
Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η επταήμερη 
εκδρομή της Ένωσης Αποφοίτων στην Κωνσταντι-

νούπολη, από 18 έως 24 Ιουνίου, όπως ακριβώς είχε προ-
γραμματιστεί. 

Την Τρίτη 18 Ιουνίου, στις 07.30 π.μ., συγκεντρωθή-
καμε στην Πλατεία Ομονοίας οι απόφοιτοι με τις συζύ-
γους μας αλλά και φίλους μας και επιβιβαστήκαμε στο 
πούλμαν με πρώτο προορισμό την Κομοτηνή. Διανείμα-
με σε όλους το πρόγραμμα της εκδρομής καθώς και ένα 

εξασέλιδο φυλλάδιο με γενικές πληροφορίες και εικόνες 
για τα πιο σημαντικά μνημεία που επρόκειτο να επισκε-
φθούμε. Από την πρώτη στιγμή αναδύθηκε το ευχάριστο 
κλίμα που θα επικρατούσε. Ο Γιαννακόπουλος άρχισε τα 
ανέκδοτα, και τη σκυτάλη πήρε στη συνέχεια ο παπα-Κυ-
ριάκος, επίσης με ανέκδοτα και δημοτικά τραγούδια, πα-
ρόλο που είχε ξυπνήσει από τις 04.00 π.μ. για να έλθει από 
την Τρίπολη. Συμπαραστάτες τους κατά διαστήματα ήταν 
οι Θ. Πριλής και Τ. Kαγκαράς. 
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Αφού σταματήσαμε στα Οινόφυτα, στη Λάρισα και 
στη Mου σθένη Καβάλας για καφέ και φαγητό, φθάσαμε 
το απόγευμα στην Κομοτηνή, όπου και δια νυκτερεύσαμε 
στο ξενοδοχείο Chris & Eve (Α΄ κατηγορίας). 

Την Τετάρτη, μετά το πρωινό, αναχωρήσαμε για την 
Κωνσταντινούπολη. Μετά τους απαραίτητους ελέγχους 
στα σύνορα εισήλθαμε στο τουρκικό έδαφος. Κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού μας, ο συντάκτης αυτού του κειμέ-
νου ανέφερε λίγα στοιχεία για τον Έβρο, την Αδριανού-
πολη και την αρχαία Ραιδεστό. Περάσαμε μέσα από τη 
Ραιδεστό, όπου θαυμάσαμε τα ωραία και περιποιημένα, 
πολύχρωμα παρτέρια της. 

Το απόγευμα, φθάσαμε στην Κωνσταντινούπολη, συ-
ναντήσαμε την ξεναγό μας, την κυρία Χούλια, και, επει-
δή είχαμε χρόνο, επισκεφθήκαμε την Αιγυπτιακή Αγορά, 
προς τέρψιν όλου του γυναικείου φύλου! 

Αφού ικανοποιήθηκαν οι πρώτες επιθυμίες για ψώνια, 
καταλύσαμε στο ξενοδοχείο Clarion Hotel Golden Horn 
4*, όπου δειπνήσαμε και διανυκτερεύσαμε. 

Την Πέμπτη το πρωί ξεκίνησε η ξενάγησή μας από την 
Πλατεία του Σουλτάν Αχμέτ, όπου παλαιότερα υπήρχε ο 
Βυζαντινός Ιππόδρομος, ένας χώρος ψυχαγωγίας αλλά και 
τόπος δημόσιας εκφράσεως και διαμαρτυρίας (εδώ έγινε η 
Στάση του Νίκα και ακολούθησε η σφαγή περίπου 30.000 
στασιαστών). Εδώ σώζεται και ο Τρικάρηνος Όφις, μία ορει-
χάλκινη στήλη, που φιλοτεχνήθηκε το 478 π.Χ. Αποτελού-
σε ανάθημα των Ελλήνων στους Δελφούς, από τα λάφυρα 
που συγκέντρωσαν μετά τη νίκη τους στις Πλαταιές επί 
των Περσών, το 479 π.Χ., και ήταν αφιερωμένη στον Ναό 
του Απόλλωνα στους Δελφούς. Πάνω στη στήλη είναι χα-
ραγμένα τα ονόματα των 31 ελληνικών πόλεων που έλα-
βαν μέρος στη μάχη. Τη στήλη αυτή ο Μέγας Κωνσταντί-
νος τη μετέφερε στη νέα πρωτεύουσα, με στόχο τον εξω-
ραϊσμό της πόλης, το 324 μ.Χ. Δίπλα υπάρχει ο Οβελίσκος 
του Θεο δόσιου Α΄ (αρχαίος οβελίσκος του Φαραώ Τούθ-
μωσι Γ΄) που μεταφέρθηκε από την Αίγυπτο από τον Αυ-
τοκράτορα Θεοδόσιο το 390 μ.Χ. σε ανάμνηση των πολε-
μικών του κατορθωμάτων. Στο σημείο αυτό άρχισε να ψι-
χαλίζει, αλλά ευτυχώς για πολύ λίγο. 

Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε το αριστούργημα του 
Ιουστινιανού και της Ορθοδοξίας, την Αγια-Σοφιά. Ανε-
γέρθηκε το διάστημα 532-537 μ.Χ. με αρχιτέκτονες τον 
Ανθέμιο από τις Τράλλεις και τον Ισίδωρο από τη Μίλη-
το. Στο προαύλιο υπήρχε κρήνη με την καρκινική επιγρα-
φή ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ. Η κύρια εί-
σοδος φέρει το γράμμα Ι = Ιουστινιανός. Δεξιά του εσω-
νάρθηκα υπάρχει η αυτοκρατορική πύλη, από την οποία 
εισέρχονταν στον ναό μόνο ο Αυτοκράτορας και ο Πα-
τριάρχης. Ο τρούλος, ένα απαράμιλλο αριστούργημα τε-
χνικής, έχει 40 παράθυρα και στηρίζεται σε ημιθόλια. Ο 
ναός έχει 102 κίονες, ενώ κάτω από το δάπεδο υπήρχε δε-
ξαμενή νερού για καθαρό πόσιμο νερό και για αντισεισμι-
κή προστασία. Τα καταπληκτικά ψηφιδωτά και η τέλεια 
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ακουστική του ναού έκαναν τον Ιουστινιανό να αναφω-
νήσει «Νενίκηκά σε, Σολομών». 

Ο ναός λεηλατήθηκε από τους σταυροφόρους το 1204 
μ.Χ., μετατράπηκε σε τζαμί το 1453 μ.Χ. και έγινε μουσείο 
το 1934 μ.Χ. Ο Σουλτάνος Σελίμ έδωσε εντολή να καλυ-
φθούν τα ψηφιδωτά με παχύ στρώμα κονιάματος με απο-
τέλεσμα να καταστραφούν ανεπανάληπτα έργα τέχνης. 
Σήμερα η Αγια-Σοφιά βρίσκεται υπό την προστασία της 
Unesco και γίνονται προσπάθειες να αποκατασταθούν τα 
ψηφιδωτά που καλύφθηκαν. 

Στη συνέχεια, καθίσαμε για καφέ σε παρα κεί μενα κα-
ταστήματα και ακολούθησε η επί σκεψή μας στο Τοπ Καπί, 
που εκτείνεται σε 700 στρέμματα. Το κτιριακό συγκρότη-
μα αναπτύσσεται γύρω από τρεις αυλές και αποτελούσε 
κατοικία των σουλτάνων μέχρι το 1856 μ.Χ. Στην πρώτη 
αυλή η είσοδος ήταν ελεύθερη. Στη δεύτερη κυκλοφορού-
σαν όσοι δούλευαν στο παλάτι. Εδώ υπήρχαν τα μαγει-
ρεία, 6 μεγάλοι χώροι με ξεχωριστές καμινάδες για την 
παρασκευή 5.000 μερίδων φαγητού ημερησίως. Απέναντι 
από τα μαγειρεία υπήρχε το χαρέμι με μαύρους υπηρέτες 
για τον έλεγχο της γνησιότητας των παιδιών (αν ο μαύ-
ρος υπηρέτης ερχόταν σε ερωτική επαφή με κάποια από 
το χαρέμι, το παιδί θα ήταν μαύρο, οπότε θα καταδεικνυό-
ταν η απιστία!). Στην τρίτη αυλή έμενε και κυκλοφορού-
σε μόνο ο Σουλτάνος. Εδώ βρίσκονταν τα ιερά κειμήλια 

και το «διαμάντι του κουταλά» (λέγεται ότι ένας έμπορος 
αγόρασε το διαμάντι από κάποιον που αγνοούσε την αξία 
του, δίνοντάς του δύο κουτάλες). Υπάρχουν και άλλες αί-
θουσες, όπως η ντιβάν, όπου γίνονταν συζητήσεις μετα-
ξύ σουλτάνου και βεζίρηδων. Μετά το τέλος της ξενάγη-
σης επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέ-
ρευση. 

Την Παρασκευή, στις 08.15 π.μ., αναχωρήσαμε για τη 
Μονή της Χώρας. Στον εσωνάρθηκα σώζονται ψηφιδωτά 
με τον βίο της Θεοτόκου, ενώ υπάρχει μια σπάνια παρά-
σταση «Η Θεο τόκος Επταβηματίζουσα». Υπάρχουν επίσης 
παραστάσεις με τη Γέννηση, τη Βάπτιση και την Απόρρι-
ψη των Πειρασμών του Σατανά από τον Χριστό. Έπειτα επι-
σκεφθήκαμε τη Μονή των Βλαχερνών, όπου ετελείτο Θεία 
λειτουργία. Στον χώρο αυτό ψάλθηκε ο Ακάθιστος Ύμνος, 
όταν η πρωτεύουσα κινδύνευσε να κυριευθεί από τους Αβά-
ρους το 726 μ.Χ. 

Αμέσως μετά κατευθυνθήκαμε στο Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο. Προσκυνήσαμε στον Ναό του Αγίου Γεωργίου, 
όπου βρίσκονται λείψανα του Μ. Βασιλείου, του Ι. Χρυσο-
στόμου και του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, και στις 
11.45 π.μ. μας δέχθηκε η Α.Θ.Π. κ.κ. Βαρθολομαίος. Στη 
σύντομη ομιλία του ευχαρίστησε όλους μας για την επίσκε-
ψή μας στη Μητέρα Εκκλησία, συνεχάρη την Ένωση Απο-
φοίτων και ιδιαίτερα τον Πρόεδρό μας, γιατί κρατάει σε 

Με την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίο.
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επαφή τους ομογάλακτους, και έκανε αναφορά στους Χαλ-
κίτες ομογάλακτους, που μέσω της «Εστίας» τους κρατούν 
τους δεσμούς των Αποφοίτων της Σχολής (Χάλκης), η οποία 
δυστυχώς έχει κλείσει εδώ και 48 χρόνια, ενώ τόνισε ότι ελ-
πίζει σε άνοιγμά της για ανάδειξη στελεχών με ευρύτητα 
πνεύματος. Στη συνέχεια, μοίρασε σε όλους μας έναν σταυ-
ρό, βγάλαμε αναμνηστικές φωτογραφίες, ευχηθήκαμε κα-
λό καλοκαίρι και αναχωρήσαμε για τον Ναό της Ζωοδό-
χου Πηγής (Μπαλουκλή). 

Πρόκειται για γυναικείο μοναστήρι και κτίστηκε από 
τον Αυτοκράτορα Λέοντα. Στο υπόγειο βρίσκεται Πηγή 
με Αγίασμα, ενώ από εδώ διαδόθηκε σε όλη την Ορθοδο-
ξία ο εικονογραφικός τύπος της Παναγίας Ζωοδόχου Πη-
γής. Στον περίβολο του ναού βρίσκονται οι τάφοι των Πα-
τριαρχών, ενώ το δάπεδο της αυλής είναι στρωμένο με 
πλάκες από μνήματα, όπου πάνω τους είναι γραμμένα σο-
φά ρητά. Κατέγραψα το παρακάτω: «Του βίου μας το θο-
λερόν και ταραχώδες κύμα, εις τούτο, φίλε, το σκληρόν συ-
ντρίβεται το μνήμα». Το όνομα Μπαλουκλή προέρχεται 
από την τουρκική λέξη balik, που σημαίνει ψάρι (είναι 
γνωστός ο θρύλος με τα μισοτηγανισμένα ψάρια που έπε-
σαν στη θάλασσα όταν έγινε η Άλωση της Πόλης). 

Στη συνέχεια, μεταβήκαμε στη Σκεπαστή Αγορά για ψώ-
νια. Η Σκεπαστή Αγορά περιλαμβάνει 4.200 καταστήματα 
και 42 εισόδους-εξόδους. Διασχίσαμε κάποιους διαδρό-
μους, βλέποντας, αγοράζοντας και κάνοντας παζάρια!

Αφού περάσαμε εκεί ένα τρίωρο, κατεβήκαμε στην 
αποβάθρα για μια κρουαζιέρα στον Βόσπορο. Είδαμε τα 
ανάκτορα του Χαμίτ, τα πολλά και μεγαλοπρεπή τζαμιά 
που κοσμούν την Πόλη, το φρούριο Ρούμελι Χισάρ, με το 

οποίο οι Οθωμανοί απέκοψαν τον ανεφοδιασμό της Πό-
λης από τον Βόσπορο με φυσικό επακόλουθο την πτώση 
της, καθώς και τις κρεμαστές γέφυρες που ενώνουν τις 
ευρωπαϊκές με τις ασιατικές ακτές. Έτσι τελείωσε και αυ-
τή η ημέρα με την ευχαρίστηση ζωγραφισμένη στα πρό-
σωπα όλων μας. 

Το Σάββατο, στις 09.00 π.μ., πήραμε το καραβάκι της 
γραμμής για Χάλκη. Αποβιβαστήκαμε και με ιππήλατες 
άμαξες ανεβήκαμε στη Θεολογική Σχολή, ενώ κάποιοι 
ήλθαν πεζοί. Μας υποδέχθηκε, μας καλωσόρισε και μας 
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ενημέρωσε σχετικά με τη Σχολή ο  νέος Ηγούμενος, Σε-
βασμιώτατος Κύριλλος (Επίσκοπος Ερυθρών). Βγάλα-
με αναμνηστικές φωτογραφίες και κατεβήκαμε στην πα-
ραλία. Εκεί υπήρχαν δύο περίπτερα των υποψηφίων δη-
μάρχων δίπλα δίπλα, όπου έπαιζαν μουσική και κάποιοι 
χό ρευαν. Στον χορό μπήκε με κέφι ο Γιαννακόπουλος, 
που κέρδισε και ένα καπέλο, και ο παπα-Κυριάκος, που 
πήρε μαζί του και εκλογικό υλικό! Πλέον καυχώνται και 
οι δύο, μάλιστα, ότι συνετέλεσαν με τον τρόπο τους στη 
νίκη του νέου δημάρχου! Στις 13.00 μ.μ. πήγαμε στην 
Πρίγκηπο, περιηγηθήκαμε το νησί με ιππήλατες άμαξες, 
ήπιαμε καφέ, φάγαμε παγωτό και στις 17.00 μ.μ. αναχω-
ρήσαμε για τη βάση μας. Αφού κάναμε βόλτα στην Πλα-

τεία Ταξίμ, στις 20.30 μ.μ. φθάσαμε στο ξενοδοχείο.
Την Κυριακή το πρωί μεταβήκαμε στην Πατριαρχική 

Μεγάλη του Γένους Σχολή, όπου μας υποδέχθηκαν ο διευ-
θυντής κύριος Δημήτρης Ζώτος και ο φιλόλογος-καθη-
γητής της Σχολής κύριος Άγγελος Δελημπάσογλου. 

Μας ξενάγησαν στους χώρους της Σχολής, βράβευσαν 
τον κύριο Ψυχογιό για την ανιδιοτελή του προσφορά στη 
Σχολή και με έκδηλη συγκίνηση αναφέρθηκαν σε γεγονό-
τα που σημάδεψαν τη Σχολή και την προσωπική τους ζωή. 
Στη συνέχεια, επιβιβαστήκαμε στο πούλμαν και πήραμε 
τον δρόμο της επιστροφής. Δια νυκτερεύσαμε στην Κο-
μοτηνή και τη Δευτέρα το πρωί αναχωρήσαμε για την 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 

 Η βράβευση του Προέδρου μας 
από τον Σχολάρχη της Μεγάλης του Γένους Σχολής 

κ. Δ. Ζώτο. 

Αναχώρηση από  
τη Μονή της Παναγίας  

των Βλαχερνών.

Το εσωτερικό της Αγια-Σοφιάς.
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Στο σημείο αυτό οφείλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ψυ-
χογιό, γιατί λόγω της θέσεως και του κύρους του είδαμε και 
συναντήσαμε άτομα που δύσκολα θα συναντούσαμε. 

Πολλά ευχαριστώ αξίζουν στον κύριο Γιαννακόπουλο, 
που πρότεινε, σχεδίασε και υλοποίη σε με τις γνωριμίες 
του αυτό το υπέροχο ταξίδι. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε 
μαζί του DVDs με ελληνικές ταινίες και στικάκια με τρα-
γούδια όλων των ειδών. 

Επίσης, να ευχαριστήσω τον παπα-Κυριάκο, που διέ-
θετε αστείρευτο κέφι και με τα τραγούδια του και τα ανέκ-

δοτά του μας κράτησε συντροφιά και γέμισε ευχάριστα 
το πρόγραμμά μας. Ωστόσο, άξιοι συγχαρητηρίων είναι 
όλοι οι εκδρομείς, γιατί βοήθησαν με τη συνέπειά τους 
ώστε το πρόγραμμα περιηγήσεων να πραγματοποιηθεί με 
τον καλύτερο τρόπο. 

Το κλίμα ήταν τόσο θετικό που ο Πρόεδρός μας πρό-
τεινε να οργανώσουμε εκδρομή στους Αγίους Τόπους. Το 
επικροτούμε και αρχίζουμε ήδη να το ερευνούμε για το 
επόμενο έτος. 

Από αριστερά οι ομογάλακτοι με φόντο την Αγια-Σοφιά: 
π. Παν. Κούρος, Καγκαράς Τάσος, Αδαμόπουλος Κων., π. Λάμπρος Τσιάρας, π. Κυριάκος Λατσώνας, Βασιλόπουλος Γιώργος, 

Ψυχογιός Αθανάσιος, Τσιακούλιας Φίλιππος, Τζαβέλλας Φώτης, Λιότσος Χρίστος και Μουζουρίδης Χαράλαμπος. 

Πάντα ν’ ανταμώνουμε 

σε όμορφα ταξίδια…
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Για την ταχύτερη επικοινωνία των μελών της Ένωσης, παρακαλούμε να μας απο-
στείλετε τα e-mail σας, ώστε να λαμβάνετε άμεσα τις ειδοποιήσεις της Ένωσης.

Η 26η Μαΐου, εορτή της αγίας Φωτεινής της 
Σαμαρείτιδος, συνέπεσε εφέτος με τη διε-

νέργεια των Ευρωεκλογών και των εκλογών 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ήταν φυσικό 
επακόλουθο να μη συγκεντρωθούν αρκετοί 
απόφοιτοι της Σχολής μας στην καθιερωμένη 
συνάντηση που διοργανώνει η Ένωσή μας. 
Παρ’ όλα αυτά, η Ένωση εκπροσωπήθηκε δεό-
ντως από μέλη του Δ.Σ. και άλλους αποφοί-
τους, Κορινθίους και μη. Μετά το πέρας της 
Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, στην οποία 
χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κορίνθου 
κ. Διονύσιος, πλαισιωμένος από ιερείς της Κο-
ρίνθου, η ομάδα των Αποφοίτων επισκέφθηκε 
το κτίριο της Σχολής και στη συνέχεια παρα-
κείμενη καφετέρια για ξεκούραση και συζήτη-
ση. Το περίεργο είναι ότι μιλούσαμε για πολ-
λή ώρα και κανείς δεν ήθελε να φύγει… Τέλος, 
αποχαιρετιστήκαμε και στη συνέχεια σπεύσα-
με να επιτελέσουμε το δημοκρατικό μας δι-
καίωμα της ψήφου. 

ΤΑ ΝΕΑ μασ

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Μετά την εκκλησία κάποιοι προτίμησαν 
στην παραλία της Ιερατικής το απαραίτητο καφεδάκι.
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Το Σάββατο 13 Ιουλίου 2019, μετά το φιλόξενο κάλε-
σμα του Σεβ. Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνου-

ρίας κ. Αλεξάνδρου, παλαιού αποφοίτου της Σχολής μας, 
πραγματοποιήθηκε το δεύτερο αντάμωμα των αποφοί-
των της Εκκλησιαστικής Σχολής και του Εκκλησιαστικού 
Λυκείου Κορίνθου στην Τρίπολη, την καρδιά της Πελο-
ποννήσου. Όπως και η πρώτη, κι αυτή η δεύτερη συνά-
ντηση στέφθηκε από πολύ μεγάλη επιτυχία.

Ένας μεγάλος αριθμός κληρικών και λαϊκών κατέκλυ-
σε από πολύ πρωί τον ιστορικό και περικαλλή Μητροπο-
λιτικό Ναό του Αγίου Βασιλείου. Εκεί τελέστηκε Αρχιε-
ρατικό Συλλείτουργο, χοροστατούντων του Σεβ. Μητρο-
πολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλεξάνδρου και των 
Θεοφιλ. Επισκόπων Ωλένης κ. Αθανασίου και Τεγέας κ. 
Θεοκλήτου (παρέστη συμπροσευχόμενος και ο Μητρο-
πολίτης Ηλείας κ. Γερμανός), πλαισιωμένων από ιερείς 
αποφοίτους της Σχολής, στο πλαίσιο του εορτασμού της 
μνήμης του Επισκόπου Τεγέας Ωφελίμου, ενός εκ των 
συμμετεχόντων στη Δ́  εν Χαλκηδόνι Οικουμενική Σύνο-
δο του 451. Εκείνη την εποχή, ενώ δεν υπήρχαν μεγάλα 
αστικά κέντρα στην κεντρική Πελοπόννησο, φαίνεται ότι 
είχε διαμορφωθεί η εκκλησιαστική διοίκηση σε ισχυρές 

τοπικές Επισκοπές, που εκπροσωπούνταν ακόμα και σε 
Οικουμενικές Συνόδους. 

Στο αναλόγιο έψαλαν μέλη της χορωδίας της Ένωσής 
μας με χοράρχη τον ομότιμο Καθηγητή του ΕΚΠΑ πρω-
τοψάλτη κ. Αθανάσιο Βουρλή. 

Προ της απολύσεως τελέστηκε τρισάγιο υπέρ αναπαύ-
σεως των ψυχών των μακαριστών διδασκόντων και διδα-
σκομένων, καθώς και όλων όσοι υπηρέτησαν στην Ιερα-
τική Σχολή της Κορίνθου.

Μετά το πέρας της ακολουθίας, ο Σεβ. Μητροπολίτης 
κ. Αλέξανδρος τίμησε με το παράσημο του Αγίου Ωφελί-
μου τους καθηγητές και σπουδαστές της Σχολής, οι οποίοι 
συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία.

Στο κήρυγμά του, μεταξύ άλλων, ο Σεβ. κ. Αλέξανδρος 
τόνισε και τα εξής: «Όλοι εμείς οι απόφοιτοι της Ιερατικής 
Σχολής Κορίνθου είμαστε συνδεδεμένοι με αισθήματα αγά-
πης και φιλίας, και μάλιστα στην παιδική μας ηλικία αληθι-
νές και εγκάρδιες φιλίες, που, επειδή είναι εγκάρδιες, είναι 
αιώνιες…

»Από παιδιά λοιπόν καταφύγαμε στην αγκαλιά της Σχο-
λής, σε μια αγκαλιά που μας έδωσε τη γνώση, διαμόρφωσε 
τον χαρακτήρα μας και μας έστειλε στην κοινωνία έτοιμους 

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

Του Μιχάλη Καλλαρά   
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να αγωνιστούμε και να νικήσουμε το κακό και 
να φέρουμε χαρά και να δώσουμε την ευλογία 
τους Θεού σε όσους έχουμε κοντά μας. Σήμερα, 
ύστερα από πολλά χρόνια (εγώ τελείωσα το 
1958, ο Σεβ. Ηλείας νωρίτερα από μένα), νεό-
τεροι και παλαιότεροι, ήλθαμε εδώ να θυμηθού-
με τα παλιά, να γίνουμε πάλι παιδιά και να χα-
ρούμε… Παρακαλούμε τον Θεό να φωτίζει τα 
διαβήματά μας και να μας οδηγεί εις παν έργον 
αγαθόν…».

Το μεσημέρι ο Μητροπολίτης παρέθεσε 
γεύμα στις εξαιρετικές εγκαταστάσεις του 
παιδικού σταθμού της Μητροπόλεως. Στη 
διάρκεια του γεύματος ο Σεβ. Μητροπολίτης 
Ηλείας κ. Γερμανός, εμφανώς συγκινημένος, 
χαιρέτισε τους παρευρισκομένους και με 
αφορμή το κλείσιμο της Παλαιάς Σχολής το 
1971 και του Εκκλησιαστικού Λυκείου πρό-
σφατα, επικέντρωσε την ομιλία του στους 
κινδύνους που εγκυμονούν λέγοντας χαρα-
κτηριστικά «όπου κλείνει ένα σχολείο, ανοίγει μια φυλα-
κή». Στηλίτευσε σύγχρονες πρακτικές του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων που υποβαθμίζουν το μά-
θημα των Θρησκευτικών και αλλάζουν τον στόχο του. 
Χρειάζεται επαγρύπνηση από όλους μας για να μην πε-
ράσουν σκοτεινά σχέδια που πολεμούν τη θρησκεία.

Χαιρετισμό απηύθυναν οι Επίσκοποι Ωλένης και Τεγέας 
και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποφοίτων της ΕΣΚ κ. Αθα-
νάσιος Ψυχογιός, ο οποίος, αφού συνεχάρη τον Σεβ. Μη-
τροπολίτη Μαντινείας κ. Αλέξανδρο για την πρωτοβουλία 
του να τιμήσει τους αποφοίτους της Σχολής και του Εκκλη-
σιαστικού Λυκείου, τον ευχαρίστησε για την τιμή που μας 
έκανε με την απονομή τιμητικών διπλωμάτων, καθώς και 
για την αβραμιαία φιλοξενία του. Ευχαρίστησε, επίσης, τον 
Σεβ. Μητροπολίτη Ηλείας κ. Γερμανό, τον Θεοφιλέστατο 
Επίσκοπο Ωλένης κ. Αθανάσιο και τον Θεοφιλέστατο Επί-
σκοπο Τεγέας κ. Θεόκλητο για την τιμητική τους παρου-
σία στην εκδήλωση. Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στους 

αποφοίτους, τόνισε ότι «πρέπει να είμαστε ευγνώμονες προς 
τις Σχολές μας που μας πρόσφεραν τη δυνατότητα να σπου-
δάσουμε, παρέχοντας στέγη, διατροφή και εξαιρετικές σπου-
δές με αφοσιωμένους καθηγητές που λείαναν τον χαρακτή-
ρα και διαμόρφωσαν την προσωπικότητά μας». Τελειώνο-
ντας έκανε έκκληση σε όλους για συμμετοχή στις εκδηλώ-
σεις της Ένωσης και ευχήθηκε καλό καλοκαίρι στους ίδιους 
και στους οικείους τους.

Στη συνέχεια, πήραν τον λόγο ο π. Σωτήριος Αθανα-
σούλιας, που με όλες του τις δυνάμεις αντιμετώπισε με 
επιτυχία το μεγαλύτερο βάρος της επιτυχημένης εκδή-
λωσης, και ο Γιώργος Καψάλης εκ μέρους των αποφοί-
των του Λυκείου, ευχαριστώντας τον Σεβασμιώτατο, κα-
θώς και ο συμμαθητής μας, Σύμβουλος Επικρατείας κ. 
Σπ. Παραμυθιώτης, ο οποίος έπλεξε το εγκώμιο του Μη-
τροπολίτου, τον οποίον γνώρισε περισσότερο όταν είχε 
υπηρετήσει στην Τρίπολη ως εισαγγελέας Εφετών.

Μέσα σε ενθουσιώδες κλίμα και με μεγάλη επιτυχία 
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περατώθηκαν το απόγευμα οι εκδηλώσεις για το δεύτερο 
αντάμωμα στην Τρίπολη.

Ευχαριστούμε τον Θεό για την ευλογία που μας χάρι-
σε να συγκεντρωθούμε επί το αυτό τόσο πολλοί, καθώς 
και τους αγίους Ιεράρχες που παρέστησαν τόσο πρόθυμα 
στη συνάντηση.

 Ιδιαίτερα ευχαριστούμε, για ακόμα μια φορά, τον φωτι-
σμένο Ιεράρχη, Σεβ. κ. Αλέξανδρο, για τη μεγάλη τιμή που 
μας επεφύλαξε και του ευχόμαστε η ζωοπάροχος δεξιά του 
Υψίστου να του χαρίζει δύναμη και υγεία και όλα τα δώρα 
του Παναγίου Πνεύματος, ώστε να εκδηλώνει την αγάπη 

του εμπράκτως «εις την καθ’ ημέραν μετά των ανθρώπων 
αναστροφήν» και να ορθοτομεί τον λόγον της αληθείας για 
την ενίσχυση του χριστιανικού φρονήματος του λαού.

Πολλές ευχαριστίες, επίσης, και σε όλους εκείνους που 
προετοίμασαν και οργάνωσαν τέλεια την εκδήλωση και 
μας πρόσφεραν άλλη μια σπουδαία ευκαιρία να έλθουμε 
πιο κοντά όλοι.

Τέλος, ευχαριστούμε όλους τους συμμαθητές μας που 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Μητροπολίτου και έδω-
σαν το «παρών» σε μια ιστορική συγκέντρωση, που θα τη 
θυμόμαστε σε όλη μας τη ζωή. 
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Τιμητικές εκδηλώσεις 
για τον Απ. Παύλο στην Κόρινθο

ΠΑΥΛΕΙΑ 2019
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με την υψηλή παρου-

σία της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, 
όπως ακριβώς αρμόζει στον Μεγάλο Απόστολό μας, τον 
ένδοξο Ιδρυτή της Τοπικής μας Εκκλησίας και Πολιούχο 
Κορίνθου, τον φωτιστή της Ελλάδος και ολοκλήρου της 
Οικουμένης Άγιο Παύλο, εορτάστηκε κι εφέτος η μνήμη 
Του στον Καθεδρικό Ι. Ναό, που τιμάται στο όνομά Του, 
στην Κόρινθο. Το απόγευμα της 28ης Ιουνίου με κάθε επι-
σημότητα και με τη δέουσα εκκλησιαστική τάξη τελέσθη-
κε ο από ετών καθιερωμένος πλέον Μέγας, Συνοδικός, 
Πολυαρχιερατικός Εσπερινός προεξάρχοντος του Μακα-
ριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. 
Ιερωνύμου Β΄, πλαισιουμένου υπό πλειάδος Συνοδικών 
Μητροπολιτών.

Αμέσως μετά το πέρας του Εσπερινού ο Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας, από τα προπύλαια του Καθεδρικού Ι. Ναού, προ-
σφωνών ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο Β΄, τους υπο-
λοίπους Συνοδικούς και μη, Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς, κα-
θώς και τον Καθηγούμενο της Ι. Μεγίστης Μονής Βατο-
παιδίου, Αγίου Όρους κ. Εφραίμ, που αψήφησαν κόπους 
και αποστάσεις ερχόμενοι στην πόλη μας, ώστε να τιμή-
σουν τις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστό-
λου Προστάτου μας Θείου Παύλου, υπό τον τί τλο «ΙΓ΄ Κο-
ρίνθου Παύλεια 2019». Στη σύντομη αναφορά του ο Σεβ. 
Ποιμενάρχης μας αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του προ-
σώπου του Παύλου για την Κόρινθο τόσο ιστορικά όσο και 
θεολογικά. Αυτή η σπουδαιότητα είναι που δικαιολογεί τη 
συντελούμενη εκείνη τη μέρα «κοσμοπλημμύρα», η οποία 
έγινε μεγαλύτερη όχι μόνο σήμερα αλλά όλη την εβδομά-
δα, λόγω της φετινής παρουσίας της Παναγίας μας. Διότι 
η παρουσία της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου σημαίνει αυ-
τόματα παρουσία της ίδιας της Παναγίας στην Κόρινθο. 
Ακολούθως, επεσήμανε τον νουνεχή και πλέον αποτελε-
σματικό τρόπο, με τον οποίο ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκο-
πος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β΄ διοικεί 
και προστατεύει την ελλαδική Εκκλησία και το ποίμνιό της 
και παρεχώρησε το βήμα στον Σεβ. Μητροπολίτη Αιτωλίας 
και Ακαρνανίας κ. Κοσμά για τη διακονία του λόγου, που 
όλως τιμητικώς του εκχωρήθηκε από τον Μακαριώτατο.

Εν συνεχεία, συνοδεία των Πολιτικών και Στρατιωτι-
κών Αρχών της πόλεως και χιλιάδων πιστών πραγματο-
ποιήθηκε ανά τις οδούς της πόλεως η πάνδημος Λιτάνευ-
σις της Αγίας Ζώνης της Θεοτόκου, προερχομένης εκ της 
Ι. Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους, των Ιερών 
Εικόνων του Αποστόλου Παύλου και της Παναγίας της 

«ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ», φερόμενες επί στρατιωτικών οχημάτων, 
καθώς και η επί των χειρών των αδελφών των μοναστι-
κών αδελφοτήτων της Ι. Μητροπόλεώς μας Λιτάνευσις 
των Ιερών Λειψάνων των Κορινθίων Αγίων.

Με την Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θ. Λειτουργία 
στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Απ. Παύλου Κορίνθου, συνεχί-
στηκαν με λαμπρότητα οι εορταστικές εκδηλώσεις των «ΙΓ΄ 
Κορίνθου Παύλειων 2019». Από νωρίς το πρωί της 29ης Ιου-
νίου 2019, ανήμερα της μνήμης των Πρωτοκορυφαίων Απο-
στόλων Πέτρου και Παύλου, συγκεντρώθηκε πλήθος κό-
σμου στην Ι. Ακολουθία του Όρθρου, στην οποία χοροστά-
τησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, ενώ 
της Πολυαρχιερατικής Θ. Λειτουργίας προέστη ο Σεβ. Μη-
τροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, συνιερουργούντων και 
πολλών άλλων Μητροπολιτών και Επισκόπων. Λόγους οι-
κοδομής στο χριστεπώνυμο πλήρωμα, που κυριολεκτικά 
κατέκλυσε τον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου 
και τον περιβάλλοντα χώρο, απηύθηνε ο Σεβ. Μητροπολί-
της Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο οποίος, αφού ευγενικά ευχα-
ρίστησε τον Σεβ. Ποιμενάρχη μας για την πρόσκληση και 
τη δυνατότητα της διακονίας του Θείου Λόγου, αρχικώς 
επεσήμανε τη σπουδαιότητα της παρουσίας της Τιμίας Ζώ-
νης της Θεοτόκου για την Κόρινθο και ακολούθως προέ-
ταξε τους παρισταμένους πιστούς να συνειδητοποιήσουν 
όλοι, Κορίνθιοι και μη, τη σπουδαιότητα να πατάμε το ίδιο 
χώμα που πάτησε ο παγκόσμιος Παύλος. Αυτόν, που τέτοια 
αγάπη ένιωθε για την Κόρινθο και τους κατοίκους της, ώστε 
έγραψε τέσσερις (4) Επιστολές προς αυτούς, με τις δύο (2) 
να σώζονται σήμερα. Στην πρώτη εξ αυτών δε υπάρχει ο 
«Ύμνος της Αγάπης», αυτό το μοναδικό παγκοσμίως κεί-
μενο, που περιγράφει καλύτερα απ’ όλα τα σωζόμενα γρα-
πτά της παγκόσμιας λογοτεχνίας την έννοια της αγάπης. 
Όμως, αυτό που αποτελεί πραγματικά το ύψιστο δώρο του 
Παύλου προς την ανθρωπότητα είναι η «Θεολογία του Παύ-
λου» και ειδικότερα η Χριστολογία και η Εκκλησιολογία 
Του. Η διδασκαλία του Παύλου παύει κατά κάποιον τρόπο 
το νόημα που κατέχουν οι έννοιες της κοινωνιολογίας και 
της πολιτικής επιστήμης όπως «ολιγαρχία», «κυριαρχία», 
«δημοκρατία», γιατί όλοι μαζί μετέχουμε στην Βασιλεία 
των Ουρανών και γινόμαστε ένα με τον Δημιουργό μας. 
Κατέκλεισε δε τον εμπνευσμένο λόγο του με ευγνώμονες 
προσρήσεις προς τον Ποιμενάρχη μας κ. Διονύσιο για την 
έμπνευση και την καθιέρωση των «Κορίνθου Παυλείων», 
που αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς για την Ορθοδο-
ξία μας.

Λίγο πριν από την απόλυση, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. 
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Διονύσιος εμφανώς συγκινημένος δήλωσε βαθύτατα υπο-
χρεωμένος και ευγνώμων προς όλους τους συντελεστές 
των «ΙΓ΄ Κορίνθου Παυλείων», τους οποίους και ανέφερε 
αναλυτικά, γιατί χωρίς τη βοήθειά τους δε θα δινόταν η δυ-
νατότητα σε όλους μας να βιώσουμε, για ακόμη μία φορά, 
με θρησκευτική κατάνυξη και ιεροπρέπεια τη μνήμη του Πο-
λιούχου και προστάτου μας Απ. Παύλου. Ιδιαιτέρως δε ευ-
χαρίστησε τον Καθηγούμενο της Ι. Μεγίστης Μονής Βατο-
παιδίου Αγίου Όρους Πανοσ. Αρχιμ. π. Εφραίμ για την υψί-
στη ευλογία της παρουσίας της Τιμίας Ζώνης της Θεοτό-
κου, η οποία ελάμπρυνε πολλαπλασίως την πανήγυρη του 
Πολιούχου μας και την κατέστησε εκτός από «Αποστολο-
σκέπαστο» και «Παναγιοσκέπαστο». Εξ ονόματος όλων των 
Κορινθίων, ευχαρίστησε θερμά τον προεξάρχοντα Σεβ. Μη-
τροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ για την ευλογία που παρεί-
χε στο πλήρωμα της τοπικής μας Εκκλησίας με την τέλεση 
της Θ. Λειτουργίας, καθώς και όλους τους υπολοίπους προ-
σκεκλημένους Αρχιερείς για την τιμητική παρουσία τους, τις 
κορινθιακές Αρχές, τους ευεργέτες της Εκκλησίας της Κορίν-
θου και το πλήθος των πιστών που μετέσχε στις εκδηλώσεις 
των Παυλείων 2019.

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Ιδρυτού της 
τοπικής μας Εκκλησίας και Πολιούχου Κορίνθου Αγίου 
Αποστόλου Παύλου κορυφώθηκαν κι εφέτος με τον Μέγα 
Πολυαρχιερατικό Εσπερινό στο «Βήμα του Γαλλίωνος», 
στην Αρχαία Κόρινθο.

Μέσα στη φυσική ομορφιά της κορινθιακής γης και 
στον επιβεβαιωμένο από την αρχαιολογική σκαπάνη, την 
Αγία Γραφή και την τοπική εκκλησιαστική παράδοση χώ-
ρο, συγκεντρώθηκε σύμπασα η τοπική Εκκλησία σε μια 
τρόπον τινά αναπαράσταση της ιστορικά αποδεδειγμέ-
νης Ιεραποστολικής παρουσίας Του, δεχόμενη τον αγια-
σμό και την ευλογία Του. Εκεί, επί του Βήματος της Αγο-
ράς της Αρχαίας Κορίνθου, όπου προπηλακισθείς ο Απ. 
Παύλος οδηγήθηκε να απολογηθεί στον Ρωμαίο Ανθύπα-
το της Αχαΐας Γαλλίωνα, και σε ειδικά επ’ αυτού διαμορ-
φωμένη εξέδρα, τελέστηκε κι εφέτος ο Μέγας Πολυαρ-
χιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβ. Μητρο-
πολίτου Γλυφάδας κ. Αντωνίου, και συγχοροστατούντων 
του Σεβ. Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, του 
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεγχρεών κ. Αγαπίου και του 
Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Διονυσίου. Άκρως τιμητικώς τον 
πανηγυρικό λόγο εξεφώνησε ο Καθηγούμενος της Ι. Με-
γίστης Μονής Βατοπαιδίου Πανοσ. Αρχιμ. κ. Εφραίμ, ο 
οποίος περιέγραψε τον Απόστολο Παύλο ως «Πνευματι-
κό Πατέρα». Η πνευματική πατρότητα είναι δώρο του 
Αγίου Πνεύματος και μόνον ως τέτοια μπορεί να εκλη-
φθεί. Ολοκλήρωσε την ομιλία του απευθυνόμενος στον 
σεπτόν μας Ποιμενάρχη και ευχόμενος και στις μέρες μας 
να αναδυθούν πνευματικοί πατέρες εμφορούμενοι τις ιδέες 
και τη θέληση του μεγάλου Αποστόλου μας.

Μετά το πέρας του Εσπερινού, ο Σεβ. Μητροπολίτης 
μας κ. Διονύσιος με έντονη συγκίνηση, χαρά, θέρμη και 

αγαλλίαση, από την ιδιαίτερη ευλογία της τελέσεως του 
ιστορικού πλέον αυτού γεγονότος, του Εσπερινού στο «Βή-
μα του Γαλλίωνος», αρχικά τόνισε ότι όλα αυτά τα χρόνια, 
που συντελούνται τα «Κορίνθου Παύλεια», όλοι ανεξαιρέ-
τως οι υψηλοί ομιλητές συμφωνούν ότι ο Απ. Παύλος είναι 
ο Πνευματικός Πατέρας των Κορινθίων και όλων των Ελ-
λήνων και φέτος ο πολιός Γέροντας π. Εφραίμ εξήγησε τι 
σημαίνει αυτό. Ακολούθως, τον ευχαρίστησε για την ιστο-
ρική, τιμητική και πέραν όλων των άλλων υψίστη ευλογία 
της παρουσίας της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου στη Μητρο-
πολιτική Περιφέρειά μας και απευθυνόμενος προς τους χι-
λιάδες Κορινθίους ανεφώνησε: «Κάτι έσεισε και φέτος τις 
ψυχές μας, τις καρδιές μας, τις υπάρξεις μας και αυτό δεν εί-
ναι άλλο παρά ο Απόστολός μας, ο πατέρας μας, ο Παύλος».

Ολοκλήρωσε δε τη σύντομη αντιφώνησή του ευχαρι-
στώντας την Επιτροπή των Παυλείων, τα Εκκλησιαστικά 
Συμβούλια, τους Ιεροψάλτες, την Αρχαιολογική Υπηρε-
σία και τους υπαλλήλους της, τις Μοναστικές Αδελφότη-
τες, τον Δήμο Κορινθίων και ιδιαιτέρως τη Φιλαρμονική 
του, τον Στρατό, την Αστυνομική Διεύθυνση, όλα τα ΜΜΕ 
για τις συνεχείς καλύψεις των εκδηλώσεων και φυσικά τε-
λευταίους, ως τους πλέον σημαντικούς, την Ι. Μεγίστη 
Μονή Βατοπαιδίου Αγ. Όρους και τον Καθηγούμενο αυ-
τής Γέροντα Εφραίμ και τους προσκεκλημένους Αρχιε-
ρείς που με την παρουσία τους κόσμησαν τα «ΙΓ΄ Κορίν-
θου Παύλεια», υπό τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθη-
νών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο Β΄. 

(Από την ιστοσελίδα της Ι. Μητροπόλεως Κορίνθου)
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(Συνέχεια από το προηγούμενο)

3. Ἡ Κοσμόπολις τῶν Στωικῶν  
καί ἡ πρόκληση τῆς Παγκοσμιοποιήσεως

Ἡ σύγχρονη θεωρία τῆς Παγκοσμιοποιήσεως ἔχει σαφῶς 
ὡς κοινό τόπο τήν πολιτική θεωρία τῆς «Κοσμοπόλεως» 
τῶν Στωικῶν καί τή μεταγενέστερη διαχρονική νομοθε-
τική ἤ πρακτική ἐφαρμογή της στόν ἑλληνορωμαϊκό κό-
σμο, μέ τίς καθιερωμένες μάλιστα κοινές καί θεμελιώδεις 
ἀρχές τοῦ Φυσικοῦ Δικαίου γιά τήν ἑνότητα ὄχι μόνο τοῦ 
ἀνθρωπίνου γένους, ἀλλά καί τοῦ σύμπαντος κόσμου. Οἱ 
ἀρχές αὐτές ἱεροποιήθηκαν τόσο μέ τήν υἱοθέτησή τους 
στό ἀποστολικό κήρυγμα καί τή θεολογική παράδοση τῆς 
χριστιανικῆς Ἐκκλησίας, ὅσο καί μέ τή συστηματική ἀνά-
πτυξή τους στό Ἑλληνορωμαϊκό Δίκαιο (Jus Graecoro-
manum) τῆς ὕστερης ρωμαϊκῆς καί τῆς μακραίωνης βυ-
ζαντινῆς περιόδου. Ἐν τούτοις, οἱ ἀρχές αὐτές τοῦ Φυσι-
κοῦ Δικαίου ἀπαξιώθηκαν, ὅπως εἴδαμε, μετά τήν προτε-
σταντική Μεταρρύθμιση τοῦ ΙΣΤ΄ αἰώνα, σέ ὅλες τίς νεώ-
τερες νομικές θεωρίες γιά τό κράτος καί τήν κρατική ἐξου-
σία, ἀλλ’ ὅμως ἐπανῆλθαν πάλι στό προσκήνιο, μετά τήν 
περίφημη δίκη τῆς Νυρεμβέργης (1946), γιά νά καταστῆ 
δυνατή ἡ καταδίκη τῆς ἡγεσίας τῶν Ναζί γιά ἐγκλήματα 
πολέμου κατά τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Οἱ τραγικές λοιπόν συνέπειες τῶν δύο παγκοσμίων πο-
λέμων (1914-18, 1939-45) ἐπιβαρύνθηκαν ἀπό τίς ἐπικίν-
δυνες προεκτάσεις τοῦ ὀξύτατου ἀνταγωνισμοῦ τῶν δύο 
μεγάλων ἀντιπάλων παγκοσμίων συνασπισμῶν κατά τήν 
περίοδο τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου. Οἱ συνέπειες ὅμως αὐτές 
εἶχαν σοβαρές ἐπιπτώσεις ὄχι μόνο στήν ἐσωτερική αὐτο-
τέλεια ἤ τήν αὐτοδυναμία κάθε συγκεκριμένου κράτους 
γιά νά ὑπερασπισθῆ τήν ἀνεξαρτησία του καί τά θεμελιώ-
δη δικαιώματα τῶν πολιτῶν του, ἀλλά καί στήν ἐλευθερία 
τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν ἤ καί τῶν ἄλλων Θρησκειῶν 
γιά τήν ἀκώλυτη ἤ ἀπρόσκοπτη ἐκπλήρωση τῆς λατρευ-
τικῆς καί τῆς πνευματικῆς τους ἀποστολῆς, ἰδιαίτερα δέ 
στούς ὑπό κομμουνιστικά καθεστῶτα λαούς, μέχρι τήν ἐπί-
σημη διάλυση τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως (25 Δεκ. 1991).

Συνεπῶς, συγκροτήθηκε μία ὀλιγομελής Ἐπιτροπή ἀπό 
ἐπιλέκτους ἐκπροσώπους τῶν Εὐαγγελικῶν, τῶν Σαϊεντο-
λόγων καί τῶν Καλβινιστῶν τῶν ΗΠΑ γιά νά προγραμμα-
τίσουν καί νά προωθήσουν σέ ὅλο τόν κόσμο τή νέα ἰδέα 
τῆς παγκοσμιοποιήσεως, μέ κύριο μάλιστα στόχο νά ἀπο-
δυναμώσουν τίς ὁποιεσδήποτε ἀκραῖες, ἐσωστρεφεῖς ἤ ἀπο-

κλειστικές ἐθνικιστικές, θρησκευτικές, ἰδελογικές ἤ πολιτι-
σμικές προλήψεις ἤ ἰδιαιτερότητες ὅλων τῶν λαῶν τοῦ κό-
σμου. Ἔτσι, ἡ ἀποστολή τῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς εἶχε τήν πλή-
ρη ὑποστήριξη τοῦ Λευκοῦ Οἴκου καί ἔχει τήν ἀναγκαία 
οἰκονομική δυνατότητα νά ἀναπτύσση, μέ κάθε πρόσφορο 
μέσο ἤ ἀθέμιτο τρόπο, τίς προγραμματισμένες δράσεις τό-
σο γιά τήν προβολή, ὅσο καί γιά τή διάδοση σέ παγκόσμια 
προοπτική τῶν ἐπιλεγμένων γενικῶν ἰδεῶν, οἰκονομικῶν 
στόχων, ἐποικοδομητικῶν ὑπηρεσιῶν, ὑλικῶν ἀγαθῶν κ.ἄ.

Βεβαίως, κύριος στόχος τῶν ἐπιδιώξεών της εἶναι ἡ ἄμε-
ση ἤ σταδιακή ἀποδυνάμωση ἤ καί ἐξουδετέρωση τῶν ἰδιαι-
τέρων ἐθνικῶν, θρησκευτικῶν καί πολιτισμικῶν παραδό-
σεων, σέ τοπικό καί σέ περιφερειακό πλαίσιο, ἡ ὁποία εἶναι 
ἀναγκαία γιά νά προβληθῆ σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο τόσο ἡ 
ὁμογενοποίηση ὅλων τῶν διαφορετικῶν πολιτισμικῶν πα-
ραδόσεων, ὅσο καί ἡ τυποποίησή τους σέ μία πανομοιότυπη 
παγκόσμια πολυπολιτισμική θεωρία. Ὡς κύρια μέσα γιά τήν 
ταχύτερη καί εὐρύτερη διάδοση τῶν ἰδεῶν, τῶν οἰκονο-
μικῶν ἤ καί τῶν ἄλλων προτάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς χρησι-
μοποιήθηκαν τό διαδίκτυο, οἱ ἀσύρματες ἐπικοινωνίες, τά 
ἡλεκτρονικά καί ἔντυπα μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας, οἱ ἡλε-
κτρονικές οἰκονομικές συναλλαγές, ὁ τουρισμός, οἱ διεθνεῖς 
ὀργανισμοί γιά τήν προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμά-
των, οἱ οἰκονομικοί μετανάστες, τά πανεπιστημιακά, χρημα-
τιστηριακά καί ἄλλα σημαντικά οἰκονομικά ἱδρύματα, τά 
ὁποῖα εἶναι πρόθυμα νά ὑποστηρίξουν τό χιμαιρικό ἀμερι-
κανικό ὅραμα τῆς παγκοσμιοποιήσεως.

Προφανῶς, ἡ ἄμεση, ραγδαία καί ἀκατάσχετη διάδοση 
τῶν θέσεών της σέ παγκόσμια προοπτική δέν εἶναι ἄσχετη 
πρός τή θετική ἀπήχηση τοῦ βασικοῦ πυρήνα τῆς στωικῆς 
φιλοσοφίας, ἤτοι τῆς ὀργανικῆς ἑνότητας τόσο τοῦ ἀνθρω-
πίνου γένους, ὁσο καί τοῦ κοσμικοῦ σύμπαντος. Ἄλλωστε, 
ἀπό τήν ἑνότητα αὐτή ἀπορρέει, ἰδιαίτερα μάλιστα στόν 
χριστιανικό κόσμο, ἕνα κοινό σύνολο ἰδεῶν, πεποιθήσεων, 
προλήψεων καί ἀντιλήψεων, οἱ ὁποῖες δηλώνουν μία ἰδιαί-
τερη ἄμεση ἤ καί ἔμμεση ἀναφορά τους ὄχι μόνο σέ ὁρισμέ-
νες ἐθνικές ὁμάδες, ἀλλά καί σέ καθένα ἀπό τά μέλη τους.

Εἶναι λοιπόν εὐνόητον ὅτι μέ τή ραγδαία διάδοση καί 
τήν εὐρεία ἀπήχηση τῶν προκλητικῶν προτάσεων τῆς πα-
γκοσμιοποιήσεως ἔγινε αἰσθητότερη ἡ προφανής ἀπειλή ὄχι 
μόνο γιά τήν ἐσωτερική πολιτισμική συνοχή τῶν ἐθνικῶν 
καί τῶν θρησκειακῶν παραδόσεων, ἀλλά καί γιά τή διάσω-
ση τῆς κληρονομικῆς συνέχειας τῆς ἰδιαίτερης πολιτισμικῆς 
παραδόσεως τῶν λαῶν. Πράγματι, οἱ ἰδέες, οἱ ἀντιλήψεις, 
οἱ πεποιθήσεις καί οἱ προσδοκίες τους προσαρμόζονται πά-

Η ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΣΤΩΙΚΩΝ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

Βλασίου  Ἰω. Φειδᾶ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν  
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ντοτε στίς συνεχῶς μεταβαλλόμενες ἐθνικές, πολιτικές, 
ἰδεολογικές, οἰκονομικές καί κοινωνικές συνθῆκες. Ἡ ἀπει-
λή ὅμως αὐτή ἔγινε πλέον αἰσθητή ὄχι μόνο στίς κυβερνή-
σεις τῶν κρατῶν, ἀλλά καί στήν ἐντυπωσιακή ἀλλαγή τοῦ 
νέου τρόπου ζωῆς τῶν λαῶν τους, ἀφοῦ ἡ ἀπειλή συνδεό-
ταν πάντοτε, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως, μέ συγκεκριμένους ἰμπε-
ριαλιστικούς ἤ οἰκονομικούς στόχους.

Στό πλαίσιο τῆς ἀπειλῆς αὐτῆς ἐντάσσεται καί ἡ περί-
φημη θεωρία τοῦ Χάντινγκτον γιά τήν ἐπερχόμενη μελ-
λοντική «σύγκρουση τῶν πολιτισμῶν», στήν ὁποία κεντρι-
κή θέση θά εἶχε ἡ θρησκεία. Ὑπό τό πνεῦμα αὐτό, ὑποστή-
ριζε ὅτι, μετά τό τέλος τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου, θά σχηματί-
ζοντο τρεῖς μεγάλοι περιφερειακοί συνασπισμοί κρατῶν, 
μέ βάση τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις τῶν λαῶν τους, ἤτοι: 
α) τοῦ Δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ (Ρωμαιοκαθολικισμός, Προ-
τεσταντισμός), β) τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανισμοῦ (ἑλληνι-
κή – ῥωσική παράδοση) καί γ) τοῦ Ἰσλάμ καί ὁρισμένων τά-
σεων τοῦ Κομφουκιανισμοῦ, τοῦ Ἰνδουισμοῦ κ.ἄ. Βεβαίως, 
ἡ πλασματική αὐτή θεωρία προβλήθηκε καί βρῆκε μεγά-
λη ἀπήχηση, ἤτοι ὡς ἕνα ἀναγκαῖο ἀνάχωμα ἤ ἐμπόδιο γιά 
τήν ἀναχαίτιση τῆς ραγδαίως διευρυνομένης καταλυτικῆς 
ἐπιρροῆς τῆς παγκοσμιοποιήσεως σέ ὅλους σχεδόν τούς 
τομεῖς τοῦ πολιτικοῦ, τοῦ θρησκευτικοῦ, τοῦ οἰκονομικοῦ 
καί του κοινωνικοῦ βίου τῶν ἀνθρώπων καί τῶν λαῶν.

Ἐν τούτοις, ὁ ἔγκριτος θρησκειολόγος Ρούντολφ Ότο 
εἶχε ἤδη διακηρύξει τό 1936 τήν ὑποθετική προφητική δια-
πίστωσή του ὅτι ἄν ὁ κόσμος ὁδηγηθῆ κάποτε, ἐπιπολαίως 
ἤ ἄκρίτως, σέ μία σύγκρουση τῶν θρησκειῶν, τότε ἡ ἀνθρω-
πότητα θά ἔχη ἤδη φθάσει στό τέλος τοῦ πολιτισμοῦ. Ἄλλω-
στε, εἶναι πλέον κοινή ἡ διαπίστωση σέ τοπική, περιφερεια-
κή καί οἰκουμενική προοπτική ὅτι ἡ θεωρητική πρόταση τοῦ 
Χάντινγκτον ὄχι μόνο δέν ἀναχαίτισε τήν ἀκατάσχετη λαί-
λαπα τῆς παγκοσμιοποιήσεως, ἀλλ’ἀντιθέτως διευκόλυνε 
μία ἐπικίνδυνη διάχυση ἤ καί ἀναπόφευκτη σύγχυση τῶν 
διαφορετικῶν θρησκειακῶν καί πολιτισμικῶν συστημάτων 
σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο. Ὑπό τήν ἔννοια αὐτή, ἡ συστημα-
τική προσπάθεια γιά τήν ἐπιβολή τόσο σέ τοπική, ὅσο καί 
σέ περιφερειακή προοπτική τοῦ προτεινομένου ὁμογενο-
ποιημένου καί τυποποιημένου συστήματος μιᾶς παγκόσμιας 
πολιτισμικῆς ταυτότητας ἀπειλοῦσε πλέον ὄχι μόνο τήν 
ἐθνική ἤ τή θρησκευτική συνείδηση τῶν λαῶν, ἀλλά καί τήν 
ἴδια τήν ταυτότητα ἤ τήν ἐπιβίωση τοῦ κράτους.

Συνεπῶς, ἡ προβολή τῆς ἰδέας ἑνός κόσμου χωρίς κρα-
τικά σύνορα, ἤτοι ὅπως ἡ «Κοσμόπολις» τοῦ Ζήνωνα τοῦ 
Κιτιέα ἤ καί ἡ σχετική σάρκωσή της στήν Οἰκουμενική ἰδεο-
λογία τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, ἐκφράσθηκε στή θεω-
ρία τῆς παγκοσμιοποιήσεως, μέ τήν πλασματική μάλιστα 
πρόταση τῆς οὐτοπικῆς ἰδέας ἑνός «Εἰκονικοῦ κράτους» 
(Virtual State), ἤτοι ἑνός νέου καί ἀόρατου συστήματος διε-
θνοῦς πολιτικῆς δομῆς τοῦ κόσμου. Στό σύστημα αὐτό, τό 
μέν διαδίκτυο θά ἀφαιρῆ συνεχῶς ἀπό τίς κυβερνήσεις τῶν 
κρατῶν ὄχι μόνο τίς θεσμοθετημένες ἁρμοδιότητες, ἀλλά 
καί τήν ἀναγκαία θεσμική ἐπιρροή τους στούς πολίτες, ἐνῶ 

ἡ ἐντυπωσιακή πρόοδος τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας θά ἐπι-
τρέψη στούς πολίτες τή συμμετοχή τους καί σέ ὑπερεθνι-
κούς συνασπισμούς γιά τήν ὑποστήριξη τῶν δικαιωμάτων 
ἤ τῶν συμφερόντων τους, μέ προφανεῖς τίς ἐπαχθεῖς συνέ-
πειες τόσο γιά τήν ἐθνική αὐτοσυνειδησία τῶν λαῶν, ὅσο 
καί γιά τήν ἐθνική κυριαρχία τῶν κρατῶν.

Εἶναι λοιπόν εὔλογη ἡ πολύ σκληρή κριτική τοῦ Ὑμπέρ 
Βεντρίν, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Γαλλίας, τήν ὁποία 
ἄσκησε στό περίφημο ἔργο του, ὑπό τόν χαρακτηριστικό 
τίτλο: «Τά ἀτού τῆς Γαλλίας στήν ἐποχή τῆς παγκοσμιο-
ποιήσεως» (Les cartes de la France à l’heure de la mondial i -
sation, Paris 2000). Στό ἔργο αὐτό ἐξέφρασε τήν πλήρη 
καί κατηγορηματική ἀντίθεση ὅλων σχεδόν τῶν πολιτικῶν 
καί τῶν διανοουμένων τῆς Γαλλίας στήν προκλητική ὀργα-
νωτική ἰδεολογία τῆς παγκοσμιοποιήσεως, μέ τόν χαρα-
κτηρισμό της ὡς μιᾶς προφανοῦς καί σαφῶς ἐπικίνδυνης 
ἀπειλῆς γιά τήν ἴδια τήν ἐθνική τους ταυτότητα.

Ὑπό τό πνεῦμα αὐτό, ὁ Γάλλος ὑπουργός Ὑμπέρ Γ. Βε-
ντρίν ἀφενός μέν διατύπωσε μία εὐθεία καί αὐστηρή κα-
ταγγελία ἐναντίον τῶν ΗΠΑ, ἤτοι ὡς τῆς κυρίας «ὑπερδυ-
νάμεως», ἡ ὁποία ὑποστηρίζει καί προωθεῖ, μέ αὐθαίρετες 
μάλιστα μεθόδους καί «μονομερεῖς ἀποφάσεις», τήν τυπο-
ποιημένη «ὁμοιομορφία» τῶν προτάσεων τῆς πλασματικῆς 
θεωρίας τῆς παγκοσμιοποιήσεως, ἀφετέρου δέ ὑποστήρι-
ξε τήν ἄμεση καί ἐπιτακτική ἀνάγκη προωθήσεως τῆς 
εὔλογης προτάσεώς του γιά τή δημιουργία «ἑνός κόσμου 
μέ πολλαπλούς πόλους» ἐπιρροῆς, ἡ ὁποία θά περιορίση 
ἤ θά ἀποκλείση τήν ἀνεξέλεγκτη καί ἐπικίνδυνη ἐπιρροή 
τῆς θεωρίας τῆς παγκοσμιοποιήσεως στήν ἐσωτερική λει-
τουργία ὅλων τῶν κρατῶν τοῦ κόσμου.

4. Ἐπίμετρον

Ὑπό τό πνεῦμα αὐτό, ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη, 16-27 Ἰουνίου 2016) διακήρυξε, 
στήν Ἐγκύκλιο τῆς Συνόδου (κεφ. VI, παράγρ. 15), τήν ἐπί-
σημη θέση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γιά τό ἐξαιρετικά κρί-
σιμο ζήτημα τῆς παγκοσμιοποιήσεως, ἡ ὁποία ἀπειλεῖ, μέ 
ἀθέμιτα ἐπικοινωνιακά καί οἰκονομικά μέσα, τόσο τήν ταυ-
τότητα, ὅσο καί τήν ἴδια τήν ὑπόσταση τῶν ἰδιαιτέρων 
ἐθνικῶν, θρησκειακῶν, πολιτισμικῶν καί κοινωνικῶν παρα-
δόσεων. Ἡ ὀρθόδοξη λοιπόν θέση ἐκφράζει τήν ὅλη βιβλι-
κή, πατερική καί λειτουργική παράδοση τοῦ χριστιανικοῦ 
κόσμου γιά τό μυστήριο τῆς ἐν Χριστῷ θείας οἰκονομίας, 
στό ὁποῖο ἀνακεφαλαιώθηκε ὄχι μόνο ὁλόκληρο τό ἀνθρώ-
πινο γένος, ἀλλά καί ἡ ὅλη θεία δημιουργία, γιά νά γίνη, κα-
τά τόν Ὠριγένη, ἡ Ἐκκλησία «ὁ κόσμος τοῦ κόσμου»:

«Ἡ σύγχρονος ἰδεολογία τῆς παγκοσμιοποιήσεως, ἡ ὁποία 
ἐπιβάλλεται ἀθορύβως καί ἐξαπλοῦται ραγδαίως, προκαλεῖ 
ἤδη ἰσχυρούς κλυδωνισμούς εἰς τήν οἰκονομίαν καί τήν κοι-
νωνίαν είς παγκόσμιον κλίμακα. Ἡ ἐπιβολή της ἔχει δημιουρ-
γήσει νέας μορφάς συστηματικῆς ἐκμεταλλεύσεως καί κοι-
νωνικῆς ἀδικίας, ἔχει σχεδιάσει τήν σταδιακήν έξουδετέρω-
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σιν τῶν ἐμποδίων τῶν ἀντιτιθεμένων ἐθνικῶν, θρησκευτικῶν, 
ἰδεολογικῶν ἤ ἄλλων παραδόσεων καί ἔχει ἤδη ὁδηγήσει εἰς 
τήν ἀποδυνάμωσιν ἤ καί εἰς τήν τελικήν ἀποδόμησιν τῶν 
κοινωνικῶν κατακτήσεων, ὑπό τό πρόσχημα μάλιστα τῆς 
δῆθεν ἀναγκαίας ἀνασυγκροτήσεως τῆς παγκοσμίου οἰκο-
νομίας, διευρύνουσα οὕτω τό χάσμα μεταξύ πλουσίων καί 
πτωχῶν, δυναμιτίζουσα τήν κοινωνικήν συνοχήν τῶν λαῶν 
και ἀναρριπίζουσα νέας ἐστίας παγκοσμίων ἐντάσεων.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἔναντι τῆς ἰσοπεδωτικῆς καί 
ἀπροσώπου ὁμογενοποιήσεως, τήν ὁποίαν προωθεῖ ἡ παγκο-
σμιοποίησις, ἀλλά καί τῶν ἀκροτήτων τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ, 
εἰσηγεῖται τήν προστασίαν τῆς ταυτότητος τῶν λαῶν καί τήν 

ἐνίσχυσιν τῆς ἐντοπιότητος. Ὡς ἐναλλακτικόν ὑπόδειγμα διά 
τήν ἑνότητα τῆς ἀνθρωπότητος προβάλλει τήν ἀρθρωτήν 
ὀργάνωσιν τῆς Ἐκκλησίας, ἐπί τῇ βάσει τῆς ἰσοτιμίας τῶν 
κατά τόπους Ἐκκλησιῶν. Ἡ Ἐκκλησία εἰς τήν προκλητικήν 
ἀπειλήν διά τόν σύγχρονον ἄνθρωπον καί τάς πολιτιστικάς 
παραδόσεις τῶν λαῶν, τήν ὁποίαν ἐμπερικλείει ἡ παγκοσμιο-
ποίησις καί ἡ ἀρχή τῆς «ἰδιονομίας τῆς οἰκονομίας» ἤ τοῦ 
οἰκονομισμοῦ, ἡ αὐτονόμησις δηλαδή τῆς οἰκονομίας ἀπό 
τάς ζωτικάς ἀνάγκας τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ μετατροπή της εἰς 
αὐτοσκοπόν, προτείνει δέ μίαν βιώσιμον οἰκονομίαν, τεθεμε-
λιωμένην εἰς τάς ἀρχάς τοῦ Εὐαγγελίου…» γιά νά γίνη πράγ-
ματι ἡ Ἐκκλησία «ὁ κόσμος τοῦ κόσμου». 

Ωδή στην Παναγία των Παρισίων
Του Σταμάτη Πορτελάνου, Καθηγητού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων   

Παναγία των Παρισίων, ναός Κυρίας πάντων
Αγία αγίων υπερτέρα και μείζων, 
περίτεχνες αψίδες θριάμβου πίστης,
οβελίσκος κορύφωσης σταυρικής, άλτης ουράνιου θόλου, 
σημαίνον, «ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνοις λογισμοίς»,
πτώση οροφής ανόρθωση κραυγής:
Παναγία μου! «Σκέπη πλατυτέρα νεφέλης».

Κόγχες ψυχής, αναγωγές μυστικές,
τεχνουργία αρρήτου, απόθετου καλλογενούς, 
απόταξη του θνησιγενούς
ευχή ανατύπωσης φλεγομένης και πυρίμαχης βάτου,
μνημείο μυστηρίων θέωσης, οίκος κυοφορικός αφθαρσίας
μύηση στη Γραφή ναού αχειροποίητου. 

Στάχτες κειμηλίων δακρυρροές καρδιών, 
ουρανός δακρύζει ουρλιάζουν χείλη,
σπαραγμοί βουλιάζουν το δείλι 
πιστοί ψάλλουν γονυπετείς στα θεμέλια θείου ποιήματος,
βιολιά δεύτερη φωνή αλαλαγμών,
γλυκασμός αγγέλων γενεαλογία δεήσεων, 
πυρόσβεση θνητών εργαλείο, ακοίμητο κηροπήγιο ελ-

πίδας
ανάσα στον παγκόσμιο θρήνο.

Φωτογραφίες απέθαντο λίκνο σχέσεων θεανθρώπινων,
ιστορία μνήμης αντίδοτο στις σειρήνες των Λωτοφάγων. 
Ουγκώ συνταγή αμύθητης κουλτούρας
μνημοσύνη ρομαντισμού, εναίσθησης
αμφισημία, δάκρυ Κουασιμόδου διόραση προφητείας, 
δεύτερη ανάγνωση απόρρητου χαρτογραφείται.

Μεγάλη Δευτέρα των Καθολικών ο Χριστός ξανασταυρώ-
νεται 

η Μητροπάρθενος θρηνεί Παρισινό της διάδημα κλέους,
η αποκαθήλωση, σινδόνη από πυρόπληκτα λείψανα
όχθες του Σηκουάνα καταπίνουν ολοφυρμούς και θλίψη.
Το καταπέτασμα του Ναού εσχίσθη 
πόνος για Πρόσωπο που μετά ανόμων ελογίσθη
για τα δύο στενάζει όλη η φύση.

Αγκάθινο στεφάνι και καρφιά, σώζονται οδοδείκτες, 
διαιωνίζουν θύμηση ιστορίας αγάπης,
νίκη θαύματος αυτοθυσία πνεύματος
σημάδι θυσίας διάσωσμα λατρείας.
«Σπλάχνα ελέους σου, Παρθένε, μη παρίδης», 
φλόγες λιώνουν αναθήματα, αλλοιώνουν βουλήσεις
ύμνο αναπέμπουν υψίφωνες γλώσσες ψυχής: 
«Χαίρε, πυρός προσκύνησιν παύσασα»
«Χαίρε, της απάτης την κάμινον σβέσασα».

Συλλογική έκσταση, κίνημα αναστήλωσης συμβόλων 
αφανείς κωδωνοκρουσίες ανάστασης μεταφυσικού εαυτού,
μήνυμα ανάμνησης αληθούς
αντέρεισμα πρόσκαιρου και βίου αναληθούς.
Συμβολισμοί καίγονται, βροντερές σιωπές αυτογνωσίας.
Συναισθήματα πυρώνονται, αναδημιουργούν,
γεννούν ύμνους, ανοίγουν ουρανούς,
συντρίβουν λογισμούς απιστίας, αδικίας και πλάνης,
καταργούν σκότη και σκιές πλατωνικού σπηλαίου.
Στην πύρινη λαίλαπα χαιρετισμός ανάκλησης νοητού ηλίου:
«Χαίρε Μητέρα, βολίς αδύτου φέγγους». 
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1. Ο νέος μηδενισμός των ηθικών αξιών, η παραίτηση 
από την άσκηση του υψηλού «αθλήματος» υποδηλώνει 
εσωτερική τραγωδία του ανθρώπου! Όμως, για να φτά-
σουμε εδώ προηγήθηκαν «ρήγματα» δομών του ενιαίου 
(χθόνιου) πολιτισμού, εμφανέστατα στον χώρο της παι-
δείας! Εννοούνται οι αυθαίρετες προκλήσεις κομματικών 
– συνδικαλιστικών δήθεν φορέων που οδήγησαν στη χω-
ρίς προηγούμενο σύγχυση όχι μόνο την εκπαιδευτική κοι-
νότητα. Επιδίωξη κοινή που συνεχίζεται υπήρξε η εργα-
λειοποίηση θεσμών και ιδεών με ό,τι αυτό μπορεί να ση-
μαίνει. Υπονόμευση κυρίως της κοινής πολιτισμικής κλη-
ρονομιάς, χάριν προλήψεων και προκαταλήψεων που 
εντάθηκαν, ξανά, την τρέχουσα δεκαετία (2010-2019). Η 
σύμπτωση ωστόσο της οικονομικής κρίσης δε θα ήταν λό-
γος της πολύπλευρης παρακμής μιας κοινωνίας αξιών κα-
θώς αναφέρθηκε. Το ίδιο ισχύει και για την αυθαιρεσία 
της εξουσίας, τις πράξεις και παραλείψεις των ηγετών, την 
κακοποίηση των θεσμών· θα ήταν τραγικό η ίδια κοινω-
νία μιμούμενη το ήθος της εξουσίας να αλλοτριώνεται!

Θεωρώντας λοιπόν τον άνθρωπο αξία σταθερή – «μέ-
τρον πραγμάτων πάντων» (Πρωταγόρας) οι διαπιστώσεις 
αυτές όσο και η επιχειρούμενη αφελής «ἐνδοσκόπηση» 
του κοινωνικού «μείγματος», όπου συμβιώνουμε όλοι 
«ἄχρι τοῦ νῦν», αξίζει ίσως να εντοπιστούν. Συναλλαγές 
αθέμιτης διαχείρισης του κράτους με αποκλειστική επι-
θυμία και στόχο την παράταση της ηδονής στην εξουσία! 
Οδύνη και απογοήτευση προκαλεί η ανάγκη εκπατρισμού 
της νεότητας, οι φυγόκεντρες τάσεις ομάδων ανατροπής 
των θεσμών, η διατάραξη της κοινωνικής γαλήνης, οι 
βιαιοπραγίες σε αθώους πολίτες και οι καταλήψεις σχο-
λείων και πανεπιστημιακών χώρων.

Η περιφρόνηση «ολούθε» των κοινωνικών δικαιωμά-
των και κατακτήσεων ώστε αντί ο λαός να υπηρετείται 
από τους ηγέτες απλά «συσχηματίζεται» θυμίζοντας επο-
χές ολοκληρωτισμού – όταν, για παράδειγμα, ίσχυε ο νό-
μος: «Ejius Regio, Cujius Religio» (Όποιου το κράτος αυ-
τού και η θρησκεία)!

Σήμερα το δικαίωμα της ελευθερίας ορίζουν οι νόμοι 
της Δημοκρατίας, η ισότητα αρχόντων και αρχομένων! 
Με την έννοια αυτή θα περίμενε κάποιος η διαφορετική 
άποψη να θεωρείται τουλάχιστον ανεκτή αν όχι σεβαστή, 
προπάντων στην πράξη.

2. Από τις παραπάνω απλές επισημάνσεις προκύπτει 
αμυδρή μόνο εικόνα της «ενεστώσας» ζοφερής πραγματι-
κότητας. Κυριολεκτικά βιώνουμε ολική νέκρωση πίστεως 
σε αξίες και ελπίδες του μέλλοντος, ζούμε τη «φυγάδευση» 
έμπρακτης αγάπης1. Οι γνωστές εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν 
πάντα τον κανόνα ιδιαίτερα σε τούτη τη χώρα των μεγά-
λων ευεργετών. Ο λόγος για την κοινωνία με έντονα τα 
στίγματα προαιώνιας παθογένειας, όμοιας με των Κοριν-
θίων, καθώς προκύπτει μέσα από τις περιώνυμες και ομώ-
νυμες επιστολές του Αποστόλου των Εθνών.

Συγκρίνοντας τις δυο αυτές κοινότητες –τόσο μακρι-
νές αλήθεια– διαφαίνεται ωστόσο το κοινό πρόβλημα 
που οι αιώνες δεν κατάφεραν να εξαλείψουν. Δεν πρόκει-
ται για την αμαρτωλότητα, τη μόνιμη ροπή στην αμαρ-
τία ούτε για την «ἔριδα» για παράδειγμα, των ομάδων 
«Κηφᾶ, ή Παύλου», έστω κι αν όλα αυτά έχουν ίδια ρίζα. 
Γνωστό εξάλλου ότι κοινωνίες αδιάφθορες ή πρόσωπα 
χωρίς αμαρτία ουδέποτε υπήρξαν.2 Άρα η αλήθεια του πε-
ρίφημου «θησαυροῦ», ως αναζήτηση και εύρεση, έγκειται 
αποκλειστικά στον αναμάρτητο Ιησού Χριστό και στην 
προσωπική συνάντηση και κοινωνία μαζί Του. Μια κοι-
νωνία αρμοσμένη δυνητικά στην εικόνα της αμπέλου.3 
Σε μας, και στο πλαίσιο της ελευθερίας, «ὅπου ἐκλήθη-
μεν»,4 δόθηκε η αξιακή κρίση και κατάφαση σε σχέση αγά-
πης χωρίς όρους και όρια!

Συγκλονιστικά ο άγιος Πορφύριος (Καυσοκαλυβίτης) 
ξεδιπλώνει τη βαθιά βιωματική εμπειρία του: «Ὁ Χριστός 
εἶναι τό πᾶν, ὁ ἀναφαίρετος ἔρωτας! Δίνει χαρά, δίνει σθέ-
νος, δίνει ὑγεία, δίνει, δίνει, δίνει…, προσπαθώ να βρίσκω 
τρόπους ν’ αγαπήσω τον Χριστό. Δεν χορταίνεται αυτή η 
αγάπη».5 Η απορία, ένεκα της «αποστάσεως» από την ακα-
τάσβεστη αυτή φλόγα, ΔΕ λύεται με όρους λογικής δεο-
ντολογίας επειδή ακριβώς τους υπερβαίνει!

Ούτε «εμπίπτει» σε ό,τι εννοούμε «θαύμα», κάτι αφη-
ρημένο και ανέφικτο λογικά. Σημαίνει εμπειρία πραγμα-

1. Γαλ. Ε΄ G.
2. Ιω. Η΄ 7.
3. «Ἐγώ εἰμί ἡ ἄμπελος ὑμεῖς τά κλήματα…» (Ιω. ΙΕ. 5)
4. Γαλ. Ε. 15.
5. Γέροντος Πορφυρίου, Βίος καί Λόγοι. Έκδοσις Ι. Μονής 

Χρυσοπηγής, σ. 217.

ΟΣΤΡΑΚΙΝΑ ΣΚΕΥΗ
Η θλίψη του Λυκόφωτος και η Ελπίδα της Χαραυγής

«Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσι…» Β΄ Κορ. Δ. 7

Του Nικολάου Μαρκαντώνη, Εκπαιδευτικού    
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τική που αποκτάται με αγώνα και βιώνεται με πόνο. Εί-
ναι με άλλες λέξεις ο κρυμμένος προς αποκάλυψη θησαυ-
ρός. Από άλλη θέση ο Απόστολος Παύλος επεξηγεί: «Ὁ 
καταβάς οὗτος ἐστί ὁ ἀναβάς υπεράνω πάντων τῶν 
οὐρανῶν»,6 δίδοντας πρότυπο της δικής μας «αντίστρο-
φης» πορείας, από την ταπείνωση του κόσμου προς τη δό-
ξα του Θεού. Σ’ αυτό το διάστημα ο Χριστός παραμένει 
«μεθ’ ἡμῶν, πᾶσας τάς ἡμέρας»7, προπάντων όμως «ἐντός 
ἡμῶν»8 εις τον αιώνα!

Γράφοντας λοιπόν προς Κορινθίους ο μέγας Απόστο-
λος υπογραμμίζει: «Ἔχομεν τον θησαυρόν τοῦτον ἐν 
ὀστρακίνοις σκεύεσι»9 και «ἐν ὄψει» αυτού του Γεγονό-
τος υπερβαίνομεν θλίψεις και στενοχωρίες, εξευτελισμούς 
και κακουχίες.

3. Άθλημα υπέρτερο προς άσκηση και προοπτική νί-
κης αναγνωρίζεται η συνειδητότητα του… «οστράκινου 
σκεύους» και ως τέτοιου η συστράτευση στον «προκείμε-
νον ἡμίν ἀγῶνα»10. Της αναμέτρησης με τον κόσμο και 
της παντοδύναμης λάμψης του Ιησού! Σε μια στιγμή φο-
βερή όταν ο συγκλονισμένος Απ. Πέτρος θα ανακράξει: 
«Ἔξελθε ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι ἀνήρ ἁμαρτωλός εἰμί, Κύριε».11 Το 

6. Εφ. Κεφ. Δ΄ 10.
7. Ματθ. ΚΗ΄ 20.
8 Λουκά ΙΖ΄ 21.
9. Β΄ Κορ. Δ΄ Ε.
10. Εβρ. ΙΒ΄ 1.
11. Λουκά Ε΄ 8.

ανθρώπινο κατακυριεύεται από αίσθημα τρόμου και φυ-
γής, χωρίς ωστόσο να μειώνεται η γοητεία και η έλξη προς 
Εκείνο. Γιατί ο Χριστός «εμπνέει» και το ένα και το άλλο! 
Δέος και απέραντη γοητεία συγχρόνως.12

Από θέση «ισχύος» ο Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, στη-
ριζόμενος στην εμπειρία του βιώματος, δε διστάζει τη 
«μετάβαση» από το ανέφικτο στο εφικτό! Όταν δηλαδή 
με αφοπλιστική απλότητα ομολογεί: «Θέλω τον Χριστό 
να συναντώ στην Εκκλησία»! Εισερχόμενος «διά τῆς 
στενῆς πύλης»13, ο μεγάλος ανατόμος αποκαλύπτει το 
Όνομα του Ζητουμένου! Ο έσχατος των «ταπεινών και 
καταφρονεμένων», καθώς πιστεύει ο ίδιος, ευαγγελίζε-
ται την ταύτιση Ιησού Χριστού με την Εκκλησία, δίπλα 
στον ιερό Χρυσόστομο ο οποίος και συμπληρώνει: 
«Τοιοῦτον ἔχει μέγεθος ἡ Ἐκκλησία· πολεμουμένη νικᾶ, 
ἐπιβουλευομένη παραγίνεται· ὑβριζομένη λαμπροτέρα 
καθίσταται· δέχεται τραύματα και οὐ καταπίπτει ὑπό τῶν 
ἑλκῶν· κλυδωνίζεται ἀλλ’ οὐ καταποντίζεται· χειμάζε-
ται ἀλλά ναυάγιον οὐχ ὑπομένει· παλαίει ἀλλ’ οὐχί 
ἡττᾶται· πυκτεύει ἀλλ’ οὐ νικᾶται»!...14 

12. Αναλύοντας το φαινόμενο αυτό ο Ρούντολφ Ότο, διά-
σημος θρησκειολόγος, το χαρακτηρίζει με τους όρους 
«Mysterium Tremendum» (τρομακτικό) και «Μysterium 
Fascinosum» (κατ’ ἐξοχήν ἑλκυστικό). Das Heihge. (To Ἄγιον).

13. Ματθ. Ζ΄ 13. 
14. Ιωάννου Χρυσοστόμου, «Οἱ δύο λόγοι προς Ευτρόπιον», 

Ἀθῆναι 1967, σ. 28.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Όπως όλοι γνωρίζετε, η Ένωση δεν έχει χορηγούς 

ή άλλα έσοδα πλην των συνδρομών των μελών της. 

Παρακαλούμε να αποστείλετε την ετήσια συνδρομή σας 

προκειμένου να συνεχίσουμε την έκδοση 

της ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ.
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ

Η Ένωσή μας θρηνεί την απώλεια ενός εκλεκτού μέ-
λους της, του Ακαδημαϊκού, μαέστρου και πρωτο-

ψάλτου Χρ. Σπυρόπουλου. Υπήρξε πολυσχιδής προσωπι-
κότητα με μεγάλο εύρος ενδιαφερόντων, που ανέπτυξε 
δραστηριότητα σε ποικίλους τομείς και μάλιστα με μεγά-
λη επιτυχία. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα υπήρξε και συ-
νεργάτης της ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ, στην οποία δη-
μοσιεύτηκαν αρκετά άρθρα του.

Γεννήθηκε το 1937 στην Αθήνα. Τα πρώτα χρόνια της 
ζωής του μεγάλωσε στη Ροδοδάφνη Αιγίου, τόπο καταγω-
γής της μητέρας του. Εκεί τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο 
και την Α΄ Τάξη Γυμνασίου. Συνέχισε τις σπουδές του στην 
Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου και απεφοίτησε από το 9ο 
Νυχτερινό Γυμνάσιο Αθηνών. Τα πρώτα μαθήματα μουσι-
κής πήρε από τον Δ. Γ. Περιστέρη (1945-49) και από τον Δ. 
Παναγιωτόπουλο-Κούρο (1950-51) και, στη συνέχεια, από 
τους Ι. Μαργαζιώτη, Ν. Παππά, Μ. Φαρλέκα, Σπ. Καψά-
σκη κ.ά.

 Σπούδασε Θεολογία και Φιλοσοφία στην Ελλάδα 
(1954-58) και αποφοίτησε από το Εθνικό Ωδείο. Υπηρέτη-
σε ως Έφεδρος της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας, απο-
σπάστηκε στο ΝΑΤΟ, όπου εκπαιδεύτηκε στη Σχολή της 
RAF στο Ηνωμένο Βασίλειο ως χειριστής Αεροσκαφών.

Σπούδασε επίσης Διεύθυνση Ορχήστρας στη Μουσι-
κή Ακαδημία της Βιέννης και Διεθνές Δίκαιο στο Πανε-
πιστήμιο της Βιέννης. Ως αρχιμουσικός διηύθυνε μεγά-
λες ξένες συμφωνικές ορχήστρες στη Βιέννη, στο Σάλ-
τσμπουργκ, στη Μόσχα, στο Παρίσι, στο Σίδνεϊ, στη Μι-
νεάπολη, στο Λος Άντζελες, στο Σικάγο και σε άλλες με-
γάλες πόλεις, αποσπώντας λαμπρές κριτικές και κολακευ-
τικά σχόλια από τους μεγαλύτερους μαέστρους της επο-
χής (Ιγκόρ Στραβίνσκι, Μπ. Βάλτερ, Λ. Στοκόφσκι, Λέο-
ναρντ Μπερνστάιν, Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν κ.ά.).

Διετέλεσε Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, με ειδί-
κευση στην Εξωτερική Πολιτική, και Καθηγητής στο Εθνι-
κό Ωδείο Αθηνών. Το 1964 εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ, έλα-
βε την αμερικανική υπηκοότητα και ανέπτυξε δραστηριό-
τητα σε ποικίλους τομείς. Διετέλεσε διευθυντής εκπαί-
δευσης των ελληνο-αμερικανικών σχολείων (1963-66). 
Τα έτη 1966-71 εργάστηκε ως επαγγελματίας πιλότος σε 
αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες και από το 1972 έως 
το 1974 ήταν Επιθεωρητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αε-
ροπορίας των ΗΠΑ. Από το 1971 έως το 1974 διετέλεσε 
Ειδικός Σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου Ρίτσαρντ 
Νίξον, αιρετός Πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Μου-
σικών Αμερικής και Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτρο-

πής για τον διορισμό μελών στο Περιφερειακό Γραφείο 
της Νέας Υόρκης. Εργάστηκε ως Σύμβουλος στις εταιρείες 
ARAMCO και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ.

Τα έτη 1989-91 δίδαξε Διεθνές Δίκαιο στο Πανεπιστή-
μιο Γούστερ της Μασαχουσέτης. Ήταν μέλος επιστημονι-
κών και πολιτιστικών ενώσεων και έλαβε πλειάδα τιμητι-
κών διακρίσεων στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Το 1995 τιμή-
θηκε από την Πανελλήνια Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών 
για τους αγώνες του υπέρ των Γραμμάτων και της Τέχνης. 

Ήταν παντρεμένος με τη Γεωργία Μεϊντανά και πατέ-
ρας τεσσάρων παιδιών. 

Υπήρξε καλλίφωνος και ιεροπρεπής Ιεροψάλτης και 
είχε διατελέσει πρώτος χορωδός στον Μητροπολιτικό Ναό 
Αθηνών (1954-58) και Πρωτοψάλτης στον Άγιο Ιωάννη 
Ρέντη, στην Ανάληψη Πειραιώς και στον Τίμιο Σταυρό 
Αιγάλεω. Του είχε μάλιστα προταθεί και η θέση του Πρω-
τοψάλτη στη Μητρόπολη Αθηνών. Μετά την εγκατάστα-
σή του στις ΗΠΑ έψαλε στους Ορθόδοξους Ναούς του 
Ευαγγελισμού Ν. Υόρκης, Αγ. Νεκταρίου Μπρούκλιν, Αγ. 
Μαρκέλλας Αστόριας. Μετά την επιστροφή του στην Ελ-
λάδα υπηρέτησε ως Πρωτοψάλτης στην Παναγία Μαρ-
μαριώτισσα Χαλανδρίου, στον Αγ. Φανούριο Καρελλά, 
στην Παναγία Γρηγορούσα Πύλης Αγοράς Αθηνών, στους 
Αγ. Πάντες Κορωπίου και στην Αγ. Τριάδα Ν. Ηρακλείου.

Ως καθηγητής δίδαξε θεωρητικά στο «Ορφείο Ωδείο», 

† Χριστόφορος-Χρήστος Σπυρόπουλος
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στο «Εθνικό Ωδείο», στο Ελληνικό Κολλέγιο Αμερικής, 
στην Ακαδημία Διδασκαλισσών του Γκάρισον Νέας Υόρ-
κης, στην Ακαδημία του Αγ. Βασιλείου των ΗΠΑ και στη 
Θεολογική Σχολή του «Τιμίου Σταυρού» του Μπρούκλιν.

Τιμήθηκε από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ με το αριστείο 
«Σημαία» για τα διακόσια χρόνια της Αμερικανικής Ανε-
ξαρτησίας, από την Ελληνοαμερικανική Οργάνωση AHEPA 
και άλλους φορείς της ομογένειας.

Έχει δημοσιεύσει τα έργα The Philosophical Approach 
of Leadership, Leaders towards Government, Organizations 
and business establishments και Sociological approach to an 
interpretation of religious phenomena.

Η απώλειά του είναι σημαντική για την Ένωσή μας. 

Οι φίλοι και συμμαθητές του θα θυμούνται πάντα τη γε-
μάτη καλοσύνη καρδιά του, τον απλό και ευχάριστο χα-
ρακτήρα του, το μειλίχιο ύφος του και, προπάντων, τη 
συγκίνηση που ένιωθε κάθε φορά που προσερχόταν στις 
συγκεντρώσεις μας. Σε μια σύναξη, μάλιστα, στην Αγία 
Φωτεινή, πριν από λίγα χρόνια, τον είδα να περιδιαβαί-
νει στο πίσω προαύλιο συγκινημένος. Όταν πλησίασα, 
δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του! Εξέφρα-
ζε έτσι κι αυτός το παράπονό του για το άδικο κλείσιμο 
της Σχολής…

Ομογάλακτε συμμαθητή κι αγαπημένε μας φίλε, ας εί-
ναι αιώνια η μνήμη σου. 

M.Π.K.

† Γεώργιος Δ. Μπούμπας

Εφυγε πρόσφατα από τη ζωή, έπειτα από πολύχρονη 
μάχη, σε ηλικία 78 ετών, ένας εξαίρετος άνθρωπος, 

αγαπημένος φίλος και συγκάτοικος σε όλα τα χρόνια της 
φοιτητικής μας ζωής, ο συμμαθητής από την ιστορική τά-
ξη του 1954, Γιώργος Μπούμπας. Τον συνοδεύσαμε στην 
τελευταία του επίγεια κατοικία και τον αποχαιρετήσαμε 
με δάκρυα στα μάτια συγγενείς και φίλοι.

Γεννήθηκε στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας και ήταν γό-
νος πολυμελούς αγροτικής οικογένειας. Έλαβε τις εγκύ-
κλιες σπουδές του στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού του 
και το 1954 ενεγράφη κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων στην 
Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου ως υπότροφος. Στα χρό-
νια της μαθητείας του στη Σχολή, εκτός του ότι ήταν από 
τους καλύτερους και τους πιο επιμελείς, εργατικούς και 
φιλομαθείς μαθητές, ιδιαίτερα στα Μαθηματικά, έδειξε το 
εξαιρετικό ταλέντο και τη μεγάλη του αγάπη προς τον 
αθλητισμό. Υπήρξε ο αγαπημένος μαθητής του εξαίρετου 
γυμναστή μας Χρ. Ασημακόπουλου. Δεν υπήρχε άθλημα 
στο οποίο δε διακρινόταν. Στον στίβο, στο ποδόσφαιρο, 
στο μπάσκετ ήταν από τους καλύτερους όλων των τάξεων 
της Σχολής μας. Είχε υπέροχα σωματικά προσόντα, εντε-
λώς αθλητικό σώμα και υψηλές δυνατότητες. Τον διέκρι-
ναν επίσης και η ηρεμία του χαρακτήρα, η ευθύτητα στους 
τρόπους, το εξαίρετο ήθος και ένα περήφανο κι αρχοντι-
κό ύφος, γεμάτο αυτοπεποίθηση, που σε έκανε να τον 
αντιμετωπίζεις με σοβαρότητα. Ο ίδιος στην καθημερινή 
του ζωή απέφευγε τις επιπόλαιες συμπεριφορές. Είχε ένα 
επίπεδο σοβαρότητας που σε ανάγκαζε να τον αντιμετω-
πίζεις με σεβασμό. Αντιμετώπιζε τα πάντα με περηφάνια 
και, προπάντων, με αξιοπρέπεια. Ήταν ο ορισμός του αξιο-
πρεπούς ανθρώπου. Ακόμα και στο παιχνίδι του έδειχνε 
όλες τις παραπάνω αρετές του.

Έμεινε στη Σχολή μέχρι την πέμπτη τάξη. Συνέχισε και 
περάτωσε τις σπουδές του στο Γυμνάσιο Χιλιομοδίου, κο-
ντά στο χωριό του. Έδωσε εξετάσεις και εισήχθη πανηγυ-
ρικά στη Γυμναστική Ακαδημία , τότε ΕΑΣΑ, στη Δάφνη. 
Η επιμέλεια και το πάθος του για τη γνώση τον έκαναν 
να διακρίνεται και να πρωτεύει.

Εκείνη τη χρονιά αποφασίσαμε να μείνουμε μαζί πέ-
ντε συμμαθητές από τη Σχολή, ο Γιώργος, ο Αντρέας, ο 
Κώστας, ο Σεραφείμ κι εγώ σε τρία δωμάτια στο ίδιο σπί-
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τι, κοντά στη Γυμναστική Ακαδημία, σε μια προσπάθεια 
συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης, γιατί οι καιροί ήσαν 
δύσκολοι και είχαμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Λειτουρ-
γούσαμε σαν ομάδα και ο ένας τόνωνε το ηθικό του άλ-
λου. Αξέχαστα εκείνα τα χρόνια, με πολλές δυσκολίες και 
εμπόδια αλλά και πολλές σπαρταριστές στιγμές. Τα θυ-
μόμαστε ακόμα με πολλή νοσταλγία. Μοιραστήκαμε μα-
ζί του όμορφες, ευχάριστες αλλά και δύσκολες στιγμές.

Τα χρόνια πέρασαν. Αποφοιτήσαμε από τις σχολές μας, 
υπηρετήσαμε την πατρίδα και αποκατασταθήκαμε επαγ-
γελματικά. Ο Γιώργος διορίστηκε στην εκπαίδευση, όπου 
πρόσφερε τις επιστημονικές του υπηρεσίες και γνώσεις 
παράλληλα με την έντονη κοινωνική του προσφορά. Πο-
ρεύτηκε με σταθερότητα και συνέπεια και αξιοποίησε τα 
προσόντα και τις ευαισθησίες του για το καλό των μαθη-
τών του. Προόδεψε πολύ. Παντρεύτηκε την αγαπημένη 
και πιστή σύντροφό του Χριστίνα και έκανε τρία παιδιά 
και τρία εγγόνια. Αναρριχήθηκε γρήγορα στον επαγγελ-
ματικό του χώρο, ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής, κι έφτα-
σε πολύ ψηλά. Έγινε Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγω-
γή και στη συνέχεια Νομαρχιακός Επιθεωρητής Φυσικής 
Αγωγής Δυτικής Αττικής μέχρι τη συνταξιοδότησή του.

Σε όλα αυτά τα χρόνια κρατήσαμε τη φιλία μας άσβε-
στη. Βλεπόμαστε πολλές φορές στη διάρκεια του χρόνου 
πάνω από δώδεκα συμμαθητές από την ίδια τάξη της Σχο-
λής που μέναμε στην Αθήνα (είχαμε αποφοιτήσει 21), κά-
ναμε πολλές εκδρομές, ανταλλάσσαμε επισκέψεις, επι-
κοινωνούσαμε με συμμαθητές που ζούσαν στην επαρχία 
και όταν κάποιος ερχόταν στην Αθήνα, μαζευόμασταν 
όλοι να τον υποδεχτούμε, να τον φιλοξενήσουμε και να 
ξαναθυμηθούμε περιστατικά απ’ τη Σχολή μας. Στέκι μας 

ήταν το μαγαζί με τις αντίκες του συμμαθητή μας Μενέ-
λαου Μπακάλη στη Θεμιστοκλέους, στα Εξάρχεια. Εκεί 
συναντιόμαστε, εκεί φιλονικούσαμε για τις ομάδες μας, 
εκεί κάναμε χορωδιακές πρόβες για τη λειτουργία της Κυ-
ριακής στη Ζωοδόχο Πηγή της Ακαδημίας, όπου έψελνε 
ο Μενέλαος. Κι όταν το 1986 ιδρύθηκε η Ένωσή μας είχα-
με λόγους να επαιρόμαστε, γιατί εμείς πρώτοι είχαμε χα-
ράξει τον δρόμο…

Πόσο γρήγορα πέρασαν τα χρόνια! Ούτε που το κα-
ταλάβαμε. Η ζωή «ατμίς έσται η προς ολίγον φαινομένη 
έπειτα δε και αφανιζομένη», λέγει ο άγιος Ιάκωβος ο Αδελ-
φόθεος (Ιακ. 4,14). Είμαστε προσωρινοί σε αυτόν τον κό-
σμο, «ξένοι, πάροικοι και παρεπίδημοι». Ο απ. Παύλος μας 
το υπενθυμίζει με σαφήνεια: «Ουκ έχομεν ώδε μένουσαν 
πόλιν, αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν» (Εβρ. 13,14).

Δύσκολη και συγκλονιστική η ώρα του αποχωρισμού. 
Μες στο μυαλό μας στριφογυρίζουν εικόνες και αναμνή-
σεις από όλα εκείνα τα χρόνια που ζήσαμε μαζί, γέλια, χα-
ρές, λαχτάρες και αγωνίες, στ’ αυτιά μας ηχούν λόγια που 
στην καρδιά μας τα κρατάμε καθώς αποχαιρετούμε τον 
αγαπημένο μας αδελφό συνοδεύοντάς τον στην τελευταία 
του κατοικία. Ο Γιώργος θα μένει πάντα μέσα μας σαν άρι-
στος φίλος, άριστος συνάδελφος και άριστος άνθρωπος.

Μέχρι να έρθει εκείνη η ημέρα της κοινής ανάστασης, 
που όλοι περιμένουμε, να ευχηθούμε ο Θεός, που μας 
έπλασε για την αιωνιότητα, να αναπαύσει την ψυχή του 
εν χώρα ζώντων, να τον οδηγήσει στην πάμφωτη βασι-
λεία του, στην αιώνια ζωή και να προσφέρει στα προσφι-
λή του πρόσωπα την εξ ύψους παρηγορίαν.

Καλή αντάμωση, αγαπημένε μας φίλε… 
Μ.Π.Κ.

Πληροφορούμε τα μέλη μας ότι έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν πλέον 

ηλεκτρονικά τη ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ στη διεύθυνση www.eaesk.gr 

και το λεύκωμά μας και άλλες ειδήσεις στο

 Ένωση Αποφοίτων Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου.

Όσοι δεν επιθυμούν να τους αποστέλλεται ταχυδρομικά το φύλλο του 

περιοδικού μας, παρακαλούνται να το δηλώσουν αποστέλλοντας μήνυμα 

στο mkal8645@gmail.com. 
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(Συνέχεια από το προηγούμενο)

Η θεία μου φάνηκε να ασχάλλει και να δυσανασχετεί 
με το μαύρο χιούμορ μου. «Θεέ μου, τι είναι αυτά που 

λες, ρε Αργύρη μου;» Της εξήγησα ότι αστειεύομαι και κα-
τευνάστηκε. «Κοίτα», της λέω, «θεία, ό,τι και να απαντή-
σεις θα είναι χωρίς σημασία∙ γιατί μέχρι να πάει το τηλε-
γράφημα στην Αντίκυρα, εμείς θα έχουμε γυρίσει πίσω. 
Σε παρακαλώ όμως πολύ, επειδή δε θέλω να πάω στην 
αγορά και να με δουν οι Κορίνθιοι με αυτή την αμφίεση, 
σε αυτά τα χάλια δηλαδή, πάρε αυτά τα λεφτά που μου 
έδωσε ο Ντουλοκώστας και πήγαινε να αγοράσεις τίπο-
τα για να φάμε και ένα χαρανί, και εγώ θα σε περιμένω 
εδώ να τα πάρω». «Πόσοι είσαστε;» με ρώτησε. Και όταν 
της είπα «τέσσερις», έκανε να φύγει χωρίς να πάρει χρή-
ματα. Κατάλαβα αμέσως τις προθέσεις της, της έκοψα τον 
δρόμο και της είπα έντονα: «Θεία, εάν δεν πάρεις τα χρή-
ματα, να μην αγοράσεις τίποτα∙ θα πάω μόνος μου». Ήταν 
κοντά στην ηλικία μου, παρ’ ότι θεία, και κατάλαβε η κα-
λόγνωμη∙ πήρε τα χρήματα κι έφυγε. 

Έπειτα από λίγο γύρισε με τα ψώνια. Την ευχαρίστη-
σα, πήρα τα ψώνια από τα χέρια της και τη συνόδευσα μέ-
χρι το καΐκι για να χαιρετήσει και τους άλλους του πλη-
ρώματος. Εκεί επιχείρησε να φιλήσει στο μάγουλο τον 
Μπάμπη τον Μπαλαούρα, που ήταν πρώτος της εξάδελ-
φος. Ο Μπάμπης τραβήχτηκε και της είπε: «Για φίλημα εί-
μαστε εμείς, Ηρώ, ή για φτύσιμο; Φτύσε μας μη μας μα-
τιάσεις, κι εγώ θα πω στη θεία σου την Αντριάνα» –τη μά-
να του δηλαδή και αδελφή της μητέρας της, της θείας Μα-
ριγώς– «ότι με φίλησες!». Έφυγε η θεία, αφού μας ευχή-
θηκε καλό ταξίδι, φάγαμε εμείς στο πόδι, ολοκληρώσαμε 
την εκφόρτωση, βάλαμε τις μπουκαπόρτες, πλύναμε τις 
κουβέρτες του καϊκιού και λίγο πριν βασιλέψει ο ήλιος 
σαλπάραμε για την Αντίκυρα. Ο μαΐστρος είχε πέσει αρ-
κετά, ήταν δεν ήταν τέσσερα μποφόρ∙ τώρα τον είχαμε 
κατάπλωρα∙ το καΐκι ξεφόρτωτο χοροπηδούσε σαν παι-
χνιδιάρικο αγριοκάτσικο επάνω στα κύματα, που σκάζα-
νε στην πλώρη του και άνοιγαν αψίδες από νερό και μας 
λαντούριζαν ελαφρώς. Κι εμείς είχαμε τώρα μια εντελώς 
διαφορετική αίσθηση∙ ο φόβος είχε παραμερίσει ολότελα 
και μας είχαν κυριεύσει αισθήματα αισιοδοξίας. Καθόμα-
στε όλοι πρύμα. Ο Παρασκευάς έβριζε τον μαΐστρο γιατί 
μας άρπαξε τη γριά φουφού και δεν μπορούσε να μαγει-
ρέψει! Ήταν γενικών καθηκόντων: λοστρόμος, ναύτης κα-
ταστρώματος, ναύτης αρμενιστής, μάγειρας κ.λπ. Και, εάν 
χρειαζόταν, και δεύτερος μηχανικός και υποπλοίαρχος! 

Οι υπόλοιποι παραμέναμε σιωπηλοί με τους λογισμούς 
του ο καθένας. Ο ήλιος είχε μεγαλώσει∙ έμοιαζε με πύρι-
νη σφαίρα που καταδυόταν στη θάλασσα, ανάμεσα στο 
Ρίο και το Αντίρριο. Κόκκινες ανταύγειες αντανακλούσαν 
στον ουρανό και στη θάλασσα και έβαφαν τον ορίζοντα 
πορφυρό. Τι ηλιοβασίλεμα ήταν αυτό, Θεέ μου! Τι πανέ-
μορφο θέαμα! Γεμάτο μαγεία και μυστήριο.

Μόλις ανοίξαμε από τον κάβο του Ηραίου και είδαμε 
ότι μας έπαιρνε, τσιμάραμε πάλι το πανί, για να αυξήσου-
με την ταχύτητα του καϊκιού και να φτάσουμε μια ώρα αρ-
χύτερα στην Αντίκυρα. Όπως είχαμε τον καιρό σοφράνο, 
το καΐκι καρνάρισε δεξιά και θαρρείς πως πετούσε πάνω 
από τα κύματα σαν θαλασσοπούλι. Εν τω μεταξύ είχε νυ-
χτώσει για τα καλά και πάνω από τον Κιθαιρώνα βγήκε 
ολόγιομο και χαμογελαστό το φεγγάρι∙ είχε την ίδια σχε-
δόν κατεύθυνση με μας. Καθρεφτιζόταν φιλάρεσκα στην 
Αλκυονίδα θάλασσα, που την είχαμε από σταβέντο, ασή-
μωνε τα κύματα κι έπαιζε κρυφτούλι με τα σύννεφα. Ο ου-
ρανός τώρα φαινόταν ότι ακουμπούσε στη θάλασσα και 
η θάλασσα σου ’δινε την εντύπωση της απεραντοσύνης 
και του άγνωστου. Όμως εμείς ξέραμε ότι δεξιά μας ήταν 
το βουνό των Μουσών, ο Ελικώνας, απ’ όπου κάθε πρωί 
ανέτελλε ο ήλιος για τους Αντικυραίους, και στο βάθος ο 
Παρνασσός με την Γκιώνα. Πήγα και κάθισα δίπλα στον 
μπάρμπα μου τον Ντουλοκώστα∙ τον παρατήρησα λίγο 
σιωπηλός κι ύστερα γύρισα και του είπα: «Δεν πας, ρε 
μπάρμπα, να κοιμηθείς λίγο στην πλώρη να ξαποστάσεις; 
Κι άφησε σ’ εμένα το τιμόνι». Έστριψε το κεφάλι του δε-
ξιά και με κοίταξε ανέκφραστος και ύστερα από μια μικρή 
σιωπή μού είπε: «Θα τα καταφέρεις;». «Γιατί όχι», του απά-
ντησα, «αφού μεγάλωσα μέσα στη θάλασσα. Ο πατέρας 
μου με έπαιρνε από πέντε χρονών στη βάρκα∙ δεν είμαι 
δα κανένας τσοπάνης∙ και εάν κάτι δεν πάει καλά, ο Μπά-
μπης είναι δίπλα στο ταμπούκιο της μηχανής και το κα-
ραβόσκυλο ο γερο-Παρασκευάς παραδίπλα. Θα ’χουν κι 
αυτοί τον νου τους». Με κοίταξε με συγκατάβαση και, πριν 
μου εμπιστευθεί το τιμόνι, μου είπε: «Θα κρατάς την πλώ-
ρη με τον αστέρα της Τραμουντάνας και λίγο πιο δεξιά∙ 
να υπολογίσεις ότι είναι λίγο πάνω από τη Δεσφίνα∙ και 
όταν φανεί το φανάρι της Κεφαλής, θα κρατάς με το φα-
νάρι. Βάλε τα δυνατά σου όμως μη σε πάρει ο ύπνος και 
πρόσεχε πολύ γιατί στην πορεία μας επάνω είναι δυο νη-
σιά∙ δεξιά μας ο Άμπελος και αριστερά μας ο Δασκαλιός∙ 
θα περάσεις ανάμεσά τους. Ή, καλύτερα, μόλις τα δεις 
μπροστά σου και πριν περάσεις, πες στον Παρασκευά να 
’ρθει να με ξυπνήσει». Κι έφυγε, αφού βεβαιώθηκε ότι κά-

ΔΙΗΓΗΜΑ

«ΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΠΛΕΙΝ ΕΣ ΚΟΡΙΝΘΟΝ»

Του Αργύρη Τσίχλα 
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θισα σωστά στη θέση του και κρατούσα με το δεξί χέρι το 
τιμόνιο και με το αριστερό τη σκότα. Μεμιάς, από την αμ-
φιβολία και την αβεβαιότητα πέρασα στη βεβαιότητα και 
στον αυτοσεβασμό∙ η αυτοεκτίμησή μου ανέβηκε κατα-
κόρυφα. Έγινα ναυτικός, σκέφτηκα, αφού μου εμπιστεύο-
νται νύχτα τη διακυβέρνηση του σκάφους σε δύσκολο πέ-
ρασμα. Βέβαια, υπήρχε ναυτική παράδοση στην οικογέ-
νεια διακοσίων και πλέον ετών∙ αφού ο πατέρας μου, ο 
αδελφός μου, ο παππούς μου, ο προπάππος μου, και όχι 
μόνο, ήτανε ναυτικοί, ανάμεσά τους δε και ένας Ψαριανός 
μπουρλοτιέρης, ο καπετάν Γιάννης ο Μπουριός, ο επί παπ-
ποίς παππούς μου, ο Ήφαιστος του Παπανικολή. Αλλά 
άλλοι αυτοί κι άλλος εγώ. Έπρεπε να ζυμωθώ κι εγώ με το 
κύμα και την αλμύρα της θάλασσας της πικροκυματού-
σας. Η αυτοπεποίθησή μου είχε ενισχυθεί στο έπακρο∙ 
έτσι το καΐκι πήρε τις διαστάσεις καραβέλας. Ο Κορινθια-
κός Κόλπος, που είναι μικρογραφία της Μεσογείου, αφού 
εκεί όπου η Μεσόγειος έχει το Σουέζ και το Γιβραλτάρ, ο 
Κορινθιακός έχει τον Ισθμό της Κορίνθου και το Ρίο-
Αντίρριο αντίστοιχα, πήρε τις διαστάσεις ωκεανού κι εγώ 
απέκτησα πρόβλημα ταυτότητας! Με ποιον θαλασσοπό-
ρο να συγκριθώ στ’ αλήθεια; Με τον Βαρθολομαίο Ντιάζ, 
τον Βάσκο ντα Γκάμα, τον Μαγγελάνο, τον Χριστόφορο 
Κολόμβο ή τον Πέδρο Άλβαρεζ Καμπράλ, που κατέκτη-
σε τη Βραζιλία για λογαριασμό της Πορτογαλίας; Τι με-
τριοφροσύνη στ’ αλήθεια! Και τι καλπάζουσα νεανική φα-
ντασία! Με αυτές τις σκέψεις πέρασε η ώρα δίχως να το 
καταλάβω. Ονειροπολούσα, αλλά με τα μάτια ορθάνοιχτα 
να σπαθίζουν στο σκοτάδι και την προσοχή τεταμένη και 
αδιάπτωτη. Σε λίγο διαγράφηκε δεξιά μου ο Άμπελος, και 
στην πλώρη, στα πέντε μίλια περίπου, είδα να αναβοσβή-
νει το φανάρι της Κεφαλής. «Ώρα είναι», λέω, «να ξυπνή-
σω κατά τα συμπεφωνημένα, τον μπάρμπα μου τον Κώ-
στα τον Ντούλα, αν θέλω να μου ξαναεμπιστευθεί το τι-
μόνι». Πριν προλάβω όμως να φωνάξω τον Παρασκευά, 
τον είδα να έρχεται πρύμα. «Καλά τα κατάφερες», μου εί-
πε, «μπράβο. Σήκω τώρα να καθίσω εγώ». Έτσι απλά αλ-
λάξαμε βάρδια∙ το καΐκι δεν ξέρω αν κατάλαβε την αλλα-
γή ή όχι∙ πιθανολογώ όμως ότι την κατάλαβε κι αυτό, για-
τί τώρα το χέρι που κρατούσε το τιμόνι ήταν πιο σταθερό 
και σίγουρο και αυτή η σιγουριά διαχεόταν στον αέρα. 

Συνεχίσαμε το ταξίδι χωρίς απρόοπτα, μέχρι που φτά-
σαμε κοντά στην Κεφαλή. Είχαμε κρατηθεί αρκετά σο-
φράνο για τον φόβο του μαΐστρου. Και ενώ πλέαμε στο 
ύψος του Βαρδιάνου περίπου, ξαφνικά είδα την αντένα να 
γυρίζει από τα δεξιά προς τα αριστερά και το πανί να ανα-
ταράζεται για λίγο και να μπατάρει πόντζα λαπάντα. Το 
καΐκι ποντζάρισε επικίνδυνα προς τα αριστερά και η κου-
παστή και τα παραπέτα του βούτηξαν στη θάλασσα.

Ευτυχώς που τα κύματα δεν άρπαξαν κανέναν από μας. 
Ο μπάρμπας μου ο Κώστας λάσκαρε αμέσως τη σκότα και 
ορτσάρισε. Έκανε δηλαδή τη μόνη σωστή κίνηση, γιατί 
δεν τον έπαιρνε να πρυμίσει∙ θα στουκάριζε στα βράχια 

διαφορετικά. Το καΐκι ισοδρόμησε. Καταφέραμε με δυ-
σκολία να μαϊνάρουμε το πανί, που τώρα ήταν επικίνδυ-
νο, και γυρίσαμε όλοι πρύμα για να μην ξενερώνει η προ-
πέλα.

Τότε συνειδητοποιήσαμε τι είχε γίνει∙ κρεπαδούρα! 
Έσπασε απότομα ο μαΐστρος και κίνησε φρέσκος βοριάς, 
ο οποίος δε χωράτευε∙ ορμούσε οργισμένος μέσα στο καΐ-
κι από τα όκια και την κουπαστή και ξέπλενε τις κουβέρ-
τες κι εμάς μαζί.

Ο «Άγιος Νικόλαος» σκαμπανέβαζε σαν άγριο άτι σε 
επίδειξη ροντέο. Το μπαστούνι του μια σημάδευε τον ου-
ρανό, σαν να φοβέριζε τον Θεό, και μια βουτούσε στα κύ-
ματα. Και να σκεφτεί κανείς ότι ήμαστε στο σημείο όπου 
είχαν ναυαγήσει και πνιγεί ο Οδυσσέας ο Πάνος και οι σύ-
ντροφοί του. Αμετανόητοι ναυτικοί κι εμείς, θαλασσο-
δαρμένοι και έρμαια των κυμάτων. Η αναμέτρηση δεν κρά-
τησε πολύ, αλλά εμένα μου φάνηκε ότι πέρασε ένας αιώ-
νας. Το καΐκι τραβέρσα πάνω στον βοριά, πόντο πόντο 
άρχισε να απομακρύνεται από τα βράχια∙ μας βοήθησε 
σ’ αυτό και το αντιμάμαλο. Τότε έταξα να γλιτώσουμε και 
να ζώσω με κερί την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην 
Αντίκυρα. Δεν το έχω πράξει ακόμα αλλά δεν το ξέχασα 
κιόλας. Με είχε καταλάβει στιγμιαία ο φόβος του πνιγ-
μού∙ η αγωνία του επικείμενου θανάτου, όπως υποθέτω 
και τους άλλους. Δεν το δείξαμε όμως και δε λυγίσαμε∙ 
αντίθετα, ο καθένας μας ήθελε να φανερωθεί πιο γενναίος 
από τους άλλους. Ο παγωμένος βοριάς μάς μαστίγωνε το 
πρόσωπο, ενώ τα αφρισμένα κύματα φωσφορίζοντας 
έσκαγαν στην πλώρη του καϊκιού και ο παφλασμός τους 
έμοιαζε με μουγκρητό, με επιθανάτιο ρόγχο!

Ο κυρ βοριάς όμως δεν κατάφερε «να μας ρίξει στη 
στεριά», όπως το επιθυμούσε. Και οι μάνες μας δε θα μοι-
ρολογούσαν: «Θάλασσα, πικροθάλασσα και πικροκυμα-
τούσα, πόπνιξες το παιδάκι μου κι άλλο παιδί δεν έχω…». 
Γλιτώσαμε κι αυτή τη φορά. Είχαμε υποτροπιάσει δυο φο-
ρές το τελευταίο εικοσιτετράωρο. Σαν καβατζάραμε τον 
κάβο της Κεφαλής και πλησιάσαμε προς την Αντίκυρα, 
είδα ότι ο μόλος του Μπαλαούρα φωτιζόταν αδύναμα από 
νυχτοφάναρα και φακούς που πηγαινοέρχονταν.

Απόρησα. Γιατί αυτή η σύναξη, σκέφτηκα. Κι όπως δεν 
είχα ρολόι –που τότε ήταν είδος πολυτελείας εν ανεπαρ-
κεία– γύρισα και ρώτησα τον Μπάμπη τον Μπαλαούρα: 
«Τι ώρα είναι;». «Δύο», μου αποκρίθηκε αμέσως, πριν συ-
νειδητοποιήσει τι τον ρωτούσα. Είχε, όπως κατάλαβα, κι 
αυτός την ίδια απορία μ’ εμένα για την αιτία της σύναξης. 
Τελικώς φτάσαμε κοντά στον μόλο∙ αράξαμε με δυσκο-
λία∙ πήραμε πρυμάτσα από τον βοριά∙ βάλαμε το μαδέρι 
και ένας ένας, σαν ακροβάτες, στη στεριά. Κουνιόμαστε 
κι εκεί. Δε θα ξεχάσω με τι λαχτάρα μ’ έσφιξαν στην αγκα-
λιά τους η γιαγιά μου, η γριά Θανασία η Κάτσαινα και η 
μάνα μου. Μοιάζανε να μην πιστεύουν στα μάτια τους ότι 
ήμουν ζωντανός∙ ότι αγκάλιαζαν η μια τον εγγονό της τον 
πολυφίλητο και η άλλη τον μοναχογιό της∙ φώτιζαν με το 
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φανάρι το πρόσωπό μου για να βεβαιωθούν. Ανάλογες 
σκηνές διαδραματίστηκαν και με τους άλλους «ναυαγούς».

Τελικώς, ο μπαρμπα-Θανάσης ο Μπαλαούρας, με τη φι-
λοπαίγμονα διάθεση που τον διέκρινε, μας είπε: «Ελάτε μέ-
σα στο καφενείο, που έχω το τζάκι αναμμένο να πυρωθεί-
τε, να σας κεράσω από ένα κονιάκ των επτά αστέρων και 
να σας εξηγήσω γιατί σας επιφυλάξαμε αυτή την υποδοχή, 
για να πάψετε επιτέλους να μας κοιτάτε σαν χάννοι!».

Και μας είπε ότι χτες το πρωί, μπροστά στον μόλο, ήρ-
θε και άραξε αρόδο ένα δικάταρτο καραβόσκαρο, φορτω-
μένο με εκατό χιλιάδες οκάδες αλάτι, που είχε ποδίσει τον 
μαΐστρο. Και ότι, όταν ρώτησε τον καπετάνιο που πήγε 
στο καφενείο να πιει καφέ μην είδε ένα καΐκι που έβγαινε 
από την Αντίκυρα τη νύχτα, εκείνος τους απάντησε ότι 
είδαν ένα καΐκι που κινδύνευε και τους έκανε σινιάλο με 
τον φακό να πάνε επάνω να βοηθήσουν, αλλά είχε φρέ-
σκο μαΐστρο και δεν μπορούσαν να βοηθήσουν, γι’ αυτό 
τ’ άφησαν αβοήθητο και πόδισαν στην Αντίκυρα, και ότι 
το καΐκι αυτό πρέπει να βούλιαξε από τη φουρτούνα. Τό-
τε μας λύθηκαν όλες οι απορίες∙ και του τηλεγραφήματος 
και της υποδοχής. Όπως φαίνεται, κατά σύμπτωση, την 
ώρα που εμείς τσιμάραμε το πανί κι εγώ φώτιζα με τον φα-
κό, μας είδαν από το καραβόσκαρο που ανέπλεε τον Κο-
ρινθιακό προς την Πάτρα και υπέθεσαν ότι ζητούσαμε 
βοήθεια∙ όθεν και η παρεξήγηση. 

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Αρόδο: αγκυροβολημένο έξω από το λιμάνι
Ντουκιάρω τα σχοινιά: ξεμπερδεύω, τακτοποιώ
Μπουγάζι: ρεύμα αέρα μέσα από στενό πέρασμα
Λαντουρίζω: καταβρέχω
Ταμπούκιο: υπερκατασκευή που σκεπάζει το αμπάρι του 

πλοίου

Παραπέτο: εσωτερικός χώρος του πλοίου που προορίζε-
ται για φόρτωμα

Δοιάκι: τιμόνι
Ποντζάρω: υποστρέφω
Μουδαρισμένο πανί: σειρόδετο, δεμένο με σειρά
Άλμπουρο: κατάρτι
Μαντάρι: το σχοινί που ανεβάζει το πανί
Βιράρω: στρέφω το βαρούλκο για να σηκώσω άγκυρα, 

φεύγω
Τσιμάρω: σηκώνω το πανί ως την κορυφή της κεραίας, δέ-

νω για να ρυμουλκήσω
Ράντα: αντένα στο κάτω μέρος του άλμπουρου
Μετζοβόλτα: ημίδεσμος, χαλαρό δέσιμο, ναυτικός κόμπος
Φλόκος: μικρό τριγωνικό πανί ιστιοφόρου
Έξαλα: τα ορατά μέρη του πλοίου, πάνω από τα ίσαλα
Μαϊνάρω: κατεβάζω πανιά
Χαρανί: κουβάς
Ασχάλλω: οργίζομαι, αγανακτώ, στενοχωριέμαι 
Σοφράνο: κατά μέτωπο, κόντρα στον καιρό
Μπατάρω: τουμπάρω, ανατρέπομαι
Πόντζα λαπάντα: υποστροφή, πέρασμα της πρύμνης από 

τη διεύθυνση του ανέμου
Ορτσάρω: στρέφω την πλώρη προς τον άνεμο
Τραβέρσα(επίρ.): ευθυγραμμισμένα, ισορροπημένα
Αντιμάμαλο: επιστροφή του κύματος προς τα μέσα
Καβατζάρω: παρακάμπτω ακρωτήρι
Πρυμάτσα: καραβόσχοινο
Ποδίζω: βρίσκω καταφύγιο από την κακοκαιρία 

* Το παραπάνω ναυτικό βιωματικό διήγημα του κ. Αρ-
γύρη Τσίχλα επιλέχθηκε ανάμεσα σε εννιακόσια διηγήμα-
τα που στάλθηκαν σε διαγωνισμό διηγήματος και μαζί με 
άλλα δώδεκα εκδόθηκε σε βιβλίο από τον εκδοτικό οίκο 
Νεφέλη με τίτλο Δεκατρείς νέοι Έλληνες συγγραφείς.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επειδή πολλά μέλη της Ένωσης έστειλαν συνεργασίες πολυσέλιδες, 
που είναι πολύ δύσκολο να δημοσιευθούν στον περιορισμένο χώρο

 της εφημερίδας μας, σας παρακαλούμε να τηρείτε 
τον περιορισμό των 400 λέξεων που έχει οριστεί από την αρχή.
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Αφορμή για να γράψω αυτές τις λίγες σκέψεις, φίλοι 
αναγνώστες, μου έδωσε μια πρόσφατη συνέντευξη 

κάποιου πολιτικού σε τοπικό ραδιόφωνο και εφημερίδα.
Είπε, μεταξύ άλλων, ο εν λόγω πολιτικός:
«…για τις ευρύτερες δυνάμεις της προόδου…»
«…για σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων…»
«…θα έπρεπε να κινούνται και οι προοδευτικές δυνά-

μεις…»
«…για τη συγκρότηση μιας συμμαχίας προοδευτικών 

δυνάμεων…»
«…να συμπράξω σ’ αυτό το προσκλητήριο των προο-

δευτικών δυνάμεων…».
Στην εποχή μας, φίλοι αναγνώστες, δίνεται μεγάλη ση-

μασία στους προοδευτικούς. Οι «προδευτικοί καθηγη-
τές», οι «προοδευτικοί πολιτικοί», τα «προοδευτικά κόμ-
ματα», οι «προοδευτικές δυνάμεις», τα «προοδευτικά κι-
νήματα» κ.λπ.

Έτσι, για να μην υστερήσει κάποιος σ’ αυτό το αξίωμα 
ή, το χειρότερο, για να μη μείνει πίσω και χαρακτηρισθεί 
συντηρητικός, κάνει οτιδήποτε. Μιμείται και πιθηκίζει κά-
θε συμπεριφορά∙ αδιαφορεί για την αλήθεια, ισοπεδώνεται 
με τον όχλο. Και ακόμη, σε κάθε πραγματικά οπισθοδρο-
μικό, απαρχαιωμένο, σάπιο, που μυρίζει μούχλα, βάζει την 
ταμπέλα του προοδευτικού και… όλα βαίνουν καλώς. Δη-
λαδή, όχι μόνο προχωρεί απαρατήρητο, αλλά και υιοθετεί-
ται και αγκαλιάζεται από όλους χάριν του προοδευτισμού.

Αλλά ας δούμε τι είναι πρόοδος. Αν και όλοι καταλα-
βαίνουμε τη λέξη, ωστόσο αξίζει τον κόπο να δούμε τι λέει 
το λεξικό: «Πρόοδος σημαίνει εξέλιξη προς τα μπρος, προ-
κοπή». Προέρχεται ασφαλώς από το ρήμα προοδεύω, που 
σημαίνει επίσης «προχωρώ μπροστά, βελτιώνομαι αδιά-
κοπα, γίνομαι καλύτερος, προάγομαι». Και αν θελήσου-
με να εμβαθύνουμε στο νόημα αυτών των λέξεων που 
προσδιορίζουν την πρόοδο, θα καταλήξουμε σε τούτο το 
συμπέρασμα: πως η «προοδευτική κίνηση» δεν είναι τό-
σο οριζόντια, όσο κάθετη. Είναι κίνηση κατακόρυφη, προς 
το ανώτερο, το υψηλότερο, το πραγματικά καλύτερο. Εί-
ναι άνοδος, ανάταση, ανύψωση.

Τελικά, ποιος είναι αληθινά προοδευτικός; Να το πού-
με απλά: αυτός που αγωνίζεται, που έχει σκοπό της ζωής 

του να κάνει τον εαυτό του και τους άλλους καθημερινά 
καλύτερους, τελειότερους. Συνεπώς, σε καμιά περίπτωση 
δε σημαίνει πως ό,τι είναι ή παρουσιάζεται ως σημερινό 
και σύγχρονο είναι παράλληλα και προοδευτικό ή πως 
ό,τι παλιό είναι μη προοδευτικό, συντηρητικό, απορρι-
πτέο. Αυτό που προέχει είναι σε ποια πορεία βρίσκεται, σε 
ποια κατεύθυνση. Προς τα πάνω, προς το καλύτερο, ή 
προς τα κάτω, προς το χειρότερο; Γιατί ναι, έχει και προς 
αυτή την κατεύθυνση η ανθρώπινη πορεία.

Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας κάνει προοδευτικούς! 
Να μας φέρει την πρόδο, την ανανέωση. Δεν το παραδε-
χόμαστε; Τότε, ας πάρουμε μερικά «προοδευτικά» συνθή-
ματα της εποχής μας κάποιων «προοδευτικών δυνάμεων», 
όπως για την ειρήνη, την ισότητα, την αδελφοσύνη, την 
ελευθερία. Ποιος πρώτα τα διακήρυξε, τα γνώρισε και τα 
έκανε πράξη; Γιατί μπορούμε να τα διαβάζουμε σήμερα σε 
κάποια πανό, όμως είναι σαφώς γραμμένα στην Αιώνια 
Βίβλο (αν τη διαβάσουμε) εδώ και δύο χιλιάδες και πλέον 
χρόνια.

Και ας πάρουμε και κάποια άλλα συνθήματα, επίσης, 
«προοδευτικών» κινημάτων. Για την ανηθικότητα, τη δια-
φθορά, τη σεξουαλική απελευθέρωση, τις εκτρώσεις, τον 
«γάμο» μεταξύ ομοφυλοφίλων, την «ελεύθερη συμβίωση» 
κ.λπ. Τι σχέση μπορούν να έχουν αυτά με την ανύψωση, 
το ανώτερο, το μεγάλο, την τελείωση; Δε μας οδηγούν 
στην κατάπτωση και στη ζούγκλα; Και όμως, τα λέμε 
«προοδευτικά»!

Είναι αντιληπτό πια πως μόνο η αρετή είναι πρόοδος. 
Και η αμαρτία είναι αυτό που λέμε οπισθοδρόμηση, συ-
ντήρηση. Και, κατά συνέπεια, προοδευτικοί είναι οι ενά-
ρετοι, οι «αγιαζόμενοι μέρα με την ημέρα».

Ναι! Έτσι, όχι μόνο αποδίδουμε σωστά το νόημα των 
εννοιών και συμφωνούμε απόλυτα με το λεξικό, διατυπώ-
νουμε όμως, πραγματικά, την αλήθεια.

Φίλοι αναγνώστες, εμείς σε ποια κατηγορία προοδευ-
τικών ανήκουμε; 

* Το παραπάνω άρθρο του π. Παναγιώτη Χαλκιά δημο-
σιεύτηκε στην εφημερίδα Λαός της Βέροιας της 2-3 Μαρ-
τίου 2019.

Για ποια προοδευτικότητα ομιλείτε, κύριε;

Του π. Παναγιώτη Χαλκιά, ιερέως    
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Με αφορμή τα 40 χρόνια δραστηριό-
τητας των Εκδόσεών μας στον χώ-

ρο του βιβλίου διοργανώσαμε μια συγκι-
νητική και λαμπερή βραδιά στο Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για 
να τιμήσουμε όλους τους συνεργάτες μας 
που μας οδήγησαν όλα αυτά τα χρόνια ως 
το σήμερα.

Οι συνεργάτες μας είχαν την ευκαιρία 
να ταξιδέψουν στον χρόνο και να θυμη-
θούν ή να γνωρίσουν σημαντικούς σταθ-
μούς από την πορεία των Εκδόσεων ΨΥ-
ΧΟΓΙΟΣ.

Συγκινητική ήταν η ομιλία του ιδρυτή 
της εταιρείας, κυρίου Θάνου Ψυχογιού, ο 
οποίος αναφέρθηκε στην πορεία του, εξή-
ρε τους συνεργάτες του και, κλείνοντας τον λόγο του με 
το μότο που ασπάζεται, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΑ, πα-
ρέδωσε τη διεύθυνση των Εκδόσεων στα τρία του παιδιά, 
τον Χάρη, τον Νίκο και την Πένυ, που εξ απαλών ονύχων 
είναι ενεργά μέλη του εκδοτικού οίκου. 

Ο αγαπητός Πρόεδρος της Ένωσής μας είπε και τα 
εξής: «Πριν από σαράντα χρόνια, αποφάσισα με τη συμπα-
ράσταση και ενθάρρυνση της συζύγου μου Νίνας να δοκι-
μάσω τις δυνάμεις μου στον εκδοτικό χώρο. […] Ό,τι επε-
τεύχθη, επετεύχθη με πολύ κόπο και εργασία, και με αγά-
πη και αφοσίωση για αυτό που έκανα. […]

»Και επειδή γνωρίζουμε ότι η πορεία της εταιρείας μας 
καθορίζεται ολοένα και περισσότερο από την ικανότητά 
μας να κινητοποιούμε και να εμπνέουμε τους συνεργάτες 
μας, συνεχές μέλημά μας είναι να δίνουμε εμείς, οι μέτοχοι, 
το παράδειγμα, να τους εμφυσούμε τον αέρα της δημιουρ-
γίας και να τους εμψυχώνουμε ώστε να προχωρούν πέραν 
των αναμενομένων. Έτσι, έχουμε δημιουργήσει στην εται-
ρεία μας την κουλτούρα της εξαίρετης εταιρείας, που βα-
σίζεται και πιστεύει σε αρχές και αξίες. Ενθαρρύνουμε τον 
διάλογο, ακούμε τις διαφορετικές απόψεις και πιστεύουμε 
ότι κανένας από εμάς δεν είναι τόσο έξυπνος όσο είμαστε 
όλοι μαζί…»

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο κύριος Χάρης Ψυχογιός, 
Πρόεδρος των Εκδόσεων, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων 
τα εξής: «Θέλω να πω ότι είμαι πολύ τυχερός που γεννή-
θηκα και ανατράφηκα από αυτούς τους γονείς! Είναι σί-
γουρα ένα πολύ σημαντικό γεγονός το ότι δημιουργήσατε 
κάτι που εμείς απολαμβάνουμε και γιορτάζουμε σήμερα. 
Η διάρκεια και η εξέλιξη μιας επιχείρησης για πάνω από 
μια γενιά, πλέον, είναι ΑΘΛΟΣ… Μεγαλύτερος άθλος όμως 

από οποιαδήποτε κέρδη ή βραβεία είναι η εξέλιξη μιας οι-
κογενειακής επιχείρησης, ενώ ταυτόχρονα τα μέλη της πα-
ραμένουν αγαπημένα εντός και εκτός αυτής. […]

»Σαράντα χρόνια λοιπόν δημιουργούμε όχι μόνο βιβλία 
και πολιτισμό για την κοινωνία μας, αλλά και εισόδημα για 
εμάς και τη χώρα μας. Συνεισφέρουμε στην ψυχαγωγία, 
στη γνώση, στην επιμόρφωση όλων των αναγνωστών μας 
και μαζί με τη δική μας προσπάθεια γίνεται καλύτερος και 
ο ανταγωνισμός, και μέσω του ανταγωνισμού καλύτεροι κι 
εμείς. […]

»Ήδη έχουμε σχέδια για το μέλλον· σκοπεύουμε να επε-
κταθούμε και σε άλλους χώρους πέραν του βιβλίου και στη-
ρίζουμε τη δύναμή μας σε όλους εσάς».

Η κα Πόπη Γαλάτουλα, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέ-
σεων, είπε: «Οι Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ είναι ένας πολυσυλ-
λεκτικός εκδοτικός οίκος. Τα ιδιαίτερα ανήσυχα πνεύματα 
των ανθρώπων που τον απαρτίζουν ευθύνονται για τις επι-
τυχίες του.

»Στις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ η συνεχής ενημέρωση για τις 
διεθνείς εξελίξεις και τάσεις της αγοράς του βιβλίου είναι 
ρουτίνα· ενώ η παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και 
η αφομοίωσή τους, ανάγκη για να προσφέρουμε στους ανα-
γνώστες μας όσα θα μας ζητήσουν. Όμως, πολύ σημαντι-
κές για εμάς είναι και οι αξίες μας, που είναι προαπαιτού-
μενες για να είμαστε μέλη αυτής της ομάδας.

»Λένε ότι ο προορισμός δεν έχει σημασία, αλλά εκείνο 
που αξίζει είναι το ταξίδι. Κι εμείς έχουμε ταξιδέψει μαζί, 
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, και ευχόμαστε το ταξίδι αυ-
τό να συνεχιστεί, να είναι μακρύ, δημιουργικό, γεμάτο συ-
γκινήσεις.

Η κα Αγγέλα Σωτηρίου, Διευθύντρια του Εκδοτικού 

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 40 ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
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Τμήματος, τόνισε: «Σαράντα χρόνια 
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, είκοσι ένα χρόνια 
Αγγέλα στις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ. Και 
ως η Αγγέλα του Ψυχογιού, οφείλω ένα 
μεγάλο, ένα τεράστιο “ευχαριστώ” σε 
όλους εσάς. Γιατί ό,τι πέτυχα για την εκ-
δοτική μου οικογένεια και όποιο λιθα-
ράκι βάλαμε μαζί με την ομάδα μου, το 
Εκδοτικό Τμήμα, στην ανάπτυξη της 
εταιρείας, το οφείλουμε σ’ εσάς, στους 
συγγραφείς μας, στους μεταφραστές και 
επιμελητές, στους εικονογράφους, στους 
τυπογράφους και βιβλιοδέτες».

Τον λόγο πήραν επίσης ο κύριος Νί-
κος Ψυχογιός, Διευθύνων Σύμβουλος 
των Εκδόσεων, και η κυρία Πένυ Ψυ-
χογιού, Αντιπρόεδρος των Εκδόσεων, 
η οποία μίλησε για την αγαστή συνερ-
γασία των εκπροσώπων της Διεύθυν-
σης και εξέφρασε την αισιοδοξία για 
μια πέμπτη δεκαετία θριαμβευτικής πο-
ρείας των Εκδόσεων, η κυρία Κλειώ Ζαχαριάδη, Διευθύ-
ντρια Μάρκετινγκ των Εκδόσεων, και η Διευθύντρια Οι-
κονομικών Υπηρεσιών, κυρία Σωτηρία Καράμπελα.

Όλοι οι ομιλητές μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τις 
συνθήκες εργασίας στην εταιρεία, εξέφρασαν την αισιο-
δοξία τους για το μέλλον της εταιρείας και δεσμεύτηκαν 
να συνεχίσουν με μεγαλύτερο ζήλο για τα χρόνια που ακο-
λουθούν, με νέους τίτλους, δυνατότερη παρουσία και πί-

στη πως όλοι μαζί μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα. 
Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν τους παρευρεθέντες και 

η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. 
Εμείς, τα μέλη της Ένωσης Αποφοίτων της Εκκλησια-

στικής Σχολής Κορίνθου, ευχόμαστε στον επί 19 χρόνια 
Πρόεδρό μας κ. Αθανάσιο Ψυχογιό και την οικογένειά του 
να εορτάζουν πολλές επετείους και να απολαμβάνουν 
σπουδαίες νίκες και θριάμβους στον εκδοτικό χώρο. 



Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Από τον αγαπητό φίλο της Ένωσής μας κ. Κώστα Μουχτούρη, οφθαλμίατρο, λάβαμε και δημοσιεύουμε δυο σπά-
νιες φωτογραφίες (ίσως οι αρχαιότερες) από την ιστορία της Σχολής μας. Η πρώτη είναι του 1929 και η δεύτερη 

του 1926 (!). Τις φωτογραφίες αυτές τις αναζήτησε με αξιοθαύμαστη επιμονή και τις βρήκε στα χέρια απογόνων απο-
φοίτων της Σχολής. Έψαχνε να βρει στοιχεία για τον δάσκαλό του Γεώργιο Τσιουμή, ο οποίος ενεγράφη στη Σχολή 
το 1926 και αποφοίτησε το 1929! Τον ευχαριστούμε θερμά. Το φωτογραφικό μας υλικό άρχιζε το 1934. Τώρα έχουμε 
στοιχεία από το 1926. 



Ο π. Παναγιώτης Χαλκιάς είχε την καλοσύνη να μας 
στείλει ένα ποίημα του μακαριστού Ιεροδιακόνου 

και μετέπειτα Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπό-
λεως Θεόφιλου Καναβού, αποφοίτου της Σχολής μας το 
1952 και ιδρυτικού μέλους της Ένωσής μας, δημοσιευμέ-
νο στο περιοδικό «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ» (αρ. φύλλου 16-17 της 
1ης Σεπτεμβρίου 1952) με την υπόμνηση ότι θα το δημο-
σιεύσει λίαν προσεχώς σε τοπική καθημερινή εφημερίδα 
με δικά του σχόλια. Το δημοσιεύουμε και περιμένουμε να 
το δούμε σχολιασμένο:

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

Εις τους πρώτους αποφοίτους της Ιερατικής Σχολής Κορίν-
θου, οι οποίοι εξέρχονται μετά την ανασύστασίν της.

Η μέρα που τόσο ποθήσαμε νάτην! Και τόσο μεγάλη!...
Και τόσο φορτάτη από βάρη!... Και τόσο, μα τόσο ιερή!...
Μια μέρα, που τέτοια και τόσο λαμπρή, μια φορά ξεπρο-

βάλλει
Γιομάτη μ’ ελπίδες, λουσμένη με χάρη και φλόγα ιερή.

Ορίζοντες τώρα καινούριοι προβάλλουν μπροστά σας και 
δρόμοι.

Σε σας ατενίζει μια γη διψασμένη πως θα ’βρει νερό.
Ελπίζουν τα νιάτα να γίνετ’ εσείς το σφυρί και τ’ αμόνι
Τα χέρσα χωράφια προσμένουνε χέρια κι αλέτρι γερό.

Τα πάντα προσμένει από σας η Πατρίδα. Και τρέφει και 
πλάθει,

Παρήγορη σκέψη κι ελπίδα, πως πίσω από στήθη πλατιά
Χτυπάνε με βιάση καρδιές φορτωμένες με πίστη κι αγάπη
Καρδιές που σε λίγο απ’ τη σπίθα θ’ ανάψουν μεγάλη φωτιά.

Προσμένει κι ελπίζει να γίνετ’ εσείς οι πυξίδες κι οι φάροι
Μπροστά στ’ ουρανού το λιμάνι. Ποιμένες καλοί κι οδηγοί
Στον κόσμο που τρέχει στην πλάνη. Το αλάτι, το φως, το 

ζυμάρι
Ποτάμια, πηγές και βρυσούλες στην άνυδρη κι άγονη γη.

Στην άγια κι αναίμαχτη μάχη, που κάνει η ψυχή για να σπά-
σει

Δεσμά που της έχουν στερήσει να φτάσει κοντά στο Χριστό…
Στον άγιο και τίμιον αγώνα να κάνει φτερά να πετάξει…
Προσμένει κι ελπίζει να δώσει η Σχολή μας τον πρώτο στρα-

τό.

Που θα’ ναι κι οι πρώτοι βλαστοί και καρποί της μεσ’ από 
τα μαύρα

Και δύστυχα χρόνια. Φορώντας την πιο τιμημένη στολή
Θα κάνετ’ εσείς τη στολή μας να λάμψει καινούρια ΑΓΙΑ 

ΛΑΥΡΑ.
Θα κάνετ’ εσείς τη στολή μας ελπίδα του Γένους χρυσή. 

Ιούλιος 1952
Ιεροδ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΝΑΒΟΣ

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
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Η εκδήλωση λήξης των Κοινωνικών Φροντιστηρίων 
του Δήμου Κορινθίων πραγματοποιήθηκε στις 17 

Μαΐου 2019 με μεγάλη επιτυχία και τούτο οφείλεται στην 
πολύ καλή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στον εθε-
λοντισμό και στο ότι η προσφορά τους στηρίζεται στην 
αγάπη. 

Ο Δήμος Κορινθίων από τότε που δημιουργήθηκαν τα 
κοινωνικά φροντιστήρια, το 2012, μας παραχώρησε το κε-
ντρικότερο σχολείο της Κορίνθου, το Κέντρο Κοινωνικής 
Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων έχει αναλάβει τα έξοδα 
υλικοτεχνικής υποδομής και γραφικής ύλης, οι εθελοντές 
καθηγητές διδάσκουν αφιλοκερδώς και δίνουν με τον κα-
λύτερο τρόπο και από καρδιάς μόρφωση στους μαθητές 
και, τέλος, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
από το τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής και 
το τμήμα Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων, βοη-
θούν τα Κοινωνικά Φροντιστήρια στη γραμματειακή υπο-
στήριξη για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους. 

Τέλος τα μέλη του συλλόγου μας «Οι φίλοι των Κοι-
νωνικών Φροντιστηρίων του Δήμου Κορινθίων» με τις 
δράσεις και τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοπον-
νήσου, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κορινθίας, συλ-
λόγους γονέων και μαθητών σχολείων του δήμου μας κα-
τάφεραν να κάνουν πράξη την πρώτη μετεξέλιξη των Κοι-
νωνικών Φροντιστηρίων σε Κοινωνικό Ανοιχτό Σχολείο 
με αποτέλεσμα να βοηθιούνται όχι μόνο μαθητές που 
έχουν ανάγκη αλλά και άλλες ευπαθείς ομάδες. 

Μίλησαν καθηγητές μας και αναφέρθηκαν στη βοή-
θεια που προσφέρουν στους μαθητές, στην εμπειρία που 
απέκτησαν και την υποστήριξή τους από τους συμβού-
λους με τα σεμινάρια διδακτικής και συμβουλευτικής, 
όπως από τον κύριο Ξένο Νικόλαο, εκπαιδευτή ενηλίκων. 
Ωστόσο πραγματοποιήθηκαν και μαθήματα ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών με θέμα «Χρήση των νέων τεχνολογιών 
στη διδακτική πράξη» από τους καθηγητές κύριο Τσιωτά-
κη Παναγιώτη και κύριο Λούμπα Δημήτριο.

Η Αλεξάνδρα Γλυκοφρύδη, καθηγήτρια βιολογίας, μας 
παρουσίασε μελέτη της, που είχε κάνει στα Κοινωνικά 
Φροντιστήρια με πολύ χρήσιμα συμπεράσματα.

Οι φοιτητές μας Ανανίδας Γεώργιος, Γούσιας Σωτή-
ριος, Κολοκοτρώνη Γλυκερία-Άννα και Παλούτσα Έλσα, 
οι οποίοι μας υποστήριξαν στη γραμματεία το πρώτο τρί-
μηνο του 2019, ευχαρίστησαν τα Κοινωνικά Φροντιστή-
ρια και τον σύλλογο για τη μοναδική εμπειρία, τη συνερ-
γασία αλλά και όλες τις γνώσεις που απέκτησαν, τους υπέ-
ροχους ανθρώπους που γνώρισαν.

Τέλος ο καθηγητής πανεπιστημίου κύριος Μπαγάκης 
Γεώργιος μίλησε για το σπουδαίο έργο που επιτελείται και 
την υποστήριξη που παρέχουμε στους φοιτητές για την 
πρακτική τους άσκηση, το άνοιγμα προς την κοινωνία της 
πόλης μας και προσβλέπει σε περαιτέρω συνεργασία τό-
σο με τα Κοινωνικά Φροντιστήρια όσο και με τον σύλλο-
γο για καλύτερα αποτελέσματα.

Βραβεύτηκαν οι εθελοντές καθηγητές μας για το εκ-
παιδευτικό τους έργο και οι ανωτέρω φοιτητές για τη 
γραμματειακή τους υποστήριξη, στο πλαίσιο της πρακτι-
κής τους άσκησης και της εθελοντικής τους εργασίας, από 
τον δήμαρχο Κορινθίων κύριο Αλέξανδρο Πνευματικό 
και την πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής κυ-
ρία Κωνσταντίνα Λύτρα, οι οποίοι στις ομιλίες τους συ-
νεχάρησαν όλους τους εμπλεκόμενους για το θεάρεστο 
έργο τους.

Στην εκδήλωση αυτή παρευρέθησαν και τραγούδησαν 
τα μέλη της χορωδίας του 1ου ΚΑΠΗ Κορινθίων, με τον 
χοράρχη τους κ. Αθανάσιο Αγγελαδάκη και βιρτουόζο του 
ακορντεόν κ. Τάσο Ρουμπέκα, τους οποίους ευχαριστού-
με από καρδιάς.

Έτσι το σύνθημά μας «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» γί-
νεται πράξη στη μικρή Βασιλειάδα του Δήμου μας. 

 Κόρινθος, 22/05/2019
Η Επιτροπή Διεύθυνσης των Κοινωνικών Φροντιστηρίων

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
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Να τα πούμε;

Αναζητώντας
Άδει ο Κώστας Μπιλίρης  

Δεν ξέρω τι μ’ έπιασε, δεν κατάλαβα πώς προέκυψε και 
θέλω να φιλοσοφήσω. Αν δεν καταφέρω να προκα-

λέσω κάποιο ενδιαφέρον, φασκελώστε το κείμενό μου και 
ανοίξτε την τηλεόραση.

«Ζω εφόσον αναπνέω», λέει μια κινέζικη παροιμία. Εν-
νοεί πως προϋπόθεση της ζωής είναι η αναπνοή. Βέβαια, 
το μωρό στην κοιλιά της μάνας του δεν αναπνέει. Όμως ζει 
και αναπτύσσεται. Αυτό είναι μια άλλη πραγματικότητα.

Ο άνθρωπος, καθώς και τόσα άλλα ζώα, ρουφούν τον 
αέρα που είναι γύρω τους και παρέχουν στα πλεμόνια τους 
οξυγόνο. Αυτή η οργανική λειτουργία είναι απόδειξη ζωής. 
Και αναζήτηση ζωής. 

Επακόλουθο της ζωής είναι η μάθηση. Καταστάλαγμα 
της μάθησης η γνώση. Μαθαίνεις ζώντας και ζεις μαθαίνο-
ντας. Η γνώση είναι η ρίζα του δέντρου της ζωής. Κάποτε 
η κοινωνία εκτιμούσε τους γνώστες και τους μορφωμένους. 
Κάποτε η μόρφωση συνδεόταν με τον πολιτισμό. Κάποτε 
η πολιτεία αντάμειβε όσους είχαν να προσφέρουν γνώση 
και προβληματισμό.

Από πού αρχίζει και πού ολοκληρώνεται η μόρφωση; Η 
μόρφωση διανύει τη λεωφόρο μιας διαρκούς αναζήτησης. 
Είναι σαν την αναπνοή. Δεν ολοκληρώνει ποτέ την παρο-
χή της. Γι’ αυτό και «ζω εφόσον αναπνέω». Γι’ αυτό και ζω 
εφόσον μαθαίνω. Συνήθως μαθαίνω πως ελάχιστα έχω μά-
θει. Το είπε κι ένας σπουδαίος στο παρελθόν. «ΕΝ οίδα ότι 
ουδέν οίδα». Άλλωστε μετράει και τι μαθαίνει κανείς. Κυ-
ρίως από ποιους το μαθαίνει και γιατί του το μαθαίνουν. 
Εγώ όσο ζω μαθαίνω. Άλλος, όσο μαθαίνει, ζει. Άλλος μα-
θαίνει για να ζει και αξιοποιεί τα όσα προσέλαβε. 

Μαθαίνω σημαίνει και συνειδητοποιώ. Ναι. Άλλος μα-
θαίνει και πώς θα ’πρεπε να ζει. Και όταν διαπιστώνει την 
απόσταση που χρειάζεται να διανύσει για να ζει όπως θα 
έπρεπε, παλαβώνει. Άλλος βλέπει πώς κατάφεραν να ζουν 
μερικοί και γεμίζει πίκρα και αγανάκτηση.

Όσο ζω, λοιπόν. Μαθαίνω να ζω και να ονειρεύομαι. 
Μαθαίνω και τι μπορεί να είναι η ζωή χωρίς γνώση και επί-
γνωση. Οι γνώσεις είναι τα χάπια για τη ζωή. Αρκεί να τα 
παίρνεις στην ώρα τους.

«Γηράσκω αεί διδασκόμενος», έλεγε ο αρχαίος σοφός. 
Όμως, τι θα διδαχθείς και τι θα πρέπει να ενστερνιστείς από 
όσα συμβαίνουν γύρω σου; Τι ωφέλιμο κι ευγενικό θα προ-
σλάβεις από την τηλεόραση; Τι θα προσθέσεις στις γνώ-
σεις σου αν διατρέξεις τις στήλες μιας εφημερίδας; Τι να μι-
μηθείς και τι να εφαρμόσεις για να βελτιώσεις τον χαρα-
κτήρα σου; Πόσο χρήσιμα και πόσο διδακτικά μπορεί να 

είναι όλα αυτά τα απόνερα της πληροφόρησης; Τρομοκρα-
τία, ναρκωτικά, ανεργία, πορνεία, μαφίες, διαρρήξεις, κα-
ταβαράθρωση του ατόμου…

Όσο ζω μαθαίνω. Κι αφού μαθαίνω, γνωρίζω. Κι αφού 
γνωρίζω, επιλέγω, αποδέχομαι, απορρίπτω και αρνούμαι.

Ναι, αρνούμαι την ένταξή μου σ’ αυτήν την πραγματι-
κότητα. Που δεν υφαίνει οράματα, που επαναλαμβάνεται 
χωρίς ελπίδα. Η κάθε μέρα αντίγραφο της προηγουμένης 
με καρμπόν. Ξεχάσαμε τα ιδανικά μας, τις υποχρεώσεις μας. 
Πιαστήκαμε σε δίχτυ αδρανοποίησης. Επίτηδες μας στέρη-
σαν το ψωμί. Για να εκτρέφουν τα ενδιαφέροντά μας σε 
αποβλάκωση.

Όσο ζω μαθαίνω. Και μαθαίνω για να θυμάμαι. Και να 
μην ξεχνάω και να μην παραβλέπω. Ο χειρότερος θάνατος 
είναι ο θάνατος της μνήμης. Εάν επέλθει αυτός, πολλοί θά-
νατοι θα ακολουθήσουν.

Ναι, η μνήμη πρέπει να είναι πάντα δυνατή. Και ενερ-
γή. Σε κάποιες περιπτώσεις να μη δίνουμε άφεση αμαρτιών. 
Πάρτε παράδειγμα και τον Θεούλη μας. Όπου πρέπει, είναι 
σκληρός. Η δικαιοσύνη δεν επιτρέπεται να είναι μαλθακή. 
Ούτε εύκαμπτη.

Όσο ζω προσπαθώ. Όσο ζω αναζητάω. Όσο αναζητάω 
διεκδικώ.

Η ζωή μας παρομοιάζεται με δρόμο. Έναν δρόμο που 
πρέπει να τον περπατήσουμε. Και χωρίς παπούτσια. Για άλ-
λους γίνεται ατραπός. Για άλλους καλντερίμι. Για κάποιους 
ανοίγεται σε λεωφόρο. Τις περισσότερες φορές βγάζει σε 
αδιέξοδο. Πότε πότε γίνεται αλάνα. Και τότε συμβαίνει το 
χειρότερο. Δεν ξέρουμε τι να την κάνουμε.

Η ζωή μας γίνεται πουλί, που ενώ το κυνηγάμε μπρο-
στά μας, αυτό βρίσκεται από πάνω μας. Πάνω μας και στα 
νώτα μας.

Συμπέρασμα. Μην κυνηγάς τη ζωή. Μπορεί να τρακά-
ρεις πάνω της. Άσ’ τη να πέσει πρώτα.

Και θα με ρωτήσεις: «Τι είναι να πέσει; Μετοχή στο 
χρηματιστήριο;»

Η ζωή είναι μια αίθουσα αναμονής. Βρείτε εγκαίρως 
θέση να καθίσετε.

Η ζωή είναι μια πηγή που συνεχώς βαθαίνει· αν ήταν 
βρύση, δε θα ξεδιψούσαμε ποτέ.

Η ζωή είναι η ανταπόκριση στις υποχρεώσεις μας.
Η ζωή είναι μια μικρή παρένθεση θανάτου.
Ο θάνατος είναι το υπαρκτό πρόσωπο της ανυπαρξίας.
Ο θάνατος είναι μια αίθουσα σκοτεινή. Κι άντε να βρεις 

τον διακόπτη ν’ ανάψεις το φως… 
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Ψ Υ ΧΩΦΕ ΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

Πνευματική ζωή

Του Σπυρίδωνος Μεσσηνιώτη, Θεολόγου-Νομικού  

Πνευματική ζωή είναι η ίδια μας η ζωή. Είναι η ζωή 
όταν βιώνεται εν Αγίω Πνεύματι κατά τον τρόπο που 

δίδαξε και ζήτησε ο Χριστός, με νόημα και σκοπό την αγιό-
τητα της ύπαρξής μας. «Γίνεσθε τέλειοι όπως και ο Πατέ-
ρας μας ο ουράνιος είναι» (Ματθ. 5,48). 

 Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα και ομοίω-
ση. Το κατ’ εικόνα αναφέρεται στα χαρίσματα που έχει ο 
άνθρωπος, νουν, λογικόν και αυτεξούσιον, για να πορευ-
θεί εις το καθ’ ομοίωση.

Με την πτώση αμαυρώθηκε το κατ’ εικόνα και ο άν-
θρωπος βρέθηκε κάτω από την επιρροή της διαβολής. Το 
αυτεξούσιο εσκοτίσθηκε με την ενέργεια της αμαρτίας, 
αλλά δεν αφαιρέθηκε η δυνατότητα στον άνθρωπο να 
αγωνισθεί για τη σωτηρία του.

Το καθ’ ομοίωση επιτυγχάνεται μόνο με τη συνέργεια 
του ανθρώπου και του Αγίου Πνεύματος. «Καρπός του 
πνεύματός εστιν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρη-
στότης, αγαθοσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια» (Γαλ. 5, 
22).

Η ορθόδοξη πνευματική ζωή είναι η ζωή της συγχω-
ρητικότητος προς τον πλησίον. Είναι η πρώτη και μεγά-
λη εντολή. Είναι πορεία πνευματική, ζωή εν Χριστώ. Δε-
χόμεθα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και οδηγούμεθα 
από το πνεύμα του Θεού.

Πνευματική ζωή δεν είναι η συσσώρευση ανδραγαθη-

μάτων, δεν είναι ο εκκλησιασμός, οι νηστείες, οι φανου-
ρόπιτες, τα τάματα, οι δίμετρες λαμπάδες, γενικά οι εξω-
τερικοί τύποι για να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας ότι 
είμαστε πνευματικά ικανοποιημένοι, ενώ ο Χριστός είναι 
ο μεγάλος άγνωστος και δεν τον αφήνουμε να ξεχυθεί και 
να πλημμυρίσει την ύπαρξή μας. Φωνάζει συνεχώς εις τους 
αιώνες. Δος μου, Υιέ, την καρδιά Σου. Τότε θα αισθανθού-
με την πατρική Του παρουσία στη ζωή μας, τη θυσιαστι-
κή Του αγάπη και τελικά τη χάρη Του και την Υιότητα.

Πνευματική ζωή υπάρχει όταν καθημερινά μελετάμε 
την Αγία Γραφή και αποστρεφόμεθα φυσικές αδυναμίες 
και κακές συνήθειες. Όταν αναζητούμε το ωραίο, το κάλ-
λος και την ομορφιά του κόσμου. Όταν προσπαθούμε 
αδιαλείπτως να καταστούμε άξιοι της θείας πνοής που 
βρίσκεται μέσα μας. Ο Θεός ημέρα και νύχτα μάς κοιτά-
ζει και ακούει τις προσευχές μας.

Γενικά, η πνευματική ζωή μας πρέπει να είναι ο έλεγ-
χος του εαυτού μας. Η σκέψη μας να είναι εκεί όπου είναι 
ο Χριστός. Η ζωή μας να είναι εγκεντρισμένη στη διδα-
σκαλία του Χριστού. Να είμαστε μάρτυρες της συγχώρη-
σης, της ειρήνης και της αγάπης Του. Να είμαστε λύχνοι 
δοξολογίας σε μια κοινωνία μίσους και ταραχής. Να πο-
θούμε την αγιότητα και να λέμε κάθε μέρα: Χριστέ, θέριε-
ψε την επιθυμία μέσα μας, ώστε να γινόμαστε κάθε μέρα 
πιο πολλοί μαθητές Σου. 

ΤΟ Δ.Σ. ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ


