
Ε
νιωσα πο-
λύ χαρού-
μενος και 
υπερήφα-
νος για τη 

χειροθεσία μου ως ανα-
γνώστη. Με συγκίνησαν 
τα λόγια που είπε ο σεβα-
σμιότατος κ. Ιερώνυμος 
για εμένα, για την οικο-
γένειά μου και τους συγ-
γενείς μου. Ο σεβασμι-
ότατος έδειξε την αγά-
πη και την εμπιστοσύ-
νη του προς εμένα». Με 
τα λόγια αυτά περιγράφει 
στην «Ορθόδοξη Αλή-
θεια» ο 14χρονος Πανα-
γιώτης Λιακόπουλος, μα-
θητής της γ' γυμνασί-
ου, όσα συνέβησαν κατά 
τη διάρκεια της χειρο-
θεσίας του ως αναγνώ-
στη από τον Μητροπολί-
τη Καλαβρύτων και Αιγι-
αλείας κ. Ιερώνυμο, πριν 
από μερικές ημέρες στον 
μητροπολιτικό Ιερό Ναό 
Παναγίας Φανερωμένης, 
στο Αίγιο. Ο νεαρός Πα-
ναγιώτης είναι γιος του 
π. Αθανασίου Λιακόπου-
λου, προϊσταμένου του 
Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτό-
κου Φανερωμένης Αιγί-
ου και διευθυντή γραφεί-
ου Τύπου της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Καλαβρύτων 
και Αιγιαλείας. 

«Στην απόφασή μου 
να γίνω αναγνώστης συ-
νέβαλε το ότι προέρχομαι 
από ιερατική οικογένεια, 
αφού οι παππούδες μου 
αλλά και ένας θείος μου 
ήταν ιερείς» σημειώνει ο 
Παναγιώτης. «Για πρώτη 
φορά ανέβηκα στο ανα-
λόγιο όταν πήγαινα στην 
στ' δημοτικού. Τότε εί-
χα ψάλει το “Υπερμά-
χω Στρατηγώ τα νικητή-
ρια” και το “Αξιον Εστί”. 
Εκείνη τη στιγμή ήμουν 
λίγο αγχωμένος, επειδή 
με έβλεπε όλος ο κόσμος 
που ήταν συγκεντρωμέ-
νος εντός του ναού, αλλά 
και επειδή ήταν δίπλα μου 
στο αναλόγιο και οι μεγα-
λύτεροι σε ηλικία ψάλτες. 
Εχασα προς στιγμήν τα 
λόγια μου, αλλά στη συ-
νέχεια όλα πήγαν καλά! 
Από εκείνο το σημείο και 
μετά πήγαινα όλο και πιο 
συχνά στο ψαλτήρι. Ηταν 
μαζί μου και ένας δάσκα-
λος και αυτό με βοηθούσε 
ώστε να νιώθω πιο άνετα» 
συμπληρώνει.

«Ο αδελφός μου, που 
είναι μεγαλύτερος από 
εμένα, χειροθετήθηκε και 

αυτός αναγνώστης πριν 
από δύο χρόνια. Μου αρέ-
σει πολύ να ψέλνω διά-
φορα τροπάρια μαζί με 
τον αδελφό μου» τονίζει 
ο Παναγιώτης, ενώ προ-

σθέτει και τα εξής: «Τα 
πιο αγαπημένα μου είναι 
το “Κύριε εκέκραξα προς 
Σε, εισάκουσόν μου”, το 
“Αξιον Εστί”, το τροπά-
ριο του Αγίου Ανδρέα της 

Πάτρας και το απολυτίκιο 
της Παναγίας της Τρυπη-
τής. Παρακολουθώ μα-
θήματα βυζαντινής μου-
σικής στο Αίγιο και φέ-
τος βρίσκομαι στην τέταρ-

τη χρονιά. Σε έναν χρόνο 
υπολογίζω ότι θα μπο-
ρέσω να πάρω το πτυχίο 
μου. Αντιμετωπίζω κά-
ποιες δυσκολίες στη διδα-
σκαλία της παραλλαγής, 
στο πώς δηλαδή θα κατα-
νοώ τις νότες. Γι' αυτό και 
πρέπει να κάνω περισσό-
τερες πρόβες στο σπίτι. 
Πολύτιμη είναι και η βο-
ήθεια που έχω από τον 
πατέρα μου, αφού με βο-

ηθά στο σπίτι για να δια-
βάζω τη βυζαντινή μου-
σική. Οι δάσκαλοί μου με 
έχουν συμβουλέψει να 
φροντίσω τη φωνή μου, 
έτσι ώστε να ψάλλω πιο 
καθαρά και πιο καλά, αλ-
λά και να ανεβαίνω στο 
αναλόγιο όσο πιο συχνά 
μπορώ. Νομίζω ότι για να 
προχωρήσω στην εκμά-
θηση της ψαλτικής απαι-
τείται πολύ διάβασμα. Κά-
θε Κυριακή αλλά και τα 
απογεύματα στους εσπε-
ρινούς πηγαίνω και ψέλ-
νω. Αλλά και όποτε εκτά-
κτως με χρειαστούν εγώ 
θα πάω στην εκκλησία 
για να βοηθήσω. Εκτός 
από τα θρησκευτικά, μου 
αρέσουν επίσης και τα φι-
λολογικά μαθήματα, ενώ 
στον ελεύθερο χρόνο μου 
παίζω ποδόσφαιρο». 

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
«Οι συμμαθητές και οι 
φίλοι μου χάρηκαν με το 
γεγονός της χειροθεσίας 
μου και ευχήθηκαν να εί-
μαι πάντα άξιος» αναφέ-
ρει ο Παναγιώτης, ενώ δι-
ατυπώνει και τις εξής πα-
ρατηρήσεις σχετικά με 
τη νέα γενιά: «Δυστυ-
χώς στα παιδιά της ηλι-
κίας μου δεν τους αρέσει 
να πηγαίνουν κάθε Κυ-
ριακή στην εκκλησία και 
στο κατηχητικό. Θα πρέ-
πει τα παιδιά να διαβά-
ζουν το μάθημα των Θρη-
σκευτικών, να πιστεύουν 
στον Θεό και να πηγαί-
νουν στους ιερείς για εξο-
μολόγηση. Επίσης, να μη 
λένε άσχημες κουβέντες 
και να μην κοροϊδεύουν 
τους άλλους ανθρώπους. 
Θεωρώ επίσης ότι οι κα-
θηγητές από την πλευρά 
τους πρέπει να μιλάνε πε-
ρισσότερο για την Εκκλη-
σία». 

Συγχρόνως εκφράζει 
και τις σκέψεις του για 
το μέλλον: «Θα ήθελα να 
γίνω και εγώ ιερέας. Και 
να βοηθώ τους ιερείς και 
τον Μητροπολίτη Καλα-
βρύτων, όταν θα είμαι δι-
άκονος. Θέλω επίσης να 
σπουδάσω Θεολογία και 
στη συνέχεια να εργαστώ 
και να προσφέρω τις γνώ-
σεις μου στο Αίγιο. Από 
τους ιερείς θα ήθελα να 
ζητήσω να μιλάνε στο κή-
ρυγμά τους πιο πολύ για 
τον Θεό και να αναφέρο-
νται στα προβλήματα των 
ανθρώπων» καταλήγει ο 
νεαρός Παναγιώτης. 
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«ΚΑΝΩ Ο,ΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ»
«ΕΊΝΑΊ γεγονός αναμφισβήτητο ότι τό-
σο για εμένα όσο και για την οικογέ-
νειά μου είναι πρωτίστως μεγάλη ευλο-
γία και τιμή» αναφέρει στην «Ορθόδοξη 
Αλήθεια» ο π. Αθανάσιος Λιακόπουλος, 
πατέρας του 14χρονου Παναγιώτη. «Με 
τον τρόπο αυτό η Εκκλησία διά του εκ-
προσώπου Επισκόπου της τιμά την ιε-
ρατική οικογένεια και ιδιαιτέρως τους 
νέους ανθρώπους. Για μένα προσωπικά 
είναι πολύ μεγάλο και σημαντικό δώρο, 
επειδή έχω τη χαρά και την αισιοδοξία 

ότι έχω κάνει -πιστεύω- και συνεχίζω να 
κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τα παιδιά 
μου. Νιώθουμε ταυτόχρονα την αγάπη 
που δείχνει ο σεβασμιότατος Mητροπο-
λίτης μας κ. Ίερώνυμος τόσο σε εμένα 
προσωπικά όσο και στην πρεσβυτέρα, 
κυρίως όμως στα παιδιά μας. Να τονί-
σω εδώ ότι πριν από δύο χρόνια την ίδια 
ημερομηνία και στον ίδιο ναό είχε χειρο-
θετήσει και τον πρώτο μου υιό αναγνώ-
στη. Η τιμή μεγάλη!» υπογραμμίζει ο π. 
Αθανάσιος.

Χειροθεσία 14χρονου 
αναγνώστη στο Αίγιο

Ο μαθητής της γ' γυμνασίου Π. Λιακόπουλοςμιλά για την 
τελετή που έγινε από τον ΚαλαβρύτωνΙερώνυμο και για την 

αγάπη του για το ψαλτήρι, στο οποίο πρωτοανέβηκε στη 
στ' δημοτικού. «Θα ήθελα να γίνω και εγώ ιερέας» αναφέρει 

Ο 14χρονος Παναγιώτης κατά την τελετή χειροθεσίας 
από τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων Ιερώνυμο

Ο πατήρ Αθανάσιος Λιακόπουλος,
πατέρας του νεαρού Παναγιώτη


