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ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ

Ἕνας μεγάλος ψάλτης ἔφυγε. Ἕνας
δάσκαλος τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς,

πού ἔψαλλε σ’ ὅλη του τή ζωή. Ἕνας
ἀξιοπρεπής ἄνθρωπος, πάντα εὔχαρις καί
προσηνής, σεμνός καί ταπεινός, σοβαρός,
ἔντιμος, ψύχραιμος καί συνετός, τολμηρός καί
οὐδέποτε δειλός, διότι ὅπως ἔλεγε πάντοτε
«Οὐδείς δειλός ἐδοξάσθη».

Ὁ καλλικέλαδος Πατέρας μας μέ τήν ὡραία
καί γλυκειά φωνή Του, πού ἦταν δύναμη, ἤξερε
καλά μουσική καί ἀνέβαινε στό Ἀναλόγιο καί τό
κατακυρίευε. Ἄνθρωπος πανέξυπνος καί
σπινθηροβόλος, μέ παρρησία καί αὐτοπεποίθηση,
ὄχι τραγουδιστής, μύστης πού θεράπευε τραύματα ψυχῶν. Εἶχε τάλαντο πού
τοῦ εἶχε δώσει ἡ χάρις τοῡ Θεο, καί ἐκεῖνος τό καλλιέργησε καί τό ἀξιοποίησε
μέ τή γνώση. Ἀγαποῦσε πολύ τό ἀναλόγιο, γιατί αὐτό ἔλεγε, θέλει ἀρετή, θέλει
συνέπεια καί ἐπιμέλεια. Ἀνήσυχος περίμενε πάντα τήν ὥρα πού θά πήγαινε
στήν Ἐκκλησία, καί πρίν τόν ἦχο τῆς καμπάνας βρισκόταν ἐκεῖ πού θά τόν
καλοῦσε τό χρέος καί ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ.

Τό σπίτι μας ἕνας μικρός Ναός. Παντοῦ εὐλογία καί ὑμνολογία. Ὁλημερίς
καί ὁλονυκτίς ἔψαλλε, κρατώντας πάντα στό χέρι του τό μικρό καί ἀγαπημένο
μας κασετοφωνάκι ὅπου ἔγραφε τίς κασέτες μέ ἀφιέρωση. «Σᾶς τή χαρίζω γιά
νά μέ θυμᾶστε ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ».
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Δέν τοῦ πήγαινε τό γῆρας. Τό σήκωνε σάν βαρύ φορτίο, τό ἔλεγε καί τό
ἔδειχνε μέ μερικούς καί ἀξέχαστους ἀναστεναγμούς. Ὅταν κατάλαβε ὅτι ἡ ἡλι-
κία τόν ἔκαμπτε, ἔφυγε ἀπό τό μόνιμο Ἀναλόγιο καί ἄρχισε νά ψάλλει
παντοῦ, ὅπου ἐκαλεῖτο. Ἡ φωνή του ἴδια, δέν τοῦ εἶχε μειωθεῖ. Πάντα ὅμως
ἔλεγε: «Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά ξέρει πότε νά φεύγει». Καί αὐτό ἔπραξε.

Ὁ Πατέρας μας, ὁ ὑπερπροστατευτικός, ἡ ἀγαθή αὐτή ψυχή, πού
ἀγαποῦσε τούς πάντες, πού δέν ἀκούστηκε ποτέ κακός λόγος ἀπό τά χείλη
του, «ὁ Ἄρχοντας» κατά τήν προσφιλή ρήση τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου
κυροῦ Ἰγνατίου μᾶς ἔδωσε πάρα πολλά ἀπό αὐτά πού δέν εἶχε καί τοῦ
δώσαμε λίγα.

Γεννήθηκε τό 1922 στήν Τραπεζοῦντα. Ἦταν τό προτελευταῖο ἀπό τά ἕξι
παιδιά μιᾶς πολυμελοῦς ἀγροτικῆς οἰκογένειας ξεριζωμένης, κατατρεγμένης,
φοβισμένης καί τρομοκρατημένης, μέσα στή φρίκη τοῦ πολέμου, στίς φωτιές
καί στίς σφαγές τῶν Τούρκων, τῆς Γενοκτονίας τῶν Ποντίων, τήν ἱστορία τῆς
ὁποίας ἐγνώριζε ἄριστα μέ ἡμερομηνο-χρονολογίες καί τήν ὑποστήριζε πάντα
μέ ἐπιχειρήματα.

Ἡ οἰκογένεια, μετά ἀπό πολλές περιπλανήσεις βρίσκει ἐπιτέλους
καταφύγιο καί στέγη στά παράλια τῆς Κομοτηνῆς γιά λίγο καιρό, ὁπότε
ἀκολουθεῖ μιά δεύτερη μετεγκατάσταση σέ διπλανό χωριό, τόν σημερινό Δῆμο
Αἰγείρου. Ἕνα ὑπέροχο χωριό μέ ἀπέραντο κάμπο καί ὡραίους ἀνθρώπους.

Ρακένδυτοι καί νηστικοί δέν γνωρίζουν κἄν τί μέλλει γενέσθαι. Ὁ καιρός
κυλᾶ βασανιστικά, σκληρά καί δύσκολα γιά ὅλους. Τά παιδιά μεγαλώνουν καί
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στόν ὁρίζοντα κάποια κομμάτια γῆς ἀρχίζουν νά γίνονται ὁρατά. Ὅλα στόν
ἀγῶνα γιά τήν ἐπιβίωση, καί σέ πρῶτο πλάνο ἡ καλλιέργεια τοῦ καπνοῦ, καί
τό μάζεμα νωρίς τό πρωΐ, χαράματα πρίν βγεῖ ὁ ἥλιος. Ἀκολουθεῖ τό σχολεῖο
τό πρωΐ καί ἀργότερα ἡ δουλειά.

Ὁ πατέρας μας ἀρχίζει νά ἔχει μουσικές ἀνησυχίες, καί μάλιστα βυζαντινές,
ἀκολουθώντας τόν πρωτότοκο ἀδελφό του μακαριστό ἱερέα π. Κωνσταντῖνο,
μετέπειτα ἱερέα τοῦ χωριοῦ. Διανύοντας καθημερινῶς μερικά χιλιόμετρα πότε
πεζός, πότε μέ κάποιο ἱππήλατο τροχοφόρο ἤ βραδυκίνητο ἀραμπά ἤ
ἀργότερα μέ κάποιο ποδήλατο, ἔφθανε στήν πόλη ἐξουθενωμένος ἀπό τήν
κούραση, ἀλλά ὅπως πάντα πεισματάρης καί ἐπίμονος προκειμένου νά
διδαχθεῖ τή Βυζαντινή Μουσική, ἀπό τόν ἐξαίρετο μουσικοδιδάσκαλο
μακαρίτη Τραπεζούντιο Παναγιώτη Στεφανίδη καί προσωπικό φίλο τοῦ
Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου Κ. Πρίγκου. Ὁ
Δάσκαλός του τόν ἀγάπησε πολύ. Εἶχε διακρίνει ἀπό νωρίς τίς ἱκανότητές
του, τοῦ ἔδωσε τά φῶτα του καί τόν βοήθησε σημαντικά. Γι’ αὐτό καί ἐκεῖνος
ἀναφερόταν συχνότατα σέ αὐτόν μέ σεβασμό καί ἀλήθεια. Ἦταν ἡ σημαία
του. Ἀρχίζει νά ψάλλει περιοδικά σέ διάφορες Ἐκκλησίες. Σιγά-σιγά γίνεται
γνωστός καί σέ νεαρή ἡλικία προσελήφθη στή Μητρόπολη Κομοτηνῆς στόν
Ἱ.Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ὁποία χαρά. Ὑπηρέτησε τόν Ναό πάνω ἀπό
20 ἔτη μέ ἀγάπη καί μέ προσήλωση σέ αὐτό πού ἔκανε. Συγχρόνως ἀποκτᾶ
τή δική του οἰκογένεια μέ τήν μετέπειτα ἀγαπημένη σύζυγο, τήν 17χρονη τότε
Δήμητρα, μιά γυναίκα ἥσυχη, πάντα γελαστή καί φιλόξενη, ἤπιων τόνων (τή
χάσαμε προσφάτως), ἡ ὁποία τόν στήριξε σέ ὅλες τίς δύσκολες στιγμές τῆς
ζωῆς τους (καί ἦταν πολλές) μέχρι τήν κοίμησή του. Ἀπέκτησαν τρία παιδιά,
τή Δήμητρα, τήν Κωνσταντίνα καί τόν Βασίλη. Εὐτύχησε νά τά καμαρώσει
ὅπως ἤθελε. Εὐτύχησε νά καμαρώσει καί τά δυό του ἐγγόνια, τόν Παναγιώτη
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καί τόν Ἀριστείδη, στά ὁποῖα ἔτρεφε ὑπερβολική ἀδυναμία. Ἔζησαν μαζί περί
τά ἑξήντα καί πλέον ἔτη καί ἄς μήν εἶχαν καί πολλά πολλά. Εἶχαν ὅμως κάτι
σημαντικό. Τήν ἀγάπη καί τόν Θεό μαζί τους.

Τό 1954 γίνεται μιά ἐσωτερική μετανάστευση. Ἤλθαμε στή Λάρισα, στήν
πόλη τοῦ Ἁγ. Ἀχιλλίου. Ξένοι μέσα στούς ξένους. Μᾶς ἀγκάλιασαν ὅμως οἱ
ἄνθρωποι καί ἔκτοτε ἀποκτήσαμε πολλούς καί καλούς φίλους, ἀξιόλογους
ἀνθρώπους πού μᾶς τιμοῦν καί τούς τιμοῦμε μέχρι σήμερα μέ τή φιλία μας. Ὁ
πατέρας μας ψάλλει στόν Ἱ. Ν. Ἀγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης πάνω ἀπό 40
ἔτη καί ἐμεῖς τόν τιμοῦμε καί μετά τήν κοίμησή του. Τόν ἐκτιμοῦσαν οἱ
ἐνορίτες καί τούς τό ἀνταπέδιδε μέ εὐγνωμοσύνη καί εἰλικρίνεια. (Ἦταν κάτι
πού τόν χαρακτήριζε).

Ὁ χρόνος ὅμως εἶναι ἀμείλικτος. Ἡ ζωή μᾶς ἔφερε τά πάνω-κάτω. Ὁ
πατέρας μας ἀδιαθέτησε καί χρειάσθηκε κάποια στιγμή νά χειρουργηθεῖ, τῇ
προτροπῇ τοῦ καθηγητοῦ Ἀγγειοχειρουργοῦ κ. Ἀθ. Γιαννούκλα πάραυτα. Ἔτσι
κι ἔγινε. Παρομοιώδης θά μείνει ἡ ἀτάκα του πρός τόν κύριο καθηγητή: «Κύριε
καθηγητά, πάρτε τά μαχαίρια καί τά ψαλίδια νά φύγουμε ὅσο εἶναι καιρός»,
ἐκπλήσσοντάς τον εὐχάριστα γιά τό θάρρος του, καί κάνοντάς τον νά γελάσει.
Καί ὄντως ἔτσι ἔγινε. Χειρουργήθηκε πάραυτα καί βγῆκε παλληκάρι.

Ποιός δέν θυμᾶται τά ἀστεῖα καί τά πειράγματα πρός τούς φίλους, τό
πηγαῖο χιοῦμορ του, ὅταν κάθε Κυριακή μετά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας
συγκεντρώνονταν στήν πλατεία Ἀβέρωφ γιά τόν πρωινό καφέ; Ὁ Ἀποστόλης,
ὁ Θεοδόσης, ὁ Γιῶργος, ὁ Θανάσης, ὁ Ἄρης, ὁ Γρηγόρης, ὁ..., ὁ..., ὁ..., ὁ....

Τόν ἀναζητοῦν καί κρατοῦν πάντα δίπλα τους μιά καρέκλα ἄδεια καί ἕνα
φλιτζάνι καφέ, καί ἐκεῖνος τούς κοιτάζει ἀπό ψηλά χαμογελώντας.

Ὅμως ὅπως προείπαμε, ἑνός κακοῦ μύρια ἕπονται. Τοῦτο ἦταν καί τό
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τελειωτικό. Ὁ πατέρας μας εὑρίσκεται γιά δεύτερη
φορά στό Π.Π.Ν.Λ. ἐμπύρετος καί στενοχωρημένος.
Σέ ἐρώτηση συνασθενοῦς του ἐάν μπορεῖ νά ψάλλει
ἕναν Ὕμνο μελαγχολικό, λές καί κάτι νά προμήνυε,
ἐκπλήσσοντας γιατρούς καί νοσηλευτές, καί ὅσους
Λαρισαίους ἀσθενεῖς καί συνοδούς αὐτῶν εὑρίσκοντο
ἐκεῖ, μέ τή στεντόρεια φωνή του πού ἔφθανε ἕως τόν
Οὐρανό, ἔκανε τόν σταυρό του καί κυλώντας ἕνα
δάκρυ ἀπό τά μάτια του ξάπλωσε. Ἦταν καί ὁ
τελευταῖος ὕμνος τῆς ζωῆς του πού ἔμελλε νά ψάλλει
στό κρύο δωμάτιο τοῦ νοσοκομείου, καί μετά χάθηκε
στίς ἀγκαλιές μας. Τό ἀηδόνι ἐσίγησε γιά πάντα. Το
ρολόι ἔδειχνε 19.45 μ.μ. ἡμέρα Παρασκευή 2007. 

Προσπαθήσαμε μέσα σέ μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση νά σκιαγραφήσουμε
τόν πατέρα μας τόν Ἀριστείδη, γιά τόν ὁποῖο θά μπορούσαμε νά γράψουμε
πολλά, πάρα πολλά καί χωρίς ὑπερβολή.

Πατέρα μας, μᾶς ἔδωσες πολλά ἀπό αὐτά πού δέν εἶχες καί σοῦ δώσαμε
λίγα. Θά σέ ἀποχαιρετήσουμε φιλεύσπλαχνε Πατέρα, εὐχόμενες νά ψάλλεις
περίτρανα μέ τούς Ἀγγέλους καί ἡ φωνή σου νά ἀντηχεῖ στά αὐτιά μας.

Θά σέ ἀποχαιρετήσουμε ἀπό καρδιᾶς γιά ὅ,τι προσέφερες στήν Ἐκκλησία
μας, ζητώντας σου παράλληλα συγγνώμη γιά ἐκεῖνο τό ταξίδι πού δέν
προλάβαμε νά κάνουμε στά πάτρια ἐδάφη, στόν ἀγαπημένο σου Πόντο καί
τήν Τραπεζούντα, διότι «ἄλλαι μέν βουλαί ἀνθρώπων, ἄλλα δέ Θεός κελεύει».

Παρακαλοῦμε τόν Θεό νά ἀναπαύει καί νά ξεκουράζει τήν ψυχή σου, καί
νά τάξει αυτή ἐκεῖ, ὅπου οἱ δίκαιοι ἀναπαύονται.

ΑΝΤΙΟ, ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ!

ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΣΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
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