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«Μυστήριον ξένον και παράδοξον»
του Φώτη Γ. Παπαγεωργίου, Θεολόγου

Ομοιάζει, ισχυρίζονται πολλοί και
ίσως δεν απέχουν από την αλή-

θεια, η σημερινή κοινωνία με ζούγκλα.
Οι άνθρωποι γίνονται θηρία που αλ-
ληλοσπαράσσονται, αλληλοεξοντώ-
νονται, αλληλομισούνται.

Ένας κόσμος χωρίς αγάπη, με έλ-
λειμμα καλοσύνης, άνευ ηθικής, χω-
ρίς ανωτερότητα, χωρίς αισθήματα και
Αρετή. Ένας κόσμος χωρίς Θεό και
πίστη.

Ένας εντέλει τραγικός άνθρωπος,
σ’ ένα αποπνικτικό και θολό περιβάλ-
λον, χωρίς προοπτική και με προβλη-
ματικό μέλλον.

Μακριά από τη χαρά του Χριστού,
την ελπίδα της αναγέννησης ανθρώ-
πων και κοινωνιών, που ανέτειλε από
και μέσα στο ταπεινό Σπήλαιο της Βη-
θλεέμ. Δύο χιλιάδες χρόνια τώρα βιώ-
νουμε πολλοί από εμάς μόνο ως κο-
σμικό γεγονός τα Χριστούγεννα. Αγω-
νία και λαχτάρα πώς θα γεμίσουμε σπί-
τια, δρόμους και πλατείες με λάμπες
και λαμπιόνια· πώς δε θα λείψει τίποτε
από εκείνα τα υλικά αγαθά που ζητάμε
εμείς και συνηθίσαμε και τα παιδιά μας
να ζητούν στις εορτάσιμες ημέρες.

Για τον άλλο στολισμό, τον άφθαρ-
το της ψυχής, καμία αγωνία. Γιορτά-
ζουμε τα Χριστούγεννα χωρίς την πα-
ρουσία του Χριστού. Καράβι ακυβέρ-
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νητο στο πέλαγος της ζωής μας χωρίς
στο τιμόνι τον ίδιο τον Χριστό.

Αλήθεια, πόσο αλλιώτικη θα ήταν
η ζωή μας αν εμπιστευόμασταν ΕΚΕΙ-
ΝΟΝ. Αν πιστεύαμε στο μυστήριο της
θείας ενανθρωπήσεως, αν λέγαμε σε
ΕΚΕΙΝΟΝ με όλη τη δύναμη της ψυχής
και της καρδιάς μας «Κύριε, μη εγκα-
ταλείπεις ημάς». Αν πιστεύαμε πραγ-
ματικά ότι είναι ο «Εμμανουήλ» των
Γραφών, που σημαίνει «ο Θεός είναι μα-
ζί μας». Αν του ζητούσαμε να ακούσει
την προσευχή μας και να μείνει κοντά
μας, όπως του ζήτησαν οι δύο μαθη-
τές, ο Λουκάς και ο Κλεόπας, με εκεί-
νη την εγκάρδια παράκληση «Κύριε,
μείνον μεθ’ ημών» (Λουκ. ΚΔ΄ 29).

Μείνε μαζί μας για να κατευθύνεις

τις σκέψεις μας, να φωτίζεις τις επι-
διώξεις μας, να ρυθμίζεις τις ενέργειές
μας, να μας δείξεις το δρόμο και την
αλήθεια αφού Εσύ είσαι «Η οδός, η
αλήθεια και η ζωή» (Ιω. ΙΔ́  6). Κουρα-
σμένος στρατοκόπος της ζωής –λέει ο
ποιητής– ο σημερινός άνθρωπος ανα-
ζητάει, όπως έκανε πάντοτε, το φως.

Και στη διαχρονική τους πορεία οι
άνθρωποι είδαν και γνώρισαν «χίλια
φώτα» μα κανένα δεν ήταν το φως (Γ.
Βερίτης). Το φως το αληθινό.

Έτσι ήταν μέχρι τότε που «ήλθε το
πλήρωμα του χρόνου» (Γαλ. Δ́  4). Μέ-
χρι εκείνη τη νύχτα, που φωτίστηκαν
τα πάντα. «Αυτός γαρ (ο του Θεού Λό-
γος) ενηνθρώπησεν, ίνα ημείς θεοποιη-
θώμεν» (Μέγας Αθανάσιος). Μέχρι
εκείνη την Άγια Νύχτα, που η φύση όλη,
κτιστή και άκτιστη, άγγελοι και άν-
θρωποι, ποιμένες και ποίμνια βίωσαν
«Μυστήριον ξένον και παράδοξον…»

Από τότε μέχρι σήμερα και για πά-
ντα, σε μία μυστική τελετουργία «Χρι-
στός γεννάται…» Χριστός γεννάται
και αναγεννάται το ανθρώπινο. Σ’ αυ-
τή τη θεία αναγέννηση είμαστε όλοι
προσκεκλημένοι. «Δος μοι, υιέ, συν
καρδίαν» (Παροιμ. ΚΓ 26) λέγει ο Θεός.

Αλήθεια πώς απαντάμε στο προ-

σκλητήριο; Θέλουμε να δώσουμε την
καρδιά μας στον Χριστό; Να γίνει η
καρδιά μας θρόνος και κατοικητήριο
Θεού;

Εκείνη τη νύχτα της μεγάλης τα-
πείνωσης, για την αγία οικογένεια «ουκ
ην αυτοίς τόπος εν τω καταλύματι»
(Λουκ. Β 7) και φιλοξενήθηκε και γεν-
νήθηκε στο άσημο μέχρι τότε σπήλαιο.
Το ευλογημένο Σπήλαιο της Βηθλεέμ.
Είμαστε και σήμερα προετοιμασμένοι
για μια τέτοια φιλοξενία; Έξω από της
ψυχής μας τα πρόθυρα, στην πόρτα της
καρδιάς είναι ο ίδιος ο Χριστός. Στέκε-
ται με υπομονή και περιμένει. Ψάχνει
να βρει τόπο και κατάλυμα να γεννη-
θεί. Κύριε, σήμερα, αύριο, κάθε στιγμή
της ζωής μας έρχονται Χριστούγεννα.
Έρχου, Κύριε, προσπαθούν τα παιδιά
σου να είναι η φάτνη της ψυχής μας,
όσο το δυνατόν κατά το ανθρώπινο, ο
κατάλληλος χώρος να γεννηθείς Εσύ,
ο ΙΗΣΟΥΣ, ο Σωτήρας μας. Έλα μέσα
στην ψυχή μας, Κύριε, και αναγέννησέ
μας. Για να ζήσουμε όλοι μαζί και ο κα-
θένας ξεχωριστά στο ΦΩΣ και στην
αλήθεια των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Για σή-
μερα· για τον νέο χρόνο που έρχεται·
για πάντα.  
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Επειδή πολλά μέλη 

της  Ένωσης έστειλαν 
συνεργασίες πολυσέλιδες, 
που είναι πολύ δύσκολο να 

δημοσιευτούν στον περιορισμένο
χώρο της εφημερίδας μας, 

σας παρακαλούμε να τηρείτε 
τον περιορισμό των 200-300

λέξεων που έχει οριστεί 
από την αρχή.
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Τα Χριστούγεννα σαν ξεχωριστή γιορτή διαμορφώθη-
καν και αναπτύχθηκαν αργά. Προηγήθηκε ο εορτα-

σμός των Θεοφανίων, που εορτάζονταν μαζί με τη Γέννηση
στη Δυτική και λίγο μετά στην Ανατολική Εκκλησία.

Επί Πάπα Ιουλίου Ά  (336-332) τα Χριστούγεννα στα-
μάτησαν να γιορτάζονται μαζί με τα Θεοφάνια και θεσπί-
σθηκε ως επέτειος η 25η Δεκεμβρίου. Για την ημέρα που
γεννήθηκε ο Χριστός υπήρχε διχογνωμία από τους Πατέ-
ρες της Εκκλησίας: ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς υποστήριζε
ότι ο Χριστός γεννήθηκε τη 17η Νοεμβρίου, ο Επιφάνιος
τον Ιανουάριο, άλλοι Μάρτιο, Απρίλιο ή Μάιο. Πρώτοι
όρισαν την 25η Δεκεμβρίου ο Σέξτος ο Αφρικανός και ο
Ιππόλυτος. Η αιτία για την καθιέρωση αυτής της ημερο-
μηνίας δεν έχει εξακριβωθεί θετικά. Κατόπιν έρευνας των
αρχείων της Ρώμης, όπως πιστεύεται, επί της απογραφής
που έγινε επί αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου, σε
συνδυασμό με υπολογισμό ρήσης του Ευαγγελίου (το
οποίο και συνέτεινε) του Προδρόμου λεχθείσα περί τον
Χριστόν: «Εκείνος δει αυξάνειν, εμέ δε ελατούσθαι» (Ιωάνν.
γ΄ 30). Με βάση αυτή την υποθετική πηγή, η Γέννηση του
Χριστού ορίσθηκε κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, όπου και
αρχίζει η αύξηση των ημερών. Η 25η Μαρτίου θεωρείτο ως
η αρχή της άνοιξης, ημέρα έναρξης της εαρινής ισημερίας.
Αυτή η ημέρα για τους χριστιανούς ήταν η πρώτη ημέρα
της Δημιουργίας και συγχρόνως η αρχή της πνευματικής
δημιουργίας των ανθρώπων με τον Ευαγγελισμό της Θεο-
τόκου. Επομένως η Γέννηση τοποθετήθηκε εννιά μήνες
μετά την άσπορη σύλληψη της Θεοτόκου, δηλ. στις 25 Δε-
κεμβρίου. Άλλοι υποστηρίζουν ότι στον καθορισμό της
25ης Δεκεμβρίου ως ημερομηνίας εορτασμού συντέλεσαν
προφανώς η μεγάλη εθνική εορτή των γενεθλίων του αήττη-
του θεού Ηλίου και ο εορτασμός των γενεθλίων του Μίθρα.

Η Εκκλησία, φαίνεται, θέλησε να υποκαταστήσει την
ειδωλολατρική γιορτή του αήττητου Ηλίου με τη γιορτή
του πνευματικού ήλιου, δηλ. του Χριστού. Συνεπώς, όταν
ο χριστιανισμός έγινε η επίσημη θρησκεία της αυτοκρα-
τορίας, προσπάθησε να αφομοιώσει και να δώσει νέα διά-
σταση και νέα σημασία σε πανάρχαια λατρευτικά έθιμα
και λατρευτικές συνήθειες αιώνων. 

Από τη Δύση ο εορτασμός της Γεννήσεως στις 25 Δεκεμ-
βρίου πέρασε και στην Ανατολή γύρω στο 376. Το 386 ο Αγ.
Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρότρυνε την Εκκλησία της Αντιό-
χειας να συμφωνήσει στην 25η Δεκεμβρίου ως ημέρα εορτα-
σμού της Γέννησης. Χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια και πο-
λύχρονοι αγώνες, προκειμένου να πεισθούν όσοι θεωρού-
σαν τη νέα γιορτή απαράδεκτη καινοτομία και νεωτερισμό.

Με την πάροδο του χρόνου επικράτησε σε όλο τον χρι-
στιανικό κόσμο εκτός από τους Μονοφυσίτες χριστιανούς
(Αρμένιους, Αβησσυνούς και Κόπτες) που συνεχίζουν το
συνεορτασμό με τα Θεοφάνια.

Το 529 ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός απαγόρευσε την
εργασία και τα δημόσια έργα κατά τη διάρκεια των Χρι-
στουγέννων, τα οποία ανακήρυξε δημόσια αργία. Μέχρι  το
1100, καθώς είχε επεκταθεί η δράση των ιεραποστολών στις
παγανιστικές ευρωπαϊκές φυλές, όλα τα έθνη της Ευρώπης
γιόρταζαν τα Χριστούγεννα. Εντούτοις, αργότερα, εξαιτίας
της Μεταρρύθμισης απαγορεύτηκε ή περιορίστηκε κατά
περιόδους η τήρηση του εορτασμού τους σε διάφορες χώ-
ρες της Ευρώπης και στην Αμερική, καθώς θεωρείτο ότι
περιλάμβανε σε μεγάλο βαθμό ειδωλολατρικά στοιχεία.

Η Δύση, λοιπόν, πήρε από την Ανατολική Εκκλησία τη
γιορτή των Θεοφανίων και η Ανατολή παρέλαβε από τη
Δυτική Εκκλησία τη γιορτή των Χριστουγέννων. 

H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Το Δ.Σ.
εύχεται σε εσάς 

και στις οικογένειές σας

καλά χριστούγεννα
&

ευτυχές το νέο έτος !

Το Δ.Σ.
εύχεται σε εσάς 

και στις οικογένειές σας

καλά χριστούγεννα
&

ευτυχές το νέο έτος !

του Μιχάλη Καλλαρά, Θεολόγου, Αντιπροέδρου Δ.Σ. της Ένωσής μας
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ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Αισθήματα βαθύτατης λύπης έχει προ-
καλέσει σε όλους μας η πρόσφατη κα-
τάργηση του Εκκλησιαστικού Λυκείου
Κορίνθου από το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων και η προσάρτη-
σή του στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Πα-
τρών. Έσβησε πλέον αυτό που όλοι
μας θεωρούσαμε ως συνέχεια της έν-
δοξης Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίν-
θου. Τελείωσε ένας κύκλος δόξας λα-
μπρής και μεγάλων επιτυχιών. «Ου πα-
γάν λαλέουσαν, απέσβετο…» Έσβησε
το κερί που φώτιζε… Χάθηκε ό,τι μας
συνέδεε με το παρελθόν μας, με τα
παιδικά μας χρόνια, κι έμειναν πια μό-
νο οι μνήμες. 

Τι κρίμα για όλους μας! Κανένας δεν
ήθελε να το πιστέψει. Ακόμα κι όταν
όλα έδειχναν ότι δεν υπήρχε ελπίδα.
Για εμάς τους αποφοίτους της Σχολής,
που βλέπαμε στο Εκκλησιαστικό Λύ-
κειο τη συνέχεια της ένδοξης ιστορίας
της Σχολής μας, αυτό ήταν μεγάλο
πλήγμα. Η Ένωσή μας αγκάλιασε την
προσπάθεια του Λυκείου, του Διευθυ-
ντή και του Συλλόγου των καθηγητών,
παρενέβη πολλές φορές στις τοπικές

αρχές (Δήμο Λουτρακίου, Νομαρχία
Κορινθίας κτλ.) για τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των μαθητών, τον
εξοπλισμό των κοιτώνων και τον κα-
θαρισμό του περιβάλλοντος χώρου.
Άλλαξε το Καταστατικό της, για να συ-
μπεριλάβει ως μέλη τους αποφοίτους
του Λυκείου, βρισκόταν σε διαρκή συ-
νεργασία με το Διευθυντή κύριο Βλά-
σιο Ανδρικόπουλο και με διάφορες άλ-
λες ενέργειες έδειξε το μεγάλο της εν-
διαφέρον γι’ αυτό το Σχολείο.

Τώρα πια τέλειωσαν όλα. Η Πολι-
τεία έσπευσε στην κατάργηση του Λυ-
κείου, «λόγω ελλείψεως μαθητών»…

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ 
Κι εφέτος το Δ.Σ. αποφάσισε η νέα μας
συνάντηση να γίνει στον φιλόξενο ναό
του Αγ. Ελευθερίου Αχαρνών, το Σάβ-
βατο 19 Φεβρουαρίου 2011, όπου θα
τελεσθεί η Θεία Λειτουργία και το
μνημόσυνο των τεθνεώτων Ιεραρχών,
Διευθυντών και καθηγητών της Σχο-
λής μας και σπουδαστών σε όλη τη
διάρκεια λειτουργίας της. Έχουν προ-
σκληθεί και Αρχιερείς που θα χοροστα-
τήσουν καθώς και ιερείς συμμαθητές
που θα συμβάλουν στον πανηγυρικό
χαρακτήρα της ακολουθίας. 

Θα ακολουθήσει δεξίωση στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού και
ομιλίες ενδιαφερομένων. Στο τέλος της
εκδήλωσης θα λάβουν χώρα οι αρχαι-
ρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.
της Ένωσής μας.

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΑΙΜΑ
Στις 19 Φεβρουαρίου 2011, όπως προα-
ναφέρθηκε, θα σπεύσουμε όλοι να ψη-
φίσουμε για την εκλογή νέου Δ.Σ. της
Ένωσής μας. Η άσκηση του δημοκρα-
τικού μας αυτού δικαιώματος όμως
πρέπει να συνοδεύεται και από έναν
αέρα ανανέωσης. Καλό είναι να κα-
τατεθούν όσο το δυνατόν περισσότε-
ρες υποψηφιότητες και να εκλεγούν
νέα μέλη στο Δ.Σ., με νέες ιδέες, νέες
τακτικές, νέες προτάσεις, που με την
όρεξη και τη φαντασία τους θα ανα-
νεώσουν και θα αναδείξουν την Ένω-
σή μας, υλοποιώντας τους στόχους της.
Περιμένουμε λοιπόν όλους όσοι το
επιθυμούν να υποβάλουν την αίτησή
τους μέσα στα χρονικά περιθώρια που
πρέπει (δηλ. μέσα σε ένα μήνα προ των
εκλογών) και να γνωστοποιήσουν σε
όλους την πρόθεσή τους.  

ΤΤ ΑΑ   ΝΝ ΕΕ ΑΑ   ΜΜ ΑΑ ΣΣ

Στιγμιότυπα από την περσινή κοπή της πίτας της Ένωσης.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. της «Ένωσης Αποφοίτων Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου»

Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:
Το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2011 θα γίνει η ετήσια συνάντηση των αποφοίτων στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθε-
ρίου Αχαρνών για την τέλεση της καθιερωμένης Θείας Λειτουργίας και του μνημοσύνου των αποβιωσάντων κα-
θηγητών και μαθητών της Σχολής, καθώς και για την κοπή της πίτας.

Β. ΚΑΛΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (Άρθρ. 17, 20) τα μέλη της Ένωσης σε τακτική εκλογο-απολο-
γιστική Γενική Συνέλευση μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στην αίθουσα εκδηλώσεων του ναού, στις 11:00 π.μ.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ανάγνωση και έγκριση του Απολογισμού και Ισολογισμού Οικ. Έτους 2010.
Ανάγνωση της Έκθεσης της Ε.Ε.
Έγκριση της Οικονομικής Διαχείρισης του Οικ. Έτους 2010 και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων Οικ. Έτους 2011.
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
Ανακοίνωση του ψηφοδελτίου.
Ψηφοφορία για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

Γ. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ΟΤΙ:
Αν η Συνέλευση δεν έχει απαρτία, θα επαναληφθεί έπειτα από δεκαπέντε (15) ημέρες στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα
και με τα ίδια θέματα, με τα μέλη που θα είναι παρόντα.
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά και ταμειακώς εντάξει μέλη.
Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθεί τριάντα (30) ημέρες πριν από τις εκλογές.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΙΝΟΣ

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.


 Ι Ε ΥΚΡ ΙΝ Ι ΣΗ
Τα κείµενα που δηµοσιεύουµε 

στην εφηµερίδα µας δεν υφίστανται 
έλεγχο και απηχούν τις απόψεις 

των συντακτών τους.

ΕΣΤΕΙΛΑΝ
ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥΣ

Ζητούμε συγγνώμη από τους αναγνώστες γιατί από δική μας
αμέλεια δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φύλλο κατάσταση
συνδρομητών παρελθόντος έτους. Επανορθώνουμε σήμερα,
με την ελπίδα ότι δε θα επαναλάβουμε το λάθος, και δημο-
σιεύουμε τα πραγματικά στοιχεία:

Για το 2010

Κατσέλης Κωνσταντίνος 50, Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος 10,
Βουρλής Αθανάσιος 30, Παρασκευόπουλος Αλέξανδρος 30,

Ζήκος Κωνσταντίνος 20, Μητροπολίτης Μαντινείας και 
Κυνουρίας Αλέξανδρος 100, Σουλάνδρας Βασίλειος 20, 

Σπυρόπουλος Χριστόφορος 50, Σιγαλός Ιωάννης 30, 
Ζαχαρόπουλος Ιωάννης 50, Παπαδάς Ευάγγελος 25, 
Χρυσικάκος Ευστράτιος 20, Σάρκος Δημήτριος 30, 

Καναβάρος Ελευθέριος 30, Άνθιμος Ανδρέας 20, Θανούκος
Ηλίας 20, Καβαλιεράτος Φώτιος 20, Ψυχογιός Αθανάσιος 100,

Ξένος Αλέξιος 20, Παπαδόπολος Χαράλαμπος 20
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Το Εκκλησιαστικό Λύκειο Κορίνθου δεν υπάρχει πια και από το επόμενο φύλλο η στήλη αυτή θα καταργηθεί. 
Σαν επιμύθιο αυτής της υπόθεσης δημοσιεύουμε την αλληλογραφία μεταξύ του Διευθυντή του Λυκείου κ. Βλάσιου
Ανδρικόπουλου και του Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Διονυσίου. Οι αναγνώστες ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

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

Αγαπητέ κύριε,
Σας ευχαριστώ για τη μέχρι τώρα συνεργασία σας στα

καλέσματά μας, αφού με τις δημοσιεύσεις των επιστολών
μας στηρίξατε όσο μπορούσατε το Εκκλησιαστικό Λύκειο
Κορίνθου, και σας παρακαλώ για τελευταία φορά, ως διευ-
θυντής του Σχολείου μας, να δημοσιεύσετε τη σημαντική
αυτή επιστολή που σας στέλνω, η οποία αναφέρεται στους
λόγους για τους οποίους κλείνουν τα μισά από τα Εκκλη-
σιαστικά μας Σχολεία, ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος.

Λουτράκι, 29/07/2010
Ο Διευθυντής

Βλάσιος Ανδρικόπουλος
Φυσικός

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ: 
ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟN 

Α. Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου (7τάξια): Ιδρύθη-
κε το 1924 από το Μητροπολίτη Κορίνθου Δαμασκηνό και
έκλεισε το 1971 επί χούντας με απόφαση της Ιεράς Συνόδου
με Αρχιεπίσκοπο τον Ιερώνυμο Ά.

Β. Εκκλησιαστικό Λύκειο Κορίνθου: «Εξορίστηκε»
στην περιοχή Κατουνίστρα Λουτρακίου. Λειτούργησε από
το 1977 ως 4τάξιο μέχρι το 2006 και ως 3τάξιο από τότε μέ-
χρι και το 2010. Στις 30/06/2010 έκλεισε και συγχωνεύε-
ται στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Πάτρας με έδρα την Πά-
τρα, γιατί σ’ αυτό το Λύκειο, παρότι είναι πολύ νεότερο,
φοιτούσαν εφέτος 39 μαθητές.

1. Τοποθετήσεις εκκλησιαστικών παραγόντων για τα
εκκλησιαστικά σχολεία.

1. Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κυρός Χρι-
στόδουλος ως Μητροπολίτης Δημητριάδος, σε προτάσεις
που έκανε προς τη Συνοδική επιτροπή για την Εκκλησια-
στική Εκπαίδευση το έτος 1988, μεταξύ άλλων πρότεινε:
«…τα σχολεία μας έχουν μεγάλο αριθμό μαθητών, αλλά λί-
γους ελάχιστους καρπούς και πρέπει να επέλθει συρρίκνω-
ση του αριθμού των μαθητών, άρα και των Σχολείων, γιατί
πολλά παιδιά στέλνονται από τους ιερείς και επισκόπους
μας καίτοι δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία και την
ιεροσύνη… Δεν μας ενδιαφέρει να προσφέρουμε στην κοι-
νωνία διά των Σχολείων μας ανθρώπους ολοκληρωμένους,
αυτό είναι θέμα των Γενικών Σχολείων…»

2. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας στη συ-
νεδρίαση της 1/10/2008 έπειτα από προτάσεις επιτροπών
της πρότεινε να γίνει χωροταξική και γεωγραφική κατα-

νομή των Εκκλησιαστικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού τους, διότι θεώρησε
ότι είναι ήδη πολλά τα λειτουργούντα. 

3. Ο Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου κ. Δωρόθεος στη
Μητρόπολη του οποίου λειτουργούσε Εκκλησιαστικό Γυ-
μνάσιο-Λύκειο: α) Σε επίσκεψη στο σχολείο μας ως πρόε-
δρος της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στις 7/4/2009
ανέφερε: «Η γνώμη της Ιεραρχίας είναι να κλείσουν Εκ-
κλησιαστικά Σχολεία και να μείνουν 3 ή 4…» β) Στο amen.gr
20/3/2010 δήλωσε: «…Τα εκκλησιαστικά Σχολεία πρέπει
πρώτα εμείς (οι Ιεράρχες) να τα αγαπήσουμε και να τα υπο-
στηρίξουμε […] σε αυτά τα Σχολεία αναδεικνύονται Ιερα-
τικές Κλίσεις, προετοιμάζονται στελέχη για την Εκκλησία
και ικανά κοινωνικά στελέχη…» γ) Στο amen.gr 16/4/2010:
«…Η κατάργηση και συγχώνευση των Εκκλησιαστικών
Σχολείων πρέπει να γίνει σε συμφωνία και συνεργασία με
την Εκκλησία, η οποία άλλωστε πρώτη πρότεινε τη μείω-
ση των μέχρι σήμερα λειτουργούντων…»

4. Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, πρόεδρος
του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησια-
στικής Εκπαίδευσης, σε επιστολή με ημερομηνία 5/7/2010
που κοινοποίησε προς όλους τους Μητροπολίτες της χώ-
ρας μας, αλλά και προς τους Διευθυντές των Σχολείων μας
και δημοσιεύθηκε στο thriskeftika.blogspot.com στο διά
ταύτα μεταξύ άλλων γράφει: «…Ιδικοί μας άνθρωποι εζή-
τησαν τον περιορισμόν του αριθμού των Εκκλησιαστικών
Γυμνασίων και Λυκείων, την αναστολήν, την συγχώνευσιν
και την νέαν κατανομήν. Υπάρχουν έγγραφα τα οποία επέ-
δειξεν το Υπουργείο προς τούτο […] Μήπως είναι καιρός να
περιστείλωμεν περιττάς δαπάνας, αι οποίαι αφειδώς δια-
σκορπίζονται εις τον εκκλησιαστικόν χώρον και να αναλά-
βωμεν την εκπαίδευσιν των υποψηφίων ιερέων μας;»

Επομένως, η τύχη κάποιων Εκκλησιαστικών Σχολείων
είχε ήδη προδιαγραφεί.

2. Γιατί έκλεισε το Σχολείο μας; Το Σχολείο μας έκλεισε
ουσιαστικά στις 30/6/2010 και τυπικά κλείνει στις
31/8/2010 μαζί με άλλα 7 Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Α. Η πορεία των Εκκλησιαστικών Σχολείων της χώρας
μας ήταν καλή μέχρι το σχολικό έτος 1998-99, όταν έγινε
η μεταρρύθμιση Αρσένη επί Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρι-
στόδουλου, σύμφωνα με την οποία τα Εκκλησιαστικά Σχο-
λεία εντάχθηκαν στο ενιαίο σύστημα. Ο υπουργός πρότει-
νε στον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο (και προσπάθησε τρεις
φορές να τον πείσει) να μην εντάξει τα Εκκλησιαστικά Σχο-

1. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 
ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
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λεία στο σύστημα των Ενιαίων Λυκείων.
Αυτό εξομολογήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος
σε Ημερίδα-Σύναξη των Μητροπολιτών
στις επαρχίες των οποίων λειτουργούν
Εκκλησιαστικά Σχολεία μετά των Διευ-
θυντών αυτών με θέμα «Παρόν και μέλ-
λον των Εκκλησιαστικών Σχολείων»,
που έγινε στις 17/4/2007 στο Διορθό-
δοξο Κέντρο της Ιεράς Μονής Πεντέ-
λης. Ο Αρχιεπίσκοπος αρνήθηκε και
έτσι μπήκε νάρκη στα θεμέλια της Εκ-
κλησιαστικής Δ/θμιας Εκπ/σης.

Β. Το 2006 ψηφίστηκε νέος νόμος
για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση
ύστερα από επίμονη προσπάθεια της
Εκκλησίας και προσωπικά του Αρχιε-
πισκόπου Χριστόδουλου. Βέβαια, όπως
ισχυρίστηκε ο ίδιος και άλλοι Επίσκο-
ποι, εξαπατήθηκαν από την Υπουργό
κυρία Γιαννάκου, γιατί ο νόμος ήταν
διαφορετικός από αυτόν που επιθυ-
μούσαν. Και έτσι μπήκε η ταφόπλακα
στα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Με το νόμο αυτό άλλαξε η δομή
και η λειτουργία της Εκκλησιαστι-
κής Εκπαίδευσης και μεταξύ των άλ-
λων: α) Καταργήθηκε η Δ́  τάξη των
Εκκλησιαστικών Λυκείων, η οποία τα
διαφοροποιούσε από τα Γενικά Λύκεια,
και μετατράπηκε σε ΙΕΚ Εκκλησιαστι-
κής και Πολιτιστικής Κατάρτισης μο-
νοετούς φοίτησης, ανεξάρτητο τελείως
από το Εκκλησιαστικό Λύκειο, όχι μό-
νο ως προς το πρόγραμμα αλλά και ως
προς τη διοίκηση και τους διδάσκοντες

καθηγητές, οι οποίοι είναι ωρομίσθιοι.
β) Ανατέθηκε η λειτουργία των οικο-
τροφείων στην Εκκλησία με αποτέλε-
σμα να υπάρξουν προβλήματα με την
αγορά τροφίμων και τη μη πρόσληψη
εποχικού προσωπικού, δηλαδή επιμε-
λητή και νυχτοφύλακα.

Γ. Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι
που προκάλεσαν την κρίση στην Εκ-
κλησιαστική Εκπαίδευση και αναφέ-
ρω ορισμένους: α. Οι νέοι σήμερα δύ-
σκολα προσέρχονται στην ιεροσύνη
λόγω δυσκολίας εξεύρεσης πρεσβυτέ-
ρας αλλά και λόγω της όχι πάντα κα-
λής αντιμετώπισής τους από τους Επι-
σκόπους. β. Μειώθηκε το ενδιαφέρον
των νέων μας για τις θεολογικές επι-
στήμες και αυξήθηκε για τις τεχνολο-
γικές με σκοπό την επαγγελματική
τους αποκατάσταση. γ. Τα Εκκλησια-
στικά Σχολεία, τα οποία είναι τα μόνα
παραγωγικά για την Εκκλησία, σπάνια
αγκαλιάστηκαν από αυτήν με αγάπη
και στοργή, με αποτέλεσμα πολλοί κα-
θηγητές και μαθητές να μην την αισθά-
νονται ως μητέρα αλλά ως μητριά και
μάλιστα πολλές φορές ως κακιά μητριά.
Και ο Επίσκοπος που έχει σχολείο στη
Μητρόπολή του ας μην ασχολείται με
το να είναι καλές οι σχέσεις του με το
διευθυντή και τους καθηγητές, αλλά
να είναι κοντά στους Ιεροσπουδαστές
του και όχι να τους βλέπει μόνο σε 3-4
εκδηλώσεις το χρόνο. δ. Η κτιριακή
υποδομή πολλών σχολείων και οικο-

τροφείων δεν είναι η ενδεδειγμένη
(έπρεπε να είχε συμβάλει και η Εκκλη-
σία για τη βελτίωση των υποδομών).
ε. Σκάνδαλα συμβαίνουν και στην
Εκκλησία, που ταλανίζουν την κοινω-
νία μας και απομακρύνουν τους νέους
από τους κόλπους της, οι οποίοι, για να
επιλέξουν να φοιτήσουν σε ένα Εκκλη-
σιαστικό Σχολείο, θα έπρεπε να έχουν
ήδη μια ουσιαστική πνευματική καλ-
λιέργεια από τους ανθρώπους της Εκ-
κλησίας, κάτι όμως που δεν είναι σύ-
νηθες. στ. Οι θεολόγοι και οι κληρικοί
δε στήριξαν και δε στηρίζουν πια τα
σχολεία μας, κάτι που παραδέχονται
και οι ίδιοι οι Επίσκοποι. Φωτεινή
εξαίρεση αποτέλεσαν: 1) ο Μητροπο-
λίτης Ηλείας κ.κ. Γερμανός που κατά
το παρελθόν ενίσχυε οικονομικά το
Σχολείο μας για τη βελτίωση του συσ-
σιτίου των ιεροσπουδαστών από την
επαρχία του, που φοιτούσαν και έμε-
ναν στο Οικοτροφείο μας, δείχνοντας
έμπρακτα το ενδιαφέρον και την αγά-
πη του, και 2) ο Σύμβουλος των Θεο-
λόγων κ. Παύλος Φήμης, ο οποίος στά-
θηκε αταλάντευτα αρωγός στις προ-
σπάθειες στήριξης του Σχολείου μας.
ζ. Δημοσίευμα σε εκκλησιαστικό έντυ-
πο αναφέρει: «Ο Επίσκοπος στην επαρ-
χία του οποίου υπάρχει Εκκλησιαστικό
Σχολείο πρέπει να το διατηρήσει και όχι
να το αγνοεί και στο τέλος να φτάνει στο
κλείσιμό του…» προφανώς υπονοώ-
ντας ότι ο Επίσκοπος πιστεύει πως δε

Αριστερά: ο Διευθυντής του Λυκείου κ. Βλάσιος Ανδρικόπουλος ομιλεί σε συνάντησή μας στην Αθήνα. Δεξιά:  Οι ιερείς του Ι.Ν. Αγίου
Ελευθερίου, π. Κωνσταντίνος και π. Γεώργιος, και οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες, Μαντινείας και Κυνουρίας, κ. Αλέξανδρος, και
Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης, κ. Εφραίμ. 
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λειτουργεί όπως θα ήθελε, δε βγάζει
καλούς παπάδες και δεν υπάρχει λό-
γος να ταλανίζεται για μαθητές που θα
γίνουν τελικά παπάδες σε άλλες Μη-
τροπόλεις.

Δ. 1. Ορισμένοι Επίσκοποι διατεί-
νονται ότι υπεύθυνοι είναι οι καθηγη-
τές των σχολείων επειδή δε διαθέτουν
εκκλησιαστικό ήθος. 

2. Ο Μητροπολίτης Κορίνθου κ.
Διονύσιος, σε συνέντευξή του στο μα-
θητικό έντυπο «Κονδυλοφόρος» Μαρ-
τίου 2010 του Αριστοτελείου Λυκείου
Κορίνθου αναφέρει μεταξύ άλλων: «Το
Εκκλησιαστικό Λύκειο δεν είναι τίποτα
περισσότερο από ένα Γενικό Λύκειο, στο
οποίο με πολλή μικρή απόκλιση διδά-
σκονται και κάποια θρησκευτικά – δε
λέω «θεολογικά» μαθήματα […] Εκεί-
νο το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε
σήμερα με παρεμβάσεις προς την κυ-
βέρνηση είναι να τροποποιηθεί ο νόμος
(3432/2006) αλλά και να αποκτήσου-
με μεγαλύτερη δυνατότητα όσον ανα-
φορά και το προσωπικό, διότι οι περισ-
σότεροι δεν είναι άνθρωποι που αγα-
πούν την Εκκλησία ή που θέλουν να
δουλέψουν γι’ αυτήν…» Χωρίς να αρ-
νούμαστε τις προσωπικές μας ευθύνες
και απορρίπτοντας κατηγορηματικά
τις ανωτέρω τοποθετήσεις, δε συμμε-
ριζόμαστε την άποψη ότι οι καθηγη-
τές έχουν την αποκλειστική ευθύνη
για τη φθίνουσα πορεία των Εκκλη-
σιαστικών Σχολείων.

Ε. Πολλοί είναι αυτοί όμως που πι-
στεύουν ότι το κλείσιμο του Σχολείου
μας οφείλεται στην αδυναμία της το-
πικής Μητρόπολης να υποστηρίξει τη
λειτουργία του: α. Με την αποτυχία
εξεύρεσης μαθητών από την Κορινθία
αλλά και από άλλες Μητροπόλεις της
Πελοποννήσου. (Η Εκκλησία διαθέτει
τον καλύτερο επικοινωνιακό μηχανι-
σμό και δεν τον εκμεταλλεύτηκε γι’ αυ-
τόν το σκοπό. Ενώ αντίθετα υπήρξε εν-
διαφέρον για τη Ριζάρειο Εκκλησια-
στική Σχολή.) β. Με την έλλειψη πρω-
τοβουλίας για πρόταση προς την Ιε-
ρά Σύνοδο να παραχωρήσει αφιλοκερ-
δώς τις εγκαταστάσεις του Σχολείου
στην οποία ανήκουν και να μην απαι-

τεί ενοίκιο από το Υπουργείο Παιδείας
μεσούσης της οικονομικής κρίσης. γ.
Με την άρνηση έγκρισης της ίδρυσης
Εκκλησιαστικού Γυμνασίου παρά την
απόφαση του Συλλόγου των καθηγη-
τών στις 15/1/2008 και τη σύμφωνη
γνώμη της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης
του Νομού Κορινθίας και των Δήμων
Κορίνθου και Λουτρακίου. δ. Με τη μη
διάθεση ενός πνευματικού ιερέα για
τους ιεροσπουδαστές του οικοτρο-
φείου, όπως παλαιότερα ήταν ο Πα-
νοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Νε-
κτάριος Μαρμαρινός που διαδραμά-
τισε σημαντικό ρόλο στην Εκκλησια-
στική Σχολή Κορίνθου.

3. Ενέργειες του Διευθυντή και
του Συλλόγου Καθηγητών. Προβολή
των Εκκλησιαστικών Σχολείων.

Α. Το 2009 (21 Μαρτίου) σε εκδή-
λωση για τις Ιερατικές Κλίσεις στην
Αθήνα, ως Διευθυντής του Σχολείου
έκανα πρόταση προς τον Αρχιεπίσκο-
πο Αθηνών κ.κ. Ιερώνυμο για την προ-
βολή των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Δ/θμιας Εκπ/σης, καταθέτοντας αφί-
σα-χάρτη της χώρας μας με τον προ-
στάτη των Σχολείων μας Άγιο Νεκτά-
ριο και τις πόλεις στις οποίες λειτουρ-
γούν Εκκλησιαστικά Σχολεία, με σκο-
πό να αναρτηθεί στις πόρτες όλων των
Εκκλησιών της χώρας μας, στα πνευ-
ματικά κέντρα, στα κατηχητικά και να
προωθηθεί από τις κατά τόπους Μη-
τροπόλεις στα Δημοτικά, Γυμνάσια και
Λύκεια για να μάθουν όλοι οι εκκλησια-
ζόμενοι και οι Ελληνόπαιδες πως υπάρ-
χει και η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.

Οι προτάσεις μου έγιναν ομόφωνα
αποδεκτές από την Ιερά Σύνοδο κατά
τη συνεδρία της 4/ 6 / 2009 και εστάλη
συγχαρητήρια επιστολή. Από κει και πέ-
ρα τι έγινε; Εμείς πάντως αφίσες δεν
είδαμε αναρτημένες στις εκκλησίες μας
ούτε στα σχολεία της Δ/θμιας Εκπ/σης.
Γιατί; Τα συμπεράσματα δικά σας. 

Β. Από το 2002, ως καθηγητής του
Σχολείου, με το θεολόγο και το μου-
σικό μας επισκεπτόμασταν τους Μη-
τροπολίτες Πελοποννήσου και τους
ενημερώναμε για τις προσπάθειες και
το έργο που γίνεται στο σχολείο μας

αλλά και για την κρίση που διέρχεται
η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, παρα-
καλώντας τους να μας στέλνουν μα-
θητές. Δυστυχώς χωρίς σπουδαία απο-
τελέσματα!

Γ. Εκδώσαμε καλαίσθητο διαφη-
μιστικό φυλλάδιο (Απρίλιος 2008) με
πολύ κόπο και προσωπική οικονομική
επιβάρυνση, το οποίο διανεμήθηκε
στα Γυμνάσια και Λύκεια Κορινθίας
από εμένα τον ίδιο ως Διευθυντή, στα
ΚΕΣΥΠ των νομών Πελοποννήσου,
στις εκκλησίες της Κορινθίας αλλά
και των άλλων Μητροπόλεων Πελο-
ποννήσου κατ’ επανάληψη. 

Δ. Στέλναμε ανακοινώσεις μαζί με
το διαφημιστικό μας φυλλάδιο προς
όλες τις τοπικές εφημερίδες και Μ.Μ.Ε.
Πελοποννήσου, αλλά και προς τους
ραδιοφωνικούς σταθμούς της Εκκλη-
σίας της Ελλάδας και της Πειραϊκής
Εκκλησίας.

Ε. Έγινε πρόταση για δημιουργία
συλλόγων αποφοίτων του Εκκλησια-
στικού Λυκείου Κορίνθου σε κάθε Μη-
τρόπολη Πελοποννήσου για τη δια-
τήρηση του Σχολείου μας και την κα-
λύτερη επίτευξη των στόχων μας, η
οποία δεν υποστηρίχθηκε από ορι-
σμένους Επισκόπους όπως από τον
Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας
και τους ίδιους τους αποφοίτους.

Με την απόφαση του Υπουργείου
Παιδείας 49946/Α2/4-5-2010 κλείνουν
8 εκκλησιαστικά σχολεία. Κλείνο-
ντας τα εκκλησιαστικά σχολεία ίσως
πάψουν να λειτουργούν και τα Εκ-
κλησιαστικά ΙΕΚ στις πόλεις αυτές.
Αύριο μήπως κλείσουν κι άλλα; Και
τότε τι θα γίνει; Ουσιαστικά, τα Εκ-
κλησιαστικά μας Σχολεία δεν τα
έκλεισε η Πολιτεία αλλά η Εκκλησία,
λόγω έλλειψης σωστού σχεδιασμού,
λαθεμένων ενεργειών και, σε πολλές
περιπτώσεις, αδιαφορίας ορισμένων
Μητροπολιτών.

Η Πολιτεία απλώς εξέδωσε τη λη-
ξιαρχική πράξη θανάτου τους.

Λουτράκι, 28/07/2010
Ο Διευθυντής Βλάσιος Ανδρικόπουλος,

Φυσικός
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ΟΣεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Διονύσιος εξ αφορμής

των δημοσίων δηλώσεων και τοποθε-
τήσεων του Δ/ντού του Εκκλησιαστι-
κού Λυκείου Κορίνθου κ. Βλάσιου Αν-
δρικόπουλου για το κλείσιμο του ιστο-
ρικού Σχολείου της Κορίνθου έκανε
την παρακάτω δήλωση:

«Δεν είναι ώρα για ανάλυση των
αιτίων του κλεισίματος του Εκκλη-
σιαστικού Λυκείου της Κορίνθου, για
την καλή λειτουργία του οποίου επί
4ετία τόσο κοπιάσαμε. Ανέ μενα από
τον τέως Διευθυντή, αντί της άκαι-
ρης και απρόκλητης περί Εκκλησια-
στικής Εκπαιδεύσεως γενικόλογης
και νεφελώδους τοποθετήσεώς του,
με σύνεση, διάκριση και αυτοκριτική
να αναλάβει τις ευθύνες του για το
κατάντημα της Σχολής, που μοιραία
επέφερε και το κλείσιμό της. Αντ᾿ αυ-

τού, καλύ πτοντας και τους συνερ-
γούς του στο Υπουργείο αλλά και
εδώ, επέλεξε την οδό της δημόσιας
θρηνωδίας με τη χύση μάλιστα των
«κροκοδειλίων δακρύων» του επάνω
στο χυμένο γάλα, που και ο ίδιος και
αυτοί επιμελώς και μεθοδευμένα έχυ-
σαν, αγνοώντας επιδεικτικά την Ι.
Σύνοδο, το Μητροπολίτη, το αρμόδιο
Εποπτικό Συμβούλιο του Υπουργείου
Παιδείας, τις Συνοδικές περί Εκκλη-
σιαστικής Εκπαιδεύσεως Επιτροπές
και τις κατά νόμο εισηγήσεις τους. Ας
είναι και αυτό η έσχατη “προσφορά”
του στην “ομαλή” λει τουργία του Σχο-
λείου μας και το κύκνειο άσμα του
στην Ιστορία της Σχολής, μια και δεν
μπόρεσε να καταλάβει ότι ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ».

2. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Καθυστερημένα απαντώ στο από 10/8/2010 Δελτίο
Τύπου της Ιεράς Μητρόπολης Κορίνθου, σχετικά με

τις δημοσιευμένες δηλώσεις μου για το κλείσιμο του Εκ-
κλησιαστικού Λυκείου Κορίνθου, που δημοσιεύτηκαν στον
τοπικό Τύπο Κορίνθου και στο Διαδίκτυο.

Ως καθηγητής του Εκκλησιαστικού Λυκείου από το
έτος 1980 και διευθυντής αυτού κατά τα τέσσερα τελευ-
ταία χρόνια, ανάλωσα όλες μου τις δυνάμεις, ώστε το Σχο-
λείο αυτό όχι μόνο να διατηρείται ανοιχτό, αλλά και η λει-
τουργία του να είναι άψογη.

Οι υπηρεσιακές μου σχέσεις με την αρμόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όσο και εκεί-
νες με την Ι. Μητρόπολη Κορίνθου δε σκιάστηκαν ποτέ ού-
τε από παράπονα ούτε από παρατηρήσεις για παραλείψεις
μου στην εκτέλεση των διευθυντικών καθηκόντων μου.

Ώστε, σήμερα, οι δημόσιες αιτιάσεις του Σεβασμιώτα-
του Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Διονυσίου, κατά τρόπο κα-
ταγγελτικό προς το πρόσωπο και την προσφορά μου στο
Εκκλησιαστικό Λύκειο Κορίνθου, να μη με εγγίζουν, ούτε
στο ελάχιστο.

Και, επιτέλους, ας μας πει ο ίδιος ο Σεβασμιώτατος ποιος
υπηρεσιακός παράγοντας του έθεσε υπόψη έγγραφό μου,
με εισήγησή μου: «Να κλείσει το Εκκλησιαστικό Λύκειο
Κορίνθου»;

Το Εκκλησιαστικό Λύκειο Κορίνθου, Σεβασμιώτατε,
έκλεισε γιατί Σεις δεν το χειριστήκατε έγκαιρα και με τις
απαραίτητες και κατάλληλες ενέργειες (μέτρα), ώστε
αντί να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών του, να αυξηθεί.

Δυστυχώς, λείπει η εσωτερική Ιεραποστολή της Εκκλη-
σίας μας στην Κορινθία.

Δεν αμφιβάλλω ότι αντιλαμβάνεστε τι εννοούν τα λό-
για μου αυτά.

Τα δάκρυα πρέπει να τα χύνει η Σεβασμιότης Σας, που
μια ιστορική Σχολή, η οποία επέζησε επί 86 χρόνια, με
αξιολογότατο έργο στο ενεργητικό της, έκλεισε επί των
ημερών Σας.

Διατελώ,
Με τον προσήκοντα σεβασμό

Βλάσιος Ανδρικόπουλος, Λυκειάρχης

3. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Κορίνθου κ. Διονύσιος.
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Ιδιαιτέρα πατρίς του υπήρξεν η
Μαγούλα Σπάρτης. Ήτο τέκνον

του ιερέως Ευαγγέλου και της πρε-
σβυτέρας Παναγιωτίτσας, γεννηθείς
την 6ην Ιουνίου 1892. Μετά την
στοιχειώδη και εγκύκλιον εν Σπάρτη
παιδείαν εσπούδασεν εις την Θεολο-
γικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου
Αθηνών και συνεπλήρωσεν αργότε-
ρον τας σπουδάς του εις τα Πανεπι-
στήμια Μονάχου και Λειψίας, ειδι-
κευθείς εις την πρακτικήν θεολογίαν
και φιλοσοφίαν. Καταγράφων την
εις την Παναγίαν Μυρτιδιώτισσαν
βαθυτάτην ευλάβειαν και ευγνωμο-
σύνην του, σημειοί είς τινα Πρόλο-
γον μεταγενεστέρας εκδόσεώς του,
ως Μητροπολίτης Κυθήρων:

«Εν ζωηρόν αίσθημα συγκινή σεως
καταλαμβάνει με οσάκις, ανατρέχων
εις το παρελθόν, αναμιμνήσκομαι ότι
στην Παναγία Μυρτιδιώτισσα υπάρ-
χει η προστασία του πατρικού μου
οίκου από Μάμμης και Πάππου, ότι
ο οικογενειακός Ναός της Μάμμης
μου προς Πατρός ετιμάτο επ’ ονόμα-
τι Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης και εν
τω ομοίω Ναώ του Πάππου μου επί-
σης, προς Πατρός η, εν τη συνήθει εν
τω τέμπλω θέσει, Εικών της Θεομή-
τορος, ανήκεν εις την Παναγίαν Μυρ-
τιδιώτισσαν! Ανετράφην υπό την σκέ-
πην αυτής και εγαλουχήθην με την
αγάπην και την πίστιν προς αυτήν
νηπιόθεν. Εχειροτονήθην την 23ην
Σεπτεμβρίου του έτους 1916 εν τω
Ιερώ της Υπαπαντής του Σωτήρος εν
Καλαμάτα Ναώ εις Διάκονον, και ετέ-
λεσα την πρώτην Θ. Λειτουργίαν εν
τη Ιερά Μονή Βουλκάνου της Μεσ-

σηνίας, χοροστατούντος του Σεπτού
μοι γέροντος και όντως αγίου ανδρός,
Μητροπολίτου Μεσσηνίας Μελετίου,
την 24ην Σεπτεμβρίου, ημέραν της
επετείου Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.
Ενεγράφην εις τον κατάλογον των
προς Αρχιερατείαν εκλογίμων υπό
του αειμνήστου Δωροθέου, Μητρο-
πολίτου Κυθήρων, και προεκρίθην εις
πλήρωσιν του χηρεύοντος θρόνου
της Μητροπόλεως Κυθήρων υπό του
ιδίου ως Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
πάσης Ελλάδος».

Η χειροτονία του εις Διάκονον
εγένετο το έτος 1916. Η εις πρεσβύ-
τερον δε –και η χειροθεσία του εις
αρχιμανδρίτην– το έτος 1922. Είχεν εν
τω μεταξύ υπηρετήσει εις την Μ. Εκ-
παίδευσιν επί μίαν τετραετίαν (1918-
1922). Την εκκλησιαστικήν του δια-
κονίαν συνέχισεν: 1) Ως ιεροκήρυξ
των Ιερών Μητροπόλεων Μεσση-
νίας και Σπάρτης και διευθυντής του
Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου Κα-
 λαμών (1921-1922). 2) Ως ιεροκήρυξ
πρωτοσυγκελλεύων και Διευθυντής
του Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου
της Μητροπόλεως Μονεμβασίας και
Σπάρτης (1932-1937). 3) Ως υποδιευ-
θυντής της Ριζαρείου Εκκλησιαστι-
κής Σχολής Αθηνών (1937-1939). 4)
Ως ιερατικός προϊστάμενος της ελ-
ληνορθοδόξου κοινότητος Μονάχου
και Λειψίας, εις τα ταραγμένα χρόνια
του Β́  Παγκοσμίου Πολέμου (1939-
19480, εξαιτίας του οποίου συνελή-
φθη (1942) και εκρατήθη εις το στρα-
τόπεδον πολιτικών ομήρων Νταχάου.
(Συγκρατούμενός του εκεί ήτο και ο
Αρχιεπίσκοπος Πράγας και πάσης

Τσεχοσλοβακίας Σαββάτιος και ο Μη-
τροπολίτης Δημητριάδος Δαμασκη-
νός Χατζόπουλος.) 5) Απελευθερω-
θείς και επανελθών εις την Ελλάδα
υπηρέτησεν ως Διευθυντής της Πα-
τμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής
(1948-1951). 6) Ως Διευθυντής της
Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου
(1951-1952). Και 7) Ως Διευθυντής
του Ανωτέρου Εκκλησιαστικού Φρο-
ντιστηρίου Καλαμών (1952-1956). 

Την 18ην Απριλίου του έτους
1956 εξελέγη παμψηφεί υπό της Ιε-
ράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος Μητροπολίτης Κυθήρων εκλε-
γέντος Μητροπολίτου Αθηνών Δω-
ροθέου. Η χειροτονία του εγένετο
εις τον Iερόν Ναόν Αγίου Κωνστα-
ντίνου Ομονοίας, την Κυριακήν της
22ας Απριλίου 1956, η δε ενθρόνισίς
του εις Κύθηρα την Μ. Πέμπτην, 3ην
Μαΐου του αυτού έτους.

Τον σεβασμόν και την αγάπην
του εκφράζει (εις τον προμνησθέντα
Πρόλογον) και πάλιν προς την Υπε-
ραγίαν Θεοτόκον, γράφων τα εξής:
«Αλλ’ η εγνωμοσύνη προς την Θεο-
μήτορα Παναγίαν την Μυρτιδιώτισ-
σαν γιγαντώνεται, όταν αναλογίζο-
μαι πόσα Αύτη επραγματοποίησεν,
έπραξε και πράττει υπέρ της Nήσου
Κυθήρων και του ευσεβούς αυτής
Λαού, αφ’ ης κατεστάθην Αρχιερεύς
εις αυτήν και δη από της 20ής Ια-
νουαρίου 1957, καθ’ ην μετά την Θ.
Λειτουργίαν εν τω πανσέπτω ναώ του
Ιερού Της Προσκυνήματος εν Κυθή-
ροις έλαβε χώραν η πρώτη Παγκυ-
θηραϊκή Συνέλευσις και εγένετο το
ξεκίνημα προς πραγματοποίησιν του

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (1892-1972)
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ (1956-1969)

Του Αθανασίου Βουρλή, Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών

Βιογραφικά

10 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου   Ιανουάριος 2011
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ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (1892-1972)
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ (1956-1969)

Του Αθανασίου Βουρλή, Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών

Βιογραφικά
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προγράμματος αναπτύξεως και ανα-
δημιουργίας της Νήσου Της».

Ο Κυθήρων Μελέτιος υπήρξεν
εις των λογιωτέρων και πλέον πε-
παιδευμένων Ιεραρχών της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος εκείνην την επο-
χήν. Υπήρξεν άνθρωπος θυσίας και
αγάπης προς τους νέους και δη τους
ιεροσπουδαστάς, υπηρετήσας επί σει-
ράν ετών ως καθηγητής Μ. Εκπαι-
δεύσεως και ως Διευθυντής Εκκλη-
σιαστικών Σχολών και Φροντιστη-
ρίων, καλλιεργήσας τας ιερατικάς
κλίσεις των σπουδαστών και ενισχύ-
σας την όλην προσπάθειαν της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος να επανδρώση
τα εφημεριακά κενά της χώρας.

Ως Μητροπολίτης της ελλαδικής
Εκκλησίας εποίμανεν υπευθύνως και
επιτυχώς την Ιεράν Μητρόπολιν Κυ-
θήρων και προσέφερεν ως συνοδι-
κός πολλαπλάς υπηρεσίας εις ποικί-
λα εκκλησιολογικά, ποιμαντικά και
νομοκανονικά θέματα δι’ εμπεριστα-
τωμένων εισηγήσεων, ως φαίνεται εκ
του συγγραφικού έργου, το οποίον
καταγράφεται εν τοις επομένοις.

Διά την εν γένει προσφοράν του
εις την Ιεράν Μητρόπολιν Κυθήρων
γράφει ο ίδιος: «Εγενόμην επίσκο-
πος της Ι. Μητροπόλεως Κυθήρων
τω 1956 και εξήλθον λόγω ορίου ηλι-
κίας το 1967. Το κύριον έργον μου
υπήρξεν ο Λόγος του Θεού, το θείον
κήρυγμα. Εφρόντιζον το θείον κήρυγ-
μα να φθάνη μέχρι της θύρας του πτω-
χού και της καλύβης του εργάτου, του
πλουσίου και του λογίου, του ασθε-
νούς και του υγιούς. Πέραν του γρα-
πτού λόγου, δεν παρέλειψα να θερα-
πεύσω και τον προφορικόν λόγον,
ευκαιρίας παρεχομένης διά πασών
των ημερών του έτους και κατά τας
Κυριακάς και εορτάς… Εν τω βάθει
όλων των ομιλιών κινείται και κυ-
ριαρχεί εις όλα τα σημεία ο Λόγος του
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το πνεύ-
μα Αυτού, το πνεύμα του ελληνικού
χριστιανικού πολιτισμού… Εφρό-

ντισα πάντοτε να είμαι Χρι-
στοκεντρικός, απλούς και
απέριττος, να έχω σαφή-
νειαν και κατανόησιν, ότι
κατέχω το όπερ χειρίζομαι
θέμα».

Αποχωρών εκ της ενερ-
γούς υπηρεσίας και απο-
χαιρετών διά της υπ’ αριθ.
674ης εγκυκλίου το ποί-
μνιόν του έγραφεν: «Ειρ-
γάσθην με αγάπην. Φεύγω
από την Νή σον μας πτω-
χός, εκδαπανηθείς δι’ αυ-
τήν, ως επεβάλλετό μοι.
Αποθησαυρίζω ευγνώμο-
να την αγάπην μου και εν-
σωματωμένην εις έργον».

Ο Κυθήρων Μελέτιος
εκοιμήθη εν Κυρίω εις ηλι-
κίαν 80 ετών την 20ήν
Μαΐου του έτους 1972, νο-
σηλευόμενος εις κλινικήν
της Σπάρτης, και ετάφη εις την Ιεράν
Μονήν των Αγίων Τεσσαράκοντα
Σπάρτης. Κατέλιπε πλούσιον συγ-
γραφικόν έργον ιστορικού, κοινωνι-
κού, ποιμαντικού, κηρυγματικού και
υμνολογικού περιεχομένου, πράγμα
το οποίον αποδεικνύει το επιστημο-
νικόν του ενδιαφέρον, την συνεχή ερ-
γατικότητά του και την έμπρακτον
αγάπην του διά τον πιστόν λαόν και
την Εκκλησίαν.  

(Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος.)

Ο μακαριστός Μητροπολίτης 
Κυθήρων Μελέτιος.
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ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
κ. Διευθυντά, 

Σε τοπική εφημερίδα της επαρχίας της 23/08/2010, δη-
μοσιογράφος δημοσίευσε κείμενο που αφορά το γάμο και
εκφράζει την άποψη ότι η οικονομική κρίση «στέλνει τα ζευ-
γάρια στο… Δημαρχείο» και «αποφεύγουν τον θρησκευ-
τικό γάμο».

Επάνω στο θέμα αυτό θα μου επιτρέψετε να εκφράσω
την άποψη της Εκκλησίας.

Ο παραδοσιακός και θρησκευτικός γάμος αφήνει στους
νεονύμφους ζωντανή την ημέρα του γάμου τους, με το πα-
ραδοσιακό και εκκλησιαστικό τελετουργικό και τη Θεία
Χάρη, και δένει σταθερά το δεσμό του ζευγαριού.

Τα «δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη» τα δημιουργούμε
εμείς και όχι η Εκκλησία, και δεν πρέπει αυτή η αιτία να
οδηγεί τα ζευγάρια, εφόσον είναι χριστιανά, στο Δημαρχείο,
όπου είναι μεν νόμιμα αλλά αντικανονικά και έξω από την
Εκκλησία, στο σώμα της οποίας εντάχτηκαν με το Βάπτι-
σμα και το Χρίσμα. Το πνευματικό και ηθικό μέρος του γά-
μου δεν πρέπει να γκρεμίζεται από τα οικονομικά αίτια και
τη διάθεση για προβολή.

Ο παραδοσιακός γάμος συνδέει τον ελληνισμό και την
Ορθοδοξία, χωρίς σπατάλες και επιδείξεις που αλλοιώνουν.

Τα Ελληνόπουλα και Χριστιανόπουλα πρέπει να ζουν
μέσα σ’ αυτούς τους κόσμους, που δημιουργούν σωστές
οικογένειες και πολίτες.

Να είμαστε «κανονικοί» και ο γάμος και η Εκκλησία.
Το γάμο τον ευλόγησε ο Θεός στον Παράδεισο (Αδάμ

και Εύα), στην Κανά της Γαλιλαίας και τον ευλογεί επί αιώ-
νες στην Εκκλησία, με το πλήρωμα της Ενορίας, και όχι το
Δημαρχείο, χωρίς Θεό και λαό.

Ευχαριστώ, Με τιμή,
Π. Χιώτης, Θεολόγος, τ. Εκπαιδευτικός.

ΙΔΙΟΧΕΙΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Φίλτατε εν Χριστώ αδελφέ, κ. Ψυχογιέ,

Έστειλα και στον κ. Λαπατά αλλά κρίνω σκόπιμο να

στείλω και σε σας τα ίδια πληροφοριακά στοιχεία για τα
πράγματι ηγιασμένα πρόσωπα που λάμπρυναν την Αγίαν
Ορθοδοξίαν μας:

1) Φωτοαντίγραφο της ιδιοχείρου επιστολής του αει-
μνήστου Αρχιεπισκόπου πάσης Αμερικής Μιχαήλ, του
έτους 1951, προς τον μακαριστόν π. Αγαθάγγελο, πνευ-
ματικό του πατέρα, και

2) Βιογραφικό σημείωμα του μακαρ. Π. Αγαθαγγέλου
Μπλάτσου (1868-20.03.1972). Εγεννήθη εις Κουτσοπόδι
Αργολίδος. Ο τάφος του εις Αγ. Χαράλαμπον Καλαμακίου.
Κορ. Ιεροδιάκονος 16.11.1906 και Ιερομόναχος 17.02.1907.

Υπήρξε πνευματικός του Β. και Ν. Αμερικής Μιχαήλ.
Νικόλαος Νέζος

Φίχτια Αργολίδος

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Αγαπητέ μου πνευματικέ πατέρα Αγαθάγγελε,
Με ζωηροτάτην χαρά και βαθυτάτην συγκίνησιν έλα-

βον το γράμμα σου. Σου είμαι βαθύτατα ευγνώμων διότι
με ενεθυμήθης και ηθέλησες να μου γράψης. Εγώ, πνευ-
ματικέ μου πάτερ, λυπούμαι πολύ περισσότερον… διά
τον χωρισμόν μας. Σεις είσθε πολλοί, εγώ είμαι ένας. Δυ-
σκολώτερον φέρω την θλίψιν του χωρισμού από τα αγα-
πητά μου τέκνα, όλους τους χριστιανούς της Κορίνθου
και της Κορινθίας. 

Εκείνο που θέλω και ζητώ από σας είναι να με ενθυ-
μήσθε εις την προσευχήν σας. Εγώ πιστεύω ότι με μνη-
μονεύετε εις την προσκομιδήν πάντοτε. Και πρέπει να το
κάμνετε. Θα σας είμαι και δι’ αυτό πολύ ευγνώμων.

Λυπούμαι πάρα πολύ διότι μου ελείψατε ως εξομολό-
γος. Εύρισκα τόσην ανακούφισιν να εξομολογούμαι εις
υμάς από καιρού εις καιρόν.

Δυστυχώς δεν υπάρχει θέσις εις την Αρχιεπισκοπήν
διά την κόρην της κας Τζώρτζη. Δεν συμβουλεύω καμ-
μίαν κόρην να αφήση την Ελλάδαν και να έλθει εις την
Αμερικήν.

ηη   σσ ττ ηη λλ ηη   ττ ωω νν   αα ππ οο φφ οο ιι ττ ωω νν

«Δικαιωθέντες διά της πίστεως ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν» (Ρωμ. 5,1).
«Αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης δώη ημίν την ειρήνην διά παντός εν παντί τρόπω» (Β́  Θεσ. 3,16).

Σε αυτή τη σελίδα κάθε μέλος της Ένωσης μπορεί να στέλνει τις συνεργασίες του για δημοσίευση. Εφόσον είναι εφικτό,
μπορούν να στέλνουν τα κείμενά τους σε δισκέτα υπολογιστή, ή σε CD, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkal34@otenet.gr
Εννοείται βέβαια ότι λόγω στενότητας του χώρου οι επιστολές σας θα πρέπει να έχουν μειωμένη έκταση (έως 300
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 στάλ-
θηκαν. Αυτές θα δημοσιευθούν σε επόμενα φύλλα.

Μπορείτε να στέλνετε τις επιστολές σας στο ΦΑΞ 210 2819550 ή στην ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 52057 τ.κ. 14401.
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Ήθελα κάτι να σου στείλω. Αντί
παντός άλλου, εσωκλείω 20 δολλά-
ρια διά να πάρης ένα ζεύγος υποδή-
ματα και να κάμης και μίαν λειτουρ-
γίαν υπέρ της υγείας μου. Διότι μετά
το Πάσχα έπαθα υπερκόπωσιν. Και
τώρα αναπαύομαι εις εξοχήν, μακράν
της Ν. Υόρκης. Είμαι βέβαιος ότι ο
Πανάγαθος θ’ ακούση την προσευ-
χήν σου και θα αποκατασταθεί εντε-
λώς η υγεία μου. Εν πάση όμως περι-
πτώσει, ας γίνη το θέλημα του Κυρίου.

Παρακαλώ να δώσης τας ευχάς
μου εις τον αδελφόν σου.

Με βαθυτάτην αγάπην και σεβα-
σμόν,

Διάπυρος ευχέτης προς Κύριον

Ο Αμερικής Μιχαήλ 
20/6/51

Αγαπητοί συμμαθητές, 
Σας εσωκλείω φωτοτυπία βιογρα-

φίας του αείμνηστου Διευθυντή της
Σχολής μας Μελετίου Γαλανόπουλου
από το βιβλίο του κ. Αθαν. Βουρλή
«Ελληνορθόδοξος Υμνογραφία του
εικοστού αιώνος (1900-2000)» για
δημοσίευση στο περιοδικό και μνη-
μόσυνο. Με τιμή, 

Π. Χιώτης

Αγαπητέ κ. Χιώτη, το κείμενο που μας
στείλατε δημοσιεύεται στο παρόν τεύ-
χος. Σας ευχαριστούμε. 
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Τὰς ἡμέρας μας λησμονεῖται ὅτι αἱ
Ἐκκλησίαι Ρωμαιοκαθολικὴ καὶ

Ὀρθόδοξος διέρχονται ταυτοχρόνως
τὴν περίοδον τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σχί-
σματος καὶ τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου.
Ἡ πρὸ 44 ἐτῶν (1965) ἄρσις τῶν ἀνα-
θεμάτων δὲν ἠκύρωσεν οὔτε ἐξηφάνι-
σεν τὸ πρὸ ἐννεακοσίων πεντήκοντα
πέντε ἐτῶν Σχίσμα (1054). Μείζονες καὶ
στρατηγικῆς κλίμακος ἐνέργειαι τῆς
Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας κατὰ τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐξαγγελθεῖσαι
μετὰ τὴν ἄρσιν τῶν ἀναθεμάτων, ὅπως
αὐτὴ τῆς σταυροφορίας πρὸς ἐπανα-
χριστιανισμὸν (!) τῆς Ρωσίας, ὑπογραμ-
μίζουν τὴν ἔλλειψιν κεκαθαρμένου
ὑποβάθρου.

Ὁ θεολογικὸς διάλογος μεταξὺ Ρω-
μαιοκαθολικῆς καὶ Ὀρθοδόξου Ἐκ -
κλησίας ὑποτίθεται ὅτι ἑδράζεται ἐπὶ
τῆς μετανοίας διὰ τὰ πραχθέντα κατὰ
τὴν δευτέραν χιλιετίαν (μὲ πρωτο-
βουλίαν τῆς πρώτης κυρίως τῶν μετε-
χουσῶν τοῦ διαλόγου ἐκκλησιαστι -
κῆς ὀντότητος). Καὶ αὐτὴ ὀφείλει νὰ
ὑπαρχῃ, ἐπειδὴ ἄνευ πραγματικῆς με-
τανοίας δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ «κάθαρση
τῆς μνήμης τῆς Ἐκκλησίας», οὔτε ἡ
ἀλλαγὴ τῆς παραγωγοῦ καὶ προαγω-
γοῦ τῶν σφαλμάτων νοοτροπίας.

Ὅπως εἶναι γνωστὸν ἡ ἀληθινή
–καὶ ὄχι ἡ διπλωματική– μετάνοια πε-
ριλαμβάνει (α) τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀσυ-
νεπείας τῶν διανοηθέντων, γραπτῶς
ἐκτεθέντων καὶ διὰ ψυχολογικῆς ἤ
ἄλλης βίας ἐπιβληθέντων παντοειδῶν
ἐκτροπῶν ἐκ τῶν ὀρθῶν καὶ ἀπὸ κοι-
νοῦ ἐπισημώτατα συμφωνηθέντων, ἤτοι
διὰ τῶν ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

Ἡ ἀληθινὴ ἐπίγνωσις ὁδηγεῖ εἰς τὴν
κάθαρσιν τῆς διανοίας ἀπὸ τρόπους
σκέψεως, οἱ ὁποῖοι ὡδήγησαν εἰς τὴν
τραγικωτάτην συνέπειαν τοῦ Σχίσματος
καὶ εἰς τὰ μετὰ ταῦτα πολλὰ καὶ πολ-
λαπλᾶ δεινὰ τῆς ἑνιαίας Ἐκκλησίας.

Ἡ συντριβὴ τοῦ ἐγώ, ἡ ὁποία συ-
νιστᾶται ἀπὸ τοὺς ἐξομολόγους εἰς
τοὺς πιστοὺς ὀφείλει νὰ βιοῦται καὶ

ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτας.
Ἐὰν τὸ ἁμαρτωλὸν ἤ πεπλανημένον
παρελθὸν παραμένει ἀλώβητον ἤ δια-
φυλάσσεται ὡς ἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ,
ἡ μετάνοια δὲν ὑφίσταται, παρὰ ὡς
φρεναπάτη. 

Ἡ συντριβὴ αὐτὴ ὡς συνέπεια τῆς
ἐπιγνώσεως τῶν ἀδιανοήτων διὰ μα-
θητὰς τοῦ Ἰησοῦ ἔργων γεννᾶ τὴν
ἔντονον ἐπιθυμίαν διορθώσεως –καὶ
ὄχι ἀποσιωπήσεως– τῶν πραχθέντων
καὶ ἐνισχύει τὴν γενναιότητα, ἡ ὁποία
διακρίνει τὸ γνήσιον χριστιανικὸν ἦθος.

Ὅταν δὲ αἱ προκληθεῖσαι ἀδικίαι
προῆλθαν ἀπὸ τὰ διατυπωθέντα καὶ
διασπαρέντα διανοήματα, ὡς ἔμμεσοι
ἀνατροπαὶ τῆς συνοδικῶς τεθεσπισμέ-
νης ἀληθείας, ἤ ὡς συκοφαντίαι κατὰ
τῶν τηρητῶν καὶ ὑποστηρικτῶν τῶν
ἐγκύρων συνοδικῶν ἀποφάσεων καὶ
παραδόσεων, τότε ἡ εἰλικρινὴς μετά-
νοια εἶναι ἡ προσδοκωμένη ἀπόλυτος
ἀφετηρία διαλόγου ἀποκαταστάσεως.

Ὅταν ἡ ἐκτροπὴ ἀπὸ τῶν κοινῶν
ἀποφάσεων, εἴτε ὡς ἀρχικὴ εἴτε ὡς
παράγωγος τῶν διανοητικῶν ἀδικιῶν,
προεκάλεσεν ἀνθρωπιστικὰς καὶ ὑλι -
κὰς ζημίας, πολιτισμικὰς καὶ οἰκονο-
μικάς, ἤ ἁρπαγὰς πνευματικῶν ἤ ὑλι -
κῶν ἀγαθῶν καὶ ἐπὶ τῆ βάσει αὐτῶν
ἀπεκτήθη μεγαλυτέρα ὑλικὴ δύναμις,
τότε ἡ μετάνοια πρέπει νὰ συνδεθῆ
ὑποχρεωτικῶς μετὰ τῆς ἀποκαταστά-
σεως τῶν παντοειδῶν ζημιῶν. Ἄλλως
δὲν εἶναι μετάνοια, ἀλλὰ ἐπιβράβευ-
σις διὰ τὰ πραχθέντα! 

Αὐτὸ τουλάχιστον διδάσκει ἡ Αγία
Γραφὴ καὶ προφανῶς καὶ ἡ πατερικὴ
σκέψις. Τὰ κλασσικὰ ἁγιογραφικὰ ὑπο-
δείγματα συμπεριφορᾶς ὑπάρχουν τό-
 σον ἐντὸς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅσον
καὶ ἐντὸς τῆς Καινῆς τοιαύτης.

Ἐκ μὲν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἔχο-
μεν ὡς παράδειγμα ὁλοκληρωμένης
μετανοίας τὴν συμπεριφορὰν τοῦ
Ἰακώβ ( Γεν. 32,2-33,1-15, καὶ ἰδιαιτέ-
ρως τοὺς στίχους 33,8-12). Ἐκ δὲ τῆς
Καινῆς τὴν ἀντίδρασιν τοῦ μετανοή-

σαντος Ζακχαίου (Λουκᾶ 19,1-10, καὶ
ἰδίως τοὺς στίχους 8-9 «σταθεὶς δὲ
Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· ἰδοὺ
τὰ ἥμισυ τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε,
δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἰ τινός τι ἐσυ-
κοφάντησα, ἀποδίδωμι εἰς τετραπλοῦν.
εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι σήμε-
ρον σωτηρία ἐν τῳ οἴκῳ τοῦτο ἐγένε-
το… »). Παραλείπομεν βεβαίως τὴν
ἀκραίαν περίπτωσιν τῆς μετὰ αὐτοε-
ξουθενωτικῆς συντριβῆς μετανοίας
τοῦ Ἰούδα.

Ἡ πτυχὴ αὐτὴ τῆς ἀποκαταστά-
σεως δηλονότι τῶν ζημιῶν δὲν ἐτέθη
εἰσέτι ἐπισήμως καὶ μὲ σαφήνειαν ὡς
βιβλικὴ καὶ ὄχι κοσμικὴ ἠθικὴ προϋ-
πόθεσις (Ἰακώβ, Γέν. 33,). Ὡς ἐκ τού-
του, ἡ μετάνοια παραμένει διπλωμα-
τικὴ ἔκφρασις (βλ. τὰς παπικὰς δια-
τυπώσεις διὰ τῶν ὁποίων ζητεῖται ἀπὸ
τὸν Θεὸν νὰ συγχωρήση τὰ τέκνα τῆς
καθολικῆς Ἐκκλησίας διὰ τὰς ἐνδεχο-
μένας ἁμαρτίας κατὰ τῶν ὀρθοδόξων
ἀδελφῶν) καὶ ὡς ἐκ τούτου παραμέ-
νει ἡμιτελής. Τὰ πραχθέντα ἄξια με-
τανοίας δὲν διέπραξαν οἱ παρόντες
καὶ δὲν εἶναι αὐτοὶ οἱ φυσικοὶ αὐτουρ-
γοί, ἀλλὰ ἔχουν ἠθικὴν εὐθύνην, ἐπει -
δὴ ἐνεκολπώθησαν τὰς θέσεις καὶ τοὺς
καρποὺς τῶν ἔργων ἐκείνων. Διατηροῦ -
ντες δὲ τὰς ἰδίας θέσεις καὶ καρπούμε -
νοι, ὅσα παρήχθησαν διὰ τῶν ἐκθέσμων
πράξεων ἐκείνων καθίστανται ἠθικῶς
συνυπεύθυνοι. Ἄρα καὶ μετανοίας –ὄχι
αἰτήσεως συγγνώμης– ὀφειλέται.

Δεῖγμα ἐξαίρετον εἶναι τὸ ζήτημα
τῆς Οὑνίας. Αὐτὴ ἡ cause celebre τῆς
ἁρπαγῆς Ὀρθοδόξου ποιμνίου διὰ τοῦ
αὐθαιρέτου ὁρισμοῦ ἐπισκόπων, οἱ
ὁποῖοι πειθαναγκάσθησαν νὰ ὑπα-
χθοῦν ὑπὸ ἄλλην ἐκκλησιαστικὴν δια-
καιοδοσίαν, τὸν Ρωμαῖον Ποντίφηκα.
Ὁ Οὑνιτισμὸς ὑποστηρίζεται ὑπὸ τοῦ
Παπισμοῦ, ἐπειδὴ ἀποτελεῖ ὑπόδειγ-
μα (καὶ κατὰ τοὺς Ρωμαιοκαθολικoὺς
γέφυρα πρὸς τὴν πλήρη ἕνωσιν!) ἐφαρ-
μογῆς τοῦ δῆθεν ἐξουσιαστικοῦ νοή-
ματος τῆς λεγομένης «πετρείου δια-

Ἡ ἡμιτελὴς μετάνοια
Ὑπὸ  Ἠλία Β. Οἰκονόμου, Ομοτίμου Καθηγητού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
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κονίας». Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς εἶπεν εἰς τὸν
ἀπόστολον Πέτρον «στήριξον» καὶ
ὄχι «ὑπόταξον» τοὺς ἀδελφούς σου!

Αὐτονοήτως ἡ πλήρης μετάνοια
οὐδέποτε ἐκδηλώνεται μὲ ἡμίμετρα,
διότι τότε ἀφίνει ἀλώβητον τὴν φθο-
ροποιὸν δρᾶσιν τῆς κεκτημένης ἐξου-
σιαστικῆς βουλιμίας, τὴν concupiscentia
potentatus. Ἡ ἐξουσιαστικὴ αὐτὴ βου-
 λιμία ἀρνεῖται τὴν πανίερον δημοκρα -
τικὴν ἀρχὴν «ἡ τῶν πλειόνων γνώμη
κρατείτω», θέτουσα τὴν σύνοδον ὑπὸ
τὸν προκαθήμενον τῆς Ρωμαϊοκαθο-
λικῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ τοὺς πολ-
λούς ὑπὸ τὸν ἕνα. 

Εἶναι ἐμφανὲς ὅτι ὑφίσταται ἀδή-
ριτος ἀνάγκη προωθήσεως καὶ ὁλο-
κληρώσεως τῆς μετανοίας. Ἡ ἄρνησις
τῆς ὁλοκληρωμένης μετανοίας ἀπο-

σκοπεῖ: α) εἰς τὴν ἄρνησιν ἐφαρμογῆς
τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν ἐμψύχων
καὶ ἐμπραγμάτων ζημιῶν καὶ ἁρπα -
γῶν, καὶ β) εἰς τὴν de facto προ-παρα-
δοχὴν τῆς ἐξουσιαστικῆς ἀντιλήψεως
περὶ τῆς «πετρείου» διακονίας. Κα-
ταργουμένης αὐτῆς τῆς ἐξουσιαστι -
κῆς ἑρμηνείας ἀνοίγεται ἡ λεωφόρος,
ἡ ἄγουσα ἀπὸ τὴν ἐπίλυσιν ὅλων τῶν
ἀθεμίτων διαφορῶν καὶ ἐκτροπῶν καὶ
πρὸς τὴν πλήρη ἑνότητα.

Ἀποκατάστασις τῆς ἑνότητος καὶ
μάλιστα τῆς πλήρους ἄνευ τῆς μετα-
νοίας ἐξισοῦται πρὸς χορήγησιν ἐλευ-
θέρου διαβατηρίου (laissez faire, lais -
sez passer) διεισδύσεως εἰς τὸν Ὀρθό-
δοξον χῶρον ὅλων τῶν πλανῶν, ἐπι-
με λῶς καλυπτομένων μὲ φραστικὰς
ἐπε ξηγήσεις ἀδελφοσύνης.

Ἐὰν ὑποστηριχθῆ ὅτι δὲν ὑφίστα-
ται θέμα μετανοίας, ἐπειδὴ οὐδὲν ἄξιον
μετανοίας διεπράχθη ἐπὶ μίαν χιλιε-
τίαν, τοῦ ὁποίου αἱ ἀρνητικαὶ συνέ-
πειαι νὰ φθάνουν ἕως σήμερον, τότε ὁ
διεξαγόμενος θεολογικὸς διάλογος ἤ
εἶναι παντελῶς περιττός, ἐπειδὴ με-
τανοίας μὴ ὑπαρχούσης οὐδὲν πρό-
βλημα ὑφίσταται – πλὴν ἑνὸς, αὐτοὺ
τῆς ἐλλείψεως μετανοίας! Κατὰ συνέ -
πειαν ὁ σημερινὸς θεολογικὸς διάλο-
γος ἀποτελεῖ μίαν φιλόθεον ἀδολε-
σχίαν μεταξὺ ἐκκλησιαστικῶν ὀντοτή-
των, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἑκατέρωθεν δογ-
ματικῶς καὶ ἠθικῶς παντελῶς ἄψογοι!
[Ἅμα τῆ  Ἕῳ, ς΄ζ΄Βθ΄].  

εε νν ττ υυ ππ αα   ππ οο υυ   λλ αα ββ αα µµ εε

�� Kώστα Στ. Παπασωτηρίου: Γάμος – Οικογένεια –
Διαζύγιο – Παιδιά: Το αναπάντεχο κληροδότημα του
διαζυγίου, Θεσσαλονίκη 2002.

Ο παλαιός καθηγητής Φυσικής Αγωγής της Σχολής μας,
πολύ ευαισθητοποιημένος με τα μεγάλα κοινωνικά προ-
βλήματα, σε αυτό το βιβλίο του, αφιερωμένο «με αγάπη
στα πονεμένα και πικραμένα παιδιά του διαζυγίου και στα
παιδιά του κόσμου που στερήθηκαν τη γονική αγάπη»,
ασχολείται με το πρόβλημα του διαζυγίου και τις σοβαρές
επιπτώσεις του στην παιδική ψυχή. Το διαζύγιο είναι μια
μεγάλη δοκιμασία για γονείς και παιδιά. Ο σκοπός του είναι
να βοηθήσει για την υπέρβαση αυτής της δοκιμασίας, να
ενημερώσει, να διαφωτίσει όσους γονείς αποφασίζουν να
χωρίσουν για το «ποια πρέπει να είναι η στάση και η θέση
τους απέναντι στα αναφαίρετα δικαιώματα του παιδιού…
και ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους». Δε δίνει συνταγές,
αλλά χρησιμοποιεί απόψεις σημαντικών ψυχολόγων, ψυ-
χαναλυτών και άλλων προσωπικοτήτων για να τονισθεί η
ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού και να βρεθεί η ανάλογη
μεταχείριση και η κατάλληλη διαπαιδαγώγηση, ώστε να
ρυθμιστεί ανάλογα η συμπεριφορά γονιών, δασκάλων και
κοινωνικών λειτουργών. 

Παράλληλα, δίνει συμβουλές για το πώς δε θα οδηγη-
θεί ο γάμος σε αποτυχία σε μια εποχή δύσκολη, όπου σε όλο

τον κόσμο τα προβλήματα του γάμου πληθαίνουν και, κα-
τά συνέπεια, το ποσοστό των διαζυγίων συνεχώς αυξάνεται. 

Ο συγγραφέας πραγματεύεται με μεγάλη τρυφερότητα
το θέμα και πετυχαίνει να συγκινήσει τον αναγνώστη του
και να τον ευαισθητοποιήσει. Στις 380 σελίδες του βιβλίου
του βρίσκει κανείς αγάπη και ευνοϊκή διάθεση για τους
συζύγους που αντιμετωπίζουν τα δύσκολα προβλήματα της
συμβίωσης, τονίζει την ανάγκη να περιφρουρηθεί η αγωγή
και η ομαλή ανάπτυξη του παιδιού, και να δημιουργηθεί ένα
θετικό περιβάλλον γύρω του ακόμα και μετά το χωρισμό.

Το βιβλίο διαβάζεται ευχάριστα και ο συγγραφέας επι-
τυγχάνει το στόχο του. 

�� Κώστα Μπιλίρη (Βυζαντινού): Αριστουργήματα.
Εκατό αριστουργήματα λογοτεχνίας και σάτιρας,
Εκδ. Δρόμων, Αθήνα 2009.

Κάθε φορά που διαβάζω έργα του φίλου Κώστα, αποφοί-
του της Εκκλησιαστικής Σχολής Λαμίας, της Δραματικής
Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, θεατρικού συγγραφέα, στι-
χουργού και εκδότη της εφημερίδας ΑΝΑΤΟΛΗ, νιώθω
ένα συγκλονιστικό τράνταγμα. Αλλά αυτό που ένιωσα στο
συγκεκριμένο βιβλίο είναι αληθινά «γροθιά στο στομάχι!».
Αυτό άλλωστε επιδιώκει και ο ίδιος, ξεκινώντας τον πρό-
λογό του. Θέλει να νιώσουν αυτή τη γροθιά οι αναγνώ-
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στες του, για να ευαισθητοποιηθούν πάνω στα ζητήματα
της ζωής, της κοινωνίας και της πολιτικής, έστω κι αν δια-
φωνούν με τον τρόπο που τα πραγματεύεται. Είναι φανε-
ρή η πικρία που νιώθει για μερικούς, οι οποίοι, επειδή ζη-
λεύουν, σπεύδουν να τον κατακρίνουν. Δηλώνει όμως ότι
δεν τον ενδιαφέρουν. Γι’ αυτό που νοιάζεται είναι να γράφει
κείμενα «που θα κεντρίσουν ενδιαφέροντα» και «θα υπάρ-
χουν μέσα στην πανοπλία των βιβλίων» ως παρακαταθήκη
για τους επόμενους.

Το βιβλίο του χωρίζεται σε δύο μέρη: Ά  Χρονογραφήμα-
τα (87 στο σύνολό τους) και Β́  Αφηγήματα.(13). Στο Ά  μέ-
ρος ο Κώστας αναδεικνύεται άξιος χρονογράφος, που με
τη δηκτική και εύστοχη πένα του σχολιάζει την ελληνική
πραγματικότητα. Όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, σοβαρά
και ευτράπελα, ευχάριστα ή δυσάρεστα, σατιρίζονται ή πε-
ριγράφονται από το συγγραφέα με επιτυχία: κοινωνικά φαι-

νόμενα και γεγονότα από την πολιτική, τον αθλητισμό, την
τηλεόραση, τα ήθη και τις συμπεριφορές μας. Όλα μας άρε-
σαν πάρα πολύ και δύσκολα μπορεί ο αναγνώστης να ξε-
χωρίσει κάποια. Όλα είναι πραγματικά αριστουργήματα!

Στα αφηγήματα του Β́  μέρους χαίρεσαι να παρακο-
λουθείς συμπεριφορές και τρόπους από αγράμματους αν-
θρώπους της υπαίθρου, με αρετές και ελαττώματα αλλά
και αγνότητα και ντομπροσύνη. Σε αρκετά δεν μπορείς να
συγκρατηθείς. «Σκας, κυριολεκτικά, στα γέλια» με το λού-
σιμο, με τον τράγο του Καραφούκα, το γάιδαρο στο πα-
νηγύρι ή το γουρούνι της Ντίνας. Αισθάνεσαι άνθρωπος
με την ευγένεια του γερο-Φαλάρα ή τη φιλόξενη καλο-
σύνη της θεια-Γιωργίτσας. 

Συγχαρητήρια, αγαπητέ Κώστα. Έγραψες ένα βιβλίο
που διαβάζεται ευχάριστα και απνευστί, ένα βιβλίο που σε
διασκεδάζει και σε προβληματίζει ταυτόχρονα. 

Οτίτλος του άρθρου μας βρίσκε-
ται σε άμεση συνάρτηση με το δι-

συπόστατο του ανθρώπου, ο οποίος,
σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκα-
λία, αποτελείται από το υλικό σώμα
και την αθάνατη ψυχή: «και έπλασεν ο
Θεός τον άνθρωπον χουν από της γης
και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυ-
τού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος
εις ψυχήν ζώσαν» (Γέν. 2, 7). Μόνον ο
άνθρωπος ανάμεσα σε όλα τα δημιουρ-
γήματα είναι πρόσωπο, δηλαδή μονα-
δική και αναντικατάστατη ψυχοβιο-
λογική οντότητα με συγκεκριμένο
προορισμό το «καθ’ ομοίωσιν». Αυτό
σημαίνει ότι καλείται να αξιοποιήσει
τα χαρίσματα του «κατ’ εικόνα» για να
επιτύχει την κατά χάριν θέωσή του.
Από τότε, όμως, που συνέβη το προ-
πατορικό αμάρτημα, το κακό σε όλες
τις μορφές του μπήκε εμπόδιο για την
πραγματοποίηση του προορισμού του.
Από τότε άρχισε ο διμέτωπος αγώνας
του ανθρώπου, δεδομένου ότι το κα-
κό επηρεάζει αρνητικά ολόκληρη την
ψυχοσωματική του υπόσταση.

Στο σημείο αυτό θεωρούμε απα-
ραίτητη τη διευκρίνιση ότι το σώμα,
κατά τη χριστιανική διδασκαλία, δεν

είναι η έδρα του κακού, αλλά κατοι-
κητήριο και όργανο της ψυχής. Ο Απ.
Παύλος μάλιστα το ονομάζει ναό του
Αγίου Πνεύματος! «Ουκ οίδατε ότι τα
σώματα υμών μέλη Χριστού εστιν»και
«ότι το σώμα υμών ναός του εν υμίν
Αγίου Πνεύματος εστιν» (Ά  Κορινθ. 6,
15, 19). Ολόκληρη η υπόσταση του
ανθρώπου δοκιμάζεται έντονα από
τους πειρασμούς του πονηρού, γιατί
οι επιθέσεις του είναι επίμονες και
προκλητικές. Πονηρές σκέψεις εμφι-
λοχωρούν απρόσκλητες στο νου, η
φαντασία δέχεται ύποπτες «επισκέ-
ψεις» από το «πολύχρωμο» περιβάλ-
λον, ενώ ποικίλες σαρκικές αδυναμίες
προβάλλουν απειλητικά διεκδικώντας
το δικό τους μερίδιο στη ζωή του αν-
θρώπου. Τότε καλούνται να ενεργο-
ποιηθούν δραστικά και αποτελεσμα-
τικά ο νους και η θέληση του ανθρώ-
που, ώστε και με την αρωγή της θείας
χάριτος να νικήσει τους πειρασμούς.
Ο διμέτωπος αγώνας βρίσκεται σε πλή-
ρη εξέλιξη (βλ. Εφεσ. 6, 12). Ο Απόστο-
λος Πέτρος μάς συμβουλεύει σχετικά
να είμαστε νηφάλιοι και άγρυπνοι, για-
τί «ο αντίδικος υμών διάβολος ως λέων
ωρυόμενος περιπατεί ζητών τίνα κα-

ταπίη, διό αντίστητε στερεά τη πίστει»
(Α΄ Πέτρ. 5, 8-9).

Ιδιαίτερα στην υλοκρατούμενη επο-
χή μας ο διμέτωπος αγώνας πρέπει να
είναι διαρκής, χωρίς στιγμιαίες υπο-
χωρήσεις και συμβιβασμούς. Ο χρι-
στιανός φρουρεί συνεχώς τις πύλες ει-
σόδου της αμαρτίας στην ύπαρξή του,
ενεργοποιώντας αδιάκοπα τον ψυχο-
σωματικό του δυναμισμό. Η ισχυρή
θέλησή του, τροφοδοτούμενη από τη
θερμή προσοχή και τη μυστηριακή ζωή
της Εκκλησίας, σε συνεργασία με το
λογικό, απαντούν νικηφόρα με το «όχι»
στις προκλήσεις της αμαρτίας. Έχει δε
κατά νουν πάντοτε την υπόμνηση του
Κυρίου: «Γρηγορείτε και προσεύχεσθε,
ίνα μη εισέλθητε εις πειρασμόν. Το μεν
πνεύμα πρόθυμος η δε σαρξ ασθενής»
(Ματθ. 26, 41. Βλ. και Ρωμ. 6, 12).

Στον διμέτωπο αγώνα κατά του κα-
κού καλούνται να συμμετάσχουν όλοι
οι άνθρωποι, ασχέτως ηλικίας, μόρφω-
σης και κοινωνικού επιπέδου. Η πρό-
σκληση έχει σταλεί. Ο καθένας μας ας
απαντήσει ελεύθερα, υπεύθυνα και
έμπρακτα.  

εε ππ ιι κκ αα ιι ρρ αα   θθ εε µµ αα ττ αα
Ο ΔΙΜΕΤΩΠΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Του Δημ. Λ. Δρίτσα, Δρος Θεολογίας
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