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ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΟΜΗ
ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Στυλιανοῦ Γ. Παπαδόπουλου (Ὁμότιμου Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν)

αίνεται περίεργο ποὺ ὁ Θεὸς ἐπέλεξε ν’ ἀναδείξει σὲ σκεῦος, ὄργανο ἐκλεκτό, ἕναν Ἑβραῖο θεολόγο τῆς
διασπορᾶς, γιὰ νὰ κηρύξει τὸν Χριστὸ
στὰ Ἔθνη. Ὁ Σαούλ, μάλιστα, ὁ Παῦλος, ὑπῆρξε ἀκόμα καὶ «ζηλωτής», αὐστηρὸς Ἑβραῖος, μὲ θαυμαστὴ δράση
σκληροῦ διώκτη τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ὁμολογεῖ ὁ ἴδιος:

Φ

«…καθ’ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν. Καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ… περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν παραδόσεων»
(Γαλ. 1,13-14).

Τρία ἔτη προετοίμαζε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς τοὺς δώδεκα Μαθητὲς καὶ μαζί
τους ἕναν εὐρύτερο κύκλο μαθητῶν
γιὰ τὴν συνέχιση τοῦ ἔργου του. Οἱ Μαθητὲς ἄκουσαν τὴν διδασκαλία του,
τὸν εἴδανε νὰ θαυματουργεῖ, παρακολούθησαν τὸ πάθος του, τὸν ἀναγνώρισαν ἀναστημένο. Προπαντός, δεχθήκανε τὸ ὑπεσχημένο ἅγιο Πνεῦμα
κατὰ τὴν Πεντηκοστή, γιὰ νὰ κατανοήσουνε ὅσα τοὺς εἶχε εἰπεῖ, γιὰ νὰ
τοὺς ὁδηγεῖ (ἀποκαλύπτει) «εἰς πᾶσαν
τὴν ἀλήθειαν» καὶ νὰ τοὺς ἐνθαρρύνει
στὸ ἔργο τους ὡς διαδόχων καὶ συνεχιστῶν του. […]

ση, περὶ τὸ 34/37 (;), ἐνῶ ἔφιππος
καὶ μὲ στρατιωτικὸ σῶμα βάδιζε
πρὸς τὴν Δαμασκὸ μὲ σκοπὸ τὴν
σύλληψη χριστιανῶν. Τότε, «ἐξαίφνης», ἄστραψε πάνω του ἰσχυρὸ φῶς
ἀπὸ τὸν οὐρανὸ κι ἔπεσε στὸ ἔδαφος τυφλὸς (Πράξ. 9,3· 22,6). Συγχρόνως, ἄκουσε τὴν φωνὴ τοῦ Κυρίου: «Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις;».
Ἔκπληκτος καὶ τυφλωμένος ἐρώτησε γιὰ τὴν προέλευση τῆς φωνῆς
καὶ πῆρε τὴν ἀπάντηση:
«ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, ὃν
σὺ διώκεις» (Πράξ. 9,4-5· 22,7-8).

Ἀπὸ τὴν φοβερὴ αὐτὴ στιγμὴ ὁ
Σαοὺλ παραδόθηκε στὸ Μυστήριο
τοῦ Χριστοῦ καὶ ἂς μὴν τὸ κατανοοῦσε. Πῆρε ἀποφασιστικὰ τὸν
Από το βιβλίο Ὁ Παῦλος τῶν Ἐθνῶν του
δρόμο ποὺ θὰ τὸν ὁδηγοῦσε στὸν
κ. Στυλιανού Παπαδόπουλου, Ὀμοτίμου
θεόπτη Παῦλο, τὸν Ἀπόστολο τῶν
Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ἐθνῶν (οἱ Ἑβραῖοι, τῆς διασπορᾶς
ἰδιαίτερα, ὡς Ρωμαῖοι πολίτες, λάμβαναν καὶ ἄλλο ὄνομα γιὰ τὶς ρωὉ προορισμένος γιὰ τὰ Ἔθνη κή- μαϊκὲς μόνο ἀρχές).
ρυκας, ὅμως, γιὰ τὴν κατ’ ἐξοχὴν ἐξαἩ παράδοση τοῦ Σαοὺλ στὸ μυκτίνωση τῆς Ἐκκλησίας στὰ Ἔθνη, στήριο τοῦ Χριστοῦ δηλώθηκε μὲ τὴν
προετοιμάσθηκε γιὰ τὸ ἔργο του τε- χωρὶς δισταγμὸ ἐρώτησή του: «Τί ποιήλείως διαφορετικά.
σω, Κύριε;» (Πράξ. 22,10). […]
Τῆς προετοιμασίας προηγήθηκε μὲ
Ἡ ἐνέργεια τοῦ ἁγίου Πνεύματος
καταιγιστικὸ τυφλωτικὸ φῶς πρόσκλη- (καὶ δὴ ἡ ἀποκαλυπτική) στὸν Σαοὺλ
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κατέστη δυνατή, ὅταν μὲ τὸ βάπτισμα
μεταστοιχειώθηκε ὁ ἴδιος σὲ ναό, στὸν
ὁποῖο «κατοίκησε» τὸ ἅγιο Πνεῦμα. O
Παῦλος δὲν ἐκστασιάσθηκε, δὲν εἶχε
τὴν διαδικασία τῆς ἐκστάσεως, τῆς
ἐξόδου ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, ὅπως τὴν
ἐννοεῖ π.χ. ὁ Πλάτωνας καὶ δὴ ὁ Πλωτίνος (Ἐννεάδες Γ΄ 8 καὶ ΣT΄ 7, 9). Ὁ
Παῦλος δύο φορὲς χρησιμοποιεῖ τὴν
λέξη «ἔκστασις» (Πράξ. 11,5· 22,17),
γιὰ νὰ δηλώσει ὅτι ἐν ἐγρηγόρσει εἶδε
τὸ ὅραμα· ὄχι ὅτι ἐξῆλθε τοῦ κακοῦ
ἑαυτοῦ του χάριν ὑψηλότερης ἐμπειρίας. Ὅλες οἱ πνευματικὲς διεργασίες
καὶ ἡ ἀποκάλυψη συντελοῦνται ἐντός
του, ἐντὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὅσο ἡ καρδία ἐλευθερώνεται ἀπὸ τὸ σκότος τῆς
ἁμαρτίας (Ρωμ. 1,21). […] Γι’ αὐτό
ἔλεγε:
«Δοκῶ δὲ κἀγὼ Πνεῦμα Θεοῦ ἔχειν»
(A΄ Κορ. 7,40).

Θεωροῦσε τὸ γεγονὸς τῆς ἀποκαλύψεως τόσο ἱερὸ καὶ τόσο μυστηριακό, ποὺ δὲν ἤθελε νὰ μιλάει γι’ αὐτό,
ἕνεκα τῆς ἄκρας ταπεινοφροσύνης του,
ἕνεκα τοῦ φόβου νὰ τὸν ὑπερτιμήσουν
καὶ τοῦ κινδύνου νὰ τὸν παρεξηγήσουν
ὡς καυχησιολόγο. Ἀποφασίζει ὅμως
νὰ μιλήσει γιὰ τὶς συγκλονιστικὲς ἀποκαλύψεις ποὺ δέχθηκε, σχεδὸν νὰ καυχηθεῖ, μόνο καὶ μόνο γιατί κάποιοι κήρυτταν Χριστὸ διαφορετικὸ ἀπὸ τὸν
πραγματικό. Αὐτοὶ διέδιδαν μεταξὺ
τῶν πιστῶν τῶν ἐκκλησιῶν, ποὺ ὁ ἴδιος
εἶχε ἱδρύσει, ὅτι ὁ ἴδιος δὲν ἔχει τὴν
αὐθεντία ποὺ ἔχουν ὅσοι ὑπεραπόστολοι-μαθητὲς γνώρισαν τὸν Κύριο
προσωπικά.
Τελειώνοντας τὸ 56/57, τὴν B΄ πρὸς
Κορινθίους Ἐπιστολή του, ἀναφέρεται
μὲ πόνο καὶ παράπονο σὲ «ὀπτασίας
καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου», ποὺ συνέβησαν «πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων», περὶ τὸ 42/3 δηλαδή. «Ἡρπάγη» στὸν πα-
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ράδεισο καὶ ἄκουσε καὶ εἶδε καταστάσεις δυσπερίγραπτες. Αὐτὲς μάλιστα
οἱ ἀποκαλύψεις, γιὰ τὶς ὁποῖες καὶ μόνο καυχᾶται –ἐνῶ δὲν καυχᾶται γιὰ τὸν
ἑαυτὸ του–, ὑπῆρξαν κατὰ καιροὺς
πολλὲς («τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων»: B΄ Κορ. 12,1-10). Στὴν A΄ Κορ.
βεβαιώνει ὅτι τὸ κήρυγμά του τοῦ τὸ
ἀποκάλυψε ὁ Θεὸς μὲ τὸ ἅγιο Πνεῦμα,
«Ἡμῖν δὲ ἀπεκάλυψεν ὁ Θεὸς διὰ
τοῦ Πνεύματός του» (2,10).

[…] Ἔτσι γεννήθηκε το εὐαγγέλιο
τοῦ Παύλου, το ὁποίο παρέλαβε από
τον ἴδιο τον Χριστό.
«Γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ Εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι
οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον. Οὐδὲ γὰρ
ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. 1,11-12).

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Φώτη Παπαγεωργίου, πτυχιούχου Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου – Θεολόγου

Κυλάει ο χρόνος – ρέει… και να σ’ όλα της Γης τα πλάτη,
εργάτες του καλού, τ’ αληθινού, τ’ ωραίου, τ’ αγαπημένα σου παιδιά…!
(Νικηφόρου Καχριμάνη – Καθηγητού)

έρασαν ογδόντα πέντε χρόνια από τον Οκτώβριο του
1924 που άρχισε η πνευματική προσφορά στην Εκκλησία και το γένος της περιώνυμης Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου. Στην αρχική της μορφή ορίζεται ως 5τάξια
Ιερατική Σχολή, επευχόμενοι οι πρώτοι διδάξαντες επί τη
ενάρξει της λειτουργίας στην υπ’ αριθμόν 1/11-10-1924
πράξη τους: «ίνα ο Θεός εσαεί σκέπει το διδακτικόν προσωπικόν προς ορθοτόμησιν της αληθείας και εμπέδωσιν
της ευσεβείας και τους τροφίμους της σχολής κρατύνει εις
την κατά Χριστόν αρετήν…» Οι φωτισμένοι εκείνοι πρώτοι Καθηγητές διέγραψαν… προφητικά… την αποστολή, το
ρόλο και το χρέος της κατοπινής πορείας ενός από τα πλέον
–όπως εξελίχθηκε– φημισμένα εκπαιδευτήρια της χώρας.
Από το 1937 αλλάζει μορφή και λειτουργεί ως 6τάξιο
Ιεροδιδασκαλείο που, μετά τη σύντομη διακοπή της λειτουργίας στην τραγική και ηρωική περίοδο της 10ετίας
του ’40, με τον Α.Ν. 540/ του 1945 λειτουργεί ως 7τάξιος Εκκλησιαστική Σχολή με παράλληλη στέγαση και λειτουργία του 2τάξιου Κατώτερου Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου, το οποίο μετεκπαίδευσε στρατιές ολιγογράμματων
τότε ιερέων, από όλες τις Μητροπόλεις της χώρας . οι ιερείς
αυτοί, πνευματικά επανεξοπλισμένοι, τίμησαν τόσο τη Σχο-

Π

λή μας, που τους γαλούχησε, όσο και το ιερό σχήμα που
χάριτι θεία ενεδύθησαν.
Έτερο σημαντικό σταθμό, στην αρνητική του όμως διάσταση, αποτελεί η αναστολή λειτουργίας της Σχολής την
21ην Ιουλίου 1971, η οποία υπήρξε βίαιη και άκριτη, όπως σημειώνεται στο καταληκτικό πρακτικό του Δ/ντού Ιω. Τιμαγένη, παρά τους ανύστακτους αγώνες και τη σθεναρή αντίσταση του μακαριστού Μητροπολίτου Κορίνθου κυρού
Παντελεήμονα. Μετά την 8ετή αναστολή λειτουργίας επαναλειτουργεί από το 1977, ως συνέχεια της Εκκλησιαστικής
Σχολής, το Εκκλησιαστικό Λύκειο στο Λουτράκι με εξαιρετικά αποτελέσματα και με την πνευματική καθοδήγηση και
πατρική φροντίδα του σεπτού ποιμενάρχη μας κ. Διονυσίου.
Στη σύντομη αυτή ιστορική αναδρομή με θαυμασμό
ανατρέχει η αξιολογική σκέψη στη μεγάλη μορφή της Εκκλησίας και του Έθνους, τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο και
μετέπειτα Αντιβασιλέα Δαμασκηνό, ο οποίος ως ποιμενάρχης της Εκκλησίας της Κορίνθου (1922-1938) μετά τον καταστρεπτικό σεισμό του 1928 σάλπισε μέσα από τα ερείπια
κτιρίων και ψυχών το μήνυμα της αναδημιουργίας της Κορίνθου, ενέπνευσε την πίστη στη δύναμη τη δημιουργική
του Έλληνα, ανεμόρφωσε την Κόρινθο και μαζί με όλα τα
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σπίτια των ανθρώπων και το μεγαλόπρεπο σπίτι του Θείου Παύλου στο κέντρο της πόλης, «…στο ήρεμο ακρογιάλι της αφνειού Κορίνθου» επιβλητική ύψωσε τη γεραρά Ιερατική Σχολή.
χρησιμοποιώντας τα πιο αγνά υλικά,
τη στοργή και το ανύστακτο παστρικό
του ενδιαφέρον, οικοδόμησε ένα σεπτό ναό της εκκλησιαστικής Παιδείας,
για να τροφοδοτήσει με άξια στελέχη
την Εκκλησία και το Έθνος, κατά τον
φωτισμένο συμπολίτη μας και εκπαιδευτικό, συγγραφέα και Δήμαρχο Κορινθίων αείμνηστο Σήφη Κόλλια.
Σ’ αυτόν το ναό της Εκκλησιαστικής Παιδείας λειτούργησαν ως μύστες
και πλάστες ψυχών, χαρακτήρων και Θα μπορούσαμε να βάλουμε μια ωραία φωτογραφία της Σχολής. Δημοσιεύουμε όμως
ανθρώπων, Ποιμενάρχες της Τοπικής αυτή, για να νιώσετε κι εσείς τα ίδια συναισθήματα μ’ εμάς όταν αντικρίσαμε τη ΝΔ
Αποστολικής Εκκλησίας, πατέρες και πλευρά της, πίσω από το ναό της Αγίας Φωτεινής.
πρόεδροι της Σχολικής Εφορίας, μορφές ανεπαναλήπτου κύρους και μόρφωσης, ο από Κορίνθου Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κυρός Αγίας Φωτεινής, είμαι ανάστημα της ιστορικής πόλης της
Μιχαήλ, ο φιλόστοργος Μητροπολίτης κυρός Προκόπιος, Κορίνθου, είμαι παιδί του ιερού άμβωνα του παπα-Πέτρου
Θωμαΐδη, είμαι ένα από τα ξένα παιδιά που ήρθαν από ποο θαρραλέος ιεράρχης κυρός Παντελεήμων.
Φωτισμένοι διδάσκαλοι, αφοσιωμένοι στο ιερό χρέος λύ μακριά και με δέχτηκε φιλόστοργη ΜΑΝΑ και τροφός
πνευματικοί άνθρωποι, ιεροφάντες κληρικοί και λαϊκοί Διευ- στην αγκαλιά της, η Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου…! Η
θυντές, διαπρύσιοι θεολόγοι, επιστήμονες των άλλων διδα- δική μου και η δική σας Σχολή και καύχημα».
Την ίδια ευγνώμονα ομολογία τα ’φερε η καλή τύχη να
κτικών ενοτήτων και μαζί τους οι απλοί εργάτες της Σχολής
μας, όλοι πνευματικοί γονείς που νύχτα και μέρα με πλεό- ακούσω όταν βρέθηκα στη μακρινή Κορέα από το στόμα
νασμα αγάπης έδιναν και την ψυχή τους για να ενσταλάξουν του αείμνηστου Κώστα Σ. Κιμ, συμμαθητού στη Σχολή και
στο νου και στις καρδιές των μαθητών-παιδιών τους τη σω- στη Θεολογία, που για χρόνια υπηρέτησε ως άμισθος πρόστική βίωση του Λόγου του Ευαγγελικού, τη μετοχή στην ξενος της χώρας μας στη Σεούλ. Ατελείωτα, αλήθεια είναι,
αγιαστική ζωή της Εκκλησίας, την κοινωνία με το Σώμα και όσα θα έπρεπε να σημειώσει κάποιος για τη λαμπρή ιστορία
Αίμα του Λυτρωτή, την εμπιστοσύνη στις πανανθρώπινες και προσφορά της Σχολής μας. Σέβομαι το χώρο και τιμώ
αξίες του Ελληνισμού. Στην ταπεινή και όμορφη εκκλησία τη φιλοξενία. Από τα σπλάχνα της προέκυψαν προσωπιτης προστάτιδας Αγίας Φωτεινής και κάτω από το θείο βλέμ- κότητες που λάμπρυναν και στόλισαν τη ζωή της Εκκλημα του Παντοκράτορα, ιστορημένου από τον αγιογράφο σίας και του Έθνους. Μαθητής της ο Μακαριστός Αρχιεπίκαθηγητή μας Βησσαρίωνα Σαρρή, βιώναμε το «Μέγα Μυ- σκοπος Σεραφείμ. Μαθητές της διαπρεπείς Ιεράρχες, σεστήριο», καθώς τα παιδικά μας χείλη και οι ψυχές σιγόψελ- βάσμιοι Ιερείς, Καθηγητές Πανεπιστημίων, θεολόγοι, εκναν υπό την καθοδήγηση Μουσικολογιωτάτων Καθηγητών παιδευτικοί όλων των βαθμίδων, θεράποντες των επιστηκαι των μεγαλυτέρων συμμαθητών «…ύμνους και ωδές πνευ- μών, επιτυχημένοι επαγγελματίες, κοινωνικοί εργάτες, σεματικές» στο Δημιουργό και Σωτήρα μας, τον ουρανοβά- μνοί οικογενειάρχες συγκροτούν το αγλαόκαρπο σώμα
μονα Παύλο, την προστάτιδά μας και όλους τους Αγίους, των παιδιών της: των μαθητών και αποφοίτων της Σχολής
τους αληθινούς φίλους του Θεού. Αδέλφια όλοι, άσχετα αν της Κορίνθου.
Το σχολείο εκείνο είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίπροερχόμασταν εκ περάτων της Ελλάδος, εκ περάτων της
Γης, Έλληνες, Κορεάτες, Αιθίοπες, Σύριοι, Λιβανέζοι, όλοι στηκε, ακλόνητο από τις θύελλες του βίου, το πνευματικό
μια ψυχή, όλοι μια οικογένεια. Όλα παιδιά ομογάλακτα οικοδόμημα της κατοπινής μας ζωής και πορείας. Εκεί η
γνώση ως μαθησιακή λειτουργία δοκιμαζόταν την κάθε
της ίδιας μητέρας και τροφού, της Σχολής μας.
Αξίζει και πρέπει να το αναφέρω. Άκουσα μαζί με τα μέ- στιγμή για να μεταπλαστεί σε βίωμα και οδοδείκτη και
λη της περίφημης χορωδίας της Κορίνθου στη μακρινή Αρ- στάση ζωής. Μιας ζωής που εξ απαλών ονύχων πρώτα από
γεντινή το 1992 μέσα σε ένα κατάμεστο θέατρο –και αλή- το άγιο στόμα της Ελληνίδας Μάνας ακούσαμε κι ας είναι
θεια ξαφνιαστήκαμε ευχάριστα και συγκινηθήκαμε όλοι ευλογημένοι οι Δάσκαλοί μας, οι πνευματικοί μας γονείς,
μας– μια συγκλονιστική ομολογία από τον Αρχιεπίσκοπο που μας στέριωσαν τη μεγάλη αλήθεια, ότι πρέπει άτομα
των Σύρων Ορθοδόξων Νοτίου Αμερικής κ. Κύριλλο Διμνάτ: και κοινωνίες να στηρίζονται επί την πέτραν,
«η δε πέτρα ην ο Χριστός» (Α΄ Κορ. 14).
«Είμαι παιδί της Ελλάδας, είμαι παιδί του Παύλου και της
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
H ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ
Την Κυριακή της Σαμαρείτιδoς έγινε
η καθιερωμένη συνάντηση-προσκύνημα στη Σχολή μας με την ευκαιρία
του εορτασμού της προστάτιδάς μας
Αγίας Φωτεινής. Το Σάββατο τελέστηκε Πανηγυρικός Εσπερινός και την Κυριακή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία,
χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου.
Από πολύ ενωρίς είχε συρρεύσει κόσμος πολύς στον ιερό ναό. Στην ομιλία
του ο Σεβασμιώτατος μεταξύ άλλων
εξήρε το έργο της Ένωσής μας και μίλησε με πολύ θερμά λόγια τόσο για την
ανελλιπή παρουσία μας, όσο και για
την επιθυμία μας να τελούμε μνημόσυνο εις μνήμην των διδασκάλων και
σπουδαστών της Σχολής που δεν υπάρχουν πλέον ανάμεσά μας.
Στη διάρκεια της ακολουθίας είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε και
μια χειροθεσία Αναγνώστου από τον
Σεβασμιώτατο. Στη συνέχεια γίναμε
δεκτοί στο κτίριο της Σχολής μας, όπου
στεγάζεται η Νομαρχία, από τον Αντινομάρχη Κορινθίας κ. Απόστολο Παπαφωτίου, ο οποίος μας δεξιώθηκε και
σε ομιλία του εξήρε το ρόλο της Σχολής
και τη σημασία της για την Κόρινθο.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Αθανάσιος
Ψυχογιός προσφώνησε τους επισήμους και ακολούθως έλαβε πάλι το λόγο ο Σεβασμιώτατος. Το ευχάριστο που
ακούσαμε από τα χείλη του είναι ότι
άρχισαν ήδη οι εργασίες για την ανοικοδόμηση Διοικητηρίου στη θέση Ποσειδωνία της Κορίνθου και έτσι σε λίγα χρόνια η Σχολή θα αποδοθεί στη
Μητρόπολη και θα χρησιμοποιηθεί για
τις ανάγκες της (στέγαση Εκκλησιαστικού Μουσείου κτλ.).
Ακολούθως έλαβε χώρα συνεστίαση και χορός σε εξοχικό κέντρο στο Χιλιομόδι. Αργά το απόγευμα επιστρέψαμε ευχαριστημένοι στα σπίτια μας. Για
άλλη μια φορά οι καρδιές μας μίλησαν
και όλοι πιστοποιήσαμε τους δεσμούς
που μας ενώνουν πάνω από μισό αιώνα.
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Στις 10 Μαΐου έλαβε χώρα μια πολύ
σημαντική εκδήλωση στο Καρπενήσι

Ιερός ναός Αγίας Φωτεινής, Κυριακή της Σαμαρείτιδος.

προς τιμήν του Μητροπολίτη κ. Νικολάου (Δρόσου), αποφοίτου της Σχολής μας, για τη συμπλήρωση τριάντα
χρόνων αρχιεροσύνης. Παρέστησαν
ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος με άλλους τρεις Ιεράρχες, υπουργοί, βουλευτές, πολιτευτές, όλες οι Αρχές του νομού, όλοι
οι ιερείς της Μητροπόλεως και πολύ
μεγάλο πλήθος πιστών. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε κατά επιθυμίαν των
Αρχών και του πιστού λαού της τοπικής Εκκλησίας στο Συνεδριακό Κέντρο
του Δήμου Καρπενησίου. Όλοι οι ομιλητές εξήραν την προσωπικότητα, το
ήθος, τις αρετές και το πολύ μεγάλο
και πρωτοφανές έργο του Μητροπολί-

τη τους. Εύκολα διέκρινε κανείς στους
παρευρισκόμενους το σεβασμό και την
εκτίμηση όλων για τον Επίσκοπό τους
αλλά και το θαυμασμό τους για την
αντοχή του στις επισκέψεις του στα
απρόσιτα και κακοτράχαλα χωριά της
ορεινής αυτής επαρχίας της χώρας, με
βροχές και χιόνια και παγωνιές, χωρίς
κατάλληλα μέσα μεταφοράς και με
πολλές άλλες δυσκολίες.
Αυτό που τονίστηκε ιδιαιτέρως από
πολλούς ήταν το υψηλό αίσθημα του
καθήκοντος, το βαθύ και απλό εκκλησιαστικό του ήθος, η τέλεια θεολογική
κατάρτισή του και η ταπεινή λατρευτική του παρουσία. Ο Νικόλαος έχει
καθιερώσει καινοτομίες στη λατρεία,

Στα προπύλαια της Σχολής με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Νικόλαο.
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καταργώντας την αρχιερατική μίτρα
και τη μεταλλική δεσποτική ράβδο,
ενώ με εγκυκλίους του έχει συστήσει
σε όλες τις ιερές ακολουθίες να ψάλλονται εκφώνως οι «μυστικές» ευχές των
λειτουργών (ιερέων και αρχιερέων),
για να ακούγονται και να γίνονται κατανοητές από όλο το εκκλησίασμα.
Ο Μητροπολίτης Καρπενησίου Νικόλαος Δρόσος κατάγεται από τη Σαντορίνη. Ενεγράφη το 1945 στην επτατάξιο Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου
με την πρώτη μεταπολεμική σειρά και
απεφοίτησε ως αριστούχος το 1952.
Εμείς οι συμμαθητές του αλλά και
οι συμφοιτητές του στο Πανεπιστήμιο,
καθώς και όσοι Κορίνθιοι τον γνώρισαν από κοντά, σεμνυνόμαστε, διότι
από τα εφηβικά μας χρόνια που τον συναναστραφήκαμε είχαμε αντιληφθεί
την ξεχωριστή χάρη και την ευλογία
από τον Θεό, που τον προόριζε «εκ κοιλίας μητρός» για μια ξεχωριστή αποστολή στον πνευματικόν «αμπελώνα»
της Εκκλησίας του Χριστού.
Παναγιώτης Καρσιώτης
Κόρινθος

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΑ Γ΄ ΠΑΥΛΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ
Με την παρουσία του Αρχιεπισκόπου
Αθηνών κ. Ιερώνυμου και πλειάδος Συνοδικών Αντιπροσώπων και Μητροπολιτών κορυφώθηκαν και αυτή τη χρονιά οι εορτασμοί στη μνήμη του Ιδρυτού της Εκκλησίας της Κορίνθου Αποστόλου Παύλου, που διήρκεσαν ένα δεκαήμερο περίπου. Ο Μέγας Απόστολος
των Εθνών, που πέρασε ένα μέρος της
ζωής του στην Κόρινθο, τιμήθηκε με τη
δέουσα μεγαλοπρέπεια και τον ανάλογο θρησκευτικό σεβασμό. Ήδη από την
21η Ιουνίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κήρυξε την έναρξη
των «Γ΄ Κορινθίων Παυλείων» στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον ιερό
ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αρχαίας Κορίνθου. Ακολούθησαν τελετές και αγρυπνίες, και την Πέμπτη 25 Ιουνίου εγκαινιάστηκε ο περικαλλής ιερός ναός του
Απ. Παύλου στην Αρχαία Κόρινθο.
Την Κυριακή 28 Ιουνίου στον καθεδρικό ναό του Απ. Παύλου τελέστηκε Μέγας Συνοδικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Ιερω-

νύμου, πλαισιουμένου υπό Συνοδικών
Μητροπολιτών. Παρέστησαν οι Μητροπολίται Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος, Βρεσθένης κ. Θεόκλητος, Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, Ζιχνών και Νευροκοπίου κ. Ιερόθεος, Πατρών κ. Χρυσόστομος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι
Διαυλείας κ. Δαμασκηνός και Κνωσού
κ. Ευγένιος. Το βράδυ της ίδιας μέρας
έγινε λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του
Απ. Παύλου και των ιερών λειψάνων
των Αγίων στους κεντρικούς δρόμους
της πόλης παρουσία των πολιτικών και
στρατιωτικών Αρχών της πόλης (ήσαν
παρόντες ο Νομάρχης και ο Δήμαρχος,
οι τέσσερις βουλευτές του νομού, πολιτευτές, δήμαρχοι όμορων Δήμων κτλ.),
όλων των ιερέων του νομού και μεγάλου πλήθους ευλαβών προσκυνητών.
Τη Δευτέρα, ημέρα της εορτής του
Απ. Παύλου, έγινε στον ομώνυμο ναό
Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία με
μεγάλη επισημότητα, και το απόγευμα
πολιτιστική εκδήλωση στον προαύλιο
χώρο του καθεδρικού ιερού ναού.
Την επόμενη ημέρα, μετά τη Θεία
Λειτουργία, έγινε εκκίνηση λιτανευτικής πομπής από τον
ιερό ναό Κοιμήσεως
Θεοτόκου στο Βήμα του Γαλλίωνος,
που βρίσκεται μέσα
στον αρχαιολογικό
χώρο της Αρχαίας
Κορίνθου. Εκεί τελέστηκε Μέγας Πολυ αρχι ερ ατι κό ς
Εσπερινός με συμμετοχή πολλών Μητροπολιτών.
Σε όλες τις εκδηλώσεις υπήρξε εμφανής η παρουσία
των τοπικών αρχόντων και του κορινθιακού λαού, κάνοντας τα φετινά Παύλεια να στεφθούν με
απόλυτη επιτυχία.
Αν και η εορτή
είναι θρησκευτική,
παρ’ όλα αυτά έχει
γίνει σημείο αναφοράς για την Κόριν-
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θο και αφορμή για πολιτιστική προβολή της πόλης. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον Σεβασμιώτατο, που καθιέρωσε τα «Κορίνθου Παύλεια», στον
Νομάρχη κ. Ν. Ταγαρά, τον Δήμαρχο
κ. Α. Πνευματικό και σε όλους όσοι
συντέλεσαν με τις προσπάθειές τους
στην επιτυχία των εορτασμών.
Έχουν μεγάλη σημασία τα λόγια που
είπε φεύγοντας ο Αρχιεπίσκοπος κ.
Ιερώνυμος εκφράζοντας τη χαρά του:
«Φεύγω πολύ ευχαριστημένος. Ήταν
όλα πανηγυρικότατα! Όλα ωραία οργανωμένα από τον Μητροπολίτη σας
κ. Διονύσιο και τους συνεργάτες του.
Οι ευχές μου δεν είναι άλλες από τις
ευχές του Απ. Παύλου: Να είστε υγιείς,
δυνατοί και προσεκτικοί».
Μ.Κ.

O ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ
AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Στο περασμένο φύλλο της εφημερίδας
μας δεν δημοσιεύσαμε, λόγω πληθώρας ύλης, τον Απολογισμό Χρήσεως
2008, που εγκρίθηκε στη Γ.Σ. του Φεβρουαρίου. Τον δημοσιεύουμε στο παρόν φύλλο για ενημέρωση.
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ΤΑ ΝΕΑ του λυκειου
1. Την Πέμπτη 9/4/2009, οι μαθητές του
Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Κορίνθου, στο πλαίσιο του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που
υλοποιείται στο σχολείο μας, ανέλαβαν την πρωτοβουλία καθαρισμού της
παραλίας Λουτρακίου επιδεικνύοντας
με αυτό τον τρόπο έμπρακτα την ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίησή τους
σε θέματα σχετικά με την ποιότητα
και προστασία του περιβάλλοντος.
Η κίνηση αυτή, πέρα από τον κοινωνικό χαρακτήρα που έχει, συμβάλλει παράλληλα στην οικολογική ευαισθητοποίηση των μαθητών και γενικότερα των πολιτών της Κορινθίας,
προωθώντας το μήνυμα πως η διαχείριση του περιβάλλοντος είναι απλή
υπόθεση και βρίσκεται στα χέρια όλων.
Μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης επιδιώκεται κυρίως η παροχή

Η ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚQΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΑ:

Τατοΐου 121, Μεταµόρφωση Αττικής Τ.Τ.14452
Φαξ: 210 28 19 550,
e mail: mkal34@otenet.gr
ΤΑΧ. ΘΥΡ: 52057, Τ.Κ. 14401
ΙQΙΟΚΤΗΤΗΣ:

Ένωση Αποφοίτων Εκκλ. Σχ. Κορίνθου
ΕΚQΟΤΗΣ – QΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Μιχάλης Καλλαράς, τηλ.: 6944 24 30 41
ΣΕΛΙQΟΠΟΙΗΣΗ:

Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ:

Κοτσάτος & ΣΙΑ Ο.Ε.
Αριθµός φύλλου 15
Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 2009

Οι μαθητές του Εκκλησιαστικού Λυκείου… επί το έργον στην παραλία Λουτρακίου.

βοήθειας στους μαθητές προκειμένου
να αποκτήσουν το γνωστικό υπόβαθρο και τον αξιακό προσανατολισμό
που απαιτούνται ώστε να συγκροτήσουν μια θετική στάση και συμμετοχική συμπεριφορά απέναντι στα προβλήματα της οικολογικής ισορροπίας,
της βιωσιμότητας, της ανάπτυξης και
της ποιότητας ζωής. Όσον αφορά στους
μαθητές του σχολείου μας, οι στόχοι
του προγράμματος εκτός από την οικολογική αφύπνιση ή αγωγή συνδέονται με την καλλιέργεια λειτουργικής
συνείδησης και την ανάγκη εκκλησιαστικής παιδείας και ήθους με ένα βαθύτερο πνευματικό προσανατολισμό.
Στη σύγχρονη εποχή της αλλοτρίωσης, της διάβρωσης, της ψευδαίσθησης,
της υλιστικής ευδαιμονίας αλλά και
της έκρηξης τεράστιων παθογενών κοινωνικών προβλημάτων που μαστίζουν
όλο και περισσότερους νέους, είναι ενθαρρυντικό και αισιόδοξο το γεγονός
ότι οι νέοι στοχάζονται, προβληματίζονται και διοχετεύουν την ενέργειά
τους σε υγιείς και ωφέλιμες δραστηριότητες, όπως οι περιβαλλοντικές,
αντιστεκόμενοι με παραδειγματικό
τρόπο στην τελμάτωση και διαφθορά
που διατρέχει τις κοινωνικές σχέσεις
και διαλύει τον κοινωνικό ιστό. Οι μαθητές του Εκκλησιαστικού Σχολείου
Κορίνθου, οι οποίοι μελλοντικά θα στελεχώσουν το σώμα της Εκκλησίας και
θα προσφέρουν το ιερατικό και ποιμα-

ντικό έργο στην κοινωνία μας, επιδεικνύουν προθυμία σε κάθε πρωτοβουλία που έχει σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα. Ο σκοπός πάντα είναι η
πνευματική καλλιέργεια των νέων και
η ευαισθητοποίησή τους στην περιβαλλοντική αγωγή μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες δράσεις,
που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τις αρχές και
τη διδασκαλία της ορθόδοξης πίστης
μας. Στόχος της προσπάθειας αυτής
είναι η συνεισφορά της Εκκλησίας μας
στη διαμόρφωση ενός νέου περιβαλλοντικού ήθους με υπεύθυνες στάσεις
και συμπεριφορές που θα συμβάλουν
στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής στην
κατεύθυνση της αειφορίας.

ΕΚ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
2. Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Κορίνθου άρχισε να υλοποιεί την απόφαση της 15ης Μαΐου 2008, σύμφωνα με
την οποία επιτρέπεται η δημιουργία Παραρτημάτων της Ένωσης Αποφοίτων
της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου
σε κάθε Ιερά Μητρόπολη της Πελοποννήσου για την επίτευξη των σκοπών της
Ένωσης. Ήδη έστειλε επιστολή στους
Σεβασμιώτατους Μητροπολίτες Πελοποννήσου. Παρακάτω δημοσιεύουμε την
επιστολή που απεστάλη στον Σεβασμιώτατο Κορίνθου κ. Διονύσιο.
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Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟ

«Ίδρυση Παραρτημάτων της Ένωσης Αποφοίτων του Εκκλησιαστικού Λυκείου Κορίνθου»

Σεβασμιώτατε, Χριστός Ανέστη!
Οι απόφοιτοι της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου (Ε.Σ.Κ.) το έτος 1986 αποφάσισαν να ιδρύσουν σωματείο με την
επωνυμία «ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
(Ε.Α.Ε.Σ.Κ.)» με σκοπό τη διατήρηση

της ενότητας και της συνεργασίας μεταξύ τους.
Τα τελευταία χρόνια το Δ.Σ. της
Ε.Α.Ε.Σ.Κ., με Πρόεδρο τον κ. Ψυχογιό
Αθανάσιο, πρότεινε στην Ολομέλεια να
θεωρήσουν το Εκκλησιαστικό Λύκειο
συνέχεια της ιστορικής Ε.Σ.Κ., πράγμα
το οποίο έγινε αποδεκτό, και κατόπιν
τροποποίησης του καταστατικού γίνονται πλέον μέλη της Ε.Α.Ε.Σ.Κ. οι απόφοιτοι του Εκκλησιαστικού Λυκείου.
Κατά την τελευταία συνάντηση στο
Εκκλησιαστικό Λύκειο (15/05/2008) του
Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων, των καθηγητών, των ιεροσπουδαστών του Λυκείου και των αποφοίτων του, μεταξύ
άλλων προτάθηκε από τον Διευθυντή
του Λυκείου –και έγινε ομόφωνα αποδεκτή– η πρόταση δημιουργίας παραρτημάτων της Ένωσης Αποφοίτων σε
κάθε Ιερά Μητρόπολη της Πελοποννήσου για την καλύτερη επίτευξη του σκοπού της Ένωσης.
Η ίδρυση παραρτήματος της Ένωσης Αποφοίτων σε κάθε Μητρόπολη θα
έχει ως σκοπό:
1. Να διατηρηθεί το νήμα που τους
συνδέει με την Εκκλησιαστική Παιδεία
και να μπορέσουν να μεταλαμπαδεύσουν
υψηλές αξίες και ιερά ιδανικά στα νέα
παιδιά που ενδιαφέρονται να μορφωθούν στους κόλπους του Εκκλησιαστικού μας Λυκείου.
2. Να συνεργαστούν με το Εκκλησιαστικό Λύκειο Κορίνθου και να το ενισχύσουν στις προσπάθειες που γίνονται,
ώστε να λειτουργήσει στις υπάρχουσες
εγκαταστάσεις μία βιώσιμη σχολική μονάδα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γυ μνάσιο – Λύκειο – ΙΕΚ) με ικανοποιητικό αριθμό ιεροσπουδαστών.
3. Να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη
της Ένωσης και στις οικογένειές τους να

Μαθητές και απόφοιτοι του Εκκλησιαστικού Λυκείου μαζί με τον Σεβασμιώτατο
Κορίνθου στο παρεκκλήσι του Αγ. Σεραφείμ στο Λουτράκι.

επισκεφθούν και να γνωρίσουν τα ιερά
προσκυνήματα και τους τοπικούς Αγίους
κάθε Μητροπόλεως, καθώς και το ποιμαντικό έργο του κάθε Μητροπολίτη,
μέσα από τη διοργάνωση προσκυνηματικών εκδρομών, συμβάλλοντας έτσι
και στην ανάπτυξη του θρησκευτικού
τουρισμού της Πελοποννήσου.
4. Να εκδίδεται ημερολόγιο των παραρτημάτων της Ένωσης Αποφοίτων με
θέματα από τις Μητροπόλεις μας.
5. Να διενεργείται, κάθε Σεπτέμβριο
ή Οκτώβριο, η ετήσια γενική συνέλευση
των αποφοίτων στις εγκαταστάσεις του
σχολείου μας, στο πλαίσιο της οποίας
να τελείται πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και ο Αγιασμός για την έναρξη
του σχολικού έτους.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η πρώτη
γενική συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί φέτος τον Οκτώβριο.
6. Να γίνεται η κοπή της βασιλόπιτας των παραρτημάτων της Ένωσης σε
διαφορετική Μητρόπολη κάθε χρόνο,
στην οποία θα συμμετέχουν οι απόφοιτοι από όλες τις Μητροπόλεις της Πελοποννήσου.
Οι προτάσεις μας αυτές αντικατοπτρίζουν τις αγωνίες και τις προσδοκίες

μας ώστε το σχολείο μας να γεμίσει από
καλούς μαθητές οι οποίοι θα στελεχώσουν επάξια τις εκκλησίες των Μητροπόλεών μας.
Εναποθέτουμε τις ελπίδες μας σε
Εσάς, ώστε να γίνουν πραγματικότητα
και να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Σεβασμιώτατε, για το λόγο αυτό Σας
παρακαλούμε να αποστείλετε σε όλους
τους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεώς
Σας την ανακοίνωση που Σας επισυνάπτουμε, ώστε να διαβαστεί από τους ιερείς και να γίνει γνωστή στους αποφοίτους η ίδρυση του παραρτήματος της
Ένωσης και να εγγραφούν σε αυτή. Παρακάτω Σας αναφέρουμε τους αποφοίτους της Μητροπόλεώς Σας οι οποίοι
ήταν παρόντες στη συνάντηση της 15ης
Μαΐου 2008 και δέχονται να οργανώσουν και να λειτουργήσουν το παράρτημα της Ένωσης Αποφοίτων της Μητροπόλεώς Σας.
Παρακαλούμε ώστε με την ευλογία
και τη συμβολή Σας να έχουμε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ανδρικόπουλος Βλάσιος
Φυσικός
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Η ανακοίνωση για τη δημιουργία παραρτημάτων έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Εκκλησιαστικό Λύκειο Κορίνθου, συνεπές στην μακρόχρονη ιστορία που έχει διαγράψει στο χώρο
της Εκκλησιαστικής Παιδείας, και η Ένωση Αποφοίτων της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ τη δημιουργία παραρτημάτων αποφοίτων σε κάθε Ιερά Μητρόπολη της Πελοποννήσου
και ΚΑΛΟΥΝ όλους τους αποφοίτους ιεροσπουδαστές να εγγραφούν ως μέλη του παραρτήματος
της Μητροπόλεώς μας.
Η δημιουργία του παραρτήματος αποφοίτων έχει ως σκοπό, μεταξύ των άλλων, να διατηρηθεί το νήμα
που τους συνδέει με την Εκκλησιαστική Παιδεία και να μπορέσουν να μεταλαμπαδεύσουν υψηλές αξίες και ιερά
ιδανικά στα νέα παιδιά που ενδιαφέρονται να μορφωθούν στους κόλπους του Εκκλησιαστικού Λυκείου Κορίνθου.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Ιεράς Μητροπόλεώς μας και στον ιερέα
της ενορίας μας.
Απόφοιτοι του σχολείου που δέχονται να οργανώσουν και να λειτουργήσουν, κατ’ αρχάς, το παράρτημα
της Ένωσης Αποφοίτων της Μητροπόλεως Κορίνθου είναι οι κύριοι:
Καψάλης Γεώργιος (6949864265)
Αναστασόπουλος Παναγιώτης (6942699264)

3. Η επιστολή που εστάλη προς την Ιερά Σύνοδο και τους Συνοδικούς Μητροπολίτες
με προτάσεις για την προβολή της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
ΠΡΟΣ: ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Υπ’ όψιν: Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ιερισσού κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟ
Κοινοποίηση: Ι.Μ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΘΕΜΑ: «Προτάσεις»
Σεβασμιώτατε,
Κατά την εκδήλωση «Περί των Ιερατικών Κλίσεων» που πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου 2009 στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική
Σχολή με την παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.
Ιερωνύμου, διατυπώσαμε τις προτάσεις μας για την προβολή της
εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, οι οποίες έγιναν δεκτές και σας
τις αποστέλλουμε με την παράκληση για την υλοποίησή τους.
1. Έντυπο Νο 1 το οποίο προορίζεται για:
α) όλα τα εκκλησιαστικά έντυπα της Ιεράς Συνόδου και των
Μητροπόλεων (περιοδικά, εφημερίδες, ημερολόγια κτλ.)
β) περιοδικό της Ένωσης Θεολόγων «Κοινωνία»
γ) τις ιστοσελίδες της Ιεράς Συνόδου και των Ιερών Μητροπόλεων
δ) εκκλησιαστικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς
ε) περιοδικά της Ένωσης Πολυτέκνων.
2. Αφίσα (με το χάρτη της χώρας μας και τα μέρη όπου βρίσκονται τα εκκλησιαστικά μας σχολεία) που θα αναρτηθεί:
α) σε όλους τους Ιερούς Ναούς της πατρίδας μας
β) στα Πνευματικά Κέντρα των ενοριών
γ) στα σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)
δ) σε διάφορα ιδρύματα με νέους (π.χ. Κιβωτός, Λύρειο Ίδρυμα, Χαμόγελο του Παιδιού, Ένωση Πολυτέκνων κ.ά.).

3. Έντυπο Νο 2 το οποίο θα προωθήσει η Ιερά Σύνοδος προς
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στη Διεύθυνση Συμβουλευτικού, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, τμήμα Α΄ Γραφείο ΣΕΠ (e-mail:
sep@ypepth.gr) για ενημέρωση των μαθητών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, μέσω:
α) των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
(ΚΕΣΥΠ)
β) των Γραφείων ΣΕΠ (ΓραΣΕΠ)
γ) του κλάδου των Θεολόγων
διότι είναι ελλιπής έως ανύπαρκτη η ενημέρωση των μαθητών
από τους αρμόδιους αυτούς φορείς για το θεσμό της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι εκτός της Γενικής, Επαγγελματικής, Μουσικής, Αθλητικής Παιδείας, υπάρχει και η Εκκλησιαστική Παιδεία!
Οι προτάσεις μας αυτές αντικατοπτρίζουν τις αγωνίες και τις
προσδοκίες μας ώστε τα σχολεία μας να γεμίσουν από καλούς
μαθητές οι οποίοι θα στελεχώσουν επάξια την Εκκλησία μας.
Εναποθέτουμε τις ελπίδες μας σ’ εσάς ώστε να γίνουν πραγματικότητα και να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Διατελούμε με βαθύτατο σεβασμό.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ανδρικόπουλος Βλάσιος
Φυσικός
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* Η ίδια επιστολή εστάλη και στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο.
Το έντυπο και η αφίσα είναι τα εξής:
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση έχει ως
σκοπό την ανάδειξη και κατάρτιση Κληρικών και Λαϊκών Στελεχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και χριστιανικού ήθους.
Το Γενικά Εκκλησιαστικά Γυμνάσια
και Λύκεια είναι δημόσια σχολεία που
υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας
(Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης). Είναι ισότιμα με τα υπόλοιπα γενικά σχολεία και λειτουργούν
σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ.
Διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας (Θεωρητικής Κατεύθυνσης) και
επιπλέον τρία θεολογικά μαθήματα
και Βυζαντινή Μουσική σε κάθε τάξη
με σκοπό τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των νέων που ενδιαφέρονται να
στελεχώσουν την Εκκλησία. Λειτουργούν τμήματα Πρόσθετης Διδακτικής
Στήριξης, εργαστήρια φυσικών επιστημών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Οι μαθητές συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και έχουν και τη
δυνατότητα πρόσβασης με ειδικό ποσοστό στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές
Ακαδημίες, ενώ στους αριστούχους μαθητές χορηγούνται υποτροφίες από
την Ιερά Σύνοδο. Στα περισσότερα Εκκλησιαστικά Σχολεία λειτουργούν οικοτροφεία για τη δωρεάν διαμονή και
σίτιση των μαθητών, Παρεκκλήσια για
την τέλεση των Ιερών Ακολουθιών και
σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις.
Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις
διευθύνσεις των παρακάτω σχολείων
και στις κατά τόπους Μητροπόλεις.

· ΑΘΩΝΙΑΔΑ ΕΚΚΛ/ΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ:
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΡΥΕΣ
ΑΓ. ΟΡΟΥΣ, ΤΗΛ.: 23770-23220, 23341

·
· ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΛΑΣ,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΤΗΛ.: 26530-41285, 42160
· ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ,
ΤΗΛ.: 24210-45348, 50628
· ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ,

ΕΚΚΛ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ.: 210-7245401, 7295560

ΤΗΛ.: 2510-316283, 316623

·
· ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ,
ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΤΗΛ.: 27440-63187, 61822
· ΕΚΚΛ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΛΑΜΙΑΣ, ΤΗΛ.: 22310-21381, 34353
· ΕΚΚΛ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

·
· ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ,
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΗΛ.: 210-6851866, 6814048
· ΕΚΚΛ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΤΗΝΟΥ, ΤΗΛ.: 22830-22283, 29020
· ΕΚΚΛ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

ΕΚΚΛ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΚΙΛΚΙΣ, ΤΗΛ.: 23410-27680

ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ,
ΤΗΛ.: 2610-225542, 278269

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ,
ΤΗΛ.: 2310-735717

ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΤΗΛ.: 23850-23300, 45527,
28869

·

·
· ΔΙΟΝΥΣΙΕΙΟΝ ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥ-

ΕΚΚΛ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΞΑΝΘΗΣ, ΤΗΛ.: 25410-29911,
22362, 25581

ΕΚΚΛ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΧΑΝΙΩΝ, ΤΗΛ.: 28210-44475, 43984

ΕΚΚΛ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΠΑΤΜΟΥ, ΤΗΛ.: 22470-31278, 32777

ΚΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

·
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η στηλη των αποφοιτων
«Αδελφοί, Θεού εσμεν συνεργοί, Θεού γεώργιον, Θεού οικοδομή εστε»
(Α΄ Κορ. γ΄ 9 )
Σε αυτή τη σελίδα μπορεί κάθε μέλος της Ένωσης να στέλνει τις συνεργασίες του για δημοσίευση. Εφόσον είναι εφικτό,
μπορούν να στέλνουν τα κείμενά τους σε δισκέτα υπολογιστή, ή σε CD, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkal34@otenet.gr.
Εννοείται βέβαια ότι λόγω στενότητας του χώρου οι επιστολές σας θα πρέπει να έχουν μειωμένη έκταση (έως 200 λέξεις). Με μεγάλη μας χαρά θα δεχόμαστε υποδείξεις και προτάσεις σας για τη βελτίωση της ύλης και την καλύτερη
εξυπηρέτηση των σκοπών της ΕΝΩΣΗΣ μας.
Ζητούμε συγγνώμη που, λόγω πληθώρας ύλης, δεν μπορέσαμε να δημοσιεύσουμε όλες τις αξιόλογες συνεργασίες
που στάλθηκαν. Αυτές θα δημοσιευθούν σε επόμενα φύλλα.
Μπορείτε να στέλνετε τις επιστολές σας στο ΦΑΞ: 210 2819550 ή στην ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 52057 τ.κ.

Σύναξη, μαρτυρία, μήνυμα
Κύριε Διευθυντά,
Η ετήσια σύναξη των αποφοίτων
της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου στη μνήμη της προστάτιδας της
Σχολής τους Αγίας Φωτεινής στις 17
Μαΐου 2009 και η σύναξη μαθητών
από διάφορα μέρη της Ελλάδας και
σε βάθος χρόνου από το 1939 μέχρι
το 1971, οπότε έκλεισε η Σχολή, μαρτυρεί το δέσιμο των αποφοίτων και
φοιτησάντων με τη Σχολή τους που
αποτύπωσε στα πρόσωπά τους τη
σφραγίδα της, η οποία μένει ανεξίτηλη στο χρόνο και τους ελκύει κάθε
χρόνο σε προσκύνημα. παράλληλα
εμφανής είναι η ευγνωμοσύνη για όσα
προσέλαβαν ως μαθητές και οικότροφοι και πρόσφεραν στην Εκκλησία,
Πολιτεία και Κοινωνία ως κληρικοί
και λαϊκοί, και στέλνουν το μήνυμα σε
Πολιτεία και Εκκλησία οι χώροι όπου
λειτούργησαν Εκκλησιαστικές Σχολές και ιδιαίτερα της Κορίνθου να μην
παύσουν να λειτουργούν και η ιστορία τους με τα αγαθά αποτελέσματά
τους να γίνεται πόλος έλξης νέων μαθητών με εκκλησιαστική κλίση και
κλήση και μη, γιατί ωφελούνται ποικιλοτρόπως.
Κόρινθος, Μάιος του 2009
Ευχαριστώ
Π. Χιώτης, Απόφοιτος
Q Αγαπητοί συμμαθητές και φίλοι,

Ευχαριστώ για την αποστολή του
υπ’ αριθμ. 14 φύλλου της Φωνής των
Αποφοίτων. Προ ημερών, ερευνώντας
το αρχείο μου, βρήκα το πρόγραμμα
της «ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥ-

ΠΡΟΣΟΧΗ
Επειδή πολλά μέλη
της Ένωσης έστειλαν
συνεργασίες πολυσέλιδες που
είναι πολύ δύσκολο να
δημοσιευτούν στον περιορισμένο
χώρο της εφημερίδας μας,
σας παρακαλούμε να τηρείτε
τον περιορισμό των 200-300
λέξεων που έχει οριστεί
από την αρχή.
ΣΙΚΗΣ» της Σχολής μας στην αίθουσα
του Φιλολογικού Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», την Κυριακή 20 Μαρτίου

1960, ώρα 6 μ.μ., όπου συμμετείχα!
Σας το στέλνω σε φωτοτυπία.
Εκείνα που ήθελα να προσθέσω
είναι τα εξής:
Αρ. 4 (του προγράμματος): Μονωδίαι υπό ιεροσπουδαστών της
Ζ΄τάξεως: έψαλαν οι α) Πορφύρης
Τριαντάφυλλος από το Βλαχιώτη Λακωνίας, σήμερα ιερέας στον Καναδά,
και β) Βίτσιος Δημήτριος, Δημοτικός

Υπάλληλος από τη Βλαχέρνα Άρτας,
ο οποίος δε ζει σήμερα.
Αρ. 10 (του προγράμματος): «Και
ευλογημένος» στίχος εκ του οκταήχου «Θεοτόκε Παρθένε» του Πέτρου
Μπερεκέτου. Ήχος πλ.α΄. Μονωδία:
έψαλαν ιεροσπουδαστές της Ζ΄τάξεως. Έψαλε ο αείμνηστος Κουτσονικολής Χαράλαμπος, από την Κάτω Καστανιά Λακωνίας, μετέπειτα
Καθηγητής Μουσικής.
Αυτά, διά την ιστορία.
Ελπίζω στις 16/5/09 να είμαι στην
Κόρινθο.
Με πολλές ευχές και αγάπη,
Παναγιώτης Χαλκιάς
Πρωτοπρεσβύτερος
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Q Αγαπητοί συμμαθητές και φίλοι,

Την 29-4-09 σας έστειλα επιστολή με
συνημμένο το πρόγραμμα της «ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ»
(«Παρνασσός» 20-03-1960). Σήμερα
βρήκα και την τιμητική Πρόσκληση
που έστειλε η Σχολή στους επισήμους
και όχι μόνο, διά να παραστούν στην
εκδήλωση. Σας τη στέλνω φωτοτυπημένη. Έτσι, για την ιστορία.
Με πολλές ευχές και αγάπη,
Παναγιώτης Χαλκιάς
Πρωτοπρεσβύτερος

Με μεγάλη ευχαρίστηση δημοσιεύουμε
την Επίσημη Πρόσκληση και την πρώτη σελίδα από το πρόγραμμα της ιστορικής αυτής και επιτυχημένης παρουσίας μας στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», που είχε
δημιουργήσει μεγάλη αίσθηση σε όλους
όσοι είχαν σχέση με την Εκκλησιαστική
Εκπαίδευση, τους μητροπολίτες και τους
πνευματικούς ανθρώπους της χώρας.
Ευχαριστούμε θερμά τον π. Παναγιώτη Χαλκιά, που είχε την καλοσύνη να
μας τα στείλει και να μας κεντρίσει τις
μνήμες από τη Σχολή μας. Λυπούμαστε
που λόγω έλλειψης χώρου δημοσιεύουμε μόνο την πρώτη σελίδα και όχι ολόκληρο το πρόγραμμα.
Τέτοιες πρωτοβουλίες μάς είναι ιδιαίτερα ευχάριστες.
Επί τη ευκαιρία, καλούμε όλους
όσοι έχουν στοιχεία από άλλες εκδηλώσεις και από τη ζωή μας γενικά στη
Σχολή, να μας τα στείλουν. Ίσως όλα
αυτά φανούν χρήσιμα σε κάποια δεδομένη στιγμή.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος συνομιλεί με τον Πρόεδρο
της Ένωσης κ. Ψυχογιό έξω από το γραφείο των καθηγητών της Σχολής
(σημερινή Αίθουσα Συνεδριάσεων της Νομαρχίας Κορίνθου).

Ο π. Γεώργιος Μπλάθρας τραγουδάει στη συνεστίαση της 17/5.

Η Συντακτική Επιτροπή

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Τα κείµενα που δηµοσιεύουµε
στην εφηµερίδα µας δεν υφίστανται
έλεγχο και απηχούν τις απόψεις
των συντακτών τους.

Στο φιλόξενο ταβερνάκι όλοι συνεστιαζόμαστε γεμάτοι μνήμες από τα παλιά
τα χρόνια.
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Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Ο ΑΠΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (β΄μέρος)
Επί τη συμπληρώσει πεντηκονταετίας από της κοιμήσεως αυτού.
Υπό Ίωνος (Ιωάννου) Λαπατά Π.Θ. τ. Ν. και Φ. Επιτίμου Λυκειάρχου,
συγγραφέως, διατελέσαντος Καθηγητού της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου.
Αθήναι 2008-2009

5. Ιερατικός προϊστάμενος
εις Λονδίνον
Το 1927 απεδέχθη την θέσιν του προϊσταμένου του εν Λονδίνω ορθοδόξου καθεδρικού ναού της Αγίας του
Θεού Σοφίας, εις την οποίαν παρέμεινεν επί δώδεκα συναπτά έτη (1
Απριλίου 1927-Αύγουστος 1939). Εις
το Λονδίνον ο Μιχαήλ ανέπτυξε λαμπράν ενοριακήν, θρησκευτικήν, συγγραφικήν και κοινωνικήν δράσιν. Παραλλήλως προς τα ιερατικά του καθήκοντα, εύρε τον καιρόν να ασχοληθή με τα θεολογικά και θρησκευτικά
γράμματα. Τότε εγράφησαν τα πρώτα αυτοτελή έργα του Life and Work
in the Diocese of Athens, Το Συνέδριον
του Λάμπεθ, The Orthodox Church,
Ο Ιερεύς, Ο εν Λονδίνω ελληνικός ορθόδοξος ναός, Ο Μέγας Αθανάσιος και
η εποχή του, Σχέσεις Αγγλικανών και
Ορθοδόξων, Το συνέδριον του Εδιμβούργου, και εξεπονήθησαν οι μεταφράσεις κλασικών θρησκευτικών έργων Η Μίμησις του Χριστού του Θωμά Κερπησίου, το οποίον εκυκλοφορήθη εις επανειλημμένας επανεκδόσεις, Η εν Χριστώ Ζωή του Ιωάννου,
πρωθιερέως της Κρονστάνδης, Βίος
και πολιτεία του οσίου πατρός ημών
Αντωνίου του Μεγάλου, ο συγγραφείς παρά του Μεγάλου Αθανασίου,
και το λίαν κατατοπιστικόν βιβλίον
του επισκόπου Chichester G.K. Bell,
Βραχύ σχεδίασμα περί της Εκκλησίας
της Αγγλίας, κ.ά. Επίσης κατά τα έτη
αυτά ο Μιχαήλ κατατοπίζει τους αγγλικούς θεολογικούς κύκλους σχετικώς με την ζωήν και την δράσιν της
Ορθοδόξου Εκκλησίας και ειδικώτερον της Εκκλησίας της Ελλάδος, αρθρογραφεί εις εκκλησιαστικά και θρησκευτικά περιοδικά και επικαίρως εις
πολλά φύλλα επί θρησκευτικών ζη-

τημάτων, και γράφει τακτικά κατατοπιστικάς ανταποκρίσεις εις το επίσημον όργανον της Εκκλησίας της
Ελλάδος «Εκκλησία» περί της ζωής
και της δράσεως της Αγγλικανικής
Εκκλησίας.

Αντιπρόσωπος Ορθοδόξων
Εκκλησιών εις διεθνή
εκκλησιαστικά συνέδρια
Χρησιμοποιείται εξάλλου υπό της Εκκλησίας ως μέλος και αντιπρόσωπος
των ορθοδόξων αντιπροσωπειών εις
τα διεθνή εκκλησιαστικά και θεολογικά συνέδρια, τα οποία συγκροτούνται κατ’ αυτήν την εποχήν εις την Ευρώπην. Τοιουτοτρόπως διετέλεσεν
αντιπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις το Συνέδριον Πίστεως
και Τάξεως το συνελθόν εις την Λωζάννην κατ’ Αύγουστον του 1927, αντιπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά την διάσκεψιν αγγλικανών
και ορθοδόξων, ήτις εγένετο εις το
Λονδίνον κατά το θέρος του 1930 επί
τη ευκαιρία της συγκλήσεως του Συνεδρίου του Λάμπεθ (περί του θεσμού
του εν λόγω συνεδρίου εδημοσίευσε
κατατοπιστικήν πραγματείαν εις την
«Θεολογίαν» τ. Ζ΄ 1929), αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας
εις την Αγγλοορθόδοξον Δογματικήν
Επιτροπήν, την συνελθούσαν εις τα
ανάκτορα του Λάμπεθ κατ’ Οκτώβριον του 1931, και τέλος αντιπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου
εις τα συνέδρια Ζωής και Εργασίας εν
Οξφόρδη και Πίστεως και Τάξεως εν
Εδιμβούργω το 1937. (Διά πάντα τα
ανωτέρω εγράφησαν τα δέοντα τόσον υπό του ιδίου του Μιχαήλ, όσον
και εις επιστημονικά και εκκλησιαστικά περιοδικά.) Σημειωτέον ότι συνεπεία της μεγάλης δράσεώς του προς

την Εκκλησίαν είχε τιμηθή με το οφφίκιον του Μεγάλου Αρχιμανδρίτου
τόσον υπό της Εκκλησίας της Ελλάδος, όσον και υπό του Οικουμενικού
Πατριαρχείου.

Μητροπολίτης Κορινθίας
(1939-1949)
Η εν Λονδίνω πλουσία ποιμαντική,
συγγραφική και λοιπή δράσις του εξετιμήθη βαθύτατα και επέσυρεν την
βαθείαν εκτίμησιν, όχι μόνον των
αποδήμων Ελλήνων της ορθοδόξου
παροικίας και των Βρετανών, αλλά
και του Οικουμενικού Πατριαρχείου
και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο
αοίδιμος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος ο από Τραπεζούντος, επιφανής εκκλησιαστική και εθνική προσωπικότης των νεωτέρων χρόνων και
ακαδημαϊκός, προσενεγκών πολλάς
και εξαιρέτους υπηρεσίας εις την Μεγάλην του Χριστού Εκκλησίαν και γενικώς εις το έθνος ημών και το ελεύθερον και το δούλον, και η περί αυτόν
Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκτιμήσαντες βαθύτατα την
προσωπικότητα και την πλουσίαν και
ποικίλην δράσιν του Μιχαήλ, εξέλεξαν αυτόν το 1939 παμψηφεί Μητροπολίτην της χηρευούσης Μητροπόλεως Κορινθίας. Την 5ην Σεπτεμβρίου
εγένετο εις Αθήνας το μέγα μήνυμα
εις το παρεκκλήσιον του Αγίου Ανδρέου της Αρχιεπισκοπής και την 10ην
Σεπτεμβρίου η χειροτονία αυτού εις
τον Μητροπολιτικόν Ναόν Αθηνών
υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσάνθου και των μελών της Ιεράς Συνόδου.
Την Κυριακήν 15Οκτωβρίου 1939
ενεθρονίσθη εις τον μητροπολιτικόν
ναόν του Αποστόλου Παύλου εις την
Κόρινθον με πάνδημον συμμετοχήν
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του κορινθιακού λαού, ως και εξ όλης
της περιοχής Κορινθίας, διότι η καλή του
φήμη είχε προτρέξει της αφίξεώς του.
Αμέσως επελήφθη των ποιμαντορικών του καθηκόντων, αναπτύξας ποικίλην δραστηριότητα εις διαφόρους τομείς.
Η εν Κορίνθω αρχιερατεία του δύναται να διαιρεθεί εις τρεις περιόδους:
1η) του παγκοσμίου και των ελληνοιταλικών πολέμων (1939-1941), 2η)
της γερμανικής και ιταλικής κατοχής
(1941-1944) και 3η) της μεταπολεμικής εποχής (1945-1949).
Α΄ περίοδος (1939-1941). Κατά την
πρώτην περίοδον της ποιμαντορίας του,
εκτός της άλλης δραστηριότητός του,
ανεκαίνισε το υπάρχον Πολυϊατρείον
της Κορίνθου, συμπληρώσας τούτο διά
νέων τμημάτων, και εγκατέστησε τούτο εις ίδιον οίκημα. Παραλλήλως η κοινωνική του μέριμνα εστράφη προς αναξιοπαθούντα μέλη της κοινωνίας. Ενίσχυσε και ετόνωσε τους θεσμούς των
μαθητικών και λαϊκών συσσιτίων, της
Φιλοπτώχου Αδελφότητος και του Βρεφοκομικού Σταθμού. Συχνά επεσκέπτετο αυτοπροσώπως το Νοσοκομείον
της Κορίνθου, το οποίον ενίσχυσε παντοιοτρόπως, και τας φυλακάς, ενώ καθημερινώς εδέχετο εκάστην πρωίαν το
ποίμνιόν του, διά να λάβη προσωπικώς
γνώσιν των προβλημάτων τα οποία
απησχόλουν τους χριστιανούς του
(πνευματικά, κοινωνικά, υλικά). Το
απόγευμα δε και το βράδυ τα διέθετεν
εις την μελέτην και την συγγραφήν.
Εκτός του κοινωνικού τομέως όμως
ο Μιχαήλ έστρεψε την προσοχήν αυτού
και εις τον πνευματικόν τομέα. Εκήρυττε τακτικότατα, με ζήλον, παλμόν και
έξαρσιν, κατόπιν επιμελούς προετοιμασίας. Σημειωτέον ότι πάντας τους
λόγους του, τους οποίους πάντοτε απήγγελλε από στήθους, κατέγραφε προηγουμένως επιμελώς, ώστε ουδέποτε
να προχειρολογή. Ανέλαβε ποιμαντορικάς περιοδείας, ώστε να επισκεφθή
και το τελευταίον χωρίον της επαρχίας
του, πολλά των οποίων είχον από δεκαετιών να ίδουν αρχιερέα εκ του σύνεγγυς. Ελειτούργει υποδειγματικώς
και προσεπάθησε να μεταδώση τον ζήλον αυτού εις τους υπ’ αυτόν εφημερίους.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Ψυχογιός προσφωνεί τον Σεβασμιώτατο. Αριστερά
ο φίλος της Σχολής Αντινομάρχης Κορίνθου κ. Απόστολος Παπαφωτίου, που
μας δεξιώθηκε.

Στιγμιότυπο από τη συνεστίαση της 17/5/2009.

Ο π. Μιχάλης Αντωνόπουλος ηγείται του χορού. Τον ακολουθεί ο κ. Π. Χιώτης.
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επικαιρα θεµατα
ΔΕΙΓΜΑ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (β΄μέρος)
Υπό του Ηλία Οικονόμου
Ομοτίμου Καθηγητού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
αρακτηριστικός και καθοδηγητικός της ορθοδόξου
αντιλήψεως περί της διαχειρίσεως της εκκλησιαστικής
γενικώς και της μοναστηριακής ειδικώς περιουσίας είναι ο
Β΄ Κανόνας της 7ης Οικουμενικής Συνόδου (Νίκαια 787 μ.Χ.).
(Βλ. και Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα Θείων και Ιερών Κανόνων,
τ. Β΄, σελ. 593.) Αυτός (και οι παλαιοί ερμηνευτές του) καθορίζει με σαφήνεια τους όρους διαχειρίσεως της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας, θέτει απαγορευτικούς όρους διαχειρίσεως και προβλέπει ποινές.
Συγκεκριμένα, ορίζει τα ακόλουθα:
Α) Υπεύθυνος της εκκλησιαστικής περιουσίας είναι ο
επίσκοπος, της μοναστηριακής ο ηγούμενος.
Β) Η διαχείριση της περιουσίας διέπεται από τη θεολογική αρχή να γίνεται ως εάν την παρακολουθεί ο Θεός («ως
Θεού εφορώντος»), επειδή πρόκειται περί περιουσίας του
Θεού, ανήκει εις «τα του Θεού».
Γ) Για τον προηγούμενο λόγο, δεν επιτρέπεται ο σφετερισμός οποιουδήποτε μέρους της από τον υπεύθυνο
διαχειριστή.
Δ) Δεν επιτρέπεται επίσης να χαρίζονται στους συγγενείς όσα ανήκουν στον Θεό. Αν δε αυτοί είναι πτωχοί, πρέπει να ενισχύονται ως πτωχοί, χωρίς να γίνεται αφαίρεση
περιουσίας.
Ε) Αν προβάλλεται ως πρόφαση ότι ο αγρός είναι ζημιογόνος και δεν είναι σε τίποτα χρήσιμος, τότε δεν επιτρέπεται να παραχωρείται στους τοπικούς άρχοντες.
Στ) Επιβάλλεται να παραχωρείται ο άγονος ή ασύμφορος αγρός μόνο σε –προφανώς ακτήμονες– κληρικούς ή
γεωργούς.
Ζ) Αν γίνει πονηρή μεθόδευση και ο αγρός από τους κληρικούς και τους γεωργούς περιέλθη μέσω αγοράς στον άρχοντα, η αγοραπωλησία είναι άκυρη και η ιδιοκτησία του
αγρού επανέρχεται αναλόγως στο μοναστήρι ή στην επισκοπή.
Η) Ο ηγούμενος ή ο επίσκοπος που μεθόδευσαν με δόλο
τα πράγματα ελέγχονται και απομακρύνονται, ο μεν ηγούμενος από το μοναστήρι, ο δε επίσκοπος από την επισκοπή
του, επειδή κακοδιαχειρίζονται (διασκορπίζουν) αυτά που
δεν μόχθησαν να συγκεντρώσουν οι ίδιοι.
Η εφαρμογή των διαχειριστικών κατευθύνσεων του κανόνος της 7ης Οικουμενικής (δηλαδή παγχριστιανικής
ισχύος) Συνόδου θα είχε πολλές ευεργετικές συνέπειες. Δεν
θα ετίθετο ποτέ ζήτημα παραχωρήσεως, πωλήσεως ή ανταλλαγής της Βιστωνίτιδας με το ελληνικό κράτος και τους
επιχειρηματίες. Η περιουσία θα έμενε άθικτη ως συμβολή
στην οικολογική ανάγκη της εποχής και ως έμπρακτη απόδειξη της οικολογικής κατευθύνσεως της Ορθοδοξίας. Η

Χ

εμπορική νοοτροπία υπονόμευσε τις πολυετείς οικολογικές προσπάθειες του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Νέας Ρώμης . προσπάθειες που ο Πατριάρχης προέτεινε
στην πρόσφατη Σύναξη των Ορθοδόξων Πατριαρχών και
Αρχηγών των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, να ενεργοποιηθούν
σε πανορθόδοξη έκταση, δηλαδή διηπειρωτικώς.
Ένα τμήμα της περιοχής θα έπρεπε, σύμφωνα με τις πρόνοιες του προμνημονευθέντος κανόνος, να δοθεί σε ακτήμονες παλαιούς και νέους γεωργούς, ασφαλώς με τη δέσμευση να μη μεταπωληθεί, αλλά με τον όρο να καλλιεργείται. Το αυτό θα έπρεπε να γίνει, πάλι με βάση την ίδια
πρόνοια του κανόνος, για ακτήμονες κληρικούς.
Η παραβίαση του κανόνος μπορεί να επισύρει τις προβλεπόμενες συνέπειες, δηλαδή την επαναφορά των πωληθέντων ή ανταλλαγέντων στην ιδιοκτησία της μονής. Και
την απομάκρυνση του ηγουμένου από της θέσεώς του,
«επειδή διασκόρπισε κακώς εκείνα που δεν συγκέντρωσε
με ίδιους κόπους», πάντοτε σύμφωνα με τον κανόνα. Το
αυτοδιοίκητο των μονών του Αγίου Όρους δεν αναιρεί την
ισχύ των ιερών κανόνων. Η Ορθόδοξη Θεολογία δεν γνωρίζει την νεώτερη έννοια της «αξιοποιήσεως της εκκλησιαστικής περιουσίας», που προέρχεται από τον οικονομικό χώρο και έχει υιοθετηθεί από την πρακτική της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Η υιοθέτηση της αρχής αυτής από τους
Ορθοδόξους δηλώνει ώσμωση.
Είναι δε προφανής αντίφαση και ειρωνεία, την ώρα που
το Άγιο Όρος διατυπώνει ζωηρές επιφυλάξεις για το διάλογο με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, να υιοθετεί τις οικονομικές πρακτικές της. Να εγκαταλείπει δηλαδή τις αρχές
και το πνεύμα που ανέδειξαν τον ορθόδοξο μοναχισμό, δηλαδή ότι ο Θεός δεν πωλεί στους ανθρώπους, αλλά χαρίζει. Και ότι η γη υπάγεται στις δωρεές (χάριτες) του Θεού
προς τον άνθρωπο! Αυτή τη θεολογική αντίληψη υποκρύπτει και σ’ αυτήν αναφέρεται ο κανόνας, όταν χρησιμοποιεί
τις φράσεις «ως του Θεού εφορώντος» και «συγγενέσιν
ιδίοις τα του Θεού μη χαρίζεσθαι».
Προφανώς, η λογική των κανόνων περί της διαχειρίσεως της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας
είναι άλλης τάξεως από τη σημερινή, αλλά πρέπει να ισχύει
για να υφίσταται ανόθευτος ορθόδοξος μοναχισμός, όπως
πρέπει να ισχύουν και τα χρυσόβουλα, καίτοι προέρχονται
από πολιτεία άλλης τάξεως (Βυζαντινή Αυτοκρατορία), της
οποίας θεωρούμε ότι η σημερινή Ελλάδα αποτελεί κληρονόμο (και όχι κατακτητή) και μερική εδαφική συνέχεια.
Δυστυχώς ο ηγούμενος της μονής εμφανίζεται να αγνοεί
και να καταπατά αδεώς τους ιερούς κανόνες, την περί δωρεάς (χάριτος) Ορθόδοξη Θεολογία κτλ., όπως και ν’ αδια-
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φορεί για τις συνειδητές οικολογικές κατευθύνσεις της σημερινής Ορθοδοξίας. Και κάθε Ορθόδοξος δικαιούται και
οφείλει να διερωτάται: τι μοναχισμός και τι μοναχός είναι
εκείνος που πορεύεται με κριτήριο τον εαυτό του προς την
αντίθετη κατεύθυνση εκείνης που απαιτεί η παράδοση και η
ανακαίνιση της Ορθοδόξου Εκκλησίας; Αυτός θα είναι ο
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ορθόδοξος μοναχισμός της μετανεωτερικότητας, θα πολλαπλασιάζει την οικονομική δύναμη και θα αδιαφορεί για
τα αδύναμα μέλη της Εκκλησίας και μάλιστα χωρών της
Εξωτερικής Ιεραποστολής;
29.11.2008

«YΠΑΡΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ;»
Αυτή είναι μια από τις καλύτερες εξηγήσεις του γιατί ο Θεός επιτρέπει τον πόνο και τη δυστυχία που βλέπουμε στον κόσμο.
Μια φορά πήγε ένας άνδρας στο κουρείο για το καθιερωμένο κούρεμα και ξύρισμα. Καθώς ο κουρέας άρχισε να δουλεύει, έπιασαν συζήτηση.
Μίλησαν για τόσο πολλά πράγματα και τόσο πολλά θέματα…
Όταν τελικά άγγιξαν το θέμα της θρησκείας και του Θεού, ο κουρέας αναφώνησε: «Δεν πιστεύω ότι
ο Θεός υπάρχει».
«Γιατί το λες αυτό;» ρώτησε ο πελάτης.
Και ο κουρέας είπε: «Λοιπόν, απλά βγες έξω στο δρόμο για να καταλάβεις γιατί ο Θεός δεν υπάρχει.
Πες μου: γιατί, αν ο Θεός υπάρχει, υπάρχουν τόσοι διεστραμμένοι; Γιατί τόσα εγκαταλελειμμένα παιδιά; Αν ο Θεός υπήρχε, δε θα υπήρχε ούτε δυστυχία ούτε πόνος. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα Θεό που
αγαπάει και συμπονεί να επιτρέπει όλα αυτά που γίνονται».
Ο πελάτης το σκέφτηκε για μια στιγμή, αλλά δεν απάντησε γιατί δεν ήθελε να χαλάσει τη συζήτηση.
Ο κουρέας τελικά τελείωσε τη δουλειά του και ο πελάτης σηκώθηκε να φύγει.
Μόλις όμως βγήκε από το κουρείο, είδε έναν άντρα στο δρόμο με μακριά κατσαρά βρόμικα μαλλιά και γένια. Φαινόταν άπλυτος και απεριποίητος. Ο πελάτης λοιπόν γύρισε πίσω και ξαναμπήκε στο
κουρείο.
Τότε είπε στον κουρέα: «Ξέρεις κάτι; Οι κουρείς δεν υπάρχουν!»
«Πώς μπορείς να το λες αυτό;» ρώτησε έκπληκτος ο κουρέας. «Είμαι εδώ και είμαι κουρέας! Μόλις
σε κούρεψα, τι είναι αυτά που λες;»
«Όχι!» απάντησε ο πελάτης και εξήγησε: «Οι κουρείς δεν υπάρχουν γιατί, αν υπήρχαν, δε θα υπήρχαν αχτένιστοι άνθρωποι και με μακριά βρόμικα μαλλιά, όπως ο τύπος απ’ έξω».
«Μα… οι κουρείς ΟΝΤΩΣ υπάρχουν! Αυτό συμβαίνει όταν οι άνθρωποι δεν έρχονται σ’ εμένα».
«Ακριβώς!» απάντησε ο πελάτης. «Αυτό είναι το θέμα! Ο Θεός επίσης ΥΠΑΡΧΕΙ! Και τα κακά που
ανέφερες συμβαίνουν όταν οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν σε Αυτόν και δεν ζητούν από Αυτόν βοήθεια.
Γι’ αυτό υπάρχει τόσος πόνος και δυστυχία στον κόσμο».
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ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ
Του Δημ. Λ. Δρίτσα, Δρος Θεολογίας
ολλές και ποικίλες είναι οι προκλήσεις της σύγχρονης ζωής. Είναι οι στιγμές κατά τις οποίες ο άνθρωπος μπορεί να παραδοθεί αμαχητί στις
προκλήσεις των αισθησιακών απολαύσεων. Τότε κυριολεκτικά «βουτιέται»
ολόκληρος στην ύλη επιδιώκοντας να
γεμίσει το απύθμενο πιθάρι των ηδονών. Γεύεται λαίμαργα τη γλυκύτητα
της στιγμής, για να σηκώσει ύστερα μετανιωμένος το κεφάλι του. Το σαγηνευτικό τραγούδι των «σειρήνων» τον
έχει γοητεύσει. Η θέλησή του έχει αιχμαλωτισθεί από τα δεσμά των ενστικτωδών επιθυμιών. Τα μάτια του έχουν
γίνει «περισκόπια» της ακολασίας, ενώ
το πανηγύρι των παθών στην καρδιά
του έχει φθάσει στο κατακόρυφο.
Όταν η σάρκα έχει τον πρώτο λόγο
στη ζωή του ανθρώπου, τότε αυτή προσανατολίζεται επικίνδυνα. Έχει χάσει
τον πολικό αστέρα του προορισμού της
και ταξιδεύει άσκοπα στον ωκεανό του
χρόνου. Ο «καπετάνιος» είναι μεθυσμένος και το «τιμόνι» έχει φύγει από
τα χέρια του. Και τότε επέρχεται το μοιραίο. Το «καράβι» πέφτει στα βράχια και
στους υφάλους, και γίνεται συντρίμμια. Η καταστροφή του, όμως, γίνεται
αιτία να συνέλθει ο «καπετάνιος». Η
πρώτη αντίδρασή του τότε είναι να
βγάζει άναρθρες κραυγές και να οδύρεται για τη συμφορά που τον βρήκε.
Είναι, όμως, αργά γιατί καράβι δεν
υπάρχει πια και ο ίδιος παλεύει με τα
άγρια κύματα. Αυτός είναι ο άνθρωπος
που εμπιστεύθηκε το «καράβι» της
ζωής του στις προσταγές της σάρκας.
Αυτός που άφησε το τιμόνι της να το
κατευθύνουν οι επιθυμίες της σάρκας.

Π

Μέσα στον ιερό ναό κατά την εορτή της Αγίας Φωτεινής.

Κάποιοι βλέπουν τη ζωή σαν ένα
ξεφάντωμα, όπου ο καθένας απολαμβάνει ό,τι του αρέσει. Άλλοι θέλουν λίγο απ’ όλα. Όλοι αυτοί βρίσκονται στο
κρίσιμο σταυροδρόμι του προσανατολισμού της ζωής τους. Υπάρχουν κι εκείνοι που ιεραρχούν τις ανθρώπινες απαιτήσεις. Είναι οι άνθρωποι του μέτρου
και της αξιοπρέπειας. Αυτοί δέχονται
ότι η ψυχοβιολογική πληρότητα της
ανθρώπινης ύπαρξης είναι συνάρτηση εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων. Δε θα παραλείψουμε να αναφέρουμε και όσους δίνουν τον πρώτο
λόγο στο πνεύμα. Οι ψυχοσωματικές
απαιτήσεις τους βρίσκονται σε πλήρη
εναρμόνιση μεταξύ τους. Είναι ιστορικά διαπιστωμένο ότι οι σπουδαιότερες κοσμοθεωρίες και βιοθεωρίες
έχουν υψώσει την κεραία του πνεύ-

Το ΔΣ εύχεται σε όλους
και στις οικογένειές σας

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ματος στους υπερβατικούς κόσμους
της Αλήθειας και της Αρετής. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η χριστιανική άποψη για την ανωτερότητα και τη
μοναδικότητα του ανθρώπινου προορισμού. Το πνευματικό στοιχείο της
ανθρώπινης ύπαρξης προσανατολίζεται επίμονα προς τα άνω επιδιώκοντας
την ανασύνδεση των σχέσεών της με
τον Μεγάλο της Συγγενή. Η ψυχή μας
αποζητά τον χαμένο παράδεισο όπως
χαρακτηριστικά εκφράζεται με τη φράση: «…και την ποθεινήν πατρίδα παράσχου μοι παραδείσου πάλιν ποιών πολίτην με» (από τροπάριο της νεκρώσιμης ακολουθίας).
Η Εκκλησία μάς υπενθυμίζει τη σχετικότητα της αξίας του σώματος θεωρώντας το κατοικητήριο του πνεύματος. Επίσης, μας προτρέπει να αποφεύγουμε σκέψεις, επιθυμίες και πράξεις
που είναι αντίθετες προς τον υψηλό και
μοναδικό προορισμό μας. Η αξιολογική διάκριση του σώματος και του πνεύματος εξασφαλίζει την πληρότητα της
ανθρώπινης υπόστασης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου ας πράξει ο καθένας μας το καθήκον του.

