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1. Ἐπιλέξαμε τήν ἀνωτέρω ἀκρο τε -
λεύτια πρόταση ἀπό τό Κοντάκιο τῆς
ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, προκει-
μένου νά συντάξουμε τό παρόν ἐπί -
καιρο ἄρθρο γιά τό περιοδικό τῆς Ἑνώ -
σεώς μας, δεδομένου ὅτι σ’ αὐτό γί-
νεται λόγος: α) γιά τόν σκοπό τῆς
σαρ κώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, β) γιά τό
γεννηθέν «Παιδίον νέον» καί γ) γιά τό
ποιό εἶναι αὐτό τό «Παιδίον». Ἡ πρό-
ταση αὐτή, δηλαδή, ἐπεξηγεῖ τό γιατί
τῆς ἐνανθρωπήσεως καί ἐπιβεβαιώ -
νει τήν ταυτότητα τοῦ ἐναν θρωπή -
σαντος, ὅτι, δηλαδή, εἶναι «Παιδίον»
ἀλλά «Νέον», καί συγχρόνως «ὁ πρό
αἰώνων Θεός».

Ὁ ποιητής τοῦ ἐν λόγῳ Κοντακίου
εἶναι ὁ Ἅγιος Ρωμανός ὁ Μελωδός
(Στ΄ αἰώνας μ.Χ.), ὁ ἐπονομαζόμενος
καί Πίνδαρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς
μας ποιήσεως ἀλλά κι ὁ ἐφευρέτης
τοῦ ποιητικοῦ εἴδους πού ὀνομάζεται
«Κοντάκιο». Ὁ Ρωμανός λοιπόν,
ἐμπνεόμενος ἀπό τόν προφητικό λό-
γο τοῦ Προφήτη Ἡσαΐα (Η΄ αἰώνας
π.Χ.), «ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν
υἱός καί ἐδόθη ἡμῖν»1, γράφει τό Κο -
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ντάκιο τῶν Χριστουγέννων, ἀφοῦ ἔχουν περάσει χίλια τε-
τρακόσια χρόνια ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Προφήτη Ἡσαΐα κι
ἑξακόσια ἀπό τήν Γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί τό
ἐντυπωσιακό εἶναι ὅτι τό Κοντάκιο αὐτό ψάλλεται στίς
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, χωρίς διακοπή, ἐπίσης, χίλια τε-
τρακόσια χρόνια! Ἄν σκεφθοῦμε δέ ὅτι τό προφητικό μή-
νυμα τῆς προσδοκίας τοῦ Ἡσαΐα ἔγινε, μέ τήν πραγμά-
τωσή του, δόγμα-πίστη καί βίωμα τῶν Χριστιανῶν, ἀντι -
λαμβανόμαστε τήν ἰδιαίτερη διαχρονική σημασία τοῦ πε-
ριεχομένου καί τῆς προφητείας τοῦ Ἡσαΐα καί τῆς φρά-
σεως τοῦ Κοντακίου τοῦ Ἁγίου Ρωμανοῦ. Προφῆτες καί
Ὑμνωδοί ἐπί τρεῖς χιλιάδες χρόνια διακηρύσσουν στόν
κόσμο τήν ἀγάπη καί τήν ταπείνωση τοῦ Θεοῦ, ἀλλά οἱ
ἄνθρωποι συνεχίζουν νά βρίσκονται στήν ἄγνοια, στή
σύγχυση καί στήν ἀπιστία. Ὁ προφητικός λόγος τοῦ
Ἡσαΐα παραμένει διαχρονικός καί ἐπίκαιρος: «Ἔγνω βοῦς
τόν κτησάμενον καί ὄνος τήν φάτνην τοῦ Κυρίου αὐτοῦ·
Ἰσραήλ δέ με οὐκ ἔγνω καί ὁ λαός με οὐ συνῆκε»2!

2. Ὁ Προφήτης Ἡσαΐας φωνάζει ἀπό τά βάθη τῶν αἰώ -
νων «ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν», κι ὁ Ρωμανός ὁ Μελω-
δός ἐπαναλαμβάνει τόν προφητικό λόγο μέ τήν ποιητική
του γλώσσα καί τήν ἐπιβεβαίωση τῆς πίστεώς του ὅτι «δι’
ἡμᾶς γάρ ἐγεννήθη, παιδίον νέον». Αὐτό τό «δι’ ἡμᾶς» μᾶς
παραπέμπει στό Σύμβολο τῆς Πίστεως πού λέγει: «Τόν δι’
ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κα-
τελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος
ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπήσαντα».
Μέ τό «δι’ ἡμᾶς» προσδιορίζεται κι ἐπιβεβαιώνεται ὁ σκο-
πός τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, πού δέν εἶναι ἄλλος
παρά ἡ σωτηρία ὅλων τῶν ἀπογόνων τῶν Πρωτοπλάστων
ἀπ’ ἀρχῆς μέχρις ἐσχάτων, λόγῳ τῆς πτώσεώς των καί τῶν
συνεπειῶν της. Ἐπειδή ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπινου γένους
δέν ἦταν δυνατή μέ ἄλλο τρόπο, ὁ τριαδικός Θεός ἐπέλεξε
τήν σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἔτσι «ἐπί γῆς ὤφθη, καί
τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη»3, ὥστε οἱ ἄνθρωποι νά
δοῦν μέ τά μάτια τους τόν Σαρκωθέντα καί νά μιμηθοῦν
τόν ἀναμάρτητο τρόπο τῆς ζωῆς του, ἀφοῦ «ἁμαρτίαν οὐκ
ἐποίησεν, οὐδέ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ»4.

Τό «δι’ ἡμᾶς» μπορεῖ νά νοηθεῖ κι ὡς «δι’ ἐμέ», δηλαδή
ὁ Σαρκωθείς Θεός Λόγος ἦλθε στόν κόσμο ὡς Θεάνθρω-
πος γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους καί γιά τόν καθένα προ-
σωπικά, ἐπειδή θέλει «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καί εἰς
ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν»5. Αὐτή τήν ἰδιόμορφη δια-
προσωπική σωτηριολογική σχέση τοῦ κάθε ἀνθρώπου
πού σχετίζεται μέ τήν πρόσληψη τῆς ἀνθρώπινης φύσεως
ὑπό τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος ἐκφράζεται ἐναργέστατα στό
δογματικό Θεοτοκίο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ:
«Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου Πάναγνε, Χριστὸς ὁ Κύ -
ριος, ἐκ τῆς σῆς νηδύος προελθών, ἐμὲ ἐνδυσάμενος, τῆς
πρώην κατάρας, τὸν Ἀδὰμ ἠλευθέρωσε»6. Ἡ προσωπική
προσοικείωση τῆς σωτηρίας εἶναι συνέπεια τοῦ γεγονό-
τος ὅτι μυστηριωδῶς ὁ Θεός Λόγος ἐνεδύθη τό ἀνθρώ -
πινο σῶμα, τήν ἀνθρώπινη φύση, ἐμένα, ἐσένα κι ὅλους

τούς ἀνθρώπους, ἀπ’ ἀρχῆς ἕως ἐσχάτων. Ἑπομένως, ἡ
δυνατότητα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας ὑπάρχει γιά ὅλους
ὅσοι ἀποδέχονται τόν Χριστό ὡς Σωτῆρα καί Λυτρωτή καί
ἐντάσσονται στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι σῶμα
Χριστοῦ καί κεφαλή της ὁ Χριστός7.

Ἐπειδή ἡ αὐτοσωτηρία τοῦ κάθε ἀνθρώπου ἦταν ἀδύ -
νατη, ἦταν, τρόπον τινά, ἀναγκαία ἡ θεία μυστηριώδης
παρέμβαση λυτρώσεως διά τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ
Θεοῦ Λόγου, ὥστε ἡ ἀνθρωπότητα νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τίς
συνέπειες τῆς πτώσεως τῶν Πρωτοπλάστων (πάθη, ἁμαρ -
τία, διάβολος, θάνατος κ.λπ.). Γι’ αὐτό κι ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος, γράφοντας πρός τούς ὁμοεθνεῖς του Ἑβραίους,
χαρακτηρίζει ὡς «ὀφειλή» τή θεία παρέμβαση σωτηρίας.
Ὁ Χριστός, ὡς Θεάνθρωπος, «ὤφειλε κατά πάντα τοῖς
ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων γένηται καί πιστός
ἀρχιερεύς τά πρός τόν Θεόν, εἰς τό ἱλάσκεται τάς ἁμαρ -
τίας τοῦ λαοῦ»8, δεδομένου ὅτι «τό ἔλαττον», ἡ ἀνθρώπινη
φύση, «ὑπό τοῦ κρείττονος», δηλαδή τοῦ Σαρκωθέντος,
«εὐλογεῖται»9. Ἡ θεία «ὀφειλή» πρός τό ἀνθρώπινο γένος
δέν πρέπει νά θεωρηθεῖ ἐξωτερική παρέμβαση ἀνά γκης πού
προσβάλλει τό αὐτεξούσιο καί τήν παντοδυναμία τοῦ
Θεοῦ, ἀλλά κίνηση οἴκτου καί ἀγάπης πρός τό ταλαιπω-
ρούμενο πλάσμα του, τόν ἄνθρωπο.

3. «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν», γράφει ὁ Ἡσαΐας. «Παιδίον
νέον», προσδιορίζει ὁ Ρωμανός ὁ Μελωδός. Ἄς δοῦμε, λοι-
πόν στή συνέχεια τήν ἰδιαίτερη θεολογική σημασία τῶν λέ-
 ξεων. Ὑπό τήν ἔννοια «παιδίον» πρέπει νά ἐννοήσουμε τήν
κένωση καί τήν ταπείνωση τοῦ Θεοῦ Λόγου ἀφ’ ἑνός, ἀλ -
λά καί τήν παντοδυναμία Του, πού κρύβεται μέσα στήν ἀν -
θρώπινη ἀδυναμία ἑνός νεογέννητου παιδιοῦ, ἀφ’ ἑτέρου.
Ὁ Παλαιός Ἀδάμ ἐπλάσθη ἐνήλικας γιά νά μπορεῖ ν’ ἀντι -
με τωπίζει τή ζωή του μέσα στόν Παράδεισο πού δέν ὑπῆρ -
χαν προβλήματα. Ὁ Νέος Ἀδάμ, ὁ Θεάνθρωπος, ἐγεννήθη
ὡς παιδί, ἀνίσχυρο κι ἀδύναμο, σέ ξένο κι ἀφιλόξενο τόπο,
σέ ἐχθρικό περιβάλλον, ἀφοῦ ἀπ’ αὐτή Του τήν ἡλικία ἔζη -
σε τήν ἀπειλή τοῦ θανάτου ἀπό τόν Ἡρώδη καί τήν ταλαι-
πωρία τῆς φυγῆς στήν Αἴγυπτο10. Τό παιδί αὐτό, ὅμως, ἔκρυ -
βε μέσα Του τήν παντοδυναμία τῆς θεότητάς Του, γι’ αὐτό
καί προμήνυσαν οἱ Προφῆτες τήν Γέννησή Του· τό ἄστρο
τῆς Ἀνατολῆς ὁδήγησε σ’ Αὐτό τούς Μάγους καί τούς Ποι-
μένες «εἰς προσκύνησίν»11 Του· οἱ Ἄγγελοι ἀπό τόν οὐ ρα -
νό ἔψαλαν τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις»12· τά εἴδωλα τῆς Αἰγύ -
πτου δέν ἄντεξαν τήν «ἰσχύ» καί τήν παρουσία Του ἐκεῖ κι
ἐγκρεμίστηκαν13· ὁ Προφήτης Συμεών «ἐδέξατο» τό βρέ-
φος «εἰς τάς ἀγκάλας αὐτοῦ», «εὐλόγησε τόν Θεόν», πού
τόν ἀξίωσε νά δεῖ τόν Σωτῆρα καί τό «Φῶς» τοῦ κόσμου14·
ἡ Προφῆτις Ἄννα ἔγινε κήρυκας τοῦ λυτρωτικοῦ Του
ἔργου15· τά νήπια τῆς Βηθλεέμ ἔγιναν οἱ πρῶτοι Μάρτυρες
τῆς νέας πίστεως γιά νά ἐπαληθευθεῖ ἡ προφητεία τοῦ
Ἱερεμία: «Φωνή ἐν Ραμᾷ ἠκούσθη, θρῆνος καί κλαυθμός
καί ὀδυρμός πολύς· Ραχήλ κλαίουσα τά τέκνα αὐτῆς…»16.

Τό «Παιδίον νέον» δέν ἦταν μόνο νέο στήν ἡλικία ἀλλά
καί διαφορετικό ἀπό ὅλα τά ἄλλα παιδιά. Ἐνδύθηκε τήν
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νεότητα ὅλων τῶν ἐποχῶν καί τῆς ἔδωκε τήν εὐκαιρία
τοῦ ἐξαγιασμοῦ της μέ τόν δρόμο τῆς μιμήσεως τῆς παιδι -
κῆς ἡλικίας Ἐκείνου. «Τό δέ παιδίον ηὔξανε καί ἐκραταιοῦτο
πνεύματι πληρούμενον σοφίας, καί χάρις Θεοῦ ἦν ἐπ’ αὐ -
τό»17. Αὐτή ἡ πληροφορία τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ
ὑπογραμμίζει ἀκριβῶς τήν ἰδιαιτερότητα καί διαφορετι-
κότητα τοῦ «Παιδίου» σέ σχέση μέ τά ἄλλα παιδιά. Ἡ
ὑπόμνησή του δέ ὅτι ὁ Χριστός, ὡς «Παιδίον», «ἦν ὑπο -
τασσόμενος»18 στόν Ἰωσήφ καί τήν Μητέρα Του δίδει ἕνα
ἐπί πλέον οὐσιῶδες σημεῖο συμπεριφορᾶς τῶν νέων πρός
τούς γονεῖς καί τήν κοινωνία. Τό «Παιδίον» αὐτό λοιπόν
εἶναι καί νέο στήν ἡλικία καί νέο στήν ὅλη του ὑπόσταση.
Δέν ὑπῆρξε ὅμοιό Του καί δέν θά ὑπάρξει, γιατί ἁπλῶς
εἶναι Θεός καί ἄνθρωπος, εἶναι ὁ νηπιάσας Θεός Λόγος, ὁ
ὁποῖος «Νέαν ἔδειξεν κτίσιν… ἡμῖν» μέ ὅσα ἔγιναν καί
πρόκειται νά γίνουν «ὑπ’ Αὐτοῦ»19 στό μέλλον.

4. Ὁ Προφήτης Ἡσαΐας γράφει ὅτι αὐτό τό «Παιδίον»
καλεῖται «μεγάλης βουλῆς ἄγγελος, θαυμαστός σύμβουλος,
Θεός ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατήρ τοῦ μέλ-
λοντος αἰῶνος»20. Προσδίδει, δηλαδή, ὅλα τά γνωρίσμα-
τα τῆς φύσεως καί τοῦ ἔργου τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Ὁ Ρωμανός ὁ Μελωδός ὀνομάζει τό «Παιδίον
νέον» καί «πρό αἰώνων Θεόν» ἐπηρεασμένος ἀπό τόν
Ἡσαΐα, ἀλλά κι ἀπό ἄλλους Προφῆτες. Ὁ Δανιήλ, π.χ.,
στά ἐσχατολογικά του κείμενα, τόν ἀποκαλεῖ «ὁ παλαιός
ἡμερῶν»21. Ὁ Ἱερεμίας, «Κύριο Παντοκράτορα»22. Ὁ
Ἡσαΐας, ράβδο «ἐκ τῆς ρίζης Ἰεεσαί»23 πού ἐβλάστησε καί
«φῶς μέγα»24. Ὁ Ζαχαρίας, «ἀνατολή»25 καί «βασιλέα»26.
Ὁ Ἀββακούμ, «ἅγιον» πού θά προέλθει «ἐξ ὄρους κατα-
σκίου δασέος»27. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν
τίς προφητικές ρήσεις γιά τό πρόσωπο τοῦ γεννηθέντος
Παιδίου, ἐπεξηγεῖ ὅτι αὐτό εἶναι «ἀπαύγασμα τῆς δόξης,
καί χαρακτήρ τῆς ὑποστάσεως»28 τοῦ Θεοῦ Πατρός. Τό
«Παιδίον» εἶναι ὁ αἰώ νιος Θεός Λόγος πού γεννήθηκε
ἀχρόνως ἐκ Πατρός ἄνευ Μητρός, θεοπρεπῶς, καί ἐκ
Πνεύματος Ἁγίου ἄνευ πατρός ἐκ Παρθένου Μητρός, ὡς

Θεάνθρωπος. Εἶναι ὅ,τι γράφει τό Σύμβολο τῆς Πίστεως:
«φῶς ἐκ φωτός, Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννη-
θέντα καί οὐ ποιη θέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὗ τά πά -
ντα ἐγένετο».

Ἔκθαμβος ὁ Ἱερός Χρυσόστομος μπροστά στά μυστη-
ριώδη γεγονότα πού ἑορτάζουμε τά Χριστούγεννα, γρά-
φει χαρακτηριστικά:

«Ἀλλά τί εἴπω, ἤ τί λαλήσω; Ἐκπλήττει γάρ μέ τό θαῦ -
μα. Ὁ παλαιός τῶν ἡμερῶν παιδίον γέγονεν, ὁ ἐπί θρόνου
ὑψηλοῦ καί ἐπηρμένου καθήμενος ἐν φάτνῃ τίθεται, ὁ
ἀναφής, καί ἁπλοῦς καί ἀσύνθετος καί ἀσώματος χερσίν
ἀνθρωπίναις ἑλίσσεται, ὁ τά τῆς ἁμαρτίας διασπῶν δεσμά,
σπαργάνοις ἐμπλέκεται, ἐπειδή τοῦτο θέλει. Θέλει γάρ
τήν ἀτιμίαν ποιῆσαι τιμήν, τήν ἀδοξίαν ἐνδῦσαι δόξαν,
τόν τῆς ὕβρεως ὅρον, ἀρετῆς δεῖξαι τρόπον. Ὅθεν ὑπέρ -
χεται τό ἐμόν σῶμα, ἵνα ἐγώ χωρήσω τόν αὐτοῦ Λόγον· καί
λαβὠν τήν ἐμήν σάρκα, δίδωσί μοι τό ἑαυτοῦ Πνεῦμα[…].
Λαμβάνει μου τήν σάρκα, ἵνα με ἁγιάσῃ· δίδωσί μοι τό
Πνεῦμα αὐτοῦ, ἵνα με διασώσῃ29.

«Δι’ ἡμᾶς γάρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρό αἰώνων
Θεός»30.
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w Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, με ομόφωνη από-
φαση, όρισε την ημερομηνία της νέας μας συνάντησης για
την κοπή της πίτας της Ένωσης, το Σάββατο 13 Φεβρουα-
ρίου 2016, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στον Πει-
ραιά, όπου υπηρετεί ως πρωτοπρεσβύτερος ο Αντιπρόε -
δρος της ΄Ενωσης π. Ανδρέας Μαρκόπουλος. Όπως πά -
ντα, έτσι κι αυτή τη φορά θα ξεκινήσουμε με την Αρχιερα-
τική Λειτουργία, που θα έχει ως κεντρικό πρόσωπο τον
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Διονύσιο, καθώς
και άλλους Μητροπολίτες, και στη συνέχεια θα ακολου-
θήσουν το μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των
εις Κύριον εκδημησάντων αδελφών, καθηγητών και σπου-
δαστών της Σχολής, η Γενική Συνέλευση για την έγκριση
των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και η κο-
πή της πίτας της Ένωσης, μέσα σε κλίμα συγκινησιακά
φορτισμένο. Είναι ευνόητο ότι η παρουσία μας κρίνεται
απαραίτητη για την επιτυχία της εκδήλωσης. Εξάλλου, εί-
ναι και μια μεγάλη ευκαιρία για όλους μας να θυμηθούμε
πολλά από τη ζωή μας στη Σχολή, σοβαρά και ευτράπελα,

και να ανανεώσουμε τους δεσμούς που μας συνδέουν πά-
νω από μισό αιώνα(!), που αποδείχτηκαν αδιάρρηκτοι και
άντεξαν στον χρόνο. 

w ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΛΟΗΣ 
κ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ

Με πρόταση της Α.Θ.Π., του Οικουμενικού Πατριάρχου
κ. Βαρθολομαίου, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελόης
κ. Φιλόθεος προήχθη σε εν ενεργεία Μητροπολίτη της
Επισκοπής Μελόης, που ανυψώθηκε σε Μητρόπολη.

Ο Μητροπολίτης Μελόης κ. Φιλόθεος (κατά κόσμον
Μάρκος Καραμήτσος) γεννήθηκε στην Κωνσταντινού-
πολη την 1η Σεπτεμβρίου 1924. Σπούδασε Θεολογία στη
Θεολογική Σχολή Αθηνών. Χειροτονήθηκε Διάκονος τον
Ιούνιο του 1950 και υπηρέτησε στον Ιερό Ναό του Αγίου
Αρτεμίου Αθηνών μέχρι το 1956 και στη συνέχεια στον
Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών μέχρι το 1961. Από το 1961-
1965 υπηρέτησε ως Εφημέριος στον Ιερό Ναό Ευαγγελι-
σμού της Θεοτόκου στο Σκράντον της Πενσυλβάνια και
από το 1965-1971 στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου στο
Μανχάταν της Ν. Υόρκης. Στις 6 Ιουνίου 1971 χειροτονή -
θηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Μελόης, Βοηθός Επίσκοπος
της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Τον Οκτώβριο του 1997
απε σύρθη της ενεργού υπηρεσίας. Στις 8 Ιουλίου 2015
προήχθη σε Μητροπολίτη και ανέλαβε υπηρεσία.

Το Δ.Σ. απέστειλε την ακόλουθη συγχαρητήρια επι-
στολή στον κ. Φιλόθεο, παλαιό σπουδαστή της Εκκλη-
σιαστικής Σχολής Κορίνθου, για την προαγωγή του:

27 Οκτωβρίου 2015
Σεβασμιώτατε,

Πληροφορηθέντες τήν ὑμετέραν προαγωγήν ἀπό
ἐφησυχάζοντος Ἐπισκόπου εἰς ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολί-
την διά τῆς παραλλήλου ἀνυψώσεως τῆς Ἐπισκοπῆς Με-
λόης εἰς Μητρόπολιν ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

ΤΑ ΝΕΑ μασ
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Τατοΐου 121, Μεταμόρφωση Αττικής, 

Τ. Κ. 14452
Fax: 210 28 19 550 
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Μιχάλης Καλλαράς, τηλ. : 6944 24 30 41

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α. Ε. 
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τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, δεχθῆτε καί τά συγχα-
ρητήρια τῶν μελῶν τῆς ἡμετέρας Ἑνώσεως, καθώς καί
τάς ὁλοθύμους εὐχάς αὐτῶν, ὅπως ὁ Θεός χορηγῇ Ὑμῖν
πολλά τά ἔτη καί ὑγείαν κατ’ ἄμφω.

Μετά βαθυτάτης ἐκτιμήσεως
καί πολλοῦ σεβασμοῦ

Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Ἑνώσεως
Ἀποφοίτων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κορίνθου

Ἀθανάσιος Ψυχογιός, Πρόεδρος
Μιχαήλ Μαρινός, Γραμματεύς

w Ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΡΓΥΡΟΣ), 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΕΛΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Του Σωτήρη Μαυροδήμου

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015, στον Ιερό Ναό του
Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, τελέστηκε η χειροτο-
νία του νέου (εκλεγμένου με μεγάλη πλειοψηφία της Ιε-
ράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος) Μητροπολίτη
Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου Αργυρού, Διευθυντή της Ανω-
 τάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς των Ιωαννίνων
(μετά την αιφνίδια κοίμηση του πολυαγαπημένου Μη-
τροπολίτη Κεφαλληνίας κυρού Γερασίμου Φωκά).

Ο Σεβ. κ. Δημήτριος αποτελεί μια σημαντική προσω-
πικότητα της Εκκλησίας μας. Εξαιρετικός κληρικός, με
άρτια μόρφωση και πλήρη γνώση των πνευματικών αι-
τημάτων του σύγχρονου ανθρώπου, με κύρος και πνευ-
ματική αυθεντία, σύνεση και ορθότητα τρόπων, με «μεί-
ζονα ή κατ’ άνθρωπον αρετήν». Είναι βαθύτατα πιστός και
πνευματικός άνθρωπος, σπουδαίος καθηγητής, αναγνω-
ρισμένος στον ακαδημαϊκό χώρο, γνώστης της Γραφής
και της Ιστορίας. Ως λειτουργός «ορθοτομών τον λόγον
της αληθείας» και οικονόμος του Θεού και ως ποιμήν των
ψυχών έχων «την υπέρ απάντων φροντίδα και μέριμναν»
έχει καταστεί πολύ αγαπητός και η πολύτιμη προσφορά
του στην κοινωνία των Ιωαννίνων είναι γνωστή σε όλους.
Ως άνθρωπος, τέλος, αποτελεί υπόδειγμα αρετής με πλού-
σιο εσωτερικό κόσμο, κοσμημένο με την χάριν της ταπει-
νοφροσύνης και τη δύναμη της αγάπης.

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, με συλλειτουρ-
γούς πολύ μεγάλο αριθμό Μητροπολιτών (εμείς μετρή-
σαμε 33 Αρχιερείς!) και με την παρουσία εκατοντάδων πι-
στών. 

Ο νέος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος (κα -
τά κόσμον Σπυρίδων-Ιωάννης Αργυρός), υιός του Δημη-
τρίου και της Αλεξάνδρας, γεννήθηκε στο Φτερνό Λευ-
κάδος το έτος 1958.

Μετά την εγκύκλια μόρφωσή του εισήχθη στο Τμήμα
Ποιμαντικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας υποτροφία από το
ΙΚΥ κατά την τετραετή του φοίτηση (1982-1986).

Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Ρώμη
(1986-1991), στο Pontificio Istituto di Archeologia Cri-
stiana, με εξειδίκευση στην Παλαιοχριστιανική Αρχαιο -
λογία και Τέχνη και ακολούθως ανηγορεύθη Διδάκτωρ
της Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης.

Επίσης έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Εκκλησια-
στική Ιστορία (Pontificio Istituto Orientale).

Έλαβε επίσης πτυχίο από το Τμήμα Ιστορίας και Αρ-
χαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.

Μοναχός εκάρη την 23η Δεκεμβρίου 1980 στην Ι.Μ.
Βελλάς, Διάκονος εχειροτονήθη την 25η Δεκεμβρίου 1980
και Πρεβύτερος την 26η Φεβρουαρίου 1987, από τον μα-
καριστό Μητροπολίτη Ιωαννίνων κυρό Θεόκλητο.

Διετέλεσε Ιεροκήρυκας της Ι.Μ. Ιωαννίνων, Διευθυ ν-
τής της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Βελλάς (1993-
2007) και Πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής της Ανω-
τάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς από το έτος
2007 έως σήμερα.

Το έτος 2008 εξελέγη αναπληρωτής καθηγητής της
Χριστιανικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας στην Α.Ε.Α.
Βελλάς. Ομιλεί την ιταλική και γαλλική γλώσσα.

Ο Μητροπολίτης Κεφαλληνίας, «ενδεδυμένος την της
αρχιερατείας χάριν», στον χειροτονητήριο λόγο του ευ-
χαρίστησε τους γονείς του, όλους τους ευεργέτες του και
ιδιαίτερα τον μακαριστό Γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη. Επί-
σης ευχαρίστησε τους καθηγητές στην Ανωτάτη Εκκλη-
σιαστική Ακαδημία Βελλάς αλλά και Θεσσαλονίκης για
τη μέχρι σήμερα αγαστή συνεργασία, καθώς και τους φοι-
τητές και ήδη πτυχιούχους της Σχολής.
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Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, απευ-
θυνόμενος προς τον Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κ. Δη-
μήτριο, τόνισε μεταξύ άλλων: «Επιλέγεσαι να ποιμάνεις
μια ιστορική μητρόπολη σε μια δύσκολη εποχή για την πα-
τρίδα μας και για όλο τον κόσμο. Σε όλα αυτά καλείσαι να
έρθεις βοηθός σε συνεργασία με όσους το θελήσουν».

Και απευθυνόμενος στους παρισταμένους κατοίκους
της Κεφαλλονιάς είπε: «Δοκιμάστε τον Δημήτριο και θα
δείτε ότι είναι αγαθός, ιλαρός και έτοιμος να δοθεί προς
όλους για την εργασία και την αποστολή της Εκκλησίας».

Τέλος, να αναφερθεί ότι στη χειροτονία παρέστησαν
ο υπουργός Παιδείας κ. Νίκος Φίλης, ο βουλευτής Ιωαν-
νίνων και πρώην υπουργός κ. Κώστας Τασούλας, ο πρώην
υπουργός κ. Αντώνης Φούσας, ο δήμαρχος Πωγωνίου κ.
Κώστας Καψάλης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων κ. Γεώργιος Καψάλης, τοπικοί άρχοντες της Ηπεί-
ρου και της Κεφαλλονιάς κ.ά.

w ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Με ιεροπρέπεια και λαμπρότητα τελέστηκαν οι εόρτιες
πανηγυρικές Ακολουθίες με την ευκαιρία της μνήμης του
Αγίου Νικολάου του θαυματουργού στο πρώτο λιμάνι της
χώρας μας. 

Στον πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης κ. Εφραίμ,
ο οποίος κήρυξε τον Θείο Λόγο αναφερόμενος στη ζωή
και το φιλανθρωπικό έργο του Αγίου.

Από την πλευρά του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Πειραιώς κ. Σεραφείμ καλωσόρισε με θερμούς λόγους
αδελφικής αγάπης τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτη κ.
Εφραίμ για την παρουσία του στην πόλη του Πειραιά.

Την επομένη τελέστηκε δισαρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία παρουσία εκατοντάδων πιστών, συλλειτουργούντων
των δύο Αρχιερέων.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγινε λιτάνευση της ει-
κόνας του Αγίου στους δρόμους του Πειραιά.

Να σημειωθεί ότι στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
υπηρετεί ως Πρωτοπρεσβύτερος ο Αντιπρόεδρος της
Ένωσής μας, π. Ανδρέας Μαρκόπουλος.

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΟΡΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ. ΤΟ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΩΣ ΝΑ 

ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.
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Στις 5 Οκτωβρίου 2015, στο Νεκροταφείο του Βύρωνα,
αποχαιρετήσαμε έναν παλιό συμμαθητή μας, από τα ιδρυ-
τικά στελέχη της Ένωσής μας και μέλος του Δ.Σ. επί σει-
ρά ετών, τον αγαπητό Αλέκο Ρήγα, ο οποίος απεβίωσε
έπειτα από άνιση μάχη με την επάρατη νόσο σε ηλικία 79
ετών. 

Ο Αλέκος Ρήγας γεννήθηκε το 1936 στη Δαύλεια
Βοιω τίας. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές στην πατρίδα του,
γράφτηκε στην Εκκλησιαστική Σχολή της Κορίνθου. Με-
τά την αποφοίτησή του, ασχολήθηκε με τη δημοσιογρα-
φία, στην αρχή ερασιτεχνικά και στη συνέχεια, από το
1959, επαγγελματικά στην εφημερίδα Ανεξάρτητος Τύπος.
Από το 1966 εργάστηκε στην εφημερίδα Ελεύθερος Κό-
σμος του Σάββα Κωνσταντόπουλου και στα Σημερινά,
καλύπτοντας το ελεύθερο ρεπορτάζ και το ρεπορτάζ του
Υπουργείου Επιστημών και Πολιτισμού. Εργάστηκε, επί-
σης, και στις εφημερίδες Έθνος, Αθηναϊκή, Ελεύθερη Ώρα
και συνεργάστηκε με αρκετές επαρχιακές εφημερίδες.

Μετά την πτώση της Χούντας, βρέθηκε στην Αμερική
και συνεργάστηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Β. και Ν. Αμερι-
κής Ιάκωβο. Ήταν συνεργάτης του πρακτορείου Reuters
και ανταποκριτής της εφημερίδας Hellenic Journal του
Σαν Φρανσίσκο. Εξέδιδε επίσης την εφημερίδα American
Almanak και το περιοδικό Africa Today.

Υπήρξε από τους πρωτεργάτες της ελεύθερης Ελληνι-
κής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης. Το 1987 γνωρίστηκε
με τον Μίνω Κυριακού και τον βοήθησε ενεργά στη δη-
μιουργία του ραδιοφωνικού, αρχικά, και στη συνέχεια τη-
λεοπτικού σταθμού ΑΝΤΕΝΝΑ, του οποίου διετέλεσε
Επόπτης και Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρω-
σης έως το 1992.

Επίσης ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του «Κέντρου Πα -
γκόσμιου Ελληνισμού», που ιδρύθηκε στην Αθήνα από
προσωπικότητες της Ελλάδας, της Κύπρου και της ανά
τον κόσμο ελληνικής ομογένειας, με στόχο την αναζήτη-
ση και καταγραφή των απανταχού Ελλήνων και την ανά-
δειξη του έργου και των δραστηριοτήτων των αποδήμων.
Μάλιστα ανέλαβε και τη θέση του Γενικού Γραμματέα στου
Δ.Σ. του Κέντρου.

Υπήρξε ένας ανεξάντλητα δημιουργικός και εργατικός
άνθρωπος, ο οποίος άνοιξε νέους ορίζοντες όσον αφορά
στη λειτουργία της ηλεκτρονικής ενημέρωσης. Βοήθησε
πολλούς νεότερους συναδέλφους του να εδραιωθούν επαγ-
γελματικά και υπήρξε συμπαραστάτης και αρωγός προς
κάθε συνάνθρωπο που χρειαζόταν τη βοήθειά του.

Ήταν θερμός εκφραστής της ορθόδοξης χριστιανικής
στάσης και αγωνίστηκε σθεναρά τον καλόν αγώνα της
πίστης. Ακόμα να προσθέσω την τήρηση των ελληνικών

παραδόσεων στη ζωή του, τη μεγάλη του πίστη για τη με-
γαλοσύνη της μικρής μας πατρίδας, τη φιλόξενη διάθεσή
του και την ομορφιά της προσωπικής του ζωής.

Με την Ένωσή μας τα τελευταία χρόνια είχε μια χα-
λαρή επαφή, ερχόταν όμως σε επικοινωνία με το Δ.Σ. της
Ένωσης κυρίως για να επιδοκιμάσει τις προσπάθειές μας
και να μας συγχαρεί για την επανέκδοση της εφημερίδας
μας και του Λευκώματος της Σχολής. Μάλιστα, λίγες ημέ-
ρες πριν από τον θάνατό του είχε επικοινωνήσει με τον
γράφοντα και είχε οριστεί συνάντηση για την προβολή
του έργου της Ένωσής μας. Δυστυχώς, η ασθένειά του μα-
ταίω σε τη συνάντηση αυτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα θερμά του συλ-
λυπητήρια στη σύζυγο και στους λοιπούς οικείους του,
αποχαιρετά τον καλό μας συμμαθητή και εύχεται να είναι
ελαφρό το χώμα που τον σκεπάζει.

Από μια Γενική Συνέλευση της Ένωσης. Ο Αλέξανδρος Ρήγας
διακρίνεται πίσω από τον ομιλητή, δεύτερος από δεξιά.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΗΓΑΣ
του Μιχάλη Καλλαρά
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Είναι Νοέμβριος μήνας του 1941.
Η Ελλάδα, ουσιαστικά διαλυμέ-

νη, τελεί υπό τριπλή κατοχή: γερμα-
νική, ιταλική, βουλγαρική.

Οι Γερμανοί θριαμβεύουν παντού.
Έχουν αρχίσει και οι εκτελέσεις πα-
τριωτών για ψύλλου πήδημα.

Οι Ιταλοί έχουν εγκαταστήσει
στην Αντίκυρα της Φωκίδας τότε και
τώρα της Βοιωτίας Φινάντζα (οικο-
νομική αστυνομία), που απαρτίζεται
από 25 στρατιώτες και έναν αξιωμα-
τικό. Οι κίνδυνοι παραμονεύουν πα -
ντού. Η ληστεία στη Ρούμελη αναζω-
πυρώθηκε. Ο Παρνασσός, η Γκιώνα,
ο Ελικώνας έχουν γεμίσει κλαρίτες
ληστές. 

Οι Ιταλοί έχουν κάνει καινούργιο
νόμο: «Όποιος κατέχει όπλο τουφε-
κίζεται».

Αρκετοί Αντικυραίοι κατέχουν
όπλα, κανένας όμως δεν παρέδωσε
το όπλο του. Τα έκρυψαν έξω από το
χωριό. Ο πατέρας μου, εκτός των άλ-
λων που έφερε από τη Μικρά Ασία,
κουβάλησε κι ένα γαλλικό πιστόλι,
λάφυρο από έναν Γάλλο αξιωματικό
του πυροβολικού (των Τούρκων), που
σκότωσε σε μια μάχη ο φίλος του ο
Σταύρος Λόης, λοχίας του 542 Ευζω-
νικού Συντάγματος Πλαστήρα, και
του το χάρισε όταν τον μετέφερε τραυ-
ματία από τη Σμύρνη στο πλοίο, για
να επιστρέψει στην Ελλάδα το 1922.

Έτσι, όταν είδε στην ταβέρνα του
γερο-Γιώργη του Πετρόπουλου έναν
Ιταλό στρατιώτη, ο οποίος είχε κρε-
μασμένο στον αριστερό του ώμο το

όπλο του (μια αραβίδα ιταλική), ανε-
βασμένο σε μια κοντή σκάλα να ετοι-
μάζεται να γράψει κάτι στον τοίχο,
γύρισε στο σπίτι μας που απείχε τριά -
ντα μέτρα περίπου από την ταβέρνα,
πήρε το πιστόλι και την ελληνική ση-
μαία, τη δίπλωσε στα τέσσερα και γύ-
ρισε στην ταβέρνα. Κοντά του κι εγώ,
μαθητής της πρώτης τάξης του Δη-
μοτικού Σχολείου, που συλλάβιζα.

Εκεί μετακίνησε ένα στρογγυλό
τρίποδο σιδερένιο τραπέζι κοντά στον
Ιταλό, έβαλε επάνω την ελληνική ση-
μαία και στο λευκό σταυρό της τοπο-
θέτησε το πιστόλι, το οποίο θώπευε
με τα ακροδάχτυλα του δεξιού του
χεριού, ενώ με τα μάτια του παρατη-
ρούσε άγρυπνα τις κινήσεις του Ιτα-
λού. Απευθυνόμενος δε στον γερο-
Γιώργη τον Πετρόπουλο, του παρήγ-
γειλε να μας φέρει μια μερίδα τυρί
φέτα, ένα κατοσταράκι κρασί Δεσφι-
νιώτικο, λίγο ψωμί (υπήρχε ακόμα
τότε) και δυο πιρούνια. 

Όταν άκουσε ο Ιταλός τον πατέρα
μου, διέκοψε το γράψιμο και γύρισε
τα μάτια του επάνω μας. Μόλις όμως
συνειδητοποίησε την όλη κατάσταση,
ταράχτηκε (κόντεψε να πέσει από τη
σκάλα), παράτησε το γράψιμο, κατέ-
βηκε από τη σκάλα, πήγε στον πάγκο
του γερο-Γιώργη και τον ρώτησε στη
νοηματική γλώσσα ποιος είναι αυτός,
δείχνοντας προς το μέρος μας. Ο γε-
ρο-Γιώργης σήκωσε το δεξί του χέρι
μέχρι τον κρόταφο με τον δείκτη προς
το αυτί του, υπονοώντας προφανώς
ότι ο πατέρας μου είναι τρελός. Εγώ,
μην έχοντας συναίσθηση του κινδύ-

νου που διατρέχαμε πατέρας και γιος,
το διασκέδαζα. Ο Ιταλός έφυγε από
την ταβέρνα χωρίς να ολοκληρώσει
τη φράση που σκόπευε να γράψει.
Έτσι έμεινε ημιτελής η λέξη vittoria
(νίκη), η οποία όμως ήταν καλλιγρα-
φικά γραμμένη.

Ο πατέρας μου έμεινε στην τα-
βέρνα ατάραχος με εμένα δίπλα του
σαν να μη συνέβη τίποτα. Σε λίγο όμως
κατέφθασε αγανακτισμένος ο σταθ-
μάρχης της αστυνομίας, κάποιος ενω-
μοτάρχης ψηλός και επιβλητικός, που
τον έλεγαν Μαλούχο, ο οποίος αργό-
τερα πρέπει να έγινε και αρχηγός της
Χωροφυλακής. Απευθυνόμενος λοι-
πόν στον πατέρα μου, σε οργίλο ύφος,
του είπε: «Τρελέ Τσίχλα, τι έκανες; Θα
μας κάψεις». Ο πατέρας μου γύρισε
ψύχραιμα, τον κοίταξε και του απά -
ντησε: «Μη φοβάσαι, καπετάνιε, δεν
πρόκειται να συμβεί τίποτα, οι Ιταλοί
είναι δειλοί». Ο Μαλούχος έφυγε χω-
ρίς απάντηση και έπειτα από λίγο φύ-
γαμε κι εμείς.

Το βράδυ όμως της ίδιας μέρας,
δεχτήκαμε στο σπίτι την «επίσκεψη»
των Ιταλών, οι οποίοι διενήργησαν
έρευνα χωρίς να βρουν το πιστόλι,
γιατί ο πατέρας μου, όντας προβλε-
πτικός, είχε φροντίσει να το κρύψει.
Η έρευνα δεν ήταν λεπτομερής. Μου
έδωσαν την εντύπωση ότι την έκα-
ναν για να βγουν από την υποχρέω-
ση και εύχονταν να μη βρουν τίποτα,
γιατί, διαφορετικά, θα έμπλεκαν.

Πέρασαν τόσα χρόνια από τότε,
και ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω τι
ήταν αυτό που ώθησε τον πατέρα μου,
έναν άνθρωπο συνετό κατά τα άλλα,
σε μια πράξη αποκοτιάς χωρίς ουσια-
στικό αντίκρισμα, η οποία θα μπορού-
σε να του στοιχίσει και τη ζωή ακόμη
κι εμάς τους υπόλοιπους να μας ρίξει
στη δυστυχία. Και απορώ ακόμη πε-
ρισσότερο, όταν σκέπτομαι ότι τότε
ήταν οργανωμένος, όπως και άλλοι
Αντικυραίοι και Δεσφινιώτες, στο

VITTOR…
Αφήγημα του Αργύρη Νικ. Τσίχλα
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ΕΑΜ από τον συνιδρυτή του Ηλία
Τσιριμώκο σε μια σπηλιά της περιο-
χής. Και έπρεπε να τηρεί τους κανό-
νες της «συνωμοτικότητας». Ίσως,
λέω, το αίτιο να ήταν η πατριωτική
παρόρμηση και η ανάγκη να στείλει
ένα μήνυμα στους Ιταλούς: «Κατα-
κτητές, μη γελιέστε, δεν υποταχθή-
καμε και σύντομα θα αναμετρηθούμε
στα βουνά της Ρούμελης». Όπως κι
έγινε ύστερα από λίγο.

Στριφογύριζαν επίμονα στο μυαλό του δεκάχρονου
αγοριού όλη τη νύχτα της Παραμονής της Πρωτο-

χρονιάς και δεν το άφηναν να κλείσει μάτι: 
«Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά
Τα αρνοκάτσ’κα θηλυκά
Τα μοσχαροπαίδια σερνικά…»
Έπρεπε να σηκωθεί χαράματα να πάει να φέρ’ τ’ αμί-

λητο νερό και να κάνει το ποδαρικό του σπιτιού.
Αν το καλοσκεφτείς, δεν είναι δα και μικρό πράμα!

Σ’ αυτόν είχε πέσει η δραχμή στο κόψιμο της βασιλόπιτας
και σίγουρα ήταν ο τυχερός του σπιτιού. Στο δικό του πο-
δαρικό στήριζε τις ελπίδες της για μια καλή χρονιά ολό-
κληρη η οικογένεια. 

Με τέτοια έγνοια μπορείς να κλείσεις μάτι;
Σηκώθηκε μόνος από τα μαύρα μεσάνυχτα, χωρίς να

περιμένει να τον φωνάξει η μάνα, όπως γινόταν κάθε
πρωί μόλις χτυπούσε η καμπάνα για το σχολειό, πήρε το
δισκάκι με το ποτήρι το κονιάκ, τις τηγανίτες και τους
κουραμπιέδες, το κομμάτι της βασιλόπιτας που είχε ξε-
χωρίσει ο πατέρας του για τον Αϊ-Βασίλη, για να κεράσει
τη βρύση όπου θα πήγαινε για το αμίλητο νερό. Στην εξώ-
πορτα κρεμόταν το σακούλι με όλα τα χρειαζούμενα για
το ποδαρικό. Έσφιξε καλά τα χείλη μην τυχόν και άθελά
του μιλήσει σε κανέναν στον δρόμο κι άνοιξε την πόρτα…

Όταν γύρισε, οι άλλοι είχαν ξυπνήσει, μα δεν είχαν
ακόμη σηκωθεί από το στρώμα. Περίμεναν να κάνει πρώ-
τα το ποδαρικό. Ξεκρέμασε από το μάνταλο της πόρτας
το σακούλι και με συγκίνηση και σοβαρότητα άρχισε τη
μεγάλη ιεροτελεστία του ποδαρικού.

Μετά το «Καλημέρα», βγάζει απ’ το σακούλι ένα ένα τα
αντικείμενα του ποδαρικού, τα ρίχνει στο πάτωμα και με
φωνή καθάρια εκφωνεί στο καθένα την αντίστοιχη ευχή:

Στο σφυρί: Σίδερου απάνου, σίδερου κάτου, σιδερένια
κι η υγεία των ανθρώπων του σπιτιού.

Στο ψωμί: Στάρια πουλλά, καλαμπόκια πουλλά, ψωμιά
πουλλά.

Στο ρόδι: Όπως το ρόδι είναι γιουμάτου, να ’ναι του
ίδιου του σπίτ’ γιουμάτου. Πουλλά αρνουκάτσικα, πουλ-
λά μ’σχρουπαίδια.

Στην πέτρα: Όπως κυλάει η πέτρα, έτσι να κυλήσει κι
ου χρόνους…

Με την τελευταία ευχή βγάζει στεναγμό ανακούφισης.
Τα είπε όλα, χωρίς να ξεχάσει τίποτα! Ακούει την ευχή της
μάνας, «Και τ’ χρόν’, γιε μ’» και σκέφτεται πως τούτη η
χρονιά θα είναι σίγουρα η πιο ευτυχισμένη απ’ όλες!

Το ποδαρικό του ήταν καλό. Η νονά του, αν δεν πή-
γαινε πρώτος εκείνος να κάνει το ποδαρικό στο σπίτι της,
δεν ξεμαντάλωνε την πόρτα. Ακόμη προχτές, που πήγε
να φιλήσει το χέρι της για να μεταλάβει, του φώναξε μέ-
χρι την πόρτα: «Τ’ Αϊ-Βασιλειού μην ξιχάγ’ς για του που-
δαρ’κό!».

Η αδελφή του αγοριού είχε τις δικές της έγνοιες. Από
τα χτες το βράδυ, την ώρα που οι άντρες έλειπαν στο κα-
φενείο κι έπαιζαν τριάντα ένα, έκοψε κλαδί ελιάς, μελέτη-
σε με το φύλλο, αν εκείνος την αγαπά και αν θα ερχόταν

Του ποδαρ’κό
Του Γιώργου Φωτόπουλου   
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να της κάνει το ποδαρικό. Σάλιωσε το φύλλο, το έριξε στα
τραβηγμένα κάγκελα του τζακιού και μουρμούρισε:

«Άμα μ’ αγαπά, να π’δήξ’ κι να βρουντήξ’…
Άμα δε μ’ αγαπά, να ψ’θεί, να μαραθεί και στου τζάκ’

να καεί…».
Και το φύλλο φούσκωσε, πήδηξε και βρόντησε πάνω

στην πυρωμένη στάχτη, σημάδι πως εκείνος την αγα-
πούσε και πως θα ερχόταν να της κάνει ποδαρικό.

Εβδομάδες ολόκληρες η κοπέλα ζούσε με την προ-
σμονή τούτης της ώρας. Στόλισε τα βασιλικά και τις μα ν-
 τζουράνες της. Έβαλε στον καναπέ τα πιο καλά μαξιλά-
ρια και στον δίσκο την ακριβότερη κανάτα. Όλα ήσαν
έτοιμα για την ώρα του ποδαρικού. Τα φώτα χαμηλώνουν,
το μαγαζί κλείνει και στα γειτονικά σπίτια ακούγονται οι
πρώτες παρέες: 

«Άγιος Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία…». 
Οι ευχές δίνουν και παίρνουν. Οι λάμπες πλησιάζουν

στα παράθυρα για να φέξουν στον δρόμο. Η μια παρέα
φεύγει, η άλλη έρχεται. Σήμερα το σπίτι είναι ανοιχτό,
ακόμα και στον εχθρό σου…

Αραδιασμένα τα παλικάρια στον καναπέ, μέσα στην
καλή κάμαρα, λένε τον Αϊ-Βασίλη και μετά τονίζουν στον
σπιτονοικοκύρη:

«Έχεις μια κόρη όμορφη
Βάλε την να κεντήσει
Κι από τα πέντε δάχτυλα
Ποτήρι να γυρίσει».
Κι η κοπελιά, καθώς με χέρια που τρέμουν κερνά τα πα-

λικάρια, σκέφτεται πως ναι, το τραγούδι μπορεί να λέει:
«Έχεις μια κόρην όμορφη
Γραμματικός τη θέλει.
Αν είναι και γραμματικός,
Πολλά προικιά γυρεύει.
Γυρεύει αμπέλια ατρύγητα
Χωράφια με τα στάχυα
Γυρεύει και τη Βενετιά
Μ’ όλα της τα παλάτια…»
Όμως το δικό της αγόρι δεν είναι γραμματικός, μονά-

χα εκείνη και την ευχή των γονιών της γυρεύει… Ποιος
ξέρει, το ποδαρικό μπορεί να είναι καλό… Η αλήθεια εί-
ναι ότι ο Αϊ-Βασίλης έφερνε, τότε, την ευτυχία…

Χρόνια παιδικά, ονειρεμένα, αλλά δυστυχώς αγύρι-
στα…

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΡΑΔΗΜΟΣ
Του Φώτη Γόγολα   

«Βρε Δαραδήμο, διάβασε, μη χάσεις κάνα χρόνο
Και θα ’ναι άσχημο πολύ να πάθεις τέτοιο πράμα».
Αυτή η φράση του αείμνηστου καθηγητού μας Σπυρί-

δωνος Παστού έγινε περιβόητο αστείο στις μέρες της μα-
θητείας μας στην Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου. Αλλά
και σήμερα το θυμόμαστε όταν συναντιόμαστε και το
επαναλαμβάνουμε ύστερα από μισό και πλέον αιώνα.

Δεν είναι όμως αυτό που νομίζει κανείς ακούγοντας
την έμμετρη αυτή φράση του αείμνηστου δασκάλου μας.
Απεναντίας, ο Αντώνης ήταν μελετηρός και επιμελής μα-
θητής. Μόνο που μια μέρα στο μάθημα των Νέων Ελλη-
νικών ρώτησε ο καθηγητής στην τάξη του Αντώνη:

«Πού είμαστε, παιδιά; Τι μάθημα έχουμε;»
«Το ποίημα», απαντά αυθόρμητα και πρόθυμα ο Αντώ-

 νης και ο καθηγητής αρχίζει να απαγγέλλει με στόμφο την
ως άνω έμμετρη φράση, με αναφορά τον Αντώνη που
έπρεπε να πει: «Έχουμε το ποίημα τάδε, του ποιητή τάδε,
που είναι στη σελίδα τάδε του βιβλίου».

Ο Αντώνης Δαραδήμος, εκ Χρυσού Παρνασσίδος ορ-
μώμενος, μπήκε στην Επτατάξιο Σχολή της Κορίνθου το
1953 με υποτροφία. Ήταν απ’ τους λίγους μαθητές με κα-
τάμαυρα κορακίσια μαλλιά, φωτεινό πρόσωπο, χαριτω-
μένο μειδίαμα και κατάμαυρο μουστάκι.

Αθόρυβος, μελετηρός και συμπαθέστατος από όλη τη
μαθητική και καθηγητική κοινότητα εκείνης της ιστορικής
και ευλογημένης εκπαιδευτικής γωνιάς της Κορίνθου.

Κοντοχωριανοί και κοντοπατριώτες με τον Κώστα
Πυροβόλου και τον Θανάση Μίχο, που έγιναν και οι δύο
ιερείς στο μεγαλοχώρι, τη Δεσφίνα, αλλά και του αγαπη-
τού μας Δημήτρη Σάρκου, που πριν από αρκετά χρόνια,
στις αρχές της ίδρυσης της Ένωσης, ως Γραμματέας, έκα-
να λάθος και τον έγραψα πατέρα Δημήτριο Σάρκο. «Με
χειροτόνησες», μου είπε όταν συναντηθήκαμε στην αμέ-
σως επόμενη γιορτή της Ένωσης, «αλλά ξέχασα να φορέ-
σω τα ράσα μου…». Και χαριτολογώντας συμπλήρωσε: «Αν
συνεχίσεις να με γράφεις πατέρα Δημήτριο, ίσως δώσει ο
Θεός να έρθω την επόμενη φορά ρασοφόρος!».

Ο Αντώνης, περήφανος πατριώτης από ιστορική πε-
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ριοχή και πολυτραγουδισμένο χωριό, ήταν και είναι, όπως
προείπαμε, ένα χαρούμενο και γελαστό παιδί με ευχάρι-
στη και άδολη καρδιά και περισσή για όλους μας αγάπη.
Υπήρξε και πολύ καλός ποδοσφαιριστής δίπλα στον άρι-
στο Σταύρο Σχοινά (που διέπρεψε αργότερα ως ποδοσφαι-
ριστής του Πανιωνίου) και άλλους δυνατούς παίκτες. Η
τάξη του Αντώνη εκείνη την περίοδο (1955 κ.ε.) είχε την κα-
λύτερη ομάδα ποδοσφαίρου και κέρδιζε τις αντίστοιχες
ομάδες όλων των άλλων τάξεων της Σχολής. Είχε και η τά-
ξη μου ισχυρή ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά μέχρι να προ-
σαρμοστούμε, να συγκροτηθούμε, να ασκηθούμε για να
γίνουμε δυναμικοί πέρασε καιρός. Πάντως αναδείχτηκαν
κι απ’ τη δική μας ομάδα παίκτες όπως ο Ζάρλας (ποδό-
σφαιρο και μπάσκετ), ο Τζαβελάκης, ο Στίνης και άλλοι.

Όταν τέλειωσε τη Σχολή ο Αντώνης, σπούδασε λογι-
στικά και σταδιοδρόμησε ως λογιστής στον ιδιωτικό το-
μέα. Λιτός και απέριττος στους τρόπους, καθαρός και σε-
μνός στην περιβολή του, προσηνής, ελεήμων, ομιλητικός.
Η επιμέλεια, η φυσική του εξυπνάδα και η φιλομάθειά του
τον καθιέρωσαν. Προσεκτικός και συνεπής στη δουλειά
του, χωρίς συμβιβασμούς και υποχωρήσεις, εργάστηκε με
αυτοθυσία και πολλές φορές θυσίασε πολλές από τις θε-
μιτές και νόμιμες τέρψεις της ζωής. Η ευσυνειδησία και η
αυταπάρνησή του υπήρξαν υποδειγματικές. Εργάζεται
ακόμη και σήμερα, παρ’ ότι συνταξιούχος. Από το 2002 και
μέχρι σήμερα είναι στο Δ.Σ. της Ένωσης και ανέλαβε Τα-
μίας, για να νοικοκυρέψει τα οικονομικά του Σωματείου
μας και να παρουσιάσει μια διαχείριση αξιόπιστη, με έσο-
δα, έξοδα, προϋπολογισμούς, απολογισμούς κ.λπ. Κατά
πάντα νόμιμη, έχοντας πάντα άμεσο συνεργάτη τον Γραμ-
ματέα της Ένωσης Μιχάλη Μαρινό.

Δημιούργησε μια θαυμάσια οικογένεια, στην οποία
αφοσιώθηκε με πάθος, πίστη και ενθουσιασμό. Υπήρξε
εξαίρετος και σοφός οικογενειάρχης και μαζί αυστηρός
και προσεκτικός, με γλυκύτητα τρόπων, ηρεμία και γαλή-
νη αλλά και αλύγιστο ηθικό χαρακτήρα. Δίδασκε, συμ-
βούλευε, επέπληττε και συζητούσε τα προβλήματα που
αναφύονταν με αξιοθαύμαστη φρόνηση. Η προσπάθειά
του ήταν φιλότιμη. Καρπός αυτής της προσπάθειας ήταν
η γέννηση του γιου του, Νίκου, που αποτελεί ένα αξιόλο-
γο βλαστάρι με πολλά φυσικά χαρίσματα και εξαίρετη
παίδευση, με ευσέβεια και αρετή. 

Πάντα ζει κοντά στην Εκκλησία με την οικογένειά του
και επιδιώκει να προσαρμόζεται στη γραμμή της Εκκλη-
σίας και να μην παρεκκλίνει καθόλου απ’ αυτή. Κι όταν
βρεθεί με συμμαθητές, από εκείνους που διέπρεψαν στα
ΠΑ-ΒΟΥ-ΓΑ-ΔΙ-ΚΕ-ΖΩ-ΝΗ, ανεβαίνει και στο ψαλτήρι για
πρώτη φωνή ή ισοκράτημα, για αναγνώσματα και ό,τι άλ-
λο απαιτεί η Ακολουθία. Από τις μικρές τάξεις υπήρξε μέ-
λος της μεγάλης χορωδίας του αείμνηστου διδασκάλου
μας Δημήτρη Παναγιωτόπουλου-Κούρου. Είχε καθαρή
απαγγελία, έψαλλε ωραία και έδινε την εντύπωση του

μουσικά καταρτισμένου. Τον καμαρώναμε καθώς ξεχώρι-
ζε με το κατάμαυρο μουστάκι του αλλά και με τη γλυκύ-
τητα της φωνής του. «Χωρίς τέτοια χορωδία και χωρίς τον
Παναγιωτόπουλο, δε θα ήμασταν τόσο σπουδαίοι», έλεγε
ο μακαριστός Μητροπολίτης Κορινθίας Προκόπιος και το
επαναλάμβανε σε κάθε ευκαιρία και ο μακαριστός, επί-
σης, Διευθυντής της Σχολής Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος
Πουλάκης.

Αντώνη, σε παρακαλώ να με συγχωρήσεις που έγρα-
ψα για σένα, τη Σχολή και τους δασκάλους μας αυτές τις
φτωχές σκέψεις στη ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ, χωρίς να
σε ρωτήσω. Το έκανα από τη μεγάλη εκτίμηση και αγάπη
που τρέφω για σένα, από ευχαρίστηση και χρέος προς το
πρόσωπό σου. Ήταν όμως και μια μεγάλη ηθική ικανο-
ποίηση για μένα, διότι σε μια δύσκολη φάση της πορείας
της Ένωσής μας βρέθηκες να βάλεις πλάτη, σηκώνοντας
το βάρος του νοικοκυρέματος των οικονομικών. Θέλω να
σε διαβεβαιώσω ότι αυτή η ηθική ικανοποίησή μου τώρα
που γράφω για σένα αυτές τις γραμμές και αυτή η επικοι-
νωνία ήταν για μένα ανάγκη ζωής και με γέμισε χαρά και
ευτυχία.

Εύχομαι να σε έχει καλά ο Θεός εσένα, τους δικούς
σου και όλους μας. Να είσαι γερός ψυχή τε και σώματι, να
συνεχίζεις τον τίμιο αγώνα σου, και όπου δυσκολευτείς
και χρειαστείς βοήθεια και συμπαράσταση για κάτι, «βά-
λε φωνή» και φτάσαμε!

Κάποια Μεγάλη Εβδομάδα, πριν από λίγα χρόνια, όταν
σου τηλεφώνησα για Χρόνια Πολλά και Καλή Ανάσταση,
ήσουν στο χωριό σου και καθάριζες τη σούβλα. Εκείνη
την ώρα έκανα κι εγώ το ίδιο στην απέναντι ακτή του Κο-
ρινθιακού, στο Ξυλόκαστρο! Μήπως αυτό λέει κάτι;

Μακάρι να είμαστε πάντα καλά, να στέλνουμε ευχές ο
ένας στον άλλο και να δείχνουμε την αγάπη μας χωρίς μέ-
τρο και όρια.



η στηλη των αποφοιτων

«Ας ποθήσουμε με όλη μας την ψυχή εκείνα που εντέλλεται ο Θεός: την ταπείνωση και το πένθος για τις αμαρτίες μας.
Αυτά θα μας δώσουν την αληθινή χαρά και παρηγοριά. Αυτά θα μας κάνουν ανδρείους στους πειρασμούς».

Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Σε αυτή τη σελίδα κάθε μέλος της Ένωσης μπορεί να στέλνει τις συνεργασίες του για δημοσίευση. Εφόσον είναι εφικτό,
μπορείτε να στείλετε τα κείμενά σας σε στικάκι υπολογιστή, ή σε CD, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkal8645@gmail.com,
καθώς και μία φωτογραφία σας. Εννοείται βέβαια ότι λόγω στενότητας του χώρου οι επιστολές σας θα πρέπει να έχουν
περιορισμένη έκταση (έως 400 λέξεις). Με μεγάλη μας χαρά θα δεχόμαστε υποδείξεις και προτάσεις σας για τη βελτίωση
της ύλης και την καλύτερη εξυ πηρέτηση των σκοπών της Ένωσής μας.

Ζητούμε συγγνώμη που, λόγω πληθώρας ύλης, δεν μπορέσαμε να δημοσιεύσουμε όλες τις συνεργασίες που στάλθηκαν.
Αυτές θα δημοσιευθούν σε επόμενα φύλλα.

Μπορείτε να στέλνετε τις επιστολές σας στο fax 2102819550 ή στην ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 52057, T.K. 14401. Δω ρεές ή
συνδρομές αποστέλλονται στον λογαριασμό: ΕΤΕ 151/296112-14 ή στα γραφεία της Ένωσής μας, στη διεύ θυνση: Τατοΐου
121, Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ. 14452.

Από τον κ. Κωνσταντίνο Καλλαρά, φίλο της Ένωσης,
λάβαμε και δημοσιεύουμε το ακόλουθο κείμενο:

Αγαπητοί φίλοι, 
Στέλνω στη συντακτική επιτροπή της εφημερίδας σας

απόσπασμα κειμένου, με λογοτεχνική και ψυχωφελή αξία,
από την «Επιστολή προς Θεόδωρον Μοναχόν» του
Ιωάννου του Χρυσοστόμου, προκειμένου, αν δημοσιευ-
θεί, να απολαύσουν και όσοι δεν έτυχε να το γνωρίζουν
την απαράμιλλη γοητεία της αρχαιοελληνικής γλώσσας
και της ρητορικής δεινότητας του Ιεράρχου:

Μετάφραση

Δεν είναι φοβερό, φίλε Θεόδωρε, το να πέσει ο πα-
λαιστής, αλλά το να παραμείνει κανείς πεσμένος κάτω.
Ούτε είναι βαρύ το να πληγωθεί ο πολεμιστής, αλλά το να
απελπιστεί μετά τον τραυματισμό του και να παραμελή-
σει το τραύμα του. Άλλωστε κανείς έμπορος δε σταματά

να ταξιδεύει επειδή κάποτε ναυάγησε και έχασε το φορ-
τίο, αλλά διασχίζει πάλι τη θάλασσα και τα κύματα και
τα απέραντα πελάγη και ανακτά τον προηγούμενο πλού-
το. Πολλές φορές, επίσης, βλέπουμε και αθλητές να στε-
φανώνονται έπειτα από πολλές ήττες τους στο παρελθόν.
Συνέβη δε ακόμα και στρατιώτης που πολλές φορές εγκα -
τέλειψε τη θέση του, να αναδειχθεί τελικώς άριστος πο-
λεμιστής και να νικήσει τους εχθρούς. Πολλοί δε που αρ-
νήθηκαν τον Χριστό λόγω της δριμύτητας των βασανι-
στηρίων, επανόρθωσαν την ήττα τους με νέα μάχη κι
έφυγαν λαμβάνοντες τον στέφανο του μαρτυρίου. 

Εάν, λοιπόν, ο καθένας απ’ αυτούς περιερχόταν σε
απόγνωση για το προηγούμενο τραύμα του, δε θα απο-
λάμβανε τα μετέπειτα αγαθά.

Με αγάπη,
Κων. Καλλαράς, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ.

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ
(δημοσιευμένο από τα μαθητικά

χρόνια ποίημα
του Γιάννη Κουτσούκου το έτος 1954)

Τα πέτρινα και οικονομικά δύσκολα χρόνια της δεκαετίας
του 1950 –έπειτα από μια γερμανική Κατοχή και έναν
σκληρό Εμφύλιο Πόλεμο– δεν μπορούσαν όλοι οι Έλλη-
νες γονείς να στείλουν τα παιδιά τους για σπουδές πιο πέ-
ρα από την υποχρεωτική εκπαίδευση του Δημοτικού Σχο-
λείου. Η επτατάξιος όμως τότε Ιερατική Σχολή Κορίν-
θου παρείχε σχεδόν δωρεάν τροφή, στέγη και εκπαίδευ-
ση. Έτσι λοιπόν πολλοί γονείς από όλη την Ελλάδα προ-
τιμούσαν να στέλνουν τα παιδιά τους εκεί.

Στη Σχολή υπήρχε περιορισμός στις εξόδους από το
κτίριο. Η έξοδος στην πόλη της Κορίνθου επιτρεπόταν
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μόνο κάθε Κυριακή απόγευμα για ένα μόνο τρίωρο. Στα
σπίτια μας πηγαίναμε μόνο Χριστούγεννα και Πάσχα.
Υπήρχε υποχρεωτική καθημερινή μελέτη τις τρεις βραδι-
νές ώρες μέσα στην αίθουσα της διδασκαλίας με αυστη-
ρή επίβλεψη. Επίσης έπρεπε να φοράμε υποχρεωτικά ει-
δικό πηλήκιο εκτός Σχολής και να συμμετέχουμε στις
ομαδικές καθημερινές βραδινές Ακολουθίες του Αποδεί-
πνου, καθώς και στον τακτικό εκκλησιασμό.

Έτσι οι γονείς μάνδρωναν τα παιδιά τους στη Σχολή,
όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και για να μην πα-
ραστρατήσουν, όπως έλεγαν. Για τους λόγους αυτούς
βρέθηκα και εγώ το 1953 σε ηλικία 13 ετών οικότροφος
στη Σχολή.

Η εσωτερική τάση που είχα από το δημοτικό σχολείο
να γράφω στον ελεύθερο χρόνο μου ποιήματα και πεζο-
γραφήματα και να ασχολούμαι με την ιστορία του τόπου
καταγωγής μου επανήλθε πάλι σε μένα τον δεύτερο χρό-
νο στη Σχολή, δηλαδή το 1954. Χρειάστηκα έναν χρόνο
για να προσαρμοστώ στο περιβάλλον αυτό, οπότε και δη-
μοσίευσα στην τοπική εφημερίδα ΝΕΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ αυτό
το πρώτο μου ποίημα με τον τίτλο Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ. Tον
επόμενο όμως χρόνο αποφάσισα να εγκαταλείψω τη Σχο-
 λή, οπότε ζήτησα μεταγραφή και πήγα στην αντίστοιχη
τάξη του Γυμνασίου Αρρένων Κορίνθου.

Σε έναν ιδεατό κόσμο –τον κόσμο των ιδεών, των ιδα-
νικών και της καλής προαίρεσης– πρέπει να ζούσαμε τό-
τε εγώ και μερικοί συμμαθητές μου. Έτσι στην ηλικία αυ-
τή τα βλέπαμε όλα ιδανικά και τέλεια. Η μάνα μας δεν
ήταν κοντά μας και μάννα και τροφός ήταν η Σχολή μας.
Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι σήμερα στις ετήσιες συναντή-
σεις με τους συμμαθητές της εποχής εκείνης λέμε ότι εί-
μαστε ομογάλακτοι, δηλαδή πήραμε το αυτό πνευματι-
κό γάλα από την πνευματική τροφό τη Σχολή μας. Εδώ σε
πνευματικό επίπεδο και όχι σε υλικό ταιριάζει και η φρά-
ση του ποιήματος 

Ωραία μάννα μας γλυκιά
Που μας κρατάς στην αγκαλιά.

Αλλά και σε υλικό επίπεδο, σε μια πρόσφατη συνά ν-
τησή μας, ένας εν ενεργεία Μητροπολίτης και συμμαθη-
τής μας συμπλήρωσε εύστοχα στον ορισμό ομογάλακτοι
και τη λέξη ομοφάσουλοι. Και αυτό δεν είναι τυχαίο διό-
τι η φασουλάδα, οι φακές και το μαπόριζο ήσαν κυρίως
τα φαγητά μας στα καθημερινά κοινά δείπνα.

Μέσα σε αυτό τον κόσμο των ιδεών υπήρχε σεβασμός
και θαυμασμός στους σπάνιους καθηγητές μας, μερικούς
από τους οποίους έχουμε ακόμη σαν ίνδαλμα. Επίσης
στον κτήτορα της Σχολής μετά τους σεισμούς του 1928,
τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, και σε εκκλη-
σιαστικές και λαϊκές προσωπικότητες. Για τον λόγο αυ-
τόν γίνεται στο ποίημα αυτό ειδική αναφορά σε αυτά τα

πρόσωπα. Εδώ ταιριάζει και η στροφή του ποιήματος

Κάθε μια σου σπιθαμή
Δείχνει και θρησκευτική ακμή.
Έβγαλες αξέχαστους πολίτες
Και πολλούς Μητροπολίτες.

Διαβάζοντας σήμερα το ποίημα αυτό έπειτα από 60
χρόνια δε βλέπω κάποια λογοτεχνική αξία, αλλά ούτε θα
το έγγραφα σήμερα. Είναι όμως ένα απόμακρο μισοσβη-
σμένο μήνυμα από το παιδικό παρελθόν, ένα πνευματικό
βίωμα μιας άλλης εποχής διαφορετικής. Είναι μια προσπά-
θεια να υμνηθεί μια συνηθισμένη καθημερινή ανθρώπινη
πραγματικότητα, την οποία ένας δεκατριάχρονος έβλεπε
όπως αυτός ο ίδιος τη βίωνε τότε, δηλαδή καθαρά πνευ-
ματικά και μόνο μέσα από τον ιδεατό κόσμο του και τα
ιδανικά του.

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ

Δεν είσαι ένα κτίριο απλό
Ούτε κανένα μικρό Σχολειό
Είσαι ένας τόπος ιερός
Δίκαιος και αγνός.

Είσαι η νύμφη του Κορινθιακού
Και ο καθρέπτης του γαλάζιου ουρανού
Ωραία μάννα μας γλυκιά
Που μας κρατάς στην αγκαλιά.

Όσοι ενθυμούνται τον κτήτορα σου
Δαμασκηνόν Αρχιερέα
Και τους νυν καθηγητές σου
Σε Θαυμάζουν κάθε μέρα.

Κάθε μια σου σπιθαμή
Δείχνει και θρησκευτική ακμή.
Έβγαλες αξέχαστους πολίτες
Και πολλούς Μητροπολίτες.

Όπως τον Δαμασκηνόν
Τριφυλίας τον λαμπρόν
Ιερείς και θεολόγους βγάζεις κάθε μέρα
Ω αξέχαστη Μητέρα

Ιωάννης Π. Κουτσούκος
Μαθητής Β Τάξεως Ιερατικής Σχολής Κορίνθου

(Το ποίημα αυτό δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα 
ΝΕΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ το έτος 1954).
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Από τον συμμαθητή και φίλο κ. Φώτιο Παπαγεωργίου
λάβαμε την παρακάτω φωτογραφία και τη δημοσιεύουμε
ευχαρίστως με τα σχόλια του ιδίου.

1952 Μάιος: Εκδρομή της Σχολής στον πολύ φιλικό χώρο της Ποσειδωνίας Κορίνθου. Διακρίνονται: Αλέξανδρος Ρήγας – 
Κων/νος Καλατζής – Αθανάσιος Τσόγκας – Ιωάννης Κωνσταντινάκης – Κων/νος Κυριακόπουλος – Φώτης Παπαγεωργίου 

(αρχηγός… λόγω ύψους) – Μέγας Φαράντος – Παναγιώτης Τσούτουρας – Γεώργιος Καζατζής – Νίκος Δεληγιάννης και πολλοί άλλοι.

Η εκκλησία 
του Αποστόλου Παύλου
στην Κόρινθο, όπως 
εμφανίζεται σε καρτ 
ποστάλ (γύρω στο 1950).



Να τα πούμε;

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ
Άδει ο Κώστας Μπιλίρης

Γευτήκαμε και πάλι μια προεκλο-
γική περίοδο με τα γνωρίσματά

της.
Τηλεοπτικές συζητήσεις, ανα-

μετρήσεις, αμφισβητήσεις.
Αντιπαραθέσεις, αλληλοεπιθέσεις, υποσχέσεις.
Δημηγορίες, φλυαρίες, αλληλοκατηγορίες, αβελτε-

ρίες.
Συγκεντρώσεις, αναστατώσεις, μεταπτώσεις, πο-

σοστώσεις, καταπτώσεις, επιχωματώσεις, διαβεβαιώ -
σεις.

Απειλές με προσβολές και προβολές με διαβολές
(Προβολές προσώπων και προσβολές αντιπάλων. Με
συνταγές δόλων και κατασκευές ειδώλων). Και μέσα
απ’ όλα αυτά να επαληθεύεται για ακόμη μια φορά η
άποψη του Πωλ Βαλερύ: «Πολιτική είναι η τέχνη να
εμποδίζεις τους ανθρώπους να ασχολούνται με ό,τι
τους αφορά πραγματικά».

Βγήκαν όμως και αρκετά παράλληλα συμπεράσμα-
τα. Πολιτική είναι τέχνη σχέσεων και τεχνική υποσχέ-
σεων. Είναι η τέχνη να υπόσχεσαι την ελπίδα και να
κάνεις τους άλλους να ελπίζουν σε μία υπόσχεση. Ενώ
λοιπόν θα έπρεπε να είναι σχέση για το κατορθωτό,
μετατρέπεται σε υπόσχεση για το ακατόρθωτο. Ως βα-
θύτερη έννοια, πολιτική είναι ένας ρηχός χώρος, όπου
λέγονται πράγματα που δε γίνονται και γίνονται πράγ-
ματα που δε λέγονται. Ενδεχομένως να συνομολογού -
νται από τους αντιπάλους, αλλά να μην ομολογούνται.

Δεν ξέρω πόσα θα έπρεπε να καταλάβει ένας θεα-
τής μετρίου επιπέδου από όλον αυτόν τον τηλεοπτικό
κανιβαλισμό των ημερών που προηγήθηκαν. Εγώ ακό-
μη κατάλαβα πως πολιτική είναι να αποδείξεις όχι πό-
σο σπουδαίος είσαι εσύ ως πολιτικός, αλλά πόσο σπου-
δαίοι αναδεικνύονται όσοι θα ψηφίσουν εσένα (χει-
ρότερη μορφή εκμαυλισμού δεν υπάρχει).

Το άλλο όνομα της πολιτικής είναι «ψευδαίσθη-
ση». Όμως για να το επιβάλεις με επιτυχία πρέπει να
είσαι μεγάλος υπνωτιστής ή ταχυδακτυλουργός.

Έχει ακουστεί και μια άλλη άποψη που φέρνει ρί-
γος: «Η πολιτική είναι σπηλιά. Την κατοικούν στοιχειά
και ζώα, σκορπιοί και αγρίμια. Αν αποφασίσεις να μπεις,
πάρε όσα μέτρα μπορείς ή γίνε κάτι σαν αυτά που την
κατοικούν».

Κυρίως όμως η πολιτική είναι η τέχνη να αποδεί-
ξεις όχι πόσο μεγάλος είσαι εσύ, αλλά πόσο μικροί εί-
ναι οι αντίπαλοί σου. Όχι πόσο χρήσιμος είσαι του λό-
γου σου, αλλά πόσο άχρηστοι είναι εκείνοι. Όχι πόσο
καλό μπορείς να προσφέρεις εσύ, αλλά το πόσο κακό
θα κάνουν εκείνοι, αν εκλεγούν.

Τέχνη σχέσεων λοιπόν η πολιτική, γι’ αυτό και από
όλο τούτο το πολιτικό τηλεοπτικό μαλλιοτράβηγμα
μάθαμε πολλά σχετικά, όπως για παράδειγμα; Μετα-
ξύ του πολίτη και του πολιτικού παρατηρούνται κά-
ποιες ανεπαίσθητες διαφορές. Ο πολίτης μπορεί να
διαβιοί σε πολιτεία. Ο πολιτικός να είναι «βίος και πο-
λιτεία». Ο πολιτικός χωρίς τον πολίτη δεν κάνει χωριό.
Ο πολίτης χωρίς τον πολιτικό, αν πρέπει να στηριχτεί
σε κάποιο δάνειο, δεν κάνει σπίτι. Από άποψη γραμ-
ματολογική, ο πολίτης και ο πολιτικός έχουν την ίδια
θεματική ρίζα. Όταν όμως ο πολίτης γίνει πολιτικός,
αποκτάει μια συλλαβή παραπάνω και πολύ φιλότιμο
παρακάτω. Ο πολίτικος και ο πολιτικός, εκτός από τον
τονισμό, έχουν και μια επιπλέον διαφορά. Ο πολίτικος
μπορεί να είναι χαλβάς από την Πόλη, πασπαλισμένος
με κανέλα. Ο πολιτικός μπορεί να είναι «από την πό-
λη έρχομαι και στην κορφή κανέλα».

Τόσο για τον πολίτη όσο και για τον πολιτικό ση-
μαντική ευκαιρία να αποδείξουν την υπευθυνότητά
τους είναι οι εκλογές. Το ουσιαστικό «εκλογές» είναι
ουσιαστικό με πολλή ουσία και παράγεται εκ του ρή-
ματος «εκλέγω». Από το ίδιο ρήμα παράγονται και τα
επίθετα «εκλεκτός-εκλεκτικός».

Όσο πιο εκλεκτικός είναι ο πολίτης τόσο πιο εκλε-
κτός προκύπτει ο πολιτικός. Ο εκλεκτός πολιτικός εί-
ναι μια αξία. Όπου κυβερνούν αξίες, παρατηρούνται
λιγότερες αταξίες και ελάχιστες λιποταξίες από τις
σκοπιές των κοινωνικών, λαϊκών και εθνικών προμα-
χώνων.

Θα πατήσω φρένο στα συμπεράσματά μου προ-
σφέροντας μια ετυμολογική πληροφορία. Ο αριστο-
κράτης και ο αριστερός παράγονται από την ίδια ρίζα:
το επίθετο «άριστος».

Με μια διαφορά: ο αριστερός μπορεί να είναι αρι-
στοκρατικός. Ο αριστοκράτης δεν μπορεί ποτέ να νιώ-
θει αριστερός. Αλλά και να το νιώθει, δε θα το παρα-
δέχεται.
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Ηστενότητα του χώρου επιβάλλει να επισημάνουμε
μόνο τα διαχρονικά μηνύματα που απορρέουν από

την προσωπικότητα και το έργο των Τριών Ιεραρχών. Το
πρώτο σχετίζεται με την οικογένεια και ιδιαιτέρως με τις
υπέροχες μητέρες τους. Η Εμμέλεια, η Νόννα και η Αν-
θούσα ήσαν ευσεβείς και ενάρετες γυναίκες, αφοσιωμένες
στην οικογένειά τους και στη σωστή ανατροφή των παι-
διών τους. Αυτές πρόσφεραν στην κοινωνία, στην Εκκλη-
σία, στην ανθρωπότητα τις τρεις μεγαλειώδεις και ανυ-
πέρβλητες μορφές των αγίων και των ηρώων της πίστεως.
Έγιναν υπόδειγμα για τις σύγχρονες μητέρες γιατί αυτές
μπορούν να συγκροτήσουν και να αναζωογονήσουν τον
θεσμό της οικογένειας, από την ποιότητα της οποίας εξαρ-
τάται σε μεγάλο βαθμό και η ποιότητα της κοινωνίας.

Το δεύτερο διαχρονικό μήνυμα σχετίζεται με τις σπου-
δές και την πολυεδρική μόρφωσή τους, η οποία επιστε-
γάστηκε με την επιστήμη των θείων, τη Θεολογία, αλλά
και με την προσωπική και την εις βάθος μελέτη της Αγίας
Γραφής. Επιδέξιοι χειριστές της ελληνικής γλώσσας και
βαθείς γνώστες της πλούσιας ελληνικής παιδείας, τις
χρησιμοποίησαν τεχνηέντως ως μέσα διατύπωσης και
διάδοσης των χριστιανικών αληθειών. Μας υπενθυμίζουν
την αναγκαιότητα της σφαιρικής, εγκυκλοπαιδικής μόρ-
φωσης, γιατί εκτός από τεχνικούς επιστήμονες και τε-
χνοκράτες, έχουμε ανάγκη από επιστήμονες με ανθρωπι-
στική παιδεία.

Η μεταγλώττιση του Ευαγγελίου στη γλώσσα της κα-
θημερινής ζωής, η έμπρακτη εφαρμογή τής προς αλλή-
λους αγάπης ως απόδειξης της εις Χριστόν πίστεως είναι
το τρίτο διαχρονικό μήνυμά τους προς όλους μας. Μας
υπενθυμίζουν ότι ουσία και άξονας της γνήσιας χριστια-
νικής ζωής είναι η παύλεια ρήση «πίστις δι’ αγάπης ενερ-
γουμένη» (Γαλ. 5,6).

Συνέπεια του προηγούμενου είναι το τέταρτο διαχρο-
νικό μήνυμα που σχετίζεται με τις κοινωνικές ιδέες και με
τους αντίστοιχους κοινωνικούς αγώνες τους. Ήσαν ασυμ-
βίβαστοι επικριτές της κοινωνικής αδικίας και ανισότη-
τας, γιατί πίστευαν πως η γενεσιουργός αιτία τους ήταν
η έλλειψη αδελφικής αγάπης μεταξύ των ανθρώπων. Πο-
λέμησαν την αμαρτία και την αδικία, αλλά έδειξαν αγάπη
στον αμαρτωλό.

Τη ζωντανή και φωτισμένη πίστη τους υπεράσπισαν
με θάρρος και ομολόγησαν με γενναιότητα ενώπιον αξιω-
ματούχων και αυτοκρατόρων ακόμη. Συνέπεια αυτού ήταν
η μέχρις αυτοθυσίας αφοσίωσή τους στο νεοσύστατο
ίδρυμα, την Εκκλησία και το λυτρωτικό έργο της. Ιδού το
πέμπτο διαχρονικό μήνυμα επιγραμματικά: συσπειρωθεί-
τε, χριστιανοί, στην αγκάλη της μητρός Εκκλησίας και
κάμετε την έμπρακτη πίστη σας πυρσό, που θα φωτίζει
και θα θερμαίνει όλα τα μέλη της χριστιανικής κοινωνίας.

Το τελικό, αλλ’ όχι και τελευταίο, διαχρονικό μήνυμα
συνοψίζεται στην επόμενη θέση: στα πρόσωπα των Τριών
Ιεραρχών πραγματοποιήθηκε ο ιδανικός συνδυασμός των
ανθρώπινων τύπων του σοφού, του ήρωα και του αγίου.
Αν και έχουν περάσει δεκαέξι περίπου αιώνες από την επο-
χή τους, έχουν γίνει φωτεινά ορόσημα στον πνευματικό
ορίζοντα της ανθρωπότητας και θα αποτελούν διαχρονι-
κά πρότυπα ανθρώπων και αληθινά υποδείγματα ολοκλη-
ρωμένων χριστιανών. Στον καθένα μας εναπόκειται το τι
θα πράξει για να τους τιμήσει.
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