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ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
«Ὅ ἀκηκόαμεν, ὅ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὅ ἐθεασάμεθα καί χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν…  

ἀπαγγέλλομεν ἡμίν» (Ά  Ἰωάν. Ά , 1-2)

Του Ευάγγελου Θεοδώρου, πρώην πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Αθηνών  

Τό μέγιστον τῶν θαυμάτων καί ἡ τρανωτέρα ἀπό-
δειξις τῆς Θεότητος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἐκ 

νεκρῶν ἔγερσις αὐτοῦ. Ὁ Κύριος ἐπανειλημμένως ἀπέ-
δειξε τήν ἀλήθειαν τῆς Ἀναστάσεώς του «ἐν πολλοῖς 
τεκμηρίοις, δι’ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὁπτανόμενος» 
(Πράξ. ά , 3).

Ἐν τῇ Καινῇ Διαθήκη ὑπάρχουν πολλαί μαρτυρίαι 
τόσον εἰδικῶς περί τῶν ἐμφανίσεων τοῦ Νεκραναστά-
ντος, ὅσον καί γενικῶς περί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυ-
ρίου… Βεβαίως, εἰς τάς εὐαγγελικάς μαρτυρίας ὑπάρ-
χουν μερικαί διαφοραί «ὀφειλόμεναι εἰς τήν ἀνεξαρ-
τησίαν τῶν καλάμων τῶν συγγραφέων», ἀλλ’ αὗται 
ἁπλῶς ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως 
δέν ὁμιλοῦν «κατά προμεμελετημένον σχέδιον καί 
προκατηρτισμένην συμφωνίαν». 

Αἱ διαφοραί αὕται δέν εἶναι ἀσυμβίβαστοι ἀντιφά-
σεις, ἀλλά συμβιβάζονται πλήρως.

Αἱ περί τῆς Ἀναστάσεως ἀφηγήσεις τῶν εὐαγγε-
λίων, ἀλληλοσυμπληρούμεναι, παρουσιάζουν ἔνδεκα 
Χριστοφανείας, διά τῶν ὁποίων ὁ Νεκραναστάς ἀπέ-
δειξε ἡλίου φαεινότερον τήν Ἀνάστασίν Του. 

Αἱ ἐμφανίσεις Του συνδέονται μέ ποικιλίαν περι-
στατικῶν. Ὁ Ἰησοῦς ἐμφανίζεται ἄλλοτε εἰς ἕνα πρό-
σωπον, ἄλλοτε εἰς δύο, ἄλλοτε εἰς ἑπτά, ἄλλοτε εἰς 
ἔνδεκα, ἄλλοτε εἰς πεντακόσια κ.λπ. Παρουσιάζεται 
εἴτε εἰς τόν κῆπον, εἴτε εἰς τήν πρός Ἐμμαούς ὁδόν, εἴτε 
εἰς τό ἐν  Ἰερουσαλήμ ὑπερῶον, εἴτε παρά τήν θάλασ-
σαν τῆς Γαλιλαίας, εἴτε ἐπί τοῦ ὅρους. Οὐδέποτε ἐμφα-
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νίζεται κατά τήν νύκτα, ἀλλά πάντοτε ὑπό τό φῶς τῆς 
ἡμέρας.

Ὁ χαρακτήρ τῶν Χριστοφανειῶν εἶναι τέτοιος, ὥστε 
πείθει καί αὐτούς τούς κλασσικῶς δυσπίστους ἀποστό-
λους, οἱ ὁποίοι ἄλλοτε δέν ἤθελαν νά πιστεύσουν τάς μυ-
ροφόρους γυναῖκας («ἐφάνησαν ὠσεί λῆρος τά ρήματα 
αὐτῶν καί ἡπίστουν αὐταίς» (Λουκ. κδ ,́ 11), ἄλλοτε «ἐδό-
κουν πνεῦμα θεωρεῖν» (Λουκ. Κδ ,́ 37) καί ἄλλοτε, ὡς ὁ 
Θωμᾶς, ἐζήτουν νά ψηλαφίσουν τόν Ἀναστάντα. Οἱ ἀπό-
στολοι πείθονται περί τῆς Ἀναστάσεως καί ὑπογράφουν 
διά τοῦ αἵματός των τήν περί αὐτῆς μαρτυρίαν των, διότι 
ὁ Κύριος, ἀναστάς «δέν ἐμφανίζεται διά μίαν φευγαλέαν 
στιγμήν, ὁπτασία ἀκαριαία καί ἴνδαλμα διάττον», οὔτε μέ-
νει εἰς ἀπόστασιν ἀπό τῶν μαθητῶν του, ἀλλ’ ἵσταται ἐν 
τῷ μέσῳ αὐτῶν, παραμένει ἐπί μακρόν δίδων ἀπαντήσεις, 
παραγγελίας καί ἐντολάς. 

Οὐδέν φαντασμαγορικόν ἤ «ἐξωτικόν» στοιχεῖον ὑπάρ-
χει εἰς τάς Χριστοφανείας. Οἱ μαθηταί δέν βλέπουν ἐκθαμ-
βωτικόν φῶς, οὔτε εὑρίσκονται εἰς κατάστασιν «ἐκστά-
σεως». Ὁ Ἰησοῦς δέν ἐμφανίζεται ὡς ἀβεβαία σκιά ἐν τῷ 
σκότει, οὔτε ὡς φευγαλέα φωτεινή ἐμφάνισις ἤ ὡς αἰθερία 
μορφή, ἡ ὁποία αἰωρεῖται εἰς τόν ἀέρα μεταξύ οὐρανοῦ καί 
γῆς. Δέν παρουσιάζεται μέ σῶμα φανταστικόν, ἀτμῶδες 

καί μή ἐπιδεχόμενον ψηλάφησιν. Ὡς ἔγραφεν ὁ ἀείμνη-
στος πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Καλλίνικος, ὁ 
Ἀναστάς Κύριος «ἐμφανιζόμενος εἶναι ψυχή, ἀλλά καί σάρξ 
συγχρόνως, σάρξ ὀστέα καί νεῦρα ἔχουσα, σάρξ ἡ φραγ-
γελωθεῖσα, καρφωθεῖσα, αἱματωθεῖσα καί ταφεῖσα, σάρξ 
ἡ καί ψηλαφήσεις τῶν μαθητῶν προκαλοῦσα, σάρξ ἡ καί 
οἰκονομικῶς τρώγουσα καί πίνουσα, ὄχι διότι ἔχει ἀνάγκην 
τροφῆς, ἀλλά διά νά διασκεδάσει πᾶν νέφος ἀμφιβολιῶν».

Ἀλλά ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι μόνον ἕν ἀδιά-
σειστον ἱστορικόν γεγονός, ἀλλ’ εἶναι καί τό αἰώνιον σύμ-
βολον τοῦ θριάμβου τῶν δυνάμεων τοῦ φωτός ἐναντίον 
τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους, τοῦ δικαίου ἐναντίον τοῦ ἀδί-
κου, τῆς αἰωνιότητος ἐναντίον τοῦ περιοδικοῦ.  Ἐπί πλέον, 
ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀσφαλῆς ἐγγύησις καί τῆς 
ἰδικῆς μας ἀναστάσεως, διότι ὁ Χριστός «ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν 
ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο» (Ά  Κορ.  Ἰε., 20).

Ὥστε, ἡ Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος εἶναι ἡ σημαία καί τό 
λάβαρον τῆς  Ἐκκλησίας, ὑπό τάς πτυχάς τῆς ὁποίας πρέ-
πει νά ἀγωνισθῶμεν. «Συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διά τοῦ βα-
πτίσματος εἰς τόν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστός ἐκ 
νεκρῶν διά τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καί ἡμεῖς ἐν και-
νότητι ζωῆς περιπατήσωμεν» (Ρωμ. στ. 4) καί τοιουτοτρό-
πως «καταντήσωμεν εἰς τήν ἐξανάστασιν τήν τῶν νεκρῶν» 
(Φιλιπ. Γ ,́ 10). Ὅταν λοιπόν ὁ θάνατος ἀπειλῇ ἡμᾶς ἤ 
ἁρπάζῃ ἐκ τῆς ἀγκάλης ἡμῶν προσφιλεῖς ὑπάρξεις, δέν 
πρέπει νά λυπούμεθα «καθώς καί οἱ λοιποί οἱ μή ἔχοντες 
ἐλπίδα. Εἰ γάρ πιστεύομεν ὅτι  Ἰησοῦς ἀπέθανε καί ἀνέ-
στη, οὕτω καί ὁ Θεός τούς κοιμηθέντας διά τοῦ Ἰησοῦ ἄξει 
σύν αὐτῷ» (Ά  Θεσ. Δ́ , 13-14).

Δι’ ὅλους αὐτούς τούς λόγους δικαίως ἡμεῖς οἱ  Ἕλλη-
νες θεωροῦμεν τό Πάσχα ὡς τήν κατ’ ἐξοχήν ἑορτήν, ὡς 
τήν «Λαμπρήν». Κατά τήν ὑμνολογίαν μας τό Πάσχα εἶναι 
«ἑορτή ἑορτῶν καί πανήγυρις πανηγύρεων». Εἶναι «λύ-
τρον λύπης». Δι’ αὐτοῦ πάντα «πεπλήρωται φωτός». 

Ἡ ἡμέρα τοῦ Πάσχα εἶναι «ἡ ἡμέρα ἥν ἐποίησεν ὁ Κύ-
ριος. Ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ».

Περιοδικό «Ἐφημέριος», Πάσχα, 1960
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Με απόλυτη επιτυχία έγινε η ετήσια συνάντηση της Ένω-
σης των αποφοίτων της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίν-
θου στον υπέρλαμπρο Ναό του Αγίου Νικολάου Πειραιώς 
(ΟΛΠ) το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017. Πάρα πολλοί 
απόφοιτοι έσπευσαν από ενωρίς το πρωί να μετάσχουν 
στην Πολυαρχιερατική θεία Λειτουργία και να λάβουν την 
ευλογία των χοροστατούντων Μητροπολιτών-σπουδα-
στών της Σχολής μας Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. 
Εφραίμ και Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεωργίου και να ακού-
σουν τη χορωδία της Ένωσης που ανέπεμπε γλυκύτατους 
ύμνους προς τον Θεό. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας 
και του μνημοσύνου των εκδημησάντων εις Κύριον Διευ-
θυντών, καθηγητών και συμμαθητών επικράτησε κλίμα 
συγκίνησης. Οι δύο Μητροπολίτες στις ομιλίες τους τό-
νισαν τον ιερό δεσμό που συνδέει όλους μας και ευχήθη-
καν υγεία σε όλους και προκοπή.

Η Λειτουργία μεταδόθηκε από το Ρ/Φ της Ι. Μ. Πειραιώς 
και μετά τη λήξη της ακολούθησαν η καθιερωμένη κοπή της 
πίτας από τον Μητροπολίτη κ. Γεώργιο, αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και αβραμιαίο γεύμα από τον Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ.

Στην προσφώνησή του ο πρόεδρος των Αποφοίτων 
της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου κ. Θάνος Ψυχογιός 
καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και τους ευχήθηκε 
για το νέο έτος, ενώ εξήρε το έργο της Σχολής, η οποία 
σφάλισε τις πόρτες της πριν από 46 έτη.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έγι-
ναν εκ μέρους του Δ.Σ.για τη ανάπτυξη των δραστηριο-
τήτων της Ένωσης, στην τακτική έκδοση της «Φωνής των 
Αποφοίτων»,του κύριου μέσου επικοινωνίας και ενημέ-
ρωσης μεταξύ μας, την έκδοση του εναίσιμου Λευκώμα-
τος, αλλά και την κοινωνική προσφορά της Ένωσης προς 
τους έχοντες ανάγκη βοήθειας.

Πριν κλείσει την ομιλία του μνημόνευσε την απώλεια 
του ιεράρχη Μαραθώνος Μελίτωνα με την χαρακτηριστι-
κή φράση «Μικρό κανόνι εκρέπαρε, μα ξαρματώθη κά-
στρο» και ευχαρίστησε τους χοροστατούντες ιερείς, τον 
Πρωτοπρεσβύτερο π. Ανδρέα Μαρκόπουλο προϊστάμενο 
του Ι. Ν. Αγίου Νικολάου και αντιπρόεδρο της Ένωσης 
Αποφοίτων της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου και 
τους ιεροψάλτες για τη μουσική πανδαισία που χάρισαν 
στους παρευρισκόμενους.

ΤΑ ΝΕΑ μασ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια του γεύματος: διακρίνονται από αριστερά οι κ.κ. Αθ. Βουρλής,  
ο σεβ. κ. Γεώργιος, ο κ. Γεώργιος Βαϊόπουλος, ο κ. Ηλ. Οικονόμου και ο κ. Αθ. Ψυχογιός.
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Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος οι Ομότιμοι Καθηγητές 
του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.κ. Ηλίας Οικονόμου και 
Αθανάσιος Βουρλής, ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιος Βαϊόπουλος, ο 
οποίος είναι γιος παλαιού μαθητή στης Σχολής μας και 
άλλοι, οι οποίοι και απηύθυναν χαιρετισμό.

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ.

Πρόεδρος: Αθανάσιος Ψυχογιός

Ά  Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Δημόπουλος

Β΄ Αντιπρόεδρος: π. Δημήτριος Παπαχατζής

Γεν. Γραμματέας: Μιχάλης Μαρινός

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Φώτιος Τζαβέλλας

Ταμίας: Γεώργιος Κορκόντζηλας

Μέλη:

π. Ανδρέας Μαρκόπουλος

Αθανάσιος Βουρλής

Μιχάλης Καλλαράς



Απρίλιος 2017    Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου 5



6 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου    Απρίλιος 2017

Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Στις 14 Μαΐου, ημέρα Κυριακή, εορτάζει αυτή τη χρονιά 
η Προστάτιδα της Σχολής μας, η Μάρτυς και Ισαπόστο-
λος Αγία Φωτεινή η Σαμαρείτιδα. Την ίδια μέρα πανηγυ-
ρίζει και το εκκλησάκι της Σχολής μας, στο οποίο εκκλη-
σιαζόμαστε σχεδόν καθημερινά σε όλη τη διάρκεια των 
σπουδών μας. Την ημέρα αυτή, σύμφωνα με το Καταστα-
τικό μας, εορτάζει η Ένωσή μας, καθώς ένα μεγάλο μέρος 
των αναμνήσεών μας έχει συνδεθεί μ’ αυτό.

Και αυτή τη φορά, όσοι είμαστε μέλη της ΄Ενωσης θα 
συναντηθούμε εκεί και θα ζητήσουμε τη χάρη και την ευ-
λογία της Αγίας στο απέριττο εκκλησάκι της στην Κόριν-
θο, δίπλα στο Επισκοπείο της Ι. Μ. Κορίνθου. 

Την παραμονή θα τελεστεί Εόρτιος Πανηγυρικός Εσπε-
ρινός και την επομένη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Θα 
ακολουθήσει Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 

των μεγάλων δωρητών του Ναού. Στη συνέχεια θα μετα-
βούμε στη Σχολή μας για επίσκεψη του χώρου, όπου θα 
μας υποδεχτούν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου και άλλοι επίσημοι.

Η όλη εκδήλωση θα περατωθεί με συνεστίαση σε εστια-
τόριο πλησίον της Σχολής. 

Αποτελεί χρέος ιερό η προσέλευση όλων μας στην εκ-
δήλωση. Για τον λόγο αυτόν η Ένωσή μας θα διαθέσει δω-
ρεάν εκδρομικό αυτοκίνητο (ΠΟΥΛΜΑΝ) για τη μετα-
φορά των μελών της από την Αθήνα στην Κόρινθο και 
την επιστροφή από την Κόρινθο στην Αθήνα.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 7 
Μαΐου στον Γραμματέα της Ένωσης, κ. Μιχάλη Μαρινό, 
στο τηλέφωνο 694 458 1583.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ:  
ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ

Έπειτα από απόφαση του νέου Δ.Σ., θα πραγματοποιηθεί 
ημερήσια εκδρομή στα Καλάβρυτα για τα μέλη της Ένωσής 
μας το Σάββατο 17 Ιουνίου. Στη διάρκειά της, θα έχουμε την 
ευκαιρία να επισκεφθούμε τις ιστορικές Ιερές Μονές του 
Μεγάλου Σπηλαίου και της Αγίας Λαύρας, απ’ όπου ξεκί-
νησε η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και ο αγώνας για 
την ανεξαρτησία του Γένους, τη μαρτυρική πόλη των Κα-
λαβρύτων, τον τόπο θυσίας των Καλαβρυτινών κατοίκων, 
το Δημοτικό Μουσείο του ολοκαυτώματος και άλλα ενδια-

φέροντα σημεία και ιστορικά, φυσικά και τουριστικά αξιο-
θέατα. Η τιμή είναι 10 ευρώ κατ’ άτομο.

Εννοείται ότι προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της 
εκδρομής είναι η συμμετοχή επαρκούς αριθμού επιβατών. 
Γι’ αυτό παρακαλείσθε, όσοι επιθυμείτε να λάβετε μέρος, 
να το δηλώσετε έγκαιρα για τις απαραίτητες διαδικασίες.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 7 Ιου-
νίου στον Γεν. Γραμματέα της Ένωσης κ. Μιχάλη Μαρινό 
στο τηλ.: 694 458 1583.

OIKONOMIKH ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017, και ώρα 8η πρωινή, 
στο Γηροκομείο Ανδρών Κορίνθου «ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ» έλαβε χώρα Αρχιερατική Θ. 
Λειτουργία προς τιμήν των εορταζόντων Αγίων Αποστό-
λων και συνεργών του, Αγ. Απ. Παύλου Ακύλα και Πρι-
σκίλλης, και εκδήλωση οικονομικής ενισχύσεως φοιτη-
τών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. Συνολικά εφέτος δια-
νεμήθηκε το ποσόν των 110.000,00 ευρώ σε βιβλιάρια των 
1.000,00 ευρώ σε 110 νέους της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. 
Εφέτος, όπως καθιερώθηκε, ενισχύθηκαν άμεσα φοιτη-
τές της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Οι ανάγκες της 
σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, όπως αυτές έχουν δια-
μορφωθεί από την οικονομική –και όχι μόνον– κρίση, που 
συνεχίζει και δυστυχώς θα εξακολουθήσει να μαστίζει την 

Χώρα μας, όπως φαίνεται, επιβάλλουν την άμεση στήρι-
ξη των φοιτητών και δη των νεοεισαχθέντων στα Ανώτα-
τα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Η επι-
λογή των παιδιών-φοιτητών έγινε από όλες τις Ενορίες 
και των 13 Αρχιερατικών Περιφερειών της Ι. Μητροπό-
λεώς μας με κριτήριο την άμεση ανάγκη οικονομικής ενι-
σχύσεως κατά το δυνατόν και αδιακρίτως φύλου. Της εκ-
δηλώσεως προηγήθηκε Αρχιερατική Θ. Λειτουργία προς 
τιμήν των εορταζόντων Αγίων Αποστόλων Ακύλα και Πρι-
σκίλλης, προστατών της χριστιανικής συζυγικής ζωής και 
οικογενείας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου, ο οποίος και διένειμε 
τα βιβλιάρια στους νέους της Κορινθίας.

(Από το Δελτίο Τύπου της Ι. Μ. Κορίνθου)
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Στις 24 Δεκεμβρίου το βράδυ, έφυγε από τη ζωή ο τι-
τουλάριος Μητροπολίτης Μαραθώνος Μελίτων (κα-

τά κόσμον Βασίλειος Καβατσικλής), εκπληρώντας το κοι-
νό χρέος. Άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο 
της Αττικής, έπειτα από εγχείρηση καρδιάς. Χάθηκε, για 
μας, ένα από τα εκλεκτά μέλη της Ένωσής μας, που είχε 
συνδράμει το έργο της με προθυμία και εργατικότητα, με-
τέχοντας ενεργά στις εκδηλώσεις μας. Ο μακαριστός Ιε-
ράρχης, αφού υπηρέτησε την Εκκλησία με αυταπάρνηση 
και αυτοθυσία επί 53 ολόκληρα χρόνια (εκ των οποίων τα 
22 ως επίσκοπος), κλήθηκε από τον Μ. Αρχιερέα κοντά 
του. Κι έσπευσε ταπεινά κοντά του, για να αναπαυθεί στην 
πατρική αγκαλιά με την προσδοκία της κοινής αναστά-
σεως και της αιώνιας ζωής. 

Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου της Ακαδημίας Πλάτωνος την 29η Δεκεμβρίου. 
Παρέστησαν πολλοί Επίσκοποι και Μητροπολίτες από 
την ελλαδική Εκκλησία και από το Πατριαρχείο Ιεροσο-
λύμων. Προεξήρχε της ακολουθίας ο Σεβ. Επίσκοπος Δω-
δώνης κ. Χρυσόστομος (πρώην Μητροπολίτης Ζακύν-
θου), οι τοπικές Αρχές, ο συμμαθητής και φίλος του Θεό-
δωρος Γεωργάκης, πρώην Δήμαρχος Ηλιουπόλεως, άλ-
λοι επίσημοι και απίστευτα μεγάλος αριθμός κληρικών 
και λαϊκών, που γέμισαν ασφυκτικά τον Ναό και τον πε-
ριβάλλοντα χώρο. Η συγκίνηση όλων ήταν εμφανής, και 
καθολική ήταν η πεποίθηση ότι ο θάνατός του ήταν με-
γάλη απώλεια για την Εκκλησία. Πολλοί ομιλητές εξήραν 

τις μεγάλες του αρετές και τον αποχαιρέτησαν με δάκρυα. 
Ακολούθησε η ταφή του στο κοιμητήριο των Αγίων Αναρ-
γύρων, σε έναν λιτό τάφο, χωρίς μεγάλες τιμές και προ-
σφωνήσεις. Ο αγαπημένος του πνευματικός αδελφός, Σεβ. 
Δωδώνης Χρυσόστομος, τον αποχαιρέτησε μέσα σε κλί-
μα έντονης συγκίνησης από συγγενείς και φίλους.

Εμείς οι «ζώντες», οι «περιλειπόμενοι», προσδοκώντας 
«ανάστασιν νεκρών», κρατάμε στην ψυχή μας τη φωτει-
νή παρουσία, το υψηλό πνευματικό του ανάστημα, το 
ήθος, το γενναίο του φρόνημα και το παράδειγμά του. 
Υπήρξε ο «Ποιμήν ο καλός», το σέμνωμα της Εκκλησίας 
και καύχημα για όλους μας. Το κενό για την Εκκλησία και 
όλους όσοι τον γνωρίσαμε καλά είναι δυσαναπλήρωτο. 

Ως ύστατο φόρο τιμής, ας ενώσουμε όλοι τις προσευ-
χές μας και να τις κατευθύνουμε ως θυμίαμα στα άγια των 
αγίων της μεγαλοσύνης του Υψίστου Θεού, για την ανά-
παυση της ψυχής του μετά των αγίων και δικαίων Του. Ο 
Πανάγαθος και Πανοικτίρμων Πατέρας, που ευδόκησε να 
τον ανεβάσει στο Αρχιερατικό αξίωμα, ας δεχτεί την τα-
πεινή του ψυχή κοντά Του. 

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οι-
κείους του. Ποτέ, βέβαια, δε θα σταματήσουν τα δάκρυά 
τους να θολώνουν το νερό «στης λησμονιάς την κρου-
σταλλένια βρύση». Όμως, βάλσαμο παρηγοριάς γι’ αυ-
τούς θα είναι ότι ο αγαπημένος τους νεκρός, με το δικαίω-
μα του θείου νόμου που τήρησε, κέρδισε την αιωνιότητα.

Ας μένει αιώνια η μνήμη του.

† Μητροπολίτης Μαραθώνος
ΜΕΛΙΤΩΝ

Του Μιχάλη Καλλαρά  



8 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου    Απρίλιος 2017

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γέννηση – Τα πρώτα χρόνια
Γεννήθηκε το 1946 στους Αγίους Αναργύρους Αττικής. 
Ήταν γόνος πολυμελούς και φτωχής οικογένειας. Αυτό 
όμως δεν τον εμπόδιζε να νιώθει υπερήφανος για την κα-
ταγωγή του. Οι γονείς του, Ιωάννης και Ελένη Καβατσι-
κλή, αγωνίζονταν να ξεπεράσουν τις οικονομικές δυσκο-
λίες και να αναθρέψουν τα παιδιά τους με ό,τι μπορού-
σαν, με χίλιες στερήσεις και θυσίες. Ο μικρός Βασίλης, πα-
ρά τις δυσκολίες, έδειχνε υπερβολική αγάπη για τα γράμ-
ματα. Παράλληλα, η αφοσίωσή του στον Θεό και η ευσέ-
βεια όλης της οικογένειάς του έστρεψαν τον προσανατο-
λισμό προς την Εκκλησία. 

Έτσι γράφτηκε στην Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου. 
Εκεί διακρίθηκε για τις μεγάλες του δυνατότητες, την άρι-
στη επίδοση στα μαθήματα και ιδιαίτερα τον καλό και 
άδολο χαρακτήρα του στις επαφές με τους συμμαθητές 
του. Ήταν ένα παιδί κοινωνικό, με αρκετό χιούμορ, φιλι-
κό προς όλους και συνεργάσιμο, που δίκαια απολάμβανε 
την αγάπη και τον σεβασμό όλων. 

Η κλίση
Σε ηλικία 16 ετών, κι ενώ σπούδαζε στην Δ́  Τάξη της Εκ-
κλησιαστικής Σχολής Κορίνθου, με προτροπή του πνευ-
ματικού του π. Νικολάου Καρυπίδη, εφημέριου του Ναού 
των Αγίων Αναργύρων, έφυγε για τα Ιεροσόλυμα, χωρίς 
να γνωρίζει κανέναν και χωρίς να τον γνωρίζουν. Ένας 
ήταν πλέον ο προσανατολισμός του: να διακονήσει την 
Εκκλησία του Χριστού. Με τη βοήθεια του Θεού, συνέχι-
σε τις σπουδές του στην Πατριαρχική Σχολή της Αγίας 
Σιών και έλαβε και το μοναχικό σχήμα με το όνομα Με-
λίτων. Η αφοσίωσή του στον Θεό, ο έκτακτος πλούτος 
της ευσέβειάς του, η σφοδρή του επιθυμία να γίνει «Ιερεύς 
του Υψίστου», έγιναν γνωστά στον σοφό μακαριστό Πα-
τριάρχη Βενέδικτο, ο οποίος τον παρακολούθησε από κο-
ντά, διαπίστωσε τις αρετές του και τον χειροτόνησε Διά-

κονο το 1964 και το 1967 Πρεσβύτερο και Αρχιμανδρίτη.
Ο Πατριάρχης συνεχώς ανακάλυπτε και νέες πτυχές της 
προσωπικότητας του νεαρού ιερέως και, με εισήγηση του 
Μητροπολίτου Πέτρας Γερμανού, τον προώθησε σε δύ-
σκολες και επιτελικές θέσεις: Γραμματέας του Εκκλησια-
στικού Δικαστηρίου, της Πατριαρχικής Γραμματείας, εφη-
μέριος στον Ναό της Αναστάσεως, Ηγούμενος της Μο-
νής αρχαγγέλων στη Γάζα (1981-86) κ.λπ. Διακονούσε το 
τρισάγιο ιερατικό και διοικητικό του έργο με πραγματική 
προσήλωση σ’ αυτό. Η φλογερή του αγάπη προς τον Χρι-
στό τον έκανε να είναι πάντοτε αεικίνητος. Ακούραστος, 
με απροσποίητη αγαθότητα ψυχής, με βαθιά συναίσθηση 
της υψηλής αποστολής του, με θερμή και ακλόνητη πίστη, 
υπηρετούσε το καθήκον του. Είχε στο μεταξύ λάβει ανώ-
τερες σπουδές Θεολογίας στο Θεολογικό Ινστιτούτο του 
Αγίου Σεργίου στο Παρίσι και είχε εξελιχθεί σε πολύ κα-
λό θεολόγο. Όταν έμενε στο Παρίσι, δε δίστασε να μετα-
βεί στο Έσσεξ για να συναντήσει μια μεγάλη προσωπικό-
τητα της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, τον π. Σω-
φρόνιο Ζαχάρωφ. Σε άλλο του ταξίδι συνάντησε και τον 
ονομαστό Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς. Από αυτούς τους δύο 
σοφούς γέροντες και μεγάλους πατέρες, που τους αγα-
πούσε και τους θαύμαζε, άντλησε πολλά θετικά στοιχεία 
που διαμόρφωσαν και τη μετέπειτα πορεία του. Έλαβε βέ-
βαια κι άλλα πολλά κι από τους Πατέρες της Αγίας Γης, 
τους οποίους δεν έπαυε να μνημονεύει και να ευχαριστεί. 
Όλα αυτά σε όλη του τη ζωή τα κράτησε ως παρακαταθή-
κη. Η θητεία του στην Αγία Γη βοήθησε στην εσωτερική 
του οργάνωση. Εκεί κατόρθωσε να υποτάξει το ίδιον εγώ 
και να αφοσιωθεί απόλυτα σε Εκείνον. Γι’ αυτό και ο Θεός 
τον ικάνωσε και τον κατέστησε «σκεύος», μέσα από το 
οποίο μετέδιδε τη χάρη Του στους πιστούς. Ο από Θεού 

Από το γεύμα μας στο ορφανοτροφείο θηλέων Ρόδου, 
κατά την επίσκεψή μας στη Ρόδο (2 Ιουνίου 1961).

Ο Σεβασμιώτατος κυρός Μελίτων (κατά κόσμον 
Βασίλειος Καβατσικλής) νεαρός μαθητής της Β´ Τάξης 

στο όμορφο ηλιακό ρολόι της Σχολής μας.
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κεκλημένος στο υψηλό υπούργημα της Ιερωσύνης π. Με-
λίτων, καθοδηγούμενος από το φως του Αγίου Πνεύμα-
τος και ενισχυόμενος με τη χάρη του Κυρίου, συνταύτισε 
απόλυτα τη ζωή και τη δράση του προς το Θείο θέλημα.

Εφημέριος στον Άγιο Γεώργιο
Το 1986, μετά την άνοδο στον Πατριαρχικό θρόνο του 
Διοδώρου και με προτροπή του Μητροπολίτου Πέτρας 
Γερμανού, επιστρέφει στην Αθήνα. Εκεί, του έγινε πρότα-
ση να διακονήσει σε κεντρικό Ναό της Αρχιεπισκοπής, 
αυτός όμως προτίμησε την ταπεινή και ξεχασμένη γωνιά 
της Ακαδημίας Πλάτωνος και τον Ιερό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου. Αυτή η επιλογή του προμήνυε πολλές δυσκο-
λίες και προβλήματα και προϋπέθετε μεγάλους αγώνες 
απ’ την πλευρά του. Ήταν όμως αποφασισμένος να αγω-
νιστεί. Στον Άγιο Γεώργιο είχαν συμβεί φοβερά γεγονότα 
που είχαν συγκλονίσει το πανελλήνιο. Μια ομάδα ενορι-
τών είχε κάνει κατάληψη στον Ναό. Οι άλλοι ενορίτες, με 
κινητοποιήσεις και οδομαχίες, προσπαθούσαν να επιβά-
λουν τη θέλησή τους. Ο νέος εφημέριος, απόλυτα αφο-
σιωμένος στα πιστεύματα της ορθόδοξης πίστης και πα-
ράδοσης, με τη βοήθεια του Θεού, πάλεψε σκληρά να ενώ-
σει τον λαό και ο Θεός τού το ανταπέδωσε. Σιγά σιγά, ο 
άδειος Ναός άρχισε να γεμίζει ασφυκτικά με πιστούς. Ο 
μικρός το δέμας αλλά πολύ πεισματάρης εφημέριος είχε 
νικήσει. Η άρτια ειδική κατάρτισή του, το υψηλό ποιμα-
ντικό του φρόνημα, το ανώτερο ήθος, η σύνεση και η ορ-
θότητα των τρόπων τού εξασφάλισαν την υπεροχή και 
τον σεβασμό όλων. Ένωσε τους πιστούς της Ενορίας, για-
τί κατόρθωσε να τους πείσει με την αγνή πατρική και ζέου-
σα αγάπη, την εργατικότητα και την ανιδιοτέλειά του. Δεν 
έπαυσε ποτέ να εργάζεται, χωρίς αναστολές και υπολογι-
σμούς, ακόμα και σε βάρος της υγείας του, για την οικο-
δομή και τον πνευματικό επιστηριγμό του ποιμνίου του, 
να ιερουργεί, να κηρύττει, να νουθετεί.

Προπάντων, δίδασκε με το παράδειγμά του, με τον τρό-
πο της δικής του διαβίωσης, με την ταπεινότητα και την 
αφιλοχρηματία του. Τα σοφά από άμβωνος κηρύγματά 
του ήταν απαράμιλλα. Δεν ήσαν λόγοι κενοί αλλά μεστοί 
από έννοιες υψηλές και παραινέσεις για μια πιο χριστια-
νική ζωή και συμπεριφορά. Με τις νουθεσίες και συμβου-
λές του στόχευε στην πνευματική καλλιέργεια, την πρόο-
δο και την ψυχική σωτηρία των πιστών. Κι εκεί έβλεπε κα-
νείς το βάθος της μόρφωσής του και όλες σχεδόν τις αρε-
τές του, προπάντων όμως την καθαρότητα της καρδιάς 
και της διάνοιάς του για τη σωτηρία των πιστών. 

Έτσι κι αυτοί άρχισαν να αγαπούν την εκκλησία τους 
και μαζί με τον παπά τους εργάστηκαν για τον εξωραϊσμό 
της, με προσωπική εργασία, προσφορές χρημάτων και ιε-
ρών αντικειμένων. Ολοκλήρωσε την αγιογράφηση του 
Ναού και την εξωτερική του εμφάνιση και αυτό δεν το λη-
σμόνησαν ποτέ οι κάτοικοι της περιοχής. Αγάπησε τον 
Ναό και τους πιστούς του όσο τίποτε άλλο και δεν ήθελε 

να αποχωριστεί στιγμή απ’ αυτούς. Πολλές φορές, χωρίς 
να επιβαρύνει καθόλου το ταμείο του Ναού, δαπανούσε 
ολόκληρο σχεδόν τον μισθό του σε αγαθοεργίες και συν-
δρομή των εμπερίστατων ανθρώπων της ενορίας του. 

Ο π. Μελίτων, επίσης, αγαπούσε πολύ τους νέους και 
φρόντισε να τους αγκαλιάζει με τον τρόπο του. Άρχισε να 
λειτουργεί Κατηχητικά Σχολεία, που στη συνέχεια πήραν 
τη μορφή φροντιστηρίων για τους άπορους μαθητές της 
Ενορίας. Ο ίδιος παρέδιδε φροντιστηριακά μαθήματα αρ-
χαίων και νέων ελληνικών, καθώς και ξένων γλωσσών (μι-
λούσε άπταιστα την αγγλική, τη γαλλική, την αραβική, 
την εβραϊκή, τη γερμανική και τη ρωσική γλώσσα!). Είχε 
πλήρη γνώση της πνευματικής στάθμης των μαθητών του 
και πλήρη συνείδηση των πνευματικών του ικανοτήτων. 
Διακρινόταν για τις σύγχρονες και αποτελεσματικές με-
θόδους που χρησιμοποιούσε στο εκπαιδευτικό αλλά και 
στο ποιμαντικό του έργο. Όλοι τον αγαπούσαν και τον τι-
μούσαν, γι’ αυτό και του συμπαραστάθηκαν με πάθος στην 
ολοκλήρωση του έργου του. Ήταν άνθρωπος της προσφο-
ράς με προσωπική εργασία, θυσίες, αγώνες, μέχρις αυτο-
θυσίας. Αγάπησε και εκδαπανήθηκε για τους νέους. Ήταν 
μια αγκαλιά ανοιχτή, έτοιμη να καλοδεχτεί, να αποδεχτεί, 
να συγχωρήσει τη νέα γενιά και να τη χειραγωγήσει προς 
τη γνώση και την αγκάλη του Θεού, «ίνα τέλειοι ώσι και 
πεπληρωμένοι παντί θελήματι Θεού» και να ζητήσει από 
τον Κύριο να επιβλέψει «επί την άμπελον ταύτην». 

Ήταν, ακόμα, άριστος γνώστης του λειτουργικού τυ-
πικού της Εκκλησίας. Είχε φωνή λεπτή και γλυκιά. Έψαλ-
λε με ιερή ευλάβεια και κατάνυξη και ως λειτουργός ήταν 
αφάνταστα μυσταγωγικός. Μεταρσιωνόταν ο ίδιος και 
προσπαθούσε να μεταρσιώνει μαζί του και τους πιστούς. 
Επειδή είχε μέσα του και την ιεροσολυμιτική τάξη, κάθε 
φορά σχεδόν εκφωνούσε τα ειρηνικά και άλλους ύμνους 
στην αραβική ή σε άλλη γλώσσα. 

Με αυτά τα προσόντα και προπάντων με τη μεγάλη 
του αρετή και αγιοσύνη, κατόρθωσε να γίνει γύρω του 
επιβλητικός, αν και «μικρός το δέμας». Η συμπεριφορά 
και το παράδειγμά του άφηναν ζωηρή απήχηση στο περι-
βάλλον του. 

Πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής
Εκτός όμως από τα ενοριακά του καθήκοντα, κλήθηκε να 
θητεύσει και στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών ως 
απλός υπάλληλος σε ένα μικρό γραφειάκι, απ’ όπου ερ-
γάστηκε αγόγγυστα για το συμφέρον της Εκκλησίας, χω-
ρίς να προσβλέπει σε τιμές και αξιώματα.

Κάποτε, όμως, χρειάστηκε ένας αραβόφωνος διερμη-
νέας και ο Αρχιεπίσκοπος και οι περί αυτόν βρέθηκαν σε 
αδιέξοδο. Τι θα γινόταν! Ποιος γνώριζε εκείνο τον και-
ρό αραβικά; Τότε, εν μέσω γενικής έκπληξης, εμφανίστη-
κε ο Μελίτων και διστακτικά εξέφρασε την πρόθεσή του 
να βοηθήσει. Κανείς δεν πίστευε ότι ο ταπεινός Αρχιμαν-
δρίτης ήταν πολύγλωσσος. Ολοκληρώθηκε η υψηλή συ-
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νάντηση με απόλυτη επιτυχία. Ο Μελίτων υπήρξε άψο-
γος διερμηνέας! Ο σοφός και διορατικός Αρχιεπίσκοπος 
τον συνεχάρη θερμά, τον επέλεξε αμέσως ως Γραμματέα 
του και τον «ανέβασε» στο ιδιαίτερο γραφείο του. Τις 
πολλές και σημαντικές αποφάσεις του ο γέρων Αρχιεπί-
σκοπος τις έπαιρνε ενώπιον του πιστού του γραμματέως 
Μελίτωνος. Κι αυτός αφοσιώθηκε στην υπηρέτηση του 
ευεργέτη του, χωρίς να επιδιώκει προσωπικό όφελος. Έγι-
νε πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής και από τη θέση 
αυτή ξεδίπλωσε τα πληθωρικά του προσόντα ως προς τα 
διοικητικά πράγματα της Εκκλησίας. Από την αρχή κα-
τόρθωσε να συνδυάσει την αυστηρότητα με την αγάπη 
προς όλους όσοι εργάζονταν στα γραφεία της Αρχιεπι-
σκοπής. Αμερόληπτος, αδέκαστος και ακριβοδίκαιος, 
κέρδισε τον σεβασμό όλων και μαζί τους εργάστηκε με 
συνέπεια για την επίλυση των χρονιζόντων ζητημάτων 
της Αρχιεπισκοπής. Αγαπούσε και προστάτευε τους τα-
πεινούς κληρικούς, νουθετούσε τους παρεκτρεπομένους 
και όλους τους στήριζε με κάθε τρόπο. Μισούσε όμως 
την αδικία και την πλεονεξία. Οι φωνές του ακούγονταν 
σε όλο το κτίριο σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν δηλαδή 
καυτηρίαζε τη στάση ορισμένων κληρικών και τους επέ-
πληττε. Όμως, κανείς δεν του κρατούσε κακία, γιατί έδι-
νε τις καλύτερες λύσεις, ώστε στο τέλος να φεύγουν όλοι 
ευχαριστημένοι. 

Ήθελε τιμιότητα και αγάπη και τη μετέδιδε ο ίδιος σε 
όλους. Μεριμνούσε, με συνεχείς παραστάσεις και παρα-
κλήσεις προς τον Αρχιεπίσκοπο, για όσο το δυνατό κα-
λύτερες συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων και δεν έπαυε 
να τους ευεργετεί υλικά και ηθικά.

Επίσκοπος Μαραθώνος
Την 25η Ιανουαρίου 1995 εκλέχτηκε Επίσκοπος της πά-
λαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Μαραθώνος, Βοηθός 
Επίσκοπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Όταν έφτασε η 
είδηση, οι καμπάνες του Ναού του Αγ. Γεωργίου της Ακα-
δημίας Πλάτωνος αντήχησαν χαρμόσυνα και για αρκετή 
ώρα. Αμέσως η μεγάλη πλατεία γέμισε κόσμο. Ήταν με-
γάλος ο ενθουσιασμός των ενοριτών, αφού ο παπάς τους, 
ο εμπνευστής και καθοδηγητής τους γινόταν Επίσκοπος 

της Εκκλησίας. Έπειτα από λίγα λεπτά κατέφθασε κι εκεί-
νος. Ήταν αδύνατο να εισέλθει στον ναό! Ο κόσμος έπε-
φτε επάνω του, τον αγκάλιαζε, τον φιλούσε, ασπαζόταν 
το χέρι του. Με πολύ κόπο έφτασε μέσα στον Ναό και 
μπροστά στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου αναλύθηκε σε 
δάκρυα ευχαριστώντας για τη μεγάλη αυτή δωρεά. Ασπά-
σθηκε την Αγία Τράπεζα, και από την Ωραία Πύλη ευχα-
ρίστησε τον Θεό και όλους τους ενορίτες που τον χειρο-
κροτούσαν συνεχώς.

Χειροτονήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 1995 στο δικό του 
«σπίτι», στον Άγιο Γεώργιο, κοντά στη δική του «οικογέ-
νεια», τους πιστούς του. Ο Αρχιεπίσκοπος είχε τη γνώμη 
ότι ως Πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής έπρεπε να χει-
ροτονηθεί στον Καθεδρικό Ναό της Αθήνας. Ο Μελίτων 
επέμενε, όμως, και έτσι έγινε σεβαστή η επιθυμία του.

Στον κατάμεστο Ναό, ο Μητροπολίτης Ζακύνθου Χρυ-
σόστομος, πλαισιωμένος από τον πρώην Πατριάρχη Ιε-
ροσολύμων και τότε Επίσκοπο Ιεραπόλεως Ειρηναίο, τον 
Θήρας Παντελεήμονα, απόφοιτο της Σχολής μας, και άλ-
λους Μητροπολίτες, τέλεσε το μυστήριο της χειροτονίας 
μέσα σε κλίμα υψηλής συγκίνησης. Παρόντες η μητέρα 
και τα αδέλφια του και οι φίλοι του από τη Γάζα και τη γη 
των Ιεροσολύμων, «τα παιδιά του», όπως τους αποκαλού-
σε, προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας και πολύ με-
γάλο πλήθος πιστών. Όλοι χειροκροτούσαν τον νέο τους 
Επίσκοπο και ανταπέδιδαν ποικιλότροπα την αγάπη και 
τον θαυμασμό τους προς αυτόν.

Το χρέος προς τον ευεργέτη του
Ο ίδιος, όμως, ποτέ δεν ξέχασε τον ευεργέτη του, Αρχιε-
πίσκοπο Σεραφείμ. Τον αγάπησε με ζέουσα, αστείρευτη 
και υποδειγματική αγάπη, απόλυτη αφοσίωση, χωρίς ανα-
στολές και υπολογισμούς και τον βοήθησε σε όλες τις 
στιγμές της ζωής του. Ήταν άλλωστε ο χαρακτήρας του 
φτιαγμένος έτσι. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια του πά-
θους του, όταν ο Αρχιεπίσκοπος όδευε προς την Άνω Ιε-
ρουσαλήμ καταβεβλημένος από τις συνεχείς αιμοκαθάρ-
σεις και την εν γένει περιπέτεια της υγείας του, ο π. Με-
λίτων βρισκόταν πάντα δίπλα του, πολύτιμος βοηθός και 
πιστός συμπαραστάτης του, προσπαθώντας να τον ανα-
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κουφίσει. Και στις τελευταίες του στιγμές ήταν κοντά του 
και ο ίδιος του έκλεισε τα μάτια όταν εξέπνευσε. 

Ενθυμούμαι, πέρυσι κατά την εορτή της Σαμαρείτιδος, 
στην ετήσια συγκέντρωση των μελών της Ένωσης στην 
Κόρινθο, με πόση συγκίνηση μας αφηγήθηκε τις τελευ-
ταίες στιγμές του Αρχιεπισκόπου. Τα μάτια του βούρκω-
ναν, όσο μιλούσε για τον σεβαστό «παππού» του, όπως 
τον έλεγε. Έλαμπε, όμως, ολόκληρος από ικανοποίηση, 
γιατί είχε κάνει το χρέος του απέναντί του στο ακέραιο.

Αλλά και οι μετέπειτα Αρχιεπίσκοποι, Χριστόδουλος 
και Ιερώνυμος, εκτίμησαν τα ηθικά και τα πνευματικά του 
χαρίσματα και τον προώθησαν σε καίριες θέσεις. Γνώρι-
ζαν ότι δε θα τους διέψευδε. Κι αυτός, με την εργατικότη-
τα και τη δύναμη της ψυχής του, ανταποκρίθηκε με επι-
τυχία σε όλα.

Τον Οκτώβριο του 2012, επί Ιερωνύμου προήχθη σε 
τιτουλάριο Μητροπολίτη Μαραθώνος μέχρι την ημέρα 
του θανάτου του. 

Το τέλος
H πολύωρη καθημερινή του ενασχόληση στην υπηρεσία 
του πιστού λαού του Θεού έφθειρε την υγεία του ανεπα-
νόρθωτα. Ο ίδιος, βέβαια, δεν έδινε μεγάλη σημασία σ’ αυ-
τό. Συνέχιζε το έργο του προς ανακούφιση των πόνων των 
άλλων, αδιαφορώντας για τη σωματική του κόπωση. Έτσι 
οδηγήθηκε στο χειρουργείο και στην ταλαιπωρία του νο-
σοκομείου. Με περίσσιο θάρρος, αυταπάρνηση και επί-
γνωση των υποχρεώσεών του, αποδείχτηκε και στις δο-
κιμασίες αυτές βράχος αμετακίνητος υπομονής. Ευλογού-
σε το όνομα του Κυρίου χωρίς γογγυσμό και χωρίς παρά-
πονο στο κρεβάτι του πόνου μέχρι το τέλος της επίγειας 
ζωής του. 

Τώρα, έπειτα από μισό αιώνα εκκλησιαστικής διακο-
νίας, αναπαύεται στο κοιμητήριο της πόλης όπου γεννή-
θηκε και μεγάλωσε. Πορεύεται προς την αιωνιότητα, με 
«το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού» 
(Φιλιπ. 3,14) κοντά σε αγαπημένους συγγενείς και φίλους, 
έχοντας εκπληρώσει το χρέος του στο ακέραιο.

Εμείς οι ομογάλακτοι αδελφοί του, που τον γνωρίσα-
με καλύτερα ως την ύστατη στιγμή και με απέραντη θλί-
ψη τον αποχαιρετήσαμε περιστοιχίζοντας το ιερό σκήνω-
μά του, δε θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Θα μας λείψει η αρχο-
ντιά, η σοφία και η σωφροσύνη του, η θυσιαστική του 
αγάπη. Θα τον έχουμε, όμως, πάντα μέσα στην καρδιά 
μας ως πρότυπο ζωής και τίμιας διακονίας και θα τον μνη-
μονεύουμε ως επίσκοπο της καλοσύνης και της αφιλαρ-
γυρίας, διηγούμενοι στους νεότερους τις επαινετές πρά-
ξεις της ζωής του. 

Τον ευχαριστούμε για την αγάπη που έδειξε σε όλους 
μας και τη στήριξή του στην Ένωσή μας, τον παρακαλού-
με να μας συγχωρήσει αν άθελά μας τον πικράναμε και 
προσευχόμαστε στον Ύψιστο Θεό να μας αξιώσει να τον 
συναντήσουμε ως λειτουργό Του και στη θριαμβεύουσα 
Εκκλησία. 

Ας είναι γαλήνιος ο δρόμος του προς την αιωνιότητα 
και αιώνια η μνήμη του.

Πληροφορίες για τον εκλιπόντα αντλήσαμε και από το 
άρθρο του πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλέους Χριστο-
δούλου, στενού συνεργάτη του αειμνήστου: Αντίδωρον 
αγάπης και σεβασμού στον αλήστου μνήμης Πανιερώ-
τατο Μητροπολίτη Μαραθώνος κυρό Μελίτωνα.

Αποχαιρετισμός στον Μητροπολίτη Μελίτωνα
Από τον πρόεδρο Της Ένωσης κ. Αθανάσιο Ψυχογιό

Κατά την τελετή της εκδημίας του στον Ναό του Αγίου Γεωργίου Ακαδημίας Πλάτωνος

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Μαραθώνος κυρέ Μελίτων! 
Εκ μέρους της Ενώσεως των Αποφοίτων της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου, της οποίας και εσύ 

υπήρξες σπουδαστής (1958-1961), καλούμαι εγώ να σου απευθύνω τον ύστατο χαιρετισμό. 
Και τότε ήσουν ένα αγνό και άδολο, αλλά ένα ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα. Αργότερα, ως ιε-

ρεύς του Υψίστου, στα πανίερα προσκυνήματα και στον ελλαδικό χώρο, μετέφερες την πνευματική πα-
ρουσία και μαρτυρία σου. Περαιτέρω, ως ιεράρχης, χοροστατώντας ή ευλογώντας, υπήρξες πάντοτε εκ 
των πρώτων, των συνεπέστερων μελών και των στυλοβατών όλων των εκδηλώσεων των Αποφοίτων. 

Τώρα πλέον, που από τα «άνω κοίλα» δέεσαι του Κυρίου για μας, να είσαι βέβαιος ότι και εμείς «οἱ 
ζῶντες, οἱ περιλειπόμενοι», δε θα παύσουμε να θυμόμαστε με τις καλύτερες αναμνήσεις «τον ισχνόν το 
δέμας, αλλά τιτάνα την ψυχήν», ως ο Απόστολος Παύλος, και ως τελευταία επιθυμία σου σήμερον επι-
στρατεύσαμε την καλλικέλαδον της Σχολής μας χορωδίαν. 

Αναπαύου εν ειρήνη, Σεβασμιώτατε!

28 Δεκεμβρίου 2016
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ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ

Ένωσις Αποφοίτων Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου
Τ.Θ. 52057, Τ.Κ. 14 410, Μεταμόρφωση

        
 Προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Ύδρας, Σπετσών & Αιγίνης, κ. Εφραίμ

Σεβασμιώτατε,
Επί τη σεπτή εορτή Σας υποβάλλουμε ευσεβάστως 

θερμάς ευχάς,
ευχόμενοι όπως ο Παντοδύναμος Κύριος Σας χαρίζει 

υγεία, δύναμη και μακροημέρευση, επ’ αγαθώ της Εκ-
κλησίας.

Μετά βαθυτάτου σεβασμού,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ψυχογιός Αθανάσιος Μαρινός Μιχαήλ
 Πρόεδρος Γραμματέας

Η απάντηση του Μητροπολίτη

Το Δ.Σ. εύχεται σ’ εσάς 

και στις οικογένειές σας

Καλό Πάσχα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Επειδή 
α) Κατά τη διανομή του Λευκώματος της 

Σχολής παρουσιάστηκαν αρκετοί σε αριθμό φί-
λοι που έχουν σπουδάσει στην Εκκλησιαστική 
Σχολή Κορίνθου, αλλά δεν έχουν εμφανιστεί 
καθόλου στις συναντήσεις μας, ούτε φέρονται 
εγγεγραμμένοι στην Ένωσή μας,

και επειδή 
β) Στις σημερινές μας ημέρες και λόγω πολ-

λών αιτιών, και δη της ηλικίας, γινόμαστε όλο 
και ολιγότεροι ομογάλακτοι σ’ αυτή την κοι-
νωνία, 

γι’ αυτό σας παρακαλούμε, 
όσοι γνωρίζετε τέτοιες περιπτώσεις ομογα-

λάκτων που έχουν αμελήσει, να ενημερώσετε 
το Δ.Σ. κι εμείς θα φροντίσουμε να έλθουμε σε 
επαφή με αυτούς για να τους εντάξουμε στη 
δύναμή μας. 

Είναι ανάγκη να δείξουμε όλη μας τη δύνα-
μη σε αυτή τη φάση της λειτουργίας της Ένω-
σής μας. 
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Αποκτώντας ιδιαίτερο νόημα 
ζωής δίπλα στην εγγονή μου…1

Γιάννη Β. Σούλη, Φιλολόγου – Σχολικού Ψυχολόγου – Συμβούλου  
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Msc)

Εισαγωγή
Εδώ και 2 χρόνια έχω την ανέκφραστη ευτυχία να συντρο-
φεύω τη χαριτωμένη εγγονή μου, την Εύη,2 και να τη βοη-
θώ ν’ ανακαλύπτει τον κόσμο –συμπληρωματικά με τους 
γονείς της, τους άλλους παππούδες και τον κοινωνικό της 
περίγυρο που διαρκώς διευρύνεται– να της παρουσιάζω 
τον εξωτερικό κόσμο ερμηνεύοντας βασικά πράγματα, 
όσο απλουστευμένα γίνεται, αναμεμειγμένα με παραμυ-
θικά στοιχεία, να δίνουμε ονοματοθεσίες, ως σύμβολα στη 
θέση κάποιων αντικειμένων, να παίζουμε παιχνίδια, να γε-
λάμε αυθόρμητα, να περνάμε καλά και να χαιρόμαστε τη 
ζωή. Ο χρόνος είναι δικός μας. Τι άλλο θέλουμε…

Η δόμηση του χρόνου ξεκινάει για να συναντήσει βαθ-
μιαία τη συνειδητοποίηση της ύπαρξης· υπάρχω Εγώ, επει-
δή υπάρχεις Εσύ, επειδή υπάρχει ένα Περιβάλλον.

Συνύπαρξη παππού – εγγονής
Και η περιπέτεια της μαγευτικής συνύπαρξης ξεκινάει με 
τις καλύτερες προϋποθέσεις για μια προσεκτική αμφίδρο-
μη επικοινωνία μαζί της, μέσα από τη ζεστασιά της αυ-
θόρμητης ανταπόκρισης, το πηγαίο χαμόγελο, τις χαρι-
τωμένες κινήσεις της, το λεξιλόγιό της, που αρχίζει διαρ-
κώς να εμπλουτίζεται και να αυτοδιορθώνεται, τον ιδιαί-
τερο σεβασμό και την αφοσίωση που μου δείχνει. 

Η ανταπόκριση αυτή, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνι-
κής επικοινωνίας, χρωματίζεται από ευαισθησίες που ανα-
φέρονται στις «θωπείες», μια συναλλαγή που οδεύει προς 
την ανθρώπινη επικοινωνία, και χαρακτηρίζεται από ένα 
τρυφερό άγγιγμα γεμάτο λαχτάρα για μια ύπαρξη αθώα 
που μεταφέρει όλο το ειδικό βάρος της αθωότητας, από 
μια αγκαλιά που εξακτινώνεται στο άγγιγμα όλης της πλά-
σης – στο άγγιγμα του Δημιουργού αυτής της πλάσης, 
από ένα χαμόγελο επιβεβαίωσης και ζεστασιάς για το θαυ-
μαστό πλάσμα που έχει κανείς μπροστά του. Όλα αυτά 
σημαίνουν αναγνώριση της παρουσίας του Άλλου, και δεν 
υπάρχει πιο αξιοπρεπής ανθρώπινη υποδοχή στην έλευ-
ση ενός βρέφους στη γη.

Αφήνω ό,τι έχω να κάνω και πανηγυρικά βυθίζομαι σε 

αυτή την επικοινωνία, που δε λέει να τελειώσει… νιώθο-
ντας μια βαθύτερη ανάγκη για αυτή την καταπληκτική 
συντροφικότητα. Ξέρω πολύ καλά ότι η αθώα ψυχή της δε 
θα προσβάλει, δε θα κατακρίνει, δε θα σκεφτεί κάτι κακό, 
δε θα υπονομεύσει τον άλλον· όλα αυτά με κάνουν να νιώ-
θω ασφαλής μαζί της και αυτή η ασφάλεια επιστρέφει στην 
ίδια ως ασφαλές στήριγμα, έτσι ώστε να με εμπιστεύεται, 
να στηρίζεται σε μένα με σιγουριά. 

Τότε, αρχίζει να εξυφαίνεται ο ασφαλής χώρος, όπου η 
μικρή Εύη λειτουργεί με λιγότερες αμφιβολίες, εκφράζεται 
η αθωότητά της με σταθερό τρόπο, οδεύει προς την επιθυ-
μητή αυτοπεποίθηση, ανακαλύπτει, με τα μάτια της ψυχής 
της και με ξεχωριστό θαυμασμό, ό,τι αντιλαμβάνεται. Ο 
εσωτερικός της κόσμος προβάλλεται στον εξωτερικό, κά-
ποιες φορές με περίεργες απαιτήσεις, οργανώνοντας δει-
λά δειλά ένα δικό της μικροσύστημα φιλοσοφίας, ψάχνο-
ντας επίμονα να βρει πέρασμα-πόρο προς το άγνωστο…

Ο Ενήλικος είναι κοντά της και λειτουργεί ως «αφύ-
πνιση», δείχνοντας έναν άλλο τρόπο ερμηνείας της πραγ-
ματικότητας, και τότε το Παιδί ξαφνιάζεται, ηρεμεί προ-
σωρινά μέχρι να δώσει μελλοντικά, με ευθύνη, μέσα από 
αυτονομούμενη πορεία, τη δική του ερμηνεία – θεώρηση 
που θα το καθοδηγεί στην ανάλογη Πράξη μέσα στο φυ-
σικό – κοινωνικό περιβάλλον. 

Ακριβώς σε αυτό το φυσικό – κοινωνικό περιβάλλον, 
που με σοφία δημιούργησε ο Θεός, θα κινείται διαρκώς 
στο μέλλον, βρίσκοντας τις δικές της ισορροπίες, και θα 
αλληλοεπιδρά μαζί του εναποθέτοντας τις μελλοντικές 
της δράσεις και κοινωνικές λειτουργίες ψάχνοντας για 
ένα νόημα ζωής – δίνοντας, έτσι, κίνητρο στην ύπαρξη 
ν’ αγωνιά και ν’ αγωνίζεται. 

Διαρκώς την καμαρώνω, και ευχαριστώ τον Θεό για το 
δώρο που μας έστειλε, και, έτσι, νιώθω τη Θεία Χάρη να 
επισκιάζει το σπιτικό μας. Η παρουσία της εγγονής μου με 
συνεπαίρνει, το νοιάξιμο γι’ αυτήν γίνεται σκοπός για μένα, 
αποκτώντας ιδιαίτερη αξία, με εμπνέει, προσδίδοντας, ανα-
ντίρρητα, βαθύ νόημα ζωής στην ύπαρξή μου. Μερικές φο-
ρές σκέπτομαι πώς ο Θεός βρίσκει πάντα τρόπους να νοη-

1. Ευελπιστώ να εκφράζω σκέψεις και διαθέσεις όλων των παππούδων. Υποθέτω οι νέοι να συναντούν την παιδική τους ηλι-
κία, οι μεσήλικοι να κινούνται ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες ηλικιών.

2. ΄Ετσι τη λένε· η ίδια αποκαλεί με ιδιαίτερη χάρη και καμάρι τον εαυτό της Έδη!!!
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ματοδοτεί τη ζωή μας και να μας δείχνει τον δρόμο Του…
Το νόημα αυτό, σκέπτομαι, ταιριάζει, ως ανάγκη πλέον, 

στη δική μας, κάπως προχωρημένη, ηλικία, όπου ο ορίζο-
ντας στενεύει και το μέλλον είναι πεπερασμένο και αβέ-
βαιο. Εστιάζουμε όχι σε στόχους που ζητούν να υλοποιη-
θούν, αλλά στο τώρα, στις καθημερινές απολαύσεις, στους 
ανθρώπους που αγαπάμε, κάποιες φορές επιστρέφουμε, 
μέσα από τις αναμνήσεις μας, στο μακρινό παρελθόν με 
αναπόληση και νοσταλγική διάθεση. 

Η παρουσία, όμως, μιας εγγονής, που ζει και κινείται 
στο παρόν, μας επαναφέρει στην τάξη και ζητάει τη συ-
νέργειά μας, με την ιδιότητα του συμπαίκτη, στο παιχνί-
δι, που είναι ο κόσμος της, ο χώρος όπου αναπτύσσει τη 
δράση της.

Το παιχνίδι μέσο επικοινωνίας και μάθησης
Το παιχνίδι παίζει σημαντικό ρόλο στην αρμονική συνύ-
παρξή μας, είτε πρόκειται για επανάληψη κινήσεων ή ήχων 
ή μιας σύντομης αυτοσχέδιας ανάθεσης ρόλων που και οι 
δυο μας μιμούμαστε, γεμίζοντας τον χρόνο μέχρι την τε-
λική ικανοποίηση· είναι ο κοινός μας τόπος γνωριμίας που 
μας αποσπά από την πραγματικότητα και μας συνεπαίρ-
νει σε άλλους κόσμους επικοινωνίας, όπου ο καθένας μας, 
παιδί και ενήλικος,3 προβάλλει τον εσωτερικό λειτουργι-
κό του κόσμο στο παιχνίδι. Το παιχνίδι της χαράς δεν έχει 
τέλος…

Σιγά σιγά αντιλαμβανόμαστε ότι το παιχνίδι μάς βοη-
θάει –με το εφευρετικό τυπικό απλών επαναληπτικών κι-
νήσεων ή ακουσμάτων, με τους σχετικούς κανόνες του, με 
τον ειδικό κώδικα επικοινωνίας– να ομονοούμε, αλλά και 
ν’ ανταγωνιζόμαστε, να τροφοδοτούμε την ένταση, αλ-
λά και να ηρεμούμε, να ξεχωρίζουμε τους εαυτούς μας, 
αλλά και να συγχρωτιζόμαστε.

Το παιχνίδι γίνεται το μέσο μάθησης του εσωτερικού 
μας κόσμου, με την επιστράτευση όλων των ικανοτήτων 
μας που θα οδηγήσουν στη «νίκη», αλλά και του εξωτερι-
κού κόσμου, αφού μας κάνει να εγκαταλείπουμε τον εαυ-
τό μας και να κινούμαστε προς το αντι-κείμενο· είναι ο 
τόπος της δημιουργίας, της δράσης, η ευκαιρία για δια-
σκέδαση των αδιεξόδων της ψυχής. Το παιχνίδι γίνεται ο 
τόπος των παιδικών αναμνήσεων· είναι ζωή.4

Ώρα για μια βιωματική γνωριμία  
με την εγγονή…
Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας ένα δείγμα εμπει-

ρίας, που αναφέρεται στην εγγονή μου, όπως έχει κατα-
γραφεί στο ανέκδοτο «Βιωματικό Ημερολόγιό» μου.

10-11-2014
Ανοίγω τον υπολογιστή να γράψω κάτι στο Βιωματικό 
Ημερολόγιο και, από ενθουσιασμό, ήδη έχω περάσει στην 
επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μια φωτογραφία δι-
κή σου,5 από τις πρώτες μετά τη γέννησή σου. Φαίνεται να 
είσαι στην κούνια του μαιευτηρίου με τα χεράκια ενωμέ-
να κοντά στο προσωπάκι σου, όπου διακρίνεται η ευτυχία 
και η ικανοποίηση, επειδή τα κατάφερες να έλθεις στη ζωή, 
ενώ ο πατερούλης σου δίπλα δείχνει τρισευτυχισμένος.

Σκέπτομαι τι να ένιωθες εκείνη τη στιγμή και αμέσως 
μου έρχονται στο μυαλό τα λόγια του Ρουμάνου Ιερωμέ-
νου π. Constant Virgil Gheorghiu από το βιβλίο του «Από 
την 25η ώρα στην αιώνια ώρα. Το αίνιγμα της σχέσης με 
τον πατέρα»· μπορεί να σε εκφράζουν:

«Θα ’πρεπε να ήμουν μέσα στην κούνια μου. Και κείνος 
ήταν σκυμμένος επάνω μου. Γεμάτοι θάμβος, ο πατέρας μου 
κι’ εγώ, κοιτούσαμε ο ένας τον άλλον. Και η περιέργειά μου 
αυτή, μπροστά στην πρώτη εικόνα του κόσμου, ήταν ασφα-
λώς δικαιολογημένη, τη στιγμή που μόλις εγκατέλειπα τη 
νύχτα της ανυπαρξίας… Για μένα το παν ήταν καινούργιο 
μέσα στο σύμπαν. Από το άλλο μέρος το θάμβος του πατέ-
ρα μου μπροστά στη θέα του μικρού και ολοκαίνουργιου 
προσώπου μου ήταν επίσης δικαιολογημένο. …Με κοιτού-
σε (ο πατέρας) σαν να έπεσα ξαφνικά από τον ουρανό. Η 
έκπληξη λοιπόν ήταν αμοιβαία. Με υπερηφάνεια σκέπτο-
μαι πως η πρώτη εικόνα του γήινου αυτού κόσμου που απέ-
κτησα υπήρξε ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Ατενίζοντας τη φυ-
σιογνωμία ενός ανθρώπου, έβλεπα τον Θεό. Και εκείνος 
που ατενίζει τον Θεό βλέπει ολόκληρο το σύμπαν».

Έτσι κάπως ξεκίνησες κι εσύ την αφήγηση της πρώτης 
σου ιστορίας – που τόσες ιστορίες ζωής θα προστεθούν 
μελλοντικά σ’ αυτήν και θα αποτελέσουν το έναυσμα για 
μελλοντικές αφηγήσεις… 

Ο καθένας, πρέπει να γνωρίζεις, διαγράφει μια μοναδι-
κή ιστορία ζωής, που την καθιστούν μοναδική οι εμπειρίες 

3.  Όλοι μας μεταφέρουμε μέσα μας, σύμφωνα με τη θεωρία της Συνδιαλεκτικής Ανάλυσης του Eric Berne, ένα Παιδί, έναν Γο-
νέα που άφησε τις καταγραφές του επάνω στο παιδί, και έναν Ενήλικο όπου υπάρχουν εγγραφές, όταν ήταν Παιδί μεταφέροντας 
και τον Γονέα μέσα του. Στόχος της Συνδιαλεκτικής Ανάλυσης είναι η απελευθέρωση του Ενηλίκου από τις αρχαϊκές καταγραφές 
στον Γονέα και το Παιδί. Είναι απελευθερωτικό το να μπορούμε ν’ αναγνωρίζουμε τον Γονέα, το Παιδί και τον Ενήλικο στους 
εαυτούς μας και τους άλλους.

4. Βλ. «Τα τρελά… τρελά… παιχνίδια… που παίζουν οι άνθρωποι» του Έρικ Μπερν.
5. Απευθυνόμενος στην εγγονή.
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οι προσωπικές και ο τρόπος προσωπικής επεξεργασίας 
τους. Οι εμπειρίες αυτές θα μαρτυρούν τις προσωπικές σου 
διαδρομές στο μέλλον, αλλά και θα αποτελέσουν το πρώ-
το υλικό αναφοράς των αφηγήσεών σου μελλοντικά. 

«Καλό ταξίδι» στην εξερεύνηση του κόσμου και στις 
προσωπικές σου δραστηριότητες, που ο προσωπικός σου 
πολιτισμός θα τις προσδιορίσει για να υπηρετήσουν αυ-
τό που είσαι Εσύ, αυτό που σε εκφράζει.

Ωστόσο, οι γονείς σου είναι υπερήφανοι για σένα, εσύ 
για τους γονείς σου, ο ένας χαίρεται την παρουσία του άλ-
λου, «η έκπληξη είναι αμοιβαία». 

Ώρες ώρες σκέπτομαι με τι θυσία ψυχής και σώματος 
σε μεγαλώνει η μητέρα σου και πόσο είναι πρόθυμη στις 
λαίμαργες επιθυμίες σου, προσφέροντάς σου το μητρικό 
και ανεκτίμητο σε διατροφική αξία μητρικό γάλα. Το πρό-
γραμμά της το ρυθμίζει σύμφωνα με τις ανάγκες τις δικές 
σου, με το δικό σου πρόγραμμα επιβίωσης. Η φύση έχει 
φροντίσει απλόχερα για σένα. Τι να σου πω, κάποιες φο-
ρές ξεσηκώνεις τον κόσμο στο πόδι, όταν, εδώ και τώρα, 
θέλεις να απολαύσεις το καθιερωμένο τρίωρο γεύμα σου. 
Έχεις και τα δίκια σου, εμείς δε σε παρεξηγούμε· το ένστι-
κτο σε οδηγεί και είναι πάντα χρήσιμος πλοηγός στο κα-
θημερινό σου απαιτητικό γεύμα, στις καθημερινές σου γε-
νικά ανάγκες.

Κάποτε κι εσύ θα προσφέρεσαι στους άλλους. Δεν εί-
ναι λίγο… νωρίς να σ’ το θυμίζω; Η ανθρώπινη ιστορία 
επαναλαμβάνει τον κύκλο της με τις κάθε φορά απαιτή-
σεις της ζωής.

Σήμερα, αργά το απόγευμα, κάποια στιγμή, είχες βυ-
θιστεί σε βαθύ ύπνο, είχες αγκιστρωθεί για τα καλά στην 
αγκαλιά του «Μορφέα» και δεν εννοούσες να ξυπνήσεις 
για να δειπνήσεις το απολαυστικό γεύμα σου. 

Η μητέρα σου ανησυχούσε, αλλά θαύμασα και την καρ-
τερία της να σε περιμένει. Κάποια στιγμή ξύπνησες με τη 
συνοδεία φωνών και παρατεταμένου κλάματος. Ευτυχώς 
που υπάρχουν διπλά τζάμια στο σπίτι. Είσαι αχτύπητη! Σε 
θαυμάζω που απαιτείς με δυναμισμό να ικανοποιούνται 
οι ανάγκες σου εδώ και τώρα! Σε λίγο αναπαυόσουν στην 
αγκαλιά της λατρευτής σου μητέρας και απολάμβανες το 
βραδινό σου καθιερωμένο γεύμα.

Αντί επιλόγου…
Η αφοσίωση, λοιπόν, στην αξιολάτρευτη εγγονή μου, που 
καθημερινά μου αποκαλύπτεται η θεία χάρη της, μου δεί-
χνει τον σκοπό που ευφρόσυνα υπηρετώ, έχοντας την πε-
ποίθηση ότι μεταδίδω κάτι από μένα,6 μοιράζοντας τη 
γνώση και τις εμπειρίες της ζωής μου.

Και η ανταπόκριση αφοσίωσης της μικρής εγγονής μου 
προς εμένα είναι τρυφερά αμοιβαία και γίνεται, αλήθεια, 
ένα πανηγύρι προσέγγισης όπου κυριαρχεί η αγάπη, η χα-
ρά, η καλοσύνη η ανιδιοτέλεια – οι καλύτερες προϋποθέ-
σεις να γινόμαστε φίλοι με εμπιστοσύνη και σε διάρκεια 
χρόνου. 

Η αστείρευτη διάθεση ανάγκης για στοργή μάς επι-
τρέπει να κινούμαστε σε μια δυναμική σχέσης που οδηγεί 
στην εξερεύνηση του εαυτού μας αντίστοιχα, στην απο-
κάλυψη του θαύματος της ζωής, στη βαθμιαία ανακάλυ-
ψη του Θεού.

6. Να, η θέση του Ενηλίκου που μεταφέρεται στο παιδί και αυτό, με τη σειρά του θα μεταφέρει μέσα του, όταν ενηλικιωθεί, το 
διαμορφούμενο, τώρα, Παιδί.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ

 Την Κυριακή 14 Μαΐου
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ,

στην εορτή της Προστάτιδας  
της Σχολής μας Αγ. Φωτεινής.

ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.

Το επανεκδοθέν Λεύκωμα  
της Ένωσής μας μπορείτε  
να το βρείτε στο website  

της Εκκλησιαστικής  
Σχολής Κορίνθου,  

www.eaesk.gr 
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«Πήδα και ο Θεός βοηθός»
Toυ Αργύρη Νικ.Τσίχλα

«Πάρ’ τα μάτια σ’ τσε ζτσιμπλιά ντε!»
Αυτή ήταν η προτροπή, που απηύθυναν Δεσφινιώτες 

και Αντικυραίοι στους συντοπίτες τους, οι οποίοι παρα-
βίαζαν τον κώδικα της κοινωνικής συμπεριφοράς που 
ίσχυε στα χωριά τους. Ο εστί μεθερμηνευόμενον, «πήγαι-
νε να πνιγείς στον κάβο της Τσιμπλιάς», στον όρμο του 
Στενού που ορίζει δυτικά τη χερσόνησο της Δεσφίνας. Για-
τί όμως στην Τσιμπλιά και όχι στον κάβο του Αϊ-Πάγκα-
λου που εισχωρεί βαθιά στον Κορινθιακό Κόλπο. Γιατί 
απλούστατα στην Τσιμπλιά έχει άκρη κι άκρη ένα κόμμα 
(αποκοπή του βράχου), και τα νερά είναι απότομα και βα-
θιά έξω κι έξω – στη στεριά. Γι’ αυτό και ο καπετάν Ζαχα-
ριάς, ο αρχηγός του ΕΛΑΝ (Ελληνικού Λαϊκού Απελευ-
θερωτικού Ναυτικού) του Κορινθιακού Κόλπου, με την 
υπόδειξη, προφανώς των Αντικυραίων, βούλιαξε στον Κά-
βο της Τσιμπλιάς το επιταγμένο καΐκι «Ιερόθεος», το οποίο 
άρπαξε από τους Γερμανούς στο Γαλαξίδι, όπου πόδισε 
από Μαΐστρο. Αφού προηγουμένως το ξεφόρτωσε από τα 
πολεμοφόδια και τα τρόφιμα που μετέφερε για τους Γερ-
μανούς στα Ιόνια Νησιά, στην Αγία Σωτήρα στο Στενό.

Ήταν, θυμάμαι, Μεγάλη Τετάρτη του 1944 κι εγώ κυ-
νηγούσα σπουργίτια με το λάστιχο στον δρόμο προς τον 
Αϊ-Σίδερο ανάμεσα στις ελιές, όταν με πλησίασε ένας κα-
λοντυμένος νεαρός κύριος τον οποίο δε γνώριζα και με 
ρώτησε: «Ξέρεις να πας στην Αγία Σωτήρα»; Ναι, του απά-
ντησα και τότε συνέχισε: «Γνωρίζεις τον Στάθη τον Πετα-
λούδα;» Και όταν του απάντησα πάλι καταφατικά, μου εί-
πε: «Πάρε αυτό το ψωμί και το τυρί, και αυτό το σημείω-
μα, το οποίο θα το παραδώσεις κρυφά στον Πεταλούδα 
μέσα στο εξωκλήσι. Στον δρόμο θα τρως σιγά σιγά το ψω-
μί και το τυρί. Το σημείωμα θα το βάλεις στην κάλτσα σου 
αλλά δε θα το διαβάσεις. Εάν σε πλησιάσει κάποιος άγνω-
στος, θα κάνεις ότι σου έπεσε το τυρί, θα σκύψεις, θα πά-
ρεις το σημείωμα και θα το φας».

Εγώ προσπάθησα να διαβάσω το σημείωμα, αλλά δεν 
τα κατάφερα. Πήγα στο Στενό, το έδωσα στον Στάθη τον 
Πεταλούδα και εκείνος με φίλεψε γαλέτες. Όταν γύρισα 
το μεσημέρι στο σπίτι, η μάνα μου μου είπε να μου βάλει 
να φάω, της απάντησα ότι δεν πεινάω γιατί έφαγα ψωμί 
και τυρί. Και τότε εκείνη θύμωσε και με επιτίμησε: «Πω 
πω, μωρέ, αχρόνιαγο, χρονιάρα μέρα και αρτύθηκες. Θα 
σ’ κόψ’ ο Θεός τη γλώσσα».

Ο καλός Θεός όμως όχι μόνο δε μου ’κοψε τη γλώσ-
σα, αλλά την ενδυνάμωσε. Ήταν άλλωστε επακόλουθο 
της μετέπειτα, αναπάντεχης μετεξέλιξής μου, το κύριο όρ-
γανο το οποίο χρησιμοποιούσα για να πείθω δικαστές, δι-
κηγόρους, κατηγορούμενους και το ακροατήριο περί της 
ορθότητος των απόψεων που υποστήριζα.

Αμέσως μετά την Απελευθέρωση από τη γερμανική 
Κατοχή, ο Κρητικός ιδιοκτήτης του καϊκιού «Ιερόθεος» 
έφερε συνεργείο βουτηχτών (δυτών) από την Κάλυμνο 
και το ανέλκυσαν. Το έφεραν στην Αντίκυρα και το άρα-

ξαν μπροστά στον Μπαλαούρα τον μόλο για τις τελευ-
ταίες επισκευές στα ύφαλα, προκειμένου να το κάνουν 
και πάλι αξιόπλοο. Εκεί λοιπόν είδα για πρώτη και τελευ-
ταία φορά από κοντά βουτηχτή κάτω από την καρίνα του 
«Ιερόθεου», να περπατάει στον βυθό, με ανάλαφρα βήμα-
τα λόγω της άνωσης, και να μερεμετίζει τα βρεχάμενα του 
σκάφους. Εντυπωσιάστηκα από την εικόνα και θαύμασα 
τον δύτη.

Εκτός από το παραπάνω βουτηχτάδικο, στην περιοχή 
ήρθε και ένα άλλο βουτηχτάδικο για την ανέλκυση ενός 
ναυαγίου στο Σαράντι. Σ’ αυτό δούλευε ως μηχανικός 
ένας Καλύμνιος νεαρός που όλο γελούσε και δε θύμωνε 
ποτέ. Ήταν ο Θέμελης ο Γερακιός, ο οποίος αλληλοαγα-
πήθηκε με τη θεια μου τη Μαρία του Σαμουήλ (πρώτη 
εξαδέλφη του πατέρα μου) και παντρεύτηκαν. Έτσι μπή-
κε και αυτός στον ευρύτατο συγγενικό κύκλο των Σα-
μουηλαίων – Γκιγκελαίων, οι οποίοι κατά ανεπίσημη εκ-
δοχή είναι καταλανικής καταγωγής, και έφτασαν στην πε-
ριοχή με τα ληστρικά και πολεμοχαρή στίφη των Κατα-
λανών και Αλμογάβαρων το 1311 μ.Χ., που στη μάχη του 
Κηφισού νίκησαν τους Γάλλους ιππότες του Δουκάτου 
των Αθηνών και πήραν το κεφάλι του αρχηγού τους Δού-
κα των Αθηνών Βάλτερ Βρυέννιου. Ο θείος μου ο Θέμε-
λης λοιπόν με έπαιρνε με τη βάρκα μας και πηγαίναμε στον 
κάβο της Κεφαλής και βούταγε χωρίς μάσκα και βατρα-
χοπέδιλα, και έβγαζε στρείδια, πίνες και άλλα όστρακα. 
Με παραξένεψε την πρώτη φορά που τον είδα να κατα-
δύεται. Έπαιρνε μια πέτρα βαριά, τη σκανδαλόπετρα, την 
κρατούσε αγκαλιά, και βυθιζόταν χωρίς καμία προσπά-
θεια και ελάχιστη δαπάνη οξυγόνου. Κρατούσε δε τόσο 
πολύ την αναπνοή του κάτω από τη θάλασσα, που μερι-
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κές φορές φοβόμουνα ότι είχε πνιγεί. Αργότερα, λόγω σω-
ματοδομής και έκφρασης, τον παρομοίαζα με καταδυό-
μενο Βούδα στη Νιρβάνα. Θαύμαζα πολύ τον θείο μου 
τον Θέμελη γι’ αυτές του τις επιδόσεις και τον χαρακτή-
ρα του και είπα «θα του μοιάσω και θα τον ξεπεράσω». 
Δεν τα κατάφερα όμως. Γι’ αυτό άρχισα από μικρός τις 
βουτιές και τα μακροβούτια. Όταν οι φίλοι μου οι Αντι-
κυραίοι έχαναν στη θάλασσα κάποιο αντικείμενο που δεν 
το έφταναν με το καμάκι, έλεγαν: «Άσε, θα βουτήξει ο Αρ-
γύρης». Αργότερα ένας φίλος μου Λιβαδείτης, ο Σωτήρης 
ο Παπακωνσταντίνου, πέταξε ως Ίκαρος στη Νάπολη της 
Ιταλίας και από εκεί αγόρασε ένα από τα πρώτα ψαρο-
ντούφεκα που εισήχθησαν στην Ελλάδα το 1952 νομίζω. 
Το έφερε στην Αντίκυρα και μου το χρησιδάνεισε. Και εγώ 
βουτούσα και ξαναβουτούσα, και αργότερα απόκτησα δι-
κό μου ψαροντούφεκο. Έτσι σιγά σιγά κατάφερα να κου-
φαθώ από το δεξιό μου αυτί. Έπαθα εξόστωση, υπερτρο-
φία δηλαδή του οστού, όπως με πληροφόρησε ο φίλος μου 
καθηγητής ΩΡΛ Θεόφιλος Ηλιάδης. Κατάφερα όμως και 
κάτι άλλο. Κρατούσα την αναπνοή μου δυόμισι με τρία 
λεπτά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Κόντεψα 
να γίνω με τις επιδόσεις μου άνουρο αμφίβιο. Τον θείο τον 
Θέμελη όμως δεν τον ξεπέρασα. Γιατί τα λέω τώρα όλα 
αυτά; Γιατί σε μια δεδομένη στιγμή έπαιξαν σπουδαίο ρό-
λο στη ζωή μου.

Ο καιρός ήταν σίγουρα στον Σορόκο. Είχε βαρέσει και 
μπασιά (πλημμυρίδα), με αποτέλεσμα να ανυψωθεί η στάθ-
μη της θάλασσας. Έφτασε ίσα κι ίσα περίπου στο ύψος των 
χαμηλών μόλων της Αντίκυρας. Λίγο ακόμη και τα κεφα-
λόπουλα θα έχαναν τα νερά τους και θα έβγαιναν στη στε-
ριά, όπως το πάθαιναν συνήθως, πριν οι μόλοι ανυψω-
θούν. Ο ουρανός ήταν φορτωμένος με κοκκινωπά σύννε-
φα, σαν ξασμένα μαλλιά από ρούσες προβατίνες, που ανα-
δεύονταν από τις πνοές του ανέμου. Και η Αντίκυρα, το 
επίνειο της Λιβαδειάς, είχε πλημμυρίσει από παραθεριστές 
και επισκέπτες· Λιβαδείτες, Διστομίτες, Αραχωβίτες, Θη-
βαίοι, Αθηναίοι και όχι μόνο είχαν καταφθάσει στο χωριό 
με ποικίλα μεταφορικά μέσα. Κάρα, φορτηγά, αυτοκίνη-
τα, ταξί, λεωφορεία, άλογα, κούρσες. Ήταν, βλέπετε, Κυ-
ριακή 30 Ιουλίου και κατηφόρισαν για να δροσισθούν από 
την αύρα του Κορινθιακού Κόλπου, να κάνουν το μπάνιο 
τους και να φάνε τα ψάρια τους. «Φοιτητής», εγώ τότε, 
τρόπος του λέγειν, βέβαια, αφού δεν παρακολούθησα κα-
νένα μάθημα, διέκοψα το διάβασμα, είχε μεσημεριάσει άλ-
λωστε, έβαλα τα καλά μου ρούχα, φόρεσα για πρώτη φο-
ρά το ρολόι (μάρκας Venus) που μου είχε προμηθεύσει με 
περισσή φροντίδα από έναν ναυτικό ο μπάρμπας μου ο 
Γιώργης ο Ζαβός (Παπακωνσταντίνου) και βγήκα από το 
σπίτι μου να πάω στο κιόσκι του καφενείου του Παναγή 
του Παπακωνσταντίνου, μήπως συναντήσω κανέναν γνω-
στό ή φίλο να ανταλλάξουμε καμία κουβέντα. Το είχα ανά-
γκη· ο Τρατολόγος, όπως με αποκαλούσε χαριτολογώντας 
ο φίλος και «συμφοιτητής μου» Γιώργος Σκαντζής.

Όταν έφτασα στο κιόσκι, είδα να κάθονται γύρω από 
ένα στρογγυλό σιδερένιο τραπέζι ο Σπύρος Πάτας, υπο-
δηματοποιός από τη Λιβαδειά και γαμπρός του Παπαχα-
ράλαμπου του Ληξουριώτη, ο Γιώργης ο Παπαγεωργό-
πουλος, έμπορος Αντικυραίος και εξάδελφός μου από το 
Στεφέικο, και ένας ευσταλής και καλοντυμένος κύριος, 
εντελώς άγνωστός μου. Μόλις με είδε ο Σπύρος ο Πάτας, 
μου φώναξε πρόσχαρα: «Βρε, καλώς τον Αργύρη, έλα κά-
θισε να σε κεράσουμε ένα ούζο». Ανταποκρίθηκα ευχαρί-
στως στην πρόσκληση, οπότε έγιναν οι απαραίτητες συ-
στάσεις: «Από δω», μου λέει ο Σπύρος, «ο κύριος Κωλέτ-
της, γιατρός, αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας από 
τους Δελφούς». Και απευθυνόμενος προς τον κύριο Κω-
λέττη: «Από εδώ ο κύριος Τσίχλας, φοιτητής». «Κατ’ ευ-
φημισμόν», συμπλήρωσα με σαρκασμό. Πριν ο Κώστας ο 
Παπακωνσταντίνου φέρει το ούζο που παρήγγειλε ο Σπύ-
ρος, ήρθε στο τραπέζι μας φορώντας το μαγιό του ο Ντί-
νος Καλέντζης από το Χρυσό, υφασματέμπορος (αλλιώς 
και Ντίνος ο Πανοφάγος, όπως αυτοαποκαλείται) συνο-
δευόμενος από έναν γεροδεμένο έφηβο, και απευθυνόμε-
νος στον Κωλέττη τού είπε: «Εμείς με τον μικρό θα κά-
νουμε μπάνιο εδώ μπροστά στο μαγαζί του Μανίκα», και 
έφυγε ακολουθούμενος από τον μικρό. Εγώ τότε γύρισα 
προς τον γιατρό και τον ρώτησα: «Κύριε Κωλέττη, ξέρει 
μπάνιο το παιδί σας;» «Ξέρει λίγο», μου απάντησε εκεί-
νος, «αλλά είναι μαζί του και ο Ντίνος, ο οποίος ξέρει κα-
λό μπάνιο». Στη συζήτηση παρενέβη και ο Γιώργος ο Πα-
παγεωργόπουλος, ο οποίος με ρώτησε: «Γιατί ρωτάς, Αρ-
γύρη;» «Γιατί σήμερα φοράω τα καλά μου και το ρολόι και 
είναι κρίμα να πηδήσω στη θάλασσα καλοντυμένος», του 
απάντησα. «Έλα, καημένε, είσαι υπερβολικός», μου αντα-
πάντησε εκείνος. Αυτή η στιχομυθία έχει χαραχθεί ανεξί-
τηλα στη συνείδησή μου. 

Ατυχώς όμως, όπως αποδείχθηκε, δεν ήμουνα καθό-
λου μα καθόλου υπερβολικός στην πρόβλεψή μου, αντί-
θετα ήμουνα ανεπάντεχα διορατικός. Σε χρόνο μηδενι-
κό και πριν προλάβω να γευθώ το ούζο που έφερε ο Κώ-
στας ο Παπακωνσταντίνου στο τραπέζι, ακούω γυναι-
κείες φωνές. «Βοήθεια, πνίγεται». Κακομελέτα κι έρχε-
ται, σκέφθηκα ανεπίγνωστα. Γυρίζω προς τη θάλασσα και 
τι να ιδώ! Η Γιούλα του Βιλιρή, μια νέα κοπέλα, στεκό-
ταν κατάνακρα στον μόλο και φώναζε αναστατωμένη δεί-
χνοντας ένα παιδί στη θάλασσα που πάσχιζε μάταια να 
κρατηθεί στην επιφάνεια. Ναι, ήταν ο γιος τον Κωλέττη, 
ο οποίος ξεγελάστηκε, διέλαθε της προσοχής του Πανο-
φάγου και ήρθε μπροστά στον μόλο που τα νερά βάθαι-
ναν απότομα. Παραταχθήκαμε όλοι εφ’ ενός ζυγού με μέ-
τωπο προς τη θάλασσα. Ο πατέρας του μικρού, πιο ψη-
λός από όλους μας και πιο ευσταλής, φάνταζε σαν θαυ-
μαστικό απόγνωσης!

Έβλεπε τον γιο του να πνίγεται μπροστά στα μάτια του 
και παρέμενε εντελώς αδρανής. Κέρωσε από τον φόβο 
του και το αναπάντεχο. Έπαθε «φοβική τονική ακινησία», 
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όπως λένε οι ψυχίατροι. Παρέμεινε ακίνητος με κομμένη 
την ανάσα.

Η ζωή ώρες ώρες γίνεται ανυπόφορη, σου παίζει άσχη-
μα παιχνίδια. Αστραπιαία συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να 
πηδήσω στη θάλασσα για να σώσω το παιδί που κινδύ-
νευε να πνιγεί. Η αλτρουιστική παρόρμηση, η κατηγορι-
κή προσταγή του «Κάν’ το» ήταν αδιαπραγμάτευτη. Χω-
ρίς κανένα δισταγμό έκανα να σκύψω για να λύσω τα κορ-
δόνια από τα παπούτσια μου και να τα βγάλω, για να διευ-
κολυνθώ έτσι στην προσπάθειά μου να σώσω τον έφηβο, 
που χαροπάλευε μπροστά μου. Ο Κώστας ο Παπακων-
σταντίνου όμως με προέτρεψε να πηδήσω στη θάλασσα, 
όπως ήμουνα, γιατί διαφορετικά δε θα προλάβαινα, το 
παιδί θα πνιγόταν. «Δεν προλαβαίνεις, πήδα και ο Θεός 
βοηθός», μου είπε. Σταυροκοπήθηκα στα σβέλτα, όπως 
έκανα των Φώτων πριν βουτήξω στη θάλασσα για να ανα-
σύρω τον σταυρό, και πήδηξα όσο πιο δυνατά μπορούσα 
προς την κατεύθυνση του μικρού Κωλέττη, ο οποίος ήδη 
είχε βουλιάξει μια φορά και αναδυόταν στην επιφάνεια. 
Μόλις συνειδητοποίησε, πανικόβλητος όπως ήταν, ότι 
ήμουνα δίπλα του, άνοιξε διάπλατα τα χέρια του και με 
σφιχταγκάλιασε από τον λαιμό. Μέγγενη τα χέρια του, 
μου είχε κάνει κεφαλοκλείδωμα. Αιφνιδιάστηκα από την 
κίνησή του. Ούτε μαθήματα ναυαγοσώστη είχα πάρει, ού-
τε σωσίβιο είχα, ούτε σχοινί κάποιας βάρκας για να πια-
στώ, και επιπλέον ήμουνα ντυμένος και παπουτσωμένος. 
Προσπάθησα να ελευθερωθώ, μια δυο φορές, στάθηκε 
αδύνατο. Προσπάθησα να επιπλεύσω, μάταιο. Έτσι πήγα-
με και οι δυο στον πάτο! Βάθος γύρω στα 4 μέτρα. Ανάρ-
γυρε, είπα στον εαυτό μου, τώρα είναι τα τελευταία σου. 
Κάνε μια γρήγορη αναδρομή στον προηγούμενο αμαρτω-
λό βίο σου και ετοιμάσου να παρουσιαστείς ενώπιον του 
Μεγάλου Κριτού μετανοημένος για τα ανομήματά σου. 
Τότε αστραπιαία πέρασαν από το μυαλό μου δύο εικόνες, 
που είχαν αποτυπωθεί βαθιά στη μνήμη μου. Η μια ήταν 
ότι στο σημείο όπου χαροπάλευα έφερε ο γερο-Χαγιάτας 
με τη βάρκα του πνιγμένο τον γιο του γερο-Μαργιανού 
από την Αράχωβα, που είχε πνιγεί στο Καλογερικό, εκεί 
όπου είναι τώρα το εργοστάσιο αλουμινίου της Ελλάδος. 
Φρικτό θέαμα. Και η δεύτερη, ο Καλύμνιος δύτης που περ-
πατούσε στον πυθμένα της θάλασσας κάτω από την κα-
ρίνα του «Ιερόθεου» που ήταν αραγμένος μπροστά στον 
μόλο του Θανάση του Μπαλαούρα.

Και αποφάσισα: όχι, δε θα πνιγώ σαν τον γιο του γερο-
Μαργιανού, θα περπατήσω κι εγώ στον πυθμένα της θά-
λασσας προς την ακτή όπως ο Καλύμνιος βουτηχτής. Τα 
νερά όσο πλησιάζεις ρηχαίνουν. Και ο Θεός βοηθός. Έστρι-
ψα αριστερά, με το παιδί στην πλάτη, και άρχισα να περ-
πατάω στον βυθό προς την ακτή με μεγάλο διασκελισμό 
και τα μάτια γουρλωμένα. Με βοηθούσε και η άνωση. Ένα, 
δυο, τρία, είκοσι βήματα και το κεφάλι του μικρού ξενέρω-
σε. Βγήκε στην επιφάνεια δίπλα στο κρηπίδωμα του μό-
λου. Κάποιοι έσκυψαν και το ανέσυραν, το ανέβασαν στον 

μόλο ημιλιπόθυμο. Βγήκα κι εγώ και ξεφύσησα σαν φά-
λαινα φυσητήρας. Ευτυχώς σωθήκαμε και οι δυο. Επιτέ-
λους, ύστερα από μια άπνοια περίπου δυο λεπτών, ανέ-
πνεε καθαρό αέρα. Ανέβηκα κι εγώ στον μόλο χωρίς βοή-
θεια. Ο μικρός έβγαζε αφρούς από το στόμα και θαλασσι-
νό νερό. Τον πίεζαν στην κοιλιά. Άλλωστε ο πατέρας του 
ήταν γιατρός. Πρέπει να ήξερε από αυτά. Όταν συνήλθε, 
τον πήραν κι έφυγαν βιαστικά. Από τότε δεν τον ξαναεί-
δα, ούτε αυτόν ούτε τον πατέρα του, ούτε έμαθα τίποτα 
γι’ αυτούς. Και το βαθύ παράπονό μου είναι ότι δεν άκου-
σα ούτε έναν καλό λόγο από κανέναν. Ναι, ξέρω, μια πα-
ροιμία λέει «κάμε το καλό και ρίξ’ το στον γιαλό». Εγώ 
έπεσα στον γιαλό για να κάμω καλό. Άμα πνιγόμουνα όμως 
ποιος θα μ’ έκλαιγε; Μόνο οι δικοί μου! Και η Ακαδημία 
Αθηνών ενδεχομένως, αν το μάθαινε, θα με επιβράβευε, 
μετά θάνατον, με το βραβείο ηθικής τάξεως. Ευτυχώς δε 
μου απενεμήθη. Η στάση της τοπικής κοινωνίας όμως και 
του πατέρα του μικρού δε με εμπόδισε σε μια βδομάδα να 
ξαναπηδήξω στη θάλασσα, μπροστά στον μόλο του Σισό-
γιαννου, αυτή τη φορά όμως ξυπόλυτος, δίχως το ρολόι 
και με τα ρούχα της δουλειάς, για να σώσω τον τρίχρονο 
εξάδελφό μου τον Παναγιώτη του Νικολάου ή Λαλά.

Ήταν απόγευμα του Σαββάτου 5 Αυγούστου, παραμο-
νή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Και ο πατέρας μου, 
ο πατέρας του Παναγιώτη, ο μπάρμπας μου ο Γιάννης Νι-
κολάου, δεινός κολυμβητής (τον είχα δει μεθυσμένο να 
κάνει μακροβούτι ντυμένος και να βγαίνουν από τη δεξιά 
τσέπη πεντόφραγκα), κι εγώ ρίχναμε τα δίχτυα μανωμέ-
να, κλαπάνια με το καΐκι του την «Κατίνα». Ο Παναγιώ-
της στεκόταν στον μόλο, γνώρισε το καΐκι και όταν πλη-
σιάσαμε για να αράξουμε, γλίστρησε και έπεσε στη θά-
λασσα με το κεφάλι κάτω. Δεν πρόλαβε να τον πιάσει ο 
γερο-Λουκάς ο Φαράντος που στεκόταν δίπλα του και ο 
Παναγιώτης πήγε στον πάτο και άρχισε να βγάζει μπουρ-
μπουλήθρες. Ο πατέρας του ήταν στην πρύμνη και κέρω-
σε κι αυτός σαν τον Κωλέττη. Εγώ όμως ήμουνα στην 
πλώρη του καϊκιού έτοιμος να δέσω στη στεριά το σχοι-
νί. Μόλις είδα τον Παναγιώτη να πνίγεται, χωρίς δεύτε-
ρη σκέψη έκανα μια βουτιά, τον άρπαξα από τα πόδια και 
τον έβγαλα έξω με κάτω το κεφάλι. Εδώ πήδηξα στη θά-
λασσα για έναν άγνωστο, και θα άφηνα τον Παναγιωτά-
κο να πνιγεί; Τον τίναξα για να βγάλει το νερό που είχε 
πιει και τον απέθεσα στον μόλο. Εγώ όμως δεν κινδύνε-
ψα καθόλου. Γιατί τα νερά ήταν ρηχά, γύρω στο ενάμισι 
μέτρο, και ο Παναγιώτης μικρός. Όταν βγήκα στην επι-
φάνεια, το νερό με έπαιρνε μέχρι τον λαιμό. Αισθάνθηκα 
ένα αίσθημα ψιλοντροπής για την ευκολία του εγχειρή-
ματος. Πού 4 με 5 μέτρα βάθος μπροστά στου Παπακων-
σταντίνου και πού ενάμισι μέτρο. Καμία σύγκριση!

Όταν πήγα στο σπίτι, άλλαξα ρούχα και βγήκα έξω, με 
είδε ο μπαρμπα-Κώστας ο Μαρκοπουλιώτης, Αθηναίος 
ευπατρίδης που παραθέριζε στο σπίτι του Λεωνίδα του 
Παπαγιάννη. Ο γιος του ο Βασίλης, συνταγματάρχης του 
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στρατού, ήταν συμπολεμιστής στο 5/42 Σύνταγμα του Ψα-
ρού, του Λουκά του Παπαδήμου, αδελφού της Μαρίας, 
της γυναίκας του Λεωνίδα του Παπαγιάννη, που οι αντάρ-
τες του ΕΛΑΣ είχαν σκοτώσει σ’ εκείνη την αδελφοκτό-
νο μάχη στο Κλίμα της Δωρίδας, τον Απρίλη του 1944, 
και είχε αναπτυχθεί μια φιλία ανάμεσα στις δυο οικογέ-
νειες. Με φώναξε λοιπόν κοντά του, με αγκάλιασε, με φί-

λησε στο μάγουλο και μου είπε: «Αγόρι μου, εύγε. Είσαι ο 
ήρωάς μου. Και ποιος δε θα ’θελε να σου σφίξει το χέρι. 
Να προσέχεις όμως!» Με πήραν τα δάκρυα. Ο κύριος Κώ-
στας ο Μαρκοπουλιώτης είχε βρει τις ευαίσθητες χορδές 
μου! Τον ευχαριστώ και πεθαμένο.

ΥΓ. Τα ρολόι δεν έπαθε τίποτα. Ήταν αδιάβροχο, αλ-
λά εγώ δεν το ήξερα!

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΣΤΑ ΜΥΡΑ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ

Του Πρωτοπρεσβύτερου Γεωργίου Κων. Μπλάθρα

Μέ θρησκευτική κατάνυξη τελέσθηκε καί ἐφέτος –Τρίτη 
6 Δεκεμβρίου 2016– Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στή 
Βασιλική τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων 
τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ, στά Μύρα τῆς Λυκίας τῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας. Προεστώς τῆς Πανηγύρεως καί τῆς Εὐχα-
ριστιακῆς Συνάξεως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μύ-
ρων τῆς Λυκίας κ.κ. Χρυσόστομος (Καλαϊτζῆς).

Ἀφ’ ἑσπέρας καί περί ὥραν 4ην ἀπογευματινή, τῆς 
Δευτέρας, 5ης Δεκεμβρίου 2016, ἐψάλη ὁ Πανηγυρικός 
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς, χοροστατήσαντος 
τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου, μέ τή συμ-
μετοχή τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Κων. Μπλά-
θρα, ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱε-
ροῦ Ναοῦ «Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου» Σπάρτης καί 
Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμ-
βασίας καί Σπάρτης, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου 
Ἰωαννίδη, ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας 
Κυριακῆς τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου τῆς  Ἱερᾶς Ἀρχιε-
πισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τοῦ Ἱεροδιακόνου 
Παϊσίου Κοκκινάκη.

Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος δε-
ξιώθηκε τούς ἐξ  Ἑλλάδος προσκυνητές, μέλη τῆς Ἑται-
ρείας Φίλων τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μύρων τῆς Λυκίας, μέ 
ἐπικεφαλῆς τόν Πρόεδρο τῆς  Ἑταιρείας καί Ἄρχοντα τῆς 
Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, Ἰατρό κ. Παναγιώτη 
Κολιομιχάλη, στό Ἐπισκοπεῖο τῶν Μύρων καί ἐξέφρασε 
τήν χαρά του καί τίς εὐχαριστίες του γιά τήν πρόθυμη 
ἀνταπόκριση τῆς  Ἑταιρείας στήν πρόσκλησή του καί τήν 
ὀργάνωση τῆς προσκυνηματικῆς αὐτῆς ἐκδρομῆς.

Τήν Κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς, Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 
2016, ἀπό τῆς 9ης πρωινῆς ὥρας καί μέχρι τή 12η μεσημ-
βρινή, ἐψάλη ὁ Ὄρθρος καί στή συνέχεια τελέσθηκε ἡ Πο-
λυαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, συλ-
λειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν 
κ. Κυρίλλου (Συκῆ), συμπαραστατουμένων ὑπό τοῦ Ἀρχι-

μανδρίτου Μιχαήλ Αnishchenko, Οὐκρανικῆς καταγωγῆς, 
Ἐφημερίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀλυπίου Ἀττάλειας, τοῦ Πρω-
τοπρεσβυτέρου Ἀθανασίου Κατζιγκᾶ, Ἐφημερίου Ἱεροῦ 
Ναοῦ Ἁγίας Φωτεινῆς Σμύρνης, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου 
Γεωργίου Κων. Μπλάθρα, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Βασι-
λείου Ἰωαννίδη καί τοῦ Ἱεροδιακόνου Παϊσίου Κοκκινάκη.

Ἔψαλε Χορός μέ ἐπικεφαλῆς τόν Κωνσταντῖνο Γεωρ-
γίου Μπλάθρα, τόν Ἀθανάσιο Κοροβέση, τόν Κων-
σταντῖνο Λυμπρίτη, τόν Γρηγόριο Τρυφερόπουλο, τόν 
Γεώργιο Σταθόπουλο, τόν Γεώργιο Μαστρογεωργίου καί 
Ρωσίδες Ὀρθόδοξες ἀπό τήν Ἐνορία Ἁγίου Ἀλυπίου 
Ἀττάλειας.

Στό πολυπληθές, γιά τά σημερινά δεδομένα τῆς πε-
ριοχῆς τῶν Μύρων, ἐκκλησίασμα, ἀποτελούμενο, ἐκτός 
τῶν ἐξ  Ἑλλάδος προσκυνητῶν, ἀπό μονίμους κατοίκους, 
Ὀρθοδόξους Χριστιανούς Τούρκους, Ρώσους, Ἀρμενίους, 
Σύριους κ. ἄ., συγκατελέγετο ἡ Γενική μας Πρόξενος στή 
Σμύρνη κ. Ἀργυρώ Παπούλια μέ τόν σύζυγό της καί ὁ Δή-
μαρχος Demre. 

Τό μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀνεγνώσθη στήν Ἑλλη-
νική, στή Ρωσική καί τήν Τούρκικη γλώσσα μέ ἀναφορά 
μεταξύ τῶν ἄλλων στήν εἰρηνική ἄσκηση τῶν λατρευ-
τικῶν καθηκόντων ὅλων τῶν Πολιτῶν.
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ

ΣΤΗ ΛΥΚΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΙΔΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
Ἡ ὁμάδα τῶν ἐξ  Ἑλλάδος σαράντα προσκυνητῶν, μελῶν 
τῆς Ἑταιρείας Φίλων τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μύρων τῆς Λυ-
κίας τοῦ Θαυματουργοῦ, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πρόεδρο κ. 
Π. Κολιομιχάλη καί Ξεναγό τόν κ. Ἐκρέμ ἀπό τήν Ξάνθη, 
μέ τήν ἄφιξή μας, τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 2ας Δε-
κεμβρίου 2016, στό ἀεροδρόμιο τῆς Ἀττάλειας μέσω Κων-
σταντινουπόλεως (ἀεροδρόμιο Gokcen Sabiha) μέ πτή-
ση τῆς ἀεροπορικῆς ἑταιρείας Pegasus, καταλύσαμε στό 
Ξενοδοχεῖο Grand Haber τοῦ Kemer. 

Κατά τό διαρρεύσαν τετραήμερο, ἐπισκεφθήκαμε:
Τό Σάββατο τό πρωΐ, 3 Δεκεμβρίου 2016, τήν πόλη τῆς 

Σπάρτης (Icparta) τῆς Πισιδίας (230.000 κάτοικοι), ἐπί τῆς 
ὀροσειρᾶς τοῦ Ταύρου σέ ὑψόμετρο 1.030 μέτρων, τήν πό-
λη τῶν τριαντάφυλλων, μέ τούς διατηρημένους, σέ μου-
σειακή σήμερα χρήση, δύο ἐκ τῶν ὀκτώ (8) μέχρι τό 1927 
Ι. Ν. τῆς Παναγίας, ἀφιερωμένους στή Γέννηση τῆς Θεο-
τόκου ὁ ἕνας καί στά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου ὁ ἄλλος. 

Παρά τήν προηγηθεῖσα συνεννόηση δέν κατέστη δυ-
νατό νά ἐπισκεφθοῦμε τό ἐσωτερικό τῶν Ἱερῶν Ναῶν, κρί-
μασιν οἷς Κύριος οἶδεν. Προσευχηθήκαμε ἐνώπιόν των καί 
ἐψάλαμε  Ὕμνους ἐκ τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως στήν Πανα-
γία μας, φωτογραφηθέντες ἔμπροσθεν αὐτῶν, ἀπαθανατί-
ζοντες ἔτσι τήν ἐκεῖ παρουσία μας. Ἐλπίζομε ὅτι σύντομα 
θά ξεπεραστοῦν τά ἐμπόδια καί σέ νέο ταξίδι μας θά προ-
σκυνήσουμε καί τά δύο αὐτά Ἱερά Θυσιαστήρια τῆς Σπάρ-
της.  Ἐγευματίσαμε στό Κέντρο τῆς πόλεως, κοντά στό Δη-
μαρχεῖο καί στόν Ἀνδριάντα τοῦ Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, γό-
νου τῆς Σπάρτης τῆς Πισιδίας, καί στή συνέχεια ἐπισκε-
φθήκαμε τόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀναργύρων καί Ἁγίου Στε-
φάνου στή νησίδα τῆς Λίμνης Egirdir, βόρεια τῆς Σπάρτης.

Τό ἀπόγευμα, ὑποδεχθήκαμε στό Ξενοδοχεῖο μας τόν 
Σεβ. Μητροπολίτη Μύρων κ. Χρυσόστομο καί τήν συνο-
δεία αὐτοῦ. Τήν Κυριακή τό πρωί, 4 Δεκεμβρίου 2016, συμ-
μετείχαμε στήν Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, στό παρεκ-
κλήσιο τοῦ Ἐπισκοπείου στά Μύρα τῆς Λυκίας, πού εἶναι 
ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο  Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, χορο-
στατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου. 

Ἀκολούθησε κέρασμα καί ἡ ἄφιξη ἐκεῖ τῆς Γενικῆς Προ-
ξένου Ἑλλάδος στή Σμύρνη κυρίας Ἀργυρῶς Παπούλια 
μετά τοῦ συζύγου της.

Περί τήν 10ην π.μ., προπορευομένου τοῦ Σεβασμιωτά-
του καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ, μέ ΝΔ κατεύθυνση στή δια-
δρομή Ἀντίφελλος (Κάς), Καλαμάκι (Καλκάν) ταξιδέψα-
με μέ προορισμό τά Πάταρα, γενέτειρα τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου. Σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τήν ἀκτή βλέπαμε ἀπέναντί 
μας καί θαυμάσαμε τά τρία Ἑλληνικά νησιά πού ἀνήκουν 
στά Δωδεκάνησα: Στρογγύλη, Καστελόριζο, Νησί τῆς Ρῶ.

Μέ τήν ἄφιξή μας στόν τόπο τόν μαρτυρούμενο ὡς 
χῶρο τῆς πατρικῆς οἰκίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἐγγύς τοῦ 
ἀρχαίου θεάτρου Πατάρων, τελέσαμε ἐπιμνημόσυνη δέη-

ση ὑπέρ ἀναπαύσεως ὅλων τῶν ἐν Μύροις καί Λυκίᾳ 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἐπηκολούθησε ξενάγηση στό 
ἀρκετά καλά σωζόμενο ἀρχαῖο θέατρο, στό συνεχόμενο 
καί προσφάτως ἀναστηλωμένο Βουλευτήριο καί στήν κε-
ντρική ὁδό τῆς ἀρχαίας ἀγορᾶς τῶν Πατάρων. Στή συνέ-
χεια ἐπίσκεψη στήν ἀρχαία Ξάνθο, τό κάστρο, τό ἀρχαῖο 
θέατρο καί τήν ἰσοπεδωμένη μεγάλη Χριστιανική Τρίκλι-
τη Βασιλική μέ τό ψηφιδωτό δάπεδο.

Κατά τήν ἐπιστροφή, στάση στό νέο Μουσεῖο τῶν Πο-
λιτισμῶν τῆς Λυκίας, στό ἀρχαῖο Ἐπίνειο τῶν Μύρων 
Andriake καί ξενάγηση στίς πολλές αἴθουσές του.

Διά τῆς γνωστῆς πλέον διαδρομῆς, Μύρα-Φοίνιξ-Κουμ-
λούκα, ἐπιστροφή στό Kemer, ξενοδοχεῖο Grand Haber.

Τό πρωί τῆς Δευτέρας, 5ης Δεκεμβρίου 2016, πρός Ἀττά-
λεια-παλαιά πόλη. Προσκύνημα στόν ἀνακαινισμένο καί 
σέ λειτουργική χρήση παραδομένο τά τελευταῖα χρόνια Ἱε-
ρό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀλυπίου (Ἑορτή 26 Νοεμβρίου).

Ὑποδοχή ἀπό τόν Ἐφημέριο Ἀρχιμανδρίτη π. Μιχαήλ 
Αnishchenko, σπουδάσαντα στή Θεολογική Σχολή Θεσ-
σαλονίκης. Ξενάγηση-Ἐνημέρωση καί τέλεση Μικρᾶς 
Ἱερᾶς Παρακλήσεως. Συνάντηση μέ Ρωσίδες Ὀρθοδόξους 
καί μέ τόν ἕτερο Οὐκρανικῆς καταγωγῆς Ὀρθόδοξο Ἱε-
ρέα, π. Κωνσταντῖνο Scevchenko, Ἐφημέριο τοῦ ἑτέρου 
ἐν λειτουργικῇ χρήσῃ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
τῆς γειτονικῆς Ἀλάγια (Alanya). 

Ὁλοκλήρωση τῆς περιηγήσεώς μας στήν παλαιά Ἀττά-
λεια μέ τά πολλά σωζόμενα καί καλά διατηρημένα Ἑλλη-
νικά οἰκήματα, διά τῆς ἐπισκέψεώς μας στόν Ἱερό Ναό τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου (Μουσεῖο), ἰδιοκτησίας Τούρκου Μεγιστά-
να, κατοίκου Κωνσταντινουπόλεως, τά στενά λιθόστρωτα 
δρομάκια τῆς πόλεως καταστόλιστα μέ ἄνθη, τούς κτιστούς 
λουλουδόκηπους, τόν ἐξώστη μέ θέα τό παλαιό λιμάνι καί 
τήν Πύλη τοῦ Ἀδριανοῦ.  Ἐπιστροφή στά Μύρα, στόν Ἱερό 
Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου γιά τόν Ἑσπερινό τῆς Ἑορτῆς.

Τήν Τρίτη τό μεσημέρι, 6 Δεκεμβρίου 2016, μετά τήν 
πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἔλαβε χώρα 
συνεστίαση ὅλου τοῦ Ἐκκλησιάσματος, μέ τή συμμετοχή 
τῆς Γενικῆς Προξένου καί τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀστυνο-
μίας τῶν Μύρων, σέ ἑστιατόριο τῆς Ἀνδριάκης. Προσφο-
ρά τοῦ γεύματος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Μύρων κ. Χρυσοστόμου. Ἀκολούθως ἐπίσκεψη στά 
Ἀρχαῖα Μύρα καί ἕνα δίωρο ἐλεύθερο στήν πόλη τῶν Μύ-
ρων γιά ἀναψυχή καί ψώνια. Τό ἀπόγευμα, 4.00 μ.μ., πρός 
Ἀντίφελλο (Κάς), ἔναντι τοῦ Καστελόριζου. Ἀποχαιρετι-
στήριο βραδυνό τραπέζι σέ ψαροταβέρνα, προσφορά τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μύρων στά μέλη τῆς  Ἑταιρείας Φίλων 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ἑλληνική διασκέδαση.

Λίαν πρωί τῆς Τετάρτης, 7ης Δεκεμβρίου 2016, ἀνα-
χώρηση πρός ἀεροδρόμιο Ἀττάλειας γιά ἐπιστροφή οἴκα-
δε μέ πτήση Pegasus γιά Κωνσταντινούπολη-Ἀθήνα.
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ † ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟ 
«Έφυγε» ένας οραματιστής και αγωνιστής της ζωής

Την 30ή Ιανουαρίου έφυγε από κοντά μας για τη θριαμβεύου-
σα Εκκλησία ο Αθανάσιος Πανταζόπουλος, ένας καλός φί-
λος, ένας οραματιστής και αγωνιστής της ζωής, ένας ακόμη 
ομογάλακτος αδελφός της μεγάλης οικογένειας των φοιτη-
σάντων στη γεραρά Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου.

Ο πρόωρος θάνατός του, αν και τον είχε επισκεφτεί η 
ανίατη αρρώστια πριν 4 χρόνια, μας προξένησε βαθύ ανθρώ-
πινο πόνο – μια «αταξία» στη φαινομενική ηρεμία της ζωής.

Με καταγωγή από το χωριό Ματαράγκα Αχαΐας, υπήρξε 
τρόφιμος του εγγύς «Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου Αγίου 
Νικολάου Σπάτα», της Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας και Ωλέ-
νης, όπου εκεί πρωτογνωριστήκαμε ως παι-
διά και ανατραφήκαμε με εκείνο το εκκλη-
σιαστικό αυστηρό ήθος, και τις συνεπαγόμε-
νες αξίες, που είχε καλλιεργήσει με επιμέλεια 
και ευθύνη ο αείμνηστος Διευθυντής του εν 
λόγω Ιδρύματος, π. Χρήστος Πατσούρης.

Αυτό το «ήθος» μετέφερε, όταν φοίτησε, 
κατά τα έτη 1963-1969, στην Εκκλησιαστι-
κή Σχολή Κορίνθου. Θα τον θυμόμαστε ως 
το αεικίνητο άτομο που μετέδιδε διαρκώς 
εσωτερικό δυναμισμό, γέλιο, αισιοδοξία, όρα-
μα για το μέλλον μέσα από μια παλλόμενη 
ευσυγκίνητη ψυχή.

Στο πανεπιστήμιο τα βήματά μας συναντήθηκαν και συ-
μπορεύτηκαν προς κοινούς στόχους, μέσα από παράλληλη 
χειρωνακτική εργασία και παρακολούθηση των πανεπιστη-
μιακών σπουδών. Ήδη πτυχιούχος της Θεολογικής και Φι-
λοσοφικής Σχολής, υπηρέτησε τις τάξεις του Στρατού, ως 
έφεδρος Ανθυπολογαγός, και, με αυτή την ιδιότητα, παρά-
τεινε επί ακόμη μία διετία τη θητεία του στις ένοπλες δυνά-
μεις της Κύπρου. 

Στη συνέχεια εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στο Πειρα-
ματικό Γυμνάσιο/Λύκειο Λάγγουρα Πατρών, εκτελώντας 
περιοδικά καθήκοντα Υποδιευθυντού και, περιστασιακά, 
χρέη Διευθυντού, δίνοντας ολοκληρωτικά την ψυχή του μέ-
σα από διαδρομές της προσωπικής συγκινησιακής και ενερ-
γητικής σκέψης, και μεταβιβάζοντας στους μαθητές τους 
καρπούς μιας γνώσης δοκιμασμένης και παγιωμένης με τη 
στήριξη μιας πλούσιας εμπειρίας ζωής που είχε μετασχημα-
τιστεί σε βιωματική μάθηση μέσα από τους πόνους, τις στε-
ρήσεις, τους κόπους και τις αγωνίες μιας ενεργούμενης ζωής 
και ακοίμητης εκπαιδευτικής συνείδησης. Παράλληλα οργά-
νωσε εκπομπές στην τηλεόραση του Πύργου και των Πα-
τρών (TV «Λύχνος») με εκκλησιαστικό περιεχόμενο.

Στα κοινά η συμμετοχή του υπήρξε έντονα ενεργή και 
καθοριστική, ως ενεργός πολίτης, χωρίς να αποσκοπεί στην 
κάρπωση οφελών, αποφεύγοντας να εμπλακεί στην αναρρί-
χηση οιασδήποτε προτεινόμενης μορφής κοσμικής εξουσίας.

Αξιώθηκε να έχει μια τρυφερή και στοργική σύζυγο, την 

Ελευθερία, που τον συντρόφεψε στη ζωή με απαράμιλλη 
αφοσίωση και του στάθηκε, με παραδειγματικό τρόπο, στα 
δύσκολα βήματα προς το πεπρωμένο.

Αξιώθηκε να έχει δύο καταπληκτικά παιδιά, που με τη 
σύμπραξη της εξαίρετης συντρόφου του τα σπούδασαν και 
τα παρέδωσαν στην κοινωνία με ξεχωριστό ήθος, που τα χα-
ρακτηρίζει μια αισιόδοξη αίσθηση της ζωής. 

Στο πρόσωπό του αναφέρθηκε, μετά το πέρας της Νε-
κρώσιμης Ακολουθίας, και ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μη-
τρόπολης Ηλείας, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης κ. 
Αθανάσιος, φίλος του εκλιπόντος, τονίζοντας το πλήθος των 

αρετών και χαρισμάτων του. 
Στην Εξόδιο Ακολουθία παρευρέθηκε 

και η Ηγουμένη της Μονής Αγίας Μαρίνας 
Μαρίτσης Νομού Αχαΐας, όπου ο ίδιος 
έψαλλε αφιλοκερδώς για 17 χρόνια. Η ίδια 
η Ηγουμένη, σε προσωπική επικοινωνία, 
μου ανέφερε ότι «ο εκλιπών υπήρξε ένας 
άτυπος Μοναχός, ένιωθε “ένα” με το σώμα 
της Αδελφότητας, είχε βαθιά πίστη στον 
Θεό, ότι από το νοσοκομείο ήθελε να επι-
στρέψει στο χώρο του μοναστηριού για 
ν’ αναπαύσει την ψυχή του· η απουσία του 
μας γίνεται διαρκώς αισθητή, ήταν άνθρω-

πος». Θα πρέπει η ερημία του κόσμου τούτου να τον ωθού-
σε στην αναζήτηση μιας ασφαλούς ησυχίας, σε μοναστικούς 
κατανυκτικούς τόπους, όπου η ψυχή αναπαύεται, όταν συ-
ναντά και αναγνωρίζει την εσωτερική της ηρεμία και γαλή-
νη, τη δική της πνευματική ευχαρίστηση, τη δική της νήψη.

Η αναχώρησή του από τον επίγειο αυτό κόσμο σήμανε 
το τέλος μιας ζωής γεμάτης δραστηριότητα που συνοδευό-
ταν από ανυπέρβλητες δυσκολίες, που, όμως, ήξερε ο ίδιος 
να τις προσπερνά με τη, γνωστή σε όλους, όσοι τον είχαν 
συναναστραφεί, στωικότητα και γενναιότητα ψυχής που τον 
διέκρινε.

Αυτός ο σύντομος απολογισμός της ιστορίας ζωής δί-
νει νόημα στη ζωή και στον θάνατο, αντιτάσσει νόημα ζωής 
στην αλογία του θανάτου, προδικάζοντας παράλληλα τα όρια 
της ύπαρξης στη δική της πορεία.

Ο Θανάσης, με την εκδημία του για την «άλλη ζωή», δί-
νει την ευκαιρία σε μας «τους περιλειπόμενους», όσοι «έχου-
με πάρει αναβολή από τον θάνατο», να μη λυτρωνόμαστε 
από αυτούς που φεύγουν, γιατί αφήνουν για πάντα τα ίχνη 
της ιστορικής τους πορείας στον κοινό χρόνο που έχει βιω-
θεί και εδραιωθεί στις δικές μας αναμνήσεις και εμπειρίες. 

Ας είναι αιωνία η μνήμη του αοίδιμου φίλου και αδελ-
φού. Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή του.

Γιάννης Β. Σούλης,
Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός



«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, Πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καί 
ἀργολογίας μή μοι δῷς. Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καί 
ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ. 
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρισαί μοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταίσματα καί μή κατακρίνειν τόν 
ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Σ’ αυτή τη σελίδα μπορεί κάθε μέλος της Ένωσης να στέλνει τις συνεργασίες του για δημοσίευση. Εφόσον είναι εφικτό, 
μπορούν να στέλνουν τα κείμενά τους σε δισκέτα υπολογιστή ή σε CD ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkal8645@gmail.
com. 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 στάλθηκαν. 
Αυτές θα δημοσιευθούν σε επόμενα φύλλα.

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

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Τι μας θύμισε πάλι ο Πρόεδρός μας κ. Αθανάσιος Ψυχο-
γιός με τη μαθητική του ταυτότητα που μας έστειλε! 
Μ’ αυτή ως στοιχείο διαπιστώσεως της μαθητικής μας 
ιδιότητας, μπορούσαμε και να ταξιδεύουμε με έκπτωση 
50% στα τρένα, ενώ στα λεωφορεία δεν την ανεγνώριζαν 
οι εισπράκτορες. Αμ και με τέτοιο πηλήκιο!…

Από συνάντηση συμμαθητών της τάξης 1958-59 στα Βίλλια 
Αττικής. Διακρίνονται από αριστερά: 

Όρθιοι: π. Νικ. Αδάμ, Δημ. Ανδρικόπουλος, π. Μελίτων 
Καβατσικλής, Γεώργ. Σερμιέ, Αθαν. Βουρλής, Δημ. 

Κυριακόπουλος, Γεώργ. Κορκόντζηλας, Φώτ. Φωτόπουλος.
Καθήμενοι: π. Κων. Περγαντής, Γεώργ. Δημητρίου, π. Σωτ. 

Δημογέροντας, Ευάγ. Καλκούνος.

Ο Σεβασμιώτατος κυρός Μελίτων κρατεί και επιδεικνύει ένα 
πρόσφορο. Θέλει να εικονίσει τη μεταξύ μας «εν Χριστώ» ενότητα, 
παραπέμποντας στην Παύλειο ρήση «…ότι εις άρτος, εν σώμα οι 
πολλοί εσμέν· οι γαρ πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν» αλλά 
και στην παρατήρηση του Ιερού Χρυσοστόμου ότι «Καθάπερ γαρ 
ο άρτος εκ πολλών συγκείμενος κόκκων ήνωται, ως μηδαμού 
φαίνεσθαι τους κόκκους, αλλ’ είναι μεν αυτούς άδηλον δε αυτών 
είναι την διαφοράν τη συνάφεία· ούτω και αλλήλοις και τω 
Χριστώ συναπτόμεθα» (ομιλία 24η)

Από τον συμμαθητή μας κύριο Γιώργο Σερμιέ λάβαμε την 
παρακάτω φωτογραφία και τη δημοσιεύουμε.



Αλήθεια, τι είναι το Τριώδιο;

Του Γιάννη Κουτσούκου, Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου  

Τριώδιο: Πνευματική άσκηση ή ένα καρναβάλι; Μία κλί-
μακα πνευματικής ανάβασης 10 εβδομάδων.

Τί είναι λοιπόν το Τριώδιο; Είναι τα πολλά Καρναβά-
λια και οι μεταμφιέσεις; Φυσικά όχι.

Είναι τα απομεινάρια της αρχαίας ειδωλολατρίας από 
τις γιορτές των «μαινάδων» και του Διονύσου μέσα σε όρ-
για σεξουαλικής διαστροφής και έκστασης; Είναι το Καρ-
ναβάλι της Πάτρας; Φυσικά, όχι.

Μήπως είναι μια χρονική περίοδος αυτοσυγκέντρω-
σης και πνευματικής άσκησης και ανάβασης μέσα από τη 
«σκάλα» των αρετών της ελευθερίας του αυτεξούσιου της 
θέλησης, της θεληματικής νηστείας τροφών και παθών; 
Φυσικά ναι.

Μήπως είναι και η συμμετοχή στη μυστηριακή ζωή της 
εκκλησίας μας, έτσι όπως ακριβώς οι σοφοί Πατέρες της 
Εκκλησίας διέταξαν και δυστυχώς σήμερα μερίδα του κλή-
ρου δεν εκτελεί τις ιερές αυτές ακολουθίες; Ναι.

Το Τριώδιο είναι ένα λειτουργικό βιβλίο της ορθοδο-
ξίας, που αρχίζει την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου 
και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο. Περιέχει βέβαια σει-
ρά ακολουθιών για την ορθόδοξη λατρεία της Εκκλη-
σίας: δηλαδή τις δέκα Κυριακές, τις λειτουργίες των προη-
γιασμένων δώρων, τις πρωινές καθημερινές ακολουθίες, 
του Μεσονυκτικού, του Όρθρου και του Εσπερινού της 
επομένης ημέρας. Το Μικρό και Μεγάλο Απόδειπνο τις 
βραδινές ώρες, και τον Ακάθιστο Ύμνο (Χαιρετισμούς) 
κάθε Παρασκευή και τους κατανυκτικούς εσπερινούς της 
Κυριακής.

Απ’ όλες αυτές τις ακολουθίες γνωστές είναι βέβαια οι 
Κυριακάτικες και οι Χαιρετισμοί. Επίσης οι λειτουργίες 
των προηγιασμένων δώρων, τα Μεσονυκτικά, ο όρθρος, 
ο εσπερινός, τα απόδειπνα και οι κατανυκτικοί εσπερινοί. 
Η εκτέλεση των ακολουθιών αυτών είναι βέβαια προνό-
μιο ολίγων μόνο ενοριτών και γίνονται εκεί μόνο όπου 
υπάρχουν ακόμη ιερείς που εκτελούν λειτούργημα και όχι 
μόνο επάγγελμα και πιστεύουν στην αξία και τη σημασία 
αυτών των ακολουθιών μέσα στην Εκκλησία.

Αν θέλαμε να δούμε σχηματικά την πνευματική σκά-
λα των αρετών του Τριωδίου, έτσι όπως νοητά την έχουν 
χαράξει οι Πατέρες της Εκκλησίας μας στην πορεία των 
δέκα εβδομάδων του Τριωδίου, είναι περίπου η εξής:

1ον Ταπείνωση – προσευχή – συναίσθηση αμαρτωλό-
τητος.

2ον Λογισμός και απόφαση για μετάνοια – επιστροφή.
3ον Μνήμη της κρίσεως των πράξεών μας.
4ον Μνήμη της πνευματικής πτώσης από την παρακοή.

5ον Προσήλωση και διατήρηση των ορθών δογμάτων.
6ον Μελέτη των νηπτικών Πατέρων (π.χ. φιλοκαλία).
7ον Άντληση δύναμης από την πίστη μας.
8ον Μελέτη βίων και κειμένων μεγάλων Αγίων.
9ον Η αγαθή προαίρεση και η μετάνοια σώζουν.

10ον Ο Σταυροαναστάσιμος χαρακτήρας της Ορθοδο-
ξίας.

Τα παράλληλα αντίστροφα των αρετών, δηλαδή τα 
«πάθη» ή οι ψυχικές διαστροφές ή πτώσεις θα μπορούσαν 
να είναι:

1ον Έπαρση, καύχηση, αλαζονεία, εγωισμός, κατά-
κριση.

2ον Παραμονή στην πτώση, απελπισία.
3ον Ασυδοσία αντί ελευθερίας του αυτεξούσιου.
4ον Παρακοή και «αγιοποίηση του εαυτούλη μου».
5ον Εκκοσμίκευση των δογμάτων της Εκκλησίας.
6ον Ακηδία για μελέτη.
7ον Ολιγοπιστία.
8ον Ακηδία για παραδειγματισμό (από βίους Αγίων).
9ον Έλλειψη αγαθής προαίρεσης.

10ον Λογισμοί απιστίας για τον «σταυροαναστάσιμο 
χαρακτήρα της πίστης μας», για τη «χαρμολύπη» και το 
«χαροποιό πένθος».

Μην ξεχνάμε, όμως, ότι η εκπλήρωση του βαθύτερου 
νοήματος του Τριωδίου συντελείται όχι μόνο με την αγα-
θή ατομική προαίρεση, την ατομική άσκηση και τον αγώ-
να του καθενός, αλλά κυρίως και με τη συμμετοχή στις 
ακολουθίες μέσα από τη λατρεία της Εκκλησίας, δηλαδή 
τη συμμετοχή στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, αν 
και όπου γίνονται ακόμη οι ακολουθίες του Τριωδίου από 
τους εντεταλμένους προς τούτο εφημερίους των ορθο-
δόξων Εκκλησιών μας.

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 Να δηλώσετε τη συμμετοχή σας 
στην ημερήσια εκδρομή  

της Ένωσης  
το Σάββατο 17 Ιουνίου  

στα Καλάβρυτα.
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Φιλολογική στήλη
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΞΕΩΝ, ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑ.

Aπό τον φιλόλογο Φώτη Τζαβέλλα  

Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις, είπε ο Αντισθέ-
νης, δηλαδή ο ακριβής προσδιορισμός των εννοιών είναι 
στοιχείο σοφίας. 

Παραθέτω στη συνέχεια μερικές κοινόχρηστες λέξεις 
με απροσδόκητη προέλευση και σημασία.

ΑΘΛΙΟΣ. Από αέθλιος > άθλος. Αρχικά σήμαινε αυ-
τόν που κατέβαλλε προσπάθεια να κατακτήσει το άθλον 
= το βραβείο, τη νίκη. Αυτός ήταν κουρασμένος, ιδρωμέ-
νος, ταλαιπωρημένος και προκαλούσε τη συμπάθεια των 
θεατών. Σήμερα η λέξη έχει υποστεί σημασιολογική μετα-
βολή και σημαίνει αξιοθρήνητος, φαύλος, αχρείος.

ΝΕΡΟ. Η λέξη προέρχεται από το επίθετο νηρός, που 
είναι συνηρημένος τύπος του επιθέτου νεαρός. Στη συ-
νεκφορά «νεαρόν ύδωρ», το επίθετο υπερίσχυσε του ου-
σιαστικού και το αντικατέστησε στην καθημερινή ομιλία. 
Π.χ. προσφέρω νεαρόν ύδωρ = κρύο, πηγαδήσιο,τρεχού-
μενο νερό.

ΚΟΡΟΪΔΟ. Από το κουρόγιδο = κουρεμένο γίδι, από 
το ρήμα κείρω = κουρεύω, κόβω + γίδι. Έτσι ονομάζονταν 
σκωπτικά στο Βυζάντιο οι νεοσύλλεκτοι στρατιώτες επει-
δή κουρεύονταν με ψαλίδι κουράς γιδιών (Σάθας, μεσαιω-
νική βιβλιοθήκη). Επίσης το κούρεμα ήταν είδος τιμωρίας, 
διαπόμπευσης για κάποια παραπτώματα. Στη διαπόμπευ-
ση ο τιμωρούμενος περιφερόταν στους δρόμους με κου-
ρεμένο κεφάλι και με το πρόσωπο αλειμμένο με καπνιά, 
μουτζούρα, που λεγόταν μούντζα. Από τον τρόπο που 
χρησιμοποιόταν η ανοιχτή παλάμη για να αλείψει με κα-
πνιά το πρόσωπο του τιμωρημένου προέκυψε η μούντζα 
ως υβριστική χειρονομία.

ΥΠΗΡΕΤΗΣ. υπό + ερέσσω = κωπηλατώ. Ερέτης = 
κωπηλάτης. Υπηρέτης = κωπηλάτης που τελούσε υπό τις 
διαταγές του κελευστή, του υπεύθυνου των κωπηλατών 
που τους έδινε τον ρυθμό. Σήμερα σημαίνει αυτόν που ερ-
γάζεται σε βοηθητικές εργασίες, ή πρόσωπο που εργάζε-
ται με προσήλωση και αυταπάρνηση για την επίτευξη ενός 
σκοπού. Π.χ. υπηρέτης του Κυρίου, υπηρέτης του δημό-
σιου συμφέροντος.

ΣΑΓΗΝΕΥΩ. Από το σαγήνη = μεγάλο αλιευτικό δί-
χτυ. Σαγηνεύω = αλιεύω με το δίχτυ. Σήμερα σημαίνει ασκώ 
γοητεία, θέλγω, μαγεύω. Όπως το δίχτυ εγκλωβίζει τα ψά-
ρια, έτσι και αυτός που σαγηνεύει εγκλωβίζει, γοητεύει.

ΚΑΘΑΡΜΑ. Από το καθαίρω = καθαρίζω, εξαγνίζω. 
Κάθαρμα είναι αυτό που αποβάλλεται κατά τον καθαρ-
μό, το σκουπίδι, το απόρριμμα. Στις μέρες μας σημαίνει 
άνθρωπος κακοήθης, λέρα, απόβρασμα.

ΒΑΝΑΥΣΟΣ. Από τη λέξη βαύνος = κλίβανος, καμί-
νι, φούρνος. Αρχικά σήμαινε τον σιδερά, τον τεχνίτη, τον 

χειρώνακτα. Η μειωτική του σημασία (αγροίκος, άξεστος, 
βίαιος, ανάγωγος) προήλθε από την αρνητική στάση των 
αρχαίων Αθηναίων στα χειρωνακτικά επαγγέλματα, που 
τα θεωρούσαν κατώτερα και αταίριαστα για ελεύθερους 
ανθρώπους.

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ. Δόρυ + φέρω = ο οπλισμένος με δόρυ 
φρουρός, ο σωματοφύλακας. Επειδή ο σωματοφύλακας 
κινείται γύρω από το πρόσωπο που προστατεύει, γι’ αυ-
τό σήμερα ονομάζεται δορυφόρος κάθε ουράνιο σώμα 
που περιστρέφεται γύρω από πλανήτη. Επίσης δορυφό-
ρος λέγεται το πρόσωπο ή το κράτος που εξαρτάται πο-
λιτικά από άλλο ισχυρότερο.

ΕΚΑΤΟΜΒΗ. Εκατόν + βους = θυσία εκατό βοδιών προς 
τιμήν των θεών. Σήμερα σημαίνει απώλεια μεγάλου αριθ-
μού ζωών από βίαιο θάνατο (από πολέμους, ατυχήματα).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικ-
ξόν της Νέας Ελληνικής Γλώσσης του Ι. Σταματάκου και Μέγα λε-
ξικόν της Ελληνικής Γλώσσης των Henry Liddell – Robert Scott.
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ΠΑΣΧΑ
Του Χρήστου Σιαπέρα

Η λέξη Πάσχα προέρχεται από την εβραϊκή «pasah», που 
σημαίνει «διάβαση». Οι Εβραίοι γιόρταζαν το Πάσχα εις 
ανάμνηση της απελευθέρωσής τους από τους Αιγυπτίους 
και της διάβασης της Ερυθράς θάλασσας. Οι χριστιανοί 
γιορτάζουν την Ανάσταση του Σωτήρα και τη διάβαση 
από τον θάνατο στη ζωή. Η αντίστοιχη ελληνική λέξη για 
το Πάσχα είναι Λαμπρή, διότι η ημέρα της Ανάστασης του 
Χριστού είναι μέρα χαρμόσυνη.

Το Πάσχα είναι κινητή γιορτή και γιορτάζεται την πρώ-
τη Κυριακή μετά την Πανσέληνο της εαρινής ισημερίας 
(δηλ. Κυριακή μετά την πανσέληνο του Μαρτίου).

Οι ημερομηνίες αυτές υπολογίζονται με το παλαιό ημε-
ρολόγιο (Γρηγοριανό), γιατί μ’ αυτό καθορίζεται η εαρι-
νή ισημερία. Για να βρούμε τα όρια μέσα στα οποία γιορ-
τάζεται το Πάσχα, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, προ-
σθέτουμε 13 μέρες.

Έτσι βρίσκουμε ότι οι ημερομηνίες του ορθόδοξου Πά-
σχα κυμαίνονται από τις 4 Απριλίου έως τις 8 Μαΐου. Επει-
δή για τον καθορισμό του ορθόδοξου Πάσχα η εαρινή ιση-
μερία υπολογίζεται με βάση το παλαιό ημερολόγιο, πα-

λαιοημερολογίτες και νεοημερολογίτες γιορτάζουν το Πά-
σχα την ίδια μέρα. Αντίθετα, οι ρωμαιοκαθολικοί και οι 
προτεστάντες καθορίζουν την εαρινή ισημερία με βάση 
το νέο ημερολόγιο και γι’ αυτό συνήθως γιορτάζουν το 
Πάσχα μια βδομάδα νωρίτερα από τους ορθοδόξους.

Το Πάσχα συμβαίνει να γιορτάζεται ταυτόχρονα από 
τις Δυτικές εκκλησίες και την Ορθόδοξη, όταν η πρώτη 
πανσέληνος μετά την εαρινή ισημερία πέφτει μετά τις 28 
Μαρτίου. Η Εκκλησία της Ελλάδος δέχτηκε το νέο ημε-
ρολόγιο στις 10 Μαρτίου 1924, ακολουθώντας την ελλη-
νική πολιτεία που το είχε αποδεχτεί το 1923, αλλά χωρίς 
μετακίνηση του Πάσχα και των κινητών εορτών, που εξα-
κολουθούν να εξαρτώνται από το παλαιό ημερολόγιο. 

Ο υπολογισμός της ημερομηνίας του Πάσχα είναι ένα 
σύνθετο μαθηματικό θέμα. Παλαιότερα την ημερομηνία 
του Πάσχα την υπολόγιζαν από ορισμένους πίνακες, τους 
περίφημους Πασχάλιους πίνακες. Σήμερα, την ημερομη-
νία του Πάσχα (ορθόδοξου και καθολικού) τη βρίσκουμε 
με ορισμένους μαθηματικούς τύπους.

H AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2017

Του Γιώργου Φωτόπουλου

Η ανατολή του νέου έτους, όπως δείχνουν τα πράγματα, 
δε βρίσκει τη χώρα μας και την Ευρώπη όπου ανήκουμε, 
αλλά και τον περισσότερο κόσμο, σε κατάσταση που να 
εμπνέει αισιόδοξα αισθήματα. Βέβαια, κάθε αρχή και-
νούργιου χρόνου δημιουργεί συνήθως αντικρουόμενα 
συναισθήματα, όπως τη συναίσθηση της παροδικότητας 
της επίγειας ζωής μας που συντομεύεται συνεχώς και την 
απόφαση για καλύτερη αξιοποίηση του νέου χρόνου. Την 
πικρή ανάμνηση όλων των θλιβερών γεγονότων της πο-
λυτάραχης περασμένης χρονιάς αλλά και την ελπίδα για 
μια καλύτερη ποιότητα ατομικής και κοινωνικής, γενικό-
τερα, ζωής.

Οι ευχές που ανταλλάσσονται στην αρχή κάθε χρο-
νιάς με «χρόνια πολλά» και για «ευτυχισμένο χρόνο» 
αντανακλούν αυτά ακριβώς τα συναισθήματα. 

Γεννιέται όμως το ερώτημα: πώς αυτές οι ευχές και οι 
ελπίδες θα γίνουν πραγματικότητα σε μικρό ή μεγαλύτε-
ρο βαθμό και από ποιους παράγοντες εξαρτάται αυτό; Από 
την κοινωνία, από το κράτος, από τις διεθνείς συνθήκες;

Ασφαλώς και όλα αυτά θα επηρεάσουν τη ζωή μας. 
Νομίζουμε όμως ότι η εκπλήρωση των ελπίδων μας εξαρ-
τάται κυρίως από εμάς τους ίδιους. Από την αυτοκριτική 
μας και από τις αποφάσεις που θα πάρουμε με τον δρόμο 
που θα ακολουθήσουμε αυτή τη χρονιά.

Η επίγεια ζωή μας είναι, βέβαια, περιορισμένη και συ-

ντομεύεται κάθε χρόνο που αφήνουμε πίσω. Το θέμα, λοι-
πόν, δεν είναι πώς θα επιμηκύνουμε αυτή τη ζωή –πράγ-
μα που δεν εξαρτάται από εμάς– αλλά πώς με τη συμπε-
ριφορά μας θα φύγουμε ευχαριστημένοι γιατί επιτελέσα-
με το καθήκον μας. Γιατί, ως χριστιανοί, πιστεύουμε και 
στην αιωνιότητα.

Αυτό το τελευταίο είναι σε συνάρτηση με τον βαθμό 
που συμβάλλει ο καθένας μας για τη βελτίωση της ποιό-
τητας, τόσο της ατομικής όσο και της οικογενειακής, αλ-
λά και της ευρύτατης κοινωνικής μας ζωής. 

Πολλά μπορούμε να κάνουμε με ένα χαμόγελο καλο-
σύνης, με μια πράξη αγάπης, με μια συνεργασία με διαφω-
τισμό συνανθρώπων μας ή και για την ανακούφισή τους 
από ποικίλες ανάγκες. 

Χρειάζεται, βέβαια, αγώνας που θ’ αρχίσει πρώτα απ’ τη 
διόρθωση του κακού εαυτού μας, για να συνεχιστεί έπει-
τα στο στενότερο και ευρύτερο περιβάλλον.

Υπάρχει όμως ο φόβος μη μας καταλάβει η ραθυμία, η 
υπερβολική μέριμνα για τις ανάγκες της ζωής μας ή ακόμα 
και η αμφιβολία για τα αποτελέσματα αυτού του αγώνα.

Ας μη διστάσουμε όμως. Και μόνο η προσπάθειά μας, 
ανεξάρτητα από τα αποτελέσματά της, θα μας γεμίσει 
ικανοποίηση και θα κάνει ευτυχισμένο τον καινούργιο 
χρόνο μας.

Καλή Χρονιά.
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ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2016-17

ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 50,00 €

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 30,00 €

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  20,00 €

ΑΛΕΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΙΕΡΕΑΣ 200,00 €

ΑΛΕΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΙΕΡΕΑΣ 30,00 €

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ 15,00 €

ΑΝΔΡΕΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 20,00 €

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00 €

ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 20,00 €

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΙΕΡΕΑΣ 50,00 €

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ 20,00 €

ΑΧΑΜΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20,00 €

ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  20,00 €

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €

ΒΕΛΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ 50,00 €

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30,00 €

ΒΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 40,00 €

ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25,00 €

ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20,00 €

ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΕΡΕΑΣ  15,00 €

ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20,00 €

ΓΑΡΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ  40,00 €

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 20,00 €

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20,00 €

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20,00 €

ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20,00 €

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 40,00 €

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 45,00 €

ΓΚΑΡΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 25,00 €

ΓΚΟΥΒΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40,00 €

ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ 20,00 €

ΔΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10,00 €

ΔΕΔΕΣ ΣΠΥΡΟΣ 70,00 €

ΔΕΛΛΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΛΑΡΑ 20,00 €

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €

ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 20,00 €

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ 40,00 €

ΔΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 20,00 €

ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00 €

ΖΑΜΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 60,00 €

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 100,00 €

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20,00 €

ΖΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20,00 €

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 20,00 €

ΘΑΝΟΥΚΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΙΕΡΕΑΣ 20,00 €

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15,00 €

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ 40,00 €

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 20,00 €

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 20,00 €

ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ  100,00 €

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20,00 €

ΚΑΛΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 20,00 €

ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20,00 €

ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20,00 €

ΚΑΝΑΒΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ  40,00 €

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20,00 €

ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40,00 €

ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,00 €

ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50,00 €

ΚΑΡΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ 10,00 €

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, ΙΕΡΕΑΣ 20,00 €

ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ  100,00 €

ΚΑΤΣΟΥΛΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ 100,00 €

ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €

ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ  40,00 €

ΚΟΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 60,00 €

ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ 35,00 €

ΚΟΡΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 20,00 €

ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €

ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50,00 €

ΚΟΡΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00 €

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20,00 €
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ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΕΡΕΑΣ 20,00 €

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20,00 €

ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , ΙΕΡΕΑΣ 40,00 €

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30,00 €

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20,00 €

ΛΕΝΤΖΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 15,00 €

ΛΕΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 50,00 €

ΛΕΩΤΣΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ 50,00 €

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €

ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ 50,00 €

ΛΙΟΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40,00 €

ΛΟΓΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20,00 €

ΛΟΜΒΕΡΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10,00 €

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20,00 €

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45,00 €

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ  30,00 €

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 30,00 €

ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 60,00 €

ΜΕΣΣΗΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 50,00 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ κ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ 50,00 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΗΒΩΝ & ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ  
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50,00 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ, & ΑΙΓΙΝΗΣ  
κ. ΕΦΡΑΙΜ 50,00 €

ΜΟΥΖΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20,00 €

ΜΠΙΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 100,00 €

ΜΠΛΑΘΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ 170,00 €

ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,00 €

ΝΙΚΑΣ ΟΘΩΝ 20,00 €

ΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΕΡΕΑΣ 30,00 €

ΞΕΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ  40,00 €

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ 20,00 €

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ 20,00 €

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 20,00 €

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20,00 €

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΕΡΕΑΣ 50,00 €

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20,00 €

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  40,00 €

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20,00 €

ΠΑΠΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 40,00 €

ΠΑΠΑΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 40,00 €

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €

ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  20,00 €

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  15,00 €

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 20,00 €

ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΙΕΡΕΑΣ 20,00 €

ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΕΡΕΑΣ 20,00 €

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 30,00 €

ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15,00 €

ΠΛΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 30,00 €

ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €

ΠΡΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20,00 €

ΣΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00 €

ΣΕΡΜΙΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40,00 €

ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 30,00 €

ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΕΡΕΑΣ 30,00 €

ΣΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 20,00 €

ΣΠΡΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30,00 €

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  20,00 €

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΕΡΕΑΣ 20,00 €

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ  70,00 €

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50,00 €

ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 20,00 €

ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10,00 €

ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΦΩΤΗΣ 40,00 €

ΤΡΑΝΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  20,00 €

ΤΣΙΑΚΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 20,00 €

ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ  50,00 €

ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40,00 €

ΦΑΡΑΩ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  40,00 €

ΦΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ 20,00 €

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 20,00 €

ΧΑΛΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΕΡΕΑΣ  40,00 €

ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 100,00 €

 

ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 20,00 €

ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 20,00 €



Δημ. Κυριακόπουλου ΒΙΟΣ… ΑΒΙΩΤΟΣ. Αθήνα 2016 

Του Μιχάλη Καλλαρά  

Το νέο βιβλίο του αγαπητού ομογάλακτου και φίλου Δη-
μήτρη Κυριακόπουλου προκάλεσε σε όλους μας ένα θε-
τικό ξάφνιασμα. Είναι πολύ διαφορετικό από τα άλλα του 
έργα και ξεφεύγει από τα παραδοσιακά γραμματολογικά 
είδη. Yπηρετεί όμως τον ίδιο στόχο με αυτά, δηλ. την προ-
βολή της παράδοσης του τόπου του.

Είναι ένα βιβλίο «εξομολογητικό», ένα γλαφυρό και πο-
λύ ενδιαφέρον αφήγημα που συγγενεύει περισσότερο με 
την αυτοβιογραφία. Σ’ αυτό ο συγγραφέας, όπως γράφει 
στη σελ. 9 του βιβλίου, αποτίνει «φόρο τιμής» στον θείο του 
«τον 95χρονο μπαρμπα-Παναγιώτη, που ζει και ονειρεύεται 
την ανηφορική και καρποφόρα πορεία του αιώνιου βίου του 
στον πιο συμπυκνωμένο αιώνα της ανθρωπότητας…». 

Το Βίος… αβίωτος είναι «ο βίος και η πολιτεία», η πη-
γαία ιστορία ζωής ενός ταπεινού αλλά ευφυούς και πει-
σματάρη αγωνιστή, που αφηγείται με νοσταλγία και ιδιαί-
τερη συγκίνηση τη ζωή και τις περιπέτειές του από την 
παιδική του ηλικία ως τα γεράματα. Πώς κατάφερε, με τη 
δύναμη της ψυχής του, την ευρηματικότητά του, το πά-
θος του για δημιουργία και τη μεγάλη του θέληση για αγώ-
να να επιβιώσει μέσα σε συνθήκες αντίξοες, σε μια Ελλά-
δα με τεράστιες αναστατώσεις και αλλαγές, κοινωνικές 
και πολιτικές. 

Ενός χαρακτήρα αγέρωχου, παλικαρίσιου, λεβέντικου, 
χριστιανικού κι ευλογημένου, που αγωνίζεται με αυτα-
πάρνηση για την προκοπή του, χωρίς να αδικεί ούτε να 
παραβιάζει την ηθική τάξη. 

Ενός πολεμιστή της ζωής, που δεν υποκύπτει στα γε-
γονότα αλλά αντιμετωπίζει με θάρρος τις δυσκολίες και 
τα εμπόδια που ορθώνονται μπροστά του μέχρι την τελι-
κή επικράτηση. 

Στόχος του συγγραφέα είναι, όπως αναφέρει στον Πρό-
λογό του:

«Να μνημονεύουμε τα λόγια και τα έργα των πατέρων 
μας, όλων εκείνων που πολέμησαν στη βιοπάλη για ψωμί 
και προκοπή και στα πεδία των μαχών για την εθνική μας 
ελευθερία.

Να “ξεπατικώσουμε”, να αντιγράψουμε, ώστε να κατέ-
χουμε αύριο τα αθλήματά τους τούτα στους χώρους της κα-
θημερινής βιοποριστικής μας προσπάθειας, αλλά και στη 
δημόσια ζωή…».

Μαζί με την αφήγηση του κεντρικού ήρωα, περικλείο-
νται και ακόμα δύο αφηγήσεις υπαρκτών προσώπων: του 
μπαρμπα-Αγγελή, που εξιστορεί το χρονικό της ομηρίας 
του στα ναζιστικά στρατόπεδα, και του μπαρμπα-Γιάννη, 
που πολέμησε στον Εμφύλιο στο Βίτσι, αιχμαλωτίσθηκε 
από τον Δημοκρατικό Στρατό και εξορίστηκε στην Αλβα-
νία για μια ολόκληρη επταετία… Αδέσμευτοι κι οι δυο κι 

ελεύθεροι, φίλοι με 
την υπέροχη φύση της 
πάτριας γης, ανεβα-
σμένοι στις βουνο-
κορφές, στα πυκνά 
δάση και στα ξέφωτα 
διάσελα, αγωνίζονταν 
για τα απλά, τα καθη-
μερινά, τα ανθρώπινα 
πράγματα. Η τύχη 
όμως δεν τους βοήθη-
σε. Ταλαιπωρήθηκαν 
πολύ κι οι δυο. Δεν 
έχασαν, όμως, στην 
πολύκαιρη ταλαιπω-
ρία τους ποτέ το ηθι-
κό τους αλλά άντεξαν και στο τέλος βγήκαν νικητές. 

Οι αφηγήσεις και των τριών δεν έχουν κίνητρα εγωι-
στικά. Χωρίς έπαρση και διάθεση αυτοπροβολής, περι-
γράφουν την πάλη των βασανισμένων ανθρώπων της αρ-
καδικής γης, της φτωχότερης περιοχής της χώρας μας, με 
ένα σωρό «στοιχειά» που τους εμποδίζουν και, τελικά, την 
επικράτηση και την προκοπή τους. 

Ο αγώνας εκείνη την εποχή ήταν πολύ σκληρός για 
όλους. Με δυσκολία «έβγαινε το μεροκάματο». Άντρες 
και γυναίκες στη δουλειά απ’ την ανατολή μέχρι τη δύση 
του ήλιου να λιώνουν απ’ την κούραση. Απ’ την άλλη, 
επικρατούσε αβεβαιότητα για το μέλλον, πόλεμοι, Κατο-
χή, ξενιτιά, Εμφύλιος κ.λπ. Καημοί, σαράκι μαύρο, πικρό 
μοιρολόι…

Ο μπαρμπα-Παναγιώτης, θεριό ανήμερο που διψούσε 
για προκοπή, ξενιτεύτηκε, νέος ακόμα, στην Αθήνα για 
να έχει δουλειά κι εγκαταστάθηκε εκεί. Στόχος του ήταν 
να επιβιώσει με τις δικές του δυνάμεις, την τίμια εργασία 
του, να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής του ίδιου και των συ-
νανθρώπων του και να γίνει χρήσιμος για τον τόπο του. 
Και τα κατάφερε να φτιάξει οικογένεια, σπίτι και βιος ικα-
νό για την αντιμετώπιση των αναγκών του. Όλα αυτά, βέ-
βαια, με αγώνα σκληρό και επίπονο και τιτάνιες προσπά-
θειες. Μέχρι που άλλαξε η κατάσταση. 

Άργησε, βέβαια, ν’ αλλάξει ο τρόπος ζωής στη χώρα, 
να φύγει μαζί του ο απέραντος παλιός κόσμος και να μπει 
στη θέση του ένας καινούργιος. Η αλλαγή αυτή, όμως, τον 
βρήκε λυτρωμένο και ευτυχή, που στα θαλερά γηρατειά 
του χαίρεται δημιουργικά το αποκτημένο με κόπους και 
θυσίες βιος του. Είναι πια ο «αιωνόβιος πατέρας και πα-
τριάρχης, παππούς, θείος αγαπητός, ακάματος και επίμο-
νος αγωνιστής, μικρός το δέμας αλλά και μικρός ήρωας», 

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
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που επιτέλεσε με τη βοήθεια του Θεού στο έπακρο το κα-
θήκον του απέναντι στην οικογένειά του και υπηρέτησε 
αξίες και ιδανικά, όπως η πατρίδα και η θρησκεία.

Ο συγγραφέας δεν προσθέτει ούτε κεραία στα όσα του 
αφηγούνται οι ήρωές του. Τα αφήνει όπως του τα είπαν. 
Αυτή είναι η μεγαλύτερη αρετή του βιβλίου. Δε χάλασε 
ούτε και ωραιοποίησε κάτι. Η μόνη του παρέμβαση ήταν 
στη γλωσσική του διαμόρφωση και μόνο. 

Η αφήγηση γίνεται σε πρώτο ενικό πρόσωπο, γι’ αυτό 
είναι ζωντανή. Έχεις την αίσθηση ότι κάθεται δίπλα σου 
ο μπαρμπα-Παναγιώτης κι εσύ ακούς με προσοχή όλη του 
την προσωπική εξομολόγηση, προσέχοντας να μη σου ξε-
φύγει τίποτα. Εντύπωση σου προκαλεί ο φυσικός, ο αυ-
θόρμητος, ο αδασκάλευτος ρεαλισμός του στην περιγρα-
φή των γεγονότων. Πλάθει με ζωντάνια και επική αναγλυ-
φικότητα τους ανθρώπους και τα ιστορήματά του. Ακού-
γοντάς τον καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι που ζωγραφί-
ζει δεν είναι απλά ιστορικά σχήματα και καλούπια ιδεα-
λιστικά, αλλά δυνατές και πολυτάραχες ψυχές που επι-
βίωσαν μέσα από πολλές περιπέτειες και σε ένα κοινωνι-
κό πλαίσιο εχθρικό… Μέσα από αυτή την εξομολόγηση 
περνούν πολλά στοιχεία από την ιστορική, την πολιτική 
και την κοινωνική πραγματικότητα της πολύπαθης χώρας 
μας, πολύ χρήσιμα σε ιστορικούς και κοινωνιολόγους.

Παράλληλα, το βιβλίο έχει τεράστιο λαογραφικό εν-
διαφέρον (επαγγέλματα, συνήθειες της ζωής στο χωριό 
και στην πόλη, ήθη, έθιμα, γιορτές, πανηγύρια, οι ρόλοι 
μέσα στην οικογένεια, η θέση της γυναίκας στην κοινω-
νία του χωριού και πολλές άλλες εκδηλώσεις και εκφρά-
σεις του λαϊκού πολιτισμού της περιοχής).

Το σημαντικότερο όλων, όμως, είναι ότι μέσα από τις 
αφηγήσεις των ηρώων ζωντανεύει η αυθεντική και γνή-
σια ντοπιολαλιά της Γορτυνίας, η γλώσσα που μιλιόταν 
παλιά και που σήμερα έχει σχεδόν ξεχαστεί. Μέσα από τον 
μεγάλο θησαυρό της γορτυνιακής διαλέκτου, μπορεί κα-
νείς ν’ ανακαλύψει πλούσιο υλικό για την εξέλιξη της ελ-
ληνικής γλώσσας ανά τους αιώνες. Το περίεργο είναι πως 
και ο ίδιος ο αφηγητής έχει συνείδηση της πολυτιμότητας 
της αρκαδικής του φωνής και απαιτεί από τον συγγραφέα 
να σεβαστεί την επιθυμία του: 

«Και πούεισαι;», του λέει. « Εφτούνα που είπαμε, να 
ν’ τα γράψεις όπως ακριβώς τ’ άκουσες. Στη γλώσσα μας 
την όμορφη. Όχι ανοστίλες του ράδιου και Αθηναίικα…»!

Σε γενικές γραμμές το Βίος… αβίωτος είναι ένα βιβλίο-
θησαυρός. Ένα βιβλίο βιωματικό, γεμάτο ουσία ζωής, που 
πρέπει να διαβαστεί απ’ όλους. Αξίζουν πολλά συγχαρη-
τήρια στον ακάματο συγγραφέα του, που αγαπά με πάθος 
τον τόπο του και υπηρετεί με αυταπάρνηση τον λαϊκό μας 
πολιτισμό.

 
* Ο Δημήτρης Κυριακόπουλος του Κυριάκου κατάγεται 

από το Περδικονέρι Γορτυνίας. Υπηρέτησε στη Μέση Εκ-

παίδευση ως καθηγητής Μουσικής από το 1980 μέχρι τη 
συνταξιοδότησή του. Υπήρξε διακεκριμένος μουσικολόγος 
και καλλίφωνος τραγουδιστής και ψάλτης. Παράλληλα 
άσκησε με μεγάλη επιτυχία αξιόλογο συγγραφικό έργο, 
όπου ξεδίπλωσε τις μεγάλες του δυνατότητες και το λογο-
τεχνικό ταλέντο του. Είναι δεινός χειριστής της γραφίδας 
και τέλειος γνώστης της ελληνικής γλώσσας. Όσοι από μας 
έχουν μελετήσει τα βιβλία του, αναγνωρίζουν αυτές τις αρε-
τές, καθώς και την εργατικότητα και τη συνέπειά του.

Το πλούσιο συγγραφικό του έργο έχει ως εξής:
1. 170 Γορτυνιακά Δημοτικά τραγούδια: Παρουσίαση 

με μεταγραφή στη Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή σημειογρα-
φία με πλήρη μουσικολογικά και λαογραφικά στοιχεία. (Έκ-
δοση της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών, 1992).

2. 32 Αρκαδικά μοιρολόγια (Πελοποννησιακά τ. ΚΒ 
1996-97)

3. Δύο Γορτυνιακά μοιρολόγια (Γορτυνιακά τ. Γ΄1999)
4. Περδικονέρι Γορτυνίας και οι συνοικισμοί του(Τόμος 

Ά ). Ά  Βραβείο (Έπαινος) της Ακαδημίας Αθηνών με ποσό 
400.000 δραχμών.

5. Περδικονέρι Γορτυνίας και οι συνοικισμοί του. Παρα-
λειπομενα (Τόμος Β )́

6. Τα τραγούδια του γάμου
7. Συνεργασίες λαογραφικού περιεχομένου σε πολιτι-

στικά περιοδικά
8. Μελίρρυτος Ξυνωρίς: Ιωάννης και Δημήτριος Πανα-

γιωτόπουλος-Κούρος, το οποίο παρουσιάσαμε σε προηγού-
μενο φύλλο.

Εκτός αυτών, συμμετείχε, με υπουργική απόφαση, ως 
μέλος της Επιτροπής για τη Βελτίωση των Αναλυτικών Προ-
γραμμάτων των Μουσικών Σχολείων (1993). Χρημάτισε ιε-
ροψάλτης σε πολλούς ναούς των Αθηνών, μέλος χορωδιών 
και σολίστας, καθώς και καθηγητής βυζαντινής και ευρω-
παϊκής μουσικής σε διάφορα ωδεία («Πεντατονικό Ωδείο 
Χαϊδαρίου», «Ρωμανός ο Μελωδός» και Διευθυντής στο 
Δημοτικό Ωδείο Σερβίων Κοζάνης). Σήμερα διευθύνει το 
«Θουκυδίδειο Ωδείο Καλαμακίου».

Διάθεση από τον συγγραφέα στο τηλ.: 210 9429394

Όσοι δεν έχουν παραλάβει  
το Λεύκωμα να επικοινωνήσουν  

με τον κ. Μιχάλη Μαρινό  
στο τηλ.: 6944 581583 για  
να τους αποσταλεί χωρίς  

καμία οικονομική επιβάρυνση.
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Στο κείμενο που αρχίζει να αναπτύσσεται, θα το παίξω 
«σκεπτόμενος». Θα σερβίρω εξυπνάδες, θα καταθέ-

σω διαπιστώσεις και θα υποδείξω προϋποθέσεις και συμ-
βουλές. Άκου λοιπόν, φίλε μου, και έχε υπόψη σου:

Αν προσπαθήσεις με έντονο τρόπο να επιδείξεις εκεί-
να που διαθέτεις, κινδυνεύεις να φανερώσεις εκείνα που 
σου λείπουν.

Όταν πιστέψεις πως βρήκες μια λύση, πρέπει να δεις 
και ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα.

Όταν φέρνεις κάποιον σε δύσκολη θέση, δε σημαίνει 
πως κάνεις πιο εύκολη τη δική σου.

Πριν αναζητήσεις την ίαση, μάθε ποια είναι η αρρώ-
στια σου. Με άλλα λόγια, πριν πάρεις το φάρμακο, μάθε 
ποια ασθένεια θέλεις να γιατρέψεις.

Πριν αποφασίσεις να φύγεις από κάπου, σκέψου και 
πού θα πας. Η φυγή είναι μορφή άμυνας αλλά και ναρκο-
πέδιο. Είναι και λιποταξία.

Πριν αρχίσεις μια έρευνα, πρέπει να ξέρεις και τι ψά-
χνεις να βρεις.

Πριν φορτώσεις τον γάιδαρο, μάθε πόσο αντέχει η ρά-
χη του. Πριν αγοράσεις γλόμπους, κοίτα αν έχεις ρεύμα.

Μην υπόσχεσαι, αν δεν έχεις καταλάβει τι ακριβώς σου 
ζήτησαν. Κυρίως, γιατί σ’ το έχουν ζητήσει.

Προσοχή στις απαιτήσεις μας. Μερικές φορές επιθυ-
μούμε κάτι που δεν υπάρχει. Διεκδικούμε κάτι που δεν το 
χρειαζόμαστε. Στην εποχή μας δεν έχει σημασία τι είσαι, 
αλλά με ποιον είσαι. Δεν υπολογίζεται πόσος είσαι αλλά 
πόσος κατάφερες να φαίνεσαι.

Όμως πρόσεξε τις παγίδες. Αν δεν ξέρεις πόσος είσαι 
και τι είσαι, δε θα μάθεις και τι σε θέλουν. Κυρίως, πόσο 
σε χρειάζονται. Αυτά και η αλήθεια να λέγεται. Η αλή-
θεια, βεβαίως, εξυπηρετεί τη συμπεριφορά μας και ξεκα-
θαρίζει το τοπίο των διαθέσεών μας. Πλην όμως, όχι μι-
σόλογα. Και να θυμάσαι. Για να πεις τη μισή αλήθεια, πρέ-
πει να ξέρεις και την άλλη μισή.

Σπουδαία αρετή και η ειλικρίνεια. Γι’ αυτό κι ακούς με-
ρικούς να κομπάζουν: «Α, εγώ τα λέω έξω απ’ τα δόντια». 

Βρε, ποια δόντια; Εδώ και δέκα χρόνια είσαι φαφούτης.
Ακούς τον άλλο και προβάλλει το καθαρό του πρόσω-

πο. Και «καθαρίζει αυτοπροσώπως, γιατί το πρόσωπο εί-
ναι σπαθί». Αναρωτήθηκες, όμως, γιατί λέμε ότι το πρό-
σωπο είναι σπαθί; Όταν το πρωτοείπαμε, δεν είχε βρεθεί 
ακόμη το πιστόλι.

Ας ασχοληθούμε και λίγο με τα ουσιώδη χαρακτηρι-
στικά της φυλής μας. Οι Νεοέλληνες χωρίζονται σε δύο 
μεγάλες κατηγορίες πολιτών. Σ’ αυτούς που φιλοδοξούν 

να πετύχουν το καλύτερο και σε όσους προσπαθούν 
ν’ αποφύγουν το χειρότερο. Υπάρχουν ασφαλώς και όσοι 
αγνοούν τι είναι καλύτερο και σε τι διαφέρει από το χει-
ρότερο. Απαισιοδοξία; Ίσως.

Επισημαίνω ακόμη έναν σοβαρό διαχωρισμό. Όχι σε 
δεξιούς κι αριστερούς, γαύρους και βαζέλες. Αλλά σε κεί-
νους που πέτυχαν και σε όσους απέτυχαν. Όταν πετύχεις, 
δηλώνεις και ό,τι σε βολεύει.

Ασφαλώς, οι άντρες αυτής της χώρας εμπίπτουν σε δύο 
ακόμη κατηγορίες. Στα μωρά και στους μωρούς. Είναι πο-
λύ διαφορετικό να σε αποκαλέσουν μωρό και όχι μωρέ.

Εμείς οι Νεοέλληνες δε διδαχτήκαμε πότε μια δυσκολία 
είναι εύκολη και πότε μια ευκολία είναι δύσκολη. «Με τη 
δύναμη του Θεού», λέμε κάθε τόσο. Όμως γιατί την επικα-
λούμεθα, όταν φτάνει και περισσεύει η δική μας; Ας μην ξε-
χνούμε. Οι Έλληνες σέβονται ή χρησιμοποιούν τους ισχυ-
ρούς, προσδοκώντας να γίνουν οι ίδιοι ισχυρότεροι. Α, και 
για να μην το ξεχάσω. Πότε στην Ελλάδα μια γυναίκα της 
τέχνης και των μίντια θεωρείται σπουδαίο πρόσωπο; Όταν 
μαθαίνει από τις εφημερίδες με ποιον είναι ερωτευμένη. Από 
τα περιοδικά ποιον θα παντρευτεί και ποιον κεράτωσε. Και 
στο κομμωτήριό της, τι δουλειά ετοιμάζεται να κάνει.

Εμείς οι Νεοέλληνες θέλουμε να περνιόμαστε για ρεα-
λιστές. Γι’ αυτό λέμε «καλώς εχόντων των πραγμάτων» 
και όχι «καλώς εχόντων των προσώπων». Αστείο; Μπο-
ρεί. Όμως η αστεία πλευρά των πραγμάτων είναι πολύ σο-
βαρό θέμα.

Πολύ συχνά μας κυριεύει και η πλεονεξία. Και ενώ διεκ-
δικούμε τα περισσότερα, δεν έχουμε ζυγίσει τα λιγότερα. 
Στόχος όλων λοιπόν τα περισσότερα. Μέσα απ’ αυτά ανα-
ζητούμε την ευημερία. Όμως, όταν εμείς λέμε ευημερία, εν-
νοούμε… ευνυκτία. Πολλοί γυρίζουμε σπίτι μας αφού ξη-
μερώσει. Ο λαός μας χαρακτηρίστηκε ο πιο ξενύχτης λαός 
του κόσμου. Η παροιμιακή έκφραση «μεροδούλι μεροφάι» 
έγινε κακοδούλι νυχτοφάι. Ευτυχώς που πλάκωσε η κρί-
ση και σώθηκαν οι οικογένειες. Η ανεργία καλπάζει τόσο 
γρήγορα, ώστε δε βρίσκεις εργαζόμενο να κάνεις απεργία.

Εμείς οι Νεοέλληνες πειθαρχούμε και σε μερικές βασι-
κές αρχές. Από τα εξήντα και πάνω η γυναίκα ψάχνει να 
βρει τον Θεό και ο άντρας την πληγωμένη του αξιοπρέπεια.

Είπα όμως «Θεό» και θυμήθηκα τις υποχρεώσεις μας. 
Όποιος θέλει να φτάσει στον Θεό, να κάνει σκάλα τον 
εαυτό του. Να μεθοδεύσει τις επιθυμίες του, τη συμπερι-
φορά του, τις απαιτήσεις του. Μη ζητάς πολλά από τον 
Μεγαλοδύναμο. Άσε να σ’ τα δώσει Αυτός. Διαθέτει και 
φιλότιμο και διάθεση.

Να τα πούμε;

Συμβουλές, διαπιστώσεις και προϋποθέσεις

Άδει ο Κώστας Μπιλίρης
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Η νηστεία είναι μια προετοιμασία και ανάταση της ψυχής 
για υποδοχή και βίωση κάποιου μεγάλου γεγονότος.

Ο Μωυσής νήστεψε σαράντα ημέρες για να υποδεχτεί 
τις πλάκες του Νόμου.

Ο προφήτης Δανιήλ νήστεψε σαράντα ημέρες για να 
υποδεχτεί κάποιο όραμα.

Ο Χριστός νήστεψε σαράντα ημέρες για να υποδεχτεί 
ο κόσμος το έργο του.

Εμείς οι χριστιανοί νηστεύουμε τα Χριστούγεννα για 
να υποδεχτούμε τη σάρκωση του Θεού-Λόγου, να υπο-
δεχτούμε τον Σταυρό, την Ανάσταση, το θαύμα των Απο-
στόλων και την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Το πρόβλημα είναι: πώς νηστεύουμε; Η νηστεία είναι 
ωφέλιμη και αναγκαία, όταν συνυπάρχει με τις αδελφές 
της και δεν παραμένει μοναχοπαίδι, διότι τότε αντί για 
καλό κάνει κακό.

Ποιες είναι οι αδελφές της νηστείας;
Η πρώτη είναι η εγκράτεια. Να νηστεύει η κοιλιά, η 

γλώσσα από λογισμούς αμαρτωλούς, να νηστεύουν τα μά-

τια από βλέμματα πονηρά, τα αυτιά από άσματα αισχρά, 
να νηστεύει η σάρκα από πράξεις αμαρτωλής ηδονής.

Η δεύτερη είναι η σωφροσύνη. Να ζει ο άνθρωπος με 
φρόνηση, κοσμιότητα, αυτοκυριαρχία, εγκράτεια, νηφα-
λιότητα, αγνότητα και μετριότητα επιθυμιών.

Η τρίτη είναι η ελεημοσύνη. Νηστεία δεν είναι η αλ-
λαγή τροφής αλλά η λιτότητα και η οικονομία για ελεη-
μοσύνη.

Η τέταρτη είναι η συγγνώμη και η συγχωρητικότητα. 
Τι το όφελος να νηστεύεις αλλά να μη μιλάς με συγγενείς 
και γείτονες!!!

Η πέμπτη είναι η λατρεία. Δεν υπάρχει νηστεία χωρίς 
λατρεία και έξω από την ορθόδοξη λατρεία. Ο ιερός Χρυ-
σόστομος λέει: «Σε αγαπώ, λατρεία, γιατί συγκεντρώνεις 
τους χριστιανούς στην εκκλησία» (ΕΠΕ 8,98).

Η έκτη και σπουδαιότερη είναι η μετάνοια. Νηστεία 
μετά δακρύων και εξομολόγηση αμαρτημάτων.

Τότε μόνο η νηστεία είναι ωφέλιμη και αναγκαία, όταν 
συνυπάρχει με τις ανωτέρω αναφερόμενες αδελφές της.

Ψυχωφελή Θέματα
Η ωφέλεια της νηστείας

Του Σπύρου Μεσσηνιώτη, Θεολόγου-Νομικού  

Από την κοπή της πίτας. Ο σεβασμιώτατος Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος εν μέσω του προέδρου της Ένωσης  
κ. Αθ. Ψυχογιού, του πρωτ. Γεωργίου Μπλάθρα, του πρωτ. Ανδρέα Μαρκόπουλου και του Γ. Γιαννακόπουλου.


