιμος καθηγητής εν τη Ριζαρίω σχολή
εις αντικατάστασιν του Νικηφόρου Καλογερά, διδάξας εν ταύτη
ρητορικήν, λειτουργικήν, εισαγωγήν εις την αγίαν Γραφήν και
κατήχησιν. Διατελεί μέλος διαφόρων συλλόγων τε και επιστημονικών
και φιλανθρωπικών σωματείων της Ελλάδος και της Ανατολής και
είς των τακτικώς διδασκόντων εν τη Εταιρεία των φίλων του λαού,
εξεφώνησε δε μεθ’ ικανής ρητορικής δυνάμεως και τέχνης πολλούς
πανηγυρικούς και επικηδείους εις άνδρας διαπρεπείς. Ών υφηγητής
της θεολογίας από του 1881, διωρίσθη καθηγητής της θεολογικής
σχολής του εθνικού πανεπιστημίου το 1888.
Ο Μεσολωράς είναι και φιλοπονώτατος συγγραφεύς,
εδημοσιεύθησαν δε τα εξής αυτού έργα εν Αθήναις, πλην πολλών
βιβλίων διδακτικών, δι’ ά εβραβεύθη εν διαγωνισμοίς. α΄) «Τα
γράμματα Ιερεμίου του Β΄ προς τους εν τω Πανεπιστημίω της
Τυβίγκης διαμαρτυρομένους καθηγητάς» (1). Διατριβή ιστορικοθεολογική επί υφηγεσία. 1881. β΄) «Συμβολική της ορθοδόξου
εκκλησίας». Εις τόμους δύο. 1883-1901. γ΄) «Λειτουργική». 1895.
δ΄) «Κατήχησις εκτενής». ε΄) «Ερμηνεία Ευαγγελίου μετά
πρακτικών ομιλιών» (2). στ΄) «Ιστορία της παλαιάς και νέας
διαθήκης». ζ΄) «Θρησκευτικαί και κοινωνικαί μελέται». 1892.
η΄) «Εισητήριος λόγος εις την πρακτικήν θεολογίαν». 1898.
θ΄) «Γη αγία». 1902. ι΄) «Απολογητική» εις τόμους δύο. Εκήρυξε
πολλάκις και τον θείον λόγον, εις πολλά δ’ εκκλησιαστικά ζητήματα
συνειργάσθη μετά του μακαρίτου μητροπολίτου Γερμανού, όστις
προσέλαβεν αυτόν και ως αρχισυντάκτην της εκκλησιαστικής
εφημερίδος «Ιερός σύνδεσμος», πρότερον διευθύναντα από του
1891-1893 και το θρησκευτικόν περιοδικόν «Ανάπλασις». Πλην
των άλλων το 1903 ετιμήθη και διά του παρασήμου του Αγίου
τάφου.
(1). Επί του πατριάρχου τούτου (1572-1579), εγένοντο ως
γνωστόν απόπειραι προσεγγίσεως προς τους διαμαρτυρομένους
αίτινες εναυάγησαν, εγερθέντος και δεινού υπό των παπιστών
πολέμου κατά των ορθοδόξων. Ίδε Σάθα, Ιερεμίας Β΄. Γεδεών Μαν.
Πατρ. Πίνακες 552. Μεσολωρά Ι. Απολογητικήν τόμ. Α΄.
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(2). Η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος συνέστησε το βιβλίον ως
χρήσιμον, ψυχωφελές και κατάλληλον, ου μόνον διά τους κληρικούς
και τα σχολεία, αλλά και διά πάντα εν γένει χριστιανόν].
(Σημ. Συντ.: Ο πρώτος τόμος των Κεφαλληνιακών Συμμίκτων,
στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και το παρόν, δημοσιεύθηκε από
τον ίδιο τον συγγραφέα το 1904. Αφού λοιπόν ο Μεσολωράς
έζησε επί άλλα τριάντα οκτώ χρόνια, λογικώς θα πρέπει να άφησε
και στη συνέχεια σημαντικότατο συγγραφικό έργο, για το οποίο
φρονούμε ότι, πρέπει να γίνει έρευνα).
Εκτός
τούτων-επανερχόμαστε
τώρα
στις
υπόλοιπες
πληροφορίες-, τον απασχόλησε και το θέμα του εκχριστιανισμού
της Κεφαλληνίας. Τούτο συνάγεται εκ του ότι, το 1914 έλαβε
μέρος με εισήγησή του στο Α΄ Πανιόνιο Συνέδριο με αυτό ακριβώς
το θέμα, περί του εκχριστιανισμού δηλ. της Κεφαλληνίας.
Θεωρεί –σύμφωνα με την εισήγησή του- ότι αυτό επετεύχθη
ευκόλως μέσα στον Α΄ αιώνα λόγω της από της αρχαιότητος
συνήθους αποδημίας των Κεφαλλήνων και της γνωριμίας τους
με όλους τους τόπους της γης, για λόγους είτε εμπορικούς, είτε
επιθυμίας γνώσεως και ενασχολήσεώς τους με τους κατά το δυνατόν
καλύτερους τρόπους επιβιώσεως, χωρίς με τούτο να λησμονούν
ποτέ το νησί τους. Ακόμη πίστευε ότι βοηθούσε και η γεωγραφική
θέση του νησιού μας, καθώς ευρίσκετο ανάμεσα στα τότε κέντρα,
κυρίως Κόρινθο και Ρώμη, όπου έδρασε ο Απ. Παύλος, αλλά και
πολύ πλησίον των Πατρών, όπου έδρασε ο Απ. Ανδρέας. Βέβαια
παρ’ όλο που δεν διέβλεπε εύκολο, το να υπάρξει δηλ. περισσότερο
φως για περαιτέρω διαλεύκανση του θέματος, ταυτοχρόνως δεν
απέκλειε και το να υπάρξει κάποια ανακάλυψη από «κάποιους
ευτυχέστερους εκείνου, χάριν της ιστορίας της πατρίδος», όπως
γράφει. Μας κάνει εντύπωση στο σημείο αυτό, ότι επιθυμεί να
ευρεθεί η απάντηση «χάριν της ιστορίας της πατρίδος», έστω κι
αν δεν θα προέλθει από εκείνον. Όμως το ανήσυχον πνεύμα του,
η γνώση –γιατί οπωσδήποτε γνώριζε πώς και για ποιους λόγους
δημιουργήθηκε και επικράτησε ο περί Μάλτας μύθος, όπως είναι
βέβαιο ότι γνώριζε και τα περί των όρων Μελιτινή ή Μελιτηνή ή
Μελίτη, όπως συναντάται στα αρχαία χειρόγραφα- αλλά και η
εκ φύσεως διαίσθησή του, σε συνδυασμό μάλιστα με την ύπαρξη
των δύο Ναών του Απ. Παύλου στην Πεσσάδα (ίσως, όπως
προαναφέραμε, να εγνώριζε μόνο περί του ενός), αλλά και των
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λιτανειών του Απ. Παύλου, κυρίως για την ανομβρία, που επίσης
γίνονταν εδώ, τον βάζουν σε σκέψη, μήπως εδώ στην Πεσσάδα
ξέπεσε κατ΄εκείνη τη φοβερή τρικυμία, που ξέσπασε λίγο μετά την
αρχή του πλοός, λίγο μετά δηλ., αφού έφυγαν από την Κρήτη με
προορισμό τη Ρώμη. Αρχίζει λοιπόν να ψάχνει και να ερωτά τους
ψαράδες και τους ναυτικούς της περιοχής για τους ανέμους και
τα ρεύματα. Μεσολάβησε όμως και ο πόλεμος, κατά τη διάρκεια
του οποίου πέθανε (1942) και έκτοτε σταμάτησε κάθε αναφορά
σ’ αυτό το θέμα. Στο σημείο αυτό μεταφέρουμε το τμήμα της
ανωτέρω γραπτής μαρτυρίας της κ. Μαρίκας ΠαπακωνσταντίνουΑγγελάτου, που αφορά εις το εν λόγω θέμα:
[ «Αναμνήσεις από την Θεία μου»
Ευχαριστώ τον Θεό, που με αξίωσε να επιτελέσω κι αυτό το
καθήκον. Βρέθηκα στην Πεσσάδα, την ημέρα που έπρεπε να κάνω
το μνημόσυνο της αγαπημένης μου θείας, Κρυσταλλίας Χαρ.
Χωραφά, το γένος Νικ. Φόρτε. Ήταν πρώτη εξαδέλφη της μητέρας
μου Ελένης Γερ. Φόρτε-Αγγελάτου. Δεν είχε αδέλφια, ούτε παιδιά
κι εγώ ήμουν η μόνη συγγενής της, που της παραστάθηκα και
μάλιστα τα τελευταία δύσκολα χρόνια…
Έφυγε πλήρης ημερών πάνω από 95 ετών […].
Μέχρι το τέλος της σχεδόν, είχε πολύ καλή μνήμη, ιδίως για
παλαιά γεγονότα και Ιστορίες […] Κάποτε ήλθε η κουβέντα για
τον «Άγιο Παύλο». Μου έλεγε λοιπόν ότι, όταν ήταν μικρή, η
γιαγιά της έλεγε ότι κάποτε εκεί υπήρχε μιά εκκλησία. Αυτό το
θυμήθηκε αργότερα, μεγάλη πιά, όταν έκαναν περίπατο, εκεί
τριγύρω, με τον Καθηγητή Πανεπιστημίου, Θεολογίας Ιωάννη
Μεσολωρά, που είχε γεννηθεί στην Πεσσάδα (1851-1942). Αυτός,
λοιπόν, τους έλεγε, ότι αυτό το σημείο είναι ιστορικό. Όπως είχε
ακούσει, άλλοτε έκαναν λιτανείες εκεί σε εποχές ανομβρίας. Τον
ρωτήσαμε, γιατί εδώ στον Αγιο Παύλο; Μήπως δεν υπήρχαν οι
άλλες εκκλησίες τότε; Αλλά πώς οι Κεφαλλονίτες άρχισαν από τον
Άγ. Παύλο; Μας είπε ότι νομίζει, ότι πίστευαν ότι αυτός ο Άγιος
είχε το προνόμιο να επηρεάζει τα νερά. Έτσι, γλύτωσε από βέβαιο
πνιγμό, στο ναυάγιο που του συνέβη, όταν τον πήγαιναν στη
Ρώμη με καράβι – Άλλωστε εκείνο το σημείο έχει πολλά νερά. Όλα
αυτά, και κάτι που του έλεγε κάποιος ναυτικός, για τα ρεύματα
και τις φουρτούνες τον έχουν βάλει σε σκέψεις: Μήπως ο Άγιος
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Παύλος είχε ξεπέσει στην Πεσσάδα από εκείνη την περιπέτεια;
Ίσως στέκονταν εκεί τριγύρω και μιλούσε στους Πεσσαδιάνους,
έως να φύγει πάλι. Σκέπτονταν να εμβαθύνει, να εξετάσει όλα
αυτά λεπτομερώς, μόλις θα έβρισκε καιρό από τα καθήκοντά του.
Δεν τον ξανάδαμε και δεν ακούσαμε να λέγεται τίποτε σχετικό
μ’ αυτά. Φαίνεται ότι, δυστυχώς, πέθανε χωρίς να βρει τον καιρό,
μεσολάβησε και ο πόλεμος… Ίσως κάποιος άλλος κάποτε.-]
Επομένως ο Ιω. Μεσολωράς επαξίως μπορεί να θεωρηθεί
πρόδρομος του κ. Warnecke.
Όταν κατά το Γ΄ Συνέδριο για τον Απ. Παύλο, το 1999,
αναφέρθηκα στην πληροφορία αυτή, τούτο προξένησε ιδιαίτερη
εντύπωση σε όλους και κυρίως στους Έλληνες Καθηγητές
της Θεολογίας, οι οποίοι χάρηκαν πολύ, αφού κάποιος από
τον θεολογικό χώρο της Ελλάδος διείδε αρκετά ενωρίς την
υποκροπτόμενη αλήθεια.
Ο Ερευνητής κ. Warnecke, που έχουμε την τιμή να είναι
απόψε μαζί μας, και που είχε ολοκληρώσει την διδακτορική του
διατριβή ήδη το 1987, χωρίς να γνωρίζει τίποτε από όλα αυτά,
δηλ. τα περί του Καθ. Ιω. Μεσολωρά, ηξιώθη να φθάσει στο τέλος
της σπουδαίας περί της Κεφαλληνίας ανακάλυψης, ως τόπου
του ναυαγίου και της διασώσεως του Απ. Παύλου, και επομένως
επαξίως έχει καθιερωθεί ως ο ανακαλύψας το εν λόγω θέμα.
Ως εκ τούτου οι Κεφαλλήνες θα του είμεθα ευγνώμονες εσαεί,
σεμνυνόμενοι ταυτοχρόνως και διά τον ημέτερον Αείμνηστον
Καθηγητήν.
Θεωρούμε πράξη δικαιοσύνης να ολοκληρώσουμε την
ανακοίνωση αυτή με λίγα λόγια και για το ιδιαίτερα σημαίνον
πρόσωπον, δηλ. της κόρης του Ιωάννη Μεσολωρά, Αθηνάς.
Αυτή γεννήθηκε στην Αθήνα το 1889. Το 1911 ιδρύθηκε η Πρώτη
Πρακτική Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων και η Αθηνά Μεσολωρά,
σε ηλικία 22 ετών, ανέλαβε τη διεύθυνσή της. Είναι η πρώτη
νοσηλεύτρια με ειδίκευση στη Δημόσια Υγιεινή. Φοίτησε στο
King’s College του Λονδίνου το 1920 με υποτροφία της Ένωσης
των Συνδέσμων των Ερυθρών Σταυρών και ανέλαβε τη δ/νση της
Ανωτέρας Σχολής Νοσοκόμων και Επισκεπτριών του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού. Στη συνέχεια διετέλεσε για μεγάλο χρονικό
διάστημα διευθύνουσα του Τμήματος Νοσοκόμων και μέλος του
κεντρικού συμβουλίου του Ελλην. Ερυθρού Σταυρού.
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Η προσφορά της κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 θεωρείται
ως η κορυφαία μεταξύ των πολυαρίθμων συναδέλφων της, που
επιστρατεύθηκαν προς ενίσχυση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την τελευταία δεκαετία της ζωής της (1955-1965)
υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών
Ελλάδος. Απεβίωσε το 1965 στην Αθήνα και κηδεύτηκε από το
Μητροπολιτικό Ναό στις 10 Σεπτεμβρίου του 1965. Περί της
ονοματοδοσίας τής επ’ ονόματί της πλατείας και της τοποθέτησης
της προτομής της αναφερθήκαμε ήδη. Σας ευχαριστώ πολύ.
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Ι΄. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στη σύντομη αυτή εργασία αποφύγαμε να επαναλάβουμε μερικά
από τα ήδη πολύ γνωστά στοιχεία και ιδίως τα σχετικά με τη
σύγκριση Κεφαλληνίας – Μάλτας, γιατί υπήρξε πολλή ενασχόληση
επ’ αυτού του θέματος, και η Μάλτα, ως γνωστόν, έχει αποκλειστεί,
αφού όλοι πλέον γνωρίζουν το πώς και για ποιους λόγους έχει
αναμιχθεί με το εν λόγω θέμα, αλλά επί πλέον και ως μη έχουσα
να παρουσιάσει τα απαιτούμενα στοιχεία, τα οποία διαθέτει μόνον
η Κεφαλληνία. Και γενικά είναι πλέον ολοφάνερο ότι δεν υπάρχει
άλλος τόπος, που να σχετίζεται με το θέμα αυτό. Σύμφωνα λοιπόν
με τα σημερινά δεδομένα ισχύει εμφανώς πλέον ο ισχυρισμός του
κ. Warnecke, κατά τον οποίο, «δεν υπάρχει άλλος τόπος, που να
συγκεντρώνει τόσο μεγάλο πλήθος στοιχείων, όσο η Κεφαλληνία».
Τα στοιχεία δε αυτά συγκεντρώνει υπερπερισσώς, όπως είδαμε,
ο χώρος των Πεσσάδων. Ο Καθηγ. Ι. Μεσολωράς, με μόνα τα
ελάχιστα στοιχεία που έτυχε να ακούσει περί του οικισμού αυτού,
(και μάλλον τα άκουσε και αυτά πάρα πολύ αργά, γιατί στην ως άνω
εισήγησή του κατά το Α΄Πανιόνιο Συνέδριο -1914-, δεν φαίνεται
να έχει ακόμη την παραμικρή υποψία περί Κεφαλληνίας), λόγω
της ευθυκρισίας και της διαίσθησης που τον διέκριναν ευκόλως
προσανατολίστηκε ορθώς, και διείδε την υποκρυπτόμενη αλήθεια
περί της Κεφαλληνίας ως της Μελιτινής (ή Μελιτηνής ή Μελίτης)
των Πράξεων και των Πεσσάδων ως τόπου του ναυαγίου και της
διασώσεως του Αποστ. Παύλου. Από εδώ δυστυχώς έφυγε πολύ
μικρός και ερχόταν μόνο περιστασιακά και για πολύ λίγο, λόγω
και των σπουδών, αλλά από πολύ ενωρίς και των υψηλών του
καθηκόντων. Έτσι δεν είχε ευκαιρίες συναναστροφής μετά των
συγχωριανών του, τους οποίους, όπως προείπαμε, ούτε κάν είχε
προλάβει και να γνωρίσει, πολύ δε περισσότερο να ανταλλάξει και
απόψεις μετ’ αυτών, οπότε θα υπήρχε πιθανότητα κάτι να ακούσει
από τις μαρτυρίες που υπήρχαν εδώ. Να σημειώσουμε ακόμη
ότι, ο πατέρας του είχε έρθει στην Πεσσάδα εκ Φραγκάτων των
Ομαλών πριν μερικά μόλις χρόνια, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει
και οικογενειακή παράδοση για τον νέο τόπο. Χάθηκε επομένως
πολύς πολύτιμος χρόνος, και αρκετά αργότερα βλέπουμε να έχει
προσανατολισθεί ορθότατα μεν ως προς αυτό το θέμα, χωρίς
όμως και να προλάβει να ασχοληθεί περισσότερο και να αφήσει
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γραπτή εργασία. Ήδη δε ήταν και το γήρας προκεχωρημένον, και
ο πόλεμος εν εξελίξει, και το τέλος επί θύραις (+1942). Ας είναι η
Μνήμη του Αιωνία!
Και ναι μεν δεν πρόλαβε να ασχοληθεί περισσότερο και να
αφήσει γραπτή εργασία, αλλά η μαρτυρία του, που ευτυχώς
διεσώθη, αποτελεί σαφές δείγμα της γνώσεως, της ευφυΐας και της
ευθυκρισίας του. Εις όσους δε επιστήμονας και μή, έγινε γνωστή
η εκτίμησίς του περί της Κεφαλληνίας ως της Μελιτινής (ή
Μελιτηνής ή Μελίτης) των Πράξεων και των Πεσσάδων ως τόπου
του ναυαγίου και της διασώσεως του Απ. Παύλου, έγινε αποδεκτή
ως λογική και πειστική! Και μάλιστα, όπως προαναφέραμε,
εντυπωσίασε το γεγονός, ότι με πολύ ολίγα στοιχεία, που είχε υπ’
όψιν, προσανατολίστηκε ορθότατα! Επειδή δε ήταν άνθρωπος με
βαρύνουσα γνώμη και ιδιαίτερο επιστημονικό κύρος, θεωρούμε
ότι έχει ήδη συμβάλλει στην εμπέδωση του θέματος αυτού
στις συνειδήσεις τόσο του επιστημονικού κόσμου, όσο και του
ευρύτερου κοινού. Ήταν θετικό δε το ότι, η μαρτυρία αυτή
γνωστοποιήθηκε, όπως είδαμε, πολύ ενωρίς ως προς την παρούσα
περίοδο, με αποτέλεσμα να καταχωρηθεί ήδη στα Πρακτικά του
Α΄Συνεδρίου, αλλά λόγω της σπουδαιότητός της αναφέρθηκε και
κατά το Γ΄Συνέδριο, καθώς και στο Δ΄ και Καταληκτικό Συνέδριο,
όπως είχε χαρακτηριστεί το Συνέδριο αυτό, και μάλιστα στο τέλος,
ως επίλογος και επιστέγασμα αυτού!
Και διά να ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο των συμπερασμάτων:
Όπως έχει γίνει απ’ αρχής πλέον αντιληπτό, εδώ είναι
αναμφισβητήτως εμφανή τα ίχνη του Αποστ. Παύλου. Και ο
ισχυρισμός αυτός είναι απόλυτα δικαιολογημένος, αν λάβουμε υπ’
όψιν όλα τα μέχρι τώρα αναφερθέντα.
Δύο ναοί του Απ. Παύλου στις Πεσσάδες με παλαιοχριστιανική
προέλευση, κουβούκλια, λιτανείες, κυρίως για την ανομβρία, αλλά
και εις κάθε περίστασιν, μαρτυρία Warsberg για τον νέο Απόστολο
στις Πεσσάδες, επίσης μαρτυρίες για τη διάσωση, την παραμονή
και τη δράση του Απ. Παύλου εδώ, καθώς και εικονογραφία
του Απ. Παύλου μόνον εδώ και όχι σε άλλη περιοχή της Νήσου,
πλήθος Ναών και Μονών, Ναός αρχαιότατος της Ευαγγελιστρίας
«Παλαιόκτιστης» με σημαντικά σχετικά στοιχεία, μοναδικός
παλαιοχριστιανικός επίσης ναός των Αγίων Αποστόλων, όπως
και παλαιοχριστιανικός ναός του Αγίου Στεφάνου επί αρχαίου
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βωμού με αρχαία ψηφιδωτά πιθανόν της Γεωμετρικής περιόδου,
Μονή Εσταυρωμένου ή του Σταυρού με εντονότατη την εντόπια
παράδοση ότι είναι η αρχαιοτέρα της Νήσου, και που μόνο το όνομά
της μαζί με την Ανάσταση αποτελεί το κέντρο του κηρύγματος
του Απ. Παύλου. Επίσης τα κατ’ εξοχήν αναφερόμενα υπό μόνου
του Λουκά υπενθυμίζονται και τιμώνται, όπως θα δούμε και στη
συνέχεια, ως Ναοί στις Πεσσάδες, Άγιος Σώστης (όρμος και δύο
συνεχόμενα ακρωτήρια-ανατολικότερο και δυτικότερο-) με 9
επώνυμα ναυάγια, βάθη που ανταποκρίνονται στη διήγηση των
Πράξεων, ρεύματα, άνεμοι, αρχαιότατος οικισμός με ιδιαίτερη
σημασία, και όλα αυτά στηριγμένα σε όλα τα προγραφέντα
παρομαρτούντα εις το παρόν (και εις τα μέχρι τούδε αναφερθέντα
και εις τα επόμενα), είναι αδιάσειστα και ετερόκλητα στοιχεία
ιστορικά και φυσικά, τα οποία δεν συγκεντρώνει κανένας άλλος
τόπος σε ολόκληρο τον Μεσογειακό χώρο.
Είναι δε αξιοπερίεργο το πώς ένας σχετικά περιορισμένος
τόπος, όπως είναι οι Πεσσάδες, συγκεντρώνει τόσο μεγάλο
πλήθος ετεροκλήτων στοιχείων, που όλα όμως οδηγούν στο ίδιο
συμπέρασμα.
Πιστεύουμε ότι είναι καιρός πλέον να διακηρυχθεί η αλήθεια.
Ήδη η έρευνα έχει προχωρήσει εις βάθος και είναι τα πράγματα
πολύ πλέον ευδιάκριτα από ό, τι ήταν αρχικά.
Όπως λέγει και ο Απ. Παύλος για άλλο θέμα «η νύξ προέκοψεν,
η δε ημέρα ήγγικεν». (Ρωμ. 13, 12).
Συμπερασματικά λοιπόν θα λέγαμε ότι, όσο περισσότερο
εμβαθύνουμε στα ανωτέρω δεδομένα, τόσο διαπιστώνουμε ότι όλα
συνηγορούν εις το ότι: Η Κεφαλληνία είναι πράγματι η Μελιτινή (ή
Μελιτηνή ή Μελίτη) των Πράξεων και οι Πεσσάδες, ως ο οικισμός
που συγκεντρώνει, εκ περισσού μάλιστα, όλα τα απαιτούμενα
στοιχεία, είναι ο τόπος του ναυαγίου και της διασώσεως του
Αποστόλου Παύλου.
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[II. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1997]

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

-Στις οποίες έχουν προστεθεί και άλλες μεταγενεστέρως-

Οι πρόσθετες επισημάνσεις σκοπό έχουν, βάσει διαφόρων
στοιχείων, να επιλύσουν μερικές απορίες που έχουν διατυπωθεί
κατά καιρούς σχετικά με το εν λόγω θέμα. Οι πρώτες κατεγράφησαν
τον Δεκέμβριο του 1997 όμως με το πέρασμα των χρόνων και
καθώς κατά καιρούς διετυπώνοντο διάφορες απόψεις σχετικές
με επί μέρους θέματα, θεωρήσαμε σκόπιμο να απαντήσουμε στις
περιπτώσεις εκείνες, οι οποίες πάντοτε βάσει στοιχείων, όπως
προαναφέραμε, έχρηζον συμπληρώσεως ή και διορθώσεως.
1. Περί ταυτίσεως των τόπων ναυαγίου και παραμονής.
Σχετικώς με τον τόπο του ναυαγίου οφείλουμε να επισημάνουμε
ότι, ο τόπος αυτός (του ναυαγίου δηλ.) και ο τόπος παραμονής
των ναυαγών, ευρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση.
Τούτο εξάγεται από το ίδιο το κείμενο των Πράξεων (Κεφ. 28,
1-11) και κυρίως από τον στίχο 7, σύμφωνα με τον οποίο «Εν δε τοις
περί τον τόπον εκείνον υπήρχε χωρία τω πρώτω της νήσου ονόματι
Ποπλίω, ος αναδεξάμενος ημάς τρεις ημέρας φιλοφρόνως εξένισεν».
Δηλαδή διακρίνουμε μίαν αμεσότητα που δεν αφήνει περιθώρια
μεγάλων αποστάσεων ή δυσκόλων και μακρών συνεννοήσεων
μεταξύ του τόπου του ναυαγίου, των κτημάτων του Ποπλίου
και του τόπου παραμονής του. Αυτό επιβεβαιώνεται και από
τους αμέσως επόμενους στίχους 8 έως και 11. Σύμφωνα με τους
στίχους αυτούς, οι ασθενείς της νήσου προσήρχοντο στον Παύλο
ευρισκόμενον όχι μακράν από την κατοικία του Ποπλίου. Μετά
μάλιστα και από τη θαυμαστή θεραπεία του πατέρα του, σε καμμία
περίπτωση δεν θα άφηνε τον Παύλο ο Πόπλιος να εγκατασταθεί
κάπου μακριά.
Συμπερασματικά λοιπόν θα λέγαμε ότι δεν είναι καθόλου
εύκολο να αποσυνδεθούν οι τρείς τόποι, του ναυαγίου δηλ., των
κτημάτων και της παραμονής, οπότε οφείλουμε να παραδεχθούμε
ότι ταυτίζονται, ή ότι απέχουν ελάχιστα.
2. Σχετικά με τον προβληματισμό ως προς τις κινήσεις του Απ.
Παύλου στη Μελίτη, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Στην αρχή
του ταξιδίου όταν το πλοίο έφθασε στη Σιδώνα, ο εκατόνταρχος
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Ιούλιος, όπως σημειώνουν οι Πράξεις των Αποστόλων (27, 3),
«φιλανθρώπως χρησάμενος τω Παύλω επέτρεψε προς τους
φίλους πορευθέντα επιμελείας τυχείν», δηλ. ο εκατόνταρχος
συμπεριεφέρθη με φιλανθρωπία, εύνοια και εμπιστοσύνη προς
τον Παύλο και του επέτρεψε να συναντήσει τους φίλους του και
να τύχει της περιποιήσεώς των.
Στη Μελίτη όμως, όπως βλέπουμε στο 28ο Κεφ. των Πράξεων,
στίχ. 9, ήρχοντο οι κάτοικοι της Νήσου προς τον Παύλο, χωρίς
βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ο εκατόνταρχος δεν θα έδιδε
στον Παύλο άδεια περιοδειών, όπως και στην προηγουμένως
αναφερθείσα περίπτωση. Αν πάλι εγένοντο περιοδείες, δεν θα
εγράφετο αυτό στις Πράξεις, καθώς εγράφη και για την παραπάνω
περίπτωση (27, 3);
Όπως όμως δείχνει η περιγραφή, δεν χρειάστηκε, διότι αφ΄ ενός
ήρχοντο οι κάτοικοι προς τον Παύλο και έτσι δεν υπήρχε ανάγκη
να πηγαίνει ο Παύλος προς τους κατοίκους, αφ΄ ετέρου το νησί
πιθανόν να ήταν μεγάλο και αραιοκατοικημένο και με περιοχές
αρκετά αποκομμένες η μία από την άλλη λόγω της γεωφυσικής
του ιδιομορφίας, όπως συμβαίνει με την Κεφαλληνία, οπότε και
ο Παύλος δεν θα ήθελε να απουσιάσει επί μακρόν, φέρων εις
δύσκολον θέσιν τον εκατόνταρχον. Άλλωστε σε περίπτωση που
έφευγαν ξαφνικά λόγω εκτάκτως καλών καιρικών συνθηκών, θα ήταν
αδύνατη η επικοινωνία με τον Παύλο για τη σχετική ειδοποίηση.
Τούτο αυξάνει τις πιθανότητες ότι πρόκειται για το νησί μας.
Ήδη πολύ αργότερα το Πρακτικό της Λατιν. Επισκοπής του 1264
αναφέρει τους περισσότερους οικισμούς της Κεφαλληνίας, ως ο
καθένας να αποτελεί μία μικρή γειτονιά και σε αρκετή απόσταση
μεταξύ τους, που προήλθαν από τον ίδιο γενάρχη π.χ. «του
Κοργιάνου» (το μετέπειτα χωρίον Κοριάννα), -ό. π. σ. 71-, «του
Καραβά» (το μετέπειτα χωρίον Καραβάδος)-, ό. π. σ. 70- κ.ο.κ.
Όπως λοιπόν βλέπουμε δεν προκύπτει από κανένα σημείο της
περιγραφής κάποια κίνηση εκτός του τόπου της τριμήνου παραμονής
των ναυαγών. Άλλωστε ο Λουκάς, που περιέγραψε το όλο θέμα με
τόση λεπτομέρεια και ακρίβεια, θα ανεφέρετο και σ’ αυτό.
3. Σχετικά με την έρευνα του βυθού συμφωνούμε απολύτως
με τις διατυπωθείσες απόψεις του κ. Warnecke σε συζήτηση που
είχαμε πριν από μερικούς μήνες (1997).
Σύμφωνα με αυτές δεν αναμένεται τίποτε από την έρευνα του
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βυθού διότι: α) Το πλοίο προσάραξε στο διθάλασσο τόπο, όπου
και διελύθη. Οι αυτόχθονες δε, οπωσδήποτε θα ανέσυραν τα ξύλα
του για διάφορες χρήσεις.
β) Οι άγκυρες, σύμφωνα με τον κ. Warnecke, ήταν μολύβδινες,
οπότε και αυτές ανεσύρθησαν, γιατί ήταν πολλαπλές οι χρήσεις
του μολύβδου εκείνη την εποχή (στήριξη των στηριγμάτων –κοιν.
φούμπιες- των παραστάδων θυρών και παραθύρων κ.λπ.).
γ) Στην Κεφαλληνία έχουν καταλήξει από την αρχαιότητα και
μέχρι πρό τινος πολλά ναυάγια. Κι αν κάποιο εύρημα-υπόλειμμα
χαρακτηρισθεί ότι είναι εκείνης της εποχής θα είναι αδύνατον
να προσδιορισθεί αν προέρχεται από το πλοίο που μετέφερε τον
Παύλο ή από κάποιο άλλο πλοίο.
4. «Εγένετο δε τον πατέρα του Ποπλίου πυρετοίς και
δυσεντερίω συνεχόμενον κατακείσθαι». (Πράξ. 28, 8). Έχει
υποστηριχθεί κατά την ανακίνηση του εν λόγω θέματος η άποψη,
ότι η δυσεντερία αυτή προήλθε από ελονοσία, με αποτέλεσμα να
αναζητούμε υποχρεωτικά και έλη με στάσιμα νερά κ.λπ.
Όπως όμως είναι γνωστό, η δυσεντερία οφείλεται ή στην
αμοιβάδα Entomoela histolitica (στα θερμά κλίματα) ή στο
βακτηρίδιο των Shiga-Kruse (στα εύκρατα κλίματα) και ως εκ
τούτου δεν έχει καμμία σχέση με το πλασμώδιο του Laveran (δηλ.
της ελονοσίας).
Συνεπώς είναι μάταιη και η αναζήτηση ελωδών τόπων πλησίον
του τόπου παραμονής του Ποπλίου. Άλλωστε «ο πρώτος της
νήσου» γιατί να κατοικεί σ΄ έναν τόπο βαλτώδη και ανθυγιεινό;
Αλλά και στην περίπτωση που οι πυρετοί προήρχοντο από
ελονοσία, δεν είναι τελείως απαραίτητο, με τη διάδοση που είχε
στην αρχαιότητα η ασθένεια αυτή, να κατοικούσαν οπωσδήποτε
σε βαλτώδη τόπο.
5. Περί του όρου Μελίτη. Ο όρος αυτός ενδέχεται να ήταν,
όπως έχει υποστηριχθεί και στο παρελθόν, μια δεύτερη λαϊκή
ονομασία της Κεφαλληνίας ως νήσου μελιτοπαραγωγού, όπως
(μελιτοπαραγωγός) παραμένει μέχρι σήμερα ή από μυθολογικό
αίτιο (χαρίεσσα Νηρηίδα Μελίτη). Έχουμε πολλές ανάλογες
περιπτώσεις διπλής, κάποτε δε και τριπλής ονομασίας νήσων,
τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και μεταγενεστέρως. Αναφέρουμε
μερικά παραδείγματα: Θήρα-Σαντορίνη, Κέα-Τζιά, ΚέρκυραΚορφοί, Λέσβος-Μυτιλήνη, Λευκάδα-Αγία Μαύρα, Μελίτη-
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Σαμοθράκη, Σάμος-Κεφαλληνία-Μέλαινα, γιατί όχι και Μελίτη;
Στο σημείο αυτό δημιουργείται η απορία` μήπως ο Λουκάς
χρησιμοποίησε τον όρο που πρωτάκουσε από αυτούς τους
απλοϊκούς ανθρώπους για το σωτήριο αυτό τόπο και θέλησε να τον
απαθανατίσει έτσι όπως τον πρωτάκουσε; Τίποτε δεν μπορεί να
απαντήσει κανείς με βεβαιότητα. Βέβαια στο τέλος του παρόντος
θα παρατεθούν μερικές εισηγήσεις μου, μεταξύ αυτών και του ΣΤ΄
Συνεδρίου (2013) και εκεί υπάρχει εκτενής αναφορά περί του όρου
Μελίτη, για να μη μακρηγορήσουμε τώρα περί του θέματος αυτού.
6. Επίσης πολύς λόγος έχει γίνει για το θέμα, αν η ονομασία
Μελιτινή ή Μελιτηνή ή Μελίτη (υπάρχει εκτενής σχετική
αναφορά, όπως προαναφέραμε στο τέλος της προηγουμένης
παραγράφου), αναφέρεται σε ολόκληρη τη νήσο ή σε κάποια
χερσόνησο – τμήμα της. Είναι όμως ολοφάνερο ότι οι παρακάτω
φράσεις υποδηλώνουν νήσο και όχι χερσόνησο: α) « Εις νήσον δέ
τινα δει ημάς εκπεσείν». (Πράξ. 27, 26).
β) «Εν δε τοις περί τον τόπον εκείνον υπήρχε χωρία τω
πρώτω της νήσου ονόματι Ποπλίω….». (Πράξ. 28, 7). γ) Μετά
δε τρεις μήνας ανήχθημεν εν πλοίω παρακεχειμακότι εν τη νήσω,
Αλεξανδρίνω, παρασήμω Διοσκούροις». (Πράξ. 28, 11). Όπως
είναι γνωστό, όλα τα νησιά του δυτικοελλαδικού χώρου είναι πολύ
μικρά για να υποθέσουμε ότι ο όρος «πρώτος της νήσου» σημαίνει
ότι ο Πόπλιος ήταν Ρωμαίος διοικητής ενός τμήματος μόνο, μιάς,
κατ’ ακολουθίαν, μικρής νήσου, σύμφωνα με μία από τις πολλές
υποθέσεις που υπήρξαν λίγο μετά την ανακίνηση του θέματος.
Εάν θεωρήσουμε ορθή αυτή την άποψη, καταλήγουμε σε επισφαλή
συμπεράσματα. Έτσι, εάν π.χ. υποτεθεί, όπως και λίγο μετά την αρχή
της εμφανίσεως του θέματος υπετέθη, ότι ο τότε άοικος τόπος της
χερσονήσου της Λασης, εκτάσεως μόνον 3-4 τετρ. χλμ. εδιοικείτο
από έναν πρώτον, τότε ολόκληρο το νησί της Κεφαλληνίας με
οικισμένα όλα σχεδόν τα επί μέρους τμήματά του, από πόσους
πρώτους έπρεπε να διοικείται; Η ρωμαϊκή διοίκηση όμως ήταν
ιδιαίτερα αυστηρή και προσεκτική σε θέματα οργάνωσης και δεν
θα περιέπιπτε σε τέτοια ατοπήματα. Είναι επομένως σαφέστατο
ότι πρόκειται για μία ολόκληρη νήσο με μόνον ένα πρώτον. Άρα
ο όρος Μελιτινή (ή Μελιτηνή ή Μελίτη) αναφέρεται σε ολόκληρο
νησί και όχι σε χερσόνησο – τμήμα του. Άλλωστε και ο εγγύς
στη Λάση τόπος της αρχαίας Κράνης, μετά από κάποια φοβερή
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καταστροφή στις αρχές του Δ΄ π.Χ. αιώνος, είχε καταστεί έρημος
(Παρτς, σ. 211). Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι, όλα τα πρώην
διοικητικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένης και της αρχαίας Κράνης
(ειδικώς περί της μικρότητος της αρχαίας Κράνης βλ. Παρτς σ.
209-210. Υπάρχει η σχετική αναφορά στα παρακάτω) και επί της
ακμής τους ακόμη, εκ των πραγμάτων ολιγάριθμους κατοίκους
είχαν. Ως γνωστόν οι κάτοικοι της νήσου ησχολούντο κυρίως με
τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, και ως εκ τούτου
πρακτικώς ήταν αδύνατο να κατοικούν σε μεγάλα αστικά κέντρα
μακρυά από τους τόπους της εργασίας τους, και για τη δυσκολία
της μετάβασης, αλλά και για λόγους ασφάλειας των περιουσιών
και των αγαθών τους. Μόνο σε περίπτωση εχθρικής επιβουλής,
επιθέσεως και πολιορκίας συγκεντρώνονταν-όχι και όλοι, αυτό
ήταν αδύνατο- στα διοικητικά κέντρα για από κοινού άμυνα και
ασφάλεια. Μάλλον αυτός και ο λόγος, που ο Θουκυδίδης ναι μεν
ονομάζει την Κεφαλληνία τετράπολη, εννοώντας περισσότερο
πόλεις – κράτη και λιγότερο με τη σημασία των τεσσάρων πόλεων.
Απόδειξις ότι στις εν συνεχεία διευκρινιστικές ονομασίες των
πόλεων – κρατών δεν χρησιμοποιεί τα ονόματα των πόλεων, αλλά
τα ονόματα των επί μέρους λαοτήτων – «εθνοτήτων»: «κείται
δε η Κεφαλληνία κατά Ακαρνανίαν και Λευκάδα τετράπολις
ούσα, Παλλής (πληθυντικός, οι κάτοικοι της Πάλης), Κράνιοι,
Σαμαίοι, Προναίοι». (Θουκυδίδου Ξυγγραφή Β. II. 30). Ιδιαίτερη
αναφορά στην αρχαία Κράνη γίνεται από τον Ιωσήφ Παρτς εις
το έργο του «Κεφαλληνία και Ιθάκη-Γεωγραφική Μονογραφία»,
σσ. 200-211. Στις σελίδες μάλιστα 209 έως 211 αναφέρει: «Όλον
το εμβαδόν, το οποίον περιελαμβάνετο εις τα αμυντικά μέτρα,
από της νοτίας άκρας του επιπέδου μέχρι άνω επί της Ράχεως,
από του δυτικού τείχους του Καστελλίου και Πεζουλών μέχρι του
ανατολικού μετώπου, ήτω 1440 στρέμματα, επομένως τρις και
δεκάκις μεγαλύτερον της περιοχής του οχυρώματος της πόλεως
και του λιμένος.Τον σκοπόν των μακρών τούτων εξωτερικών
οχυρωμάτων διέγνω βεβαίως ο Riemann ορθώς. Προέκειτο δηλ. να
κατασκευάσωσι καταφύγιον των χωρικών και των ποιμνίων αυτών
εν κινδύνω πολέμου. Μόνον διά της συρροής των χωρικών ο ευρύς
περίβολοςκαθίστατο καθόλου ικανός προς άμυναν, η πόλις μόνη
ήτο πολύ μικρά, ώστε να παρατάξη ικανάς πολεμικάς δυνάμεις
προς αποτελεσματικήν φρούρησιν αυτής. Είναι φανερά η
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παρανόησις οι εντόπιοι να νομίζωσιν, ότι η αρχαία πόλις κατείχε το
μέγιστον μέρος του χώρου εντός του ευρέος εξωτερικού περιβόλου,
επομένως να χαρακτηρίζωσιν επιφάνειαν ελαιόφυτον πλησιέστατα
του ανατολικού μετώπου ως αγοράν». Και «…Υπολείπεται
τω όντι μόνον η παραδοχή, ότι οι Κράνιοι εκωλύθησαν εις την
αποπεράτωσιν του ευρέος περιβόλου. Έτι δε πριν αποπερατωθή
το οχύρωμα, ού την ανάγκην είχον αναγνωρίσει, φαίνεται ότι
ηττήθησαν υπό των φοβηθέντων αντιπάλων και εκωλύθησαν εις την
ανάπτυξιν των εαυτών δυνάμεων. Η εικασία αύτη υποστηρίζεται
περιέργως υπό των αργυρών νομισμάτων της πόλεως. Η εκτύπωσις
αυτών παύει ευθύς μετά το 370 π. Χ. αίφνης, όπερ μόνον
καταστροφή δύναται να εξηγήση. Η αφ’ εαυτής επιβαλομένη
σύναψις του εξαγομένου τούτου της νομισματογνωσίας προς τον
μη περατωθέντα περίβολον άγει εις πιθανόν προσδιορισμόν του
χρόνου της οικοδομής αυτού….». Σημαντική είναι η υποσημείωσις
1, της σελ. 209 περί της νομισματοκοποιίας των Κρανίων: «Perey
Gardner, Greek coins of the Br. Mus. Pelop, σελ. XLII: “Μικρόν
μετά το 370 π. Χ. η νομισματοκοποιία των Κρανίων, τουλάχιστον
η εξ αργύρου φαίνεται παύσασα. Πιθανώς την πόλιν έπληξε
δυστύχημά τι μη αναφερόμενον εν τοις ιστορικοίς αποσπάσμασι.”
Δεν αποκλείεται όμως, σημειούμεν εμείς, και αυτό θεωρούμεν ως
πλέον βάσιμον έχοντες υπ’ όψιν την σεισμικότητα της περιοχής,
το να συνέβη δηλ. σεισμός ανάλογος με αυτόν του 1953, οπότε
η καταστροφή ήτο ολοκληρωτική. Σημειώνει δε στη συνέχεια ο
Παρτς στη σ. 210: «Ήδη ο Biedermann υπέδειξε τα πολυάριθμα
συντρίμματα τα αναμεμιγμένα ενταύθα μετά του εδάφους. Ουδέν
των οικοδομημάτων της πόλεως εξέφυγε την καταστροφήν.
Εκτός τινων εν τοις βράχοις της φάραγγος προς νότον απέναντι
της Κουντουρούς λελαξευμένων τάφων ουδέν εκ πασών των
οικοδομών των Κρανίων διετηρήθη ή το τεράστιον δίκτυον των
αμυντικών αυτών έργων». Άρα επρόκειτο περί φοβερού σεισμού.
(Σε συζήτηση προ εικοσαετίας περίπου μου ανέφερε συνομιλητής
μου ότι η αρχαία Κράνη καταστράφηκε από ισχυρό σεισμό στις
αρχές του Δ΄ π. Χ. αιώνος. Αυτό βέβαια εξ υποθέσεως πίστευα
και εγώ, δεν θυμόταν όμως την πηγή από την οποία είχε την
πληροφορία αυτή. Μετά βέβαια από τα γραφόμενα υπό του
Παρτς, σ’ εμένα τουλάχιστον έχοντος και την εμπειρία των
σεισμών του 1953 και όχι μόνον, δεν μένει η παραμικρή αμφιβολία
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ότι επρόκειτο περί φοβερού σεισμού). Και συνεχίζει ο Παρτς στη
σ. 211: «Ποία καταστροφή εξηφάνισεν αυτήν (την πόλη), τούτο
ουδεμία παράδοσις αναφέρει. Το νήμα της ιστορίας κόπτεται
και το άλμα υπεράνω του χάσματος εις λήθην περιπεσσούσης
χιλιετηρίδος μεταφέρει ημάς κατά τον μέσον αιώνα προ άλλης
πόλεως. Η Κράνη κείται έρημος. Ο λαός από του κρασπέδου του
Κουτάβου απεχώρησεν εις το 5 χιλιόμετρα νοτιώτερον μακράν
της θαλάσσης κείμενον ορεινόν φρούριον του Αγ. Γεωργίου». Άρα
ήταν αδύνατο τον Α΄αιώνα μ. Χ. η αρχαία Κράνη να ήτο, όπως
έχει υποστηριχθεί εσχάτως, η έδρα του Ποπλίου, του «πρώτου της
νήσου» κατά τις Πράξεις των Αποστόλων.
[Σημ. Συντ/του: Απορούμε πώς ο Παρτς για τη μεγάλη
καταστροφή της αρχαίας Κράνης δεν υποπτεύεται την σεισμικότητα
της Νήσου. Δικαιολογούμε όμως τούτο, επειδή η περίοδος που
εγράφη η περί Κεφ/νίας και Ιθάκης εργασία του, δηλ. από λίγο
πριν του 1890 έως του 1890, ήταν μάλλον ήρεμη από πλευράς
σεισμών. Οι σεισμοί του 1636/37, που ομοίαζαν με τους σεισμούς
του 1953 συνέβησαν πολύ παλαιότερα και οι εκ τούτων πληγές
θα ήταν ολιγότερο ορατές και εν πολλοίς επουλωμένες, ενώ οι
σεισμοί του 1867 προξένησαν μεν πολλές καταστροφές με αρκετά
θύματα και τραυματίες, αλλά ήσαν πολύ ηπιώτεροι των σεισμών
του 1636/37, ούτε προξένησαν τόσα θύματα και τραυματίες.
Ομοίαζαν δε πολύ με τους σεισμούς του 2014. Επομένως ο Παρτς
δεν μπορούσε να φανταστεί το υπερμέγεθος των σεισμών τύπου
1953 ή 1636/37,. Αν είχε κάποια ανάλογη εμπειρία θα ερμήνευε
αδιστάκτως το μέγεθος της καταστροφής, αποδίδων αυτήν εις
φοβερόν σεισμόν, διότι μόνο τόσο μεγάλοι σεισμοί μπορούσαν να
επιφέρουν τόσο μεγάλη καταστροφή και καμμία εχθρική επίθεση.
Αυτοί οι μεγάλοι σεισμοί κατά κάποιες εκτιμήσεις συμβαίνουν
κάθε 300 χρόνια περίπου].
7. Οι τρεις ναοί του Απ. Παύλου στην Κεφαλληνία (δύο στις
Πεσσάδες και ένας στα Βάτσα της Παλικής) δεν φαίνεται να έχουν
κάποια σχέση με τον κόλπο του Λιβαδίου, όπως έχει υποστηριχθεί,
διότι ευρίσκονται σε σημεία τελείως απομακρυσμένα από αυτόν,
αλλά και εκ διαμέτρου αντίθετα προς τα δύο σημεία (ανατολικό
και δυτικό) της εισόδου του κόλπου. Αυτό θα μπορούσε να
υποστηριχθεί μόνο αν οι ναοί ήταν αντιστοίχως στο ακρωτήριο
Λαρδιγός (Κραναία) και στα Λέπεδα (Πάλη). Οι ναοί όμως των
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Πεσσάδων είναι σε σημείο τελείως αντίθετο από το ανατολικό
σημείο έναρξης της εισόδου του κόλπου, διότι ο τόπος αυτός
ευρίσκεται στα ΝΑ της Λειβαθούς και σε μεγάλη απόσταση, όπως
και ο ναός των Βάτσων στο επίσης αντίθετο σημείο από το δυτικό
σημείο έναρξης της εισόδου του εν λόγω κόλπου, διότι ευρίσκεται
στα ΝΔ της Παλικής, δηλ. και ο ναός αυτός σε μεγάλη απόσταση.
Και είναι γνωστόν τοις πάσι με ποίους τρόπους διενύοντο τότε οι
αποστάσεις αυτές.
8. (Μάϊος 2017). Μεταφέρουμε εδώ την ενημέρωσή μας προς
τον κ. Warnecke, η οποία έγινε από την πλατεία των Βλαχάτων,
όπως αναφέραμε αυτήν στη σ. 65 του παρόντος, και όπως αυτή
έχει αρχικώς καταγραφεί στην εργασία μας, η οποία τυπώθηκε
τον Αύγουστο του 1997, προκειμένου να κάνουμε τις παρακάτω
δέουσες επισημάνσεις. «Κατά τον περσινό περίπλου της Νότιας
Κεφαλλονιάς (πρωινές ώρες της17ης-8-1996), που κάναμε με τον
κ. Warnecke, του υποδείξαμε όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά
της περιοχής αυτής. Και όταν λίγες ημέρες μετά ανεβήκαμε στα
Βλαχάτα προκειμένου να τον βοηθήσουμε να έχει μία καλύτερη
συνοπτική εικόνα όλης της περιοχής (ήταν δηλ. από τις πρώτες
ενημερώσεις που του είχαμε κάνει) και της κατάληξης της
παραλίας της Ανατολικής και Νοτιανατολικής Λειβαθούς σε
πέντε οξείς διθάλασσους τόπους, αυτό του προξένησε ιδιαίτερη
εντύπωση. Εγώ μάλιστα παρετήρησα, και συμφώνησε σ’ αυτό ότι,
πριν 2000 χρόνια θα ήταν αρκετά μακρύτεροι και οξύτεροι, γιατί
είναι δεδομένη η διάβρωση των ακτών μας, όπως προαναφέραμε,
από τη συμμαχία σεισμών, βροχών και κυμάτων.
Εξέτασε καταλεπτώς ο κ. Warnecke με ισχυρές διόπτρες όλη
την ακτή και συμπλήρωσε: «Το μόνο πλέον που μένει είναι να δούμε
ποιος τόπος της Κεφαλληνίας διαθέτει τα περισσότερα στοιχεία.
Θέλω να δω και τα βάθη». Το βράδυ της ιδίας ημέρας του υπέδειξα
σε φωτοτυπία τον ειδικό χάρτη της Υδρογραφικής Υπηρεσίας
Πολεμ. Ναυτικού και παραβάλλοντας τα βάθη της περιοχής με
τα αναφερόμενα στις Πράξεις των Αποστόλων, διεπίστωσε ότι
ανταποκρίνονται πλήρως». Επειδή λοιπόν τον τελευταίο καιρό
-Απρίλιο 2017- είδαμε μετ’ εκπλήξεως παρουσίαση άποψης περί
του Τουρκοπόδαρου του Πλατύ Γιαλού ως ευλόγου τόπου του
ναυαγίου, θεωρήσαμε σημαντικό να προβούμε στις εν συνεχεία
επισημάνσεις, αφορώσες κυρίως εις την διάβρωση των ακτών μας
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και περισσότερο των προεξεχόντων ακρωτηρίων μας. Σχετικά
δε με την ονομασία «Βραχινάρι», δεν έχω υπ’ όψη μου τέτοια
ονομασία για το Τουρκοπόδαρο. Ίσως εκεί έγινε κάποια απόβαση
των Τούρκων κατά τις προσπάθειές τους για την κατάληψη της
Νήσου μας -ίσως αυτής του 1479- και εξ αυτού να προήλθε η
ονομασία αυτή (Τουρκοπόδαρο). Αν ίσως είχε και την ονομασία
Βραχινάρι, τούτο δεν συναντάται στις γνωστές πηγές: Παρτς,
Μηλιαράκη, Λιβιεράτο, Μοσχόπουλο, ούτε σε όλους τους χάρτες,
παλαιότερους και νεώτερους. Η ονομασία αυτή συναντάται μόνο
σε ορμίσκο, με υ στην ορθογραφία-Βραχυνάρι-, στην τοποθεσία
των Βάτσων της Παλικής, εκεί που βρίσκεται το εκκλησάκι του
Αγίου Νικολάου, πλησίον των ιχνών του αρχαίου ναού του
Ποσειδώνος (Σχετ. αναφ.: Γεωργ. Μοσχοπούλου: «Ιστορία της
Κεφαλονιάς», τόμ. 1ος, σσ. 31, 32 και 33).
Το Τουρκοπόδαρο απαρτίζετο μέχρι πρό τινος από ένα μικρό και
πετρώδες τμήμα της παραλίας του Πλατύ Γιαλού, το οποίο ήταν
συνεχόμενο με την αμμουδιά του Πλατύ Γιαλού από προεκτεινόμενη
από την αμμουδιά άμμο μέχρι αυτού, αλλά και ανατολικότερα
από της εναπομεινάσης σήμερα παραλίας. Ήταν δηλ. πλατύτερος
ο αιγιαλός, εξ ού και το όνομά του (Πλατύς Γιαλός), και η άμμος
λόγω της προστασίας του πετρώδους τμήματος διετηρείτο, με
αποτέλεσμα να έχει παραμείνει αμμώδης λωρίδα μέχρι αυτού.
Επομένως πριν 2000 χρόνια πόσο μεγαλύτερο ήταν το πλάτος
της αμμουδιάς του αιγιαλού; οπότε και θα συμπεριελαμβάνετο
αρκετά εντός αυτής και το μέχρι πρό τινος διατηρούμενο αυτό
τμήμα της; Άρα για τόσο παλαιά, ουδεμία πιθανότητα υπάρξεως
διθαλάσσου τόπου διαφαίνεται. Απεναντίας τα καθ’ αυτό και
όντως Ακρωτήρια της Νήσου μας παραμένουν Ακρωτήρια, έστω
κι αν έχουν χάσει ένα μέρος από το αρχικό μήκος τους από τη
συμμαχία σεισμών, βροχών και κυμάτων, όπως προαναφέραμε.
Στο ακριβέστατο και εγκυρότατο και όντως Μνημειώδες έργο,
το Λεξικό Δημητράκου διαβάζουμε: «διθάλασσος(-η)-ο(ν) μτγν.,
νεώτ. κ. δημ., αττ. διθάλαττος ο διαιρούμενος, διασχιζόμενος,
ο σχηματίζων δύο θαλάσσας: Στράβ.2,5,22 τον Εύξεινον
προσαγορευόμενον πόντον. έστι δέ διθάλαττος τρόπον τινά
ούτος, Διον. Περ. 156 εκ τούδ’ άν καί πόντον ίδοις διθάλασσον
εόντα (επί του Ατλαντικού)` 2) επί χερσονήσου, ακρωτηρίου,
πόλεως κττ., ο επί δύο θαλασσών κείμενος, ο βρεχόμενος υπό δύο
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θαλασσών: ΚΔ Πράξ. 27,41 περιπεσόντες δέ εις τόπον διθάλασσον
επώκειλαν την ναύν, Δίων Χρ.5,9, Παλαμ. Ύμν. Αθ. 5,39 και
μόνο σαν αγνάντεψες.. Ι τη χώρα τη διθάλασση». Εκ πασών των
ανωτέρω ποικίλων και ορθών ερμηνειών , για το υπό εξέταση θέμα
μας, θεωρήθηκε υπό πάντων ως η πλέον αρμόζουσα, αυτή του
ακρωτηρίου. Η αμμώδης βέβαια λωρίδα του Τουρκοπόδαρου που
εγνωρίσαμε εμείς, καθώς και το ανατολικό τμήμα της αμμώδους
παραλίας του Πλατύ Γιαλού διετηρήθησαν μέχρι το απόγευμα
της 5ης Μαΐου 2004, όταν δηλ. ξέσπασε μία φοβερή τρικυμία
(άνεμοι ΝΝΔ Οστρογάρμπι δηλ.), η μεγαλύτερη από όσες έχω δει
μέχρι τώρα` μεγαλύτερη και από τις τρικυμίες του φθινοπώρου
και του χειμώνος. Όντως φαινόμενο, όχι μόνο για την ένταση και
το μέγεθος, αλλά και διά το προκεχωρημένον της εποχής. Όπως δε
είναι γνωστόν διά τα φυσικά φαινόμενα, ως επί το πλείστον, σχεδόν
πάντοτε: ό,τι γίνεται, όσο ακραίο κι αν είναι, έχει ξανασυμβεί στο
παρελθόν, και θα ξανασυμβεί και στο μέλλον. Επανερχόμαστε στην
5η Μαΐου 2004. Η καντίνα του Πλατύ Γιαλού, καθώς και αυτή
της παραλίας του Τραπεζακίου-στο μυχό δηλ. του Κόλπου των
Λουρδάτων-ξερριζώθηκαν και επέπλεαν σαν κανονικά πλεούμενα.
(Για τη γενική πτώση-γραμματολογικώς- «του Πλατύ Γιαλού»
δεν χρησιμοποιήσαμε ούτε την πτώση της αρχαίας Γραμματικής:
«του πλατέως», ούτε τη γενική της Γραμματικής της δημοτικής:
«του πλατιού», αλλά την εδώ πάντοτε χρησιμοποιούμενη:
«του πλατύ»). Επίσης κατά την τρικυμία αυτή κυριολεκτικώς
εγδάρησαν όλες οι νότιες ακτές του νησιού μας. Ιδιαίτερα η παραλία
της τοποθεσίας Βρύση της Πεσσάδας, όπου από πανέμορφη και
αμμώδης που ήτο, κατέληξε ένας αφιλόξενος ξερότοπος γεμάτος
από πέτρες , καθώς έχασε την άμμο της όχι μόνο στην ξηρά,
αλλά και υποθαλασσίως και μάλιστα σε αρκετή απόσταση από
τη γραμμή του φλοίσβου. Βέβαια με το πέρασμα μερικών ετών
και την επίδραση άλλων μεταγενεστέρων τρικυμιών η κατάσταση
σχεδόν απεκατεστάθη, όμως όχι τελείως. Επίσης στην παραλία
του Πλατύ Γιαλού, το Τουρκοπόδαρο από την τρικυμία αυτή όχι
μόνο έχασε την αμμώδη λωρίδα του , αλλά αφαιρέθηκε και άλλη
επί πλέον μεγάλη ποσότητα άμμου, με αποτέλεσμα το βάθος της
θαλάσσης στο χώρο της αμμώδους λωρίδας να είναι τώρα 2 μέτρα.
Ομοίως χάθηκε και το ανατολικό τμήμα της αμμουδιάς του Πλατύ
Γιαλού. Επομένως αυτός ο τόσο ασταθής τόπος δεν έχει καμμία
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σχέση με τον «διθάλασσο τόπο» των Πράξεων, όπου «η μεν πρώρα
ερείσασα έμεινεν ασάλευτος, η δε πρύμνα ελύετο υπό της βίας
των κυμάτων» (Πράξ. 27,41). Αλλά και τα άλλα χαρακτηριστικά
του τοπίου εις το οποίο αναφέρονται οι Πράξεις ουδεμία σχέση
έχουν με την περιοχή του Πλατύ και του Μακρύ Γιαλού και του
Κόλπου του Λιβαδίου. Απεναντίας όλα έχουν πλήρη ανταπόκριση
εις όσα επαρουσιάσαμε κατά τα Συνέδρια περί Αγίου Σώστη, περί
του Κόλπου των Λουρδάτων, περί της οροσειράς του Αίνου και
της επιδράσεώς της εις τους Νοτίους, ΝΝΔ και ΝΔ ανέμους,
πράγμα το οποίο ανεγνώρισε και ο λίαν ειδικός στην Επιστήμη
της Ναυτικής, ιδιαίτερα της Ναυσιπλοΐας, της Ναυπηγικής, της
Γεωφυσικής, χρηματίσας μάλιστα και πλοίαρχος επί σειρά ετών σε
ταξίδια μακρών αποστάσεων κ. W. Stecher. (Βλ. σχετ. Πρακτικά
Γ΄ Συνεδρίου -1999- σσ. 402, 403, 405).
Επανερχόμαστε λοιπόν εις τα αρχικά του επί μέρους τούτου
κεφαλαίου.
Σύμφωνα με την αρχική παρατήρησή μου οι
μεταβολές των ακτών μας δεν προέρχονται μόνο από τις τρικυμίες,
αλλά όπως επισημάναμε, από τη συμμαχία σεισμών, βροχών και
κυμάτων, που είναι και το πλέον σύνηθες, καθώς -θα προσθέταμε
ακόμη- και από τις συστολές και τις διαστολές λόγω των συνεχώς
εναλλασσομένων ποικίλων θερμοκρασιών. Θα αναφερθώ στη
συνέχεια δειγματοληπτικώς σε τέσσαρες περιπτώσεις διαβρώσεως
στην περιοχή μας πριν διατυπώσω το τελικό συμπέρασμά μου. α).
Το ολίγον δυτικότερο Ακρωτήριο Άγιος Σώστης μετά την αιχμή του,
και επί της ιδίας ευθείας έχει μικρότατο νησίδιο, μία σκληρότατη
πέτρα στην ουσία, υψούμενο άμεσα από τον επίσης σκληρότατο
συνεχόμενο βυθό και στη συνέχεια και επί της αυτής ευθείας
ακολουθεί το επίμηκες νησίδιο Ξερονήσι-αυτό είναι το όνομά
του-σαν επέκταση του Ακρωτηρίου, το οποίο μάλιστα (νησίδιο)
στο μέσον του και καθ’ όλο του το πλάτος φέρει βαθύτατη σχισμή,
πιθανότατα από τους σεισμούς του 1953. Τί σημαίνουν όλα αυτά;
Είναι προφανές ότι και τα τρία εν λόγω τμήματα –ακρωτήριο,
ενδιάμεση πέτρα και Ξερονήσι ήταν παλαιότερα συνενωμένα και η
διάβρωση από τους σεισμούς, τις βροχές και τα κύματα, αλλά και
από τις συστολές και τις διαστολές των συνεχώς εναλλασσομένων
ποικίλων θερμοκρασιών, επέφεραν τον διαμελισμό του ακραίου
τμήματος του Ακρωτηρίου. Ευκόλως δε αντιλαμβανόμαστε πόσο
μεγαλύτερο ήταν το αρχικό του μήκος. β). Το ολίγον ανατολικότερα,

96

γειτονικό και παράλληλο Ακρωτήριο Άγιος Σώστης-που είναι ο
όντως ακριβής τόπος του ναυαγίου` στο γιατί, έχουμε αναφερθεί
σε άλλα σημεία του παρόντος- έχει απολέσει σημαντικά τμήματά
του, περισσότερο στα λιγότερο σκληρά μέρη του, τόσο άνωθεν και
προ της αιχμής του, λόγω διαβρώσεως, κυρίως υπό των αγριωτάτων
κυμάτων που δέχεται, όσο και προς τα δυτικά της αιχμής του, υπό
των σεισμών αποκολλυθέντα. (περί της κοινής ονομασίας Άγιος
Σώστης των δύο παραπλησίων ακρωτηρίων, καθώς και του Όρμου,
όπως επίσης και της συνεχομένης παραλίας έχουμε ήδη αναφερθεί
στο Κεφάλ. Άγιος Σώστης, σσ. 56, 62 του παρόντος ). Εξ αυτών
άλλα βυθισθέντα εις το μεγάλο βάθος που υπάρχει εκεί, τα οποία
όμως φαίνονται καθαρότατα όταν υπάρχει νηνεμία και άλλα
κρεμώμενα προς το παρόν, καθώς έχουν σφηνωθεί μεταξύ τους
κατά την πτώση και ευρισκόμενα, ως σαφώς εκτιμάται, σε κάποια
προσωρινή ισορροπία. Και άλλα επίσης σκληρότατα τμήματά του
περί την αιχμή του, που προφανώς λόγω της σκληρότητός τους
διατηρούνται μάλλον, ή σχεδόν όπως ήταν και τότε που σ’ αυτά
συνέβη η προσάραξις. Στη ΒΑ. πλευρά του Ακρωτηρίου αυτού
εσώζετο ελαχιστότατο τμήμα της Μεγάλης Σπηλιάς, μέχρι της
μετέπειτα διαμορφώσεως του χώρου` τώρα διασώζεται μόνο το
τοπωνύμιο. Λίγο δυτικότερα οι προ ημών, όχι μόνο της ηλικίας του
πατρός μου, που πολλές φορές ανεφέρετο σ’ αυτό που ακολουθεί
(στην τότε σκάλα δηλ.), αλλά και άλλοι νεώτεροι, ενεθυμούντο
άτεχνη σχηματισμένη σκάλα, εύκολα όμως χρησιμοποιούμενη,
η οποία έχει εξαφανισθεί λόγω της διαβρώσεως. Ακολουθούσαν
κάποια μικρά κτήματα(αρμάκια σκαλωτά), τα οποία εγώ έφθασα
καλλιεργούμενα, αλλά που μέσα σε λίγα χρόνια εξαφανίστηκαν
και αυτά, κυρίως λόγω των βροχών και των κυμάτων. Πόσο λοιπόν
μεγαλύτερο, κυρίως κατά το πλάτος, ήταν και το ακρωτήριο αυτό
και μάλιστα προ 2000 χρόνων; γ). Το Ακρωτήριο Λιάκας` το
νοτιότερο άκρο της Λειβαθούς. Από την πολλή διάβρωση, ίσως
και εκ του ότι το έδαφός του δεν είναι ιδιαίτερα σκληρό, αλλά και
εκ της ανωτέρω συμμαχίας σεισμών, βροχών και κυμάτων, ιδίως
κατά τα τελευταία χρόνια έχει καταντήσει λίγο προ της αιχμής
του διάτρητο! Το λεπτό τμήμα της επιφανείας του εδάφους, που
έχει απομείνει άνωθεν της διατρήσεως αυτής, και που θυμίζει
αδύναμο γεφυράκι έτοιμο προς κατάρρευση, είναι το μόνο
δείγμα που μαρτυρεί την μέχρι πρό τινος συμπαγή συνοχή τού

97

οσημέραι διαβιβρωσκομένου ακραίου τμήματος του ακρωτηρίου.
Αλλά και το υπόλοιπο μεγάλο τμήμα του ακρωτηρίου έχει επίσης
παρουσιάσει και αυτό αρκετά δείγματα διαβρώσεως. Και δ).
Η βραχονησίδα Δίας. «Τα θαλάσσια Μετέωρα», όπως την είχε
χαρακτηρίσει ο αείμνηστος Καθηγητής Σπ. Μαρινάτος εις το έργο
του «Κεφαλληνία-Ιστορικός και Αρχαιολογικός Περίπατος», όπου
στη σ. 33 γράφει: «Η επίσκεψις όμως του βράχου τούτου και των
γειτονικών είναι πάντοτε ενδιαφέρουσα, διότι αποτελούν το πάρισον
(σ.σ. το ίσον ή το σχεδόν ίσον) των Μετεώρων της Θεσσαλίας,
αλλά θαλασσίων εδώ». Υψηλή βραχονησίδα νοτίως της Λειβαθούς
(από την επιφάνεια της θαλάσσης μέχρι και της επιφανείας του
χώρου του Ναού -λίγο δηλ. πιο κάτω από την κορυφή της- υπάρχει
σκάλα με 138 σκαλιά, μερικά εξ αυτών λαξευμένα στο βράχο –στα
χαμηλότερα και στα υψηλότερα σημεία- και άλλα κατασκευασμένα
από μικρές πέτρες, άμμο και ασβέστη). Νοτίως λοιπόν της Λειβαθούς
«…κείται νησίδιον ο Δίας, εφ’ ού υπάρχει μονίδιον Παναγία του
Δία καλούμενον` απέχει της ξηράς 2/3 του μιλίου», «Απέναντι δε
της παραλίας πρόκειται η νησίς Δίας, εφ’ ής Μονή καλουμένη της
Παναγίας των Βλαχερνών. Εορτάζει 2 Ιουλίου…
Μοναχοί 3». (Μηλιαράκης, σσ. 13, 32 και 35,-Αθήνησιν,1890-).
Το έδαφός του και τα βραχώδη τμήματα που το απαρτίζουν
είναι ιδιαίτερα σκληρά. Όμως το ύψος του, η θέσις του εις το
ανοικτό πέλαγος-άμεσος έκθεσις εις τα κύματα- και οι σεισμοί,
του έχουν επιφέρει αφαίρεση πολλών και ευμεγέθων τμημάτων, τα
οποία εν ώρα νηνεμίας διακρίνονται βυθισμένα πέριξ αυτού.(Σχετ.
φωτογρ. στο παράρτημα του παρόντος) Άρα και στην περίπτωση
του Διός η διάβρωσις είναι καταφανής.
Αφού λοιπόν λάβουμε υπ’ όψιν όλα αυτά, εύκολα διαπιστώνουμε
την αλήθεια της αρχικής θέσεώς μας, σύμφωνα με την οποία: Τα
καθ’ αυτό Ακρωτήρια της Νήσου μας παραμένουν Ακρωτήρια άχρι
του νύν, έστω κι αν έχουν χάσει ένα μέρος από το αρχικό μήκος
τους, από τη συμμαχία σεισμών, βροχών και κυμάτων` απεναντίας
το Τουρκοπόδαρο βάσει της αναφερθείσης προϊστορίας του,
φαίνεται αδύνατο να απετέλεσε τον «διθάλασσο τόπο» των
Πράξεων. Άλλωστε εάν εκεί είχε συμβεί το σημαντικότατο αυτό
γεγονός, της διασώσεως του Αποστόλου των Εθνών, δεν θα υπήρχε
κάποιο χριστιανικό ίχνος;
9. Θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε δι’ ολίγων και στη
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συνοδεία του Αποστόλου κατ’ εκείνο το ταξίδι, ώστε η παρούσα
εργασία να μη μείνει ελλιπής σχετικά με το σημαντικό αυτό θέμα.
Στα Συνέδρια υπήρξε κάποια περιορισμένη ενασχόληση με αυτό,
(πλην της περιπτώσεως του Λουκά επειδή αυτός περιέγραψε
το θέμα του ταξιδίου και του ναυαγίου) όχι ως μη σημαντικό,
αλλά επειδή αφ’ ενός είναι σαφείς οι αναφορές των Πράξεων
σε αυτό, και αφ’ ετέρου επειδή το θέμα των Συνεδρίων ήταν,
εάν η Κεφαλληνία ήταν πράγματι η νήσος του ναυαγίου και
της διασώσεως, ή εάν επρόκειτο για κάποια άλλη νήσο. Εμείς
θα αναφερθούμε δι’ ολίγων, όπως προαναφέραμε, προκειμένου
να υπάρξει μία σύντομη πληροφόρηση σ’ αυτό το σημείο, διότι
τον Πρωτοκορυφαίο Απόστολο συνόδευαν δύο σημαντικότατες
προσωπικότητες. Αυτοί ήταν` ο Απόστολος και Ευαγγελιστής
Λουκάς, ο οποίος στα δύο τελευταία Κεφάλαια των Πράξεων των
Αποστόλων (27ο και 28ο ), περιέγραψε το ταξίδι, το κατά τον
πλουν ναυάγιο, καθώς και τη διάσωση του Απ. Παύλου και όλων
των συμπλεόντων, την παραμονή τους στο νησί της διασώσεως
επί τρίμηνο, τη φιλοξενία των κατοίκων, καθώς και όσα συνέβησαν
κατά το τρίμηνο αυτό διάστημα, και ακολούθως τη συνέχεια του
ταξιδίου εκείνου μέχρι τη Ρώμη, όπως επίσης κατέγραψε και άλλες
σημαντικές πληροφορίες. Το ότι ήτο ακόλουθος του Παύλου
κατ’ εκείνο το ταξίδι συμπεραίνεται και από τον τρόπο γραφής
πολλών ρημάτων που χρησιμοποιεί σε α΄ πληθυντικό πρόσωπο,
επειδή συμπεριλαμβάνει και τον εαυτό του στα γενόμενα.
Σημειώνουμε μόνο μερικά από τα πολλά παραδείγματα, που
υπάρχουν στα δύο αυτά κεφάλαια. «Ως δε εκρίθη αποπλείν ημάς
εις την Ιταλίαν…» (27,1), «επιβάντες δε πλοίω Αδραμυττηνώ…
ανήχθημεν…» (27,2), «τη δε ετέρα κατήχθημεν εις Σιδώνα…» (27,
3), «κακείθεν αναχθέντες υπεπλεύσαμεν την Κύπρον…» (27, 4),
«…ήλθομεν εις τόπον τινά καλούμενον Καλούς λιμένας…» (27, 8),
«συναρπασθέντος δε του πλοίου και μή δυναμένου αντοφθαλμείν τω
ανέμω επιδόντες εφερόμεθα» (27, 15), «Ως δε τασσαρεσκαιδεκάτη
νυξ εγένετο διαφερομένων ημών εν τω Αδρία…» (27, 27), «ήμεν
δε εν τω πλοίω αι πάσαι ψυχαί διακόσιαι εβδομήκοντα έξ», (27,
37), «Εν δε τοις περί τον τόπον εκείνον υπήρχε χωρία τω πρώτω
της νήσου ονόματι Ποπλίω, ος αναδεξάμενος ημάς τρεις ημέρας
φιλοφρόνως εξένισεν», (28, 7), «Μετά δε τρεις μήνας ανήχθημεν
εν πλοίω παρακεχειμακότι εν τη νήσω, Αλεξανδρίνω, παρασήμω
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Διοσκούροις», (28, 11), «…ού ευρόντες αδελφούς παρεκλήθημεν
επ’ αυτοίς επιμείναι ημέρας επτά, και ούτως εις την Ρώμην
ήλθομεν», (28,14). Η μνήμη αυτού τιμάται την 18ην Οκτωβρίου,
αλλά και κατά την Εορτή των Εβδομήκοντα Αποστόλων στις 4
Ιανουαρίου. Το δεύτερο δε σημαντικότατο πρόσωπο ήταν ο επίσης
Απόστολος και συνεργάτης του Παύλου Αρίσταρχος ο Μακεδών
Θεσσαλονικεύς. Γράφει ο Λουκάς στο 27ο Κεφ. Των Πράξεων,
στίχ. 2: «επιβάντες δε πλοίω Αδραμυττηνώ μέλλοντες πλειν τους
κατά την Ασίαν τόπους ανήχθημεν, όντος συν ημίν Αριστάρχου
Μακεδόνος Θεσσαλονικέως». Πρόκειται για σπουδαίο ακόλουθο
και εκλεκτό συνεργάτη του Παύλου και Απόστολο εκ των
Εβδομήκοντα, ο οποίος εχρημάτισε και Επίσκοπος Απαμείας της
Συρίας. Η μνήμη αυτού τιμάται την 14ην Απριλίου μετά των, από
τους Εβδομήκοντα, Πούδη και Τροφίμου, την 27ην Σεπτεμβρίου
μετά των, επίσης Αποστόλων, Μάρκου και Ζήνωνος. (Κολ. Δ΄ 10
και Φιλήμ. 23), καθώς και την 4ην Ιανουαρίου, ημέρα της Μνήμης
των Εβδομήκοντα Αποστόλων.
Εις τον Μεγάλο Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας
(Τόμος 4ος –Απριλίου 14-, σσ. 232-234), διαβάζουμε:
«Αρίσταρχος, Πούδης και Τρόφιμος οι Άγιοι Απόστολοι ήσαν
εκ των Εβδομήκοντα Αποστόλων, ηκολούθησαν τον μέγαν
Απόστολον Παύλον, κηρύττοντες το Ευαγγέλιον του Χριστού
και συγκακοπαθούντες μετά του διδασκάλου αυτών Παύλου εις
όλους τους διωγμούς αυτού και τους πειρασμούς. Αφ’ ού δε ο
μακάριος Παύλος απεκεφαλίσθη, τότε και αυτοί απεκεφαλίσθησαν
υπό του Νέρωνος…. Ο θείος Παύλος ποιείται μνείαν του Αγίου
τούτου Αποστόλου εις την προς Κολασσαείς Επιστολήν του
λέγων` “Ασπάζεται υμάς Αρίσταρχος ο συναιχμάλωτός μου…”
(Δ΄ 10), και εν τη προς Φιλήμονα 23 “Ασπάζεταί σε…Μάρκος,
Αρίσταρχος…οι συνεργοί μου”». Εις υποσημείωσιν δε των ανωτέρω
σελίδων (Τόμ. Δ΄, Μεγ. Συναξ. δηλ. σελ. 232-234 ) μεταξύ άλλων
αναφέρεται: «…Άλλωστε λόγω του διωγμού και του από πόλεως
εις πόλιν κηρύγματος και ως ακόλουθος του θείου Παύλου δεν ήτο
δυνατόν να παραμείνη έως τέλους εις την Απάμειαν, της οποίας
εχειροτονήθη Επίσκοπος. Διατί όχι και να συνελήφθη εν Ρώμη ως
ακόλουθος του θείου Παύλου κατά το εις Ρώμην ταξίδιον αυτού;
Ο θείος Παύλος-όπως είδομεν ανωτέρω- ποιείται μνείαν τούτου
εις την προς Κολασσαείς Επιστολήν του λέγων` «Ασπάζεται
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υμάς Αρίσταρχος ο συναιχμάλωτός μου…» (Δ΄10). Επίσης εις
τον Μεγάλο Συναξαριστή (Τόμ. 9ος , 27 Σεπτεμβρ., σσ. 630-631)
διαβάζουμε: «Ούτος λοιπόν εφάνη άλλος δεύτερος Ιωάννης
Βαπτιστής κατά την τροφήν. Καθότι και αυτός έτρωγεν, ως
εκείνος, μόνον ακρίδας, ήτοι άκρας των δένδρων και ακρόδρυα και
μέλι, χόρτον δηλαδή το καλούμενον μελέαγρον, ή κατ’ άλλους μέλι
άγριον` και καθότι και αυτός ήτο ενδεδυμένος ένδυμα δερμάτινον.
Έγινε δε ούτος Επίσκοπος Απαμείας της εν Συρία, και όλους τους
εκεί ευρισκομένους απίστους επέστρεψεν εις την της αληθείας και
ευσεβείας επίγνωσιν».
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ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΠΡΟΟΠΤΟ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ
ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΝ ΜΑΛΤΑ
Στα πλαίσια ανταλλαγής τηλεκαρτών, τα παιδιά μου έλαβαν
προ μηνών (αυτό έγινε κατά το έτος 2000) από την Ολλανδία μία
τηλεκάρτα της Μάλτας, η οποία κυριολεκτικώς μας εξέπληξε.
Στη μία όψη υπάρχει φωτογραφία Γραμματοσήμου, το οποίο
εξέδωσε η Μάλτα το 1966 για τα 400 χρόνια από το μέγα γεγονός
της μη υποδουλώσεώς της στους Οθωμανούς.
Τότε ως γνωστόν, κατά τη διάρκεια της απειλής (1565) και επειδή
το ηθικό των κατοίκων είχε καταπτοηθεί, οι Ιωαννίτες Ιππότες τους
ενεθάρρυναν να αγωνισθούν με κάθε τρόπο ώστε «να μην παραδοθεί
στους Οθωμανούς το νησί τους, στο οποίο διεσώθη ως ναυαγός
ο Απόστ. Παύλος», όπως τους είπαν. (Περί της συνδέσεως του
ονόματος της Μάλτας με τον Απόστ. Παύλο, που ξεκινά μόλις τότε,
βλέπε σχετικώς π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού «Ο Απ. Παύλος στην
Κεφαλληνία. Η ανακάλυψη του Dr. H. Warnecke και η σημασία
της», έκδ. της Ι. Μητροπόλεως Κεφαλληνίας 1993, σσ. 28-30).
Στο επάνω λοιπόν μέρος του Γραμματοσήμου απεικονίζεται ο
χαρακτηριστικός σταυρός των Ιωαννιτών Ιπποτών και ακριβώς από
κάτω, ανάμεσα στις δύο χρονολογίες 1566-έτος που απωθήθηκαν
οι Οθωμανοί- και 1966, υπάρχει ναός του Παύλου, (ίσως ο
πρώτος που θεμελιώθηκε τότε για πρώτη φορά, γιατί δεν υπήρξαν
προγενέστεροι, οι δε υπόλοιποι κτίσθηκαν στη συνέχεια), πιο κάτω
δε, εικονίζεται ο Απ. Παύλος εργαζόμενος –πιθανόν κατασκευάζων
σκηνήν ως σκηνοποιός-, άνωθεν δε αυτού υπάρχει όρθιος ανήρ,
μάλλον ο Πόπλιος, κάτω δε και αριστερά είναι αναγεγραμμένη η
λέξη MALTA. (Στο Αρχειακό υλικό χαρτών, φωτογραφιών κ.λπ.
στο τέλος του παρόντος, παραθέτουμε φωτογραφίες και των δύο
όψεων της τηλεκάρτας).
Από τότε λοιπόν (1565) άρχισε και η σχετική κίνηση γύρω από
το όνομα του Παύλου. Πριν από την περίοδο αυτή δεν υπάρχει
στη Μάλτα καμμία αναφορά στο όνομά του, ούτε αναφέρεται
ουδαμού ύπαρξη ναού αφιερωμένου εις αυτόν. Ο δε καθεδρικός
ναός του Απ. Παύλου στη Βαλέττα, κτίστηκε μόλις το 1844
(π. Γεωργ. Δ. Μεταλληνού ό. π. σ. 30).
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[III. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999]

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΑΟΥ
ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΣΣΑΔΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΝΑΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΑΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΖ΄ (17ΗΣ) ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΣ
ΗΜΕΡΑΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ
Όπως είδαμε, η περιοχή μας διαθέτει πλήθος στοιχείων, που όχι
απλώς ενισχύουν, αλλά κυριολεκτικώς δικαιώνουν την πεποίθηση
του κ. Warnecke ότι Μελίτη των Πράξεων και Κεφαλληνία
ταυτίζονται.
Έτσι λοιπόν αισθανόμενοι το μέγεθος της ευθύνης, λόγω των
πολλών αυτών στοιχείων, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες
(1996) τόσο ως Κοινότητα, όσο και ως Πολιτιστικός Σύλλογος.
Ως Κοινότητα αποφασίσαμε: α) Να ονομασθεί η οδός, που
διέρχεται από την μέχρι σήμερα ονομαζομένη τοποθεσία «Άγιος
Παύλος», η οποία όπως προαναφέραμε είναι ο χώρος των δύο
αρχαίων ναών, «Οδός Αγίου Παύλου».
β) Να ανεγερθεί Νέος Ναός του Αποστόλου Παύλου κατόπιν
συνεννοήσεως με τον Σεβ. Μητροπολίτη μας, προκειμένου να
αποτελέσει τη συνέχεια των ανωτέρω δύο Παλαιοχριστιανικών
Ναών που υπήρξαν εδώ επ’ ονόματι του Αποστόλου.
γ) Ορίσαμε ειδικό έμβλημα της Κοινότητας περιλαμβάνον: i.
Άγκυρα, ως παλαιό αγκυροβόλιο που ήταν το χωριό μας, αλλά και
λόγω καταλήξεως και διασώσεως πολλών ναυαγών. ii. Εικονίδιο με
την προτομή του Αποστ. Παύλου για τους προαναφερθέντες ήδη
λόγους και iii. Κλάδο ελαίας, επειδή ο οικισμός μας είναι εν μέσω
πυκνού ελαιώνος –όπως αναφέρεται και από τους περιηγητές της
Νήσου-, αλλά και ως συμβόλου του μακροχρονίου του τόπου μας
λόγω της μακράς ιστορίας του, αλλά και ως συμβόλου ειρήνης. Και
δ) Ανεκηρύξαμε Επίτιμους Δημότες της Κοινότητάς μας: i. Τον Dr.
Heinz Warnecke και ii. Τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών
π. Γεώργιο Μεταλληνό, για την ερευνητική τους προσπάθεια και
την αξιοποίηση και την προβολή πολυτιμοτάτων στοιχείων του
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τόπου μας. Απεφασίσθη δε επίσης να επιδοθεί στους τιμωμένους
αναμνηστική πλακέτα με το έμβλημα της Κοινότητάς μας.
Ως Πολιτιστικός Σύλλογος επίσης: α) Απευθυνθήκαμε από
κοινού και με το Κοινοτικό Συμβούλιο στον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη μας κ.κ. Σπυρίδωνα, εκφράζοντες την επιθυμία μας
να ανεγερθεί για τους ανωτέρω λόγους Νέος Ναός του Αποστ.
Παύλου. Ο Σεβασμιώτατος εκτιμώντας ως λογικό το αίτημά μας,
ήρθε μετά χαράς στο χωριό μας και ακολούθησε η εισήγησή μας.
Σύμφωνα με αυτήν, δεν ήταν δυνατόν να γίνει ο νέος ναός στην
τοποθεσία «Άγιος Παύλος» των δύο παλαιών ναών, επειδή οι χώροι
του τόπου εκείνου, και ιδιόκτητοι είναι σήμερα, και σχετικώς στενοί
για να φιλοξενούν το πλήθος των προσκυνητών και επισκεπτών,
και καλόν θα ήτο να συνδυασθεί: i. Με τον ανοικτό χώρο της Ι.
Μονής Εσταυρωμένου στη θέση Ανεμόμυλα και ii. Με το χώρο του
Αθλητικού Κέντρου, ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη άνεση και οι
προϋποθέσεις για παντοειδείς σχετικές με το θέμα εκδηλώσεις.
Ο Σεβασμιώτατος ενέκρινε την πρότασή μας και ορίστηκε
έτσι ο χώρος του ανεγειρομένου Νέου Ναού. Ταυτοχρόνως ο
Σεβασμιώτατος συνδυάζοντας το Β΄ Επιστημονικό Συνέδριο που
είχε ορισθεί για τον προσεχή Αύγουστο με την παρουσία και τη
συμμετοχή και του κ. Warnecke, όρισε την 17η Αυγούστου (1996)
ως ημέρα της θεμελιώσεως του Νέου Ναού. (Ημέρα Σάββατο και
ώρα 7.30· μ.μ.).
β) Ταυτοχρόνως ως Πολιτιστικός Σύλλογος ορίσαμε Επιτροπή
η οποία θα ανελάμβανε ολόκληρη την ευθύνη της ανεγέρσεως, και
γ) Αποφασίσαμε να απονεμηθούν τιμητικά διπλώματα στον Dr.
Heinz Warnecke και στον Καθηγητή π. Γεώργιο Μεταλληνό.
Τις πρωϊνές ώρες της 17ης Αυγούστου, Κοινότητα και Σύλλογος
υποδεχθήκαμε τον κ. Warnecke με την οικογένειά του και τους
συνεργάτες του, ακολούθησε καφές στην οικία του γράφοντος και
στη συνέχεια όλοι επισκεφθήκαμε την Καλλιτεχνική Έκθεση στο
Πνευματικό μας Κέντρο στα πλαίσια των «Πεσσαδείων ΄96».
Ο κ. Warnecke έγραψε στο Βιβλίο των Επισκεπτών:
«Πορευόμενος στα ίχνη του Αποστόλου ΠΑΥΛΟΥ, χαιρετώ
εγκαρδίως τους συγχωριανούς μου στην Πεσσάδα. Dr. Heinz
Warnecke». (Μετάφρ. Μιχαήλ Χρονς).
Στη συνέχεια, με το ταχύπλοο σκάφος του παραθερίζοντος
συγχωριανού μας κ. Επαμ. Κεκάτου, περιπλεύσαμε όλη την Νότια

104

Κεφαλληνία, όπου ο κ. Warnecke έκανε διάφορες επιστημονικές
παρατηρήσεις και επισημάνσεις. Ακολούθησε γεύμα που παρετέθη
προς τιμήν του.
Το απόγευμα της ιδίας ημέρας έγινε η τελετή της Θεμελιώσεως
μετά πάσης λαμπρότητος, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας, παρουσία του συμπροσευχομένου
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Νικοδήμου, του και
πρώτου υμνογράφου της διασώσεως του Απ. Παύλου, καθώς και
του Καθηγ. π. Γεωργίου Μεταλληνού, των υπολοίπων Συνέδρων,
ως και εκπροσώπων του ι. Κλήρου της Νήσου, παρουσία επίσης
του Βουλευτού κ. Παν. Μπενετάτου, του Νομάρχου κ. Γερασίμου
Μεταξά κ.λπ. αρχών, Καθηγητών Πανεπιστημίων Ελλάδος και
Εξωτερικού, Πολιτιστικών κ.λπ. Συλλόγων και πλήθους κόσμου.
Ο Ερευνητής κ. Heinz Warnecke, παρίστατο μετά της συζύγου
του και του υιού τους, καθώς και με τους γονείς του ιδίου και της
συζύγου του. Επίσης παρίσταντο και οι συνεργάτες του, ο κ. Μιχαήλ
Chronz, άριστος γνώστης της ελληνικής, ο οποίος είχε και τον ρόλο
του μεταφραστή, καθώς και ο αρχαιοϊστορικός Dr. Kinsky.
Η όλη τελετή προεβλήθη από τα δύο κανάλια της τοπικής
τηλεοράσεως, δηλ. Αργοστολίου και Ληξουρίου, καθώς και από
δύο κανάλια των Πατρών, δηλ. “ΛΥΧΝΟΣ” της Ι. Μητροπόλεως
Πατρών και “SOYPER B.”
Της τελετής προηγήθηκαν οι δέουσες προσφωνήσεις και
αντιφωνήσεις.
Ομίλησαν: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Σπυρίδων,
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Νικόδημος, ο
Καθηγητής π. Γεώργιος Μεταλληνός, ο Νομάρχης κ. Γερ. Μεταξάς,
ο Βουλευτής κ. Παν. Μπενετάτος, ο Πρόεδρος του Πολιτιστ.
Συλλόγου Πεσσάδας κ. Νικ. Χαρτουλιάρης και ο γράφων το παρόν.
Στη συνέχεια αναγνώσθηκε από τον γράφοντα, υπό την ιδιότητά
του ως Αντ/δρου της Κοινότητας, το ψήφισμα του Κοινοτικού
Συμβουλίου, με το οποίο ομόφωνα ανεκηρύχθη ο κ. Heinz
Warnecke Επίτιμος Δημότης της Κοινότητάς μας, και επιδόθηκε
εις αυτόν από τον Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Γερ. Χαρτουλιάρη,
Δίπλωμα με την Απόφαση της Ανακήρυξης και αναμνηστική
πλακέτα με το έμβλημα της Κοινότητας.
Ακολούθησε προσφώνηση του Προέδρου της Κοινότητας
προς τον κ. Warnecke ο οποίος και ανταπέδωσε με σχετική
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αντιφώνηση, κατά την οποία ευχαρίστησε διά την τιμήν και
επέδωσε στην Κοινότητα διά του Προέδρου ωραιότατο βιβλίο,
πλούσιο σε φωτογραφικό υλικό, με την πόλη του στη Γερμανία.
Τιμητικό Δίπλωμα επίσης προς τον κ. Warnecke επέδωσε και ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Πεσσάδας «Η Ευαγγελίστρια» διά του
Προέδρου του κ. Νικ. Χαρτουλιάρη.
Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο και πάλι ο κ. Warnecke, ο οποίος
ανεφέρθη στο όλο θέμα και στην ιδιαίτερη σημασία της ανεγέρσεως του
Ναού, ο οποίος θα αποτελούσε τη συνέχεια των δύο αρχαίων Ναών.
[Παρόμοιες τιμές απεδόθησαν και προς τον Καθηγητή π.
Γεώργιο Μεταλληνό κατά την τελετή ανακηρύξεώς του σε Επίτιμο
Δημότη, κατά την διάρκεια άλλης εκδηλώσεως, εις την οποία ήταν
και ο κύριος ομιλητής. Επίσης σε άλλη τιμητική εκδήλωση τιμήθηκε
από την Επιτροπή Ανεγέρσεως ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας, κατά την οποία ο γράφων, Πρόεδρος της Επιτροπής κ.
Θεόφραστος Χαρτουλιάρης, ομίλησε καταλλήλως για την συμβολή
του Σεβ. Μητροπολίτου μας εις την ανάδειξιν του όλου θέματος
του Απ. Παύλου εν Κεφαλληνία, και επέδωσε εις Αυτόν τιμητική
αναμνηστική πλακέτα και Τιμητικό Δίπλωμα].
Ακολούθησε η τελετή του Αγιασμού και της Θεμελιώσεως, η
οποία έγινε μέσα σε κλίμα εντόνου συγκινήσεως.
Το βράδυ της 18ης Αυγούστου στο θέατρο του Αργοστολίου,
έγινε τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του κ. Warnecke, ο οποίος
έκανε απολογισμό για την υποδοχή της θεωρίας ταύτισης ΜελίτηςΚεφαλληνίας, και στη συνέχεια του έγιναν τιμητικές διακρίσεις
από τον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ.κ. Σπυρίδωνα, τον Νομάρχη
κ. Γερ. Μεταξά, τον Δήμαρχο Αργοστολίου κ. Γερ. Φόρτε, την
Αδελφότητα των Κεφαλλήνων Αθηνών και τον Πολιτιστικό
Σύλλογο «Η Λειβαθώ».
Ο κ. Warnecke ανταπέδωσε προσφέροντας μερικά αντίτυπα
Καινής Διαθήκης (Αγγλική έκδοση), σε σχετικά σχόλια και χάρτες
της οποίας η πορεία του Απ. Παύλου προς Ρώμη ετοποθετείτο
διά του ναυαγίου μέσω της Κεφαλληνίας.
Ακολούθως ο Σεβ. Μητροπολίτης μας χάρισε σε όλους
τους φορείς, οι οποίοι συμμετείχαν στη διοργάνωση και την
πραγματοποίηση των εκδηλώσεων από μία εικόνα του Απ. Παύλου
και στη συνέχεια παρέθεσε δείπνο.
Ταυτόχρονα με τη θεμελίωση είχαμε την ιδέα της καθιερώσεως
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της 17ης Αυγούστου ως ημέρας εορτασμού του γεγονότος από
τούδε και εις το εξής, ακολουθούντες το έθος της Εκκλησίας, η
οποία εορτάζει εγκαίνια ναών, ανακαίνιση ναού (31 Αυγούστου)
κ.λπ. παρόμοια.
Στο δείπνο λοιπόν που παρετέθη επαρουσιάσαμε την πρότασή
μας εις τον Σεβ. Μητροπολίτη μας, ο οποίος ευχαρίστως την
απεδέχθη και συμπλήρωσε: αυτό όταν κτισθεί ο Ναός. Ο Ναός
όμως προχώρησε πολύ γρήγορα και έτσι φέτο (1997) στις 17
Αυγούστου έγινε Αρχιερατικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του
Σεβ. Μητροπολίτου μας στον υπό ανέγερση Ναό, του οποίου είχε
ήδη ολοκληρωθεί το γυμνόκτισμα (μονομπλόκ), η Αγία Τράπεζα
και τα τσιμέντα των δαπέδων, κλιμάκων κ.λπ.
Ομίλησαν στη συνέχεια: ο γράφων, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Περιοχής Λειβαθούς κ. Σωτήρης Καραβάς, ο π. Γεώργιος Μεταλληνός,
ο οποίος ανεφέρθη στην εξέλιξη του θέματος, και την όλη εορτή
έκλεισε επίσης με ομιλία του ο Σεβ/τος Μητροπολίτης μας.
Κύριο χαρακτηριστικό της εκδηλώσεως ήταν η πάνδημη
συμμετοχή κόσμου από όλα τα σημεία της Νήσου.
Ολόκληρη την εκδήλωση κάλυψαν τα τοπικά κανάλια και άλλο
ρωσικό, το οποίο προέβαλε την εκδήλωση αυτή από το κρατικό
κανάλι της Μόσχας στις 31 Αυγούστου.
Όλοι ευχαριστήθηκαν, και ιδιαίτερα από την πρόοδο του έργου
του νέου Ναού, ο οποίος προχώρησε τόσο πολύ σε διάστημα μόλις
ενός έτους.
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ Γ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΙΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
– ΜΕΛΙΤΗΣ (26-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1999) ΚΑΙ
ΤΩΝ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Ι. ΝΑΟΥ
ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΣΣΑΔΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ
ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Δεν θα αναφερθούμε εκτενώς στο ανωτέρω Συνέδριο, διότι όλα
τα περί αυτού θα συμπεριληφθούν με κάθε λεπτομέρεια στον
σχετικό τόμο των Πρακτικών, που θα κυκλοφορήσει προσεχώς. (Η
έκδοση του τόμου αυτού έγινε το 2003).
Επιγραμματικά μόνο σημειώνουμε ότι, με τα στοιχεία, τα οποία
παρουσιάστηκαν κατ΄ αυτό, κυριολεκτικώς προήχθη το όλον θέμα
και δεν φαίνεται να υπάρχουν πλέον περιθώρια αμφιβολίας για
την ταύτιση της Κεφαλληνίας με τη Μελίτη των Πράξεων.
Στο Συνέδριο αυτό έλαβε μέρος και ο γράφων, με εισήγηση, η
οποία αποτελεί περίληψη της παρούσης εργασίας.
Λίγο μετά το Συνέδριο, επελήφθη η 6η Εφορεία Βυζαντ.
Αρχαιοτήτων του θέματος των αρχαιοτήτων του Αγίου Στεφάνου
Πεσσάδας, όπου και διεπιστώθησαν όλα όσα γράφουμε στο σχετικό
κεφάλαιο του παρόντος, τα οποία ανακοινώσαμε και στο Συνέδριο.
Σύντομη ανακοίνωση κάναμε και στο Κεφαλλονίτικο
Περιοδικό «ΓΕΦΥΡΑ» (Τεύχος Ιανουαρίου 2000, σελ. 10), όπου
καταχωρήθηκαν και μερικές φωτογραφίες των αρχαίων ψηφιδωτών
του Αγίου Στεφάνου.
Κορυφαίο γεγονός, το οποίο συνδυάστηκε με το Συνέδριο, ήταν
τα Θυρανοίξια του Νέου Ι. Ναού Αποστ. Παύλου Πεσσάδας, τα
οποία ετέλεσεν ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και
πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστόδουλος, στις 28 Αυγούστου 1999,
ημέρα Σάββατο και ώρα 7.15 μ.μ.
Η τελετή έγινε με κάθε μεγαλοπρέπεια.
Παρέστησαν εκτός του Μακαριωτάτου , οι εκπρόσωποι του
Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Καθηγητές
Πανοσιολ/τος Αρχιμανδρίτης κ. Ανδρέας Νανάκης και κ. Ιωάννης
Καραβιδόπουλος, ο Αρχιεπίσκοπος και Πρύτανις του διομολογιακού
Θεολογικού Ινστιτούτου της Βαρσοβίας κ. Ιερεμίας, ο Σεβασμ.
Μητροπολίτης μας κ. Σπυρίδων, ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Βεροίας
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κ. Παντελεήμων, ο Σεβασμ. Μητροπολίτης πρ. Αργυροκάστρου κ.
Αλέξανδρος, ο Πρωτοσύγκελλος της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών π.
Θωμάς Συνοδινός, ο Ηγούμενος της Ι. Μονής Πετράκη και μετ’ ου
πολύ Θεοφιλέστ. Επίσκοπος Θερμοπυλών κ. Ιωάννης, ο Υπουργός
Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Γεράσιμος Αρσένης μετά της
συζύγου του Καθηγ. κ. Λούκας Κατσέλη, ο Ερευνητής Dr. Heinz
Warnecke, ο Πρωτοπρ. και Καθηγ. π. Γεώργιος Μεταλληνός, οι
Σύνεδροι, ο Βουλευτής του Νομού κ. Αλέξανδρος Καλαφάτης,
ο Νομάρχης κ. Διονύσιος Γεωργάτος, εκπρόσωποι των λοιπών
πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, άπαντα τα μέλη του Δημοτ.
Συμβουλίου του Δήμου Λειβαθούς και πλήθος κόσμου.
Προηγήθηκε η τελετή του Αγιασμού και ακολούθησε η ανακήρυξη
του Μακαριωτάτου εις Επίτιμον Δημότην του Δήμου Λειβαθούς.
Το ψήφισμα ανέγνωσε ο Πρόεδρος του Δημοτ. Συμβουλίου
κ. Γεώργιος Στρατιώτης. Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Μαγουλάς
μετά από σχετική προσφώνηση επέδωσε εις τον Μακαριώτατο
το ψήφισμα και το Χρυσό Κλειδί του Δήμου, και ο Πρόεδρος
του Δημοτ. Διαμ/τος Πεσσάδας κ. Θεόφρ. Χαρτουλιάρης επίσης
μετά από σχετική προσφώνηση επέδωσε εις τον Μακαριώτατο
Αναμνηστική Πλακέτα με τα σύμβολα του οικισμού μας (ΆγκυραΕικονίδιο Προτομής του Απ. Παύλου-Κλάδο Ελαίας).
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Μακαριώτατος, ο οποίος
ευχαρίστησε τους προλαλήσαντες και το Δημοτ. Συμβούλιο,
ανεφέρθη –δίδων ιδιαίτερη έμφαση- στο σπουδαίο γεγονός της
επανιδρύσεως του Ιστορικού Ναού, και προσέφερε στον Δήμαρχο
εις ανάμνησιν της συναντήσεως έναν ασημένιο δίσκο.
Ακολούθως ο Μακαριώτατος ετέλεσε τα Θυρανοίξια του Ναού,
γεγονός που συνοδεύτηκε από χαρμόσυνη κωδωνοκρουσία και
από τους παιάνες της Φιλαρμονικής Λειβαθούς.
Ο Μακαριώτατος, εισήλθεν αγιάζων τον Ναόν, συνοδευόμενος από
τον Ι. Κλήρον, τους επισήμους και πλήθος κόσμου, και η ακολουθία
συνεχίστηκε με τη σχετική Τάξη των τελουμένων εις το Άγιο Βήμα.
Κατόπιν ετέλεσε την απόλυση από την Ωραία Πύλη, ενώ όλοι,
Κλήρος και λαός, έψαλαν τη φήμη του.
Ακολούθησε δεξίωση στο προαύλιο του Ναού από το Δήμο
Λειβαθούς.
Κατά κοινήν ομολογίαν η όλη εκδήλωσις και οι εξ αυτής
συγκινήσεις θα μείνουν ανεξίτηλες στην ιστορική συνείδηση της
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περιοχής και όλης της Νήσου μας.
(Τα σχετικά κείμενα καθώς και η ομιλία του Μακαριωτάτου
καταχωρούνται ήδη στον Τόμο των Πρακτικών του Συνεδρίου.
Επειδή δε εκ παραδρομής παρελείφθησαν τμήματα της ομιλίας του
γράφοντος Θ.Χ., τότε Προέδρου του Δημοτ. Διαμ/τος Πεσσάδας,
επαναδημοσιεύουμε το σχετικό κείμενο αποκαθιστώντας αυτό).
Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αρχιερείς, Σεβασμιώτατε
Άγιε Κεφαλληνίας, Πανοσιολογιώτατε, και Ελλογιμότατε
-Εκπρόσωποι του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, Αιδεσιμολογιώτατε π. Γεώργιε, Σεβαστοί Πατέρες, κ. Υπουργέ, κ. Heinz
Warnecke, Κύριοι Σύνεδροι, κ. Βουλευτά, κ. Νομάρχα, Κυρίες
και Κύριοι.
Εκπροσωπούντες το Δημοτ. Διαμέρισμα Πεσσάδας του Δήμου
Λειβαθούς Σας ευχαριστούμε για την παρουσία Σας στην περιοχή
μας, στην οποία ήλθατε ως συνεορτασταί του μεγάλου γεγονότος
που μας συγκέντρωσε εδώ απόψε, μετά τη δικαίωση των ερευνών
του κ. Warnecke, προς τον οποίον οι Κεφαλλήνες θα είμεθα
ευγνώμονες εσαεί.
Μακαριώτατε
Είχαμε προγραμματίσει για σήμερα τα Θυρανοίξια του Ιστορικού
αυτού Ναού και όλως παραδόξως προηγήθηκε αναπαράστασις
του ναυαγίου.
Πριν μία ώρα σ’ αυτό το χώρο από το ξέσπασμα της ξαφνικής
καταιγίδος και του τυφωνικού ανέμου που τη συνόδευε, έσπαζαν
τραπέζια, καθίσματα και ό,τι άλλο υπήρχε.
Κι’ ήλθατε Σεις` και φέρατε την άνοιξη` φέρατε την καλοκαιρία`
όπως τότε ο Προκάτοχός Σας, Απόστολος των Εθνών, έφερε μέσα
από την τρικυμία το φως της Θεογνωσίας στην πρώην Μέλαινα
Νήσο, γιατί η Κεφαλλονιά μας είχε και αυτήν την προσωνυμία.
Μακαριώτατε
Σύμφωνα με το ίδιο ομόφωνο ψήφισμα του Δήμου μας, το
οποίο κρατείτε ήδη, το Δημοτ. Διαμέρισμα Πεσσάδας Σας
επιδίδει αναμνηστική πλακέτα με τα σύμβολα του χωρίου μας,
το οποίο έχει την ιδιαιτέρα ευλογία να διασώζει μέχρι σήμερα
αρκετά ίχνη από το πέρασμα του Αποστόλου των Εθνών και
να συγκεντρώνει μέγα πλήθος ετεροκλήτων στοιχείων ιστορικών
και φυσικών, που δεν συγκεντρώνει αυτήν την στιγμή ολόκληρος
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ο Μεσογειακός χώρος.
Ο Ναός, του οποίου τα Θυρανοίξια θα επιτελέσετε ευθύς
αμέσως, ταπεινός όπως τον βλέπουμε, όπως ταπεινός ήταν στην
εμφάνιση και ο Μέγας Απόστολος, δεν είναι απλώς ένας από τους
ανά τον κόσμο Ναούς του Αποστόλου των Εθνών, αλλά αποτελεί
την συνέχεια των δύο Παλαιοχριστιανικών Ναών του Αποστόλου
που υπήρχαν στο χωρίο μας, εις τους οποίους επί μακράν σειράν
αιώνων, όπως όλα συνηγορούν, ανεπέμποντο οι δοξολογίες για τη
διάσωση του Πρώτου μετά τον Ένα.
Μας συγκινεί δε βαθύτατα το γεγονός ότι θα τελέσετε τα
Θυρανοίξια Υμείς ο οποίος είσθε ο κατ’ ευθείαν διάδοχος του
Πρωτοκορυφαίου Αποστόλου, ως ιδρύσαντος την τε Εκκλησίαν
των Αθηνών ως και την καθόλου Ελλαδικήν Εκκλησίαν, ων επαξίως
προΐστασθε.
Ως εκ τούτου δικαιούσθε όλως ιδιαιτέρως, και ημείς εκφράζομεν
Υμίν την κοινήν ημών προς τούτο επιθυμίαν, μετ’ ου πολύ να
τελέσετε και τα Εγκαίνια του Ιστορικού αυτού Ναού.
Σας ευχαριστούμε και πάλιν διά την εκ της παρουσίας Σας
εξαιρετικήν τιμήν και ευλογίαν προς τον τόπον μας, ο οποίος θα
ενθυμείται πάντοτε τις ιστορικές αυτές στιγμές και Σας ευχόμεθα επί
Έτη Πολλά να συνεχίσετε το αγιαστικό και δημιουργικό Σας έργο.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ: Β΄ (1996) ΚΑΙ Γ΄ (1999), ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΕΩΤΕΡΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ (14-11-2017)
Ένα από τα σημαντικότερα επί μέρους θέματα αποτελούν
μερικές μαρτυρίες εντοπίων, κατά πάντα αξιόπιστες, λόγω της
σοβαρότητος των ατόμων από τα οποία προέρχονται, τις οποίες
καταγράφουμε στη συνέχεια.
α) Η πρώτη μαρτυρία, την οποία είχαμε, προέρχεται από την
κ. Βαρβάρα Σκλαβούνου-Μαρτσέλου, η οποία προερχομένη από
τις Η.Π.Α. παραθέριζε στην Πεσσάδα, τόπο καταγωγής της, το
1996. Κάποια ημέρα της περιόδου εκείνης είχαμε λειτουργία στον
Ι. Ναό του Αγίου Νικολάου στα Παλιομάνδρια Πεσσάδας. Μετά
την απόλυση και ενώ οι περισσότεροι εκ του εκκλησιάσματος είχαν
βγει στο προαάλιο, άκουσα να με καλούν κάποιοι από αυτούς,
καθώς εκείνη την ώρα εξερχόμουν και εγώ από τον Ναό, για να
ακούσω, όπως μου είπαν, κάτι ενδιαφέρον. Πλησίασα και άκουσα
την κ. Βαρβάρα να διηγείται σχετικά με το θέμα του Απ. Παύλου.
Να σημειώσουμε ότι λίγες ημέρες πριν είχε πραγματοποιηθεί η
θεμελίωση του Νέου Ναού του Απ. Παύλου, και το θέμα αυτό όλο
και ερχόταν στις συζητήσεις των συγχωριανών. Ανέφερε λοιπόν
ότι, σχετικά με αυτό το ζήτημα είχε ακούσει από την ευσεβή
γιαγιά της Βαρβάρα Σπυρίδωνος Σκλαβούνου το γένος Μωραΐτου,
καταγομένη από τα Σπαρτιά, ότι, «στον τόπο εκείνο – δηλ. στον
Άγιο Παύλο, τόπο δηλ. των δύο ναών – έμεινε ο Απόστ. Παύλος,
ασκήτευε και έκανε στους χωρικούς θρησκευτικά κηρύγματα».
Γράφει και ο Απ. Παύλος- σημειώνουμε εμείς διά το «ασκήτευε»«υποπιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ».(Α΄Κορ. 9,27). Μείναμε
κυριολεκτικά έκπληκτοι ακούγοντας μία τόσο σημαντική μαρτυρία.
Συμπλήρωσε μάλιστα ότι η γιαγιά της έκανε στο σπίτι της την
πρακτική νηπιαγωγό, όπως γινόταν εκείνα τα παλιά χρόνια, και
έγραφε και τις διευθύνσεις στα φάκελα γραμμάτων αλληλογραφίας
που προορίζοντο για τους ξενιτεμένους των συγχωριανών εκείνων,
που δεν γνώριζαν τους λατινικούς χαρακτήρες. Όταν λίγο
αργότερα ήρθε από τις Η.Π.Α. ο αδελφός της Σπύρος Διονυσίου
Σκλαβούνος, και τον ρωτήσαμε σχετικά με αυτό το θέμα αν έχει
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ακούσει κάτι, χωρίς να του αναφέρουμε τη συνομιλία που είχαμε
με την αδελφή του πριν λίγο καιρό, μας επανέλαβε ακριβώς
τα ίδια. Ήταν μία δεύτερη έκπληξη, γιατί είναι πολύ σοβαροί
άνθρωποι και οι δύο, και δεν ανήκουν στις περιπτώσεις εκείνων,
που προσπαθούν να δημιουργούν εντυπώσεις. Ρωτήσαμε και
τα νεώτερα αδέλφια Μαρίνο και Αφροδίτη, οι οποίοι μας είπαν
ότι δεν ενθυμούνται τίποτε σχετικό. Ήταν βέβαια μικρότεροι
σε ηλικία` ίσως δεν έτυχε να γίνει παρουσία τους συζήτηση
γι’ αυτό το θέμα. Σχετικές αναφορές στις μαρτυρίες αυτές
υπάρχουν και εις του: π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού: « Πρακτικά
του Β΄ Συνεδρίου (1996), ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ-ΜΕΛΙΤΗ», Έκδ. Ι.
Μητροπόλεως Κεφαλληνίας, Αθήνα 1999, σσ. 93-94, καθώς και π.
Γεωργίου Δ. Μεταλληνού: «Πρακτικά του Γ΄ Συνεδρίου (1999),
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ-ΜΕΛΙΤΗ», Έκδ. Ι. Μητροπόλεως Κεφαλληνίας,
Αθήνα 2003, σ. 353. Σχετικά με τις αναφορές στα Πρακτικά του
Συνεδρίου του 1996, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται
για τις μαρτυρίες που έδωσαν οι δύο αδελφοί στον ανεψιό τους,
Πρόεδρο του Πολιτιστ. Συλλόγου Πεσσάδας και νυν Αρχιμανδρίτη
στην Αθήνα, π. Νικόλαο Χαρτουλιάρη, ο οποίος τις κατέθεσε στην
Ι. Μητρόπολη Κεφαλληνίας. Μεταφέρουμε αυτούσια τα κείμενα
από τα Πρακτικά:
Μαρτυρίες για τη σχέση Απ. Παύλου – Πεσσάδας
Μέσω του κ. Νικ. Χαρτουλιάρη κατατέθηκε στην Ι. Μητρόπολη
η ακόλουθη μαρτυρία:
Η κ. Βαρβάρα Μαρτσέλου το γένος Σκλαβούνου του Διονυσίου
και της Έλλης και ο αδελφός της Σπύρος Διονυσίου Σκλαβούνος,
ενθυμούνται από τη γιαγιά τους Βαρβάρα Σπυρίδωνος Σκλαβούνου
τα εξής:
Σπύρος Σκλαβούνος:
«Ενθυμούμαι πολύ καλά την γιαγιά μου που μας έλεγε ότι ο
Άγιος Παύλος περπάτησε στην περιοχή που σήμερα ονομάζεται
Άγιος Παύλος και εδίδασκε. Αυτό η γιαγιά μου το είχε ακούσει
από παλαιότερους. Η γιαγιά μου πολλές φορές μου διηγείτο το
γεγονός αυτό και κάνοντας το σταυρό της κοιτούσε προς το μέρος
αυτό. Ο Θεός όλους να μας ευλογεί με την καθαρά αλήθεια που
σας μεταφέρω».
Βαρβάρα Σκλαβούνου-Μαρτσέλου:
«Ήρθα φέτος από την Αμερική για διακοπές στο χωριό μου
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στην Πεσσάδα με το σύζυγό μου Τηλέμαχο Μαρτσέλο. Βρέθηκα
στη θεμελίωση του Ναού του Αγ. Παύλου που έγινε από το
Σύλλογο στις 17.8 στα Ανεμόμυλα. Εκείνη τη στιγμή και καθώς
άκουγα τους λόγους, ήλθε στη μνήμη μου η γιαγιά μου Βαρβάρα,
η οποία όταν ήμαστε παιδιά πολλές φορές μας διηγείτο ότι ο
Άγιος Παύλος έζησε και περπάτησε στην περιοχή μας στο κτήμα
που είναι στο Λόμπο και για αυτό ονομάστηκε μέχρι σήμερα Άης
Παύλος. Πολλές φορές μας έπαιρνε από το χέρι και μας πήγαινε
εκεί, προσευχόμαστε στον Απ. Παύλο, ήταν ένα κονισματάκι,
το θυμάμαι σε ένα μικρό κουβουκλάκι, ένα πορί πέτρινο με ένα
κοίλωμα που μέσα ήτανε το κόνισμα. [Σημ. Συντ/κτου: Πρόκειται
για το μικρότερο κουβούκλιο, που υπήρχε κοντά στα ερείπια του β΄
Ναού, περί του οποίου αναφερθήκαμε στο περί Ναών κεφάλαιο].
Η γιαγιά μου ήτανε για την εποχή της ένας μορφωμένος άνθρωπος
με πολλές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Η γιαγιά μου ήταν οικογένεια
Μωραΐτου από τα Σπαρτιά, πολύ θεοφοβούμενη και άνθρωπος της
Εκκλησίας, και πέθανε θυμάμαι καλά το ΄44. Πάντως όσα αναφέρω
για τον Άγιο Παύλο η γιαγιά μου τα ανέφερε μέχρι που πέθανε.
Ίσως αυτά που αναφέρω τώρα θα έπρεπε να τα αναφέρω την
ημέρα της εορτής επί τόπου που ήταν και ο γερμανός καθηγητής,
όμως ήμουν απροετοίμαστη και τώρα σκέφτηκα να τα πω αυτά
στον ανηψιό μου κ. Νικόλαο Χαρτουλιάρη, σήμερα 24 Αυγούστου
και παρουσία της υπόλοιπης οικογένειάς μου. Πιστεύοντας ότι
και εγώ προσφέρω κάτι μικρό προς τη διερεύνηση του θέματος
του Αγ. Παύλου, που εύχομαι να καταλήξει σε κάτι μεγάλο για τον
τόπο μας και βοήθεια σε όλους».
β) Μαρτυρία της κ. Ευαγγελίας (Λίας) Στεφανίτση το γένος
Μεταξά, η οποία γεννήθηκε στην Πεσσάδα το 1922.
«Στις 6.7.2001, ημέρα Παρασκευή και περί ώραν 8ην π.μ.
αποπλεύσαμε από το Αργοστόλι με το πλοίο “IONIAN SUN”, το
οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Αργοστόλι – Κυλλήνη.
Εγώ και η σύζυγός μου μαζί με εκδρομικό γκρουπ ταξιδεύαμε για
την Κεντρική Μακεδονία. Μετά από μία ώρα περίπου θαλάσσιας
διαδρομής ήλθε και κάθισε στο τραπέζι μας η κ. Ευαγγελία (Λία)
Στεφανίτση, το γένος Μεταξά. Μας εξήγησε ότι και αυτή πηγαίνει
με το ΚΑΠΗ Αργοστολίου ημερήσια εκδρομή στην Ολυμπία.
Έτσι άρχισε η συζήτηση για διάφορα θέματα. Ξαφνικά μου ήλθε η
ιδέα να ρωτήσω, αν θυμάται κάτι για τον Άγιο Παύλο, εννοώντας
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περισσότερο, αν είχε ακούσει κάτι γύρω από τις τελετές, λιτανείες
κ.λπ. –δεν φανταζόμουν ότι θα άκουγα κάτι πολύ σημαντικότερο.
Οπότε αυτή, στην ερώτησή μου, αν θυμάται κάτι για τον Απ.
Παύλο, με φυσικό και αβίαστο τρόπο απάντησε: “O Απόστολος
Παύλος βγήκε στην Πεσσάδα τότε που τον πήγαιναν στην Ρώμη
να τον δικάσουν και σ΄ εκείνο το μέρος εκεί πάνω («Άγ. Παύλος»)
κήρυξε».
- Ερ.: Πώς βγήκε, κ. Λία;
-Απ.: Έβγαλε το καράβι η φουρτούνα.
-Ερ.: Και από πού το είχες ακούσει αυτό;
-Απ.: Από τη μητέρα μου (Μαρία Ιγγλέση), πιθανόν και από
τη θεία μου την Αγγελική. Η μητέρα μου το ήξερε και αυτή από
τη μητέρα της Ερμηνεία Ιγγλέση και αυτή από την προγιαγιά μου
την Τονίνα Αρσένη από την Πεσσάδα, που ήταν νηπιαγωγός».
Η ανωτέρω μαρτυρία κυριολεκτικώς μας εξέπληξε. Είχαμε
την πρηγουμένη μαρτυρία, αλλά είχα μείνει με την απορία: μία
μόνο μαρτυρία; Πώς να μην υπάρχει έστω μία ακόμη; Έτσι όμως
είχαμε δύο πλέον ζωντανές, προφορικές, και μία γραπτή του A.
Warsberg, του οποίου η έκδοση της Βιέννης (1887) συμπίπτει
χρονικά με την παιδική ηλικία της Τονίνας Αρσένη.
Σχετικά δε με τις προφορικές παραδόσεις είναι γνωστό τοις
πάσι ότι, με το πέρασμα του χρόνου και με τις δύσκολες συνθήκες,
που κατά διαστήματα επικρατούν (σεισμοί, πόλεμοι, αραίωση
πληθυσμού κ.λπ.), ατονούν και χάνονται.
-Κάποιο ανάλογο γεγονός:
Στην Πεσσάδα ήρθε και μίλησε ο Άγ. Κοσμάς ο Αιτωλός. Υπάρχει
παλαιό κουβούκλιο στο σημείο που στάθηκε κατά την ομιλία του
και αναφέρονται ορισμένα γεγονότα κατά την εδώ επίσκεψή του.
Υπήρχε στο κουβούκλιο μέχρι το 1988 και το εναπομείναν τμήμα
του ξύλινου Σταυρού, που άφησε ο Άγιος σ’ εκείνον τον τόπο.
Σήμερα από τους 350 κατοίκους της Πεσσάδας, μόνο περί
τους 15 με 20 γνωρίζουν για το πέρασμα του Αγ. Κοσμά από
εδώ (εννοείται εκ της παλαιάς παραδόσεως, γιατί τώρα λόγω
των συζητήσεων των τελευταίων χρόνων γνωρίζουν περί αυτού
οι περισσότεροι) και από αυτούς μόνο 3 με 4 γνωρίζουν για τα
ιδιαίτερα γεγονότα που συνέβησαν κατά την εδώ παρουσία του.
Πώς να το εξηγήσουμε αυτό; Πιθανόν οφείλεται στο ότι αυτοί
που γνωρίζουν τα παραπάνω τα θεωρούν δεδομένα και γνωστά
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και στους άλλους. Έτσι δεν αισθάνονται καν την ανάγκη να τα
επαναδιηγηθούν, πολύ δε περισσότερο να γράψουν περί αυτών.
Και ερωτάται κανείς, εάν σε περίπου 200 χρόνια υπήρξε τόσο
μεγάλη απώλεια ομαδικής μνήμης, πόση πρέπει να υπήρξε σε
2000 χρόνια περίπου; Άρα και για το θέμα του Απ. Παύλου είναι
πολύ δικαιολογημένο το γεγονός αυτής της απώλειας, αν μάλιστα
λάβουμε υπ’ όψιν τις δυσκολίες και τα προβλήματα από τις
εμπερίστατες καταστάσεις που συχνά αντιμετώπιζε αυτό το νησί,
όπως έχουμε επισημάνει σε άλλο σημείο της παρούσης εργασίας.
γ) Μαρτυρία της κ. Αναστασίας Χαρτουλιάρη του ΝικολάουΔιονυσίου.
Στις 17 Ιουνίου 2002, ημέρα Δευτέρα, μου έγινε τηλεφώνημα
στο Δημοτικό Σχολείο Κεραμειών από κυρία, κάτοικο του
χωρίου μας, σύμφωνα με το οποίο η κ. Αναστασία Χαρτουλιάρη
επιθυμούσε να αφιερώσει στον Ι. Ναό Απ. Παύλου μια καινούργια
εικόνα του Αγίου Νικολάου εις μνήμην του πατρός της ΝικολάουΔιονυσίου και επειδή πληροφορήθηκε από την ανωτέρω κυρία, η
οποία μου έκανε το τηλεφώνημα, ότι έχω τα κλειδιά του ανωτέρω
Ι.Ναού, της συνέστησε να με ενημερώσει σχετικώς. Κατόπιν αυτού
συμφωνήθηκε συνάντηση για το απόγευμα της ιδίας ημέρας. Η κ.
Αναστασία Χαρτουλιάρη –δεν είναι συγγενείς οι οικογένειές μαςέλειπε πολλά χρόνια στην Αθήνα, όπου εξακολουθεί να παραμένει
ως συνταξιούχος.
Όπως μου εξήγησε, βλέποντας την πινακίδα της ονομασίας της
παρακειμένης στο οικόπεδό της οδού (Αγίου Παύλου), συνεκινήθη,
καθώς θυμήθηκε ότι το συμβόλαιο του οικοπέδου της έγραφε ότι
αυτό ευρίσκεται στην τοποθεσία «Άγιος Παύλος», και γι’ αυτό
αγόρασε την ανωτέρω εικόνα, προκειμένου να αφιερώσει αυτήν
στον Ναό του Αγ. Παύλου εις μνήμην του πατρός της.
Κατά τη διάρκεια της μικρής διαδρομής μέχρι το Ναό, μου
δημιουργήθηκε η απορία, αν γνωρίζει τίποτε για την παραπάνω
τοποθεσία, εννοώντας περισσότερο κάτι σχετικό με τους δύο
Ναούς του Απ. Παύλου που υπήρχαν εκεί. Ήταν τότε αδιαίρετο
το, εκτάσεως 70 στρεμμάτων, κτήμα «Άγιος Παύλος», το δε δικό
της οικόπεδο αποτελεί μικρό τμήμα του βορείου μέρους του
κτήματος. Υπέβαλα λοιπόν τη σχετική ερώτηση και μου απήντησε
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ότι, όπως είχε ακούσει κατ’ επανάληψη από τον πατέρα της –
ο οποίος έχει πεθάνει προ 15ετίας περίπου – στον τόπο εκείνο
εκήρυξε ο Άγιος Παύλος και γι’ αυτό ονομάζεται έτσι. Κάθε φορά
δε που έβλεπε το συμβόλαιο αυτό ενεθυμείτο τα λόγια του πατέρα
της περί της ιστορίας του κτήματος.
Ομολογουμένως έμεινα έκπληκτος, γιατί προσετέθη άλλη
μία σοβαρή μαρτυρία στις ήδη υπάρχουσες. Όλες δε αυτές οι
μαρτυρίες προέρχονται από οικογένειες που δεν είχαν καμμία
σχέση μεταξύ τους.
Της υπέβαλα στη συνέχεια ερώτηση, αν εγνώριζε περί των
αρχαίων Ναών, αλλά μου απάντησε ότι δεν έχει ακούσει τίποτε
άλλο σχετικώς, πλην του ανωτέρω.
Αμέσως δε μετά την αναχώρησή της έστειλε και το καντήλι,
το οποίο ήδη είχε υποσχεθεί κατά την επίσκεψή της στο Ναό και
το οποίο μαζί με την εικόνα που αφιέρωσε θα συντελούν στην
υπόμνηση της ανωτέρω σημαντικότατης μαρτυρίας.
δ). Προσθέτουμε εις το παρόν κεφάλαιο και μία μαρτυρία
αυτών των ημερών προερχομένη από τον κ. Παναγή Λοβέρδο,
καταγόμενον εκ Ληξουρίου, γενηθέντα το 1924.
Η κόρη μου Άννα Χαρτουλιάρη εργάζεται στη ρεσεψιόν του
ξενοδοχείου IONIAN PLAZA, που ευρίσκεται στην πλατεία
του Αργοστολίου. Κατ’ αυτάς παρέμεινε στο ξενοδοχείο για 2-3
ημέρες μετά συγγενών του ο ανωτέρω αναφερόμενος κ. Λοβέρδος.
Το απόγευμα της 14ης τρέχοντος (Νοεμβρίου 2017) κατέβηκε
στη ρεσεψιόν, χαιρέτησε, όπως χαιρέτησε και η Άννα και κάθισε
κρατών την εφημερίδα του, σοβαρός και αξιοσέβαστος, κατά τη
διήγηση της κόρης μου, αλλά και σαν να ήθελε να ομιλήσει, οπότε
συστήθηκε: -Εμείς είμαστε από το Ληξούρι. – Το κατάλαβα από το
όνομα` χαίρομαι πάρα πολύ` είναι κι εμένα η μητέρα μου από την
Αγία Θέκλη του Ληξουρίου, απάντησε η Άννα. Και ακολούθησε
μία λίαν ενδιαφέρουσα συνομιλία-έκπληξη:
-(κ. Λοβ.): Η Αγία Θέκλη παλαιότερα ήταν πολύ ωραίο χωριό.
-(Άνν.): Ναι πράγματι. Τώρα έχει φύγει αρκετός κόσμος.
-(κ. Λοβ.): Εμείς έχουμε περιουσία στην Αγιά Ελένη.
-(Άνν.): Αγιά Ελένη και Άγι’ Αντρίας στους Πετανούς.
Μου τις έχει δείξει η μητέρα μου αυτές τις τοποθεσίες. (Οι
ονομασίες, όπως διατηρούνται στην περιοχή εκείνη).
-(κ. Λοβ.): Ναι, το νησάκι, ήταν και εκκλησάκι τ’ Αγι-Αντρεός

117

πάνω στο νησάκι. Εσύ από πού είσαι;
-(Άνν.): Από την Πεσσάδα.
-(κ. Λοβ.): Στην Πεσσάδα είχα έρθει πολλές φορές· πολύ νέος
ακόμη τότε. Είχε παντρευτεί εκεί ο πρώτος εξάδελφος του πατέρα
μου, αλλά δεν τον γνωρίζεις. (Μετά από δεύτερη ερώτηση) –(κ.
Λοβ.): Λεγόταν Γεώργιος Φορέστης, και είχε πάρει την Μαρία,
κόρη του Κοσμετάκη Βαλσαμάκη. –(Άνν.): Α, ναι, είχα γνωρίσει
το παιδί του, που είχε ζήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο
χωριό. –(κ. Λοβ.): Το σπίτι τους τι απέγινε; Θα είναι χάλια μετά
τους σεισμούς.
-(Άνν.): Μόνο ερείπια σώζονται από αυτό το σπίτι, από τους
σεισμούς του ’53, το οποίο μάλιστα έχει πουληθεί. Το ΤΕΙ Ιονίων
Νήσων όμως έχει αναπαλαιώσει το χώρο των απέναντι ερειπίων
που ανήκε στην Ιουλία Βαλσαμάκη, όπου σε συνδυασμό και με το
παραπλήσιο Γραφείο της Κοινότητας έχει αναχθεί σε Πολιτιστικό
Κέντρο με το όνομα «Κωνσταντίνος Παρθένης», και κάθε
καλοκαίρι γίνονται σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις.
-(κ. Λοβ.): Από αυτό το σπίτι ήταν η Ιουλία Βαλσαμάκη, η
εξαδέλφη της Μαρίας, την οποία είχε παντρευτεί ο Κων. Παρθένης.
Το σπίτι αυτό ήταν ζωγραφισμένο από τον Παρθένη.
-(Άνν.): Ναι είναι πράγματι έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες που
έχουμε και οι νεώτεροι.
Χάρηκε πολύ από όλα αυτά, και ξαφνικά εκεί που είχε
σταματήσει η συζήτηση, λέει με ιδιαίτερη χαρά.
-(κ. Λοβ.): Στον Άγιο Παύλο!
Και μετά από μια μικρή παύση συνέχισε: –Η οικογένεια
Κοσμετάκη Βαλσαμάκη είχε και ένα κτήμα που είχε μέσα
αμυγδαλιές, Άγιος Παύλος λεγότανε. Εκεί ο εξάδελφος του πατέρα
μου μαζί με τον πατέρα μου είχαν μελίσσια. Ο πατέρας μου ήταν
γεωπόνος και είχαν μελισσοκομείο στην Πεσσάδα.
-(Άνν.): Ναι γνωρίζω πού ακριβώς ήταν αυτό το κτήμα, και
μάλιστα το όνομα Άγιος Παύλος δεν είναι τυχαίο.
-(κ. Λοβ.): Ναι το γνωρίζω, είχε περάσει ο Άγιος Παύλος από
εκεί. Στο ίδιο κτήμα ήταν και τα ερείπια της εκκλησίας Άγιος
Παύλος. Μου έλεγαν κάθε φορά που πήγαινα, γιατί είχα μείνει
εκεί πολλές φορές τα καλοκαίρια, ότι από εκεί πέρασε ο Άγιος
Παύλος, όταν ναυάγησε εκεί κατά το ταξίδι του προς τη Ρώμη, και
γι’ αυτό έγινε εκεί η εκκλησία. Θυμάμαι, παρατηρούσα τα ερείπια
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και τα θεμέλια του ναού.
-(Άνν.): Αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σπουδαία, γιατί, δεν
υπάρχουν τα τελευταία χρόνια πολλοί εν ζωή στο χωριό μας, που
να αναφέρονται στο γεγονός, ότι πέρασε από εκεί ο Απόστολος
Παύλος.Τα τελευταία μάλιστα χρόνια (1987), ένας Γερμανός
επιστήμονας ο κ. Heinz Warnecke, έκανε μία έρευνα με θέμα «Το
αληθινό ταξίδι του Απ. Παύλου», υποστηρίζοντας ότι, το ταξίδι
αυτό έγινε μέσω Κεφαλληνίας και όχι μέσω της Μάλτας, και ότι ο
Απ. Παύλος ναυάγησε στην Κεφαλληνία. Αυτό έγινε αφορμή να
ακολουθήσουν εδώ έξι Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια.
-(κ. Λοβ.): Μα είναι και το πιο λογικό, είναι εντελώς παράλογο
να φθάσει το καράβι να ναυαγήσει μέχρι τη Μάλτα. Αυτά μου τα
έλεγαν κάθε φορά που πήγαινα. Τελευταία φορά που ήρθα στην
Πεσσάδα ήταν το καλοκαίρι του 1942, ήμουν 17 ετών. Ήταν και
ο πόλεμος` άλλαξαν εν τω μεταξύ πολύ τα πράγματα, και δεν
ξαναδόθηκε ευκαιρία να έρθω άλλη φορά.
-(Άνν.): Με αυτό το θέμα έχει ασχοληθεί πολύ και ο π. Γεώργιος
Μεταλληνός.
-(κ. Λοβ.): Τον ξέρω τον π. Μεταλληνό, αλλά γι’ αυτό το θέμα
δεν έτυχε να ακούσω τίποτε ποτέ.
-(Άνν.) Με αυτό το θέμα έχει ασχοληθεί και ο πατέρας μου.
Νομίζω ότι έχει τα Πρακτικά των δύο τελευταίων Συνεδρίων. Θα
του πω να σας τα φέρει. Θα χαρεί πάρα πολύ για όλες αυτές τις
πληροφορίες. Είναι πράγματι πολύτιμες και θα τις γράψω, όπως
μου τις είπατε.
-(κ. Λοβ.): Χαίρομαι κι εγώ πάρα πολύ, όταν ακούω ότι υπάρχουν
και σήμερα άνθρωποι που ασχολούνται με τέτοια θέματα.
Την άλλη ημέρα πήγα στο ξενοδοχείο με τα Πρακτικά των
δύο τελευταίων Συνεδρίων. Δεν ήταν εκεί, γιατί δεν επιδίωξα
κλείνοντας ραντεβού να τον δεσμεύσω και να του αλλάξω το
πρόγραμμα. Άλλωστε δεν είχε και χρόνο. Θα έφευγε το μεσημέρι
της ιδίας ημέρας. Ετσι άφησα τα Πρακτικά στον υπάλληλο που
θα τον έβλεπε κατά την επιστροφή. Τρεις ημέρες μετά λάβαμε
ευγενέστατη επιστολή από τον κ. Λοβέρδο με τις ευχαριστίες
του για τα Πρακτικά και την ευαρέσκειά του για τη συγκυρία της
συνομιλίας με την Άννα, αλλά και στις μετά χαράς αναμνήσεις
των παλαιών εκείνων χρόνων για αρκετά καλοκαίρια που είχε
περάσει στην Πεσσάδα.
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Η μαρτυρία αυτή κυριολεκτικώς μας εξέπληξε. Κάλυψε ένα
σημαντικό κενό. Οι μέχρι τώρα μαρτυρίες προήρχοντο από
οικογένειες που δεν είχαν σχέση με τους ιδιοκτήτες του χώρου του
Αγίου Παύλου. Με την τελευταία όμως αυτή μαρτυρία μάθαμε,
ότι οι ιδιοκτήτες του κτήματος Άγιος Παύλος εγνώριζαν πλήρως
τη σχέση του κτήματος με τον Πρωτοκορυφαίο Απόστολο.
Σαφώς αυτός και ο λόγος, που πολλοί εκ της οικογενείας έφεραν
τα ονόματα Πέτρος και Παύλος, προφανώς ευλαβούμενοι τους
Αγίους και συμπανηγυρίζοντες επί τη κοινή Μνήμη των δύο
Πρωτοκορυφαίων. Αυτό το τελευταίο φαίνεται να επιβεβαιώνει
έτι περισσότερο τη γνώση της προϊστορίας υπό των ιδιοκτητών.
Προσπάθεια για τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Λοβέρδο
που επεδίωξα στη συνέχεια, δεν κατέστη δυνατή λόγω απουσίας
του` αντί αυτού απήντησε συγγενής του, ο οποίος μου υπεσχέθη
ότι θα διεβίβαζε τα δέοντα.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Θεοφράστου Χαρτουλιάρη

Κατά Τα Συνέδρια Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄
Δ΄ Συνεδριο (17-8-2005)
π. Γεωργ. Δ. Μεταλληνού: “Πρακτικά” Δ΄ Συνεδρίου (2005),
«ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ - ΜΕΛΙΤΗ». Έκδοσις Ι. Μητροπόλεως
Κεφαλληνίας.
Αθήνα 2007

Ανακοίνωσις, Έτερες επισημάνσεις και Πρότασις εορτασμού
Θ. Χ. Σελ. 87 - 99 & 125 - 129
Ε΄ Συνεδριο (17-8-2009)
π. Γεωργ. Δ. Μεταλληνού: “Πρακτικά” Ε΄ Συνεδρίου (2009),
«+1950ή επέτειος από το ναυάγιο του Αποστόλου Παύλου και
την διάσωσή του στην Κεφαλληνία – Μελίτη & +500ή επέτειος
από τη γέννηση του Αγίου Γερασίμου, προστάτου Κεφαλληνίας».
Έκδοσις Ι. Μητροπόλεως Κεφαλληνίας. Αθήνα 2010.
Ανακοίνωσις Θ.Χ. Σελ. 71 – 79\
ΣΤ΄ Συνεδριο (17-8-2013)
Θεοφρ. Χαρτουλιάρη: “Πρακτικά” ΣΤ΄ Συνεδρίου (2013)
«Ο Απόστολος Παύλος στην Κεφαλληνία. Ευρύτερη
γνωστοποίηση του θέματος και νεώτερες επιστημονικές
ανακοινώσεις». Έκδοσις Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας
και Ιθάκης. Αθήνα 2013.
Ανακοίνωσις Θ.Χ. Σελ. 38 - 51
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Δ΄ Συνεδριο (17-8-2005)
Ανακοίνωσις, Έτερες επισημάνσεις και Πρότασις εορτασμού
Θ.Χ. (Σελ. 87 - 99 & 125 - 129 των Πρακτικών)
ΣΗΜ.: Το Δ΄ Συνέδριο κατά τον προγραμματισμό και τη
διοργάνωσή του χαρακτηρίστηκε ως καταληκτικό. Τούτο βέβαια
δεν εσήμαινε το τέλος των Συνεδρίων, αλλ’ ότι κατ’ αυτό
αφού θα ανεκοινώνοντο όσα επί πλέον στοιχεία πιθανόν είχαν
παρουσιαστεί κατά το διάστημα από του Γ΄ Συνεδρίου (1999)
μέχρι το 2005, θα εγίνετο ταυτοχρόνως και αξιολόγηση εφ’ όλης
της ύλης, προκειμένου να γίνει μία εκτίμηση για την όλη πορεία
του θέματος. Βέβαια η έρευνα δεν σταματά ποτέ. Ήδη από τότε
έχουν προστεθεί δύο ακόμη επόμενα Συνέδρια, το Ε΄ (2009) και
το ΣΤ΄(2013).
Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αρχιερείς, Σεβασμιώτατε Άγιε Κεφαλληνίας,
Αιδεσιμολογιώτατε π. Γεώργιε, Σεβαστοί Πατέρες, κ. Warnecke,
Κύριοι Δήμαρχοι, Κύριοι Σύνεδροι, Κυρίες και Κύριοι.
Οδεύομεν ήδη προς το τέλος μιάς σειράς Συνεδρίων, τα οποία
σκοπόν είχον να ερευνήσουν την προσφυά θέση του Dr. Heinz
Warnecke περί της Κεφαλληνίας ως της Μελίτης των Πράξεων.
Όπως είπαμε και κατά το προηγούμενο Συνέδριο, οι Κεφαλλήνες
θα του είμεθα ευγνώμονες ες αεί, διότι, αν το θέμα αυτό ανεκινείτο
μετά από πενήντα χρόνια, θα είχαν απολεσθεί πολλές μνήμες
στην περιοχή μας, θα είχαν χαθεί πολύτιμα στοιχεία της ζώσης
παραδόσεως και θα ήταν πολύ μικρότερες οι πιθανότητες στήριξης
της μεγάλης αυτής υποθέσεως.
Δεν είναι όμως δυνατόν να προχωρήσουμε πριν ή μνησθώμεν του
αειμνήστου Κεφαλλήνος , πρ. Υπουργού και Προέδρου του Ε.Ε.Σ.
και Προέδρου της Εταιρείας Μελέτης της Ελληνικής Ιστορίας
Γερασίμου Αποστολάτου, μετά του οποίου είχομεν την τιμήν στο
προηγούμενο Συνέδριο να είμεθα οι από Κεφαλληνιακής πλευράς
συμμετέχοντες. Ας είναι η μνήμη του αιωνία!
Πριν προχωρήσουμε στην επί μέρους παρουσίαση των νεωτέρων
στοιχείων μας επισημαίνουμε τούτο: Σπουδαίο πλέον επιχείρημα
υπέρ της ταύτισης Κεφαλληνίας-Μελίτης αποτελεί το ότι, επί
τόσα έτη συνεχούς αναδίφησης επί του θέματος, ουδεμία σοβαρά
αντίδρασις υπήρξε, και ουδέν σοβαρόν επιχείρημα αντιπαρετέθη
από οποιαδήποτε πλευρά.
Και αρχόμεθα των νεωτέρων:
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1. Στο δίτομο έργο του ερευνητού ναυτιλιακών θεμάτων, και
κυρίως της ναυτικής ιστορίας της Επτανήσου, Νίκου Βλασόπουλου:
«Η Ναυτιλία των Ιονίων Νήσων, 1700-1864», τόμ. 2ος, σσ. 280281, αναφέρονται δύο περίεργοι πλόες ενός ελληνικού και ενός
τουρκικού πλοίου, τα οποία ξεκίνησαν από την Μπαρμπαριά για
την Κρήτη και κατέληξαν το μεν ένα στην Κεφαλληνία, το δε άλλο
στην Ζάκυνθο, επειδή «έχασαν τον μπούσουλα», όπως λένε οι
ναυτικοί. Το ελληνικό πήγαινε από την Τύνιδα στην Κρήτη και
κατέληξε στην Κεφαλληνία. Ο Άγγλος διοικητής του Υγειονομείου
κάνει σχετική αναφορά στον Άγγλο Αρμοστή John Fraser στις
18 Ιανουαρίου 1841 ότι ο καπετάνιος του εδήλωσε πως βρέθηκαν
στην Κεφαλονιά από «άγνοια ναυσιπλοϊας».
Όπως παρατηρούμε, το ταξίδι γίνεται από Δεκέμβριο έως τα
μέσα Ιανουαρίου.
Το τουρκικό ταξίδευε από τη Βεγγάζη επίσης για την Κρήτη και
έφθασε στη Ζάκυνθο στις 15 Νοεμβρίου 1843. Ειδικά η δεύτερη
αυτή περίπτωση σχεδόν ταυτίζεται χρονικά με το ταξίδι του
Παύλου. Σημειώνει και πάλι ο συγγραφέας: «Κοιτάζοντας και
μόνον το χάρτη, ο αναγνώστης δεν μπορεί παρά να απορήσει πώς
τα κατάφεραν οι καπεταναίοι να λοξοδρομήσουν τόσο πολύ, και
αυτό στα 1841 και 1843».
Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ανεξήγητο, εάν όμως λάβουμε
υπ’ όψιν τους ανέμους και τα ρεύματα αυτής της περιοχής της
Μεσογείου, και μάλιστα κατ’ αυτές τις χρονικές περιόδους, που
εκτελούνται τα ανωτέρω ταξίδια, αγόμεθα εύκολα στο συμπέρασμα
ότι, και αυτοί οι πλόες εντάσσονται σε όλους εκείνους που
αναφέρονται ήδη από τον Όμηρο μέχρι πρό τινος, και οι οποίοι
από τα δυτικά της Κρήτης κατέληξαν στα Ιόνια Νησιά.
Έτσι για άλλες δύο φορές επιβεβαιώνονται όσα υπεστήριξε
ο κ. Warnecke από την αρχή της ερεύνης του, αλλά και όσα
εξεθέσαμε και εμείς στην εισήγησή μας κατά το Γ΄ Συνέδριο -1999(σσ. 350-362 του σχετικού Τόμου), περί ανέμων και ρευμάτων
στην Κεντρική Μεσόγειο και στον Ιόνιο χώρο, αλλά και περί των
τοπικών φαινομένων της περιοχής μας, όσον αφορά επίσης τους
ανέμους και τα ρεύματα.
Οι δύο ανωτέρω πλόες αποτελούν κλασικές περιπτώσεις πλοίων,
τα οποία από τα δυτικά της Κρήτης φθάνουν στον Ιόνιο χώρο και
μάλιστα φθινόπωρο το ένα (αφού φθάνει στις 15 Νοεμβρίου) και
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έως μέσα χειμώνα το άλλο. Αποτελούν δε οι πλόες αυτοί πιστή
επανάληψη της πορείας του πλοός του Απ. Παύλου. Το ότι δε
κατέληξε το μεν ένα πλοίο στην Κεφαλληνία, το δε άλλο στη
Ζάκυνθο, σε σύγκριση με το μήκος της όλης αποστάσεως αποτελεί
λεπτομέρεια άνευ σημασίας, αφού μία τόσο μικρή απόκλιση
μπορεί να προκληθεί από μία ελάχιστη διαφοροποίηση της φοράς
των ανέμων.
2. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε δύο άλλους πλόες της ιδίας
πορείας του Παύλου, για να συγκρίνουμε χρόνους και αποστάσεις.
α) Στο λιμάνι της Πεσσάδας Άγιος Σώστης υπήρχε κατά την
εποχή του Ιονίου Κράτους(1800-1807) Υγειονομικός Σταθμός.
Εκεί εξετάζοντο για το φόβο των ασθενειών και των επιδημιών
όλα τα μέλη των πληρωμάτων και οι επιβάτες των πλοίων που
ταξίδευαν προς πάσαν κατεύθυνσιν, επειδή ήταν πολύ εύκολη η
προσέγγιση αυτού του σημείου, είτε έπλεαν τα πλοία ανατολικά
των Ιονίων Νησιών (μεταξύ δηλαδή Νησιών και ηπειρωτικής
Ελλάδος), είτε εξανοίγοντο προς τα δυτικά. Η προσέγγιση στο
Αργοστόλι με τα μέσα της εποχής (πανιά και κουπιά) ήταν πολύ
δύσκολη και εξουθενωτική (πρόσθετη πορεία, στροφές και έλλειψη
ευνοϊκού ανέμου για όλες τις επί μέρους πορείες διαφορετικής
κατεύθυνσης, που έπρεπε να ακολουθήσουν τα πλοία κατά την
είσοδο και κατά την έξοδό τους από το λιμάνι). Έτσι οι ιατρικές
εξετάσεις εγίνοντο στον Υγειονομικό Σταθμό του Αγ. Σώστη και
οι σχετικές αναφορές απευθύνοντο από τον Σταθμό αυτό στην
Κεντρική Υγειονομική Υπηρεσία του Αργοστολίου. Άλλωστε η
επικοινωνία Αργοστολίου-Πεσσάδας ήταν πολύ εύκολη μέσω της,
τουλάχιστον από τα Ρωμαϊκά χρόνια υπαρχούσης, ευθείας οδού,
η οποία συνήνωνε από τότε το λιμάνι της Αρχαίας Κράνης με
τον από τα Μυκηναϊκά χρόνια υπάρχοντα οικισμό της Πεσσάδας
και το «Λιμένιόν» της, (όπως αυτό αναγράφεται στο Πρακτικό
της Λατινικής Επισκοπής του 1264). Αποτελούσε δε το λιμάνι
αυτό έξοδο της Αρχαίας Κράνης και της περιοχής της Λειβαθούς,
-η οποία πάντοτε ήταν ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το
σημαντικότερο, τμήμα της Κεφαλληνίας-, στο ανοικτό πέλαγος
και μάλιστα απέναντι από τη Ζάκυνθο και την Πελοπόννησο.
Περιλήψεις 25 τέτοιων αναφορών (οι αναφορές προέρχονται
από το Αρχείο του Ιονίου Κράτους) από τον Υγειονομικό Σταθμό
του Αγίου Σώστη προς την Κεντρική Υγειονομική Υπηρεσία
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του Αργοστολίου παρουσιάσθηκαν στην Έκθεση Ναυτιλιακών
Εγγράφων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, η οποία οργανώθηκε στα
πλαίσια του εορτασμού της Ναυτικής Εβδομάδος 2002. Θα
ασχοληθούμε δε στη συνέχεια με την τελευταία από αυτές.
Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν: «η πολάκα του Γερασίμου
Βαλσαμάκη με σημαία Αγγλική προέρχεται από Αλεξάνδρεια με
φορτίο κουκιά. Μετά από τριάντα ημέρες ταξίδι έφθασε στον
Άγιο Σώστη στις 5 Αυγούστου 1816. Προορισμός το Λιβόρνο. (Η
πολάκα ήταν είδος τριστήλου εμπορικού ιστιοφόρου πλοίου, εν
χρήσει άλλοτε εν τη Μεσογείω. «Λεξικό Δημητράκου»).
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι το ταξίδι ενός μεγάλου πλοίου από
την Αλεξάνδρεια στην Κεφαλληνία διήρκεσε τριάντα ημέρες. Η
Κρήτη είναι αρκετά μετά το μέσον της διαδρομής, οπότε από
Κρήτη έως Κεφαλληνία απαιτήθηκαν περί τις 11-12 ημέρες.
Δεδομένου ότι την εποχή αυτή πνέουν ΒΒΑ άνεμοι (μελτέμια),
το πλοίο είχε λοξά τα πανιά ως προς τον άνεμο, για να μπορεί να
έχει κάποια ώθηση προς τα ΒΔ, που ήταν η πορεία του. Αυτό είχε
σαν αποτέλεσμα τη μείωση της ταχύτητας. Άρα υπό κανονικές
συνθήκες για την απόσταση Κρήτης-Κεφαλληνίας θα απαιτούντο
9 με 10 ημέρες. Επομένως είναι πολύ λογικό υπό τις δυσμενείς
εκείνες συνθήκες του πλοός των Πράξεων, η απόσταση από τα
νότια της Κρήτης έως την Κεφαλληνία να διανυθεί σε διάστημα
14 ημερών. Ως εκ τούτου η απόσταση προς τη Μάλτα, που είναι
περίπου διπλάσια, θα ήταν αδύνατο να διανυθεί σε 14 μόνο ημέρες
και μάλιστα υπό εκείνες τις συνθήκες.
Ας προσέξουμε όμως και μία άλλη σύγκριση που προκύπτει
από την εν λόγω αναφορά. Η απόσταση Αλεξανδρείας-Πεσσάδας
είναι περίπου ίση με την απόσταση Καλών Λιμένων-Μάλτας.
Η απόσταση Αλεξανδρείας-Πεσσάδας διηνύθη από την πολάκα
σε 30 ημέρες υπό σχετικά καλές συνθήκες. Η απόσταση Καλών
Λιμένων-Μάλτας πώς διηνύθη από το πλοίο, που μετέφερε τον
Παύλο, σε 14 μόνο ημέρες, και μάλιστα υπό εκείνες τις συνθήκες,
με μαζεμένα τα πανιά, με ριγμένη στο νερό την άγκυρα και με
αντίθετα ρεύματα, αφού αυτά έχουν διεύθυνση από τα δυτικά
προς τα ανατολικά; Άρα και πάλι ουδεμία πιθανότητα είναι
δυνατόν να αφεθεί για τη Μάλτα.
β) Εις επίρρωσιν των ανωτέρω –αναφερόμεθα τώρα εις τον β΄ πλουνεπικαλούμεθα και τα γραφόμενα στο έργο του Καθηγητού Γεωργίου
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Μοσχοπούλου, «Ιστορία της Κεφαλονιάς», τόμ. 1ος, σσ. 160-162, περί
ομαδικών μεταναστεύσεων των Κρητών, οι οποίες έγιναν εξ αιτίας του
βενετοτουρκικού πολέμου στην Κρήτη (1645-1669).
Εκεί διαβάζουμε τους παρακάτω στίχους από τη σχετική
ποιητική σύνθεση του Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή, οι οποίοι
αναφέρονται στην ομαδική μετανάστευση των Κρητών κατά τη
διάρκεια του πολέμου:
«Εις το καράβι μπήκαμεν νομάτοι επτακόσιοι,
κι άλλοι τση γης επήγασι και χίλιοι πεντακόσιοι.
Ψωμί, νερό δεν είχαμεν, ουδέ τόπος να σταθούμεν,
και μέρες δέκα κάμαμεν όλοι να κοιμηθούμεν».
(Το ποίημα διέσωσε ο Κων. Σάθας στο έργο του
«Τουρκοκρατούμενη Ελλάς», σ. 244).
Παρατηρούμε δηλαδή και εδώ ότι, για τον πλού ενός μεγάλου
πλοίου της εποχής, από την Κρήτη στα Ιόνια Νησιά απαιτήθηκε
διάστημα δέκα ημερών. Κάτι που συνάδει προς όλα τα ανωτέρω
αναφερθέντα. Προφανώς ο χρόνος αυτός απαιτήθηκε για ταξίδι
που άρχισε από τα βόρεια παράλια της Κρήτης και κατέληξε στα
σχετικώς πλησιέστερα νησιά Κεφαλλονιά ή Ζάκυνθο, σύμφωνα και
με τους παραπάνω υπολογισμούς της διαδρομής ΑλεξανδρείαςΑγίου Σώστη.
3. Το φθινόπωρο του 2003, συμπτωματικά και λόγω σκαπτικών
εργασιών, ανευρέθησαν στο ΝΑ άκρο του οικισμού Πεσσάδας
και εντός σχεδίου πολλά ρωμαϊκά κεραμικά, τα οποία μετέφερε η
Αρχαιολογική Υπηρεσία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου
για συντήρηση και φύλαξη. Κατά μία πρώτη εκτίμηση των ειδικών
πρόκειται για ρωμαϊκό εργαστήριο κεραμικών. Το γεγονός έχει
ιδιαίτερη σημασία, γιατί έτσι πιστοποιείται η ρωμαϊκή παρουσία και
δραστηριότητα στο χώρο της Πεσσάδας κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο.
Στο προηγούμενο Συνέδριο κατεδείξαμε τους λόγους, για τους
οποίους ο Ρωμαίος Διοικητής ήταν πολύ λογικό να έχει κτήματα
στην Πεσσάδα ή και να κατοικεί, καθώς ο οικισμός αυτός ήταν
ο σημαντικότερος της Νότιας Κεφαλληνίας επί μακρά σειρά
αιώνων. Είναι όμως πιθανόν να είχε απλώς κάποια φάρμα, διότι,
όπως είναι γνωστό, συχνά συνήθιζαν οι Ρωμαίοι άρχοντες, μέσα
στην αγροτική τους περιουσία να έχουν και πολύ προσεγμένες
εγκαταστάσεις για εγκατοίκηση σε κάποιες περιόδους του έτους.
4. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μία συνομιλία που έγινε
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προ ετών μεταξύ των αειμνήστων Ιωάννου Χωραφά-Βαλσαμάκη
από την Πεσσάδα και του Μαρίνου Κοσμετάτου πρ. Δημάρχου
Αργοστολίου, οι οποίοι είχαν ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τα ιστορικά
πράγματα της Νήσου. Η συνομιλία αυτή αναφέρεται στο κτήμα
«Άγ. Παύλος» Πεσσάδας και την διέσωσε συγγενικό πρόσωπο του
πρώτου εκ των ανωτέρω αναφερομένων.
Σύμφωνα με τη συνομιλία αυτή, το κτήμα «Άγ. Παύλος» ήταν
εκτάσεως 70 στρεμμάτων (πρόκειται για το κτήμα, μέσα στο
οποίο ευρίσκοντο οι δύο Ναοί του Απ. Παύλου, ο ένας βορείως
του κτήματος και ο έτερος νοτίως με συνεχόμενα κτίσματα στη
βόρεια πλευρά του) και χρησίμευε ως κοιμητήριο, το οποίο ήταν
παλαιοχριστιανικό. Αυτός προφανώς και ο λόγος της ευρέσεως
απειραρίθμων οστών κατά την εκσκαφή που έγινε μετά τους
σεισμούς του 1953 συμπτωματικώς στο χώρο του βορείως του
κτήματος Ναού.
Όλα αυτά τα αναφέρουμε, διότι το ίδιο ακριβώς συμβαίνει
και στη Ρώμη, όπου στο χώρο του Αγ. Πέτρου υπήρχε επίσης
παλαιοχριστιανικό κοιμητήριο. Είναι γνωστό δε τοις πάσι πόσα
σημαίνει ένα παλαιοχριστιανικό κοιμητήριο από ιστορικής και
εκκλησιαστικής απόψεως, πόσο ιερό εθεωρείτο το θέμα των νεκρών,
και στην υπό εξέταση προκειμένη περίπτωση πόσο επιθυμητή
θα ήταν η ταφή σ’ έναν τόσο ηγιασμένο τόπο. Στο σημείο αυτό
να σημειώσουμε ότι όλος αυτός ο χώρος, κατά την καταγραφή
του Πρακτικού της Λατινικής Επισκοπής Κεφαλληνίας του
1264, κατεγράφη ως εκκλησιαστική περιουσία της Εκκλησίας της
Κεφαλληνίας.
5. Από την εισήγηση του Σχολικού Συμβούλου Φιλολόγων
της Ζακύνθου κ. Παναγή Αλιπράντη κατά το, εις μνήμην του
αειμνήστου Καθηγητού Δημητρίου Λουκάτου Συνέδριο του
Μαϊου ε.έ., επληροφορήθημεν για άγνωστες αρχαίες λιτανείες
στην Κεφαλληνία, οι οποίες καταργήθηκαν δι’ εντολών της Ι.
Συνόδου κατά τα έτη 1870-71, 1873 και 1874, επί αρχιερατείας
του Μητροπολίτου Κεφαλληνίας Σπυρίδωνος Κοντομιχάλου, και
ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλά έθιμα να ατονήσουν και να
χαθούν. Αν λάβουμε δε υπ’ όψιν ότι είχαν προηγηθεί και οι φοβεροί
σεισμοί του Ιανουαρίου του 1867 με πολλές καταστροφές και
πτώση πολλών ναών –τότε πιθανόν κατέπεσε και ο βόρειος Ναός
του Απ. Παύλου Πεσσάδας-, εύκολα αγόμεθα στο συμπέρασμα
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και περί της καταργήσεως των Λιτανειών του Απ. Παύλου, διότι
η κατάργησή τους συμπίπτει χρονολογικώς με αυτήν ακριβώς την
περίοδο. Δεδομένου, μάλιστα, ότι οι Ναοί αυτοί κατ’ αυτήν επίσης
την περίοδο ήταν ιδιόκτητοι, όπως συνέβαινε και με όλους σχεδόν
τους Ναούς των Ιονίων Νήσων, ακόμη και με πολλές Μονές, που
και αυτές ήταν ιδιόκτητες, αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολη
ήταν η επανανέγερση των ναών και η συνέχιση των εθίμων που
συνεδέοντο με αυτούς και ιδίως των Λιτανειών, μετά και από τις
ανωτέρω ρητές απαγορεύσεις.
6. Στον Α΄ τόμο του ως άνω έργου του Ηλ. Τσιτσέλη και στη σ.
610 αναφέρεται εφημερίδα ως Εφημερίδα της Μελίτης. Διαβάζουμε
απόσπασμα του σχετικού κειμένου, το οποίο αναφέρεται στον
Μαρίνο Σολωμό (1804-1894), νομικό και λόγιο: «… Ο ανήρ
διετέλεσε και δικαστής και εγχώριος σύμβουλος, φίλος δε στενός
του αρμοστού Μακένζη, έγραψε την νεκρολογικήν τούτου
βιογραφίαν, ην εδημοσίευσεν εν τη Εφημερίδι της Μελίτης, εις
ην και άρθρα πολιτικά είχε καταχωρήσει άλλοτε. Απέθανεν εν
Αργοστολίω προ δεκαετίας περίπου».
Ποία εφημερίδα ήταν αυτή; Ήταν Κεφαλληνιακή; Αυτό είναι
το πιθανότερο. Ανεδίφησα μάλλον πρόχειρα στην Κοργιαλένειο
Βιβλιοθήκη, γιατί δυστυχώς δεν υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος,
και βρήκα μερικές παλιές εφημερίδες, όχι όμως την εφημερίδα
αυτή. Είναι ένα θέμα, το οποίο χρήζει ερεύνης και το οποίο ίσως
δώσει αρκετό φως σχετικά με την υπό εξέταση ονομασία. Είναι
όμως πολύ πιθανόν να πρόκειται για εφημερίδα των Μαλτέζων,
οι οποίοι είχαν ήδη εγκατασταθεί στην Κεφαλληνία, οπότε στην
περίπτωση αυτή δεν προστίθεται τίποτε καινούργιο. Αυτό θα το
ερευνήσουμε προσεχώς.
7. Στο έργο του Μεγάλου Διδασκάλου του Γένους Ευγενίου του
Βουλγάρεως «ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ των από Χριστού Σωτήρος
ενανθρωπήσαντος», Λειψία 1805 και στις σσ. 168 και 169, γίνεται
σύντομος αναφορά εις το ναυάγιο και τη διάσωση του Παύλου, με
βάση τη διήγηση των Πράξεων, ενώ ταυτοχρόνως γίνεται μνεία και
άλλων πηγών.
Σχολιάζουμε ορισμένα μόνο σημεία:
α) Κατά την περίοδο της συγγραφής του ανωτέρω έργου,
καμμία Νήσος δεν θεωρείται μετά βεβαιότητος ως η Μελίτη των
Πράξεων.
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β) Η νήσος «τα Μέλετα» -από την εν συνεχεία περιγραφή είναι
η Miljet της Αδριατικής- θεωρείται μόνο από μερικούς. Τούτο
όμως είναι αδύνατον λόγω της αποστάσεως.
γ) Θεωρείται βέβαιον, ότι το Αδριατικόν πέλαγος των
Αρχαίων συμπεριελάμβανε και ολόκληρο το σημερινό Ιόνιον.
(Βλ. σχετ. και Τόμον του Κλάδου Εκδόσεων Επικοινωνιακής και
ΜορφωτικήςΥπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα
ΠΑΥΛΟΣ-Πρωτος μετά τον Ένα», Αθήνα 2001, όπου άρθρον του
π. Γεωργίου Μεταλληνού: «Απόστολος Παύλος και ΚεφαλληνίαΔιεθνές Επιστημονικό Συνέδριο», σ. 153-166, υποσημ. 28,
όπου γίνεται αναφορά σε εργασία του κ. Warnecke, ο οποίος
παραπέμπει στον Οράτιο (epist. XVIII,61), σύμφωνα με τον
οποίο, «η Νικόπολις βρισκόταν στον Αδρία».
δ) Άνευ βάσεως βέβαια φαίνεται και η δοξασία ότι, από το
περιστατικό της έχιδνας και εξής «τα εν τη Νήσω Μελίτη (ΜέλεταMiljet δηλαδή) άγριά τε και Ιοβόλα ερπετά, αδρανή εισί, και εις
βλάβην ανίσχυρα)».
Επ’ ευκαιρία να σημειώσουμε ότι, και ο Ρήγας Φεραίος στη
«ΧΑΡΤΑ» του, τη Νήσο Miljet θεωρεί ως τη Μελίτη των Πράξεων.
Άρα τόσο αργά (18ος και αρχές 19ου αι.) η περί Μάλτας άποψη
όχι μόνον δεν έχει εδραιωθεί, αλλά τουλάχιστον στην Ανατολή
είναι μάλλον άγνωστος.
8. Είναι γνωστό τοις πάσι ότι αποτελούσε έθος της Αρχαίας
Εκκλησίας η κτίσις Ναών εις τόπους διελεύσεως, διώξεως,
παραμονής, κηρύγματος, διασώσεως και μαρτυρικού τέλους των
Αποστόλων. Έτσι στο Ιράκ δείκνυται άχρι του νυν η οικία που
παρέμεινε ο Απ. Θωμάς, πριν προχωρήσει προς τις Ινδίες και
η οποία λίαν ενωρίς μετετράπη σε Ναό προς τιμήν του. Επίσης
στο ΒΑ ακρωτήριο της Κύπρου Άγ. Ανδρέας εκτίσθη λίαν ενωρίς
ομώνυμος Ναός και περίπυστος Μονή, επειδή στο σημείο εκείνο
διεσώθη από τρικυμία και παρέμεινε επί τι διάστημα ο Απ.
Ανδρέας. Αλλά και στις Πεσσάδες, όπου διεσώθη ναυαγήσασα
η πριγκίπισσα Ρωξάνη Τζιγαρά (μετέπειτα Μοναχή Ρωμύλα),
μεταφέρουσα το δεξιόν πέλμα του Απ. Ανδρέου, έκτισε η ιδία
εκκλησάκι προς τιμήν του. Σώζονται τα ερείπια και το τοπωνύμιο.
Ελπίζουμε ότι σύντομα θα ξανακτισθεί.
Τι γίνεται όμως με τους τόπους που συνδέονται με το δραματικό
εκείνο ταξίδι του Παύλου; Ακριβώς το ίδιο, έτσι ώστε οι ίδιοι οι
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Ναοί να δείχνουν ακριβέστατα την πορεία του. Και εξηγούμεθα:
Α΄. Στους Καλούς Λιμένες της Κρήτης, όπου παρέμεινε για λίγο
ο Απ. Παύλος, και από όπου ξεκίνησε, σύμφωνα με τη διήγηση
των Πράξεων, για το ταξίδι εκείνο, υπάρχει παμπάλαιο εκκλησάκι,
που φέρει το όνομά του και γίνονται προς τιμήν του κάθε χρόνο
στις 29 Ιουνίου εορταστικές εκδηλώσεις.
Β΄. Στις Πεσσάδες υπήρχαν δύο Παλαιοχριστιανικοί Ναοί
επ’ ονόματί του, οι οποίοι συνδυάζονται: α) Με παράδοση περί
της εκεί διασώσεως του Αποστόλου και της εκεί παραμονής και
Αποστολικής του δράσεως. β) Με Λιτανείες που ξεκινούσαν από
αυτούς, κυρίως για την ανομβρία, αλλά και για αποσόβηση όλων
των δεινών. γ) Με τη Μονή του Εσταυρωμένου [και μόνο ο τίτλος
(Εσταυρωμένος) μαζί με την Ανάσταση, αποτελούν το κέντρο του
κηρύγματος του Παύλου, είναι δε η αρχαιοτέρα Μονή της Νήσου].
δ) Με τον επίσης Παλαιοχριστιανικό Ναό του Αγίου Στεφάνου
με τα Αρχαία Ψηφιδωτά και την από αρχαίο βωμό προερχομένη
Αγία Τράπεζα, ο οποίος Ναός, όπως προαναφέραμε, έχει άμεση
σχέση με το εξεταζόμενο θέμα. ε) Με τον Άγιο Σώστη (Όρμο και
Ακρωτήριο) –σημείο καταλήξεως πολλών ναυαγίων, σύμφωνα με
ακλόνητα ιστορικά δεδομένα και τεκμηριωμένες μαρτυρίες και
παραδόσεις, αρχαιότερες και νεώτερες. στ) Με την εις Πεσσάδες
επίσης εικονογραφία του Απ. Παύλου, η οποία είναι μοναδική στη
Νήσο της Κεφαλληνίας. ζ) Με άλλες Μονές και Ναούς του ιδίου
τόπου, ανάμεσα στους οποίους και ο αρχαιότατος Ναός της Υ.
Θ. Παλαιοκτίστης, περί του οποίου γίνεται ιδιαίτερος λόγος στην
εισήγησή μου κατά το Γ΄ Συνέδριο– έξι μόνο Ναοί από αυτούς
είναι αφιερωμένοι σε Αποστόλους. Και γενικώς οι δύο Ναοί του
Απ. Παύλου Πεσσάδων συνδυάζονται με όλα τα από πολλών ετών
ήδη παρατεθέντα ετερόκλητα στοιχεία, ιστορικά και φυσικά, που
δεν συγκεντρώνει κανένας άλλος τόπος σε ολόκληρο το χώρο της
Μεσογείου.
Γ΄. Το επίσης αρχαιότατο επ’ ονόματι του Αποστόλου εκκλησάκι
στα Βάτσα της Παλικής, στη δυτική δηλαδή εσχατιά της Νήσου
και του Ελλαδικού χώρου, εκεί που άλλοτε εγίνοντο θυσίες στον
Ποσειδώνα προ της αναχωρήσεως για τη Σικελία και τη Νότιο
Ιταλία [τα Βάτσα ήταν βάσει πολλών βασίμων μαρτυριών το σημείο
αναχωρήσεως για τη Νότιο Ιταλία και Σικελία -βλ. σχετ. τόμ. Α΄
Συνεδρ. (1993), σσ. 214-215-]. Ασφαλώς εκτίσθη για βοήθεια των
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πλεόντων προς τη Δύση, αντί του Ποσειδώνος. Αργότερα κτίζεται
εξωκλήσι του Αγίου Νικολάου για τον ίδιο λόγο. (Έχουμε αναλυτικά
ομιλήσει στα προηγούμενα Συνέδρια για το θέμα αυτό).
Δ΄. Στη Ρώμη, που ήταν ο τόπος της καταλήξεως του ταξιδίου εκείνου,
καθώς και Αποστολικής δράσεως του Παύλου, αλλά και του μαρτυρικού
τέλους του, κτίσθηκε επίσης λίαν ενωρίς Ναός προς τιμήν του.
Συμπερασματικά , λοιπόν, θα λέγαμε ότι οι Ναοί, μαζί με τα
στοιχεία που συνδέονται με αυτούς, αποτελούν τους σαφέστατους
οδοδείκτες της πορείας που ακολουθήθηκε. Και η πορεία αυτή,
βάσει των Ναών και του κειμένου των Πράξεων, ολόκληρη πλέον
είναι εμφανεστάτη: Καλοί Λιμένες - Πεσσάδα - Βάτσα πιθανόν Συρακούσες - Ρήγιον - Ποτίολοι - Ρώμη.
Δηλαδή οι Αρχαίες τοπικές Εκκλησίες με την αγάπη, την
εκτίμηση και τη λαχτάρα τους για τον Παύλο εχάραξαν εναργώς
την πορεία του κατ’ εκείνο το ταξίδι με την κτίση Ναών προς
τιμήν Του. Η κτίσις Ναού στον τόπο που πέρασε και κήρυξε ο
Απόστολος ήταν ό, τι ανώτερο μπορούσε να προσφέρει η ευσέβεια
των πιστών, διότι εκεί θα ετελείτο η αναίμακτος Μυσταγωγία
εις ανάμνησιν του Κηρυχθέντος και λίαν Ηγαπημένου υπό του
Παύλου Χριστού, αλλά και του Κηρύξαντος Αυτόν.
Εμείς σήμερα που αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το
σπουδαίο αυτό θέμα μετά από τόσα χρόνια, επιβάλλεται
να κάνουμε πολύ προσεκτικά βήματα, ώστε πάση θυσία να
αποφευχθεί κάθε παραχάραξη από ό, τι εδημιούργησαν οι Αρχαίες
τοπικές Εκκλησίες. Κάθε άστοχη ενέργεια υπάρχει κίνδυνος να
κακοποιήσει και να παραμορφώσει το όλον θέμα και να επιφέρει
συν τοις άλλοις και πολιτιστική αλλοίωση. Αυτό, πάση θυσία,
επαναλαμβάνουμε, πρέπει να αποφευχθεί.
Καλόν θα είναι μελλοντικά να ερευνηθεί, εάν κτίσθηκαν ανάλογοι
Ναοί και στους λοιπούς τόπους διελεύσεως που αναφέρονται στις
Πράξεις κατ’ εκείνο το ταξίδι, δηλαδή πριν από τους Καλούς
Λιμένες και μετά τη Μελίτη. Και στην περίπτωση όμως που δεν
κτίσθηκαν, δεν χάνουν τη σημασία τους οι τέσσαροι ανωτέρω Ναοί
- ο πέμπτος κτίσθηκε στη Ρώμη-, το αντίθετο μάλιστα, γιατί αυτό
φανερώνει ότι κτίσθηκαν στους τόπους, που συνδέθηκαν με το
πλέον επικίνδυνο μέρος του ταξιδίου.
[ΣΗΜ.: Στην πορεία του χρόνου υπήρξε μία σημαντική εξέλιξη.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ορθοδόξου Τύπου», (8-10-2010),
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«…μετά από 10 αιώνες…στις 24 Σεπτεμβρίου 2009 τέθηκε ο
θεμέλιος λίθος για την ανέγερση στο Ρήγιο της Καλαβρίας (Ιταλία)
μεγαλοπρεπούς Ορθοδόξου Ναού προς τιμήν του Απ. Παύλου.
Ο Ναός ομοιάζει αρχιτεκτονικά με τους τελευταίους Ορθοδόξους
Ναούς που χτίστηκαν στην Καλαβρία κατά τον 17ο αιώνα, δηλ.
τρουλαία σταυροειδής βασιλική, και μάλιστα σε κεντρική πλατεία,
που απέχει μόλις 300 μέτρα από τον αρχαίο Ναό, που είχε κτισθεί
εκεί εις ανάμνησιν της από το Ρήγιο διελεύσεως και του εκεί
κηρύγματος του Αποστόλου κατά το ταξίδι του προς τη Ρώμη,
προκειμένου να δικαστεί από τον Καίσαρα. Του αρχαίου αυτού
Ναού τα θεμέλια βρίσκονται βυθισμένα στην παραπλεύρως κείμενη
θάλασσα. Την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2010, μόλις δηλ. ένα έτος
μετά την κατάθεση του θεμελίου λίθου, ο Ναός είχε ολοκληρωθεί
και έγιναν τα Εγκαίνια». – Στο internet περί της Ορθοδόξου
Ι. Μητροπόλεως Ιταλίας υπάρχουν σημαντικές αναφορές και
φωτογραφίες -. Έτσι οι Ναοί του Απ. Παύλου από τους Καλούς
Λιμένες μέχρι τη Ρώμη είναι συνολικά τουλάχιστον έξι].
Από μία προσωπική έρευνα, την οποία διενεργώ κατ’ αυτήν
την περίοδο και την οποία δεν έχω πλήρως ολοκληρώσει,
συμπεραίνεται ότι, σε όλη τη νότιο και τη δυτική Ελλάδα δεν
υπάρχουν άλλοι Αρχαίοι Ναοί του Απ. Παύλου πλην των ανωτέρω
τεσσάρων. Αυτό επιβεβαιώνει όλα τα ως άνω αναφερθέντα.
-Μερικοί άλλοι Ναοί του Απ. Παύλου στην Κρήτη έγιναν λόγω
και άλλων επισκέψεων του Αποστόλου, μετά τη δικαίωσή του από
το αυτοκρατορικό δικαστήριο-. Ο Ναός του Απ. Παύλου της Κω
είναι πολύ μεταγενέστερος, κτίστηκε αρχικά από Καθολικούς
και αργότερα μετετράπη σε Ορθόδοξο. Η Κόρινθος με την τόση
ιεραποστολική δράση του Αποστόλου σ’ αυτήν και τις δύο προς
Κορινθίους Επιστολές του, αποκτά τον πρώτο Ναό του μετά τη
δημιουργία του Νεοελληνικού Κράτους! Πιστεύουμε , περιττεύει
κάθε σχόλιο.
Κατόπιν λοιπόν όλων των ανωτέρω, αλλά και όσων έχουν εκτεθεί
μέχρι τώρα, είναι ήδη σαφέστατο όχι μόνον ποία είναι η Μελίτη
των Πράξεων, αλλά και ποία η όλη πλέον πορεία του ταξιδίου του
περισσότερον πάντων κοπιάσαντος Παύλου.
Ούτω, έχει πλήρως ολοκληρωθεί η συμπλήρωσις αυτού του
αρχικά τόσον αινιγματικού «παζλ». Κατά τα πρώτα χρόνια
από της ανακινήσεως του θέματος είχε επισημανθεί ο κίνδυνος,
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μήπως η υπόθεσις αυτή θα εξελίσσετο στη συνέχεια σε ένα νέο
Ομηρικόν ζήτημα. Όμως με το πλήθος των στοιχείων, τα οποία
παρουσιάστηκαν κατά την αναδίφηση, όχι μόνον απεφεύχθη ο
κίνδυνος αυτός, αλλά όπως προαναφέραμε, είναι εμφανεστάτη
πλέον η όλη διαδρομή του πολύτλαντος Αποστόλου και μάλιστα
λεπτομερώς.
Δεν ήταν δε δυνατόν να εξελιχθεί διαφορετικά η υπόθεσις αυτή,
διότι το αληθές και βάσιμον του πλήθους των υπαρχόντων στοιχείων
αποκλείει τη σύγχυση και την ασάφεια που χαρακτηρίζει το
Ομηρικόν ζήτημα, καθώς και κάθε είδους παραχάραξη και εκτροπή
από την αλήθεια, η οποία (αλήθεια) πλέον είναι ολοφάνερη.
Μπορεί να δοκιμάστηκε η αλήθεια κατά το μακρόν διάστημα
που μεσολάβησε από της ανακινήσεως του θέματος έως σήμερα,
αλλά επιβεβαιώθηκε περίτρανα για άλλη μία φορά η σοφή ρήσις
του Ισοκράτη, κατά την οποία: «Ισχυρόν η αλήθεια, ώστε πάντων
επικρατεί».
Ευχαριστώ.
Έτερες επισημάνσεις περί της ονομασίας Μελίτη
Αν και λίαν εύστοχες οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις, σύμφωνα με τις
οποίες η ονομασία της νήσου Μελίτης προέρχεται από το μέλι
(μέλι – μέλιτ-ος), νομίζουμε ότι δεν είναι ατυχείς και οι παρακάτω
επισημάνσεις, επειδή, ως γνωστόν, οι αρχαίες ονομασίες προήλθαν
περισσότερο από τη Μυθολογία και λιγότερο από τη λογική. (Από
τη λογική λ.χ. φαίνεται να προήλθε η ονομασία Μελίτη, χωρίου
της Φλώρινας – οικισμού μάλλον μεταγενεστέρου -, το οποίο είναι
μελιτοπαραγωγό μέχρι σήμερα).
Το όνομα Μελίτη συναντάται στην Ιλιάδα, Σ 42 (αναφορά στις
Νηρηίδες), στους Ομηρικούς Ύμνους («Ύμνος στη Δήμητρα», στ.
419), όπως επίσης και στον Ησίοδο (Θεογονία 240-260), όπου
αναφέρονται τα ονόματα και των πενήντα Νηρηίδων και που,
όπως παρατηρούμε, στη μεταξύ αυτών Μελίτη προσδίδεται και
το επίθετο χαρίεσσα.
Οι Νηρηίδες ήταν θαλάσσιες γυναικείες θεότητες και θεωρούμε
λίαν πιθανόν το να πήραν το όνομα της ανωτέρω χαρίεσσας
Νηρηίδας κάποια χαριτωμένα νησιά όπως η Μάλτα, η Σαμοθράκη,
γιατί όχι και η Κεφαλληνία, νησί προικισμένο με ιδιαίτερη και
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ποικίλη ομορφιά. (Μήπως τα νησιά αυτά εθεωρούντο κατά την
αρχαιότητα και τόποι κατοικίας της, ή τόποι από τους οποίους
πέρασε κάποτε η Νηρηίδα αυτή; Όλα αυτά χρήζουν μελέτης).
Άλλωστε είναι λίαν συνηθισμένο το φαινόμενο, όπως
προαναφέραμε, αρχαιότατοι σημαντικοί τόποι, καθώς και
πράγματα της φύσεως, να φέρουν μυθικά ονόματα θεών, θεαινών,
ημιθέων, ηρώων, να συνδέονται άρρηκτα με αυτούς και σε πολλές
περιπτώσεις να ταυτίζονται (μυθολογική προέλευση ονομασιών).
Παραδείγματα άπειρα. Αναφέρουμε μερικά:
Δωρίς, η μητέρα των Νηρηίδων (Ησιόδου Θεογονία 241). Πρβλ.
την μέχρι σήμερα επαρχία Δωρίδος του Νομού Φωκίδος. Πόντος
(Θεογονία 233), Υπερίων (Θεογονία 134, 374), Ωκεανός (Ησιόδου
Έργα και Ημέραι 171, 566, Θεογονία 20,13 κ.α.), Ευρώπη (Θεογονία
357), Ασία (Θεογονία 359).
Δεν θα ήταν άσκοπο στο σημείο αυτό να αντιπαραβάλουμε και
τα ονόματα των παρακάτω περιπτώσεων:
α) Νήριτος και Ίθακος, οι δύο από τους τρεις κατασκευαστές
της βρύσης κοντά στην πόλη Ιθάκη (Οδύσσεια ρ 205-207), επίσης
Νήριτον το όρος της Ιθάκης και Ιθάκη το όνομα του άστεως.
β) Αίνος, σύντροφος του Οδυσσέα (Σπ. Μαρινάτου,
Κεφαλληνία – Ιστορικός και Αρχαιολογικός περίπατος, σ. 29), ο
οποίος πέθανε στη Θράκη και από τον οποίο πήρε το όνομά της η
εκεί πόλη Αίνος (η). (Ιλιάδα Δ 520). Αίνος (ο) και η ονομασία του
σημαντικοτέρου όρους της Κεφαλληνίας. Πρβλ. και Αίνειος Ζευς.
(Υπάρχει πιθανότητα τα όρη Νήριτον και Αίνος να ταυτίζονται,
οπότε οι δύο ονομασίες, εάν ισχύει αυτό, ανεφέροντο στο ίδιο
όρος, στον σημερινό δηλαδή Αίνο).
Όντως δηλαδή διαπιστούται ότι αρχαιότατοι σημαντικοί
τόποι φέρουν πολλάκις μυθικά ονόματα θεών, θεαινών, ημιθέων,
ηρώων, συνδέονται άρρηκτα με αυτούς και σε πολλές περιπτώσεις
ταυτίζονται. Αυτό ακριβώς είναι πολύ πιθανόν να συνέβη και με
την Κεφαλληνία. Ως χαρίεσσα νήσος που ήτο, ειδικά τότε που
η χλωρίδα της νήσου ήτο ασυγκρίτως πλουσιοτέρα, ίσως έλαβε
το όνομα της χαρίεσσας Νηρηίδος Μελίτης. Επειδή δε το χαρίεν
και η ηδύτης είναι χαρακτηριστικά αναποσπάστως συνδεδεμένα,
θεωρούμε πολύ λογικό η Νηρηίς Μελίτη, ως χαρίεσσα που ήτο, να
είχε και την ως το μέλι –εξ ου και το όνομά της- ηδύτητα τρόπων,
εμφανίσεως και εκφράσεως.
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Στο σημείο αυτό όμως δεν είναι δυνατό να μην ενθυμηθούμε
τον ισχυρισμό του Οδυσσέα για τον τόπο του:
«…………………..................................ου τοι εγώ γε
ης γαίης δύναμαι γλυκερώτερον άλλο ιδέσθαι»
(Οδύσσεια ι 27,28)

Η εκτίμηση αυτή είναι πολύ λογικό να θεωρηθεί ως υποκειμενική.
Για όλους η ιδιαίτερη πατρίδα είναι ηδεία. Νομίζουμε όμως ότι δεν
θα ήταν υπερβολή, αν λέγαμε ότι τα δύο νησιά μας (Κεφαλληνία
και Ιθάκη) χαρακτηρίζει κάποια ιδιαιτέρα ηδύτης, λόγω ίσως της
ιδιομορφίας της φύσεώς τους, του έκπαγλου φυσικού κάλλους
τους και της συνεχούς εναλλαγής ποικίλων αντιθέσεων. Άρα ο
όρος Μελίτη με τη διπλή πλέον σημασία του, δηλαδή της ως το
μέλι ηδύτητος και του χαρίεντος (ως χαρίεσσα που ήτο η Νηρηίς
Μελίτη) φαίνεται να προσιδιάζει απόλυτα με τη φύση και τα
χαρακτηριστικά του Νησιού μας, το οποίο επί πλέον και από
την αρχαιότητα ήδη ήτο τόπος παραγωγής αρίστης ποιότητος
μέλιτος άχρι του νυν. Συμπερασματικά, λοιπόν, θα λέγαμε ότι, και
από μυθολογικής και από λογικής πλευράς εξεταζόμενος ο όρος
Μελίτη προσιδιάζει, όπως προαναφέραμε, απόλυτα στο νησί μας.
Και συνεχίζουμε με μία ακόμη επισήμανση σχετικά με την
εμφάνιση και την εξαφάνιση τοπωνυμιών. Το φαινόμενο αυτό έχει
αναλυθεί ήδη επαρκώς, αλλά εις επίρρωσιν και μόνον αναφέρουμε
και την εξής περίπτωση. Στο έργο του Αντωνίου Μηλιαράκη
«Γεωγραφία Νέα και Αρχαία του Νομού Κεφαλληνίας», Αθήνησιν
1890, σ. 219, διαβάζουμε: «Το όρος Βαία αναφέρεται μόνον υπό
του Στεφάνου του Βυζαντίου (εν.λ.) “Βαία όρος κεφαλληνίας”.
Αλλ’ οποίον των λοιπών ορέων είνε τούτο αδύνατον να ορισθεί εκ
των τριών λέξεων του Στεφάνου. Οι γράφοντες δ’ ότι είνε τούτο
ή εκείνο των σημερινών ορέων της Κεφαλληνίας ουδέν λέγουσιν
ορθόν ή μεμαρτυρημένον».
Πρόκειται σαφώς για άλλη μία περίπτωση εμφανίσεως και
εξαφανίσεως τοπωνυμίας, και μάλιστα αναφερομένης μία και
μόνη φορά, όπως η ονομασία Μελίτη για την Κεφαλληνία (Πράξ.
28, 1), και επίσης η ιδία ονομασία, Μελίτη δηλ. (Στράβων X 472),
για τη νήσο Σαμοθράκη.
Πρότασις εορτασμού υπό Θ. Χ.
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Επ’ ευκαιρία της λήξεως του Δ΄ και καταληκτικού Συνεδρίου για
την ταύτιση Κεφαλληνίας-Μελίτης και εν όψει του εγγίζοντος έτους
2009, θεωρούμε σκόπιμο να προτείνουμε τον Προγραμματισμό
Εορταστικών Εκδηλώσεων, επί τη συμπληρώσει κατά το έτος αυτό
1950 ετών από της διασώσεως του Απ. Παύλου και των συνοδών
του στην Κεφαλληνία. Κατά το ίδιο δε έτος συμπίπτει και η
συμπλήρωσις 500 ετών από της γεννήσεως του Προστάτου της
Νήσου μας Αγίου Γερασίμου, οπότε μπορεί να συνδυαστεί κατά
τον καλύτερο τρόπο ο εορτασμός της διπλής αυτής Επετείου. Θα
πρότεινα δε επίσης, Έμβλημα των Εκδηλώσεων αυτών να αποτελέσει
η γνωστή Εικόνα της Συλλογής των Αδελφών Βαλλιάνου, και
επίκεντρο των Εκδηλώσεων, το εορταστικό τριήμερο 15ης, 16ης
και 17ης Αυγούστου, όπου και η καταλληλότερη περίοδος για το
Νησί μας είναι, και η ανωτέρω Εικόνα συμπεριλαμβάνει και τα
τρία εορταζόμενα Πρόσωπα κατά το τριήμερο αυτό [Υπεραγίας
Θεοτόκου 15 Αυγ., Αγίου Γερασίμου 16 Αυγ., και Αποστόλου
Παύλου 17 Αυγ. – η 17η Αυγούστου έχει ήδη καθιερωθεί από του
1996 επί τη θεμελιώσει (διά την επανίδρυση) του Ι. Ναού, αλλά
ενισχύεται και από το φετινό και καταληκτικό Συνέδριο, το οποίο
επίσης επραγματοποιήθη κατά την ιδία ημερομηνία], τα οποία
επίσης σχετίζονται άμεσα με το νησί μας, όπως αναλυτικά και κατ’
επανάληψη έχουμε αναφέρει σχετικώς.
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Ε΄ Συνεδριο (17-8-2009)
Ανακοίνωσις Θ.Χ. (Σελ. 71-79 των Πρακτικών)
“ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ – ΜΕΛΙΤΗ.
ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ”
Σεβασμιώτατε Άγιε Κεφαλληνίας, Σεβασμιώτατοι Άγιοι
Αρχιερείς, Αιδεσιμολογιώτατε Πατήρ Γεώργιε, Σεβαστοί Πατέρες,
Κύριε Βουλευτά, Κύριε Νομάρχα, Κύριοι Δήμαρχοι, Κύριε
Warnecke, Κύριοι Σύνεδροι, Κυρίες και Κύριοι
Η εφετινή συνάντησις έχει δισσώς πανηγυρικόν χαρακτήρα
λόγω της θαυμαστής συγκυρίας κατά το τρέχον έτος 2009, της
συμπληρώσεως δηλ. πρώτον μεν 1950 ετών από της εν Κεφαλληνία
Διασώσεως του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και δεύτερον 500
ετών από της Γεννήσεως του Προστάτου της Νήσου μας Αγίου
Γερασίμου.
Και διά μεν τα αφορώντα εις το πρόσωπον του Αγίου μας
ουδέν πρόβλημα υπήρξε ποτέ, διότι και πλέον πρόσφατα είναι, και
αδιαμφισβήτητα, και αδιακόπως παρόντα. Απ’ εναντίας δε διά την
Διάσωσιν του Αποστόλου, φρονούμεν ότι υπάρχει και ιδιαίτερος
λόγος Εορτασμού. Και τούτο διότι η επιστημονική θέσις, την
οποίαν διετύπωσεν ο κ. Warnecke, και που σύμφωνα με αυτήν η
Κεφαλληνία είναι η Μελίτη των Πράξεων, όχι μόνον επί 22 χρόνια
παραμένει ασάλευτος, αλλά και με τα ισχυρά επιστημονικά στοιχεία,
τα οποία προσετέθησαν κατά τις 4 Επιστημονικές Συναντήσεις
που επηκολούθησαν, έχει καταστεί πλέον απρόσβλητος. Η
δε σημερινή Εορταστική Συνάντησις, ουσιαστικώς αποτελεί
5ην Επιστημονικήν Συνάντησιν, αφού ο εφετινός Επετειακός
Εορτασμός της εν Κεφαλληνία Διασώσεως τί έτερον δηλοί ειμή την
τρανοτέραν επανεπιβεβαίωσιν, ότι τα κατ’ εκείνας τας Συναντήσεις
υποστηριχθέντα ως ορθά θεωρούνται και σήμερον;
Επειδή όμως ο χαρακτήρ της εφετινής συναντήσεως είναι
Επετειακός και Πανηγυρικός, δεν θα επεκταθούμε ιδιαίτερα εις το
θέμα αυτό, αλλά θέμα της εργασίας μας θα είναι: «Κεφαλληνία –
Μελίτη. Έκφρασις και επισημάνσεις». Διά τούτο θα αρκεσθούμε
περισσότερο εις το να αναφερθούμε σε μερικά από τα πολλά
δείγματα έκφρασης, που δημιουργήθηκαν στην πορεία του χρόνου
και τα οποία συντελούν στην εμπέδωση της εν λόγω επιστημονικής
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θέσεως. Η ποικιλόμορφος δε αυτή Έκφρασις που έχει δημιουργηθεί,
και την τρανότερη απόδειξη αποτελεί της συνειδητοποιήσεως που
έχει ήδη επιτευχθεί κατά το διάστημα των 22 ετών τοις μακράν και
τοις εγγύς, και αποτελεί ταυτοχρόνως η Έκφρασις αυτή εν πολλοίς
Απολογισμόν και Ιστορίαν της εξελίξεως της εν λόγω σπουδαίας
υποθέσεως. Θα ολοκληρώσουμε δε την ανακοίνωσή μας με μερικές
μόνον επισημάνσεις σχετικές και πάλι με την αναγνώριση της
Κεφαλληνίας ως της Μελίτης των Πράξεων.
Μερικά δείγματα από τα πολλά είδη έκφρασης είναι και τα εξής:
1. Η Θεμελίωσις του Νέου Ι. Ναού του Αποστόλου Παύλου
στις Πεσσάδες, στις 17 Αυγούστου 1996, εξ αφορμής και του Β΄
Επιστημονικού Συνεδρίου, διά να αποτελέσει τη συνέχεια των
εκεί δύο Παλαιοχριστιανικών Ναών του Αποστόλου, μαζί με τις
έχουσες αυτόν έκτοτε ως επίκεντρον Εκδηλώσεις προς τιμήν του
Πρώτου μετά τον Ένα, αποτελούν φρονούμεν τους πλέον ηχηρούς
τρόπους Έκφρασης. Οι σπουδαιότεροι τακτικοί Εορτασμοί επί του
παρόντος είναι: α) Ο Εορτασμός της Μνήμης του Αποστόλου, 29
Ιουνίου, με Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό και Πανηγυρική
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, και β) Η Μνεία της Θεμελιώσεως
διά την ανέγερσιν του Νέου Ι. Ναού, στις 17 Αυγούστου εκάστου
έτους, με Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό και με Ομιλητήν
πάντοτε τον Αιδεσιμολογιώτατον π. Γεώργιον Μεταλληνόν.
Εθεωρήθη απ’ αρχής πολύ σημαντική αυτή η καθιέρωσις (του
Εορτασμού δηλ. της 17ης Αυγούστου), διότι με την ανέγερση
του κατ’ αυτήν την ημερομηνία θεμελιωθέντος Νέου Ι. Ναού
και τα περί αυτόν γινόμενα επανασυνδέθηκε το Νησί μας με τον
Απόστολο Παύλο.
Και εις τους δύο Εορτασμούς, 29ης Ιουνίου και 17ης Αυγούστου,
με τους ειδικούς Ύμνους, που έχουν ήδη συντεθεί για το σκοπό
αυτό, με το σχετικό Ανάγνωσμα από τις Πράξεις των Αποστόλων
και με τις ομιλίες που ακολουθούν συνεορτάζεται και το γεγονός
της εν Κεφαλληνία Διασώσεως του Αποστόλου.
Μεγάλης σπουδαιότητος γεγονότα απετέλεσαν επίσης τα
Θυρανοίξια του Νέου Ι. Ναού του Αποστόλου Παύλου, τα οποία
ετέλεσε το 1999 ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κυρός Χριστόδουλος εξ αφορμής και του Γ΄ Διεθνούς
Επιστημονικού Συνεδρίου, καθώς και ο Πανηγυρικός Εσπερινός
της 17ης Αυγούστου 2005 εξ αφορμής του Δ΄ και Καταληκτικού
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επίσης Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, παρόντων και στις
δύο αυτές τελετές των Συνέδρων των αντιστοίχων Συνεδρίων, των
αντιπροσωπειών επίσης της Πολιτείας, του Οικουμενικού μας
Πατριαρχείου, της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και
πλήθους κόσμου.
Πάντα ταύτα μαζί με την αναμετάδοση των Εκδηλώσεων από τα
Μέσα Γενικής Ενημερώσεως συμβάλλουν εις την συνειδητοποίησιν
του θέματος.
2. Άλλο ένα βήμα προς την ιδία κατεύθυνση αποτελεί και η
λειτουργία, από του 2006, μικρού Μουσείου στη ΒΔ γωνία του Ναού,
με υλικό που συνδέει την Κεφαλληνία με τη Μελίτη των Πράξεων.
3. Επίσης σημαντικό γεγονός απετέλεσε η έλευσις στην
Κεφαλληνία του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου επί κεφαλής
Κλιμακίου Ιεραρχών της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
στις 20 Οκτωβρίου του Ιωβηλαίου Έτους 2000 και η τέλεσις
Αρχιερατικού Συλλείτουργου κατά την Εορτή του Αγίου μας στα
πλαίσια της αναγνωρίσεως της Εκκλησίας της Κεφαλληνίας ως
Αποστολικής.
4. Η, μετά από σχετικήν εγκύκλιον του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας, μνημόνευσις του Αποστόλου Παύλου
«ως Ιδρυτού της Εκκλησίας της Νήσου ημών εις απάσας τας ι.
ακολουθίας», αποτελεί επίσης σημαντικήν συμβολήν.
5. Επίσης στην περιοχή της Πεσσάδας, η οποία εκκλησιαστικώς
περιλαμβάνει τους οικισμούς Πεσσάδας, Κουντουράτων,
Δοριζάτων, την Ι. Μονή Εσταυρωμένου και τη νησίδα Δίας, σε
κάθε θεία λειτουργία μαζί με τα απολυτίκια του ναού και του
Πολιούχου μας Αγίου Γερασίμου ψάλλεται και το Απολυτίκιο της
εν Κεφαλληνία Διασώσεως του Αποστόλου Παύλου, καθώς και το
Μεγαλυνάριο για το ίδιο θέμα σε κάθε ακολουθία Παρακλήσεως,
ποιήματα και τα δύο, μαζί και με σχετικό Κοντάκιο, του Αειμνήστου
πρώην Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου.
6. Ακόμη δύο σπουδαία καθιδρύματα, τα οποία εδημιουργήθησαν
και λειτουργούν με την πρωτοβουλία και τη μέριμνα του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, δηλ. του Πνευματικού Κέντρου
και του Εκκλησιαστικού Βιβλιοπωλείου της Ιεράς Μητροπόλεως
Κεφαλληνίας, φέρουν το όνομα «Ο Απόστολος Παύλος». Τούτο
αποτελεί άλλον ένα λόγον μνείας του ονόματος του Αποστόλου
εξ αφορμής εκδηλώσεων, ανακοινώσεων και διαφόρων εγγράφων
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σχέσιν εχόντων όλων αυτών με τις δραστηριότητες των δύο αυτών
καθιδρυμάτων.
7. Η έκδοση και κυκλοφορία δύο σχετικών καρτ-ποστάλ,
μιάς με τον Νέο Ι. Ναό, την εικόνα του Αποστόλου, εχούσης
στις γωνίες παραστάσεις του ιστορικού του ναυαγίου, και τη
γλυπτή αναπαράσταση του ναυαγίου, που υπάρχει στο κέντρο
του δαπέδου του Ναού -σπουδαία δείγματα έκφρασης και αυτάκαι άλλης καρτ-ποστάλ με την παλαιά γνωστή Εικόνα-Σύμβολο
του θέματος (εικονίζει την Παναγία στη στάση της Νικοποιού
εις το μέσον, τον Απόστολο Παύλο δεξιά και τον Άγιο Γεράσιμο
αριστερά), στην ειδική δε σημασία αυτής έχουμε αναφερθεί στο
παρελθόν διεξοδικώς.
8. Στους δύο Τουριστικούς Οδηγούς του Δήμου Λειβαθούς,
του 2006 και του 2008, καθώς και στον Τουριστικό Χάρτη της
Λειβαθούς υπάρχει εκτενής αναφορά στο εν λόγω θέμα. Επίσης
ο Νέος Ναός αναγράφεται ήδη σε μερικούς Τουριστικούς Χάρτες
της Κεφαλληνίας.
9. Σε δημοσιεύσεις για την Κεφαλληνία σε διάφορα περιοδικά
και εφημερίδες, καθώς και σε σχετικές αναφορές σε βιβλία
αναφερόμενα στον Απόστολο Παύλο οι θέσεις των συγγραφέων
είναι πλέον υπέρ της Κεφαλληνίας.
10. Το θέμα επίσης της ταυτίσεως Κεφαλληνίας – Μελίτης
αναφέρεται στο Internet, σε διάφορες ιστοσελίδες, όπως της Ι.
Μητροπόλεως Κεφαλληνίας, της Ι. Μητροπόλεως Πατρών, της
Νομαρχίας Κεφαλληνίας, του Δήμου Λειβαθούς, σε ιδιωτικές
ιστοσελίδες κ.λπ.
11. Στα νέα διδακτικά βιβλία Θρησκευτικών των Τάξεων Δ΄ και
Ε΄ Δημοτικού υπεισέρχεται η περί Κεφαλληνίας επιστημονική
θέσις ως τόπου του ναυαγίου. Κυρίως όμως στο εξωτερικό, όπου η
υπόθεσις αυτή έχει ήδη κερδίσει πολύ έδαφος, σε πολλές εκδόσεις
της Καινής Διαθήκης, τις οποίες είχε παρουσιάσει ο κ. Warnecke
στο προηγούμενο Συνέδριο, η πορεία του Αποστόλου Παύλου, όπως
είδαμε τότε, είναι πλέον μέσω της Κεφαλληνίας και όχι της Μάλτας.
12. Οι εργασίες των μαθητών ή φοιτητών για την Κεφαλληνία
γενικώς, ή για το εν λόγω θέμα ειδικώς, οδηγούν τάξεις Σχολείων
ή μεμονωμένους μαθητές και φοιτητές στο Ναό για ενημέρωση,
επίσκεψη του μικρού Μουσείου που υπάρχει εκεί, σχετική
φωτογράφηση κ.λπ. Αυτό έγινε εντονότερα κατά το Διαγωνισμό

140

για τον Απόστολο Παύλο, που οργάνωσε το 2006 η Ι. Σύνοδος
της Εκκλησίας της Ελλάδος, με εισήγηση του Μακαριστού
Αρχιεπισκόπου κυρού Χριστοδούλου. Μερικές μάλιστα από
αυτές βραβεύτηκαν, και μία από τις βραβευθείσες τυπώθηκε και
κυκλοφορεί ήδη από πέρυσι. Αλλά και επιστήμονες που διευρύνουν
τις σπουδές τους ζητούν σχετικά στοιχεία για τις επιστημονικές
τους έρευνες.
13. Το Ημερολόγιο του Ιωβηλαίου Έτους 2000 του Πολιτιστικού
Συλλόγου Πεσσάδας, ήταν αφιερωμένο στα Θυρανοίξια του Νέου
Ι. Ναού του Αποστόλου Παύλου.
14. Εξαίρετη Μουσική Εκδήλωση στην Πεσσάδα το έτος 2001
από τη Γερμανική Χορωδία «Volkschor Harmonic Eintracht» της
πόλεως Grossauheim, ήταν αφιερωμένη επίσης στον Απόστολο
Παύλο.
15. Η ονομασία της οδού, η οποία διέρχεται από την τοποθεσία
«Άγιος Παύλος» Πεσσάδας, εκεί δηλ. που υπήρχαν οι δύο αρχαίοι
Ναοί του Αποστόλου Παύλου, ως «οδού Αγίου Παύλου».
16. Εκτός των ανωτέρω υπάρχουν ακόμη και πολλοί άλλοι
δευτερευούσης σημασίας λόγοι, βέβαια έμμεσων και μη
επιδιωκόμενων αναφορών, και τούτο κυρίως λόγω του Ναού,
που έχουν όμως ως αποτέλεσμα το να γίνεται συνεχής μνεία του
ονόματος του Αποστόλου Παύλου.
Αναφέρουμε μερικούς μόνον από τους πολλούς λόγους τέτοιων
αναφορών: Τέλεσις Βαπτίσεων και Γάμων, οδοδείκτες για το
Νέο Ναό σε τρία κομβικά σημεία, σχέση με διάφορες υπηρεσίες,
καθώς από νομικής πλευράς ο Ναός λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ. κ.ο.κ.
Σπουδαιότατο επίσης λόγο αποτελεί και το εγγύς του Ι. Ναού
Αθλητικό Κέντρο, εκτάσεως 15 στρεμμάτων, το οποίο αποτελεί
πόλο έλξεως για τις εκδρομές των Σχολείων όλης της Νήσου, τόσο
διά την καταλληλότητά του, όσο και διά το έκπαγλον της φύσεως
του χώρου που ευρίσκεται.
Πάντα τα ανωτέρω συντελούν στην επανασύνδεση της
Κεφαλληνίας με την εν αυτή υπάρξασαν αρχαίαν παράδοσιν τιμής
προς τον Πρωτοκορυφαίον Απόστολον και ακόμη στο να βαθαίνει
οσημέραι εις τους εγγύς και τους μακράν, όπως προαναφέραμε, η
συνειδητοποίηση της αληθείας της ταυτίσεως της Κεφαλληνίας με
τη Μελίτη των Πράξεων.
Όμως και μία άλλη παράμετρος εμφιλοχωρεί. Ως λίαν ορθώς έχει

141

παρατηρηθεί, η όλη υπόθεσις θυμίζει την πορεία της ανακηρύξεως
ενός Αγίου. Εις το σημείον αυτό, ως εν παρόδω, αναφέρουμε μόνον
ότι, έχουμε επισημάνει παράλληλα γεγονότα κατά τη διαδρομή
του θέματος του Αποστόλου Παύλου με αυτά της πορείας διά την
ανακήρυξιν της αγιότητος του Αγίου Γερασίμου. Έχουμε μάλιστα
σημειώσει περιληπτικώς τις συγγενείς και αντίστοιχες αυτές
περιπτώσεις και ελπίζουμε λίαν προσεχώς να τις καταγράψουμε
εκτενέστερα.
Εις τας περιπτώσεις βέβαια της ανακηρύξεως των Αγίων
σημαντικότατη θεωρείται από την Εκκλησία η επιβεβαίωσις της
Αγιότητος και από υπερφυσικά σημεία. Αλλά και το εν λόγω θέμα
δεν έχει αφήσει αμάρτυρον ο Θεός.
Περαίνουμε την ανακοίνωσίν μας με κάποιες επισημάνσεις:
Α΄. Εάν λάβει κανείς υπ’ όψιν αφ’ ενός μεν τον πολύν λόγον
που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια περί των ακτών της Νότιας
και ΝΔ Κεφαλληνίας και των ιδιαιτέρων γνωρισμάτων αυτών,
αφ’ ετέρου δε την περιγραφή του Λουκά για το τί αντίκρυσαν
οι ναυαγοί κατά τα ξημερώματα της τελευταίας ημέρας της
ταλαιπωρίας τους, αλλά και το πώς αντέδρασαν (Πράξ. 27, 3944), και παρατηρώντας συγχρόνως το χάρτη και την ακριβεστάτη
αεροφωτογραφία της Νήσου μας από τη NASA, και συγκεκριμένα
από το Διαστημικό Λεωφορείο “COLUMBIA”, από ύψος 269
km στην αποστολή STS-073, τον Οκτώβριο του 1995, η οποία
αεροφωτογραφία μάλιστα ελήφθη εν ώρα νηνεμίας και με διαύγεια,
καθώς και τη χαρτογράφηση των ιδίων ακτών από το Σύστημα
“GOOGLE EARTH”, δεν είναι δυνατόν να μην διαπιστώσει ότι, ο
συγγραφεύς των Πράξεων περιγράφει καταλεπτώς, φωτογραφίζει
θα ελέγομεν, τον πλεονεκτικότατον κόλπον των Λουρδάτων. Και
τούτο διά τους εξής λόγους. Ο κόλπος αυτός έχει πολύ μεγάλο
άνοιγμα (πλάτος) τόσο στην είσοδο, άρα εύκολος η εισόρμησις,
όσο και στο μυχό του, με αμμώδη παραλία στο μυχό του, μήκους
3,5km και πλάτους κατά μέσον όρο 10-20 m, με πεδινή μάλιστα
ως επί το πλείστον έκταση όπισθεν αυτής (οι γνωστοί κήποι των
Λουρδάτων-Βλαχάτων). Τότε δε, ήταν ασυγκρίτως μεγαλύτερη η
πεδινή αυτή έκτασις, αλλά έχει σμικρυνθεί λόγω των διαβρώσεων.
Υπάρχουν σαφή δείγματα περί τούτου. Οι εντόπιοι γνωρίζουν
σχετικώς. Το ότι μία παραλία είναι αμμώδης γίνεται ευκόλως
αντιληπτό, (και διά την εν λόγω παραλία τούτο γίνεται ιδιαιτέρως
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αντιληπτό και μάλιστα εκ μεγάλης αποστάσεως), επειδή τα
κύματα πλησιάζοντα προς αυτήν και εκ των βαθυτέρων μερών
προς τα αβαθέστερα ανυψούνται, οξύνεται η κορυφή τους και
κάμπτεται προς τα εμπρός αφρίζουσα εντονότατα, με αποτέλεσμα
να βλέπει ο παρατηρητής από πολύ μεγάλη απόσταση μίαν
πάλλευκον κυματόεσσαν πλατιάν ζώνην, διαχωριζομένην σαφώς
από τον υπόλοιπον θαλάσσιον χώρον, αλλά και από τις υπόλοιπες
παράπλευρες βραχώδεις ακτές, όπου τα κύματα σπάζουν αποτόμως,
εκτιναζομένων των αφρών εις ύψος 10 ή και 15 m πολλές φορές.
Από το ύψος των 269km του “COLUMBIA”, μεταξύ όλων των
αμμωδών παραλιών της Νήσου, εις μόνην αυτήν των Λουρδάτων,
διακρίνονται τα αβαθή μέρη, αποτελούντα σαφώς μίαν μεγάλην
θαλασσίαν συνεχομένην ζώνην, μήκους 3,5 km και πλάτους 250 m
περίπου. Είναι ακριβώς αυτή η ζώνη, η οποία γίνεται πάλλευκος,
όπως προείπομεν εν ώρα τρικυμίας. Ως εκ τούτου οι έμπειροι
ναυτικοί διέκριναν σαφώς ότι μία τέτοια παραλία, υπό εκείνες
τις τόσο δύσκολες συνθήκες, θα ήταν τόπος σωτήριος γι’ αυτούς.
Αυτός και ο λόγος, για τον οποίον απεφάσισαν όλοι ομόφωνα να
ρίψουν το πλοίο εις αυτήν. Τούτο όμως δεν επετεύχθη, όπως και
πολλά άλλα ναυαγισμένα πλοία στην περιοχή και σε διάφορους
χρόνους δεν τα κατάφεραν, αλλ’ αντιθέτως κατέληξαν στον
απόκρημνο και ανεπιθύμητο τόπο του Ακρωτηρίου του Αγίου
Σώστη. Κατέληγαν εκεί όλα τα παρασυρμένα πλοία της περιοχής
λόγω αποκλίσεως των Νοτίων και ΝΝΔ ανέμων προς τα ΒΔ, εξ
αιτίας του ορεινού όγκου του Αίνου, έχοντος κατεύθυνση από τα
ΒΔ προς τα ΝΑ. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα τη συστροφή των
ανέμων και κατ’ ακολουθίαν των νεφών και των κυμάτων, τα οποία
αντί να κατευθύνονται από το κέντρο του ανοίγματος του κόλπου
προς το μυχό του, κατευθύνονται προς τη Δυτική πλευρά του
κόλπου, στο μέσον της οποίας ευρίσκεται το βραχώδες Ακρωτήριο
και ο επίσης βραχώδης Όρμος του Αγίου Σώστη. (Το φαινόμενο
τούτο έχει αναλυθεί λεπτομερώς στην ανακοίνωσή μου κατά το
Γ΄ Συνέδριο - Τόμος Πρακτικών του Γ΄ Συνεδρίου, σ. 357-358).
Εις δε τον ύπερθεν του Αγίου Σώστη οικισμό της Πεσσάδας
είχομεν τους δύο παλαιοχριστιανικούς Ναούς του Αποστόλου
Παύλου, τις θαλάσσιες και τις χερσαίες λιτανείες επίσης του ιδίου
Αποστόλου, την εικονογραφία του Αποστόλου επίσης, τη Μονή
του Εσταυρωμένου, που είναι η αρχαιοτέρα της Νήσου και που

143

μόνο ο τίτλος της μαζί με την Ανάσταση αποτελεί το κέντρον του
κηρύγματος του Παύλου, τον με ειδική σημασία Ναό του Αγίου
Στεφάνου με τα Αρχαία Ψηφιδωτά και την εξ αρχαίου βωμού στον
ίδιο τόπο προερχομένη Αγία Τράπεζα, και όλα αυτά στον ίδιο
οικισμό, για τους λόγους εις τους οποίους διεξοδικώς ανεφέρθημεν
κατά το Γ΄ Συνέδριο (ό.π. σσ. 350-362).
Και γιά να ολοκληρώσουμε την αναφορά αυτή: Ουδείς
κόλπος των Νοτίων και ΝΔ ακτών της Κεφαλληνίας διαθέτει τα
ανωτέρω φυσικά, αλλά και ιστορικά στοιχεία. Ακόμη και σήμερα
ελλιμενίζονται εις αυτόν μεγάλα ή και μικρότερα σύγχρονα πλοία,
παντός τύπου, για να προστατευθούν κυρίως από τους Β, ΒΔ
ή ΒΑ ανέμους, αλλά και σε περιόδους νηνεμίας πολλές φορές,
αναμένοντα εντολές πλεύσεως κ.λπ. (υπάρχουν φωτογραφίες).
Αντίθετα, εάν ο παρατηρητής ευρεθεί προ της εισόδου του
κόλπου του Λιβαδίου και μάλιστα εν ώρα κακοκαιρίας, ουδεμίαν
αίσθησιν έχει ότι ευρίσκεται εμπρός εις κόλπον. Ο μυχός δεν
διακρίνεται, και η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι ευρίσκεται
μάλλον εμπρός εις στενόν πορθμόν που διαχωρίζει δύο νήσους.
Επί πλέον ο κόλπος του Λιβαδίου ουδεμίαν αμμώδη παραλία
διαθέτει, πλην της μικροτάτης των Λεπέδων, στις δε προς την
ανατολικήν πλευράν, προ της εισόδου εις τον κόλπον, ασυγκρίτως
μικρότερες της παραλίας των Λουρδάτων και μεταξύ βραχωδών
ακτών, παραλίες του Πλατύ και του Μακρύ Γιαλού θα ήταν
δυσκολότατη και μάλλον ακατόρθωτη η επιθυμητή «έξωση»
του πλοίου (Πράξ. 27, 39). Δηλαδή η επίτευξη ενός τέτοιου
στόχου, για ένα τόσο μεγάλο και ακυβέρνητο πλοίο και μάλιστα
υπό τις συνθήκες εκείνης της τρικυμίας, θα ήταν πράγμα πολύ
απίθανο. Άλλωστε μία τέτοια προσπάθεια θα αποτελούσε φοβερή
διακινδύνευση. Το αυτό ισχύει και για όλες τις επίσης μικρές και
αμμώδεις παραλίες που συναντώνται σε όλο το μήκος των εν λόγω
ακτών με πλησίον τους, ουκ ολίγες φορές μάλιστα, βραχονησίδες,
σκοπέλους, υφάλους, ξέρες. Αντίθετα, για τον κόλπο που έγινε η
προσπάθεια, η γνώμη ήταν ομόφωνη.
Εις το σημείον αυτό θα ελέγομεν ότι δεν είναι δυνατόν να μη
θαυμάσσει κανείς την ακρίβεια της περιγραφής του Συγγραφέως
των Πράξεων, και να μη μνησθούμε αυτού που ελέχθη κατά το
Γ΄ Συνέδριο [Τόμος Πρακτικών Γ΄ Συνεδρίου (1999), σ. 401], ότι
δηλ. ο Λουκάς ως προς την ακρίβεια και την αντικειμενικότητα
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υπερβαίνει τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη. Καταθέτομεν δε
επί τη ευκαιρία και τούτο το παράδοξον. Ο Συγγραφεύς ούτος
του επ’ ονόματί του Ευαγγελίου και των Πράξεων, μεταξύ των
άλλων περιγράφει λεπτομερώς σημαντικά γεγονότα, τα οποία
αναφέρονται ελάχιστα ή καθόλου από τους άλλους Συγγραφείς
των Βιβλίων της Καινής Διαθήκης, όπως το Γενέσιον του
Προδρόμου, τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου, την Υπαπαντήν,
την Ανάληψιν, την Πεντηκοστήν, τα περί του Αγίου Στεφάνου, τα
περί του ναυαγίου του Αποστόλου Παύλου κ.λπ.
Η αρχαία Εκκλησία, όπως γνωρίζουμε, όταν ήθελε να τιμήσει
ή να υπομιμνήσκει συνεχώς ένα ιερόν γεγονός έκτιζε ναόν εις
τιμήν και μνήμην αυτού. Το περίεργον είναι ότι στην Πεσσάδα
όλα σχεδόν αυτά «τα κατ’ εξοχήν» που περιγράφει ο Λουκάς
τιμώνται με αρχαιότατους Ναούς όπως, του Γενεσίου του
Προδρόμου, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, της Υπαπαντής,
η Μονή της Παναγίας του Τραπεζακίου εορτάζει την Δευτέρα
του Αγίου Πνεύματος (συνδ. δηλ. με την Πεντηκοστή λεπτομερώς
περιγραφομένη υπό του Ευαγγελιστού Λουκά.), του Αγίου
Στεφάνου, του Αποστ. Παύλου, ο οποίος εκήρυξε τον Εσταυρωμένο
(ομών. Μονή). Υπάρχουν δε επίσης Ναοί αφιερωμένοι σε όλες τις
Θεομητορικές Εορτές. Γνωρίζουμε δε ότι τα περισσότερα περί της
Θεοτόκου από τον Λουκά μας είναι γνωστά. Από τον Λουκά δε
ακόμη και η ιστόρησις Αυτής παρεδόθη ημίν. Πιστεύουμε πλέον
ότι περιττεύει παν σχόλιον.
Β΄. Επληροφορήθημεν ότι και η Μάλτα εορτάζει φέτος τα 1950
χρόνια από της Διασώσεως και ενεθυμήθημεν κάτι που πρότεινε
σχετικά με τους εορτασμούς ο κ. Warnecke κατά την εισήγησή του
στο Α΄ Συνέδριο, δηλ. το 1993. Συγκεκριμένα είπε: «Να τιμάται ο
Απόστολος Παύλος και εδώ και στη Μάλτα. Κι αν υποθέσουμε,
ότι μετά από 100 χρόνια θα ξαναγεννηθούμε για άλλη μία φορά σ’
αυτή τη γη, τότε θα δούμε, ότι η Διάσωση του Αποστόλου Παύλου
θα εορτάζεται μόνο στην Κεφαλληνία!» Μας εντυπωσιάζει η
βεβαιότητα, με την οποία ομίλησε τότε, τόσο ενωρίς ακόμη! Αλλά
το πέρασμα των ήδη 22 χρόνων από της ανακινήσεως του θέματος,
δικαιώνει απόλυτα αυτή τη βεβαιότητα.
Και Γ΄. Είχομεν περάνει την ανακοίνωσίν μας κατά το Δ΄ και
Καταληκτικό Συνέδριο με την ισοκράτειον ρήσιν: «ισχυρόν η
αλήθεια, ώστε πάντων επικρατεί», και τούτο διαρκώς επιβεβαιούται
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και εις την προκειμένην περίπτωσιν. Όμως, είναι διαπιστωμένο διά
μέσου των αιώνων ότι, για να ευδοκιμήσει η αλήθεια πρέπει να
παρακολουθεί κανείς αυτήν και να καλλιεργεί αυτήν καθημερινώς,
ειδ’ άλλως κινδυνεύει από αλλοιώσεις και παραχαράξεις.
Αισιοδοξούμεν όμως, διότι εξ αρχής επεδείχθη διά το εν λόγω θέμα
η εμπρέπουσα εις αυτό επιμέλεια εξ όλων των σχετιζομένων μερών
και τα αποτελέσματα πλέον είναι εμφανέστατα και επιβεβαιούντα
το αληθές της μέχρι πρότινος κεκρυμμένης αυτής υποθέσεως.
Ήδη πληθύς επιστημονικών στοιχείων βοά. Η αρχαία παράδοσις
απεκαλύφθη. Εορταί επανακαθιερώθησαν και Υμνολογίαι ιεραί
συνετέθησαν. Εικονογραφία αρχαία και νέα επιβεβαιοί. Ναός
εύδμητος ωκοδόμηται ήδη ως συνέχεια των παλαιοτέρων, ένθα
μεγαλοπρεπώς τιμάται και πανηγυρίζεται το γεγονός της εν
Κεφαλληνία Διασώσεως του Αποστόλου των Εθνών. Εις πάσαν
την γην εξήλθεν ήδη και πανταχού ευρίσκει αποδοχήν ο φθόγγος
της ιεράς υποθέσεως ταύτης. Τί έτι μένει; Ουδέν πλέον, ειμή μόνον
το συνεορτάσαι και συνευφρανθήναι επί τη όντως θαυμαστή
συγκυρία της Διπλής ταύτης Επετείου κατά το Ιωβηλαίον
τούτο Έτος 2009, ήγουν της συμπληρώσεως 1950 ετών από της
Διασώσεως του Πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου και 500
ετών από της Γεννήσεως του Πολιούχου της Νήσου ημών Αγίου
Γερασίμου.
Ευχαριστώ.
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ΣΤ΄ Συνεδριο (17-8-2013)
Ανακοίνωσις Θ. Χ. (Σελ. 38-51 των Πρακτικών)
“Δημιουργία μονίμου ενδιαφέροντος και συνεχούς μνείας περί
του ναυαγίου και της διασώσεως του Αποστόλου Παύλου στην
Κεφαλληνία. Επισήμανση περί του όρου Μελίτη”.
Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα της Αποστολικής Εκκλησίας της
Κεφαλληνίας κ.κ. Σπυρίδων, Πανοσιολογιώτατε Πρωτοσύγκελλε
π. Γεράσιμε, Αιδεσιμολογιώτατε π. Γεώργιε, Σεβαστοί Πατέρες, κ.
Warnecke, κ. Περιφερειάρχα, κ. Αντιπεριφερειάρχα, κ. Δήμαρχε,
κ. Αντιδήμαρχε Πολιτισμού, κ. Πρόεδρε των ΤΕΙ Ιονίων Νήσων πρ.
Υπουργέ, κ. Αντιπρόεδρε της Κοργιαλενείου, Κυρίες και Κύριοι.
Η επιστημονική αυτή συνάντηση έχει ένα διαφορετικό
χαρακτήρα σε σχέση με τις προηγούμενες. Κατ’ εκείνες υπήρχε η
εργώδης προσπάθεια και η συνεχής ένταση που απαιτείτο για την
ανεύρεση και την επαρκή στήριξη της αληθείας. Τώρα είναι πλέον
ή βέβαιον ότι όλα πήγαν καλά. Έτσι η σημερινή συνάντηση μετά
την ολοκλήρωση της παραπάνω κοπιαστικής πορείας έχει έναν
πλέον ευχάριστο, αλλά όχι λιγότερο δύσκολο σκοπό: Την ευρύτερη
γνωστοποίηση και την αδιάλειπτη μνήμη της αληθείας σε όλο
τον κόσμο, για το ναυάγιο και τη διάσωση του Απ. Παύλου στην
Κεφαλληνία κατά το ταξίδι του προς τη Ρώμη το έτος 59 μ. Χ., με
την προσθήκη και οποιασδήποτε άλλης σχετικής επιστημονικής
επισήμανσης ήθελε κριθεί σκόπιμο να ανακοινωθεί υπό των κ.κ.
Ομιλητών.
Παλαιότερα, όπως είναι γνωστό, υπήρξε αρκετός
προβληματισμός σχετικά με το πώς εκχριστιανίστηκε η
Κεφαλληνία, αφού η χριστιανική κοινότητά της αναφέρεται ως η
μοναδική και αρχαιότερη μεταξύ κεντρικής Ελλάδος και Ιταλίας.
Η άποψη των περισσοτέρων ήταν ότι, ο Χριστιανισμός έφθασε
εδώ από Κεφαλλήνες εμπόρους.
Συμπληρώνονται φέτο 26 έτη από το 1987, αφ’ ότου δηλ. ο
Γερμανός ερευνητής Prof. Dr. Heinz Warnecke κατέθεσε στο
Πανεπιστήμιο της Βρέμης την περίφημη διδακτορική του διατριβή
με τον τίτλο «Το πραγματικό ταξίδι στη Ρώμη του Αποστόλου
Παύλου», υποστηρίζοντας ότι η Μελίτη των Πράξεων των
Αποστόλων. Κεφ.27 – 28, δεν είναι η Μάλτα, αλλά η Κεφαλληνία
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και ότι ο Απ. Παύλος ήταν αυτός που εκχριστιάνισε το νησί.
Προβαίνουμε λοιπόν κατ’ αρχήν σε μία πολύ σύντομη
ανασκόπηση προκειμένου, αφ’ ενός μεν να αξιολογήσουμε τα
όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα, και αφ’ ετέρου με βάση αυτά να
επισημάνουμε ποια πράγματα απομένουν να πραγματοποιηθούν
ακόμη, για να συνειδητοποιηθεί και εμπεδωθεί πλήρως η μεγάλη
αυτή αλήθεια τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, αλλά και
για να διατηρείται στη συνείδηση όλων ζωντανή στο διηνεκές. Και
ξεκινούμε με μία χρονολογική εκτίμηση.
Το διάστημα λοιπόν αυτό, των 26 δηλ. ετών που μεσολάβησε
από τότε, για τα σημερινά δεδομένα είναι πολύ μεγάλο.
Παλαιότερα για να ωριμάσει μία ιδέα θα κατεγράφετο σε ένα,
ή σπάνια σε ελάχιστα χειρόγραφα αντίγραφα, -και τούτο αν η
εργασία ήταν μικρής εκτάσεως-, θα απεστέλλετο εν μέσω μυρίων
δυσκολιών προς ελάχιστες κατευθύνσεις, θα απαιτούντο μεγάλα
χρονικά διαστήματα για να φθάσουν τα αποστελλόμενα στους
προορισμούς τους, και σε επίσης άλλα μακρά χρονικά διαστήματα
ο συγγραφέας θα επληροφορείτο για τις αντιδράσεις των ελαχίστων
αναγνωστών. Αυτά εν αντιθέσει με τα σημερινά δεδομένα, όπου σε
λίγα λεπτά έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις και σε ελάχιστες ημέρες
έχουμε πλήρη εικόνα των απόψεων και κρίσεων των επαϊόντων και
όχι μόνον. Με την αμεσότητα δε που υπάρχει συζητούν και όλοι
απευθείας μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να αναλύεται λεπτομερώς
η κάθε πτυχή του εξεταζομένου θέματος. Για όλη αυτή τη
διαδικασία, προ της εφευρέσεως των σύγχρονων μέσων για μία
τόσο ενδελεχή εξέταση απαιτούντο ακόμη και αιώνες, αλλά και
πάλι δεν θα είχαμε τόσο ευρύ φάσμα συμμετοχής. Άρα ο χρόνος
των 26 ετών που μεσολάβησε από τότε, είναι υπερεπαρκής για
την εξαγωγή πλήρων και τελείων συμπερασμάτων. Σ’ αυτό βέβαια
συνετέλεσαν και τα όσα επηκολούθησαν. Αναφέρουμε, για να μη
μακρηγορήσουμε, ελάχιστα εξ αυτών.
Ακολούθησαν, συμπεριλαμβανομένου και του εφετινού, έξι
διεθνή επιστημονικά Συνέδρια: 1993, 1996, 1999, 2005, 2009 και
2013, τα οποία συνεκάλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ.κ. Σπυρίδων, ο οποίος απ’ αρχής μέχρι τέλους επέδειξε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σταθερότητα, στοιχεία
απαραίτητα για τη στήριξη ενός τόσο μεγάλου θέματος, και με τη
συνεχή επίσης, συνεργασία και στήριξη του Αιδεσιμολογιωτάτου
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Καθηγητού και Κοσμήτορος τότε της Θεολογικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών π. Γεωργίου Μεταλληνού, ο οποίος
απ’ αρχής επίσης, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε, και πολλή
προσπάθεια κατέβαλε, κυρίως σε έργο συγγραφικό, για ενημέρωση
προς πάσα κατεύθυνση, και την επιμέλεια της εκδόσεως των
Πρακτικών των πέντε πρώτων από αυτά ανέλαβε. Η οδός των
Συνεδρίων ήταν η πλέον ενδεδειγμένη για την έρευνα και την
κατοχύρωση του σπουδαιότατου αυτού θέματος. Και πράγματι
τα πάμπολλα και ετερόκλητα στοιχεία, ιστορικά και φυσικά που
παρουσιάστηκαν κατ’ αυτά, καταδεικνύουν ότι η Κεφαλληνία
είναι η Μελίτη των Πράξεων και η Πεσσάδα (Ακρωτήριο και
Όρμος «Άγιος Σώστης») ο τόπος του ναυαγίου και της διασώσεως
του Απ. Παύλου.
Ακολούθησαν επίσης και άλλες σημαντικές αρθρογραφήσεις
και αναφορές εντός και εκτός Ελλάδος. Ακόμη πολλοί εκδοτικοί
οίκοι του εξωτερικού, τόσο προτεσταντικοί όσο και καθολικοί, στις
εκδόσεις της Καινής Διαθήκης θεωρούν πλέον την Κεφαλληνία
αντί της Μάλτας ως τη Μελίτη των Πράξεων. Ακόμη σε τρεις
περιπτώσεις εκδόσεως διδακτικών βιβλίων, σε δύο δηλ. σύγχρονες
του Δημοτικού και μιάς λίγο παλαιότερης του Γυμνασίου, υπάρχει
αναφορά στην Κεφαλληνία ως τη Μελίτη των Πράξεων, η οποία
(αναφορά) ως αρχική είναι μεν πολύ σημαντική, προϊόντος όμως
του χρόνου πρέπει να υπάρξει σ’ αυτήν εκτενέστερη ανάπτυξη.
Εξεδόθησαν ακόμη από τον πρώην Δήμο Λειβαθούς δύο τουριστικοί
οδηγοί (2006 και 2008), στους οποίους υπάρχει εκτενής αναφορά
στο εν λόγω θέμα, και έχουν κυκλοφορήσει επίσης δύο σχετικές
καρτ-ποστάλ.
Στις 17 Αυγούστου 1996 θεμελιώθηκε από τον Σεβ/τατο
Μητροπολίτη μας κ.κ. Σπυρίδωνα ο νέος Ναός του Απ.
Παύλου στις Πεσσάδες για να αποτελέσει τη συνέχεια των δύο
παλαιοχριστιανικών Ναών που υπήρχαν εκεί προς τιμήν του
Αποστόλου, και το 1999 στα πλαίσια του Γ΄ διεθνούς επιστημονικού
Συνεδρίου ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κυρός Χριστόδουλος ετέλεσε τα Θυρανοίξια αυτού. Ο Ναός
εορτάζει στις 29 Ιουνίου, κατά την ημέρα δηλ. της Μνήμης του
Αποστόλου και στις 17 Αυγούστου με πανηγυρικό Εσπερινό εις
ανάμνησιν της Θεμελιώσεως για την επανίδρυση και με Ομιλητή
πάντοτε τον Καθηγητή και υποστηρικτή του εν λόγω θέματος π.
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Γεώργιο Μεταλληνό.
Στη ΒΔ γωνία του Ναού υπάρχει μικρό Μουσείο με υλικό και
στοιχεία σχετικά επίσης με το θέμα αυτό.
Επί πλέον στα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος – επίσημο
όργανο της Εκκλησίας της Ελλάδος – έχει καταχωρηθεί ο εορτασμός
του Απ. Παύλου στις Πεσσάδες ως τόπου του ναυαγίου.
Στο σημείο αυτό να αναφέρω και μία προσωπική διαπίστωση.
Επειδή παρακολουθώ επιτοπίως απ’ αρχής την πορεία και την
εξέλιξη αυτού του θέματος, αλλά και από την ενημέρωση που
γίνεται στους επισκέπτες του μικρού μας Μουσείου περί των εκεί
υπαρχόντων στοιχείων, καθώς και από τις επί μέρους διάφορες
σχετικές συζητήσεις, είναι φανερό ότι γίνονται πλήρως αποδεκτά
τα κατά τις τελευταίες δεκαετίες επικρατήσαντα ήδη νέα δεδομένα,
θεωρούμενα ιδιαιτέρως πειστικά, καθώς όλοι διαπιστώνουν ότι όλα
εδράζονται επί επιστημονικών στοιχείων, και ότι δεν υπάρχει ίχνος
πρόθεσης κανενός είδους σκοπιμότητος. Και είναι αναντίρρητο
γεγονός ότι μέχρι τώρα έχει γίνει πολλή και σημαντική εργασία
από επιστημονικής πλευράς, και ότι έχουν πραγματοποιηθεί
επίσης πάντα όσα έπρεπε να γίνουν, ώστε το θέμα τούτο να είναι
πλήρως και από κάθε πλευρά κατοχυρωμένο.
Μετά από όλα αυτά διερωτάται κανείς: Αρκούν τα ανωτέρω
για την επαρκή στήριξη και κυρίως για την πλήρη ενημέρωση
και εμπέδωση και τη μόνιμη ζωντανή μνήμη ενός νέου και τόσο
μεγάλου θέματος και μάλιστα παγκοσμίου και πολυπλεύρου
ενδιαφέροντος;
Στην ερώτηση αυτή θα απαντούσαμε ότι είναι πολύ σημαντικά
και απαραίτητα όλα αυτά που έχουν γίνει για την, όπως
προαναφέραμε, πλήρη κατοχύρωση του θέματος. Φρονούμε όμως
ότι, απομένει πλέον ο τομέας εκείνος, στον οποίο από τώρα και στο
εξής είναι αναγκαίο να δοθεί περισσότερη βαρύτητα. Και ο τομέας
αυτός, είναι ήδη προφανές ότι είναι η καλλιέργεια, κυρίως όσον
αφορά στην πλέον επαρκή ενημέρωση προς πάσα κατεύθυνση.
Και συγκεκριμένα: Η λειτουργική πράξη της Εκκλησίας αποτελεί
τον καλύτερο τρόπο ενημερώσεως και καθιερώσεως, άρα και
εμπεδώσεως. Ήδη τελούνται οι προαναφερθείσες εορτές και
τηρείται η μνημόνευση του Αποστόλου ανελλιπώς σε όλες τις
ακολουθίες «ως Ιδρυτού της Εκκλησίας της Νήσου ημών». Εκτός
αυτού το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ο Οργανισμός Εκδόσεως
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Διδακτικών Βιβλίων του Υπουργείου Παιδείας μπορούν να παίξουν
σημαίνοντα ρόλο για την επαρκή ενημέρωση στο χώρο της Παιδείας.
Ακόμη, η Υπηρεσία Εκδόσεων του Υπουργείου Πολιτισμού
και Τουρισμού, η Υπηρεσία Προσκυνηματικών Περιηγήσεων
(Θρησκ. Τουρισμού) της Εκκλησίας της Ελλάδος και τα Ελληνικά
Ταχυδρομεία –διάφορες εκδόσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος,
κυρίως όμως Γραμματοσήμων-, είναι σημαντικότατοι φορείς που
είναι αναγκαίο αφ’ ενός μεν να ενημερωθούν καταλλήλως, και
αφ’ ετέρου να συμβάλουν, ο καθένας από την πλευρά του, στην
ευρύτερη γνωστοποίηση του θέματος.
Στο θέμα της ενημερώσεως, όπως είναι γνωστό, ιδιαίτερα
σημαντική είναι η συμβολή των Τουριστικών Οδηγών, χαρτών
και φυλλαδίων. Είναι ο τομέας στον οποίο πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι μέσω αυτών και με αμεσότατο τρόπο
γίνεται πλήρης ενημέρωση. Στο σημείο αυτό να μνημονεύσουμε
τη σημαντικότατη συμβολή προς αυτήν την κατεύθυνση των δύο
βασικότατων πολιτειακών φορέων μας, της Περιφέρειας δηλ.
Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κεφαλληνίας, οι οποίοι αυτοί φορείς
εκτός από τη διοργάνωση της παρούσης Ημερίδος, προέβησαν και
στην έκδοση ενός θαυμάσιου τρίπτυχου φυλλαδίου, περιέχοντος
ενημερωτικό κείμενο σε έξι γλώσσες. Διανέμεται δωρεάν ήδη από
την 1η Αυγούστου και θα εξακολουθήσει να διανέμεται.
Πρωταρχικής επίσης σημασίας είναι η ηλεκτρονική ενημέρωση.
Ήδη το εν λόγω θέμα αναφέρεται από ετών στο Internet, μέσω
διαφόρων ιστοσελίδων, όπως της Ι. Μητροπόλεως Κεφαλληνίας,
της Ι. Μητροπόλεως Πατρών, της Περιφερειακής Ενότητας
Κεφαλληνίας και Ιθάκης, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Δημοτικής
Ενότητας Λειβαθούς, μέσω ακόμη ιδιωτικών ιστοσελίδων κ.λπ.
Επίσης σημαντικότατη πρέπει να θεωρηθεί η οργάνωση
αντιμετώπισης πιθανών παρανοήσεων επί του θέματος, αλλά και
της λύσεως διαφόρων αποριών.
Εννοείται ότι δεν αρκεί μόνο η επισήμανση και απαρίθμηση των
ανωτέρω ενεργειών, που δεν είναι και οι μόνες, γιατί μπορούν να
συμπεριληφθούν και πολλές άλλες ακόμη. Εκείνο που απαιτείται
κυρίως και προ πάντων είναι, να ενεργοποιηθεί η ιδιαίτερη
επιμέλεια και φροντίδα που πρέπει να δειχθεί ξεχωριστά για την
κάθε μία από τις ενέργειες αυτές.
Και τελειώνουμε με μία αναφορά/επισήμανση περί του όρου
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Μελίτη. (Αποτελεί διάπτυξη τμήματος απαντήσεώς μου σε σχετικό
δημοσίευμα. Εφημερίδα «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ», 24-9-2012).
Υπάρχουν ονομασίες τόπων που εκφράζουν ιδιώματα, δηλ.
ιδιότητες των τόπων αυτών, ή έχουν ως αίτια διάφορα γεγονότα
(λογική προέλευση ονομασιών), καθώς και άπειρες τοπωνυμίες
επίσης, που έχουν μυθολογική προέλευση. Έτσι π.χ. την ονομασία
Καλλιθέα και σπανιότερα Τερψιθέα έχουν τόποι στους οποίους
προσιδιάζουν οι ονομασίες αυτές. Το ίδιο επίσης συμβαίνει και
με την ονομασία Πάνορμος, την οποία φέρουν πολλές πόλεις και
κωμοπόλεις από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, η οποία επίσης
προσιδιάζει στους οικισμούς αυτούς, οι οποίοι έχουν κτισθεί σε
ιδιαίτερα υπήνεμους όρμους, δηλ. πολύ ασφαλείς, πολύ καλά
προστατευμένους από τους ανέμους και τα κύματα. (Βλ. και
Ομήρ. Οδύσσεια, ν 195). Ανάμεσα σ’ αυτούς και ο δικός μας
οικισμός Φισκάρδο, Πάνορμος παρ’ αρχαίοις και Πανόρμιον παρά
μεσαιωνικοίς για τους ιδίους λόγους. Όπως όμως προαναφέραμε,
και πλήθος άλλων ονομασιών έχουν μυθολογική προέλευση. Π.χ.
από τη Θεογονία του Ησιόδου: Ευρώπη (στίχ. 357), Ασία (359),
Ξάνθη (356), Στύξ (της Στυγός), (Θεογ. 361), αλλά και από
τους Ομηρ. Ύμν.: Εις Δήμητραν (423). Κατόπιν αυτών φαίνεται
πολύ λογικό και η ονομασία Μελίτη, την οποία φέρουν πολλοί
τόποι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, να ανεφέρετο και στην
Κεφαλληνία, είτε ως χαρακτηριστικό ιδίωμα τόπου που παρήγαγε
μέλι, όπως συνέβη και με άλλους μελιτοπαραγωγικούς τόπους, που
έχουν αυτό το όνομα, είτε όμως και ως τόπου σχετιζομένου με τη
μυθική Νηρηίδα, τη «χαρίεσσα Μελίτη». (Βλ. σχετική αναφορά
μας, π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού: «Πρακτικά Δ΄ και Καταληκτικού
Συνεδρίου (2005). Ταύτιση Κεφαλληνίας – Μελίτης», Έκδ.
Ι. Μητροπόλεως Κεφαλληνίας, Αθήνα 2007, σσ. 125-128). Η
ονομασία αυτή, αν ποτέ έφερε αυτήν το νησί μας, -υπάρχει εκτενής
αναφορά στα παρακάτω γι’ αυτό το «αν»-, δεν επικράτησε έναντι
της ονομασίας Κεφαλληνία, όπως ακριβώς συνέβη και με τη νήσο
Σαμοθράκη, όπου επίσης η ονομασία Μελίτη, την οποία έφερε και
αυτή, (αρχικά όμως και πολύ παλαιότερα), δεν επικράτησε έναντι
της μεταγενεστέρας, κατά τον Στράβωνα (Χ 472), ονομασίας
Σαμοθράκη (Σάμος Θρηικίη –Σάμος Θρακική- παρ’ Ομήρω, Ιλ., Ν
12-13). [Κατόπιν αυτού διερωτάται κανείς: Ο Στράβων έγραψε για
τη Σαμοθράκη ότι παλαιότερα, και όπως φαίνεται από τα αμέσως
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προηγούμενα, μάλλον παλαιότερα και από τους Ομηρικούς
χρόνους, η Σαμοθράκη έφερε το όνομα Μελίτη. Αναφέρθηκε δηλ.
σε μια τόσο παλιά πληροφορία. Ερώτ.: Καθώς λίγο ενωρίτερα από
τον Λουκά ο Στράβων περιέγραψε λεπτομερώς την Κεφαλληνία
(Στράβ. Χ, 2, 15) δεν θα εσημείωνε κάτι και για μία δεύτερη, αλλά
και εν χρήσει ακόμη ονομασία; Περίεργο!] Το ίδιο επίσης συνέβη
και με την ονομασία της Κεφαλληνίας Μέλαινα, [όπως αναφέρει
αυτήν και ο σύγχρονος του Λουκά Πλίνιος(hist. nat. IV 54, εισήγ.
H. Warnecke, βλ. σχ. π. Γεωργ. Δ. Μεταλληνού: «Πρακτικά του Α΄
Επιστ. Συνεδρίου, Ταύτιση Κεφαλληνίας – Μελίτης, 1993», Έκδ.
Ι. Μητροπόλ. Κεφ/νίας, Αθήνα 1996, σ. 160)], η οποία φαίνεται
να προσιδιάζει περισσότερο ως ιδίωμα, που και αυτή επίσης δεν
επικράτησε έναντι της ονομασίας Κεφαλληνία. (Βλ. όπ. παρ., στην
ίδια δηλ. αναφορά –Πρακτ. Δ΄ Συνεδρ. κλπ.-, και στην παράγρ.
περί εμφανίσεως και εξαφανίσεως τοπωνυμιών, σσ.127-128).
Πέραν όμως αυτών, αρκετά εκ των οποίων έχουν αναπτυχθεί
επαρκώς στα προηγούμενα Συνέδρια, και έχοντες υπ’ όψιν ότι, εις
τα αρχαία χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης ο όρος συναντάται
και ως Μελιτινή, και ως Μελιτηνή, και ως Μελίτη, και ως Melitena
στη Δύση (δηλ. Μελιτηνή), έχουμε έντονο τον προβληματισμό
μήπως, λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών και των πενιχρών
μέσων της τότε εποχής, επαναλαμβάνουμε, μήπως έγινε κάποια
ημιαπόσβεση των γραμμάτων (άπλωμα από την υγρασία ή
ξεθώριασμα της μελάνης, τσάκισμα, ή φθορά του φύλλου σ’ εκείνο
το σημείο, ή πλείστα όσα άλλα μπορούσαν να συμβούν υπό εκείνες
τις συνθήκες και κατ’ εκείνες τις συνεχείς και τόσο δραματικές και
ταλαίπωρες και μεγάλες μετακινήσεις), με αποτέλεσμα αυτό το
σημείο να είναι ιδιαίτερα δυσανάγνωστο; Κάτι πρέπει να είχε συμβεί
σ’ αυτό το σημείο. Γιατί προέκυψαν τρεις ομοιάζουσες, αλλά και
διαφορετικές ονομασίες; (Μελιτινή, Μελιτηνή και Μελίτη;) Βέβαια
εκ της ονομασίας του τόπου διασώσεως ούτε το περιεχόμενο της
πίστεως εθίγετο, δηλ. η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, ούτε
οι διατάξεις περί την Χριστιανική πορεία του ανθρώπου, δηλ.
η ηθική διδασκαλία αυτής. (Δηλ. για τον Χριστιανισμό δεν έχει
καμμία ιδιαίτερη σημασία το σε ποίο νησί ναυάγησε και διεσώθη
ο Απόστολος, για το νησί όμως εκείνο έχει μεγάλη και πολλαπλή,
και ουδόλως εννοώ συμφεροντολογική). Πολλώ δε μάλλον, εάν
μετά και από κάποια παραμόρφωση της λέξεως εκ των ανωτέρω
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αιτίων, πιθανότατα εδίδετο η εντύπωση περισσότερο ως ορθών
αυτών των μορφών/τύπων της ονομασίας της νήσου και ακριβώς
αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να επικρατήσουν κατά τις αντιγραφές
αυτές οι διαφορετικές εκδοχές. Να υποθέσουμε πάλι ότι πιθανόν
να εγράφετο αρχικώς Μελιτινή ή Μέλαινα ή Μελιτηνή ή Μελίτη,
γιατί όχι και Κεφαλληνία; Υπάρχουν πάντως, όπως βλέπουμε:
κοινό τμήμα Μελ- στις τέσσαρες πρώτες περιπτώσεις, και
κοινές ομόηχες συλλαβές σε τέσσαρες επίσης περιπτώσεις, κοινά
γράμματα και στις πέντε περιπτώσεις, επίσης με πολυγράμματους
τους τρείς όρους, δηλ. Μελιτινή, Μελιτηνή και Κεφαλληνία,
αλλά και ουκ ολίγον ομόηχους: Με-λι-τι(η)-νή, Κε-φα-λλη-νίη(α). [Τοποθετήσαμε και τα δύο λ στην ίδια συλλαβή χωρίς να
τα χωρίσουμε, όπως ορθογραφικώς θα έπρεπε, για να φανεί το
ομόηχον. Ακόμη: Κεφαλληνίη κατά τον Ηρόδοτο, -η κατάληξη,
(η αντί α αποτελεί ιδίωμα της Ιωνικής διαλέκτου στην οποία
γράφει ο Ηρόδοτος), και Κεφαλληνία κατά τον Θουκυδίδη και τον
Ξενοφώντα λίγο αργότερα, όπως και μεταγενεστέρως κατά την
περίοδο της κοινής γλώσσας και εξής, Στράβων, Παυσανίας κ.λπ.].
Ο Θησεύς Τζαννετάτος στην εισαγωγή της εκδόσεως του
«Πρακτικού της Λατινικής Επισκοπής Κεφαλληνίας του 1264 και
της Επιτομής αυτού», Αθήναι 1965, σ. 9, εντοπίζοντας το φαινόμενο
των δύο διαφορετικών γλωσσικών ιδιωμάτων που παρατηρούνται
στο Πρακτικό, θεωρεί πιθανόν το να εγράφη αρχικά το κείμενο
αυτό «υπό δύο γραφέων», όπως ακριβώς γράφει. Ρωτούμε λοιπόν
κι εμείς: Μήπως οι αρχικοί αντιγραφείς σε διάφορες αντιγραφές
που θα έγιναν, και πιθανότατα όχι ταυτοχρόνως, ούτε και στον
ίδιο τόπο για να υπάρξει και ανταλλαγή απόψεων, λόγω της
δυσαναγνώστου πρωτοτύπου γραφής έγραψαν τη μία και μοναδική
λέξη με τρεις διαφορετικές μορφές, ανάλογα δηλ. όπως αντελήφθη
ο καθένας την δυσανάγνωστη αυτή λέξη που έβλεπε; Στο σημείο
αυτό και εις επίρρωσιν των ανωτέρω περί δυσαναγνώστου γραφής
θα αναφερθώ δειγματοληπτικώς, και για οικονομία χρόνου, μόνο
σε ένα παρεμφερές και χαρακτηριστικό παράδειγμα από τα
πάμπολλα που ενθυμούμαι. Και συγκεκριμένα, όταν κατεβάλλετο
προσπάθεια από ιστορικό-ερευνητή να αναγνωσθεί η σε τρεις
γραμμές επιγραφή μιάς πολύ παλαιάς και πολύ φθαρμένης
τοιχογραφίας σε ερείπια παλαιάς εκκλησίας, που είχαν μείνει
μάλιστα για πολλά χρόνια εκτεθειμένα στη βροχή, τον ήλιο κ.λπ.
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Στην περίπτωση αυτή, μόνο από ελάχιστα τμήματα, που και αυτά
περισσότερο ως σχήματα παρά ως σαφή πρόσωπα και ως σαφή
επί μέρους στοιχεία διεσώζοντο, κατανοήσαμε ότι επρόκειτο για
την παράσταση της «Καιομένης και μη καταφλεγομένης Βάτου»
και επομένως η επιγραφή υποχρεωτικά έλεγε: «Μωυσή, Μωυσή,
μη εγγίσης ώδε, λύσαι το υπόδημα εκ των ποδών σου, ο γαρ τόπος,
εν ω συ έστηκας, γη αγία εστί». (Εξόδ. Γ΄ 4,5). Από τις λέξεις
δεν διεκρίνετο ευκρινώς σχεδόν κανένα γράμμα εκτός από τα
αντίστοιχα διαστήματα του χώρου που οι λέξεις κατελάμβαναν
(μέγεθος των λέξεων) και από τα μικρά ενδιάμεσα τμήματα
αποστάσεων μεταξύ αυτών. (Όλα ευτυχώς συνέπιπταν με το χώρο
που λογικά θα κατελάμβαναν οι λέξεις, όπως επίσης συνέπιπταν
και τα μεταξύ των λέξεων διάκενα του ανωτέρω χωρίου της Εξόδου).
Έτσι από αυτά τα ίχνη στοιχείων συμπεράναμε για το περιεχόμενο
της επιγραφής. Αν δηλ. δεν είχαν διασωθεί τα ελάχιστα, όπως
προαναφέραμε, τμήματα της παράστασης, θα ήταν παντελώς
αδύνατη η ανάγνωση της επιγραφής αυτής. Είναι δε άπειρα τα
ανάλογα παραδείγματα σε φορητές εικόνες, τοιχογραφίες, διάφορες
επιγραφές, χειρόγραφα, σιγίλια, κείμενα διάφορα κ.λπ., με πολύ
περισσότερες δυσκολίες πάντοτε σε όσες περιπτώσεις τα κείμενα
ή οι επιγραφές δεν συνοδεύονται από σχετική εικονογράφηση,
όπως συνέβαινε και στα αγιογραφικά κείμενα, ιδιαίτερα στις
αρχικές γραφές και στις πρώτες αντιγραφές, που δεν είχαν ούτε
μικρογραφίες, ούτε άλλου είδους εικονογράφηση. Τούτο βέβαια
δεν σημαίνει ότι οι αντιγραφείς των κειμένων της Καινής Διαθήκης
έγραψαν αβασάνιστα ένα τυχαίο όνομα. Οπωσδήποτε υπήρχε
κάποια σημαντική ομοιότητα, τουλάχιστον φαινομενική, με αυτά
που έγραψαν (Μελιτινή, Μελιτηνή και Μελίτη). [Σύμφωνα δε
και με τις σχετικές αναφορές κατά το Α΄ Συνέδριο, -βλ. Πρακτικά
Α΄ Συνεδρίου, όπ. π. σσ. 63, 64, 82, 94, 165, οι όροι Μελιτινή ή
Μελιτηνή πιθανόν συναντώνται περισσότερες φορές από τον όρο
Μελίτη, ίσως δε και με καθολικότερη χρήση αν λάβουμε υπ’ όψιν
ότι συναντάται και σε αρχαιοελληνικές γραφές, και σε λατινικές
και μάλιστα προ της μεταφράσεως «Bulgata» του Ιερωνύμου,
στις λατινικές δε συναντάται, σύμφωνα με τον Βατικάνειο Κώδικα
– Κώδιξ Β΄ - Ως Melita (Μελίτη) ή Melitena (Μελιτηνή) και όχι
ως Μελιτινή (Melitina) – όπως είδαμε και προηγουμένως, δηλ.
άλλη μία διαφοροποίηση και αυτή. Βλ. επίσης στο ίδιο σημείο
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της ανωτέρω αναφερομένης σ. 63, των Πρακτ. Α΄ Συνεδρ. Vetus
Latina (παλιές λατινικές μεταφράσεις προ της Vulgata) και
στη Vulgata, ότι αναφέρεται ο όρος ως Melitena (Μελιτηνή).
Δηλ. τρεις διαφορετικοί τρόποι γραφής. Ο Καινοδιαθηκολόγος
κ. Ιω. Καραβιδόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στα στοιχεία
αυτά επισήμανε ότι, η εις τόσες πηγές της Δύσεως αναφερομένη
ονομασία Μελιτηνή (Melitena) ως όνομα της νήσου της
διασώσεως αποκλείει παντελώς τη Μάλτα (Μελίτη) παρέχοντας
στην Κεφαλληνία ένα σημαντικότατο στοιχείο υπέρ αυτής. Και
συμπεραίνει: «Η αρχαία, λοιπόν, λατινική χειρόγραφη παράδοση
των Πράξεων των Αποστόλων δεν ταυτίζει τη Μελίτη με τη
Μάλτα» (Πρακτ. Α΄ Συνεδρ. όπ. π. σ. 63). Αξιοσημείωτες αναφορές
ως προς την αδυναμία της Μάλτας έγιναν ακόμη και από τον
επίσης Καινοδιαθηκολόγο κ. Ιω. Γαλάνη (όπ. π. σσ. 66-72).- Λίγο
αργότερα, και στο ίδιο Συνέδριο, ο επίσης Καινοδιαθηκολόγος κ.
Γεώργ. Γαλίτης θα προσθέσει ακόμη ότι, ως Μελιτινή, αναφέρεται
η νήσος της διασώσεως και στη Φιλοξένειο μετάφραση και στη
Συριακή και στη Βοχαϊρική μετάφραση από την κοπτική γλώσσα
(όπ. π. σ. 94). Αλλά και ο Πατριάρχης μας στην με ημερομηνία
30 Μαϊου 1994 απάντησή του προς τον τότε Πρόεδρο του
Πολιτιστικού μας Συλλόγου (Πεσσάδας) και νυν Αρχιμ. π. Νικόλαο
Χαρτουλιάρη, για τα σχετικά με το θέμα δύο έντυπα που είχε
αποστείλει εις Αυτόν, χρησιμοποιεί τον όρο Μελιτηνή: «… περί
της Μελιτηνής νήσου των Πράξεων των Αποστόλων, ταυτιζομένης
υπό των ειρημένων προς την περιώνυμον υμών νήσον…». Είναι δε
γνωστή τοις πάσι η παιδεία του Πατριάρχου μας.- Έχουμε δε την
εντύπωση, (στο σημείο αυτό διατυπώνουμε προσωπική άποψη
και γι’ αυτό εδώ χρειάζεται η βοήθεια των ειδικών), ότι ο όρος
Μελίτη μάλλον γενικεύθηκε μετά την καθιέρωση της Μάλτας υπό
των Δυτικών ως νήσου του ναυαγίου, από το τέλος δηλ. του 16ου
αι. και εξής, υπερακοντίζοντας έτσι τους εις τόσο ευρείαν χρήσιν
όρους Μελιτινή, Μελιτηνή και Melitena, με αποτέλεσμα οι όροι
αυτοί να μη συναντώνται σήμερα σχεδόν καθόλου και να είναι
παντελώς άγνωστοι στους μη ειδικούς-. Ενώ τα περί των όρων
Μελιτινή, Μελιτηνή και Μελίτη ανακοινώθηκαν εις το Α΄ Συνέδριο
(1993), δυστυχώς όλοι μείναμε μόνο εις τον όρο Μελίτη, ο οποίος
καλλιεργήθηκε και προβλήθηκε από τους Δυτικούς πολύ μετά το
σχίσμα, αφού ο περί Μάλτας μύθος επλάσθη υπό των Ιωαννιτών
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Ιπποτών το 1565, όπως είναι αποδεδειγμένο. Η προπαγάνδα αυτή
εισχώρησε προφανώς και εις τα ελληνικά τυπογραφία, που ήταν
όλα στη Δύση –στην ορθόδοξη Ανατολή πολεμήθηκε ανηλεώς
δι’ ευνοήτους λόγους η χρήσις της τυπογραφίας. Ας θυμηθούμε
στο σημείο αυτό το πώς, διά μυρίων βασάνων, κρυφίως μετέφερε
το α΄ τυπογραφείο ο Αρχιερεύς Κεφαλληνίας Νικόδημος ο
Μεταξάς στην καθ’ ημάς Ανατολή (βλ. σχ.: Letterio Augliera
“Βιβλία Πολιτική Θρησκεία στην Ανατολή τον 17ο αιώνα-Το
Τυπογραφείο του Νικοδήμου Μεταξά Πρώτου Εκδότη Ελληνικών
Κειμένων στην Ορθόδοξη Ανατολή”, Έκδ. Τοπ. Ένωσης Δήμων και
Κοινοτήτων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, Αθήνα 2006, σσ. 63 κ. εξ.
) και πώς κρυφίως λειτουργούσε στην Ι. Μονή Αγίου Γερασίμου,
όπου κρυφίως τυπώθηκε και η α΄ Ακολουθία της 20ής Οκτωβρίου,
ποιηθείσα μεν το 1596 υπό του Ιερομονάχου Μητροφάνους
του Ναυπλιέως και τυπωθείσα το 1625 με τον παραπλανητικό
τίτλο «Βιβλίον του Ορθού Λόγου-Βεβαίωσις καλούμενον-εν
Λωνδώνη»(παραπλανητικός και ο τίτλος και ο τόπος δι’ ευνοήτους
λόγους) Και διά να επανέλθουμε στα ανωτέρω, διά τον επηρεασμόν
υπό της Δύσεως εις τα ελληνικά τυπογραφεία. Αυτός και ο λόγος,
όπου σε κανένα από τα τυπωθέντα από τότε δυστυχώς μέχρι και
σήμερα λειτουργικά βιβλία του Αποστόλου δεν συναντώνται στο
σχετικό χωρίο οι όροι Μελιτινή ή Μελιτηνή, παρά μόνον Μελίτη!].
Έχοντες λοιπόν υπ’ όψιν την κριτική σκέψη του Λουκά
και τη μεγίστη ακρίβεια των συγγραφών του, πράγμα που έχει
τονισθεί ιδιαίτερα στα προηγούμενα Συνέδρια, πιστεύουμε,
προϊόντος του χρόνου όλο και εντονότερα, ότι ο τόσο σοβαρός
αυτός ιστορικός συγγραφέας δεν θα έγραφε ούτε πρόχειρα ούτε
αβασάνιστα το όνομα της σωτήριας Νήσου, χρησιμοποιώντας
τόσο εύκολα αδόκιμον όρον. Άλλωστε και το κείμενο των Πράξεων
αυτό ακριβώς δηλοί: «Και διασωθέντες επέγνωσαν ότι Μελιτινή
(-άλλως- Μελιτηνή ή Μελίτη) η νήσος καλείται». (Πράξ. 28,
1). Δεν γράφει: ανηγγέλη αυτοίς, δηλ. απλώς τους είπαν, αλλά
επέγνωσαν, δηλ. οι ίδιοι εξακρίβωσαν ωρισμένως και τελείως.
Το ρήμα «επέγνωσαν» αυτό φανερώνει. (επιγιγνώσκω και μτγν.
επιγινώσκω: γνωρίζω επακριβώς και μετά από ενδελεχή έρευνα,
γίνομαι μάρτυς τινός, παρατηρώ, αναγνωρίζω, ερευνώ να εύρω,
ανακαλύπτω, και επίγνωσις: αναγνώρισις, ενσυνείδητος γνώσις,
πλήρης κατανόησις, έρευνα, η μετ’ έρευναν απόφανσις. Λεξικά:
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Δημητράκου, Επιτροπής Φιλολόγων, Hofmann, Liddell – Scott
κ.λπ. Στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη υπάρχουν πολλές
χρήσεις των δύο αυτών λεκτικών όρων, του ρήματος δηλ. επιγινώσκω
και του ουσιαστικού επίγνωσις, και πάντοτε για διατύπωση πολύ
σοβαρών εννοιών, που είναι αδύνατο να αναφερθούν εδώ, μπορεί
όμως ευκολότατα να ανεύρει κανείς όλες αυτές τις χρήσεις μόνο
στα Ταμεία, όπως λέγονται τα Λεξιλόγια – ευρετήρια των χωρίων
της Αγίας Γραφής.
[(Αναφέρουμε δειγματοληπτικώς ελάχιστες περιπτώσεις:
Λουκά 24, 16: «οι δε οφθαλμοί αυτών εκρατούντο του μη
επιγνώναι αυτόν», 24,31: «αυτών δε διηνοίχθησαν οι οφθαλμοί,
και επέγνωσαν αυτόν», και Ματθ. 11, 27: «ουδείς επιγινώσκει
τον υιόν ει μη ο πατήρ, ουδέ τον πατέρα τις επιγινώσκει ει μη ο
υιός», Εφεσίους 4, 13: «μέχρι καταντήσωμεν οι πάντες εις την
ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του υιού του Θεού»).
Οι δύο δηλ. αυτοί λεκτικοί όροι –επιγινώσκω και επίγνωσις- είναι
όντως θεμελιακοί τόσο για τη Θεολογία, όπως άλλωστε και για
τη Φιλοσοφία, αλλά και την πάσα Επιστήμη, και ανήκουν στους
όρους εκείνους, που δικαιολογημένα μπορούν να χαρακτηρισθούν
ακρογωνιαίοι, ή άλλως αγκωνάρια –κατά τη νεώτερη έκφραση-,
της σύνολης Γραμματείας μας].
Ενώ λοιπόν κατά την πρώτη θέαση – έκπληξη της άγνωστης
γης ο Λουκάς σημειώνει: «Ότε δε ημέρα εγένετο, την γην ουκ
επεγίνωσκον, κόλπον δε τινα κατενόουν έχοντα αιγιαλόν, εις ον
εβουλεύσαντο, ει δύναιντο, εξώσαι το πλοίον», (Πράξ. 27,39), όταν
πάτησαν στην ξηρά γράφει: «Και διασωθέντες τότε επέγνωσαν
ότι Μελιτινή (-άλλως- Μελιτηνή –και άλλως- Μελίτη) η νήσος
καλείται», (Πράξ. 28, 1). Δηλ. αρχικά «την γην ουκ επεγίνωσκον»,
αφού όμως διεσώθησαν «τότε επέγνωσαν», εξακρίβωσαν δηλ.
πλήρως το όνομα της νήσου. Χρησιμοποιεί δηλ. ο Λουκάς και
στις δύο περιπτώσεις το σημαντικότατο ρήμα «γινώσκω» και
μάλιστα με την πρόθεση «επί» που σημαίνει την επί πλέον έρευνα
και γνώση. Επισημαίνει ακόμη και τον «κόλπον» τον «έχοντα
αιγιαλόν» με το επίσης εκφράζον βεβαιότητα ρήμα «κατενόουν».
Άρα εξέτασαν επακριβώς και την όλη τοπογραφία, επειδή τους
ενδιέφερε το σημείο προσάραξης για λόγους ασφάλειας, αλλά και
πληροφόρησης διά το σε ποιο νησί βρίσκονται, και επομένως ποιο
είναι το ακριβές όνομά του. Είναι αδύνατο στο σημείο αυτό να μη
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θαυμάσουμε τη μεγίστη ακρίβεια με την οποία γράφει ο Λουκάς.
Επομένως είναι τελείως αδικαιολόγητο και ανεξήγητο το πώς και
γιατί αργότερα, κατά τις αντιγραφές, η ονομασία εκφέρεται με τρεις
διαφορετικές εκδοχές! Η μόνη ερμηνεία που λογικώς βλέπουμε να
ευσταθεί είναι η δυσκολία της δυσαναγνώστου αρχικής γραφής.
Επί πλέον δε, υποπτευόμαστε μήπως υπάρχει και το ενδεχόμενο
της συγχύσεως, αφ’ ενός λόγω αγνοίας της ακριβείας των
αποστάσεων και των ορίων των θαλασσών για τους περισσοτέρους
κατ’ εκείνη την εποχή, και αφ’ ετέρου λόγω του δυσαναγνώστου
της πρωτοτύπου, όπως προαναφέραμε, γραφής, αλλά και της
κάποιας ομοιότητας του: «ό,τι και όπως διεσώθη» με τις ονομασίες
Μελιτινή, Μελιτηνή και Μελίτη. Σχετικά δε με την τελευταία αυτή
περίπτωση (δηλ. της γραφής Μελίτη), δεν αποκλείεται να ενομίσθη
υπό τινος αντιγραφέως (ο οποίος αρκετόν χρόνον ή και χρόνια
μετά το ναυάγιο, όταν θα έγιναν οι πρώτες αντιγραφές, θα ήταν
εξαιρετικά δύσκολο, ή μάλλον αδύνατο, να ανεύρει στους τόπους
αντιγραφής έστω και έναν εκ των συμπλευσάντων με τον Παύλο
ναυαγών προς περαιτέρω πληροφόρησιν), ότι επρόκειτο περί της
Μελίτης (Μάλτας), πράγμα το οποίο με τα σημερινά δεδομένα
έχει παντελώς αποκλειστεί, σύμφωνα δηλ. με την ενδελεχή έρευνα
και τα συμπεράσματα των σχετικών επιστημονικών Συνεδρίων.
Επαναλαμβάνω και πάλιν προς άρσιν πάσης παρεξηγήσεως: μόνο
το να ενομίσθη λόγω αγνοίας είναι απειροελάχιστα πιθανόν, και σε
καμμία περίπτωση το να συνέβη, γιατί αυτό, όπως προαναφέραμε,
για μυρίους λόγους, που όλοι έχουν καταγραφεί, έχει παντελώς
αποκλειστεί.
Συμπερασματικώς λοιπόν θα ελέγαμε ότι, είναι πάρα πολύ
πιθανόν να ήταν ιδιαίτερα δυσδιάκριτη η αρχική γραφή του ονόματος
της νήσου, στην οποία συνέβη η προσάραξη, και σε συνδυασμό και
με τα παραπάνω, να μην έχει αντιγραφεί ορθώς, χωρίς και πάλι
να αποκλείεται η περίπτωση του να είναι ορθή κάποια από τις
γραφές: Μελιτινή, Μελιτηνή ή Μελίτη για την Κεφαλληνία και να
ισχύουν κάποιοι από τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί στα
Συνέδρια που προηγήθηκαν, (όπως το να πρόκειται περί δευτέρας
ή τρίτης ονομασίας της νήσου – πράγματος συνηθεστάτου-, είτε
ως τόπου μελιτοπαραγωγού, ή από μυθολογικό αίτιο –χαρίεσσα
Νηρηίδα Μελίτη κ.λπ.-), ή ακόμη ενδέχεται να υποκρύπτεται
άλλος λόγος άγνωστος και έτσι να είναι αδύνατον να ερμηνευθεί η
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περίπτωση αυτή με τα σημερινά δεδομένα. Όπως όμως και να έχουν
τα πράγματα, οι τρεις αυτοί όροι/τύποι (Μελιτινή δηλ., Μελιτηνή
και Μελίτη), που δεν θα μπορούν και που δεν θα πρέπει ποτέ να
αλλαχθούν στο κείμενο της Καινής Διαθήκης, αφού έτσι έφθασαν
διά μέσου των αιώνων μέχρι των ημερών μας, δεν θα παύσουν
ποτέ να έχουν τουλάχιστον συμβολική σημασία, και να σημαίνουν
πάντοτε την Νήσο εκείνη, όπου συνέβη το ναυάγιο και η διάσωσις
του Απ. Παύλου κατά το ταξίδι του προς την Ρώμη, όπως αυτό
περιγράφεται από τον Ευαγγελιστή Λουκά στα δύο τελευταία
κεφάλαια των Πράξεων, και που ως διεσάφησε η των πραγμάτων
αλήθεια η Νήσος αυτή είναι η Κεφαλληνία. Και τούτο καθότι, ναι
μεν η Κεφαλληνία έχει κάποια δυσκολία ως προς τη σαφήνεια του
ονόματός της στο αρχαίο κείμενο, αλλά έχει τόσο μέγα πλήθος
ετεροκλήτων στοιχείων, ιστορικών και φυσικών ως προς το όλον
θέμα, τα οποία μάλιστα δεν συναντώνται σε ολόκληρο το χώρο της
Μεσογείου, όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα Συνέδρια,
ούτως ώστε να είναι πλέον αδιαμφισβήτητη η ταύτισή της με την
περιγραφομένη νήσο των Πράξεων. Ευχαριστώ.

160

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
ΜΕΛΙΤΙΝΗ, ΜΕΛΙΤΗΝΗ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗ
20-8-2014 Θ. Χ.

Περί των όρων αυτών, πέραν των όσων αναφέρουμε στην
ανακοίνωσή μας κατά το ΣΤ΄ Συνέδριο (17 Αυγ. 2013), σημειώνουμε
και τα παρακάτω συμπληρωματικά, ουσιαστικώς απαντητικά σε
σχετική απορία που μας υπεβλήθη ένα χρόνο μετά (17 Αυγ. 2014).
Η απορία ήταν η εξής: «Οι ονομασίες αυτές είναι συγγενείς
και επομένως μήπως χρησιμοποιήθηκαν ως ταυτόσημες, οπότε η
ονομασία της νήσου του ναυαγίου και της διασώσεως ήταν κάποια
από αυτές τις τρεις, ή μήπως εχρησιμοποιούντο και οι τρεις κατά
τόπους, ή κατά τα πρόσωπα, ή κατά περίπτωση;» Στην απορία
αυτή απαντούμε, κάνοντας τις εξής σκέψεις: Θεωρούμε πολύ
απίθανο το να υπήρξε τόσο ευρεία χρήση των όρων αυτών, με τόση
ποικιλία μορφών, και τελικά να έχει αγνοηθεί υπό πάντων και να
αναφέρεται μόνο από έναν άνθρωπο ιδιαιτέρας μορφώσεως, όπως
ήταν ο Λουκάς, ο οποίος παρέμεινε στο νησί αυτό τρεις μήνες
συναναστρεφόμενος όλους, από τον «πρώτο της νήσου» μέχρι και
τους πλέον απλούς ανθρώπους, καθώς σαφώς προκύπτει από το
κείμενο των Πράξεων, και που ως εκ τούτου είχε κάθε ευκαιρία να
ερευνήσει και να εξακριβώσει τα πάντα. Δεν θα είχε πληροφορηθεί
κατά το διάστημα των τριών μηνών, και κατά τις συζητήσεις που
είχε με αυτούς που είχε συναναστραφεί, ποιο ήταν το επισημότερο
και το πλέον χρησιμοποιούμενο, επομένως και προτιμότερο, όνομα
της νήσου; Πώς λοιπόν, σύμφωνα και με την τόση ακρίβεια που
γράφει ο Λουκάς, εχρησιμοποίησε έναν όρο άγνωστο τοις πάσι
σε μία προχωρημένη εποχή, που ήταν εν χρήσει υπό πάντων ο
όρος Κεφαλληνία, και μόνο σε μία περίπτωση υπό του Πλινίου
ο όρος Μέλαινα; Έχοντες λοιπόν υπ’ όψιν την κριτική σκέψη
του Λουκά και τη μεγίστη ακρίβεια των συγγραφών του, πράγμα
που έχει τονισθεί ιδιαίτερα σε όλα τα Συνέδρια, πιστεύουμε,
προϊόντος του χρόνου όλο και εντονότερα, ότι ο τόσο σοβαρός
αυτός ιστορικός συγγραφέας δεν θα έγραφε ούτε πρόχειρα, ούτε
αβασάνιστα το όνομα της σωτήριας Νήσου, χρησιμοποιώντας
τόσο εύκολα αδόκιμον όρον. Άλλωστε η Κεφαλληνία δεν ήταν
μία απομονωμένη και ξεχασμένη νήσος, που εκ των πραγμάτων
την αγνοούσαν, διότι λόγω της θέσεώς της ήταν κομβικό σημείο
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στάθμευσης και αναφοράς μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Για
όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, αλλά και τους υπολοίπους,
που αναφέραμε κατά το τελευταίο Συνέδριο (2013), θεωρούμε
πολύ πιο εύλογα αυτά που αναφέραμε στο Συνέδριο αυτό, περί
δυσαναγνώστου όρου, που είχαν ως αποτέλεσμα την πολυμορφία
και την ασάφεια.
Και ναι μεν η Σαμοθράκη, όπως αναφέρει μόνο ο Στράβων
(X 472) – δηλ. αυτή είναι η μία και μόνη σχετική αναφορά που
υπάρχει -, έφερε πολύ παλαιότερα το όνομα Μελίτη, αλλά αυτό το
πολύ παλαιότερα μας πηγαίνει στο απώτερο παρελθόν, και μάλλον
στους προϊστορικούς, δηλ. στους μυθικούς χρόνους, αφού και από
τον Όμηρο (Ιλ. Ν 12-13) αναφέρεται ως Σάμος Θρηικίη (Σάμος
Θρακική). Άρα η ονομασία Μελίτη υπήρξε προ του Ομήρου,
αλλά και μεταγενεστέρως αν εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται,
φαίνεται ότι εγκαταλείφθηκε πολύ ενωρίς. Άρα ο Στράβων
ουσιαστικώς αναφέρθηκε σε μία πολύ παλιά πληροφορία, που
είχε. Κατόπιν αυτού διερωτάται κανείς: Ο Στράβων όταν έγραψε
για τη Σαμοθράκη ανέφερε ότι, τόσο παλιά αυτή έφερε το όνομα
Μελίτη, όταν όμως λίγο ενωρίτερα από τον Λουκά περιέγραψε
λεπτομερώς την Κεφαλληνία (Στράβ. Χ 2,15), δεν θα εσημείωνε
κάτι και για μία δεύτερη, αλλά και εν χρήσει ακόμη ονομασία που
θα είχε και αυτή; Περίεργο!
Εξ άλλου η πολυμορφία, στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω,
σημαίνει πλουραλισμό, και αυτός ο πλουραλισμός (εντός αυτού και
η πληθύς των παραφθορών) για να δημιουργηθεί απαιτείται πολύς
χρόνος, διαφορετικοί γειτονικοί ή και όχι τόποι και διαφορετικές
λαότητες και τοπολαλιές, και στην Κεφαλληνία διακρίνονται μέχρι
σήμερα και λαότητες και τοπολαλιές. Και αυτό ισχύει για όλες
τις πολύμορφες ονομασίες τόπων, προσώπων κ.λπ. Π.χ. από το
προσηγορικό Σακελλάριος (Βυζαντινό πολιτικό ή εκκλησιαστικό
διοικητικό και τιμητικό αξίωμα, Μέγας Σακελλάριος κ.λπ.) με
ποικιλόμορφη εξέλιξη. Επώνυμα: Σακελλάριος, Σακελλάρης,
Σακελλαρίδης, Σακελλαρόπουλος, Σακελλαρίου). Από το
προσηγορικό Χαρτουλάριος (Ρωμαϊκό πολιτικό και στρατιωτικό
και Βυζαντινό πολιτικό, στρατιωτικό και εκκλησιαστικό αξίωμα,
Μέγας Χαρτουλάριος κ. λπ., συναντάται ως όρος και κατά την
ελληνική αρχαιότητα) με ποικιλόμορφη μεταγενέστερη εξέλιξη
και αυτό. Επώνυμα: Χαρτουλάριος, Χαρτουλάρις, Χαρτουλάρης,
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Χαρτουλιάρης, σε διαφορετικούς ελληνικούς τόπους. Στην
Κεφαλληνία: Χαρτουλάριος, τον 8ο αι. –Θέμα Κεφαλληνίας, ως
Βυζαντινό αξίωμα (Περιοδικό «ΗΩΣ», 1961-1962 Και Περιοδικό
«ΙΣΤΟΡΙΑ» της «ΠΑΠΥΡΟΣ ΠΡΕΣΣ, Αριθ. Τεύχους 22, σσ. 158159, Απρίλιος 1970), Χαρτουλάρις τον 13ο αι. (Πρακτ. της Λατιν.
Επισκ. Κεφαλληνίας του 1264, Έκδ. Θησ. Τζαννετάτου, 1965, σελ.
87), Χαρτουλιάρης τον 19ο αι. (Α. Μηλιαράκη: «Γεωγραφία Πολιτική
Νέα και Αρχαία του Νομού Κεφαλληνίας», 1890, σ. 126). Επίσης οι
όροι Χαρτουλαράτον στην Ανατολή, Chartularium στη Δύση. Ακόμη
από τον όρο Κεφαλλήνες (Ομηρικά Έπη) –ίσως και από τον Κέφαλο;
Ίσως και όχι- : Κεφαλληνία, Κεφαλλονιά, Cephal(l)onia ή Kefallenia
στη Δύση, Κεφαλλήν, Κεφαλληναίος, Κεφαλληνιεύς, Κεφαλλήνιος,
Κεφαλλονίτης, κεφαλληνιακός, κεφαλλονίτικος. Εννοείται ότι όλα
αυτά ανεφέρθησαν απλώς και μόνο ως ελάχιστα παραδείγματα, γιατί
όλες οι όμοιες περιπτώσεις είναι άπειρες. Αρκεί μόνο να θυμηθούμε
μερικές από τις πάμπολλες παραφθορές τοπωνυμίων και ονομάτων,
που αναφέρονται στο Πρακτικό της Λατιν. Επισκοπής Κεφαλληνίας
του 1264: Του Αχραγέως (Αφραγιά), της αγίας Εμπραξίας (αγίας
Ευπραξίας), Υπολά (Νυπολά), άγιοι Νεοφανείς (άγιοι Φανέντες),
του Σπαρτέως (Σπαρτιά), του Κοργιάνου (Κοργιάννα), Φερεγούσα
(Φερεούσα) κ.π.ά. (Σημ. συντάκτ.: Οι εντός των παρενθέσεων
ονομασίες είναι οι αντίστοιχες σημερινές). Στο σημείο αυτό να
σημειώσουμε ότι η παραπάνω χρήσις του ονόματός μου δεν έγινε
για λόγους κάποιας σκοπιμότητας, αλλά επειδή η περίπτωση αυτή
αποτελεί απτό παράδειγμα αποδείξεως των ανωτέρω, διότι σε βάθος
χρόνου και για κάθε στάδιο εξέλιξης του ονόματος, έχουμε βάσιμες
γραπτές αναφορές.
Αν λοιπόν οι τρεις παραπάνω μορφές του ονόματος της νήσου,
είχαν δημιουργηθεί ομαλά λόγω διαφόρων συνθηκών και αν με τη
ροή του χρόνου έγιναν οι διαφοροποιήσεις, το μήκος αυτού του
χρόνου θα ήταν πολύ μεγάλο και επομένως θα γνώριζαν και θα
χρησιμοποιούσαν τους όρους αυτούς πολλές γενεές, πράγμα που
δεν προκύπτει από καμμία πηγή.
Συμπερασματικά λοιπόν θα λέγαμε ότι, αν οι όροι Μελιτινή,
Μελιτηνή και Μελίτη, Melitena για τη Δύση, ήταν για την
Κεφαλληνία πραγματικοί, αυτό θα εσήμαινε, σύμφωνα με τα
παραπάνω, ότι οι τρεις αυτοί όροι προήλθαν από χρήση και
σμίλευση είτε ενός από αυτούς, ή ενός που ομοίαζε με αυτούς, αν
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όχι εννοιολογικώς τουλάχιστον ως προς τη μορφή, σύμφωνα με
αυτά που έχουμε γράψει στην ανακοίνωσή μας κατά την Ημερίδα
της 17ης Αυγούστου 2013, και επομένως αυτό θα εσήμαινε ότι οι
όροι αυτοί, ή τουλάχιστον ένας εξ αυτών, δηλ. ο αρχικός, θα ήταν
ριζωμένος και συνειδητοποιημένος από πολύ παλαιά, πράγμα,
που ουδόλως συμβαίνει. Πάντως ενώ όλα συγκλίνουν στο ότι, η
νήσος του ναυαγίου και της διασώσεως είναι η Κεφαλληνία (λόγοι
φυσικοί, γεωγραφικοί, μετεωρολογικοί, ιστορικοί, λαογραφικοί),
απολύτως πουθενά και από κανέναν, τουλάχιστον από τα
μέχρι τώρα γνωστά, δεν μαρτυρείται ότι για την Κεφαλληνία
χρησιμοποιήθηκε ποτέ, έστω και ένας από τους παραπάνω τρεις
όρους. Γι’ αυτό και προσωπικώς θεωρούμε ως περισσότερο ορθή
την διατυπωθείσα άποψή μας κατά το περσινό Συνέδριο (2013),
σύμφωνα με την οποία, λόγω της δυσαναγνωσίας του σημείου
εκείνου, έγινε από τον αντιγραφέα (ή από τους αντιγραφείς), για
τους λόγους που αναφέραμε στην ανακοίνωσή μας, λανθασμένη
εκτίμηση των απομειναρίων του αρχικού όρου, και στη συνέχεια η
ασάφεια και οι όροι που προέκυψαν επέφεραν ακόμη περισσότερη
σύγχυση στο δημιουργηθέν πρόβλημα. Όσο διά την πολύ μικρή
πιθανότητα της περιπτώσεως που διατυπώσαμε παλαιότερα, δηλ.
του μήπως ο Λουκάς κατέγραψε το όνομα που πρωτάκουσε από
εκείνους τους απλοϊκούς ανθρώπους και το κατέγραψε απλώς,
επειδή έτσι το πρωτάκουσε, ως το όνομα της σωτήριας νήσου,
έστω κι αν δεν ήταν το επισημότερο που εχρησιμοποιείτο κατ’
εκείνη την περίοδο, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι: η ακρίβεια
και η σοβαρότητα του όρου «επέγνωσαν», όπως αναλύσαμε
αυτόν κατά το ΣΤ΄Συνέδριο, φαίνεται να αναιρεί την εκδοχή
αυτή. Άλλωστε δεν γράφει ο Λουκάς άκουσα να λέγουν, αλλά
«και διασωθέντες τότε επέγνωσαν ότι Μελιτινή (ή Μελιτηνή ή
Μελίτη) η νήσος καλείται». Δηλ. ήταν διαπίστωσις πολλών, ή και
όλων, ιθυνόντων και μη, το περί της ονομασίας της νήσου. Άρα η
ανωτέρω εκδοχή αποκλείεται.

164

ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
Κατά την Εορτή των Θεοφανείων, 6 Ιανουαρίου, υπάρχει αρχαίο
έθος στην Πεσσάδα, μετά τη Λειτουργία και την ακολουθία του
Μεγάλου Αγιασμού, που τελείται στους κεντρικούς Ι. Ναούς (πολύ
παλαιότερα στον Άγιο Νικόλαο, επειδή είναι πολύ πλησιέστερα
στη θάλασσα και αργότερα και μέχρι σήμερα στον Ναό της
Ευαγγελιστρίας που είναι και πολύ μεγαλύτερος), να ακολουθεί
η τελετή του Αγιασμού των Υδάτων στο λιμανάκι Άγιος Σώστης.
Εδίδετο μάλιστα ιδιαίτερη σημασία στην τελετή αυτή. Αρκεί να
πούμε ότι ο Σταυρός μετεφέρετο λιτανευτικώς με κανονική πομπή
μέχρι τη θάλασσα με τα εξαπτέρυγα, τα λάβαρα, τις σημαίες και
μάλιστα ψάλλοντας, ακόμη και κατά την επιστροφή, παρά τη
δυσκολία της απόστασης και της συνεχούς σχεδόν ανωφέρειας.
Κατά τα τελευταία βέβαια χρόνια, επειδή έρχεται πολύς κόσμος
και από την ευρύτερη περιοχή, αλλά και για να αποφεύγεται η
κυκλοφοριακή συμφόρησις, καθιερώσαμε να γίνεται η εκκίνηση
της λιτανείας αυτής από τον άνωθεν του Αγίου Σώστη ναό της
Υπαπαντής. Υπήρχε μάλιστα αρχαιότατη παράδοση, σύμφωνα
με την οποία, όταν ερρίπτετο ο Σταυρός στη θάλασσα, εκείνες
τις στιγμές είχε παρατηρηθεί ότι, όποιος καιρός και αν ήταν,
έπνεε πάντοτε ανατολικός άνεμος. Όσες φορές θυμήθηκα
τούτο και παρατήρησα, φυσούσε πράγματι άνεμος ανατολικός.
Σε όλη την περιοχή της Λειβαθούς δεν γινόταν η τελετή αυτή
πλην της Πεσσάδας. Δεδομένου δε ότι οι σημερινοί οικισμοί του
Αργοστολίου και του Ληξουρίου αρχίζουν να σχηματίζονται μετά
την εδραίωση της Βενετοκρατίας στα Επτάνησα, μετά δηλ. το 1500,
δεν αποκλείεται η τελετή αυτή στην Πεσσάδα να είναι στο νησί
μας η αρχαιοτέρα του είδους. Στη Σάμη δεν ετελείτο παλαιότερα.
Καθιερώθηκε το πρώτον από τον προηγούμενο Μακαριστό Ιερέα
της Σάμης Αρχιμ. Χρυσόστομο Αλεξάτο, ο οποίος, όταν τον
ρώτησα σχετικά, μου ανέφερε ότι εκείνος καθιέρωσε την τελετή
αυτή μετά τη σύσταση του Δήμου Σάμης, δηλ. μετά το 1999.
Επίσης ο οικισμός του Πόρου δημιουργήθηκε μετά τους σεισμούς
του 1953 από κατοίκους της ευρύτερης εσωτερικής περιοχής,
και η εν λόγω τελετή καθιερώθηκε μετά τη σύσταση του Δήμου
Ελειού-Πρόννων, δηλ. και εκεί μετά το 1999. Το ίδιο συνέβη και
στη Σκάλα. Και αυτός ο οικισμός κτίσθηκε στην παραλία μετά
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τους σεισμούς του 1953, ενώ παλαιότερα έκειτο στην ενδότερη
ημιορεινή περιοχή. Η δε εν λόγω τελετή καθιερώθηκε και εκεί
μετά τη σύσταση του ανωτέρω Δήμου. Αλλά και στο Φισκάρδο,
σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, η τελετή αυτή καθιερώθηκε
σε χρόνο μικρότερο της τριακονταετίας από τώρα, και όχι
παλαιότερα. Εδόθηκε δε περισσότερη έμφαση από της συστάσεως
των νέων Δήμων (1999) και εξής. Ακόμη στα Σβορωνάτα και στην
Αγία Θέκλη άρχισε να γίνεται μόλις κατά την τελευταία τριετία.
Έκανα όλη αυτή την αναδίφηση, γιατί έχω την υποψία ότι, και
η αρχαιότατη αυτή τελετή στην Πεσσάδα, ήταν τμήμα των εκεί
παλαιοχριστιανικών καταβολών και φαίνεται να μην είναι άσχετη
με το θέμα του ναυαγίου και της διασώσεως του Απ. Παύλου. Την
υποψία μου αυτή, ενισχύει και το ακόλουθο περιστατικό.
Κατά την Εορτή των Θεοφανείων του 2008, όπως κάθε
χρόνο, έγινε η τελετή του Αγιασμού των Υδάτων στο λιμανάκι
Άγιος Σώστης. Οι ιερείς, οι ψάλτες, η φιλαρμονική Λειβαθούς, οι
αρχές του Δήμου και οι εκπρόσωποι της Νομαρχίας και μεγάλο
πλήθος κόσμου, όλα ως συνήθως. Η πομπή ξεκίνησε, όπως έχει
καθιερωθεί κατά τα τελευταία χρόνια και όπως προαναφέραμε,
από τον άνωθεν του όρμου Άγιος Σώστης ναό της Υπαπαντής.
Η κόρη μου Ευτυχία, ως συνήθως έβγαζε φωτογραφίες. Μετά
από μερικές ημέρες κατά την προβολή των φωτογραφιών στον
ηλεκτρ. υπολογιστή παρατηρήσαμε ότι σε μία από αυτές και
σε σχετικά μικρή απόσταση από το χώρο της Τελετής έχει
αποτυπωθεί ο Απόστολος Παύλος, ολόσωμος, όρθιος, ως
ιστάμενος επί της θαλάσσης, ή επί αβαθούς του σημείου εκείνου,
σε στάση προσευχής, κρατών ανοικτό βιβλίο και βλέπων προς
ανατολάς. Μείναμε κυριολεκτικώς έκπληκτοι. Δεν μπορούσαμε
να ερμηνεύσουμε το ορώμενον. Τηλεφωνήσαμε αμέσως στον τότε
Πρωτοσύγκελλο π. Γεράσιμο Φωκά, ο οποίος μάλιστα προϊστατο
της Τελετής αυτής στην Πεσσάδα επί πάρα πολλά χρόνια, και
εις τον οποίο αρχίζοντας να εξιστορούμε το γεγονός με τις λέξεις:
«Σε μία από τις φωτογραφίες της Τελετής των Θεοφανείων που
έβγαλε η Ευτυχία», πριν καν προχωρήσουμε σε επόμενη λέξη
μας απήντησε «το είδα». Τον ρωτήσαμε, τι είδες; Μας απήντησε
«Φως, φωτεινές ακτίνες που έπεσαν στο λιμανάκι, όταν έπεσε ο
Σταυρός στη θάλασσα. Και δεν το είδα μόνο εγώ, αλλά το είδαν
και άλλοι». Άρχισε μάλιστα να αναφέρει ονόματα, άλλα γνωστών
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προσώπων σ΄ εμάς και άλλα αγνώστων. Του εξηγήσαμε ότι εμείς δεν
το είδαμε αυτό, αλλά ότι εκρίναμε σκόπιμο να ενημερωθεί σχετικά
με το τί συνέβη με τη φωτογραφία. Ήταν πραγματικά έκπληκτος,
και μας συνέστησε να μην αναφέρουμε σε κανέναν τίποτε. Και
σεβόμενοι την εντολή του αυτή δεν αναφέραμε τίποτε σε κανέναν.
Η Ευτυχία βέβαια μας εξήγησε ότι, καθώς έβγαζε τις φωτογραφίες,
σε κάποια στιγμή που είχε την προσοχή της στο φακό για να βγάλει
και τις επόμενες, είχε την αίσθηση ότι χάνει κάτι σημαντικό` ότι
δηλ. γινόταν κάτι πολύ σημαντικό, που δεν μπορούσε να το δει,
καθώς συνέχιζε να βγάζει φωτογραφίες. Σκέφθηκε μάλιστα να
αποσπάσει το βλέμμα της από το φακό για να ιδεί , αλλά τελικά
αποφάσισε να συνεχίσει τη φωτογράφηση. Προφανώς ήταν αυτή
η στιγμή. Τραβούσε πολλές φωτογραφίες καθ΄ όλη τη διάρκεια
της Τελετής. Η ανωτέρω φωτογραφία βγήκε στις 12:.52΄:28΄΄.
Μάλιστα το ίδιο λεπτό έβγαλε τρεις φωτογραφίες και η εν λόγω
βγήκε δεύτερη δηλ. ανάμεσα στις δύο άλλες, στην πρώτη δηλ. και
στην τρίτη, στις οποίες (πρώτη και τρίτη) δεν φαίνεται τίποτε
παρά μόνο στην ενδιάμεση. Έτσι η α΄ βγήκε στις 12:52΄:15΄΄, η
β΄ όπως προαναφέραμε στις 12:52΄:28΄΄ και η γ΄ 12:52΄:34΄΄. Την
επομένη άνοιξη ήρθε, όπως συνήθως όλα αυτά τα χρόνια, ο κ.
Warnecke. Εθεώρησα ότι έπρεπε να ενημερωθεί διά τα ανωτέρω.
Έτσι του δείξαμε στον Η/Υ τις φωτογραφίες. Όταν φθάσαμε στην
ανωτέρω φωτογραφία έμεινε πραγματικά εμβρόντητος. «Θείο
σημείο!», ανεφώνησε. Την παρατήρησε προσεκτικά. Είχε, και
εξακολουθεί να έχει την απόλυτη βεβαιότητα, ότι πρόκειται για
θεία παρέμβαση. Του έδωσα ένα DVD με τις φωτογραφίες, όπως
και στον π. Γεώργιο Μεταλληνό, ο οποίος μάλιστα, όταν εδείξαμε
εις αυτόν τις φωτογραφίες στον Η/Υ κατά το επόμενο καλοκαίρι,
παρετήρησε ότι, ο Απόστολος φέρει την αμφίεση των Αποστόλων
της τότε εποχής. Αργότερα, στο Συνέδριο της 17ης Αυγούστου
2009, που έγινε για τη Διπλή Επέτειο, της συμπληρώσεως δηλ.
1950 ετών κατά το έτος αυτό (2009), από της εν Κεφαλληνία
διασώσεως του Απ. Πάύλου, και 500 ετών από της γεννήσεως
του Αγ. Γερασίμου, στην εισήγησή του ο κ. Warnecke ανεφέρθη
στο εν λόγω θέμα, παρουσιάζοντας αυτό όντως ως Θείο σημείο.
Η εισήγηση αυτή κατεχωρήθη στα Πρακτικά του Συνεδρίου
αυτού. (Το εν λόγω περιστατικό αναφέρεται στις σελίδες 36,
39 και 40 των Πρακτικών του Ε΄Συνεδρίου -2009-). Επίσης
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εις αυτά περιγράφονται και όσα άλλα έγιναν για την ανωτέρω
Διπλή Επέτειο. Εξεδόθησαν δε τα Πρακτικά αυτά από την Ι.
Μητρόπολη Κεφαλληνίας το έτος 2010.Το περιστατικό αυτό μας
θύμισε και τα εξής: Στο τέλος του Γ΄ Συνεδρίου (1999), όταν είχε
πλέον ολοκληρωθεί η παρουσίασις του βαρυσήμαντου υλικού του
Συνεδρίου αυτού, ο π. Γεώργιος Μεταλληνός παρετήρησε: (Ναι,
ξεκινάμε με αυτές τις ζωντανές ενδείξεις. Λείπει μόνο η φωνή του
Αποστόλου Παύλου, για να μας πει: «εδώ είναι, δεν το βλέπετε;»).
Λίγο μετά και ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος που
ήταν παρών, ανέφερε στην ομιλία του ότι, συμφωνεί με αυτήν
την εκτίμηση του π. Γεωργίου Μεταλληνού, «… μόνο η φωνή του
Αποστόλου Παύλου με βάση τα στοιχεία, που ήδη έχουμε, μόνο
αυτή λείπει, για να λέει ότι εδώ είμαι, εδώ ναυάγησα». (Πρακτικά
Γ΄ Συνεδρίου, σσ. 484, 488). Επίσης κατά το Δ΄ Συνέδριο (2005),
ο Καθηγητής κ. Ιω. Γαλάνης επεσήμανε: «Πάντως, για να έχουμε
την πλήρη αλήθεια για το ναυάγιο, υπολείπεται κάτι ακόμη. Αυτό
το κάτι δεν είναι εύκολο να βρεθεί. Θα πρέπει να ακούσει τη
φωνή του ιδίου του Παύλου, ή να βρεθεί κάποιο γραπτό κείμενο
εκτός πάσης αμφισβητήσεως, το οποίο να κάνει λόγο για το νησί
του ναυαγίου…». (Βλ. σχ. Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου, σ. 86). Έτσι
λοιπόν σε αυτό το Α ί τ η μ α, σύμφωνα με το οποίο, μ ό ν ο Θεία
Επέμβαση θα έλυνε αυτό οριστικώς, φαίνεται ότι, με το ανωτέρω
Σημείο, κατά την Τελετή του Αγιασμού των υδάτων την ημέρα των
Θεοφανείων του 2008, δόθηκε η Τελική Απάντηση. Αυτό σαφώς
προσκρούει στη λογικοκρατία, κυρίως των τελευταίων αιώνων,
με αποκορύφωμα τη δική μας εποχή, αλλά ας μη μας διαφεύγει
και η σχετική επισήμανση του ιδίου του Παύλου: «… εν εσχάταις
ημέραις ενστήσονται καιροί χαλεποί` έσονται γαρ οι άνθρωποι
φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, …. έχοντες μόρφωσιν ευσεβείας,
την δε δύναμιν αυτής ηρνημένοι». (2Τιμ. 3, 1-5).
Και δεν είναι μόνο το ανωτέρω Σημείο ως θεία επιβεβαίωσις.
Υπάρχουν και άλλα, αλλά αρκεσθήκαμε μόνο σε αυτό επί του
παρόντος, γιατί μπορούν να ομιλήσουν και άλλοι περί αυτού,
καθώς επίσης και να το δουν στις ανωτέρω φωτογραφίες.
Άλλωστε, όπως γράφει ο πρώτος βιογράφος και υμνογράφος
του Αγίου μας Ιερομόναχος Μητροφάνης ο Ναυπλιεύς στο
Συναξάρι της 20ής Οκτωβρίου – ημέρα της Μνήμης του Αγίου
Γερασίμου -, τα θαύματα του Αγίου είναι πάρα πολλά και γι’ αυτό
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«αφίημι ταύτα λέγειν και απεκδιηγείσθαι πάμπολλα όντα`
ενός δ’ όμως αξιομνημονεύτου μνημονεύσαντες, τα λοιπά
καταλείψομεν…..τούτο μεν, ότι τοις πιστεύουσιν ικανόν εστιν εξ
όνυχος τον λέοντα εικάσαι· τούτο δε, ότι τοις απιστούσιν, ουδ’
όλος ο λέων φαινόμενος πείσειεν…».
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ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΆΣΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ
Οι πρώτοι ύμνοι (Απολυτίκιο, Κοντάκιο και Μεγαλυνάριο)
για το θέμα του ναυαγίου και της διασώσεως εποιήθησαν από
τον πρ. Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Νικόδημο
(Βαλληνδρά), ο οποίος τους επαρουσίασε και έψαλε ο ίδιος, κατά
το Επιστημονικό Συνέδριο της 1ης και 2ας Ιουνίου 1993.
Η Τοπική Εκκλησία, λόγω της σοβαρότητος πολλών εκ
των πρώτων στοιχείων, τα οποία τόσο ενωρίς εφαίνοντο ότι
προδιέγραφαν αίσιο τελικό αποτέλεσμα, άρχισε να χρησιμοποιεί
αυτούς κατά την τέλεση των πανηγύρεων κ. λπ. εκδηλώσεων προς
τιμήν του Απ. Παύλου.
Τους παραθέτουμε στη συνέχεια.
Ύμνους επίσης, αρκετούς μάλιστα τον αριθμό, συνέθεσε και ο
λόγιος ιερεύς Μιχαήλ Φωκάς. Τους ύμνους αυτούς ευρίσκουμε στον
τόμο των Πρακτικών του παραπάνω Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου
(1993), σσ. 222-224 και αρκετούς εξ αυτών στην ακολουθία του
Εσπερινού της 17ης Αυγούστου στο τέλος του παρόντος.
Ακόμη δύο σχετικά επιγράμματα, καθώς και μερικούς ύμνους
που παρατίθενται στη συνέχεια συνέθεσε και ο γράφων. Το
α΄ επίγραμμα συνδέει τα δύο επίκαιρα θέματα των νησιών μας
Κεφαλληνίας και Ιθάκης, δηλ. το Ομηρικόν-που μελετάται πάλιν
έντονα κατ’ αυτήν την περίοδο- και το του Ναυαγίου και της
Διασώσεως του Απ. Παύλου. Και το β΄ επίγραμμα, όπως και οι
ύμνοι, αναφέρονται κυρίως στη διάσωση του Αποστόλου στην
Κεφαλληνία, στον εκχριστιανισμό της Νήσου και στην ανέγερση
του νέου Ναού του, που θα αποτελούσε τη συνέχεια των δύο
παλαιοχριστιανικών ναών του που υπήρχαν στις Πεσσάδες.
Επίσης ο γράφων, από συνερανισμό όλων των εν λόγω ύμνων,
καθώς και αυτών της 29ης Ιουνίου (Μηναίον Ιουνίου), αλλά και
της εορταστικής περιόδου της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Μηναίον
Αυγούστου), επιμελήθηκε της πλήρους ασματικής ακολουθίας,
σύμφωνα με το Τυπικό της Εκκλησίας, τόσο της Εορτής της
Μνήμης του Αποστόλου (29 Ιουνίου), όσο και του Εσπερινού της
17ης Αυγούστου, ο οποίος τελείται το απόγευμα της ημέρας αυτής
-ημέρα δηλ. και ώρα της θεμελιώσεως του νέου Ναού-.
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Η ακολουθία του Εσπερινού παρατίθεται στο τέλος της
παρούσης εργασίας.
ΣΗΜ.: Όπου γίνεται χρήσις του πολυτονικού δεν εφαρμόζονται
επακριβώς οι ορθογραφικοί κανόνες της οξείας και της βαρείας,
όπως δεν τίθεται και δασεία επί του αρχικού ρ λόγω δυσκολίας του
ειδικού προγράμματος.
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ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΚΑΙ ΤΗ
ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ
ΤΡΟΠΑΡΙΑ

Του Αποστολου Παυλου
Προσορμισθέντος εἰς Μελίτην - Κεφαλληνίαν
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Ἐν κινδύνοις πολλάκις, περιέστης, Ἀπόστολε Παῦλε Χριστοκήρυξ,
ἐκ γένους καί ἐθνῶν διωκόμενος.Θαλάσσῃ δέ σφοδρῶς παραρρυείς
τήν Κρήτην ὑποπλέεις ναυαγῶν∙ὑποπνεύσαντος δέ νότου πρός
ἀσφαλῆ Ἀδρία ὃρμον ἒφθασας.Δόξα τῷ σοί συμπλεύσαντι Χριστῷ.
Δόξα τῷ σέ διασώσαντι·Δόξα τῷ ἐν Μελίτῃ,κλητῇ Κεφαλληνίᾳ,σέ
προσορμίσαντι.
Κοντάκιον
Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῶ σταυρῶ.
Ὃτε ἀπήγεσο εἰς Ρώμην δεσμώτης, καί ἐναντίος ἦν ὁ ἂνεμος,
Παῦλε,Καλούς λιμένας ἒγνωκας σταθμόν τοῦ πλοός, ἒλεγες δέ
αὒτανδρον ἀπολέσθαι τό σκάφος ὃπερ καί προσήραξεν ἐν τῇ
νήσῳ Μελίτῃ, Κεφαλληνίαν δ’ ἒγνωμεν αὐτήν, τετιμημένην, ἁγίοις
σου ἲχνεσιν.
Μεγαλυνάριον
Χαίροις Κεφαλλήνων νῆσος λαμπρά, Παῦλον δεξαμένη, τόν
Ἀπόστολον τοῦ Χριστοῦ. Σύ γάρ, ὡς Μελίτη, ποτέ γινωσκομένη
λιμένος σου ἀγκάλῃ αὐτόν ἐχώρησας.

Ὁ Πατρῶν Νικόδημος
Ἒγραφον τῇ 10-5-1993
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Σημαντικόν μέρος της υμνογραφίας συνέθεσε και ο λόγιος Ιερεύς
Μιχαήλ Φωκάς. Αρκετοί ύμνοι εξ αυτών έχουν συμπεριληφθεί εις
την ακολουθίαν του εσπερινού της ΙΖ΄ (17ης) Αυγούστου, η οποίια
ευρίσκεται εις το τέλος της παρούσης εργασίας.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ ΕΠΙ ΤΗ
ΔΙΑΣΩΣΕΙ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΕΚ ΤΟΥ
ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΕΙ ΤΟΥ
ΕΝ ΠΕΣΣΑΔΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ,
ΠΟΙΗΘ. ΥΠΟ Θ. ΧΑΡΤΟΥΛΙΆΡΗ
“Νόστον πάλαι πρός Ἰθάκην ἐμπνέει
Κεφαλλῆσι μεγαθύμοις πολύτλας Ὀδυσσεύς,
πόθον πάλιν τούτοις, ξενίης φίλοις οὖσι,
ἐγείρει νῦν πρός νοητήν Ἰθάκην
Δῖος τε καί Μέγας Παῦλος”.
Ἓτερον ἐπίγραμμα
“Μέσον ὀκείλας Παῦλος
Ἱερῶν Διός,
Αἰνησίου τε καί Ἐπινησίου
πέπτωκε ταῦτα εὐθύς·
θείαις δ’ αὐτοῦ ρησίεσι
δείματ’ αὐτόθ’ ἱερόν καινόν
Μέδοντος κλέους”.
Τό ανωτέρω β΄ ἐπίγραμμα ἀναφέρεται: α) Εἰς τό θαυμαστόν
γεγονός ὃτι, ἡ διάσωσις συνετελέσθη μεταξύ τῶν δύο ἱερῶν τοῦ
Διός, τοῦ ἑνός εὑρισκομένου ἐπί τῆς κορυφῆς τοῦ Αἲνου πρός
τιμήν τοῦ Αἰνησίου Διός καί τοῦ ἑτέρου ἐπί τῆς νησίδος Δίας, καί
β) Εἰς τά ἀποτελέσματα τῶν κηρυγμάτων τοῦ Παύλου, τά ὁποῖα
ἦσαν, ἡ κατάπτωσις τῶν εἰδώλων μέ τήν ἐγκαθίδρυσιν τῆς νέας
πίστεως, τῆς πίστεως δηλ. εἰς τόν Ἑσταυρωμένον, τόν Βασιλέα
τῆς δόξης, καί ἡ κατ’ ἀκολουθίαν τούτου ἳδρυσις ἀργότερον τῆς
ὁμωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς, τῆς ἀρχαιοτέρας τῆς Νήσου.
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Ἀπολυτίκιον τῆς Ἐπανιδρύσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Ἦχος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
Ναόν σου πανίερον ἐπανιδρύουσα νῦν, Πεσσάδα σεμνύνεται ἐν
τῇ τιμῇ τῇ ἐν σοί, Παῦλε, Ἀπόστολε ἒνδοξε∙ ὃθεν προσκαλουμένη
πάντας τούς σέ τιμῶντας, χαίρει ἐπί τῇ μνήμῃ θαυμαστῆς σωτηρίας,
ἧς ἒτυχες ἐκ θαλάσσης σύν τοῖς συμπλέουσι.
Ἓτερον Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος α΄.
Κεφαλλήνων ἡ Νῆσος φωτιστήν σε ἐπέγνωκεν ὃτε τοῦ δεινοῦ
ναυαγίου ἐν αὐτῇ διεσώθης, Παῦλε Ἀπόστολε ἒνδοξε· ξενίσασα
δέ σε μετ’ εὐφροσύνης, θείων δωρεῶν ἠξιώθη παρά σοῦ, ἰάσεις
ἀπολαβοῦσα, θεογνωσίας τε ἒλλαμψιν, σοῖς δέ ἲχνεσιν ἓως τοῦ νῦν
ἐπαγάλλεται.
Κοντάκιον
Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον.
Τῇ κλεινῇ ἐλεύσει σου τῶν Κεφαλλήνων ἡ Νῆσος προσκαλεῖται
ἃπαντας πανηγυρίσαι μετ’ αὐτῆς, Παῦλε Ἀπόστολε ἒνδοξε, φωτί
γάρ ταύτην Χριστοῦ ἐγαλούχησας.
Ἐξαποστειλάρια
Ἦχος β΄. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε.
Ἰδού Θεός κεχάρισται πάντας τούς σοί συμπλέοντας καί
Κεφαλλήνων ἡ Νῆσος ξενίαν, Παῦλε, προσφέρει∙ θείων τε
ἀντιδόσεων τῶν παρά σοῦ δέ ἒτυχεν, ἰάσεις ἀπολαβοῦσα καί φῶς
τῆς θεογνωσίας.
Ἓτερον ὃμοιον, ἀφιερωμένον εἰς τήν Εἰκόνα τοῦ ἐξωφύλλου.
Χριστέ τῶν ὃλων Λυτρωτά, τήν Νῆσον ταύτην φύλαττε,
Μητρός σου ταῖς δεήσεσι καί τοῦ κλεινοῦ Ἀποστόλου Παύλου
αὐτήν φωτίσαντος θεογνωσίας δόγμασι καί Γερασίμου τοῦ θείου,
ποδηγετήσαντος ταύτην, ’Ορθοδοξίαν φυλάττειν.
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Ἦχος γ΄. Ἀπόστολοι ἐκ περάτων.
Τῶν Κεφαλλήνων ὁ δῆμος, ἀθροίσθητί τε καί χαῖρε, πανηγυρίζων
ἐνθέως ὃτι ἐν σοί διεσώθη ἐκ τῆς δεινῆς τρικυμίας “ὁ Πρῶτος μετά
τόν Ἓνα”.
(Πρῶτος μετά τόν Ἓνα χαρακτηρίζεται ὁ Ἀπ. Παῦλος ἀπό τόν
Ἃγιον Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον).
Ἓτερον ὃμοιον.
Ἑσταυρωμένον κηρύττων καί ἀναστάντα τόν Κτίστην ὢκειλας
ἐν Πεσσάδαις, οὐρανοβάμον, πολύτλα, φωταγωγῶν τήν ἐν σκότει
οὖσαν πρίν Μέλαιναν νῆσον.
Μεγαλυνάριον τῆς Ἐπανιδρύσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Ἒκπαλαι Πεσσάδα τιμῶσα σε, Ναόν σου ἐγείρει γηθομένη
πανευλαβῶς, νῦν δέ χαίρει, Παῦλε, ἐν τῇ ἐπανιδρύσει τῇ τούτου
μεγαλύνουσά σου τήν ἒλευσιν.
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
ΤΗΣ ΙΖ΄ (17ης) ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ἐπί τῇ Ἐπετείῳ τῆς Θεμελιώσεως (17-8-1996) διά τήν
ἀνέγερσιν τοῦ Νέου Ἱ. Ναοῦ τοῦ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΠΕΣΣΑΔΩΝ, προκειμένου νά ἀποτελέσῃ τήν συνέχειαν τῶν δύο
Παλαιοχριστιανικῶν Ναῶν τοῦ Ἀποστόλου, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρχον ἐδῶ.

Επιμέλεια: Θ. Χ.

ΠΕΣΣΑΔΕΣ 1996
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΥ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΙΖ΄ (17ης ) ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μετά τόν Προοιμιακόν, τό Μακάριος ἀνήρ.
Εἰς δέ τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν στίχους στ΄ (6), καί ψάλλομεν
τά τρία μεθέορτα Προσόμοια τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου “Οὐχ’ ἃρμα πυρίμορφον”. Ζήτει εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς ιη΄
(18ης ) Αὐγούστου. Εἶτα τά τρία πρῶτα ἐκ τῶν ἐφεξῆς Προσομοίων
τοῦ Ἀποστόλου, ποιηθέντων ὑπό τοῦ Ἱερέως Μιχαήλ Φωκᾶ.
Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων Ταγμάτων.
Κεφαλληναίων οἱ δῆμοι, χεῖρας κροτείτωσαν, ἐν τῇ πανσέπτῳ
μνήμῃ τοῦ κλεινοῦ Ἀποστόλου Παύλου, διθαλάσσῳ τόπῳ αὐτῶν
γάρ ὀκείλας ἀπήλαυσαν, οὐ τῆς τυχούσης ξενίας, τήν τοῦ Χριστοῦ,
ἀντιδώσας θείαν ἒλλαμψιν.
Κεφαλληνίᾳ μελαίνῃ φάος ἐξέλαμψεν, μεγίστου Παύλου μνήμη,
Χριστοκήρυκος πρώτου, λαμπρῶς χειραγωγήσαντος ἐν αὐτῇ
εἰς Κυρίου ἐπίγνωσιν, τούς βαρβαρίζοντας γλώττῃ, τῇ δέ ψυχῇ
ἐκζητοῦντας τήν ἀλήθειαν.
Τῇ ἐν Ἀδρίᾳ μελαίνῃ Νήσῳ ἐξώκειλε, διά Χριστόν δεσμώτης,
Ἀποστόλων ὁ μέγας, διόπερ τούς δεσμώτας εἰδωλικῆς πλάνης
Παῦλος διέσωσε, τοῦ Πρωτοκήρυκος λόγων ἰθαγενεῖς καί θαυμάτων
γάρ ἀπήλαυσαν.
Τῇ Ἐχινάδι θηρίον χειρός καθῆψε σοι, Οὐρανοβάμον Παῦλε,
ἀπειράστως διόπερ, ὁ δῆμος τῆς Μελίτης ἒγνω ἐν σοί θείαν χάριν καί
ἢκουσεν, σῆς μελιρρύτου, Ἀπόστολε, λαλιᾶς, ᾗ προθύμως συνετάξατο.
Δόξα. Ἦχος πλ. β΄. Ἱερ. Μιχαήλ Φωκᾶ.
Ἐν ἐξωτέρῳ Ἀδρίᾳ τῇ Ἐχινάδι κειμένῃ, περιπεσόντες ἐπώκειλαν
τήν ναῦν, ἐν ᾗ διά Χριστόν ἐν δεσμοῖς ὑπῆρχες, θεῖε Παῦλε Ἀπόστολε.
Τότε ἐπληροῦτο τό τοῦ Ἀγγέλου λόγιον, ὃτι Χριστός κεχάρισταί
σοι, πάντας τούς συμπλέοντας, ἣ τε σή προφητεία, ἐκπεσεῖν δεῖ ἐν
νήσῳ. Διόπερ θεηγόρε Πρωτοκήρυξ, τῶν ἐξ ἐθνῶν Ἐκκλησιῶν ἰδρυτά
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καί χειραγωγέ, Κεφαλληναίων χορείαν, τῷ Κυρίῳ πρό σοῦ τέλους
προσήρτησας. Αὐτόν καθικέτευε ἐκτενώς, ὑπέρ τῆς ποίμνης ταύτης,
πόθῳ ἐπιτελούσης, τήν ἱεράν καί πανέορτον μνήμην σου.
Καί νῦν. Θεοτοκίον ἀπό τά Ἰδιόμελα τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἑορτῆς.
Ἦχος δ΄.
Δεῦτε ἀνυμνήσωμεν λαοί, τήν Παναγίαν Παρθένον ἁγνήν, ἐξ
ἧς ἀρρήτως προῆλθε, σαρκωθείς ὁ Λόγος τοῦ Πατρός, κράζοντες
καί λέγοντες· Εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξί, Μακαρία ἡ γαστήρ,
ἡ χωρήσασα Χριστόν. Αὐτοῦ ταῖς ἁγίαις χερσί, τήν ψυχήν
παραθεμένη, πρέσβευε ἂχραντε, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.
Εἲσοδος, Φῶς ἱλαρόν… Τό Προκείμενον τῆς ἡμέρας καί
τό Ἀποστολικόν Ἀνάγνωσμα. Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τό
Ἀνάγνωσμα (Κεφ. 27, 1-44, καί 28, 1-15), τό ὁποῖον ὃμως δύναται
νά παραλειφθῇ, ἐπειδή τοῦτο ἀναγινώσκεται ἀπαραιτήτως κατά
τόν Ἑσπερινόν τῆς 29ης Ἰουνίου.
Εἰς τήν Λιτήν
Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. Ἱερ. Μιχαήλ Φωκᾶ.
Ἁλιέως ὁ κάλαμος ἀκμαιότερος ὢφθη ἐν δεσμοῖς σου, τοῦ
Κυρίου Ἀπόστολε, καί νηός Ἀλεξανδρίνης, σοῦ τό δίκτυον
ἀπεδείχθη ἀσφαλέστερον. Ζωγρεῖς γάρ ἐν Μελίτῃ, εὐαγγελικῇ
σαγήνῃ καί θείᾳ φωταυγείᾳ, Κεφαλληναίων τό πρόθυμον σύστημα
καί Χριστῷ τῷ Σωτῆρι προσάπτεις μετέωρον. Συνδαιτυμόνας γάρ,
μύστα, τῆς τοῦ Δεσπότου Τραπέζης, οὐκ ὠλιγώρεις ἀπεργάζεσθαι.
Αὐτόν καθικέτευε, θεηγόρε ὑπέρφωτε, ὑπέρ τῶν ἐκτελούντων τήν
παναοίδιμον καί ἀεισέβαστον μνήμην σου.
Καί νῦν… Θεοτοκίον ἀπό τά Ἰδιόμελα τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἑορτῆς.
Ἦχος δ΄.
Τήν πάνσεπτόν σου Κοίμησιν, Παναγία Παρθένε ἁγνή, τῶν
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Ἀγγέλων τά πλήθη ἐν οὐρανῷ, καί ἀνθρώπων τό γένος ἐπί τῆς
γῆς μακαρίζομεν∙ ὃτι Μήτηρ γέγονας τοῦ ποιητοῦ τῶν ἁπάντων
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. Αὐτόν ἱκετεύουσα, ὑπέρ ἡμῶν μή παύσῃ
δεόμεθα, τῶν εἰς σέ μετά Θεόν, τάς ἐλπίδας θεμένων, Θεοτόκε
πανύμνητε, καί ἀπειρόγαμε.
Εἰς τόν Στίχον, Στιχηρά Προσόμοια τῆς Ἑορτῆς ἐκ τοῦ
Ἑσπερινοῦ τοῦ Μηναίου τῆς ιστ΄ (16ης ) Αὐγούστου.
Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ.
Δῆμος τῶν Μαθητῶν, ἢθροισται ἐκ περάτων, Γεθσημανῇ χωρίῳ,
Μῆτερ Θεοῦ κηδεῦσαι, τό θεοδόχον σῶμά σου.
Στίχ. Ἀνάστηθι Κύριε εἰς τήν ἀνάπαυσίν σου.
Ὢ τῶν ὑπερφυῶν, Ἁγνή σου μυστηρίων! Τοῦ Θεοῦ γάρ
ὡς Μήτηρ, πρός τοῦτον Θεοτόκε, λαμπρῶς νῦν ἐξεδήμησας.
Στίχ. Ὢμοσε Κύριος τῶ Δαυῒδ ἀλήθειαν
καί οὐ μή ἀθετήσει αὐτήν.
Κλῖμαξ πρός οὐρανόν, ὁ τάφος τῆς Παρθένου, καί Θεοτόκου
πέλει, ἀνάγουσα τούς πίστει, αὐτήν ἀεί δοξάζοντας.
Δόξα. Τοῦ Ἀποστόλου. Ἦχος πλ. δ΄.
Τῶν εὐκλεῶν κατορθωμάτων σου, τά περιφανῆ τρόπαια, πᾶσα ἡ
κτίσις γεραίρει, Παῦλε Ἀπόστολε. Ὡς γάρ ἂσαρκος ἀληθῶς, ἐπί γῆς
διετέλεσας, καί τά ἒθνη ὑπήκοα Χριστῷ τῷ σῷ λόγῳ παρέστησας,
μυρίοις πόνοις καί ἱδρῶσι μακάριε· καί νῦν ἀνακεκαλυμμένῳ
προσώπῳ Χριστοῦ τήν δόξαν ὁρῶν, ἱκέτευε ἀπαύστως, ὑπέρ τῶν
τιμώντων σε.
Καί νῦν. Θεοτοκίον τῆς Ἑορτῆς.
Ἦχος γ΄. Γερμανοῦ.
Ἐκ τῆς Λιτῆς τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ιε΄ (15ης ) Αὐγούστου.
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Δεῦτε ἃπαντα τά πέρατα τῆς γῆς, τήν σεπτήν Μετάστασιν
τῆς Θεομήτορος μακαρίσωμεν· ἐν χερσί γάρ τοῦ Υἱοῦ, τήν ψυχήν
τήν ἂμωμον ἐναπέθετο· ὃθεν τῇ Ἁγίᾳ Κοιμήσει αὐτῆς, ὁ κόσμος
ἀνεζωοποιήθη, ψαλμοῖς καί ὓμνοις, καί ᾠδαῖς πνευματικαῖς μετά
τῶν Ἀσωμάτων, καί τῶν Ἀποστόλων ἑορτάζων φαιδρῶς.
Νῦν ἀπολύεις. Τό Τρισάγιον, καί τό Ἀπολυτίκιον, Μητροπολίτου
Πατρῶν Νικοδήμου.
Ἦχος α΄.
Ἐν κινδύνοις πολλάκις περιέστης, Ἀπόστολε, Παῦλε
Χριστοκήρυξ, ἐκ γένους καί ἐθνῶν διωκόμενος. Θαλάσσῃ
δέ σφοδρῶς παραρρυείς τήν Κρήτην ὑποπλέεις ναυαγῶν·
ὑποπνεύσαντος δέ νότου πρός ἀσφαλῆ Ἀδρία ὃρμον ἒφθασας.
Δόξα τῷ σοί συμπλεύσαντι Χριστῷ. Δόξα τῷ σέ διασώσαντι. Δόξα
τῷ ἐν Μελίτῃ, κλητῇ Κεφαλληνίᾳ, σέ προσορμίσαντι.
Ἓτερον, τῆς Ἐπανιδρύσεως. Θεοφρ. Χαρτουλιάρη.
Ἦχος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.
Ναόν σου πανίερον ἐπανιδρύουσα νῦν, Πεσσάδα σεμνύνεται ἐν
τῇ τιμῇ τῇ ἐν σοί, Παῦλε Ἀπόστολε ἒνδοξε· ὃθεν προσκαλουμένη
πάντας τούς σέ τιμῶντας, χαίρει ἐπί τῇ μνήμῃ θαυμαστῆς σωτηρίας,
ἧς ἒτυχες ἐκ θαλάσσης, σύν τοῖς συμπλέουσι.
Δόξα. Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Γερασίμου. Ἦχος α΄.
Τῶν Ὀρθοδόξων προστάτην, καί ἐν σώματι Ἂγγελον, καί
θαυματουργόν Θεοφόρον νεοφανέντα ἡμῖν, ἐπαινέσωμεν πιστοί
Θεῖον Γεράσιμον, ὃτι ἀξίως παρά Θεοῦ, ἀπείληφεν ἰαμάτων τήν
ἀέναον χάριν· ῥώννυσι τούς νοσοῦντας, δαιμονῶντας ἱᾶται, διό
καί τοῖς τιμῶσιν αὐτόν βρύει ἰάματα.
Καί νῦν. Τῆς Ἑορτῆς.
Ἐν τῇ Γεννήσει τήν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τόν
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κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε· μετέστης πρός τήν ζωήν, Μήτηρ
ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καί ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη,
ἐκ θανάτου τάς ψυχάς ἡμῶν.
Καί Ἀπόλυσις.
ΣΗΜ.: Τά Τροπάρια τοῦ Ἀποστόλου τῆς παρούσης φυλλάδος
συνδυάζονται καί μετά τῶν τοῦ Μηναίου κατά τόν εορτασμόν τῆς
29ης Ἰουνίου.
Εἰς τόν Στίχον, Στιχηρά Προσόμοια τοῦ Ἀποστόλου. Ἱερ.
Μιχαήλ Φωκᾶ. Ταῦτα προσετέθησαν μεταγενεστέρως.
Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ.
Δεῦτε χρεωστικῶς, χορός τῶν Κεφαλλήνων, τιμήσωμεν
πρεπόντως τόν θεηγόρον Παῦλον, ἡμῶν τῇ Νήσῳ λάμψαντα.
Στίχ. Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ.
Κήρυξ παναληθής διά Χριστόν δεσμώτα, Νήσῳ ἡμῶν ἐδείχθης,
Παῦλε προσεταιρήσας, λαόν Χριστῷ Οἰκτίρμονι.
Στίχ. Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ.
Ὢ τῶν θείᾳ βουλῇ μεγίστων δωρημάτων Νήσῳ ἡμῶν δοθέντων,
ἒνθα ὀκείλας Παῦλος αὐτήν τε κατεφώτισεν.
Δόξα.
Παύλου σεπταῖς λιταῖς, Τριάδα Παναγίαν εὐχαριστοῦντες
δεῦτε, οἱ Κεφαλλήνων δῆμοι, χρεωστικῶς αἰνέσωμεν.
Καί νῦν.
Παύλου σεπταῖς λιταῖς, Μητέρα Θεοῦ Λόγου, σήμερον
μεταστᾶσαν, Κεφαλληναῖοι δεῦτε, προθύμως ἀνυμνήσωμεν.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο πρ. Σεβ. Μητροπολίτης Πατρών κυρός Νικόδημος, άνθρωπος
λογιώτατος και μόνιμος Εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος
εις τα τρία πρώτα Συνέδρια, δηλ. εις όσα έγιναν κατά την διάρκεια
της Αρχιερατείας του, είναι και ο πρώτος Υμνογράφος του θέματος
του ναυαγίου και της διασώσεως του Απ. Παύλου. Συνέταξε
τρεις βασικούς και κυριολεκτικώς λαμπρούς ύμνους: Απολυτίκιο,
Κοντάκιο, Μεγαλυνάριο. Τα τροπάρια αυτά συνετάγησαν τον
Μάϊο του 1993 και μάλιστα προ του Α΄ Συνεδρίου διά το θέμα του
ναυαγίου του Απ. Παύλου, το οποίο Συνέδριο έγινε τον Ιούνιο του
ιδίου έτους, δηλ. εις περίοδον κατά την οποίαν το θέμα τούτο ακόμη
ερευνάτο και σημαντικά σημεία αυτού έχρηζον περαιτέρω ερεύνης,
αν και όπως προαναφέραμε, απ’ αρχής ήδη υπήρχαν σοβαρά
και αδιαμφισβήτητα στοιχεία, τα οποία προδιέγραφαν το τελικό
αποτέλεσμα, λόγος διά τον οποίον ενεθαρρύθησαν και ο πρ. Σεβ.
Μητροπολίτης Πατρών και η Τοπική Εκκλησία της Κεφαλληνίας.
Έτσι λοιπόν ο ποιητής των Ύμνων αυτών εχρησιμοποίησε την
γενικήν μεν, αλλά ορθήν φράσιν «Αδρία όρμον έφθασας», εν τω
οποίω Αδρία (ο όρος Αδρίας με την ευρείαν σημασίαν της τότε
εποχής) συμπεριελαμβάνετο και ο ακριβής τόπος του ναυαγίου.
Κατόπιν όμως των πολλών και ετεροκλήτων στοιχείων, ιστορικών
και φυσικών, τα οποία εν συνεχεία επαρουσιάσθησαν και την διά
θείων σημείων επιβεβαίωσιν, είναι απολύτως βέβαιον ότι ο Άγιος
Σώστης Πεσσάδων είναι ο ακριβής τόπος του ναυαγίου. Διά τούτο
κρίνεται λογική η συγκεκριμενοποίησις εις την υμνολογίαν την
αναφερομένην εις το εν λόγω θέμα, καθώς συμβαίνει και εις όλας
σχεδόν τας περιπτώσεις περιγραφής σημαντικών γεγονότων εν τη
Αγία Γραφή και τη Ιερά Παραδόσει, ένθα ονομάζονται επακριβώς οι
τόποι όπου συνέβησαν ταύτα. Άλλωστε η μη συγκεκριμενοποίησις,
όπου δεν συντρέχει ειδικός λόγος, σημαίνει αοριστολογίαν και η
αοριστολογία εν τοιαύτη περιπτώσει είναι αποκύημα μόνον της
ελλείψεως επαρκών στοιχείων, πράγμα το οποίον δεν συμβαίνει
εις το εν λόγω θέμα, όπου τα στοιχεία, όπως προαναφέραμε,
είναι υπερεπαρκή. Ούτω εις το Απολυτίκιον η ορθή μεν, αλλά
γενική και αόριστος ως μέγαν χώρον συμπεριλαμβάνουσα φράσις
«Αδρία όρμον έφθασας» συγκεκριμενοποιείται διά της φράσεως
«Πεσσάδων (ή Πεσσάδος) όρμον έφθασας». Παράλληλος και ιδία
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περίπτωσις οι τροποποιήσεις εις το Απολυτίκιον του Πολιούχου
της Νήσου μας Αγ. Γερασίμου. Ούτω το αρχικόν και αόριστον
«Της μονής τον προστάτην» μετατρέπεται εις το «Των Ορθοδόξων
προστάτην» και εις την επίσης αρχικήν αόριστον και ανώνυμον
φράσιν «επαινέσωμεν πιστοί» προστίθεται το «θείον Γεράσιμον».
[Βλ. αρχικές τυπώσεις εις τας Ακολουθίας των ετων 1625 – α΄
Ακολουθία –έως και τουλάχιστον 1789- ζ΄ (7η ) Έκδ.Ακολουθίας-].
Τους λόγους των αρχικων ελλείψεων (ούτοι οφείλονται κυρίως
εις την δυτικοκρατίαν, τας εξ αυτής αντιδράσεις και των εκ
ταύτης φόβων, αλλά και της διπλωματικής οδού, την οποίαν ήσαν
αναγκασμένοι να ακολουθήσουν οι εντόπιοι) και των εν συνεχεία
μεταβολών και συμπληρώσεων εις το Απολυτίκιον του Αγίου μας
έχουμε εκθέσει σε ειδικό υπόμνημα, το οποίο ελπίζουμε ότι θα
εκδοθεί προσεχώς.
Το Απολυτίκιον τούτο ως ήτο εις την αρχικήν του μορφήν
και μάλιστα εις ήχον δ΄ - επείσακτον εκ του β΄ήχου - αντί του α΄,
όπως μετετράπη μεταγενεστέρως, έχει ως εξής: “Της μονής τον
προστάτην και εν σαρκί άγγελον, και θαυματουργόν θεοφόρον
νεοφανέντα ημίν επαινέσωμεν πιστοί, ότι αξίως παρά Θεού
απείληφεν ιαμάτων την αέναον χάριν, ρώννυσι τους νοσούντας,
δαιμονώντας ιάται. Διό και τοις τιμώσιν αυτόν βρύει ιάματα”.
Και πάλιν, διά το θέμα της συγκεκριμενοποιήσεως, είναι
δυνατόν να υπάρξει και άλλη θεώρησις. Δηλαδή αφού οσημέραι
συνειδητοποιείται διά τους παραπάνω λόγους συνεχώς και
εντονότερα ότι, το ακρωτήριο και ο όρμος Άγιος Σώστης, είναι ο
ακριβής τόπος του ναυαγίου και της διασώσεως του Απ. Παύλου,
είναι πλέον σαφέστατο ότι η διατύπωσις “Αδρία όρμον έφθασας”,
αναφέρεται εις τον όρμον Άγιος Σώστης. Με αυτήν λοιπόν την
προϋπόθεση, δεν είναι απαραίτητη η παραπάνω μεταβολή. Εάν
αργότερα θεωρηθεί σκόπιμη, εύκολον είναι να γίνει οποτεδήποτε.
Θ. Χ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
(Εγγραφα - Χαρτες - Φωτογραφιες κ.λ.π.)
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Γραμμα του Σεβ. Μητροπ. κ.κ. Σπυριδωνος προς
ολους τους συνεδρους του Γ’ συνεδρίου
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Πιττακιον δια την Διπλην Επετειον (2009)
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Η Χαρτα του Ρηγα Φεραιου
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ΙΙΙ Διεθνες επιστημονικο συμποσιο
-Αυγουστοσ 1999-
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Πεσσαδα - τοποθεσια «Αγιοσ Παυλοσ»
& ομωνυμη οδοσ

στο βαθος ο χωροσ των ερειπιων του νοτιοτερου ναου
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Γενεαλογικο δενδρο οικογ. Ιγγλεση (Πεσσαδων)
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Πεσσαδα (Φωτ. Μιχαλησ Τουμπησ) Ακρ. Αγιοσ Σωστης

Παναγία η Παλαιόκτιστη.
Η Εφέστιος Εικόνα

Η Αγία Τραπεζα του Αγ. Στεφάνου.
Ο επάνω λιθος προερχεται απο
αρχαιο βωμο του ιδιου χωρου·
διακρινεται & το περιρραντιστηριο

O πρ. Σεβ. Μητροπολίτης μας
Μακαριστός Γεράσιμοσ
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Θεμελίωσισ του Ι.Ναού Απ. Παυλου υπο του
Σεβ. Μητροπολιτου κ.κ. Σπυριδωνος
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Γ΄ Συνέδριο & Θυρανοιξια του Ι.Ναού υπο
Μακαρ. Αρχιεπ. κ.κ. Χριστουδουλου
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Εορτασμοι Απ. Παυλου
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Ο Σεβ. Μητρ. μασ κ.κ. Δημήτριοσ
εισερχομενοσ εις τον Ι. Ναόν Απ.
Παυλου δια τον Εσπερινον της
29ησ Ιουνιου (Φωτ. Σ. Σακαλη)

Απο την συσκεψιν εισ την εισ Πεσσαδα οικια του
Prof. Dr. Heinz Warnecke (17 Αυγ 2016)

Άγιος Σώστης • Θεοφάνεια 2008

Ώρα 12:52:15

Ώρα 12:52:28

Ώρα 12:52:34

Ώρα 12:52:28
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Υπολοιπο φωτογραφικο υλικο

Ο Ναός του Απ. Παύλου στην Πεσσάδα

Η αιχμή του ακρωτηρίου Αγ. Σώστης

Εσωτερικο Ι.Ναού Απ. Παυλου

Ερειπια Ναου Αγ. Στεφανου.
Αρχαια ψηφιδωτα

Η τηλεκαρτα της Μαλτας

Τα δυο συνεχομενα ακρωτηρια «Αγ. Σωστης»

Η Υπαπαντη ανωθεν του ορμου &
του ακρωτηριου «Αγ. Σωστης» 2018

Μουσειο Αποστολου Παυλου

Φωτ. τμηματος νοτίου πλευρας
Παλαιας Μονης Εσταυρωμενου

Εορτη Υπαπαντης (1937)

Ερειπια παλαιου ναου Αγ. Ιω.
Προδρομου (Γενεσιον)

Ερειπια παλαιου ναου
Αγ. Ιω. Χρυσοστομου

Οι Μοναχες της Ι.Μ. Εσταυρωμενου
τησ προτελευταιας περιοδου
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Υπολοιπο φωτογραφικο υλικο

Ιερα Μονη Εσταυρωμενου

«Αγ. Σωστης» Προσκυνηταρι
Απ. Παυλου

Ακρωτηριο «Αγ. Σωστης»
στο βαθος ο Αινοσ

Διαβρωση υπό σεισμών και κυματων

Καντηλι με
ημισεληνουσ
που αφιερωσε
Τουρκοσ
ναυαγοσ στον
Αγ. Νικολαο,
επειδη διεσωθη
αβλαβως στον
Αγ. Σωστη
Πεσσαδασ

Αγ. Νικόλαοσ Πεσσαδασ

Στον Αγιο Παυλο, Ιουνιοσ 1932

Αεροφωτογραφια νησιδιου Διασ
(Κων. Κοκλανοσ)

α’

Πεσσαδα: Αναχώρηση για τον
Εορτασμο στο Δια μετα το 1953

Εσπερινός Αγ. Κοσμά στη
θεση που μιλησε ο Αγιοσ

Αγ. Σώστης • Θεοφανεια 1937
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Υπολοιπο φωτογραφικο υλικο

Απο τους εορτασμουσ στο Δια

Απο τους εορτασμουσ στο Δια

Διασ & Μυζηθρησ

Διασ

Εσωτερικό Ι. Ναου
Παλαιοκτιστησ

επανω:
Οι Πρωτοκορυφαιοι
Αποστολοι Πετροσ
& Παυλοσ

επανω: H Παναγια
Βρεφοκρατουσα εν
μεσω των Αποστολων
Πετρου & Παυλου

Κατω:
Οι Αγιοι Αναργυροι
Κοσμασ & Δαμιανοσ

Κατω: Οι Τρεισ Αγιοι
της Επτανησου και
ο Αγιοσ Νικολαοσ

Η εικονα του θρονου του
Απ. Παυλου
(Κων. Μαρινιτσεφ)
Διαδρομη απο την Πεσσσαδα
στο Δια φωτ. απο την
κορυφογραμμη του Αινου
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Υπολοιπο φωτογραφικο υλικο

Γλυπτο δαπεδου του
Ι. Ναου Απ. Παυλου.
Αναπαρασταση του
ναυαγιου (R. Shtembari)

Ι. Ναοσ Ευαγγελιστριασ
«Παλαιοκτιστησ» Πεσσαδασ

Οι Πρωτοκορυφαιοι
Αποστ. Πετροσ & Παυλοσ

Η Αφισα του Ε’
Συνεδριου (2009)

Η Αφισα του Γ’
Συνεδριου (1999)

Ολοκληρος ο Θρονοσ τησ
Παναγιασ τησ Διωτισσησ

Θωράκιον (λεπτομερεια)
του Θρονου της
Παναγιασ της Διωτισσησ,

Ο θρονοσ του
Αποστ. Παυλου

οπου εικονιζονται οι
Αποστολοι Πετροσ
& Παυλοσ

Η Ωραια Πυλη
και τα 2
βημοθυρα
με τους
Αποστολους
Πετρο &
Παυλο

Βημοθυρο

(λεπτομερεια)
με τον Απ.
Παυλο της
Ωραιας πύλης
του Ι. Ναου

Από τις λιτανειες της
Ευαγγελιστριασ τη Νεα Δευτερα

Από τις λιτανειες της Ευαγγελιστριασ τη Νεα Δευτερα
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Υπολοιπο φωτογραφικο υλικο

Σχεδιασμα της παλαιασ μονησ εσταυρωμενου απο την κ. Αγγελικη Μινετου
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Ι. ΝΑΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΣΣΑΔΩΝ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ενώ είχε ολοκληρωθεί η προεργασία για τη Β΄ Έκδοση του
παρόντος, έφθασε σ’ εμάς το παραγγελθέν υλικό από την
προσφάτως πραγματοποιηθείσα μεγαλοπρεπή τελετή των
Εγκαινίων του Ι. Ναού, κορυφαίου γεγονότος, που ούτως ή άλλως
θα συμπεριελαμβάνετο για να περιγραφεί στην παρούσα Β΄
Έκδοση. Έτσι προσετέθη το παρόν Κεφάλαιο.
Όταν λοιπόν ανεγείρεται Νέος Ναός γίνονται τα εξής τρία
σημαντικά πράγματα:
1ον. Η Θεμελίωσις του Νέου Ναού. Πρόκειται για ειδική
ακολουθία και διαδικασία.
2ον. Τα Θυρανοίξια. Τελούνται όταν ο Νέος Ναός έχει φθάσει στο
επαρκές σημείο δόμησης, όπου είναι δυνατό πλέον να τελούνται εις
αυτόν οι Ιερές Ακολουθίες και η Θεία Λειτουργία επί Αντιμηνσίου.
Κατ΄αυτά τελείται Αγιασμός και αγιάζεται ο Ναός, καθώς και τα
νέα ιερά σκεύη διά την Θείαν Λειτουργίαν. Και
3ον. Τα Εγκαίνια, τα οποία αποτελούν το επιστέγασμα της όλης
διαδικασίας της Ανεγέρσεως και του Πλήρους Καθαγιασμού του
Νέου Ναού.
Και για τις τρεις περιπτώσεις έχει καθιερωθεί ειδική Τάξις υπό
της Εκκλησίας. Εις όλα βέβαια αυτά ο Σεβ. Μητροπολίτης μας
ανεφέρθη συν τοις άλλοις λεπτομερώς εις την ομιλίαν του κατά
τον Εσπερινόν της Εορτής και των Εγκαινίων.
Ο Σεβασμιώτατος, γνωρίζων την ιδιαίτερη σημασία των
Εγκαινίων για κάθε νέο Ναό, από την αρχή της εδώ παρουσίας
του επεσήμαινε την ανάγκη πραγματοποιήσεως των Εγκαινίων και
εις τον Νέον Ναόν του Αποστ. Παύλου Πεσσάδων.
Επειδή λοιπόν προ καιρού είχαν ολοκληρωθεί και μερικές
σημαντικές εργασίες (εσωτερικός χρωματισμός και κατασκευή
του εσωτερικού περιγράμματος της στέγης), μας ανήγγειλε και τη
σκέψη του περί Εγκαινίων του νέου Ι. Ναού, τα οποία απεφασίσθη
να συνδυαστούν με τον εγγίζοντα εορτασμό της Μνήμης του
Αποστόλου Παύλου (29 Ιουνίου).
Κατόπιν αυτού κατήρτησε και ανήγγειλε και το λεπτομερές
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Πρόγραμμα της τελέσεως των Εγκαινίων σε συνδυασμό και της
Εορτής, εις το οποίο συμπεριέλαβε και επίσημη πρόσκληση προς
τις Τοπικές Αρχές του Δήμου και της Περιφέρειας, καθώς και
άπαντες τους Ενορίτες και όλους τους ευσεβείς Χριστιανούς της
Νήσου μας, να συμμετάσχουν εις τον εορτασμό και τα Εγκαίνια
του Ι. Ναού.
Και πράγματι προσήλθε πολύς κόσμος και στον Εσπερινό και
στον Όρθρο και εις το κύριο μέρος των Εγκαινίων και εις την
Αρχιερατική Θ. Λειτουργία. Παρέστη επίσης συν τις Τοπικές
Αρχές σε όλες τις ακολουθίες και ο Ερευνητής prof. Dr. Heinz
Warnecke. Όλοι παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον αυτήν την
τόσο λαμπρά, και ενδιαφέρουσα Ακολουθία των Εγκαινίων του Ι.
Ναού. Κατ΄αυτήν καθαγιάζεται ο Ναός και η Αγία Τράπεζα δι΄Αγίου
μύρου, καθώς και διά των Ι. Λειψάνων που τοποθετούνται εις τον
στύλον της Αγίας Τραπέζης, εις το εσωτερικόν αυτής, μετά από
την τριττήν λιτάνευσιν αυτών πέριξ του Ι. Ναού,την ανάγνωσιν
των Αποστολικών και Ευαγγελικών αναγνωσμάτων, τον διάλογον
του «Άρατε πύλας οι άρχοντες υμών», και την θριαμβευτικήν
είσοδον εις τον Ναόν.
Να σημειώσουμε ότι όλα αυτά κρατούν από τους πρώτους
Χριστιανικούς αιώνες, δηλ. από τους χρόνους των Μαρτύρων. Τότε
οι Τάφοι των Αγίων Μαρτύρων μετετρέποντο σε Άγιες Τράπεζες
για την ανέγερση νέων Ναών. Επειδή όμως με το πέρασμα του
χρόνου και την ανάγκη οικοδόμησης νέων Ναών δεν ήταν δυνατό
να έχουμε παντού και νέους τάφους Αγίων Μαρτύρων, όρισε
η Εκκλησία να λαμβάνονται ψήγματα από Ι. Λείψανα Αγίων
Μαρτύρων, που διατηρούνται όχι άφθαρτα, αλλά μόνο ως οστά,
τουλάχιστον εις το μέρος της αφαιρέσεως, και να τοποθετούνται
εντός της Αγίας Τραπέζης, ως προανεφέραμε.
Διά τα εν λόγω Εγκαίνια χρησιμοποιήθηκαν ψήγματα Αγίων
Λειψάνων των εξής Αγίων: α) Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους,
β)Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος, γ)Αγίας Μεγαλομάρτυρος
Παρασκευής, και δ)Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου.
Ακολουθεί μετά τον καθαγιασμόν υπό του Τελετουργούντος
οικείου Ιεράρχου, της Αγίας Τραπέζης και του Ι. Ναού, ο καθαγιασμός
και η κύρωσις των νέων αντιμηνσίων (η λέξις αντιμήνσιον σύνθετη
από την ελλην. πρόθεσιν αντί και το λατιν. ουσιαστικό mensamensae-τράπεζα, δηλ. αντί τραπέζης) διά χρήσιν των ναών της
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Ι. Μητροπόλεως, κυρίως αυτών που στερούνται εγκαινίων, ή διά
οποιανδήποτε περίπτωσιν είναι ανάγκη να τελείται Θ. Λειτουργία.
Η κύρωσις γίνεται με την σφραγίδα της Ι. Μητροπόλεως και την
υπογραφή του τελετουργούντος οικείου Ιεράρχου.
Παραθέτουμε στη συνέχεια μερικές φωτογραφίες από την
ιδιότυπη ι. Ακολουθία των Εγκαινίων.
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