
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Ήταν η 25η Μαΐου, ημέρα Κυριακή,
εορτή της Αγίας Φωτεινής, στο φιλό-
ξενο εκκλησάκι της Σχολής μας. Οι
καιρικές συνθήκες άριστες και ο κό-
σμος που κατέφθανε ένιωθε υπέροχα.
Φέτος δεν μας τίμησε ο Μητροπολί-
της, λόγω ανειλημμένων υποχρεώ-
σεών του, όμως ο παλμός ήταν ο ίδιος
και η χαρά από τη συνάντηση έκδηλη.
Όλων τα πρόσωπα έλαμπαν.

Τη συνάντησή μας τίμησαν οι κα-
θηγητές των τελευταίων ετών της Σχο-
λής κ.κ. Αντρέας Βάνταρης και Κων-
σταντίνος Σταυρόπουλος. Ο τελευ-
ταίος ήρθε για πρώτη φορά και φανε-
ρά συγκινημένος απηύθυνε σε όλους
εγκάρδιο χαιρετισμό και αφηγήθηκε
συγκινητικές στιγμές από τα χρόνια
της θητείας του στη Σχολή. Υποσχέ-
θηκε δε ότι θα συμμετέχει στις εκδη-
λώσεις μας στο μέλλον.

Έγιναν όλα όσα κάνουμε κάθε φο-
ρά: η Iερή Ακολουθία, το μνημόσυνο
των τεθνεώτων, η δεξίωση στο χώρο
της Σχολής και η συνεστίαση στη φι-
λόξενη ταβέρνα της Καμαρέτας στο
μοναστήρι της Φανερωμένης. Μετά
το φαγητό ακολούθησε χορός με πρω-
ταγωνιστή, όπως πάντα, τον π. Μιχά-
λη Αντωνόπουλο. Ήταν μια πολύ ωραία
συνάντηση που θα μείνει έντονα χα-
ραγμένη στη μνήμη μας.

Τη συνεστίασή μας παρακολούθη-
σε και μια δημοσιογράφος τοπικής εφη-
μερίδας, που εξεπλάγη από το πνεύμα
συναδέλφωσης και αγάπης που επι-
κρατούσε μεταξύ μας και ζήτησε να
πληροφορηθεί περισσότερα για τους

δεσμούς που μας συνδέουν. Αποτέλε-
σμα, ένα άρθρο στην εφημερίδα, που
μας τιμά ιδιαιτέρως και που το δημο-
σιεύουμε στη συνέχεια.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
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Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Από τη Θεία Λειτουργία στην Αγία Φωτεινή.

Το Δ.Σ.
εύχεται σε όλους

ΚΚΑΑΛΛΟΟ  ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙ!!

Στις 27 Σεπτεµβρίου
Εκδροµή 

στην ΑΙΓΙΝΑ

Προσκύνηµα 
στον ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ
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Στο άρθρο της με τίτλο «Τίποτα δεν
έχει χαθεί οριστικά», μεταξύ άλλων
γράφει:

«[…]Κυριακή 25 Μαΐου, γιορτή της
Αγίας Φωτεινής, και πανηγύριζε ο ναός
που βρίσκεται δίπλα στο Δεσποτικό.

Η ταβέρνα στην Καμαρέτα γέμισε με
ανθρώπους που τους ένωνε η φοίτησή τους
στην ιερατική σχολή Κορίνθου.

Ήταν εκεί με τις οικογένειές τους και
τα παιδιά τους και είχαν έρθει από όλα σχε-
δόν τα μέρη της Ελλάδος να συλλειτουργη-
θούν και να διασκεδάσουν. Είχαν όλοι μια
παιδική αθωότητα και ας είχαν γκριζάρει
ή ασπρίσει τα μαλλιά τους.

Πρόσωπα καθαρά, ντυμένοι όλοι σο-
βαρά, έτσι όπως αρμόζει σε εορτάζοντες,
αφού ο σύλλογός τους έχει το όνομα της
Αγίας Φωτεινής.

Μου έκανε εντύπωση το δέσιμο μετα-
ξύ τους. Μιλούσαν ζωηρά και σίγουρα θα
εδιηγούντο αναμνήσεις από τη ζωή τους
στη μεγάλη της πόλης μας σχολή, αλλά
και για τη μετέπειτα ζωή τους, τις οικογέ-
νειές τους, την προκοπή τους και τους φω-

τισμένους δασκάλους τους. Ανάμεσά τους
και ένας ιερέας, από αυτούς που λες «Αυ-
τός είναι παπάς». Δάσκαλοι, καθηγητές,
δικαστικοί, ανώτατοι υπάλληλοι, άλλοι
επιστήμονες έγιναν ένα σαν παιδιά χαρού-
μενα.

Οικογένεια και φιλία, δυο εικόνες που
μόνο ελπίδα μπορούν να φέρουν στη ση-
μερινή εποχή των δανείων, της ακρίβειας,
των διαζυγίων, των γηροκομείων, των ψεύ-
τικων συναισθημάτων, που προσφέρονται
με το γυαλιστερό περιτύλιγμα. 

Ο Μάιος είναι γλυκός μήνας και γι’ αυ-
τό και οι εικόνες μου πιστεύω ότι θα σας
γλυκάνουν».

Πραγματικά, αξίζουν πολλά συγχαρη-
τήρια στη δημοσιογράφο, που τόσο γρή-
γορα μπήκε στο νόημα και διέγνωσε τη
σημασία των συναντήσεών μας. Την ευ-
χαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας
και της ευχόμαστε υγεία και πολλές επι-
τυχίες.

ΤΤ ΑΑ   ΝΝ ΕΕ ΑΑ   ΜΜ ΑΑ ΣΣ

ΠΩΣ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΕ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Στο φύλλο της 29ης Μαΐου της έγκριτης εφημερίδας Η Φωνή της Κορινθίας διαβάσαμε 
με πολλή χαρά ένα σχόλιο της γνωστής επιφυλλιδογράφου Μαρίας Σπυρογιαννάκη-Χρισταρά 

σχετικό με τη συνάντησή μας στην Κόρινθο.

Η ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚcΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
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ΓΡΑΦΕΙΑ:

Τατοΐου 121, Μεταµόρφωση Αττικής Τ.Τ.14452
Φαξ: 210 28 19 550, 

e+mail: thanos@psichogios.gr
ΤΑΧ. ΘΥΡ: 52057, Τ.Κ. 14401

ΙcΙΟΚΤΗΤΗΣ:
Ένωση Αποφοίτων Εκκλ. Σχ. Κορίνθου

ΕΚcΟΤΗΣ – cΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Μιχάλης Καλλαράς, τηλ.: 6944 24 30 41

ΣΕΛΙcΟΠΟΙΗΣΗ:
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
Σταµάτιος Κοτσάτος & ΣΙΑ Ο.Ε.

Αριθµός φύλλου 11
Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 2008

Ο πρόεδρος της Ένωσης, Αθ. Ψυχογιός, και οι καθηγητές 
της Σχολής, Κ. Σταυρόπουλος και Α. Βάνταρης, καθώς και 
ο διευθυντής του Εκκλησιαστικού Λυκείου, Βλ. Ανδρικόπουλος.

Από τη συνεστίαση στην ταβέρνα Καμαρέτα.
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Η ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΤΡΟΥ ΞΕΝΙΚΑΚΗ
«Θα ίδω της Τριάδος το σέλας 
το ουράνιον εις εν συνερχομένης, 
όταν το μέρος του Θεού το συμμιχθέν 
με σάρκας, εικών η πρώτη μου, 
μιχθεί μετά των ουρανίων». 

Γρηγόριος Ναζιανζηνός

Καθώς περνάει ο χρόνος, όλο και νιώθου-
με φτωχότεροι κι ορφανεμένοι.

Ακόμα ένας από τους μεγάλους στυ-
λοβάτες της Εκκλησιαστικής Σχολής Κο-
ρίνθου, ο θεολόγος καθηγητής και διευ-
θυντής της Πέτρος Ξενικάκης απεδήμη-
σεν εις Κύριον πρόσφατα.

Ο αείμνηστος διευθυντής μας συν-
δύαζε την ευγένεια με το δυναμισμό και
τη μαχητικότητα.

Ήταν πρόσχαρος και γελαστός, συ-
γκαταβατικός και μειλίχιος, αξιοπρεπής
και περήφανος, χαλυβδωμένος από εσω-
τερική ελευθερία, ψυχή φλογερή και γρη-
γορούσα, πάντα στραμμένη στις κορυ-
φές, στην υπέρτατη αγάπη, στην υπέρτα-
τη θυσία, στην υπέρτατη αρετή.

Ανέλαβε τη διεύθυνση της Σχολής σε
πολύ δύσκολα χρόνια και στάθηκε άξιος
της αποστολής του. Όλοι όσοι έζησαν στα
χρόνια της θητείας του στο τιμόνι της Σχο-
λής θυμούνται την άοκνη προσπάθεια και
την αστείρευτη μαχητικότητά του, το μεγά-
λο ενδιαφέρον και την ανυπόκριτη αγά-
πη του για μας τα παιδιά του, όπως έλεγε. 

Διαπνεόταν από υγιή διδασκαλική συ-
νείδηση, κατακαιόταν από φωτιά που άνα-
ψαν στα βάθη της ψυχής του οι πεποιθή-
σεις του, ο ζήλος και η αφοσίωσή του στο
μεγάλο έργο που επωμίστηκε με την πε-
ποίθηση ότι αναλαμβάνει ως ένθερμος
μαχητής να πολεμήσει την ανέχεια και την
αμάθεια.

Χάρη στις προσπάθειές του βελτιώθη-
καν οι χώροι, το φαγητό έγινε καλύτερο,
γευστικότερο και πλουσιότερο και οι
συνθήκες ζωής μας άλλαξαν.

Από την ίδρυση της Ένωσής μας μέχρι
τα τελευταία σχεδόν χρόνια της ζωής του
η παρουσία του στις διάφορες εκδηλώσεις
μας υπήρξε αδιάλειπτη.

Στα λόγια του διέκρινε κανείς τη με-
γάλη του αγάπη και το άοκνο ενδιαφέρον
του για μας.

Στην κηδεία του παρέστησαν μέλη του
Δ.Σ. και πολλοί απόφοιτοι της Σχολής.

Είδαμε τους κυρίους: Κ. Αδαμόπουλο,
Σπ. Δέδε, Ν. Δεληγιάννη, Δ. Δη μη τράκη,
Μ. Καραβία, Σπ. Μεσσηνιώτη, Φ. Παπα-
γεωργίου, Θ. Πισιμίση, καθώς και τον ομό-

τιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής
τους Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ν. Πα-
παδόπουλο.

Όλα τα μέλη της Ένωσής μας ενώνου-
με τις προσευχές μας στον Ύψιστο Θεό και
τον παρακαλούμε να τον δεχτεί στους κόλ-
πους Του, επιβραβεύοντας έτσι τη ζωή
ενός αληθινού εργάτη του χρέους και της
συνέπειας, ενός πνευματικού οδηγού
ακάματου και δυνατού.

Μ. Κ.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΣ 
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΣΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ
ΔΑΣΚΑΛΟ ΜΑΣ ΠΕΤΡΟ ΞΕΝΙΚΑΚΗ

Μακάριοι οι νεκροί οι εν Κυρίω αποθνή-
σκοντες απ’ άρτι. Ναι, λέγει το Πνεύμα,
ίνα αναπαύσωνται εκ των κόπων αυτών,
τα δε έργα αυτών ακολουθεί μετ’ αυτών.

Αείμνηστε, σεβαστέ και αγαπητέ δά-
σκαλε.

Αυτή τη στιγμή μαθητές σας της Εκ-
κλησιαστικής Σχολής Κορίνθου αλλά και
άλλων σχολών και δημόσιων σχολείων
και συνάδελφοί σας, συγγενείς, γνωστοί
και φίλοι πλαισιώνουν με βαθιά θλίψη το
σεπτό σας σκήνωμα, αναπολούντες ευλα-
βικά τη διακονία σας στον θείο αμπελώνα
για τη δόξα της εκκλησίας του Χριστού
και σας προπέμπουν στην αιωνιότητα με
το λίβανο της αγάπης τους, το άρωμα της
ευγνωμοσύνης τους και τα δάκρυα του
σεβασμού τους.

Έτσι κι εγώ, αναμιμνησκόμενος ημε-
ρών αρχαίων στην πάλαι ποτέ διαλάμψα-
σα Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου, όπου
υπήρξε δάσκαλός μας, θα επισημάνω ορι-
σμένα πνευματικά στολίδια της ζωής του
και του έργου του διότι «επιλείψει με διη-
γούμενον ο χρόνος…»

Βέβαια η χριστιανική του ψυχή δεν
επιθυμεί δημόσιους επαίνους, εγκώμια
και προβολή. Ομολογείται όμως η αλήθεια
και τίθεται για παραδειγματισμό. Έχω επί-
γνωση ότι παραβιάζω τη θέλησή του, ζη-
τώ όμως να μου συγχωρήσει το τόλμημα
αυτό.

Ο αείμνηστος δάσκαλός μας με το λό-
γο και τη ζωή του «ενστερνίζετο Χριστόν
εσταυρωμένον και αναστάντα». Καταρτι-
σμένος επιστημονικά και με ακλόνητη ορ-
θόδοξη πίστη, ακτινοβολία ήθους και αγά-
πη προς την πατρίδα μεταλαμπάδευε τα
ιδανικά του γένους στις ψυχές των σπου-
δαστών.

Διεκρίνετο για τη φιλόθεη πνοή του
και τη φιλάνθρωπη διακονία του. Βίωνε
ουσιαστικά αυτό που πίστευε και αυτό
που δίδασκε. Υπήρξε ακραιφνής ορθόδο-
ξος και θερμουργός δάσκαλος, αταλά-
ντευτος ιχνηλάτης της ορθοδόξου παρα-
δόσεως, με αδιάλειπτη τη συμμετοχή του
στη λειτουργική και μυστηριακή ζωή της
Εκκλησίας. Όντως ζούσε και ενεργούσε
κατά το αγιογραφικό «τω πνεύματι ζέο-
ντες, τω Κυρίω δουλεύοντες» (Ρωμ. Ιβ΄, 11). 

Πράγματι, ανύστακτη η φροντίδα του

Από τη συνεστίαση διακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά ο πατήρ Μ. Αντωνόπουλος,
ο Ευγ. Γεωργακόπουλος και ο Γ. Δημόπουλος.
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για τη μόρφωση, την πνευματική ανύψωση
και την εκκλησιαστική αγωγή των σπου-
δαστών, καθώς και για την υλική τροφο-
δοσία τους και μάλιστα μετά την Κατοχή.
Με κάθε τρόπο ήταν συμπαραστάτης των
απόρων σπουδαστών. Ναι, ακαταπόνη-
τος αχθοφόρος της αγάπης!

Ήταν παρών στην προσευχή, στην τρα-
πεζαρία, στα απόδειπνα, στην κουζίνα,
ελέγχων την ποσότητα και την ποιότητα
του φαγητού, καθώς και στις εκδρομές. 

Ανήσυχος πάντοτε, αγρυπνούσε ακό-
μη και τη νύχτα, ενδιαφερόμενος για την
απόλυτη νυχτερινή ησυχία των σπουδα-
στών στους κοιτώνες.

Και μετά την αποφοίτησή τους από τη
Σχολή καμάρωνε για την πρόοδό τους,
την επιτυχία στη ζωή τους και την προ-
σφορά τους στην κοινωνία. Ακόμη και
τον τελευταίο καιρό, παρά την εξασθενη-

μένη υγεία του την οποία αντιμετώπιζε με
χριστιανική καρτερία, δεν έπαυε να εν-
διαφέρεται και να ερωτά και τηλεφωνι-
κώς για τους μαθητές του.

Επίσης, από τη στιγμή που ιδρύθηκε ο
Σύλλογος των Αποφοίτων της Σχολής,
ετιμούσε και εκοσμούσε με την παρουσία
του όλες τις πανηγυρικές εκδηλώσεις και
λατρευτικές συνάξεις της Σχολής, τόσο
στην Αθήνα όσο και στην Κόρινθο.

Η ενσυνείδητη υπηρέτηση του καθή-
κοντός του, η υψηλή συναίσθηση της
υπευθυνότητάς του, η ακράδαντη πίστη
του στις ελληνορθόδοξες αξίες και η θεο-
φιλής διακονία του στον θείο αμπελώνα
πρέπει να είναι οι φωτεινοί οδοδείκτες
στους επιγενόμενους ορθόδοξους Έλλη-
νες δασκάλους.

Η παρρησία του και η διδασκαλία του,
η οποία ως φάρος φωτεινός βιωμένης πί-

στεως και ορθοδόξου χριστιανικής ζωής
ελάμπρυνε την πάλαι ποτέ διαλάμψασα
Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου, διέρχε-
ται μπροστά μας ως κινηματογραφική ται-
νία, είναι η πολυτιμότερη κληρονομιά σε
όλους μας. Παράδειγμα αξιοτίμητο και
αξιομίμητο!

Οι παριστάμενοι και προσευχόμενοι
αυτή τη στιγμή λευκανθέντες μαθητές
σας και συνάδελφοί σας αποτελούν τους
πειστικότερους και εκφραστικότερους μάρ-
τυρες της σημαντικής προσωπικότητός
σας, του εκκλησιαστικού σας παραδείγ-
ματος και του καρποφόρου χριστιανικού
σας έργου. Όντως τα λόγια του Αποστό-
λου Παύλου επικυρώνουν τη βράβευσή
σας στον ουρανό: «Τον αγώνα τον καλόν
ηγώνισμαι, τον δρόμον τετέλεκα, την πί-
στιν τετήρηκα^ λοιπόν απόκειταί μοι ο της
δικαιοσύνης στέφανος, ον αποδώσει μοι
Κύριος εν εκείνη τη ημέρα» (Β΄Τιμ. Δ, 7).

Αείμνηστε σεβαστέ μας δάσκαλε.
Οι διάπυρες προσευχές μας, από ολά-

νυκτες φλεγόμενες φωτιές αγάπης, σεβα-
σμού και ευγνωμοσύνης σε συνοδεύουν
στον γαλήνιο δρόμο σου προς την εν Χρι-
στώ αιωνιότητα.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος διδά-
σκει: «Δεν θα θρηνήσουμε αυτόν που έφυ-
γε, διότι είναι περισσότερο καλά εκεί που
επήγε. Θα τον τιμήσουμε όμως διότι αυτό
είναι χρέος, απάντων χρεών δικαιότατον».

Ο δε χρυσορρήμων Άγιος Ιωάννης ο
Χρυσόστομος τονίζει: «Ο θάνατος τοις
ορθώς βεβιωκόσι μετάστασις εστιν επί τα
βελτίω και αποδημία προς τα αμείνω και
δρόμος προς τους στεφάνους».

Οι μαθητές, οι συνάδελφοι, γνωστοί
και φίλοι καταθέτουν τα ειλικρινή συλλυ-
πητήρια στην πιστή, ευσεβή και αγαπημέ-
νη σύζυγό σας και στους συγγενείς σας.

Πιστεύουμε ότι έχουμε στον ουρανό
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Παλαιότερη εκδήλωση των αποφοίτων. Από αριστερά ο Σεβ. Ηλείας κ. Γερμανός, 
ο κ. Οικονόμου, ο Σπ. Παστός, ο Π. Ξενικάκης και ο Σεβ. Καρπενησίου κ. Νικόλαος.

Ανάδειξη αποφοίτου σε Επίσκοπο
Με πολλή χαρά πληροφορηθήκαµε την εκλογή του αποφοίτου της
σχολής, πατρός Γεωργίου Μαντζουράνη, ηγουµένου της ιστορικής ιε+
ράς µονής του Οσίου Λουκά Βοιωτίας, ως νέου Μη τροπολίτη Θηβών
και Λιβαδείας.

Το γεγονός είναι σηµαντικό και αισιόδοξο. cιότι αφενός εµπλουτί+
ζεται το Σώµα της Ιεραρχίας µε κληρικό καταρτισµένο, ενάρετο, δρα+
στήριο, έχοντα ορθόδοξο φρόνηµα, ένθεο ζήλο, βίο κατά Χριστόν και
την έξωθεν καλή µαρτυρία και αφετέρου διότι η όλη παιδεία, η συ+
γκρότηση της προσωπικότητας, η πνευµατική παρουσία και η συµπε+
ριφορά του εν λόγω στην περιοχή του αποτελούν φωτεινό παράδειγµα.

Συγχαίρουµε από καρδίας τον Σεβασµιώτατο, µαζί µε το χριστεπώ+
νυµο πλήρωµα της Βοιωτίας αναφωνούµε «Άξιος!» και του ευχόµαστε
υγεία, µακροηµέρευση και µε τη χάρη του Κυρίου λαµπρή και δηµιουρ+
γική ποιµαντορία προς όφελος της Εκκλησίας και δόξα Θεού!
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Η Κόρινθος γιόρτασε με λαμπρότητα και
μεγαλοπρέπεια τον πολιούχο και ιδρυτή
της εκκλησίας της Απ. Παύλο στο πλαί-
σιο των εκδηλώσεων «Β΄ Παύλεια 2008»,
που γίνονται με πρωτοβουλία του Μη-
τροπολίτη κ. Διονυσίου και των τοπικών
Αρχών.

Φέτος για πρώτη φορά ο Σεβασμιώ-
τατος έφερε το Τίμιο Ξύλο από τη Μο-
νή Παναγίας Σουμελά και το έθεσε σε
λαϊκό προσκύνημα.

Για πρώτη φορά στην ιστορία των
εορτασμών του πολιούχου επισκέφθηκε
την Κόρινθο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β΄, συ-
νοδευόμενος από δέκα αρχιερείς. Τον
Αρχιεπίσκοπο υποδέχτηκαν οι τοπικές
Αρχές στον Ισθμό της Κορίνθου και από
εκεί η μεγάλη πομπή κατευθύνθηκε στην
οδό Αποστόλου Παύλου, όπου έπειτα από
μια λιτή τελετή και ομιλίες του Δημάρχου

και του Μητροπολίτη Κορίνθου ο Αρ-
χιεπίσκοπος ανακηρύχθηκε Επίτιμος Δη-
μότης της Κορίνθου. Χιλιάδες λαού είχαν
κατακλύσει όλους τους δρόμους γύρω
από το ναό για να εκφράσουν άμεσα και
ζωντανά την πίστη τους στον πολιούχο
αλλά και την αγάπη τους στο σεμνό Προ-
καθήμενο της Εκκλησίας μας. Στη συνέ-
χεια η πομπή κατευθύνθηκε στον Μη-
τροπολιτικό Ναό του Απ. Παύλου, όπου
έγινε ο Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός
Εσπερινός, χοροστατούντος του Αρχιε-
πισκόπου.

Στη διάρκεια της κατανυκτικής Ακο-
λουθίας ο Αρχιεπίσκοπος τίμησε τον προ-
σφάτως παραιτηθέντα σεβαστό σε όλους
μας Πρωτοσύγκελλο της Μητροπόλεως
Κορίνθου, αρχιμανδρίτη π. Νεκτάριο
Μαρμαρινό.

Μετά τον Εσπερινό ακολούθησε λι-
τάνευση της εικόνας του Αποστόλου

στους δρόμους της πόλης με τη συνο-
δεία χιλιάδων πιστών που είχαν συγκι-
νηθεί από όσα έβλεπαν να διαδραματί-
ζονται στην πόλη τους.

Την επομένη, Κυριακή 29 Ιουνίου, τε-
λέστηκε Πολυαρχιερατική Λειτουργία
στον Απ. Παύλο, όπου μίλησαν οι παλιοί
μαθητές της Σχολής μας σεβ. Μητροπολί-
τες Ηλείας κ. Γερμανός και Μαντινείας
και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος. Και οι
δύο τόνισαν τη σημαντικότητα της ημέ-
ρας και συγκίνησαν το χριστεπώνυμο
πλήρωμα.

Συγχαρητήρια στους διοργανωτές
για τις σπουδαίες σε λαμπρότητα και
συγκίνηση εκδηλώσεις, που τίμησαν
όπως έπρεπε τον Απόστολο των Εθνών.
Ιδιαίτερα στον Κορίνθιο ποιμενάρχη,
για τις άοκνες προσπάθειες που κάνει
για την αναβάθμιση του ρόλου, της
αποστολής και της αίγλης της Κοριν-

ΛΑΜΠΡΟΣ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Πολύ μεγάλη ήταν η συγκίνηση όλων
για την ξεχωριστή τιμή που αποδόθηκε
στον πολυσέβαστο από όλους π. Νεκτά-
ριο Μαρμαρινό, στο τέλος της 67χρονης
ιερατικής του παρουσίας και της θητείας
του ως Πρωτοσυγκέλλου της ιεράς Μη-
τροπόλεως Κορινθίας.

Σύμφωνα με τα λόγια του Μητροπο-
λίτη Κορίνθου κ. Διο νυσίου, «ο π. Νε-
κτάριος έχει ζήσει και συνεργαστεί με
πέντε αρχιερείς, αρχής γενομένης από
τον Αρχιεπίσκοπο και Αντιβασιλέα Δα-
μασκηνό ως μαθητής του Ιεροδιδασκα-
λείου και ως Πρωτοσύγκελλος με τους
Μητροπολίτες Κορίνθου Μιχαήλ, Προ-
κόπιο, Παντελεήμονα και την Ταπεινό-
τητά του. Έχει προσφέρει πλούσιο κη-
ρυκτικό και κατηχητικό έργο και δια-
κρίνεται από διαύγεια πνεύματος και
αδαπάνητο ιεραποστολικό ζήλο, παρά
την προχωρημένη ηλικία του. Είναι ο
κληρικός που η φήμη του βγήκε έξω από
τα ελληνικά σύνορα». Ο Σεβασμιώτατος
δήλωσε ότι με πολλή λύπη έκανε δεκτή
την παραίτηση του π. Νεκταρίου από
τη θέση του Πρωτοσυγκέλλου και μό-
νο έπειτα από σύγκληση Ιερατικού Συνε-
δρίου για το σκοπό αυτόν. Εκτιμώντας
την προσφορά του, τον ανακήρυξε Επί-
τιμο Πρωτοσύγκελλο και δήλωσε ότι θα
τον τιμήσει επισήμως κατά την ημέρα
της εορτής του Απ. Παύλου.

Πράγματι, το Σάββατο, στη διάρκεια
του πανηγυρικού Πολυαρχιερατικού
Εσπερινού της 28ης Ιουνίου, ο πολιός
Γέροντας τιμήθηκε με την ανακήρυξή
του σε Επίτιμο Πρωτοσύγκελλο της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Κορινθίας από τον
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυνο Β΄,
ο οποίος χάρισε τον Αρχιερατικό του
Σταυρό και του παρέδωσε επισκοπική
ράβδο, εξαίροντας την πλούσια πνευ-
ματική του προσφορά. Όλα αυτά έγι-
ναν με πρωτοβουλία του σεβ. Μητροπο-
λίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου, ο οποίος
και τον παρακάλεσε να συνεχίσει κατά
τον ίδιο τρόπο το πολύπλευρο κηρυκτι-
κό και κατηχητικό του έργο.

Ήταν μια λαμπρή τελετή που έτυχε της
επιδοκιμασίας όλων των παρευρισκο-
μένων. Ήταν μια σημαντική στιγμή για
όλους εμάς που μεγαλώσαμε με το κή-
ρυγμά του. Ήταν μεγάλη στιγμή γιατί
τιμήθηκε με αυτόν τον τρόπο ένας με-
γάλος εργάτης του Ευαγγελίου, που εξα-
κολουθεί να δίνει λαμπρό παράδειγμα
για μίμηση σε όλους. Μια στιγμή που
σίγουρα την άξιζε.

Όλα τα μέλη της Ένωσης Αποφοίτων
της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου
αισθάνονται υπερήφανα για τον μεγάλο
πνευματικό τους πατέρα, που ποικιλό-
τροπα έχει εκδηλώσει τη μεγάλη του αγά-
πη και τον συγχαίρουν ολόθερμα. 

ΤΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΠΑΤΗΡ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
έναν ένθερμο και ασίγαστο πρεσβευτή ο
οποίος, εάν τόσο πολύ εδώ στη γη ήταν
άοκνος συμπαραστάτης των εχόντων ανά-
γκη, πόσο μάλλον τώρα στον ουρανό,
ελευθερωμένος από τα δεσμά του σώμα-
τος, θα πρεσβεύει αδιαλείπτως για όλους
μας.

Το όνομά σας, αείμνηστε δάσκαλε, θα
είναι στα δίπτυχά μας μνημονευόμενον
στην Προσκομιδή κατά την τέλεσιν της
Θείας Λειτουργίας, με την πίστη και την
ελπίδα της καλής αντάμωσης πάλι στον
ουρανό.

Ο Κύριος της ζωής και του θανάτου
να αναπαύει την ψυχή σας εν σκηναίς δι-
καίων.

Σπ. Μεσσηνιώτης
Θεολόγος – Νομικός

ΠΕΤΡΟΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ

Του Νικόλαου Κ. Μαρκαντώνη
Επιτ. Σχολικού Συμβούλου Δ.Ε.

Δεν ήταν μόνο το υψηλό ανάστημα ούτε
το λαμπρό παράστημα του καθηγητή χι-
λιάδων μαθητών που είχαν το προνόμιο
να ακούσουν, να γνωρίσουν και να διδα-
χθούν από το λόγο και το παράδειγμά του.

Ο Π. Ξενικάκης διέθετε φυσικό χάρι-
σμα δασκάλου που σαγήνευε με την πα-
ρουσία, το λόγο και τη σοφία του. Μετρού-
σε η προσωπικότητα, το αδέκαστο του χα-
ρακτήρα και βέβαια ο τρόπος απονομής
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τη Σχολή µας 
Μνήµη Εµµανουήλ Φαρδούλη
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ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Σε πρόσφατο Δ.Σ. αποφασίστηκε η
διεξαγωγή μιας επταήμερης εκ-
δρομής στην Κωνσταντινούπολη

για τα μέλη της Ένωσης το πρώτο δεκα-
πενθήμερο του Οκτωβρίου. Η εκδρομή
θα γίνει οδικώς και το πρόγραμμα περι-
λαμβάνει δύο διανυκτερεύσεις στην Κο-
μοτηνή και τέσσερις στην Πόλη σε ξε-
νοδοχείο τριών ή τεσσάρων αστέρων με
πρωινό και γεύμα ή δείπνο. Η τιμή θα
είναι περίπου 300 ευρώ.

Θα έχουμε την ευκαιρία να επισκε-
φθούμε την Αγια-Σοφιά, την Παναγία
των Βλαχερνών, το Πατριαρχείο, τη Με-
γάλη του Γένους Σχολή, τον Ιππόδρο-
μο, το Υδραγωγείο, το Μπλε Τζαμί, το

Τοπ Καπί κ.ά. Θα κάνουμε κρουαζιέρα
στο Βόσπορο και θα δούμε την ανατο-
λική πλευρά της Πόλης. Θα περπατή-
σουμε σε χώρους ιστορικούς, που σημά-
δεψαν την Ιστορία, τη θρησκεία και τον
πολιτισμό μας. Φεύγοντας θα περάσου-
με από τα τείχη της Πόλης και την Πα-
ναγία του Μπαλουκλή, όπου βρίσκο-
νται οι τάφοι των Πατριαρχών.

Παρακαλούνται τα μέλη της Ένωσης
να δηλώσουν συμμετοχή στον γενικό
γραμματέα κ. Μιχάλη Μαρινό στο τηλέ-
φωνο 6944 58 15 83 και, εφόσον συγκε-
ντρωθεί ικανός αριθμός, θα πραγματο-
ποιηθεί η εκδρομή.

τις 27 Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο, θα επισκεφθούμε την Αίγινα έπειτα από 
τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ύδρας, Σπε-
τσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ, απόφοιτο της Σχολής. Θα επισκεφθούμε τον ιε-

ρό ναό του Αγίου Νεκταρίου και θα προσκυνήσουμε το σκήνωμά του. Στη συνέχεια 
θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον Σεβασμιώτατο και θα επισκεφθούμε
την πόλη. Το μεσημέρι θα συμμετάσχουμε σε γεύμα.

Πρέπει να αναχωρήσουμε από το λιμάνι μέχρι τις 8 το πρωί. Καλό είναι να 
συγκεντρωθούμε εκεί λίγο πριν από τις 8 για να πληρώσουμε ομαδικό εισιτήριο
με σημαντική έκπτωση. Οι ακριβείς ώρες αναχώρησης δεν έχουν καθοριστεί 
ακόμη από το λιμεναρχείο. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηλεφωνήσουμε στο γενικό γραμματέα 
της Ένωσης κ. Μιχάλη Μαρινό λίγες μέρες νωρίτερα στο τηλέφωνο 6944 58 15 83.

Πληροφορίες για τις ώρες αναχώρησης στο πρακτορείο Hellenic Seaways.
Με ιπτάμενα δελφίνια (Πύλη 8): τηλ.: 210 41 90 200
Με απλό καράβι: τηλ.: 210 41 17 341
Το Δ.Σ. καλεί όλους να συμμετάσχουν πρόθυμα σ’ αυτή την εκδρομή-προσκύ-

νημα, που θα αποτελέσει απαρχή για άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.

της αγάπης στους μαθητές του. Φειδωλός
στη χρήση μιας τέτοιας λέξης προτιμού-
σε να διαισθάνεται την επιδοκιμασία του
αντί να την εκφράζει με λόγια. 

Η εκπαιδευτική σταδιοδρομία του άρ-
χιζε κάτω από συνθήκες δύσκολες, γεγο-
νός όχι σπάνιο για την εποχή.

Στην Κρήτη και στην Εκκλησιαστική
Σχολή τοποθετείται το 1946, μόλις το
ιστορικό ίδρυμα αρχίζει ξανά τη λειτουρ-
γία του μετά τον φοβερό πόλεμο. Η φι-
λοξενία στο μοναστήρι της Χρυσοπηγής
Χανίων όσο και στην Αγία Τριάδα –την
παλαιά έδρα– όπου η Σχολή επιστρέφει
τον επόμενο χρόνο, οι όροι διαβίωσης
υπήρξαν εξαιρετικά δύσκολοι. Στο διά-
στημα αυτό ο Π. Ξενικάκης έδειξε πραγ-
ματική αγάπη στα παιδιά της Κατοχής
αλλά και σπάνιες διδακτικές αρετές.

Η μετάθεσή του στην Εκκλησιαστική
Σχολή Κορίνθου, όπου διέπρεψε για αρ-
κετά χρόνια, πρόσφερε τη δυνατότητα να
εκδηλώσει το ταλέντο του αναδεικνύο-
ντας λαμπρούς μαθητές. Πολλοί κατάκτη-
σαν υψηλά αξιώματα εκκλησιαστικά και
πολιτικά, έδρες σε πανεπιστήμια, ιδιαίτε-
ρα στις θεολογικές σχολές, αναγνωρίζο-
ντας πάντοτε στο πρόσωπό του το μέντο-
ρα της ανέλιξής τους.

Ο Π. Ξενικάκης πραγματοποίησε με-
ταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία έχοντας
και τη συμπαράσταση του αοίδιμου επι-
σκόπου Κορινθίας Προκόπιου Τζαβάρα,
ο οποίος τιμούσε το εξαίρετο ήθος και
αναγνώριζε τη συμβολή του στην πρόοδο
των ιεροσπουδαστών. 

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα κατα-
λαμβάνει θέσεις διευθυντού σε επώνυμα
διδακτήρια των Αθηνών και σχολάρχου
της ιστορικής Σχολής Βελλά των Ιωαννί-
νων. 

Με την ανάδειξή του σε γενικό επιθεω-
ρητή θα ολοκληρώσει την πλούσια στα-
διοδρομία του τιμώμενος από τους ανά
την Ελλάδα μαθητές και φίλους για τον
αδέκαστο χαρακτήρα και την προσφορά
του στην παιδεία.

Φεύγοντας για την αιωνιότητα ο σε-
βαστός δάσκαλος, ο περήφανος Κρητικός,
αφήνει παρακαταθήκη το υπέροχο παρά-
δειγμά του. Ένα παράδειγμα που σημαίνει
εντιμότητα, εργατικότητα, παιδαγωγικό
ήθος, συνέπεια και γενναιότητα.

Εμείς οι επιζώντες «άχρι της παρού-
σης ώρας», μαθητές, συνάδελφοι και φί-
λοι, εκφράζουμε τον δίκαιο έπαινο ευ-
γνωμοσύνης προς τον αείμνηστο δάσκα-
λο, ευχόμενοι όπως η παρουσία του ανά-
μεσά μας λάβει θετικό πρόσημο και ενώ-
πιον του δικαιοκρίτη!

Ανάµεσα στους πολλούς και άξιους διευθυντές
της Σχολής υπήρξε και ο αείµνηστος Εµµανουήλ
Φαρδούλης, ο οποίος υπηρέτησε κατά τα σχο+
λικά έτη 1965+1967. Ήταν ευσυνείδητος και
επαρκής εκπαιδευτικός, άριστος παιδαγωγός,
άξιος δάσκαλος, έντιµος άνθρωπος και ευσεβής
χριστιανός. Αγαπούσε τους µαθητές και δεν
εφείδετο χρόνου και κόπου για τη µόρφωσή τους
και την όλη διαβίωσή τους στη Σχολή.

cύο περιστατικά  που δείχνουν την προσω+
πικότητά του:

Παντελεήμονος Καρανικόλα (+), Μη-
τροπολίτου Κορίνθου: Θεομητορικά
Προσωνύμια.

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος, αυτός ο εκκλησιαστι-
κός οργανισμός με την τεράστια προσφο-
ρά, προέβη στην έκδοση του τελευταίου
πονήματος του Μακαριστού Μητροπολί-
του Κορίνθου κυρού Παντελεήμονος
(Κρανίδι 1919 + Λέσβος 16 Αυγούστου
2006) υπό τον τίτλο «Θεομητορικά προ-
σωνύμια».

Αποτελεί το κύκνειο άσμα του πολυ-
γραφότατου ποιμενάρχη της καθ’ ημάς
αγιότατης Αποστολικής Εκκλησίας, ένα
σύγγραμμα για το οποίο, όπως αναφέρει
χαρακτηριστικά στο προλογικό του ση-
μείωμα ο θεοφιλέστατος Επίσκοπος Φα-

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ
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Εκπαιδευτικοί που τίµησαν 
τη Σχολή µας 
Μνήµη Εµµανουήλ Φαρδούλη

Τις τελευταίες μέρες γίνεται
πολύ μεγάλος λόγος για 
τα προβλήματα της χώρας
και ιδιαίτερα για τη μεγάλη
ακρίβεια που επικρατεί στα
είδη ευρείας κατανάλωσης.
Η χώρα μας βρίσκεται 
στην τρίτη θέση μεταξύ 
των ευρωπαϊκών χωρών 
και τείνει να καταλάβει 
την πρώτη στο θέμα αυτό!
Όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί
αναλύουν το πρόβλημα,
διερευνούν τα αίτιά του, 
οι εφημερίδες κόπτονται για
το έγκλημα που συντελείται
και στηλιτεύουν την 
αδιαφορία της κυβέρνησης,
ο πρωθυπουργός της χώρας
κάνει έκκληση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ζητάει να ληφθούν μέτρα 
περιορισμού της ακρίβειας
κ.λπ. κ.λπ.

Όντως το πρόβλημα είναι
μεγάλο, κυρίως για τους 
χαμηλόμισθους (τη γενιά
των 700 ευρώ) και τους 
χαμηλοσυνταξιούχους. 
Είναι γεγονός επίσης ότι 
η αλόγιστη άνοδος 
της τιμής των καυσίμων 
συμπαρασύρει σε άνοδο 
τις τιμές πολλών προϊόντων.

Απ’ την άλλη η μανία του
κέρδους ωθεί παραγωγούς

και εμπόρους σε υπερβολές.
Ο λαός διαμαρτύρεται 

δίκαια γιατί οι τακτικές 
που δοκιμάστηκαν δεν 
απέδωσαν καρπούς. 

Η διαμαρτυρία όμως 
περιορίζεται σε συνθήματα
και αφορισμούς. Εδώ 
χρειάζονται λύσεις, και 
μάλιστα άμεσες, που θα 
έρθουν με δράση και 
συγκεκριμένες προτάσεις.
Όχι με γενικότητες και ευχές
του τύπου «να ενδιαφερθεί
το κράτος» κτλ. Δεν είναι 
η αντίδραση η λύση. 
Δε φτάνει. Χρειάζεται 
η προσωπική συμβολή 
του καθενός μας. Δεν 
αρκούν μόνο οι διάφορες
προτάσεις. Χρειάζεται 
η άμεση υλοποίησή τους. 
Κι αν για την κυβέρνηση 
αυτό είναι δύσκολο, εύκολο
είναι σε πολίτες ενεργούς 
να επιβάλουν τις λύσεις 
που επιθυμούν.

Αφού μας ενοχλεί 
η υπερτιμολόγηση 
των προϊόντων, γιατί 
τρώμε σε ακριβές ταβέρνες
ή γιατί πληρώνουμε 
τον καφέ μας πέντε και έξι
ευρώ, τη στιγμή που δίπλα
κοστίζει δύο; Γιατί δεν 
ενημερώνουμε τους 

αρμόδιους για κάθε 
απόπειρα υπερτιμολόγησης
σε βάρος μας;

Γιατί δε χρησιμοποιούμε
για λίγες μέρες μόνο 
τα μαζικά μέσα μεταφοράς
κλειδώνοντας το Ι.Χ. μας;
Φαντάζεσθε πού θα πήγαινε
η τιμή των καυσίμων;

Στη χώρα μας υπάρχουν
πάρα πολλές ενώσεις 
καταναλωτών, που έργο
τους έχουν την προστασία
του πολίτη από απόπειρες
εξαπάτησης. Γιατί δεν 
τις ειδοποιούμε, δε 
συμμετέχουμε ενεργά 
σ’ αυτές και δε 
συνεργαζόμαστε μαζί τους
για να βρούμε το δίκιο μας;

Γιατί θέλουμε το κράτος
να βρίσκεται απέναντί μας,
ενώ πρέπει να νιώθουμε 
φίλοι και συνεργάτες του;
Το κράτος πρέπει να 
υπηρετεί τον πολίτη, μερικές
φορές όμως παγιδεύεται και
δεν μπορεί να αντιδράσει
καίρια. Γι’ αυτό εμείς πρέπει
να το βοηθήσουμε και με τις
δικές μας προσπάθειες να
του δώσουμε τη δυνατότητα
να αντιδράσει. Μπορούμε,
αν θέλουμε, να επιβάλουμε
τις λύσεις που επιθυμούμε.
Αυτό όμως θα το πετύχουμε

μόνο με αγωνιστικότητα και
συνεργασία.

Όλα αυτά προϋποθέτουν
συνειδητοποίηση του ρόλου
μας, υπευθυνότητα και 
μαχητική διάθεση. Να 
καταλάβουμε ότι είμαστε
πιο δυνατοί από όλους και
να επιβάλουμε τη θέλησή
μας. Μέσω των ενώσεων
καταναλωτών να 
αναλάβουμε αγώνες: να μην
αγοράζουμε υπερτιμημένα
και να μη διστάζουμε να 
τα στερηθούμε για ένα 
μικρό διάστημα για 
το μακροπρόθεσμο καλό μας.
Σε χώρες όπου οι πολίτες
δραστηριοποιούνται 
δύσκολα γίνονται 
παράλογες αυξήσεις. 
Θυμάμαι κάποτε που 
ματαιώθηκε η αύξηση 
της τιμής του κρέατος 
στη Μεγάλη Βρετανία, 
επειδή οι νοικοκυρές 
αποφάσισαν να μην 
αγοράσουν για μία εβδομάδα.

Δράση λοιπόν και όχι 
μεμψιμοιρία και μετάθεση
ευθυνών. Δράση και 
συνεχής επαγρύπνηση 
για την υποβοήθηση 
του κράτους στη λήψη 
μέτρων υπέρ του πολίτη.

Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Ε Ι Σ
Δεν αρκεί η αντίδραση, χρειάζεται δράση

Ιούλιος 2008 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου 7

�� Με την κοίµησή του µέσα στη Σχολή ορίστηκε
επιτροπή από τους Κ. Καλογερόπουλο, Αθ. cέδε
και Α. Βάνταρη για να καταγράψει το ταµείο, κυ+
ρίως. Όταν, λοιπόν, ανοίχτηκε το συρτάρι του
γραφείου του έµειναν άναυδοι: τα χρήµατα βρέ+
θηκαν «καρφιτσωµένα» µε συνδετήρες, ακόµα
και τα κέρµατα…
�� Στο γραφείο του οικονόµου Αθ. cέδε παρευρί+
σκονται ο µακαριστός Μητροπολίτης Κυρός Πα+
ντελεήµων (Καρανικόλας) και γίνεται συζήτηση
για τον κοιµηθέντα Φαρδούλη οπότε, βουρκω+
µένος τονίζει: «Ποτέ δε συµφώνησα µαζί του, αλ+
λά ήµουν ήσυχος για τη Σχολή…» 
(Μικρό σχόλιο: Ήταν και οι δυο ισχυρές προσω+
πικότητες και η «διαφωνία» ήταν διαφορά γνώ+
µης, και φυσικά σεβαστής.)

Α. Βάνταρης, Καθηγητής της Σχολής

Μ. Κ.
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ναρίου κ. Αγαθάγγελος, «…ο ίδιος παρέ-
δωσε προς έκδοσιν ολίγους μήνας προ της
εις Κύριον εκδημίας του» και το συνολικό
περιεχόμενό του υποδηλώνεται στη συ-
στηματική καταγραφή ονομάτων, προ-
σωνυμίων, προσαγορευμάτων, επωνύμων,
εκφράσεων, αλληγοριών διά τη Θεοτόκο
Μαρία, την Υπερευλογημένη Παναγία μας,
και που φτάνουν στον εντυπωσιακό αριθ-
μό των 23.564 συνολικά.

Το σύγγραμμα αποτελεί έργο, όνειρο
και τάμα από τον καιρό της παραμονής
στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας στο
Άγιο Όρος, στο περιβόλι της Παναγιάς.

Καταστάλαγμα πολύχρονης μελέτης
και έρευνας στη λειτουργική υμνολογία
της Εκκλησίας (Μηναία, Παρακλητική,
Ακάθιστος Ύμνος) και σε πλήθος συγγρα-
φέων, συγγραμμάτων, περιοδικών, λεξι-
κών, εφημερίδων που αναλυτικά αναφέ-
ρονται και στα οποία με επιμέλεια παρα-
πέμπεται ο μελετητής και ο απλός ανα-
γνώστης. 

Η μακρόχρονη ποιμαντορία του, η
οποία συνοδεύεται από πλήθος συγγραμ-
μάτων, αναδεικνύει τον Μακαριστό Ιε-
ράρχη σε έναν από τους ποιοτικά και πο-
σοτικά σπουδαιότερους εκκλησιαστικούς
και πνευματικούς άνδρες της εποχής μας
και της σύγχρονης γραμματολογίας. Επί-
σης, τυγχάνει γενικότερης αναγνώρισης
μεταξύ του πνευματικού κόσμου της χώ-
ρας για τη βαθύτερη θεολογική του συ-
γκρότηση, το ορθόδοξο φρόνημα, την οξύ-
τητα της σκέψης του, με κορυφαία κατα-
ξίωσή του την ανακήρυξη από τη Θεολο-
γική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
σε επίτιμο διδάκτορα και τη βράβευσή
του από το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα,
την Ακαδημία Αθηνών, για «το συγγρα-
φικό και επιστημονικό του έργο, θεολογι-
κού, ιστορικού-φιλολογικού και κανονι-
κού περιεχομένου.

Με συγκίνηση, καθώς κρατώ στα χέ-
ρια μου αυτό το βιβλίο, φέρνω στη μνήμη
μου μια από τις τελευταίες για εκείνον
εορταστικές εκδηλώσεις στον εορτάζο-
ντα ιερό ναό του Απ. Παύλου. Μετά τον
πανηγυρικό εσπερινό, απευθυνόμενος
στον εκλεκτό συμφοιτητή και συνάδελφο
θεολόγο Δημ. Ράπανο, στο συμπολίτη,
πρόεδρο εφετών, Δημ. Στάθη και στο
γράφοντα τις απλές, αλλά με πολύ σεβα-
σμό αυτές σκέψεις, μας κάλεσε να μείνου-
με μαζί του. Εκεί, στο μικρό γραφειάκι στο
Ιερό. «Το γήρας και η ασθένεια», μας είπε,
«δε μου επιτρέπουν να συνοδεύσω την
περιφορά της Αγίας Εικόνας του Ουρα-
νοβάμονος, ιδρυτού και πολιούχου μας.
Και δε γνωρίζω –όπως κανένας από εμάς–
αν θα αξιωθώ να ξαναζήσω το μεγαλείο

Η  Σ Τ Η Λ Η  Τ Ω Ν  Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ω Ν
«Ενί δε εκάστω ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού».
(Εφεσ. Δ΄ 7 )

Σ’ αυτή τη σελίδα μπορεί κάθε μέλος της Ένωσης να στέλνει τις συνεργασίες του 
για δημοσίευση. Εφόσον είναι εφικτό, μπορούν να στέλνουν τα κείμενά τους σε 
δισκέτα υπολογιστή ή σε CD. Εννοείται βέβαια ότι λόγω στενότητας του χώρου 
οι επιστολές σας θα πρέπει να έχουν μειωμένη έκταση (έως 200 λέξεις). Με μεγάλη
μας χαρά θα δεχόμαστε υποδείξεις και προτάσεις σας για τη βελτίωση της ύλης 
και την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της ΕΝΩΣΗΣ μας.

Ζητούμε συγγνώμη που, λόγω πληθώρας ύλης, δεν μπορέσαμε να δημοσιεύσουμε
όλες τις συνεργασίες που στάλθηκαν. Αυτές θα δημοσιευθούν στο επόμενο φύλλο.

Μπορείτε να στέλνετε τις επιστολές σας στο ΦΑΞ 210 2819550 ή στη ΤΑΧΥΔΡ. 
ΘΥΡΙΔΑ 52057 τ.κ. 14401.

�� Αθήνα 04-06-08

Αγαπητέ Θανάση,
Συμπληρωματικά προς την πρότασή

μου για ειδική στήλη στη Φωνή των
Αποφοίτων με την ονομασία «Εμπει-
ρίες ζωής» ή «Σύντομη αυτοβιογραφία»
ή «Σταδιοδρομίες ζωής», σου στέλνω με
συνημμένο αρχείο κάποιες σκέψεις μου
που θα βοηθήσουν τα μέλη των απο-
φοίτων στην προτεινόμενη συγγραφή.
Η συντακτική επιτροπή θα θέσει, βέβαια,
τους περιορισμούς ως προς τη μέγιστη
έκταση του κειμένου.

Με εκτίμηση,
Γιάννης Σούλης

Ενδιαφέρουσα για την ανανέωση της
εφημερίδας μας κρίνεται η πρόταση του
κ. Γιάννη Σούλη για δημοσίευση αυτο-
βιογραφιών των συμμαθητών μας για
την καλύτερη επικοινωνία των αποφοί-
των της Σχολής μας μέσα από τη μνήμη
του παρελθόντος και τη συναισθηματική

φόρτιση που δημιουργούν. Η συντακτι-
κή επιτροπή μελετά το θέμα λαμβάνο-
ντας υπόψη και το υπόδειγμα αυτοβιο-
γραφίας που μας έστειλε ο κ. Γιάννης
Σούλης και στο επόμενο φύλλο θα σας
πληροφορήσει σχετικά. 

��Βέροια 17-04-2008

Αγαπητοί φίλοι και συμμαθητές,
Χαίρετε εν Κυρίω

Έλαβα το υπ’ αριθ. 10 φύλλο της Φω-
νής των Αποφοίτων. Η συγκίνηση με-
γάλη. Συγχαρητήρια στο νέο Δ.Σ. Σας
γνωρίζω ότι ο μακαριστός π. Άγγελος
Χατζόπουλος ήταν συγγενής μου. Οι
παπαδιές μας είναι αδελφές (και μάλι-
στα δίδυμες). Ήταν αξιόλογος κληρικός
και όπου υπηρέτησε πρόσφερε σημα-
ντικό (και όχι μόνο) έργο. Επειδή ασχο-
λούμαι λίγο με το γράψιμο, έχω κυκλο-
φορήσει πέντε βιβλία. Δυστυχώς έχουν
εξαντληθεί όλα. Ένα αντίτυπο μου έμει-
νε από το τέταρτο κατά σειρά βιβλίο

αυτής της εορτής». Και μέσα σ’ αυτή τη
συγκινησιακή ατμόσφαιρα άρχισε με εν-
θουσιασμό –παιδικό θα έλεγα αλλά και
με αγωνία «αν θα πρόφταινε»– να μιλάει
για το θαύμα. Το θαύμα χιλιάδων ονομά-
των με τα οποία η πίστη των ανθρώπων,
των πιστών, του ευσεβούς λαού μας εκ-
φράζει την ευλάβεια, την ελπίδα «την πά-
σαν ελπίδα μας…» στο Πανάγιο πρόσω-
πο της Μητέρας του Κυρίου και Σωτήρα
μας, τη Βασίλισσα Ουρανού και Γης, τη
Μητέρα της δικής μας ψυχής. Με πολλή
αγάπη –και εμάς ως εκπαιδευτικούς και
μάλιστα θεολόγους μας ξάφνιασε ευχάρι-
στα– έκανε επαινετική αναφορά στους
μαθητές και στη φιλόλογο κα Εύα Τσα-
ντόγλου της Β΄ τάξεως του Γυμνασίου Μα-
κρύγιαλου Πιερίας που κατέγραψαν περί-

που 2.000 ονόματα της Παναγίας και η
εργασία αυτών των παιδιών περιλαμβά-
νεται στις πηγές του συγγράμματος. Εί-
παμε εκείνο το βράδυ και άλλα πολλά.
Ακριβέστερα, εκείνος μιλούσε, συμβού-
λευε, κι εμείς, ως καλοί μαθητές, ακού-
γαμε.

Ο Μακαριστός δεν αξιώθηκε να δει
ολοκληρωμένο εκδοτικά το εξαίσιο δη-
μιούργημά του. Παρέδωσε τα χειρόγρα-
φα και εκφράζει την ευχή και τη βεβαιό-
τητά του «… ότι και εις το μέλλον θα
παραστεί και πάλιν η ανάγκη να γίνουν
κι άλλες συλλογές ονομάτων της, διά
την ανεξάντλητη Παναγιότητά της και
Υπερπολυωνυμία της Παναγίας μας».

Η Αποστολική Διακονία, της οποίας
στα πρώτα χρόνια της αρχιεροσύνης

8 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου Ιούλιος 2008
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Η  Σ Τ Η Λ Η  Τ Ω Ν  Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ω Ν
μου με τίτλο Οδωνυμικό Βέροιας και
σας το στέλνω.

Το πέμπτο μου βιβλίο έχει τίτλο Το Αρ-
κάδι της Λακωνίας. Μια που και αυτό
έχει εξαντληθεί, σας στέλνω φωτοτυπία
της παρουσίασής του από τον πρόεδρο
του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας κ. Ανα-
στάσιο Βασιάδη.

Με πολλή αγάπη και εκτίμηση
Πρωτοπρεσβύτερος Παν. Χαλκιάς,

Βέροια

Αιδεσιμότατε,
Με μεγάλη χαρά λάβαμε το βιβλίο σας

και σας ευχαριστούμε. Σε άλλη στήλη το
παρουσιάζουμε. Ευχόμαστε ο Θεός να
σας έχει καλά και να σας βοηθάει στο
έργο σας.

�� Ρέθυμνο 16-04-2008

Αγαπητοί φίλοι,
Μόλις πήρα το 10ο φύλλο της Φωνής

των Αποφοίτων με την πλουσιότερη εμ-
φάνισή του, σπεύδω να συγχαρώ τους
φιλότιμους συντελεστές του Δ.Σ. 

Θα έχετε μάθει ασφαλώς την εκδημία
του παλαιού, μακαριστού καθηγητή μας
Πέτρου Ξενικάκη, τον οποίο κηδεύσα-
με στις 6 Απριλίου στο χωριό του Με-
λισουργάκι Ρεθύμνης. 

Εύχομαι πληρότητα ζωής για όλους,
τους παλαιούς και νέους αποφοίτους,
το Δ.Σ. και τους φίλους Σ. Παπαδόπου-
λο, Η. Οικονόμου, Ν. Παπαδόπουλο, Δ.
Δρίτσα. 

Με αγάπη
Νικόλαος Μαστραντώνης

Επ. Σχ. Σύμβουλος Δ.Ε.

του διετέλεσε γενικός διευθυντής, εκπλή-
ρωσε την επιθυμία του και προέβη στην
καλαίσθητη έκδοση του πολύτιμου αυτού
συγγράμματος στο οποίο και μέσα από τις
υπέρ τετρακόσιες σελίδες του «προβάλ-
λεται η Μήτηρ του Θεού, τα ασίγητα με-
γαλεία της ανά τον κόσμο και αενάως
προς τον άνθρωπο κατακλυζόμενα θαύ-
ματά της». 

Του Μακαριστού Μητροπολίτου Κο-
ρίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και
Πολυφέγγους κυρού Παντελεήμονος αιω-
νία η μνήμη.

Φ. Παπαγεωργίου, θεολόγος

�� Π. Παναγιώτου Χαλκιά, εφημερίου
του ιερού ναού Αγ. Αναργύρων Βέροιας:
Οδωνυμικό Βέροιας

Μια πολυσέλιδη έκδοση 418 σελίδων,
καλαίσθητη και γραμμένη με μεράκι και
αγάπη για την πόλη όπου ζει ο συγγρα-
φέας και υπηρετεί ως πρωτοπρεσβύτερος
του ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος Κα-
ρυδιάς Βέροιας επί 33 χρόνια.

Το Οδωνυμικό είναι το τέταρτο από τα
πέντε βιβλία που έχει εκδώσει, τα οποία
έχουν ήδη εξαντληθεί! 

Ο σκοπός του συγγραφέα είναι να πλη-
ροφορήσει τους κατοίκους της Βέροιας
και να γνωστοποιήσει στους αναγνώστες
πρόσωπα, γεγονότα ή τοπωνύμια, για να
τους κάνει να μάθουν την ιστορία τους
και την καταγωγή τους. «Πες μου πού μέ-
νεις να σου πω ποιος ή τι είναι», αναφέρει ο
ίδιος σε υπότιτλο της πρώτης σελίδας. Κι
αλήθεια, μελετώντας τα σχόλια για τις διά-
φορες οδούς της Βέροιας, ξαφνιάζεσαι από
το πλήθος των ιστορικών δεδομένων και
το βάθος της έρευνας του συγγραφέα. 

Πρέπει να κόπιασε πολύ αναδιφώντας
πηγές, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και άλλο
υλικό. 

Πρέπει να ίδρωσε κυριολεκτικά για
να αντλήσει πληροφορίες από απογόνους
προσώπων που τιμήθηκαν και να τις επε-
ξεργαστεί κατάλληλα ξεχωρίζοντας το
αληθινό από το ψεύτικο ή το υπερβολικό.

Εμείς θέλουμε να τον συγχαρούμε για
το σπουδαίο έργο του και να του ευχηθού-
με να συνεχίσει να προσφέρει στους πολί-
τες της περιοχής του και σε όλους μας έρ-
γα τόσο σημαντικά.

Επίσης, τον ευχαριστούμε θερμά, επει-
δή φιλοξένησε στο 5ο φύλλο του περιο-
δικού Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, που
εκδίδει ο ίδιος, ένα πολύ ωραίο δισέλιδο
αφιερωμένο στο Εκκλησιαστικό Λύκειο
Κορίνθου.

�� Η Προκοπή, μηνιαία ανεξάρτητη δη-
μοσιογραφική έκδοση της πόλης του
Ιλίου. Εκδότης – Διευθυντής ο συμμαθη-
τής μας Αντώνιος Ι. Παναγιωτόπουλος.

Λάβαμε το υπ’ αριθ. 364 φύλλο της
εφημερίδας που εκδίδει ο συμμαθητής μας
Αντ. Παναγιωτόπουλος και πραγματικά
απολαύσαμε την άκρως ενδιαφέρουσα ύλη
της. Η Προκοπή δεν είναι ένα έντυπο με
τοπικές μόνο ειδήσεις αλλά έχει μεγάλη
ποικιλία θεμάτων (θρησκευτικών, πολιτι-
κών, ιατρικών κτλ.), ενδιαφέροντα άρθρα,
σχόλια, βιβλιοκρισίες, ανέκδοτα κ.ά.

Σημειώνουμε ένα άρθρο του διευθυ-
ντή της για το Πάσχα με τίτλο «Σηματο-
δοτήσεις», ένα δεύτερο του Σεβ. Μητρο-
πολίτου Καρπενησίου Κ. Νικολάου (Δρό-

σου), μαθητή της Σχολής μας, για την
κρίση της εποχής μας, άλλα για το Μακε-
δονικό, την αυτοδιοίκηση κ.λπ.

Ευχαριστούμε το συμμαθητή μας που
μας γνωστοποίησε μια τόσο φιλότιμη
προσπάθειά του και του ευχόμαστε να χι-
λιάσει τα φύλλα της εφημερίδας του.

��Φως Εσπερινό (Μαθητικές Κοινότητες
Πύργου). Ετήσια έκδοση, Πύργος 2008. 
Επιμέλεια: Του συμμαθητή μας, διευθυντή
του Εσπερινού Γυμνασίου και Λυκείου
Πύργου Ηλείας «Γιάννης Ζαπάντης» κ.
Βασίλη Σπηλιόπουλου

Μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια των
μαθητών του σχολείου με ποικίλα θέματα
πνευματικού, εκπαιδευτικού, ιστορικού,
τοπικού, κοινωνικού, εθνικού και θρη-
σκευτικού περιεχομένου, όλα καλογραμ-
μένα, από μαθητές που «μοιράζονται το
σχολείο με τον καθημερινό μόχθο και το
μεροκάματο. Πραγματικά, οι εργασίες των
μαθητών μάς εξέπληξαν. 

Ιδιαίτερα συγκινητικά είναι τα ποιή-
ματα που αναφέρονται στον εφιάλτη της
περσινής πυρκαγιάς που κατέκαψε την
Ηλεία.

Συγκινητικό είναι επίσης και το αφιέ-
ρωμα στους μαθητές του σχολείου, που
πέτυχαν την εισαγωγή τους σε μεγάλες
σχολές των πανεπιστημίων μας, όπως Νο-
μική Θράκης, Οδοντιατρική Θεσσαλονί-
κης και Αγγλικής Φιλολογίας Αθήνας.

Όλα τα κείμενα στοχεύουν στην κα-
λύτερη παρουσίαση και προβολή του έρ-
γου που παρέχεται στο σχολείο. «Συλλο-
γική εργασία για την προβολή και την κα-
ταξίωση του σχολείου και του έργου που
επιτελείται σ’ αυτό», γράφουν στο εισα-
γωγικό τους άρθρο. Ενός έργου, γράφου-
με εμείς, που έχει τύχει πολλών επαίνων
και επιδοκιμασιών από σπουδαίους αν-
θρώπους του πνεύματος. Χαρακτηριστι-
κή υπήρξε η συγχαρητήρια επιστολή του
Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρι-
στόδουλου.

Χάρη στις προσπάθειες του διευθυ-
ντή του το σχολείο έχει έναν ιδιαίτερο σύν-
δεσμο με την κοινωνία της πόλης αλλά
και με τη Μητρόπολη Ηλείας και τον Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη, παλαιό μαθη-
τή της Σχολής, κ. Γερμανό.

Το περιοδικό έχει λάβει ειδικό έπαινο
από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογρα-
φίας Αθανασίου Βασ. Μπότση!

Ευχόμαστε στο διευθυντή και στους
άλλους συντελεστές του περιοδικού, στους
διδάσκοντες και διδασκόμενους, να έχουν

εε νν ττ υυ ππ αα   ππ οο υυ   λλ αα ββ αα µµ εε
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Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Κορίνθου συμμετείχε στη
διάρκεια του σχολικού έτους 2007-2008 σε καινοτόμα προ-
γράμματα του Υπουργείου Παιδείας με ευρωπαϊκή συγχρημα-
τοδότηση, η ολοκλήρωση των οποίων έγινε με ημερίδα στο Γυ-
μνάσιο Βραχατίου με θέμα «Συμβουλευτική Σχέση – Έννοια,
Σκοποί, Μέθοδοι, Είδη της Συμβουλευτικής» και την πραγμα-
τοποίηση δύο ημερήσιων εκδρομών με εκπαιδευτικούς στό-
χους. Η παρουσίαση της εργασίας του σχολείου είχε θέμα
«Ποιμαντική Συμβουλευτική» και έγινε από τους μαθητές της
Γ΄ Τάξης με στόχο να προβάλουν στους συμμαθητές τους την
οπτική της Εκκλησίας στη συμβουλευτική σχέση.

Για τις ανάγκες του έργου που υλοποιείται στο πλαίσιο του
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ» υποέργο 04:

«Πιλοτική και διευρυμένη εφαρμογή Προγραμμάτων ΣΕΠ»
του Α.Π.Θ. πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Απριλίου 2008
μία εκδρομή με πρόγραμμα: «Λουτράκι, Θήβα, Λιβαδειά, Δελ-
φοί, Γαλαξίδι, Ναύπακτος, Λουτράκι». Η δεύτερη εκδρομή έγι-
νε με πρόγραμμα: «Λουτράκι, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου,
Ναύπλιο, Μυκήνες, Λουτράκι» την Τρίτη 6 Μαΐου 2008 για τις
ανάγκες του ίδιου προγράμματος.

Με τη λήξη του διδακτικού έτους μαθητές του Γενικού Εκ-
κλησιαστικού Λυκείου Κορίνθου και σπουδαστές του Εκκλη-
σιαστικού ΙΕΚ ετοίμασαν δείπνο στον προαύλιο χώρο του σχο-
λείου, ώστε ο αποχαιρετισμός μαθητών σπουδαστών, καθηγη-
τών και βοηθητικού προσωπικού του σχολείου να γίνει με
αγάπη και σε κλίμα ευχάριστο. 

Την Πέμπτη 15η Μαΐου μέλη του Δ.Σ.
της Ένωσης με πρόσκληση του διευ-

θυντή κυρίου Βλ. Ανδρικόπουλου και των
καθηγητών του Εκκλ. Λυκείου Κορίνθου
παραβρέθηκαν σε εκδήλωση-συζήτηση,
που έγινε στις εγκαταστάσεις του Λυκείου
στο Λουτράκι, σχετικά με το μέλλον του
Εκκλησιαστικού Λυκείου και με την έντα-
ξη των αποφοίτων του στην Ένωσή της.

Στην εν λόγω εκδήλωση προσκλήθη-
καν και προσήλθαν κληρικοί-απόφοιτοι
του Λυκείου από την Αττική και την Πε-
λοπόννησο. Σε αυτή την πρωτοβουλία
πρωτοστάτησε ο π. Κων/νος Τσουρέλης,
απόφοιτος του Λυκείου, εφημέριος του
Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτή-
ρος Καρυδιάς Κομοτηνής.

Μετά την υποδοχή των προσκεκλη-
μένων και το γεύμα, σε κλίμα εποικοδο-
μητικό έγινε εκτενής συζήτηση του θέμα-
τος και ανταλλαγή απόψεων.

Επισημάνθηκαν οι αδυναμίες στη ση-

μερινή λειτουργία των εκκλησιαστικών
λυκείων, ακούστηκαν προτάσεις ως προς
την ανατροφοδότηση του ενδιαφέροντος
για την εκκλησιαστική εκπαίδευση και
αναζητήθηκαν τρόποι δράσης σε συνερ-
γασία του Λυκείου με τις ιερές μητροπόλεις
και τις ενορίες. Κοινή ήταν η αίσθηση όλων
ότι η σημερινή λειτουργία των εκκλησια-
στικών λυκείων δεν ικανοποιεί και δεν
έχει μέλλον. Χρειάζεται αναθεώρηση της
εκκλησιαστικής εκπαίδευσης γενικότερα.

Εν συνεχεία συζητήθηκε το μέλλον
της Ένωσής μας. Τονίστηκε ιδιαίτερα η
ανάγκη η Ένωσή μας να διευρυνθεί με
την εγγραφή των νεότερων αποφοίτων
του Εκκλ. Λυκείου, ώστε να υπάρξει συ-
νέχεια, καθώς και να συσφιχθούν οι σχέ-
σεις των παλιών και των νεοτέρων. Δια-
φορετικά η Ένωση δε θα έχει μέλλον λό-
γω γήρανσης των μελών της.

Για το σκοπό αυτόν προτάθηκε να ορ-
γανώνονται τοπικές συναντήσεις-εκδη-

λώσεις των αποφοίτων της Ένωσης κατά
μητρόπολη ως ένα μέτρο που θα αναθερ-
μάνει τους συναισθηματικούς δεσμούς
των μελών.

Το Δ.Σ. της Ένωσης έκρινε θετική τη
συνάντηση, ευχαρίστησε τον κ. Ανδρικό-
πουλο και τους καθηγητές για την πρω-
τοβουλία τους και υποσχέθηκε στενή συ-
νεργασία του Δ.Σ. μαζί τους και με τους
μαθητές του Λυκείου. 

Συνάντηση στο Λύκειο

Από την εκδήλωση της 15ης Μαΐου.

ΤΤ ΑΑ   ΝΝ ΕΕ ΑΑ   ττ οο υυ   λλ υυ κκ εε ιι οο υυ

Από τις δύο ημερήσιες εκδρομές του Λυκείου.

Δραστηριότητες του Λυκείου
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υγεία και να συνεχίσουν την εξαίρετη προ-
σπάθειά τους για το καλό της κοινωνίας
μας.

�� Πολιτιστικό Βήμα Μεσινού, διμηνιαία
έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου των
απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κοριν-
θίας «Ο Άγιος Κωνσταντίνος». Έτος 4ο.
Αριθ. φύλλου 18.
Εκδότης – Διευθυντής: Λαλιώτης Ιωάν-
νης.

Μια έκδοση με ευχάριστη αύρα και
νοσταλγική ματιά στην ορεινή Κορινθία,
τη ζωή των κατοίκων και την πρόοδό τους.
Στόχος της έκδοσης η προσφορά των από-
δημων Μεσινιωτών στην ανάπτυξη του
Φενεού. 

Μια εφημερίδα με ποικίλη ύλη, θέματα
τοπικά, κοινωνικά, σατιρικά, επιστημονι-
κά κ.ά. 

Στο ένθετο έντυπο με τίτλο «Φενεά-
τικοι Αντίλαλοι» υπάρχουν λαογραφικά
θέματα, μύθοι, θρύλοι, παραδόσεις, όπως
τα ποιμενικά βαφτίσια μιας άλλης επο-
χής, ή ένα ανέκδοτο προικοσύμφωνο του
1887 από το Φενεό κ.λπ.

Κείμενα με πολύ ενδιαφέρον, ειδήσεις,
παρεμβάσεις, σχόλια, κείμενα ιστορικά,
αρχαιολογικά, πεποικιλμένα με σπαρτα-
ριστά ανέκδοτα και ενδιαφέροντα άρθρα. 

Μας έκανε εντύπωση ότι στο υποσέ-
λιδο κάθε σελίδας υπάρχουν παροιμίες
και μηνύματα γενικότερου ενδιαφέρο-
ντος, όπως για παράδειγμα: «Αν αφήνετε

το νερό να τρέχει σαν να μην τρέχει τίπο-
τα, τότε δε θα τρέχει τίποτα…» ή «Ο ευερ-
γετών δημιουργεί αχάριστους, ο δανεί-
ζων εχθρούς…» ή «Η φτώχεια είναι σαν
τη ζέστη^ δεν τη βλέπεις αλλά την αισθά-
νεσαι!»

Μακάρι κάθε φορά που παίρνουμε την
εφημερίδα να νιώθουμε όπως νιώσαμε με
αυτό το φύλλο.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους
συντελεστές της. 

«Ουκ απέθανεν αλλά καθεύδει…»

Στις 13 Ιουλίου 2008 συµπληρώνονται 50 χρόνια από την εις Κύριον
εκδηµία του Μακαριστού Μητροπολίτου Κορίνθου (1939+1949) και

µετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αµερικής (1949+1958) κυρού Μιχαήλ.
Σε ένδειξη τιµής και µνήµης σε αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα που

για δέκα χρόνια λάµπρυνε τον επισκοπικό θρόνο της Αποστολικής Μη+
τροπόλεως της Κορίνθου, παραθέτουµε σύντοµα το βιογραφικό του ση+
µείωµα.

Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αµερικής κυρός Μιχαήλ (κατά κόσµον
Θουκιδίδης  Κωνσταντινίδης) γεννήθηκε  στη Μαρωνεία Κοµοτηνής το
1892.

Το 1914 αποφοίτησε αριστούχος από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης.
Κατά το τελευταίο έτος της φοιτήσεώς του χειροτονήθηκε διάκονος και

ονοµάσθηκε Μιχαήλ.
Με την προτροπή του Οικουµενικού Πατριάρχου Γερµανού Έ , µετέβη

στη Ρωσία προκειµένου να φοιτήσει στις θεολογικές ακαδηµίες της Πε+
τρουπόλεως και του Κιέβου.

Εξαιτίας όµως του ξεσπάσµατος στη Ρωσία της Οκτωβριανής Επανα+
στάσεως αναγκάστηκε το 1919 να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη. Επι+
στρέφοντας χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και διορίστηκε προϊστάµενος
του Ιερού Ναού του Αγίου Στεφάνου.

Αργότερα, µε εντολή του Πατριαρχείου, αναλαµβάνει την τοποτηρη+
τεία της Μητροπόλεως Μαρώνειας και Θάσου.

Στη συνέχεια µεταβαίνει στην Αθήνα όπου διορίζεται από τον Αρχιε+
πίσκοπο Χρυσόστοµο Παπαδόπουλο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιε+
πισκοπής Αθηνών.

Εκπροσώπησε την Εκκλησία της Ελλάδος και το Οικουµενικό Πα+
τριαρχείο σε πολλά διεθνή συνέδρια.

Το 1939 εξελέγη από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος Μη+
τροπολίτης Κορίνθου.

Ως µητροπολίτης διακρίθηκε για το κοινωνικό, φιλανθρωπικό, ποιµα+
ντικό και συγγραφικό του έργο.

Με ανύστακτη στοργή και φροντίδα επισκεπτόταν ακόµη και τα πιο
αποµακρυσµένα χωριά της επαρχίας του. Στα δύσκολα χρόνια της ιτα+
λογερµανικής κατοχής συµπαραστάθηκε στο ποίµνιό του και ούτε για µια
στιγµή δεν το εγκατέλειψε.

Η µεγάλη του Χριστού Εκκλησία, αναγνωρίζουσα τη σπουδαία του

προσωπικότητα, τον εξέλεξε Αρχιεπίσκοπο Αµερικής στις 11 Οκτωβρίου
του 1949.

Η ενθρόνισή του έγινε στις 18 cεκεµβρίου του ιδίου έτους στον Ιερό
Ναό της Αγίας Τριάδος στη Νέα Υόρκη.

Η εκλογή και η εγκατάστασή του ως Αρχιεπισκόπου Αµερικής σήµα+
νε την έναρξη σηµαντικού έργου ποιµαντορίας και διακονίας.

Ωστόσο η αρχή του τέλους ξεκίνησε όταν ευρισκόµενος στη 14η κλη+
ρικολαϊκή συνέλευση ασθένησε και αναγκάσθηκε να υποβληθεί σε χει+
ρουργική επέµβαση.

Στις 13 Ιουλίου 1958 η καρδιά του σταµατά να χτυπά.
Ήρεµος και γαλήνιος παρέδωσε το πνεύµα στον Πλάστη και cηµιουρ+

γό του Θεό.
Ταπεινά και αδιάλειπτα ευχόµαστε και παρακαλούµε για την ανάπαυ+

ση της ψυχής του, της οποίας την ευαισθησία, τις διαθέσεις και τις προ+
θέσεις γνωρίζει µόνο ο Καρδιογνώστης Κύριος.

Καψάλης Γεώργιος 
φοιτητής Θεολογίας  

Ο καθεδρικός ναός του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο 
πριν από τον πόλεμο.
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ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΕΝΩΣΗ
ΜΑΣ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΠΟΡΟ

ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ. 

ΤΟ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΩΣ

ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΕΤΕ 
ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΑΣ. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

ΕΣΤΕΙΛΑΝ
ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥΣ

Αντωνόπουλος Μιχαήλ 80 
Γκουβίτσας Χρήστος 20 
Δάφνης Δημήτριος 20 
Δελής Παναγιώτης 20 
Δήμας Ηλίας 20 
Θεοδώρου Γρηγόριος 30
Καραγεώργος Γεώργιος 20 

Καρσιώτης Παναγιώτης 20 
Κροντήρης Ευάγγελος 20 
Μπίλιος Θωμάς 20 
Ντούλης Ιωάννης 30 
Παπαδόπουλος Αλέκος 20 
Παπαχρήστος Σταύρος 20 
Σπρέκος Δημήτριος 30
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Οπαράδοξος τίτλος του άρθρου µας αυτού
προφανώς παραπέµπει στις ποδοσφαι+

ρικές ανώνυµες εταιρείες. Ο γράφων ελπίζει να
µην παρεξηγηθεί για τη χρήση των τριών αρχι+
κών γραµµάτων, γι’ αυτό σπεύδει να εξηγήσει
τη σηµασία τους. Ο τίτλος µας προέρχεται από
την επιγραµµατική φράση του Απ. Παύλου:
«Νυνί δε µένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα·
µείζων δε τούτων η αγάπη» (Α΄ Κορινθ. 13, 13).
Αλλάζοντας τη θέση της ελπίδας µε την αγάπη
µπορούµε να αναγνώσουµε την περιεκτική αυ+
τή φράση, χωρίς να χάνει τίποτε από τη σηµα+
σία της, ως εξής: Πίστης, Αγάπη, Ελπίς. Έτσι
προέκυψε ο τίτλος του άρθρου µας διά το ευ+
µνηµόνευτο του περιεχοµένου του. Εάν εµβα+
θύνουµε στο λόγο αυτό του Απ. Παύλου, θα
διαπιστώσουµε ότι όντως στις τρεις αυτές λέξεις
εµπερικλείεται η ουσία του χριστιανισµού. Η
αλληλεξάρτηση και η αλληλοπεριχώρηση των
τριών αυτών βασικών θέσεων της χριστιανικής
βιοθεωρίας είναι προφανής. Στο πρόσωπο του
Απ. Παύλου οι τρεις αυτές αρετές βρήκαν την
ολοκληρωτική εφαρµογή τους.

Όταν λέγει: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εµοί
Χριστός» (Γαλ. 2, 20) εκφράζει τη βαθιά του πε+
ποίθηση ότι ο Χριστός «ήλθεν εις τον κόσµον
αµαρτωλούς σώσαι, ων πρώτος ειµί εγώ» (Τιµ. Α΄
1, 15). Σε άλλη επιστολή του διακηρύττει την πί+
στη του ότι η ζωή δεν έχει νόηµα χωρίς τον Χρι+
στό: «Εµοί γαρ το ζην Χριστός και το αποθανείν
κέρδος» (Φιλιππ. 1, 21). Έχουµε άραγε εγκύψει
στην ουσία και στο βάθος αυτών των λόγων; Με
αυτούς τους λόγους, που είναι απόσταγµα βιω+
µατικής εµπειρίας της «εν Χριστώ» πίστεώς του,
επικυρώνει τον ορισµό που δίνει σ’ αυτήν ο
ίδιος: «Έστι δε πίστις ελπιζοµένων υπόστασις,
πραγµάτων έλεγχος ου βλεποµένων» (Εβρ. 11, 1).
Στον ορισµό αυτό υπάρχει η άµεση σχέση της
πίστεως µε την ελπίδα, όπως αυτή νοείται στο
πλαίσιο της χριστιανικής διδασκαλίας και βιο+
θεωρίας. Η χριστιανική ελπίδα έχει χαρακτήρα
υπερβατικό. Στην ουσία είναι προσδοκία του

Θεού και προσµονή της αιώνιας ζωής: «Επ’ ελ	
πίδι ζωής αιωνίου, ην επηγγείλατο ο αψευδής Θεός
προ χρόνων αιωνίων» (Τίτ. 1, 2). Ο έτερος µεγά+
λος Απόστολος συνδυάζει την πίστη και την ελ+
πίδα: «Την πίστιν υµών και ελπίδα είναι εις Θεόν»
(Α΄ Πετρ. 1, 21). «Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών
και ζωήν του µέλλοντος αιώνος» (Σύµβολο της
Πίστεως, άρθρα 11 και 12).

Η ελπίδα τρέφεται από την πίστη, αλλά και
ζωογονεί την πίστη. Ο χριστιανός πιστεύει ότι
ο Χριστός είναι η ελπίδα των πιστών. Μαζί µε
τον Απ. Παύλο αναφωνεί: «Ο δε Θεός της ελπί	
δος πληρώσαι υµάς πάσης χαράς και ειρήνης…»
(Ρωµ. 15, 13). Γι’ αυτό ο χριστιανός είναι αισιό+
δοξος. Γιατί η χριστιανική ελπίδα είναι ελπίδα
του «είναι» και του «υπάρχειν» και όχι του
«έχειν».

Η πίστη του χριστιανού εκδηλώνεται
έµπρακτα: «…πίστις δι’ αγάπης ενεργουµένη»
(Γαλ. 5, 6) τονίζει ο Απ. Παύλος. Στην αρχή του
άρθρου αναφέρθηκε το «…µείζων δε τούτων η
αγάπη», ενώ σε άλλη επιστολή του τη χαρακτη+
ρίζει «σύνδεσµον της τελειότητος» (Κολ. 3, 14). Ο
λόγος του Χριστού είναι σαφής: «Εντολήν και	
νήν δίδωµι υµίν ίνα αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγά	
πησα υµάς…» (Ιωάν. 13, 34). Και σε άλλη περί+
πτωση διευκρινίζει: «Εγώ δε λέγω υµίν, αγαπάτε
τους εχθρούς υµών» (Ματθ. 5, 44). Θα ήταν πα+
ράλειψή µας εάν δεν κλείναµε τη σύντοµη αυ+
τή αναφορά µας στο τρίπτυχο της χριστιανικής
πίστης και ζωής µε τον υπέροχο ύµνο της αγά+
πης του Απ. Παύλου: «Εάν ταις γλώσσαις των αν	
θρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε µη έχω,
γέγονα χαλκός ηχών ή κύµβαλον αλαλάζον…» (Α΄
Κορ. 13, 15). Τα τρία αρχικά γράµµατα του τίτλου
του άρθρου µας ας γίνουν οδοδείκτες της καθη+
µερινής µας ζωής.

*. *ρίτσας διδάκτωρ θεολογίας, 
επίτιµος σχολικός σύµβουλος
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