
Αναδημοσιεύουμε άρθρο της έγκρι-
της δημοσιογράφου κυρίας Μα-

ρίας Σπυρογιαννάκη-Χρισταρά, δημο-
σιευμένο στην κορινθιακή εφημερίδα
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, της 31ης
Μαΐου 2012, που περιέχει πολύ κολα-
κευτικά σχόλια και εντυπώσεις της για
εμάς από τη μονοήμερη εκδρομή της
Ένωσής μας στον Όσιο Πατάπιο και τη
Λίμνη της Βουλιαγμένης. Να σημειώ-
σουμε εδώ ότι σε παλαιότερο φύλλο φι-
λοξενήσαμε αντίστοιχο και εξίσου κο-
λακευτικό άρθρο της, που περιέγραφε
τις εντυπώσεις της για όσα είδε σε μια
από τις συνεστιάσεις μας στην Ι. Μ. Πα-
ναγίας Φανερωμένης Χιλιομοδίου. Εκεί
είχε τονίσει με επιτυχία τους δεσμούς
που συγκρατούσαν τα μέλη της Ένω-
σης, τους αποφοίτους της Ιερατικής
Σχολής Κορίνθου, και διατύπωνε τη
μεγάλη έκπληξη αλλά και τη συγκίνη-
σή της. Έγινε, λοιπόν, φίλη μας και με
αυτό το δικαίωμα την προσκαλέσαμε
στην εκδρομή μας. Μας ακολούθησε
πρόθυμα μαζί με το σύζυγό της κύριο
Αθανάσιο Χρισταρά, τέως Δ/ντή της
ΔΟΥ Κορίνθου, κι έγραψε κι αυτή τη
φορά τα εξής:
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Το σημείωμα αυτό γράφτηκε για να
αποτυπώσει τις εντυπώσεις μου από
μιας μέρας συναναστροφή με τα «παι -
διά» της Ιερατικής Σχολής Κο ρίνθου.

Ο κόσμος της πόλης που αγάπη-
σα ξανοίχτηκε μπροστά μου και οι
αναμνήσεις έγιναν εικόνες από γε-
γονότα, που διηγούντο οι μαθητές
της Σχολής. Μιας ζωής που πέρασε

ανεπιστρεπτί, παίρνοντας μαζί της
και ό,τι ωραίο είχε αυτή η πόλη.

Ταξιδεύαμε μετά από πρόσκληση
του γραμματέα του Συλλόγου Απο -
φοίτων της Ιερατικής Σχολής Κο ρίν -
θου κ. Μ. Μαρινού για τη Λίμνη της
Βουλιαγμένης. Το πρόγραμμα λέει
πως θα περάσουμε για προσκύνημα
στον Όσιο Πατάπιο, θα επισκεφτού-

Η Ιερά Μονή 
Οσίου Παταπίου Λουτρακίου.
Στο βάθος φαίνεται η είσοδος 

του σπηλαίου με το ιερό σκήνωμα.

Τα παιδιά της Ιερατικής

Μια εκδροµή µε τα παιδιά που φοίτησαν
στην Ιερατική Σχολή Κορίνθου

Μαρία Σπυρογιαννάκη-Χρισταρά
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με το Φάρο στο Ηραίο και θα κατα-
λήξουμε σε παραλιακό ταβερνάκι στη
Λίμνη Βουλιαγμένης. Ο Κορινθιακός

έκανε τα παιχνίδια του με τα πεύκα
και τα ρείκια των Γερανείων κάτω από
έναν καταγάλανο ουρανό φωτισμένο

από το τάσι του
ήλιου. Πότε-πότε
έπε φταν οι αχτί-
 δες του στα αση-
μένια μαλ λιά των
π ερ ι σ σ ότερ ων
για να μας θυμί-
ζουν ότι τα αγό-
ρια, που βλέπαμε
στην παρέλαση με
τα σκούρα κου-
στούμια, τα μπλε

και τα κόκκινα καπέλα, μεγάλωσαν.
Τότε τραγουδούσαν πατριωτικά τρα-
γούδια με βρο ντε ρή φωνή, που έκα-
νε τον κόσμο να νιώ θει ρίγος, τώρα
έψελναν ύμνους και τραγουδούσαν
διάφορα κοσμικά τρα γούδια. Ευ τυ χι -
σμένος αυτός που έκα  νε αυτό το τα-
ξίδι, και είχε την ευκαιρία να μυρίσει
τις μυρωδιές της φύσης και να πάρει
λίγο από το άρωμα μιας άλλης επο-
χής, που και μόνο τα νιάτα την έκα-
ναν όμορφη.

Με το ευεργετικό αεράκι να φυσά
στα πρόσωπα ανηφορίσαμε προς τον
Όσιο. Εκεί μας υποδέχτηκε ο πατήρ
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Με τον πνευματικό μας Πατέρα Αρχιμανδρίτη
Νεκτάριο Μαρμαρινό στον Άγιο Πατάπιο.
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Νεκτάριος, «ο γέροντάς μας», που
γνώ  ριζε από παλιά τους περισσότε-
ρους. Με γλυκά λόγια, που έβγαιναν
ανάμεσα από τα ασπρισμένα γένια
του, χαιρετούσε έναν-έναν, ενώ με τη
γηρασμένη παλάμη του τους κρατού-
σε στοργικά το χέρι λες και ήθελε έτσι
να καταλάβει το μακρύ γεμάτο περι-
πέτειες ταξίδι της ζωής τους.

Ο χαλβάς από τα χέρια των καλο-
γραιών μάς γλύκανε και το δροσερό
νερό μάς ξεδίψασε. Φύγαμε παίρνο -
ντας την ευλογία του Οσίου Πα τα -
πίου και την ευχή του γέροντα και με
το πούλμαν φθάσαμε κοντά στο Φά -
ρο. Μέσα στο πούλμαν τα «παιδιά»
έδιναν την ατμόσφαιρα σχολικής εκ-
δρομής, αστεία, ανέκδοτα, τραγούδια,
πειράγματα από δυο-τρία πειραχτή-
ρια και ιστορίες, πολλές ιστορίες. Ρω -
τούσαν για συμμαθητές τους με εν-
διαφέρον ξετυλίγοντας δεσίματα και
δεσμούς ακλόνητους. Στο ταβερνάκι,
όπως γίνεται συνήθως, οι άν θρωποι
χαλάρωσαν και άφησαν να φα νούν οι
χαρακτήρες. Ωραίοι άνθρω ποι, που
ξεχώριζαν για την απλότητά τους. Οι
θέσεις και οι δουλειές που είχαν, αν
και ήταν σπουδαίες, δεν τους είχαν
αφήσει καμιά υπεροψία γιατί, όπως
είπε και ο κ. Αθαν. Βουρ λής, Κα θη γη -

τής Πα νε πι στη μίου, «Η θρησκευ τική
παιδεία που πήραν τους έκανε πάντα
να γυρίζουν πίσω στην αφετηρία», δεν
ξεχνούσαν από πού ξεκίνησαν, όπως
συμβαίνει τουλάχιστον τα τελευταία
χρόνια με τους περισσότερους. Τα πε-
ρισσότερα παιδιά της Σχο λής ήταν
φτω χά και έβρισκαν εκεί καταφύγιο
για να εκπληρώσουν τα υψη λά όνει-
ρά τους. Εμείς, ως νέες κοπέλες, δεν
τους καλοβλέπαμε γιατί πιστεύαμε ότι
όλοι θα γίνουν παπάδες. Η ομοιο μορ -
φία, δε, στο ντύσιμό τους τους έκανε
να ξεχωρίζουν και κρυφογελώντας λέ-
γαμε «περνούν οι παπάδες». 

Από τις διηγήσεις τους έμαθα πό-
σο σπουδαίους ανθρώπους έβγαλε
αυτή η Σχολή και όλοι κατέληγαν ότι
η παιδεία τους ήταν γεμάτη Θεό, που
τους οδήγησε τους περισσότερους σε
μια συνετή ζωή. Πρόεδρος του συλ-
λόγου ο κ. Αθ. Ψυχογιός, των εκδό-
σεων «Ψυχογιός», που από συνέντευ-
ξή του στην «Καθημερινή» έμαθα ότι
κάθε χρονιά ένα σπουδαίο ποσοστό
κέρδους φεύγει για ανθρωπιστικούς
σκοπούς. Είναι δίπλα στους εργαζο-
μένους της εταιρείας του και βοηθάει
πολύ τους δοκιμαζόμενους συνανθρώ -
πους μας. Η αρχοντιά του αναδυόταν
μέσα από την απλότητά του, όταν σαν

στοργικός πατέρας είχε υπό την επί-
βλεψη της ματιάς του όλα τα παιδιά.
Ο Θεός τού ανταποδίδει το καλό που
κάνει δίνοντάς του υγεία και μια όμορ-
φη οικογένεια με τη σύζυγό του και
τα τρία παιδιά του.

Είχαμε την ευκαιρία να τους ακού  -
σουμε να ψάλλουν και διαπίστω σα ότι
τα πουλιά του λου τρα κιώ τικου δά-
σους σταμάτησαν για να τους απο-
λαύσουν. Ενώ από τον ουρανό το μά-
τι του Θεού τούς κοιτούσε δίνοντάς
τους ευλογία, που όλα τους τα χρό-
νια δοξάζουν το όνομά Του.

Θα τελειώσω με μια αστεία ιστο-
ρία, που ένας συμμαθητής Ζακύνθιος
και οδηγός του πούλμαν διηγήθηκε
με την προφορά του νησιού του. Στη
Ζάκυνθο υπάρχουν δύο χωριά το ένα
κοντά στο άλλο, το Κερί και η Άμπε -
λος. Μια Κυριακή ο Δεσπότης πήγε να
λειτουργήσει στο Κερί και όταν έφτα-
 σε στο σημείο που λέει «Κύριε, ευλό-
γησον την άμπελον ταύτην», οι χω-
ριανοί διαμαρτυρήθηκαν. «Δέσποτα,
εμείς σε φέραμε να ευλογήσεις το Κε -
ρί και όχι τη διπλανή μας Άμπελο». 

Σας εύχομαι να έχετε υγεία, να εί-
στε έτσι χαρούμενοι πάντα για να
ακούγεται το όνομά Του και το όνο-
μα της πόλης μας παντού με δόξα.
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Η κα Σπυρογιαννάκη
με το σύζυγό της 
τραγουδούν υπό 
το βλέμμα του 
συμμαθητή μας 
κυρίου Δ. Φαραού.

Όταν το τραγούδι 
είχε ανάψει το κέφι…

Στο Φάρο της Βουλιαγμένης (Ακρ. Ηραίο)Στο Φάρο της Βουλιαγμένης (Ακρ. Ηραίο)
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Μαζευτήκαμε πολλοί κι αυτή τη
φορά στο λιτό αλλά πανέμορ-

φο εκκλησάκι μας, κινημένοι από τις
αναμνήσεις των χρόνων της σπουδής
μας στην Ιερατική Σχολή. Όσα χρό-
νια κι αν περάσουν και προσθέσουν
το βάρος τους πάνω μας, δε θα σβή-
σουν εκείνη τη δύσκολη αλλά και
ωραία εποχή που συνωστιζόμασταν
στην Αγία Φωτεινή, μικρά παιδιά, για
να εκπληρώσουμε τις λατρευτικές μας
ανάγκες. Η άγια εικόνα της μένει ανε-
 ξίτηλη στο νου μας και μας καθοδηγεί.

Αποβραδίς έλαβε χώρα ο Πα νη -
γυ ρικός Εσπε ρινός με ασφυκτικά γε-
μάτη την εκκλησία και πλήθος προ-
σκυνητών στο προαύλιο και το δρό-
μο. Η τελετή ήταν σεμνή και απέριτ-
τη και η ευλάβεια ανυ πόκριτη. Μετά
την Αρτοκλασία ακολούθησε η περι-
φορά της εικόνας σε δρόμους της Κο -
ρίνθου, με σπίτια ανοιχτά, που τα φώ-
τιζαν κεριά απ’ τα χέρια των πιστών
ενοίκων τους.

Την επομένη τελέστηκε Αρ χιε ρα -
τική Λειτουρ γία από τον Θεο φι λέ στα -
το Επίσκοπο Μαραθώνος κ. Με λί τω -
να, πλαισιωμένο από ιερείς της Ιεράς
Μη τρο πό λεως Κορίνθου και συμμα-
θητές ιερείς. Ο Σεβασμιώτατος Μη -
τρο πο λί της Κορίνθου κ. Διονύσιος
απουσίαζε εξαιτίας θλιβερού καθή-
κοντος στην Ιερά Μητρόπολη Χαλ κί -
δος, με μεγάλη χαρά όμως έδωσε την
άδεια να τον αντικαταστήσει ο κ. Με -
λίτων. Έτσι η Ακολουθία απέκτησε επί-
 σημο χαρακτήρα. Αυτή τη φορά είχα-
με και κάτι καινούργιο: τη συμμετοχή
μέρους της Χορωδίας της Ένωσής μας,
που συ γκροτήθηκε πρόσφατα, και που
αναμένεται να μας… εκπλήξει προ-
σεχώς, διοργανώνοντας ή παίρνοντας
μέρος σε μουσικές και άλλες πολιτι-
στικές εκδηλώσεις. Ο Θεο φι λέ στατος
στην πολύ ορθά διαρθρωμένη και συ-
ναισθηματικά φορτισμένη αλλά και
πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του τόνι-
σε τους δεσμούς μας με την Αγία Φω -
τει νή και τη σημασία της ευλογίας
που πήραμε στο ναό της. Συ γκι νη μέ -
νοι όλοι ακούγαμε τα λόγια του και

ΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΑΑ  ΜΜΑΑΣΣ

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Μπροστά από τα γραφεία των καθηγητών. Από αριστερά, τα μέλη της Ένωσης 
κ. Γ. Κορκότζηλας και κ. Μιχ. Μαρινός, ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας κ. Δέδες, 

ο π. Όθων Νίκας, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μαραθώνος κ. Μελίτων, 
ο π. Χρήστος Αργυρόπουλος και ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Αθ. Ψυχογιός.

Στην είσοδο της Σχολής

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μαραθώνος κ. Μελίτων, μέλη της Ένωσης και ο Αλέκος
Παπαγιαννόπουλος, Διευ θυ ντής της Χορωδίας της Κορίνθου, κα τά τη διάρκεια 

της θείας λειτουργίας στην Αγία Φωτεινή.
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τις πολύ διδακτικές για μας εμπειρίες
από τη θητεία του στο Πατριαρχείο
Ιε ρο σο λύμων. Η Ιερά Ακολουθία τε-
λείω σε με το καθιερωμένο μνημόσυ-
νο των θανόντων διευθυντών, δασκά -
λων και συμμαθητών μας. Όταν βγή-
καμε από το ναό, με μεγάλη έκπληξη
αντικρί σαμε συμμαθητές που ήλθαν
για πρώτη φορά και άλλους που ήλ-
θαν έπειτα από απουσία ετών. 

Κατά τα καθιερωμένα, επισκεφθή -
καμε τη Σχολή μας, που στεγάζει σή-
μερα υπηρεσίες τη Περιφέρειας Πε -
λοποννήσου υπό τον Αντι πε ρι φε ρειάρ-
 χη Κορινθίας κύριο Δέδε, ο οποίος και
μας υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά και
μας καλωσόρισε. Σας θυμίζουμε για
ακόμα μια φορά ότι ο κ. Αντι πε ρι φε -
ρειάρ  χης είναι γιος του συμπαθέστα-
του Δια   χειριστή της Σχολής μας Αθα -
να σίου Δέδε. Μας συνεχάρη για το έρ-
γο μας και μας υποσχέθηκε βοήθεια
και συ μπαράσταση. Όταν του ανα-
κοι νώ θη κε ότι μελετούμε την επανέκ -
δοση του Λευκώματος της Ένωσης,
πρό  θυμα ανακοίνωσε ότι τα έξοδα θα
τα αναλάβει εξ ολοκλήρου η Πε ρι φέ -
ρεια! Ο Πρόεδρός μας κ. Ψυχογιός τον
ευχαρίστησε θερμά γι’ αυτή τη χειρο-
νομία του, χαιρέτισε όλους μας και
ανα κοίνωσε τις νέες πρωτοβουλίες της
Ένω σης, ζητώντας παράλληλα συ μπα -
 ρά σταση και βοήθεια από όλους. Πε -
ρι διαβήκαμε τους χώρους της Σχο λής,
είδαμε τις τάξεις, τους θαλάμους, το
εστιατόριο, τη βιβλιοθήκη, θυμηθήκα   -
με πολλά, συγκινηθήκαμε και… γε-
μίσαμε τις μπαταρίες μας για την επό -
 μενη συνάντηση.

Κλείνοντας, θέλουμε να πούμε ένα
μεγάλο ευχαριστώ στον Θεο φι λέ στα -
το Επίσκοπο Μαραθώνος κ. Με λί τω -
να, που πρόθυμα ανταποκρίνεται στις
προσκλήσεις μας να χοροστατεί στις
ακολουθίες που τελούνται στις διά-
φορες συναντήσεις μας.

ΕΣΤΕΙΛΑΝ
ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥΣ

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ

ΠΟΡΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ.

ΤΟ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΩΣ

ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΑΣ. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Για το 2012

Φαραός Διονύσιος 30, Παπαδάς Ευάγγελος 50, Καρδάσης Ιωάννης 20,
Καψάλης Γεώργιος 50, Μαυροδήμος Σωτήριος 30, Γόγολας Φώτιος 10,

Πισιμίσης Θεόδωρος 20, Γιαννακόπουλος Γεώργιος 30, Πολυχρονόπουλος
Γεώργιος 20, Σταυρόπουλος Κων/νος 50, Αγγελακόπουλος Άγγελος 50,

Δρίτσας Δημήτριος 20, Ζησιμόπουλος Γεώργιος 20, Βουρλής Αθανάσιος 20,
Μπίκουλης Σπυρίδων 100, Γεωργακόπουλος Ευγένιος 20, Σπρέκος

Δημήτριος 30, Γαλάνης Νικόλαος 20, Δελλής Παναγιώτης 20, Πριλής
Θεόδωρος 30, Ζαχαρόπουλος Κων/νος 20, Χατζηαρσενίου Νικόλαος 20, 
π. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 120, Δήμας Ηλίας 20, π. Ντούλης Ιωάννης 30, 

π. Θεοδώρου Γρηγόριος 30, Διονυσόπουλος Αθανάσιος 30, Ζαμαρίας
Ιωάννης 20, π. Κούρος Παναγιώτης 20, Σάρκος Δημήτριος 50, Σερμιέ
Γεώργιος 30, Παπαγεωργίου Αθανάσιος 30, Ανδρεόλας Ιωάννης 20,

Παπανικολάου Γεώργιος 20, Καλατζής Νικόλαος 30, Αχαμνός Χρήστος 20,
Χιώτης Παναγιώτης 30, Κυριακόπουλος Δημήτριος 50, Γιαννακόπουλος

Γεώργιος 30, Σηφακάκης Βασίλειος 30, Παπαδημητρίου Γεώργιος 20,
Τρανούδης Μανόλης 20, Σταύρου Σταμάτιος 20, π. Κατσέλης Κωνσταντίνος

20, Βενετσάνος Παναγιώτης 20, Μελέτης Παναγιώτης 20, Βασιλόπουλος
Γεώργιος 20, Μυστακίδης Σάββας 50, Μπούμπας Γεώργιος 30, Επίσκοπος

Μαραθώνος κ. Μελίτων. 50, Δαλιάνης Απόστολος 30, Μαρκαντώνης
Νικόλαος 10, Καναβάρος Ελευθέριος 30, Αλευράς Ηλίας 50, Βάνταρης

Ανδρέας 50, Μητρ. Καρπενησίου Νικόλαος 50, Μαυρούδης Περικλής 30,
Μητρ. Ηλείας 30, π. Κροντήρης Ευάγγελος 20, Διακομανώλης Θωμάς 20,

Λιανός Κων/νος 200, Καρύδης Νικόλαος 20, Καλλαράς Μιχαήλ 20,
Μαρινός Μιχαήλ 20, Δημόπουλος Γεώργιος 20, Κορκότζηλας Γεώργιος 20,
Σούλης Ιωάννης 20, Δαραδήμος Αντώνιος 20, Ψυχογιός Αθανάσιος 100,

Φωτόπουλος Γεώργιος 20, Τσάγκαρης Παντελής 20, Θαμούκος Ηλίας 20,
Χαλκιάς Παναγιώτης 20, Άνθιμος Ανδρέας 20, Παρασκευόπουλος

Αλέξανδρος 40, Κόκλας Νικόλαος 30, Γιαννόπουλος Παναγιώτης 20, 
Βίνος Ευστάθιος 20, Λαγογιάννης Παναγιώτης 25, Ζαχαρόπουλος
Κωνσταντίνος 50, Σκιαδαρέσης Ιωάννης 25, Σιαπέρας Χρήστος 30,
Καρσιώτης Παναγιώτης 20, Παπαδάς Αλέξανδρος 20, Παλαιολόγος

Χρήστος 20, Παπαγιαννόπουλος Κων/νος 20, π. Όθων Νίκας 50,
Στρατηγάκης Αντώνιος 20, Παπαδά Γιώτα 20, Βλάσσης Γεώργιος 20, 

π. Τσιάρας Λάμπρος 20, π. Κορρές Δημήτριος 20, Κουτσούκος Ιωάννης 20,
Καραγιώργος Γεώργιος 50, Κτενάς Νικόλαος 30
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Πλησίαζε το μεσημέρι της ημέρας της Αγίας Φωτεινής,
όταν φτάσαμε στην αρχαία Κόρινθο. Εκεί, έλεγε το

πρόγραμμα, θα επισκεφθούμε τον αρ χαιο λογικό χώρο
και στη συνέχεια θα γευ ματίσουμε σε ταβέρνα της πόλης.
Όσοι μας ακολούθησαν και περιηγήθηκαν μαζί μας τα
μνημεία της αρχαίας Κο ρίνθου αποζημιώθηκαν πλήρως.
Κα τ’ αρχάς, η ξεναγός μας, η κυρία Οικονόμου, ήταν υπέ-
ροχη και έγινε από όλους συμπαθής. Η ξενάγησή της με-
στή, χωρίς περιττολογίες και σε υψηλό επίπεδο, διανθι-
σμέ νη με έξυπνες ατάκες για να μην πλήτ τουμε.

Μπροστά μας πέρασαν όλη η ένδοξη ιστορία της αρ-
 χαίας Κορίνθου, τα χρόνια της ακμής και της παρακμής,
η ρωμαϊκή κατάκτηση κ.ά. Πα τή σα με το χώρο (το Βήμα
του Γαλ λίω νος), όπου ο Απόστολος Παύλος κήρυξε τη
Νέα Θρη σκεία στο λαό της Κορίνθου. Η ξενάγηση κρά-
τησε περίπου μιάμιση ώρα και η συνέχεια δόθηκε στην
τοπική ταβέρνα της πόλης…

Καθισμένοι στα αρχαία
ερείπια ακούμε 
την ξεναγό μας.

Στο βάθος φαίνεται 
ο ναός του Απόλλωνα.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
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Με λαμπρότητα τελέστηκαν και φέτος, από την 24η
Ιου νίου μέχρι και την 1η Ιουλίου, τα «Κορίνθου

Παύ λεια», ένας θεσμός προς τιμήν του Αποστόλου των
Εθνών και ιδρυτού της Εκκλησίας της Κορίνθου, που
λαμπρύνει την Κόρινθο και την ιστορία της. Η συμμε-
τοχή πλήθους κόσμου υπήρξε συγκινητική. 

Το πρόγραμμα είχε ως εξής, σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση του Σεβασμιωτάτου κ. κ. Διονυσίου:

ΚΥΡΙΑΚΗ 24ῃ-6-2012:
Ὥρα 19.30 :́ Ἐκδήλωση – Παρουσίαση τοῦ ἐκδοθέ -
ντος ὑπό τῆς Ἱ. ἡμῶν Μητροπόλεως τόμου ὑπό τόν
τίτλον Παύλου «σφραγίς» Ἡ Κορίνθου Ἐκλησία στόν
χρόνο, εἰς τήν Κροκίδειον Αἴθουσα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25ῃ-6-2012:
Ὥρα 19.30 :́ Ὑποδοχή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καί τῆς
θαυματουργοῦ Ἱ. Εἰκόνος τῶν ἐν τῆ Κορινθίᾳ
Ἁγίων στόν Καθεδρικό Ἱ. Ναό Ἀπ. Παύλου Κο -
ρίνθου και ἐν συνεχείᾳ Ἱ. Ἀγρυπνία.

ΠΕΜΠΤΗ 28ῃ-6-2012:
Ὥρα 19.00 :́ Μέγας Πανηγυρικός Συνοδικός Ἑσπε -
ρινός – Λιτανεία εἰς Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν Ἀπ. Παύ -
λου Κο ρίν θου, Προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρ χιε πι σκό που Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ.
ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β́  μέ τήν συμμετοχή πλειάδας Σεβ.
Ἀρχιερέων, παρουσία πλήθους πιστών και των πο-
λιτικών και στρατιωτικών Αρχών της πόλης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29ῃ-6-2012 (πρωῒ):
Ὥρα 06.45 :́ Ὄρθρος, Πολυαρχιερατική Θ. Λει τουρ -
γία εἰς Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ἀπ. Παύλου Κο ρίνθου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29ῃ-6-2012 (ἀπόγευμα):
Ὥρα 19.00́ : Λιτανεία εἰς Ἱ. Ναό Κοιμ. Θεοτόκου
Ἀρχαίας Κορίνθου καί διά τῆς ὁδοῦ ΛΕΧΑΙΟΥ εἴ -
σο δος εἰς τό ΒΗΜΑ ΓΑΛΛΙΩΝΟΣ ἐν Ἀρχαίᾳ Κο -
ρίνθῳ, καί ἐν συνεχείᾳ Μέγας Πανηγυρικός Πο -
λυαρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς ΒΗΜΑ ΓΑΛΛΙΩΝΟΣ.
Εἰς τόν Ἑσπερινόν έψαλε ἡ Χορωδία «Κυριακός ὁ
Ὑμνογράφος» ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ κ. Λεωνίδου
Κα ρασταμάτη.

Εκτός των καθαρά θρησκευτικών, έλαβαν χώρα
και πολιτιστικές εκδηλώσεις με ιδιαίτερη επιτυχία και
μεγάλη λαϊκή συμμετοχή.

Σκηνές από το γεύμα και το κέφι που ακολούθησε.

ΣΤ΄ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ – 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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Στο προηγούμενο φύλλο σάς ανακοινώσαμε την ίδρυση Βιβλιοθήκης της Ένωσης και καλέσαμε όλους τους
φοιτήσαντες και αποφοίτους της Σχολής που έχουν συγγράψει διάφορα έργα (επιστημονικά, κοινωνικά

κτλ.) να στείλουν από ένα αντίγραφο για τη συγκρότηση της Βιβλιοθήκης μας, που θα κοσμεί κάποια αίθουσα
της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Κόρινθο (όπως μας πρότεινε ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας κ. Δέδες),
της Δημοτικής ή της Εκκλησιαστικής Βιβλιοθήκης ή άλλης Αρχής. Ήδη μας έχουν σταλεί τα πρώτα συγγράμ-
ματα και ελπίζουμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα το όνειρό μας θα πραγματοποιηθεί. Επί τη ευκαιρία δη-
μοσιεύουμε σε άλλη στήλη την Επιστολή του Καθηγητού του Πανεπιστημίου της Λουβέν κ. Παναγιώτη
Γιαννόπουλου, που καταθέτει την πείρα του, προσδιορίζει τους όρους και επισημαίνει τους κινδύνους από ένα
τέτοιο εγχείρημα.

Μέλη της Χορωδίας μας ψάλλουν στην Αγία Φωτεινή.
Διευθύνει ο Διον. Ηλιόπουλος.

Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Όπως προαναφέρθηκε, συστάθηκε η Χορωδία της
Ένωσης Αποφοίτων της Εκκλησιαστικής Σχο λής
Κο ρίν θου και έκανε την παρθενική της εμφάνιση
κατά την Ακολουθία της Αγίας Φωτεινής στην
Κόρινθο, στις 13 Μαΐου. Έτσι, ένα όνειρο πολλών
αποφοίτων της Ε.Σ.Κ. λαμβάνει σάρκα και οστά. Τα
τραγούδια και οι ύμνοι που ακούγονταν στη Σχο λή
μας στα χρόνια των σπουδών μας θα αντηχήσουν
πάλι και θα μας ξυπνήσουν μνήμες… Όσοι εκ των
συμμαθητών της Σχολής μπορούν και θέλουν να
πλαισιώσουν το χορό είναι ευπρόσδεκτοι και πα-
ρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το συντονιστή
της Χορωδίας, συμμαθητή μας κύριο Γιαν να κό που λο
Γιώργο, στα τηλ.: 210 9828683 & 6974 880140.

Η ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Με μεγάλη χαρά σάς ανακοινώνουμε ότι το
Δ.Σ. αποφάσισε να επανεκδώσει το Λεύ κω -

μα της Ένωσης για τη ζωή μας στην Εκκλησιαστική
Σχολή της Κορίνθου με συμπληρώσεις και νέα
στοιχεία και με τη δράση της Ένωσης μέχρι σήμερα.
Προς τούτο παρακαλούνται τα μέλη μας, εάν έχουν
τέτοιο υλικό (φωτογραφίες, κείμενα κτλ.) και κρί-
νουν ότι είναι δημοσιεύσιμο, να επικοινωνήσουν
μαζί μας ή να το αποστείλουν στα γραφεία της Ένω -
σης για την Επιτροπή του Λευκώματος. Tο υλικό
θα σκαναριστεί και θα επιστραφεί άμεσα στους κα-
τόχους του.

Το ευχάριστο είναι ότι ενώ είχε αποφασιστεί να
αναλάβει τα έξοδα για την έκδοση η Ένωσή μας,
στη συνάντησή μας στην Αγία Φωτεινή της 13ης
Μαΐου ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας κ. Δέδες
μάς ανακοίνωσε ότι την έκδοση θα αναλάβει η
Περιφέρεια Πελοποννήσου, αρκεί να του παρου-
σιάσουμε τα απαραίτητα στοιχεία σε εύθετο χρό-
νο. Γι’ αυτό παρακαλείσθε να συνδράμετε όλοι,
ώστε το Λεύκωμά μας να είναι πραγματικά σπου-
δαίο και αντάξιο της ιστορίας και της προσφοράς
της Σχολής μας. 

Το Δ.Σ. αποφάσισε να ζητήσει προσφορές για
κοστολόγηση του έργου και θα υποβάλει την τελι-
κή προσφορά στον κ. Δέδε. Προχώρησε επίσης τον
ορισμό Επιτροπής που θα αναλάβει τα σχετικά με
την έκδοση του Λευκώματος. Η Επιτροπή αποτε-
λείται από τους κ. κ. Μιχαήλ Καλλαρά, Αθανάσιο
Βουρλή, Γεώργιο Κορκότζηλα, Ιωάννη Σούλη και
–από το Εκκλησιαστικό Λύκειο– Βλάσιο Ανδρι κό -
πουλο. Όποιος επιθυμεί να μετάσχει στην Επι τρο -
πή παρακαλείται να το δηλώσει σύντομα.

Η ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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Την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012 άφησε τον πρόσκαιρο
αυτό κόσμο ένας σπουδαίος Ιεροψάλτης και Κα θη -

γητής της Βυζαντινής Μουσικής για αρκετά χρόνια στο
Εκκλησιαστικό Λύκειο Κορίνθου, ο μακαριστός Σπυ ρί -
δωνας Τσάκωνας.

Η είδηση της αιφνίδιας εκδημίας του αποτέλεσε αφορ-
 μή λύπης και οδύνης για όσους τον γνωρίσαμε Λυ πη θή -
καμε «καθώς και οι λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα» (Ά  Θεσ.
4, 13) γιατί έφυγε νωρίς και αδόκητα από την «μένουσαν
πόλιν» (Εβρ. 13, 14). Μας παρηγορούν όμως τα λόγια του
Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου: «Δεν θα θρηνήσουμε αυ-
τόν που έφυγε, διότι είναι περισσότερο καλά εκεί που πήγε.
Θα τον τιμήσουμε όμως, διότι αυτό είναι “χρέος απάντων
χρεών δικαιότατον”».

Έτσι κι εγώ, αναμιμνησκόμενος με ευγνωμοσύνη τα
χρόνια που τον είχαμε δάσκαλό μας στο Γενικό Εκ κλη σια -
στικό Λύκειο Κορίνθου, θα καταθέσω στη συνέχεια «εις μνη-
μόσυνόν» του το βιογραφικό του και θα επισημάνω ορι-
σμένα πνευματικά στολίδια που τον κοσμούσαν.

Ο μακαριστός Σπυρίδωνας Τσάκωνας γεννήθηκε στη
Σπάρτη το 1960. Γόνος ιερατικής οικογένειας, από πολύ
νωρίς γαλουχήθηκε με τα νάματα της Ορθοδόξου πίστεώς
μας.  Από την ηλικία των 11 ετών δείχνει υπέρμετρη αγά-
πη για τη Βυζαντινή Μουσική και μαθητεύει κοντά σε
διαπρεπείς Καθηγητές, όπως τους: Κ. Τασσόπουλο, Γ.
Σκούλη, Γ. Χατζηθεοδώρου, Ιω. Πλούμη και Χρ. Χα τζη -
νικολάου, λαμβάνοντας πτυχίο και δίπλωμα Βυζαντινής
Μουσικής. Διετέλεσε Δομέστικος του Άρχοντος Δο μέ -
στι κου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Δημοσθένη
Παϊκόπουλου, καθώς και Πρωτοψάλτης ή Λαμπαδάριος
σε πολλούς Ιερούς Ναούς. Υπηρέτησε αρκετά χρόνια τό-
σο στη Γενική όσο και στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση,
διακρινόμενος απ’ όπου πέρασε για την ευσυνειδησία,
την ιεροπρέπεια και την υποδειγματική κοσμιότητά του.

Ο δάσκαλός μας διαπνεόταν από βαθιά πίστη στον

ΕΦΥΓΕ Ο ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ

Άγιο Θεό και η πορεία του ήταν
όντως Χριστομίμητη, γι’αυτό τα
λόγια του Αποστόλου των Εθνών
Παύλου επικυρώνουν τη βρά-
βευσή του στον ουρανό: «Τον
αγώνα τον καλόν ηγώνισμαι, τον
δρόμον τετέλεκα, την πίστην τε-
τήρηκα· λοιπόν απόκειταί μοι ο
της δικαιοσύνης στέφανος, ον
απο δώσει μοι ο Κύριος εν εκείνη
τη ημέρα» (Β΄ Τιμ. 4, 7).

Ήταν πάντα πρόσχαρος και γελαστός, αξιοπρεπής και
περήφανος, με ψυχή φλογερή και γεμάτη αγάπη. Ως Κα -
θηγητής του Εκκλησιαστικού Λυκείου Κορίνθου με ανύ-
στακτο ενδιαφέρον, με άοκνες προσπάθειες και μαχητι-
κότητα αγωνίσθηκε για την ανάδειξη και προβολή του
σχο λείου. Συμπαραστάτης με ανυπόκριτη αγάπη προς
όλους τους σπουδαστές. Έδινε πάντα το παρών στις Λει -
τουρ γι κές Συνάξεις και στις λοιπές εκδηλώσεις, συνεπαίρ -
νοντας με την καλλικέλαδη φωνή του τους πάντες. Εν δια-
φε ρό ταν για την πρόοδο των μαθητών του και ακόμα και
μετά την αποφοίτησή τους καμάρωνε γι’ αυτούς.

Η αγνή ψυχή του ποτέ δεν επιθυμούμε τους δημόσιους
επαίνους, τα εγκώμια και την προβολή. Έχω επίγνωση ότι
γράφοντας αυτές τις γραμμές παραβιάζω τη θέλησή του,
γι’ αυτό ζητώ να μου συγχωρήσει το τόλμημα. Το πράττω
όμως για να ομολογήσω την αλήθεια προς παραδειγμα-
τισμό.

Το όνομά σου, μακαριστέ δάσκαλε, είμαι βέβαιος πως
θα μνημονεύεται στην Ιερά Πρόθεση κατά την τέλεση της
Θείας Λειτουργίας από όλους όσοι είχαν την τιμή να εί-
ναι μαθητές σου. Είναι το λιγότερο που μπορούν πλέον να
κάνουν για την ψυχή σου ως αντίδωρο σε όσα τους προσέ -
φερες. Ας είναι αιωνία η μνήμη σου!

Γεώργιος Καψάλης, Θεολόγος

ΓΙΑΝΝΗΣ XAΒΑΡΙΩΤΗΣ

Οθάνατός του μας εξέπληξε, γιατί ήλθε πρόωρα και σε ηλικία σχετικά μικρή. Τον θυμόμαστε μικρό παιδί στη Σχολή
με την ομορφιά της νιότης του. Ήταν αεικίνητος και ζωηρός, γεμάτος επιθυμία για ζωή και δράση. Διάλεξε το

δρόμο της δράσης στον ιδιωτικό τομέα. Τα τελευταία χρόνια είχε δραστηριοποιηθεί ως μηχανικός-χειριστής μηχα-
νημάτων στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ. Α. Ε. και είχε διακριθεί. 

Ο σεμνός και πολύ ευχάριστος χαρακτήρας του μας είχε εντυπωσιάσει, και η αγάπη του για τη ζωή μάς είχε πείσει
ότι θα έμενε ακόμα για πολύ κοντά μας. Οι πολλές, όμως, και μεγάλες «θλίψεις» του κόσμου τούτου τον λύγισαν, πα-
ρόλο που ήταν πολύ δυνατός και φαινόταν ότι είχε κατορθώσει να μη συγκινείται από την ψεύτικη και εξωτερική χα-
ρά του κόσμου αλλά να έχει εξασφαλίσει την εσωτερική και βαθιά ειρήνη και την αισιόδοξη προσδοκία. Τον πήρε κο -
ντά Του ο Ύψιστος, για να του προσφέρει τη στοργική αγκαλιά Του, το χαμόγελο της αγάπης Του, απαλλάσσοντάς
τον από τα βιοτικά βάσανα, και να του χαρίσει εκείνες τις χαρές που στερήθηκε κοντά στους ανθρώπους.

Θα τον θυμόμαστε όλοι με αγάπη. Ας είναι αιωνία η μνήμη του. 
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O
ανώνυμος λαϊκός ποιητής και τραγουδιστής, ο
ελληνικός λαός, δεν άφησε καμιά μα καμιά πτυ-
 χή της ζωής του που να μην την έκανε ποίημα

και, στη συνέχεια, τραγούδι. Στίχοι απλοί αλλά με εσω-
τερική δύναμη και αλήθεια. Ακόμα και για θέματα, για
τα οποία μίλησε αλληγορικά, μέσα στα κείμενά του
κρύβει όλη την αλήθεια. 

Έτσι στο παρακάτω τραγούδι που προέρχεται από
τη Μακεδονία μας, και συγκεκριμένα από τη Χαλ κι δι -
κή, θα δούμε με πόση δύναμη και σαφήνεια περιγράφε -
ται το πάθος του εγωισμού. Στους στίχους του τραγου -
διού γίνεται μια αναδρομή από τη γέννηση του εγωι-
σμού, τη γιγάντωσή του και φυσικά τα αποτελέσματά
του. Ασφαλώς ο ανώνυμος λαϊκός ποιητής δε θα μπο-
ρούσε να δανειστεί άλλη κοινωνική εικόνα από την ει-
κόνα του μοναχού, όπου κύριο μέλημά του πρέπει να εί-
ναι η ταπεινότητα, η πραότητα και η υποταγή του στο
θέλημα του Θεού. Ο μοναχός, ο ασκητής του παρακάτω
τραγουδιού, είναι για όλους μας το παράδειγμα προς
απο φυγήν. Πίστευε ότι είχε στη φαρέτρα του όλα εκείνα
τα όπλα με τα οποία θα μπορούσε καθημερινά να πολε -
μάει τον άρχοντα του σκότους, τον διάβολο. Δια λα λού -
 σε παντού στη μοναστική κοινότητα, με περισσή μάλι -
στα υπερηφάνεια και βεβαιότητα, ότι αυτόν δεν τον πλα-
 νεύει ο πειρασμός και πεπεισμένος γι’ αυτό επα ναπαύτη-
κε, χαλάρωσε και ανέστειλε τα όπλα εκείνα (νη στεία,
προσευχή, ταπεινότητα) που ήταν απαραίτη τα για την
εξόντωση και την κατατρόπωση του Αντι χρίστου. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΔΕΛΛΗΣ

Στις 25 Μαΐου έφυγε από
κοντά μας ο Παναγιώτης
Δελλής, το τέταρτο παιδί του
ιερέα Δημητρίου Δελ λή. Γεν -
νήθηκε στην Κλένια Κο ριν -
θίας και μεγάλωσε στον Άγιο
Βασίλειο, όπου ήταν εφη-
μέριος ο πατέρας του.  Με -
τά τις εγκύκλιες σπουδές
στο χωριό του, εισήχθη κα-
τόπιν εισαγωγικών εξετά-
σεων στην Εκκλησιαστική
Σχολή Κορίνθου. Εκεί σπού-
δασε για έξι  χρόνια με υπο-
τροφία ως αριστούχος  και το τελευταίο έτος μεταγρά-
φηκε στην Εκκλησιαστική  Σχολή της Πάτμου, απ’ όπου
αποφοίτησε. Εισήχθη στη Θεολογική Σχολή του Πα νε πι -
στημίου Αθηνών και ύστερα από τέσσερα χρόνια αξιώ-
θηκε του Πτυχίου της Θεολογίας με πολύ καλή επίδοση.
Στη συνέχεια, σπούδασε και στη Φιλοσοφική Σχο λή του
ιδίου Πανεπιστημίου, απ’ όπου έλαβε και το πτυχίο του
Φιλολόγου.  Έλαβε υποτροφία και μετέβη στη Ρώμη για
μεταπτυχιακές σπουδές. Έλαβε Δίπλωμα της Αρ χαιο λο -
γικής Σχολής της Ρώμης και master  από το Αρ χαιολογικό
Ινστιτούτο Ρώμης στην Τοπογραφία της Αρ χαιολογίας.
Παράλληλα σπούδασε Παλαιογραφία στους κώδικες του
Βατικανού, Διοίκηση και Οργάνωση Σχο λείων στην Ιτα -
λία, γαλλικά στο Πανεπιστήμιο της Bezanson της Γαλ λίας,
αγγλικά στο St Gregory’s college, Μargate-Kent (Αγγλία)
και Δημόσια Διοίκηση στο Τ.Ε.Ι. Πατρών.

Νυμφεύθηκε τη Δήμητρα Κλάρου, φαρμακοποιό, με
την οποία απέκτησε δύο κόρες.

Εργάστηκε ως καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση σε
σχολεία του εσωτερικού, καθώς και στη Μεγάλη του Γέ -
νους Σχολή της Κωνσταντινούπολης. Από το 1988 μέχρι
σήμερα υπηρέτησε ως Διευθυντής του Γυμνασίου Χι λιο -
μοδίου. Χρημάτισε Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου
του Αγίου Βασιλείου και συμμετείχε ενεργά στον Πο -
λιτιστικό Σύλλογο του χωριού του. Υπήρξε ιδρυτικό μέ-
λος και  επί σειράν ετών Πρόεδρος της Μικτής Τε τρά φω -
νης Χορωδίας του Δήμου Τενέας  και υποψήφιος Δή μαρ -
χος του παραπάνω Δήμου. 

Υπήρξε δραστήριο μέλος της Ένωσης και λάμβανε συ-
χνά μέρος στις συγκεντρώσεις μας. Τον θυμόμαστε όλοι με
μεγάλη αγάπη κι ευχόμαστε η μνήμη του να είναι αιωνία.

Μ. Π. Κ.

ΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ
ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ

Το πάθος του εγωισµού
στα ∆ηµοτικά µας

Τραγούδια.
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Έτσι έδωσε την ευκαιρία στο σατανά (ο λαϊκός ποιη -
τής εδώ ονομάζει Ιούδα τον διάβολο) να βρει τον τρόπο
ώστε να κάμψει τις ελάχιστες έως μηδαμινές αντι στάσεις
του μοναχού με αποτέλεσμα να τον υποτάξει πλήρως
στην αμαρτία.  

Ο εγωισμός και η υπερηφάνεια ήταν εκείνα τα στοι χεία
που αποδυνάμωσαν τον μοναχό και ξεθάρρεψαν τον διά-
βολο, με αποτέλεσμα να βάλει μπροστά το σχέδιό του ώστε
να μολύνει την ψυχή του και να τον κατακτήσει.

Ο λαϊκός ποιητής δίνει ιδιαίτερη σημασία στη μετα-
μόρφωση του διαβόλου και μάλιστα επαναλαμβάνει την
περιγραφή σε δύο τετράστιχα. Περιγράφει με λεπτομέ-
ρεια τον τρόπο που επέλεξε να προ σεγγίσει τον μοναχό ο
Αντίχριστος. Χρη σι μοποιεί εικόνες όπως τον ήλιο, το φεγ-
γάρι και το φτερό του κοράκου για να τονίσει τη σατανι-
κή ομορφιά του μεταμορφωμένου σε γυναίκα δια  βόλου.
Ο ανώνυμος δημιουργός του τραγουδιού ταύτισε το θέμα
του με την περίπτωση των Πρωτοπλάστων, όπου και εκεί
γυναίκα ήταν το αδύνατο σημείο (η Εύα) για την ολοκλή -
ρωση του σχεδίου του διαβόλου, ώστε να πε τύχει την έξο-
δό τους από τον Παράδεισο.

Ο πονηρός διάβολος επιλέγει να επισκεφτεί τον μο-
ναχό σε ώρα ύπνου, όπως θα λέγαμε σήμερα «τον έπιασε
στον ύπνο». Στο κροτάλισμα της πόρτας ο μοναχός ξαφ-
νιάζεται και ακολουθεί ένας διάλογος με τον διάβολο.
Πείθεται από την απάντηση του διαβόλου, ανοίγει την
πόρτα και μόλις αντικρίζει τη διαβολική μορφή της γυ-
ναίκας όλα καταρρέουν. Τα αντισώματα της στέρεης πί-
στης έχουν νεκρώσει. Παραδίδεται άνευ όρων στα σχέδια
του σατανά και αποσχηματισμένος από τη μοναχική πε-
ριβολή (ράσα και γένια) γίνεται έρμαιο της αμαρτίας. 

Το τραγούδι είναι καθιστικό, ή του τραπεζιού, ή της τά-
βλας και προέρχεται από την περιοχή της Χαλ κι δι κής. Εί -
ναι τραγουδισμένο από μια σπουδαία Μα κε δο νίτισσα τρα-
γουδίστρια, η οποία μάλιστα συμβαίνει να είναι και πολύ
καλή μου φίλη. Πρόκειται για την Ξαν θίππη Καραθανάση
από τα Νέα Μουδανιά της Χαλ κι δικής. Η παραγωγή έγινε
από τις Πανεπιστημιακές Εκ δόσεις Κρήτης σε επιμέλεια
του φίλου Νίκου Διο νυ σόπουλου και εκδόθηκε την 1-1-
1992 με αριθμό LP 351. Η διάρκειά του είναι 8.45 λεπτά
και συνοδεύει το καταπληκτικό μουσικό συγκρότημα του
Νίκου Φι λιππίδη.

Ο ΑΣΚΗΤΗΣ

Εξήντα χρόνους –καλέ– ασκητής 
Εξήντα και πενήντα

Και πάησι και –καλέ– παινέθηκε,
Μπροστά στους ασκητάδες.

Δε με γελάει –καλέ– ο πειρασμός
Δε με γελάει ο Ιούδας

Κι ο Ιούδας κάπου –καλέ– τ’ άκουσε.

Βάζει τον ήλιο –καλέ– πρόσωπο
Και το φεγγάρι στήθη,

Και του κοράκου –καλέ– το φτερό
Βάζει καμαροφρύδι,

Και πάησι και –καλέ– κροτάλησε
Του ασκητή την πόρτα.

Αν είσαι φίλος –καλέ– διάβαινε 
Κι αν είσ’ εχθρός μου φύγε

Κι αν είσαι –καλέ– ο πι… καλέ– ο πικροχάροντας
Για πάρε την ψυχή μου.

Εγώ είμαι η κόρη –καλέ– η έμορφη
Του ήλιου η θυγατέρα

Που ’χω τον ήλιο –καλέ– πρόσωπο
Και το φεγγάρι στήθη

Και του κοράκου –καλέ– το φτερό
Έχω καμαροφρύδι.

(Σαν πήγε και της άνοιξε, τραβάει τα μαλλιά του,
Κλοτσοπατάει τα ράσα του και κόβει τα μαλλιά του.)

Σύρτε σταυροί –καλέ– στους ουρανούς
Κι αγγέλοι στα ουράνια

Κι εγώ θα πάω –καλέ– στο μπαρμπεριό
Να κόψω τα μαλλιά μου.

Του Γιώργη Χρ. Γιαννακόπουλου (Φοιτήσαντος στη Σχολή 1964-1970)
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ρισσότερα οικονομικά βάρη. Αν όμως τα δώσουν όλα
στον «…μπούλη», αντί να γίνει δημοκράτης, πολλές φο-
ρές προκύπτει τύραννος της οικογένειας, χαρακτηρίζο -
ντας αναχρονιστικό τον «γέρο» του, με κίνδυνο να απο-
κοπεί γρήγορα από την πατρική κηδεμονία, ανακαλύπτο -
ντας την «ευτυχία» των ναρκωτικών, αντί του αστερισμού
της δημιουργίας. Αλλά ας μην μπαίνουμε στα βαθιά νε-
ρά. Αυτά σήμερα τα αναλύουν οι κοινωνιολόγοι και οι
ψυχολόγοι, γιατί γονείς και παιδαγωγοί απέτυχαν σήμε-
ρα στο ρόλο τους, επειδή δεν έχουν ούτε χρήμα ούτε χρό-
νο να διαθέσουν για το παιδί. Απουσίασαν οι αξίες και τα
ιδανικά και χωρίς αυτά η ίδια η ζωή καταρράκωσε την ου-
σία της. 

Σήμερα ο πατέρας ασχολείται ποικιλότροπα με τα παι-
διά του: τα ταΐζει, τα ντύνει, τα διδάσκει, τα καθοδηγεί, τα
συμβουλεύει, τα παιδαγωγεί. Έχει εκλείψει εκείνο το «χά-
σμα» και η απόσταση που στο παρελθόν χώριζαν τον πα-
τέρα από τα παιδιά του. Βέβαια, τα παιδιά βλέπουν τον
πατέρα τους μέσα από τα μάτια της μητέρας τους, γιατί
«κορώνα» της μητέρας είναι ο άντρας της. Η μητέρα χτίζει
τον πατέρα στην ψυχή του παιδιού. Ο τέλειος πατέρας δεν
υπάρχει. Είναι απλός άνθρωπος με τα δικά του δυνατά και
αδύνατα σημεία, ούτε τέλειος, ούτε αλάνθαστος. Έχασε
τον αρχικό του ρόλο.

Ο καλύτερος όμως ρόλος του σημερινού πατέρα είναι
το παράδειγμά του, ο τρόπος ζωής του που εμπνέει το σε-
βασμό προς τα παιδιά του. Τα παιδιά ζητούν από τον σύγ-
χρονο πατέρα το ενδιαφέρον του γι’ αυτά, την αγάπη του.
Και, όταν φτάσουν στην ηλικία της κατανόησης, την κα-
τανόησή του. Και ο πατέρας ζητά λίγο σεβασμό και λίγη
φροντίδα στα γηρατειά του από τα παιδιά. Του αξίζει όμως
και ένα τριαντάφυλλο μ’ ένα χαμόγελο αγάπης, αφού εί-
ναι ο αγωνιστής για την αποκατάσταση και την πρόοδο
των παιδιών του. Κι αν όχι πάντα, τουλάχιστον μία φορά
το χρόνο, στις 18 Ιουνίου, ημέρα της γιορτής του.

Ο ρόλος του σύγχρονου
πατέρα και η ξεχασμένη

γιορτή του
Του Γιώργου Φωτόπουλου, Δικηγόρου

Για τους δύο στυλοβάτες της οικογένειας, οι κοινωνίες
θέσπισαν ειδικές γιορτές. Τη 18η Ιουνίου, ως γιορτή του
πατέρα, και τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, ως γιορτή της
μητέρας. Η δεύτερη επικράτησε. Γιορτάζεται και πανηγυ-
ρίζεται στα σπίτια, στα σχολεία, στα Μ.Μ.Ε., και δίκαια,
γιατί το μητρικό φίλτρο επικοινωνεί με την καρδιά του
μωρού, του νιου και του γέρου. Δυστυχώς, όμως, δε συ-
νέβη το ίδιο και με την πατρική στοργή. Η γιορτή του πα-
τέρα ξεχάστηκε γρήγορα.

Τι κρίμα! Μια γιορτή, προτού καθιερωθεί, ξεχάστηκε,
ακόμα κι απ’ τους τιμωμένους. «Δε μας ξέχασαν τα παιδιά
μας. Μάλλον δε μας θυμήθηκαν στις 18 Ιουνίου». Πόσο
άλλαξαν οι εποχές! Ο αρχηγός της οικογένειας, η συμβο-
λική κεφαλή της, που στο παρελθόν έπαιρνε τις αποφά-
σεις, έχασε τον παραδοσιακό ρόλο του. Σήμερα ο πατέρας
δίνεται ολόψυχα στην ευθύνη που ανέλαβε φέρνοντας
παιδιά στον κόσμο. Μπαίνει στον καινούργιο του ρόλο με
την ίδια ζεστασιά και έγνοια, στοιχεία που, στο παρελθόν,
φαίνονταν φυσικά μόνο για τις μητέρες. Γίνεται φίλος με
τα παιδιά του. Δεν είναι ο αυστηρός γονιός που προκαλεί
φόβο, σοβαρός, σκληρός, αυταρχικός και απλησίαστος,
οπαδός του ρητού «το ξύλο βγήκε απ’ τον παράδεισο».
Άγνωστο πόσο θα πετύχει στο ρόλο του ο σύγχρονος πα-
τέρας. Πάντως, ο παραδοσιακός, παρά την αυταρχική του
συμπεριφορά, είχε πετύχει να παρουσιάζεται ως πρότυπο
στα παιδιά του. Ήταν ο άρχοντας, ο πα τριάρχης μιας με-
γάλης οικογένειας αλλά και βιοπαλαιστής που έχαιρε σε-
βασμού και εκτίμησης, δείχνοντας διαφορετικά την πα-
τρική του στοργή. Γι’ αυτό ο Μότσαρτ έλεγε: «Αμέσως
ύστερα από τον Θεό έρχεται ο πατέρας», ενώ ο Κλεό βου -
λος ο Ρόδιος τόνιζε: «Πατέρα δει αιδείσθαι» («Πρέπει να
δείχνουμε σεβασμό στον πατέρα»). Αυτόν βέβαια το σε-
βασμό στον πατέρα τον χτίζει στις καρδιές των παιδιών
κυρίως η μητέρα, κάτι που υποτιμήθηκε στην εποχή μας.
Ίσως φταίει και η ισότητα των δύο φύλων, ίσως και οι ερ-
γασιακές σχέσεις, όπως και η μετατροπή της πατριαρχι-
κής οικογένειας σε πυρηνική, για να καταλήξει στο ένα ή
στα δύο παιδιά.

Το αποτέλεσμα είναι οι νέοι γονείς να αναλαμβάνουν
την ευθύνη να θρέψουν, να μεγαλώσουν και να μορφώ-
σουν με τις σύγχρονες αντιλήψεις τα παιδιά τους, με πε-


 Ι Ε ΥΚΡ ΙΝ Ι ΣΗ
Τα κείµενα που δηµοσιεύουµε 

στην εφηµερίδα µας δεν υφίστανται 
έλεγχο και απηχούν τις απόψεις 

των συντακτών τους.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 20012  (01/01/2012-31/12/2012)

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
1.  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 3.000,00 1.  ΕΛΤΑ 500,00
2.  ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 50,00 2.  ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ 2.100,00
3.  ΔΩΡΕΕΣ 600,00 3.  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΦΟΡΑ 3.000,00

4. ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ 5,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.650,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 5.605,00
ΥΠΟΛ. ΤΑΜΕΙΟΥ 2011 20.087,13 ΥΠΟΛ. ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2011 18.132,13

23.737,13 23.737,13

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2012

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Ταμίας

Αθανάσιος Ψυχογιός                                               Αντώνης Δαραδήμος

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 (01/01-31/12/2011)

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
1.  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2.530,00 1.  ΕΛΤΑ 300,18
2.  ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 47,88 2.  ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ 2.098,05
3.   ΔΩΡΕΕΣ 560,00 4.  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΦΟΡΑ 5.866,21

5. ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ 4,79
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.137,88 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 8.469,23
ΥΠΟΛ. ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/10 25.418,48 ΥΠΟΛ. ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2011 20.087,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 28.556,36 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 28.556,36

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/11
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΨΕΩΣ 18.216,02
ΜΕΤΡΗΤΑ 1.871,11
ΣΥΝΟΛΟ 20.087,13

(ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΟΓ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 151/296112-14)

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2012

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Ταμίας

Αθανάσιος Ψυχογιός                                               Αντώνης Δαραδήμος

Ο «ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ» ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ 2011

Κι αυτή τη φορά ξεχάσαμε βασικά πράγματα και σας ζητούμε συγγνώμη
και πάλι. Έστω και καθυστερημένα, λοιπόν, δημοσιεύουμε τον Απο λο γι σμό
Χρήσεως του 2011 και τον Προϋπολογισμό του 2012, που έχουν εγκριθεί από
τη Γ.Σ. του Ιανουαρίου, έτσι για να έχετε μια εικόνα των οικονομικών μας. 

Τον Οκτώβριο η
Ένω σή μας σκέ-
πτεται να οργα-
νώσει εκδήλωση
τιμής για τον αεί-
μνηστο καθηγη-

τή μας Δη μήτριο Πα να γιω τό που -
λο-Κού ρο, που απετέλεσε κό σμη -
μα για τη Σχολή μας και λάμπρυνε
την ιστορία της. Θα πα ραστούν οι
Αρχές της πόλης και ομιλητές θα
αναφερθούν διεξοδικά στη ζωή και
τη δράση του δασκάλου μας. Την
τελετή θα διανθίσει η νεοσυστα-
θείσα Χορωδία της Ένωσής μας με
ύμνους και τραγούδια που έγραψε
ο τιμώμενος. Το Δ.Σ. θα προβεί στις
δέουσες ενέργειες για την προε -
τοιμασία της τελετής. Στο επόμε-
νο φύλλο θα γρά ψουμε περισσό-
τερες λεπτομέρειες για την εκδή-
λωση.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επειδή πολλά 
μέλη της  Ένωσης 

έστειλαν συνεργασίες 
πολυσέλιδες, που

είναι πολύ δύσκολο 
να δημοσιευτούν 

στον περιορισμένο χώρο 
της εφημερίδας μας, 

σας παρακαλούμε 
να τηρείτε τον περιορισμό 

των 400 λέξεων που 
έχει οριστεί από την αρχή.
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ηη  σσττηηλληη  ττωωνν  ααπποοφφοοιιττωωνν

«Αδελφοί, ως τέκνα φωτός περιπατείτε» (Εφεσ. ε΄ 8)

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

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

Μπορείτε να στέλνετε τις επιστολές σας στο fax 2102819550 ή στην ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 52057, T.K. 14401. Δωρεές ή
συνδρομές αποστέλλονται στο λογαριασμό: ΕΤΕ 151/296112-14.

Από το συμμαθητή μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο, Ομότιμο
Καθηγητή Πανεπιστημίου της Λουβέν, λάβαμε την ακό-
λουθη επιστολή:

Αγαπητοί συμμαθητές του Δ.Σ.,
Μόλις επέστρεψα στην Ελλάδα και βρήκα να με περι-

μένει το τεύχος 25 της Φωνής των Αποφοίτων. Όπως πά -
ντα ενδιαφέρουσα και γεμάτη συγκινήσεις. 

Η ιδέα δημιουργίας Βιβλιοθήκης δεν είναι άσχημη,
αλ λά υπό ορισμένους όρους και ειδικά:

α) να είναι προσβάσιμη σε όποιον θα ήθελε να τη συμ-
 βουλευτεί,

β) να μη γίνει απλώς μια αποθήκη βιβλίων,
γ) να μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να λειτουργεί

ως δανειστική για συμμαθητές που δεν μπορούν να
την επισκεφθούν αυτοπροσώπως,

δ) να προβλεφθεί τι θα γίνει σε περίπτωση που η Ένω -
ση Αποφοίτων πάψει να υπάρχει.

Κατά τη γνώμη μου, σκοπιμότερο θα ήταν να εξεταστεί
αν θα μπορούσε ήδη από την ίδρυσή της να αποτελέ σει πα-
ράρτημα κάποιας ήδη υπάρχουσας Βιβλιοθήκης, π.χ. δη-
μοτικής, ενοριακής, μητροπολιτικής κλπ., η οποία θα δια-
θέτει την αναγκαία υποδομή, την τεχνογνωσία και το προ-
σωπικό για τη διαχείρισή της.

Σχετικά με την αποστολή εργασιών όσων έχουν συγ-
γράψει, υπάρχει κάποια ασάφεια στην ανακοίνωσή σας.
Μιλάτε για «βιβλία», ενώ σήμερα οι σπουδαιότερες επι-
στημονικές εργασίες είναι συνήθως άρθρα σε επιστημο-
νικά περιοδικά ή συλλογικές εκδόσεις. Τι ακριβώς έχετε
κατά νουν; Επίσης δε διευκρινίζετε αν οι εργασίες πρέπει
να είναι στα ελληνικά ή και σε άλλες γλώσσες. Προ σω πι -
κά θα μπορούσα να σας στείλω βιβλία μου και ανάτυπα
άρθρων, αλλά σχεδόν όλα είναι στα γαλλικά.

Καλή συνέχεια του έργου σας, στο οποίο η απουσία μου
στην ξένη δε μου επιτρέπει δυστυχώς να έχω παρά μόνον
ευκαιριακή συμμετοχή.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου της Λουβέν

Αγαπητέ μας κύριε Γιαννόπουλε,
Η εμπειρία σας που κατατέθηκε μέσω της επιστολής σας

μας βοήθησε πάρα πολύ να σκεφτούμε ωριμότερα και να
βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Γι’ αυτό σας ευχαρι-
στούμε. Πράγματι, υπήρξαν πολύ χρήσιμες για μας πολλές
από τις προτάσεις σας. Ήδη στο τελευταίο Δ.Σ. είχαμε απο-
φασίσει η Βιβλιοθήκη της Ένωσης να αποτελέσει μέρος της
Εκκλησιαστικής ή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κο ρίν -
θου, για να είναι εύκολα προσβάσιμη, και προς αυτή τη λύ-
ση κινούμαστε. Απλώς, η πρόταση του κ. Αντι πε ρι φε ρειάρ χη
μάς είχε προβληματίσει λίγο. Με τον όρο «βιβλία» εννοού-
σαμε συγγραφές κάθε είδους. Οπωσδήποτε η Βιβλιοθήκη
μας θα περιέχει και επιστημονικές εργασίες και άρθρα δη-
μοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά, ελληνικά ή ξένα. 

Θα προβούμε στις δέουσες συνεννοήσεις ώστε να λει-
τουργήσει και ως δανειστική. 

Η Ένωσή μας, βέβαια, κάποτε δε θα υπάρχει. Θα ζει όμως
το συγγραφικό έργο των μελών της και θα διαβάζεται από
κάθε ενδιαφερόμενο. Αυτό είναι το όνειρό μας και φιλοδο-
ξούμε να το πραγματοποιήσουμε.

Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια και περιμένουμε
κι άλλες σκέψεις ή προτάσεις σας για καλύτερα αποτελέ-
σματα.

Tα «Προσόμοια»
Κάποτε ο καθηγητής μας Ανδρέας Βάνταρης, θέλοντας
προφανώς να μας μάθει να διαβάζουμε και άρα να σκε-
πτόμαστε, μας παρότρυνε να δημιουργήσουμε μια μικρή
Βιβλιοθήκη, με έργα σημαντικών λογοτεχνών. Κάθε εβδο-
μάδα λοιπόν δίναμε στο επί τούτου ταμείο από μία δραχ-
μή, και εκείνος όταν ανέβαινε στην Αθήνα μάς έφερνε τα
βιβλία. Ήταν κυρίως του Γαλαξία. Τότε πρωτοδιάβασα
τον «Λουκή Λάρα», ο οποίος με συγκλόνισε και για τον
πρόσθετο λόγο ότι αναφερόταν στην καταστροφή της
πατρίδας μου της Χίου το 1822.

Μεταξύ των βιβλίων αυτών ήταν και ένα με διηγήμα-
τα του Παπαδιαμάντη. Εκεί λοιπόν διαβάσαμε και ένα
σατυρικό προσόμοιο που ψαλλόταν σε ήχο πλ. Δ́  που άρ-
χιζε ως εξής:
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«Τι σε ονομάσω, Γρηγόριε· προβατίνες εμπολούντα με
κομμένες τις ουρές…» κτλ.

Πολύ μας είχε, θυμάμαι, απασχολήσει το τι να σήμαι-
νε άραγε η λέξη «εμπολούντα».

Από τις σκέψεις που είχαν ακουστεί επικρατέστερες
ήταν δύο: η μία ότι εννοούσε αυτόν που μπολιάζει τις προ-
 βατίνες, και η άλλη αυτόν που τις πουλά. Καμιά όμως δεν
ήταν τόσο πειστική ώστε να την αποδεχτούμε. Τώ ρα που το
σκέφτομαι ίσως να εσήμαινε αυτόν που βοσκά προβατίνες,
κάτι αντίστοιχο δηλαδή για τα πρόβατα, του γιδοβοσκού,
που λέγεται αιπόλος. Αφού το ψάλαμε και γελάσαμε, εί-
παμε να κάνουμε και εμείς κάποια δικά μας τέτοια «προ-
σόμοια» που να αναφέροντα στη ζωή μας στη Σχολή και
στους καθηγητές.

Πράγματι, αν σχεδόν ο μισός αιώνας που έχει περάσει
έκτοτε δε με έχει προδώσει, οι συμμαθητές μας Κώστας
Μάρας, Θανάσης Διονυσόπουλος, Θανάσης Πα ντα ζό -
που λος και ίσως Αποστόλης Δρα κο πα να γιω τάκης δημιούρ -
γησαν μερικά.

Από τα ιδιόμελα αυτά σε μένα βρίσκονται τα πέντε
παρακάτω:

1. Εις ήχον β́ . Διά Σύλλογον Καθηγητών.

Όποιος εις τον Σύλλογον διαβεί, βαρυφορτωμένος θα
έβγει με μια οχτάρα ζεστή, μια κοσμία έτοιμη και μια κατσά -
δα γερή. Γι’ αυτό λοιπόν, ω φίλοι μου, ποτέ σας μην πάτε, δί  -
κιο και να έχετε, άδικο θα ’βρετε. Όμως συστελλόμενοι φό-
βω χαίροντες κραυγάσατε πάντες δόξα εις την αγαθήν σας
πρόθεσιν.

Τα δύο επόμενα «υμνούν» τον κύριο Ανδρέα Βάνταρη.

2. Εις ήχον πλ. Δ́ . Απολυτίκιον του οσίου πατρός ημών
Ανδρέου Βαντάρεωςτου ομολογητού, του και κόμητος
καλουμένου.

Τι σε ονομάσωμεν, Βάνταρη· καθηγητήν των φιλολό-
γων, γνώστην του Συντακτικού. Που διδάσκεις «Απο λο γία»
και τα παίρνουμε στα κουτουρού. Ανδρέα, δίδαξέ μας τα πιο
λιανικά, σταμάτα και μη μας ζαλίζεις τα μυαλά. Κα θη γητά
γλαφυρότατε και μεγαλοφωνότατε, ελέησον να περάσουμε
την τάξη μας.

3. Εις ήχον πλ. Ά . Ωδή εις τον ίδιον.

Χαίροις θεολογούντων ποιμήν και φιλολόγων ο ανώ τε-
ρος άνθρωπος. Ο κύριος των κυρίων ανθρωπιστής μονα-
χός μέσα στη Σχολή μας, κύριε Βάνταρη. Το σκότος εδίω-
ξας της αμαθείας τον χάροντα και ωδήγησας τους μαθη-
τάς εις την πρόοδον. Στύλος της ανορθώσεως ο μέγας δι-
δάσκαλος, των μαθητών ο προστάτης εις τας στιγμάς τας

δυσκόλους των. Διό σε εκτιμούμεν και σε σεβόμεθα πάντες
Ανδρέα (ή Μεγάλε) Βάνταρη.

Εδώ να πούμε ότι ο κύριος Βάνταρης μας έλεγε συχνά
πυ κνά ότι δεν τα έβαζε με τους Θεολόγους αλλά με τους
«Θεολογούντας». Και κάτι ακόμα: με τον χιουμοριστικό
θα λέγαμε αυτόν τρόπο εκφράζεται η άποψη που είχαμε
οι μαθητές, και τότε αλλά ακόμα και τώρα, για τον κύριο
Βάνταρη. Πράγματι υπήρξε ίσως ο πιο σημαντικός καθη-
γητής μας, από το σύνολο των έτσι κι αλλιώς καλών κα-
θηγητών της Σχολής, ο ρόλος του οποίου στη γενικότε-
ρη διαμόρφωσή της προσωπικότητάς μας υπήρξε ευερ-
γετικά καθοριστικός.

4. Εις ήχον πλ. Δ́ . Φωτίου Σταματοπούλου του
Ηλειέως Απολυτίκιον.

Τι σε ονομάσωμεν, Φώτιε· μουσικόν των Αναργύρων;
Ψάλτην του γλυκού νερού που κοιτάζεις το βιβλίον και το
μάτι είν’ αλλού;

Φώτη, μην τα λες τόσο ωμά! Σταμάτα να μας ξεσηκώ-
νεις τα μυαλά.

Καθηγητή δραματικότατε και μεγαλοφωνότατε, βοή-
θησε μην τα δραματοποιήσωμεν.

Γεγονός είναι ότι ο κύριος Σταματόπουλος με το πιο
πάνω αδικείται κατάφωρα. Όχι μόνο γιατί ήταν από τους
πιο αγαπητούς μας καθηγητές, αλλά κυρίως επειδή τίπο-
τε από όλα όσα λέγονται δεν έχει σχέση με την ποιότητά
του ούτε και με το πώς τον βλέπαμε. Θυμάμαι ότι έγινε
μεγάλη συζήτηση με αυτό το «του γλυκού νερού», αφού
ξεπεράσαμε την έκπληξή μας, όταν μάθαμε την αληθινή
σημασία του.

5. Εις ήχον πλ. Β́ . Χρήστου Πραγκαστέως του της
Αλγέβρας Απολυτίκιον.

Αλγεβρικαί δυνάμεις επί του πίνακος και οι ακούοντες
απεβλακώθησαν. Και ίστατο ο Πραγκαστής εν τω μέσω της
τάξεως, λέγων εις τα παιδία. Ω παίδες, μελετήστε, ίνα μη
απορριφθείτε. Και σεις, καθηγηταί, βαθμολογήστε, ίνα μην
ξυλοδαρθείτε.

Βεβαίως το «ξυλοδαρθείτε» σε καμιά περίπτωση δεν
εκφράζει τις πραγματικές μας διαθέσεις απέναντι στους
καθηγητές μας γενικά και στον μακαρίτη πλέον Χρήστο
Πραγκαστή ειδικότερα. Ο «Χρηστάκης», όπως μεταξύ μας
τον λέγαμε, ήταν επίσης το πρότυπό μας στο καλό ντύσι -
μο στο οποίο προσπαθούσαμε, αν και ματαίως βέβαια, να
τον μιμηθούμε.

Γ. Μ. Ζησιμόπουλος
Μαθητής της Σχολής (1964-1966)
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Από τον Π. Χιώτη, τ. εκπαιδευτικό-θεο -
λόγο, λάβαμε την παρακάτω επιστολή:

Κύριε Διευθυντά,
Στον Τύπο και στα Μ.Μ.Ε. διαβά-

ζουμε και ακούμε φράσεις σε καιρούς
φυσικών φαινομένων (π.χ. για σει-
σμούς, πλημ μύρες, ανέμους, καταιγί-
δες, πυρκαγιές κτλ.) να αποδίδονται
στον Θεό, όπως οι χαρακτηρισμοί
«θεο μηνίες», «θεομηνόπληκτη Ηλεία»
κτλ., που εκ φράζουν προχριστιανικές
εποχές και δεν επιτρέπεται να εκφέ-
ρονται από επί σημα χείλη σε επο χή
μεταχριστιανική και μεγάλης επιστη-
μονικής εξέλιξης, γιατί δεν παιδαγω-
γούν σωστά την κοι νωνία και ιδιαίτε-
ρα τους νέους και τα παιδιά.

Ο Θεός του Χριστιανισμού είναι
Θεός Αγάπης και όχι παθών, κάτι που
οι προχριστιανικοί λαοί απέδωσαν
στους προσωποπαθείς θεούς, με τους
οποίους συνέδεσαν τα φυσικά φαινό-
μενα, που ανέκυψαν στη δημιουργία
με την είσοδο του «ηθικού κακού»,
την αιτία του «φυσικού κακού» που
παιδαγωγεί τον άνθρωπο και αποφεύ -
γει το «ηθικό κακό».

Δεν επιτρέπεται αυτές οι φράσεις
να εκφέρονται και να υποβιβάζουν τον
«απαθή Θεό» της Αγάπης και φιλαν-
θρωπίας σε ανθρωποπαθή θεό, που εί-
ναι έξω από την πίστη και τη διδασκα -
λία της Ορθοδοξίας. 

Ευχαριστώ
Π. Χιώτης, τ. εκπαιδευτικός-θεολόγος

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
Του Δημ. Λ. Δρίτσα, Δρος Θεολογίας

Παράξενος τίτλος που προκαλεί έκπληξη στον σύγχρονο άνθρωπο του υλι-
στικού ευδαιμονισμού και της εγωκεντρικής χρησιμοθηρίας. Ίσως κάποιοι θεω -
ρήσουν ανεδαφική και άστοχη την ενασχόλησή μας με το νόημα της αγιότητος.
Ποια σχέση μπορεί να έχει το θέμα αυτό με τον σύγχρονο άνθρωπο; Μερικοί ίσως
το περιορίσουν στη θεωρητική σφαίρα του φανταστικού, του ιδεώδους ή του
εξωπραγματικού. Η Εκκλησία μας όμως, τιμώντας κάθε ημέρα έναν ή περισ-
σότερους αγίους, μας υπενθυμίζει ότι η αγιότητα τοποθετείται στο πλαίσιο
του ανθρωπίνως δυνατού. Σύμφωνα με σχετικό αγιογραφικό χωρίο που πα-
ραθέτει ο Απ. Πέτρος, ο Θεός απευθύνει στον κάθε άνθρωπο την πρόσκληση
κατάκτησης της αγιότητος: «… ως τέκνα υπακοής μη συσχηματιζόμενοι ταις
πρότε ρον εν τη αγνοία υμών επιθυμίαις, αλλά κατά τον καλέσαντα υμάς άγιον
και αυτοί άγιοι εν πάση αναστροφή γενήθητε, διότι γέγραπται: άγιοι γίνεσθε,
ότι εγώ άγιος ειμί» (Α΄ Πέτρ. 1, 14-16). Ο Θεός βέβαια είναι άγιος στον ύψιστο
βαθμό και η θέλησή Του ταυτίζεται με το αγαθό. Δημιούργησε όμως τον άν-
θρωπο «κατ’ εικόνα» Του και τον προίκισε με πνευματικά κυρίως και ηθικά
προσόντα, ώστε να επιτύχει το «καθ’ ομοίωσιν». Τούτο ισούται με την ηθικο-
πνευματική τελειοποίησή του, τη θέωση, δηλαδή την αγιότητα. Επομένως,
αυτή δεν είναι ένας ανέφικτος στόχος για τον άνθρωπο που επιθυμεί να έχει
πνευματική ζωή με ουσιαστικό, μεταφυσικό περιεχόμενο.

Το νόημα της αγιότητος εντοπίζεται στο κέντρο της ανθρώπινης ύπαρξης, η
οποία καλείται να συνειδητοποιήσει τον υψηλό και μοναδικό προορισμό της.
Αγιότητα είναι η κατάσταση εκείνη, κατά την οποία ο πιστός άνθρωπος σκέ-
πτεται, θέλει, επιθυμεί και πράττει όπως ο Χριστός. Τη βιωματική εμπειρία της
αγιότητος εκφράζει επιγραμματικά ο Απ. Παύλος με την υπέροχη φράση: «Ζω
δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός» (Γαλ. 2, 20). Γι’ αυτό προτρέπει τους χριστια-
νούς της Κορίνθου και όλων των εποχών: «Μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς καγώ
Χριστού» (Α΄ Κορινθ. 11, 1).

Η απάντηση στη θεία κλήση για αγιότητα και στην προτροπή του Απ.
Παύλου είναι προσωπική, ελεύθερη και υπεύθυνη. Η κατάκτησή της είναι ένα
ηθικό κατόρθωμα που προϋποθέτει την εσωτερική κάθαρση από πάθη και
αμαρτωλούς λογισμούς, αλλά και την αδιάκοπη αγωνιστικότητα για την επι-
κράτηση του θείου θελήματος. Στην εποχή μας μπορεί αυτή η προσπάθεια να
ενέχει και το ηρωικό στοιχείο, δεν παύει όμως να αποτελεί επείγουσα ανα-
γκαιότητα για τον σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος έχει διαγράψει από τη ζωή του
την έννοια της αμαρτίας. Έχει χάσει το αισθητήριο της διακρίσεως μεταξύ του
αγίου και του βεβήλου.

Η σταδιακή κατάκτηση της πυραμίδας των αξιών με κορυφαία την αγιό-
τητα είναι προσωπική υπόθεση και υποχρέωση του καθενός μας. Είναι όμως
και απαίτηση της εποχής μας, η οποία δεν έχει ανάγκη τόσο από τεχνολόγους
όσο από αγίους, δηλαδή σωστούς χριστιανούς που βιώνουν έμπρακτα το πε-
ριεχόμενο της πίστεώς τους.

Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει χρέος και συμφέρον να ανανήψει και να συμ-
μετάσχει στην ηρωική και λυτρωτική πορεία προς την αγιότητα. Να επανα-
συνδεθεί με την πηγή της αγιότητος, τον Θεό, και να συμβάλει με κάθε τρόπο
στον εξαγιασμό της δημιουργίας. Το σύνθημα εδόθη. Το πρότυπο της αγιότη-
τος υπάρχει, ο Χριστός. Το παράδειγμα των αγίων και των μαρτύρων μάς καλεί.
Οι μιμητές ας ακολουθήσουν. 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΓΡΑΨΕΙ ΒΙΒΛΙΑ 
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

Ή ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
Ή ΣΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ, 

ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ, ΑΠΟ 
ΕΝΑ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

εεππιικκααιιρραα  θθεεµµαατταα
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