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ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
του Φώτη Γ. Παπαγεωργίου, θεολόγου

Ο Θεός έβαλε την υπογραφή
Του για την ελευθερία
των Ελλήνων και δεν
την παίρνει πίσω.
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

κατάνυξη των Αγίων Ημερών
της Μεγάλης Εβδομάδος χαρακτηρίζει τον ευσεβή λαό μας και είναι
η παραδοσιακή έκφραση της βαθύτατης θρησκευτικής του πίστης.
Στην ψυχή του λαού μας, τα Άγια
Πάθη του Κυρίου εκφράζουν βιώματα της προσωπικής και εθνικής του
πορείας στο διάβα των χρόνων^ τις
ανατάσεις και τις μακρές, δυστυχώς,
περιόδους πτώσεως.
Ειδικότερα στις δύσκολες μέρες
του ο Ελληνισμός αντλούσε από τον
Εσταυρωμένο Λυτρωτή, που είναι η
εσταυρωμένη αγάπη, ελπίδα και πίστη ότι στο τέρμα του δικού του Γολγοθά θα συναντηθεί με τον αναστάντα Κύριο για να βιώσει ως πρόσω-

Η

Η εις Άδου κάθοδος,
βυζαντινή τοιχογραφία από τη μονή της
Παναγίας Κεράς στην Κριτσά Κρήτης
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πο, λαός και έθνος τη δική του ανάσταση.
Γιατί στους χαλεπούς χρόνους της
δουλείας είναι γνωστό, πασίγνωστο,
παρά τις κατά καιρούς επιχειρούμενες παραχαράξεις, αλλοιώσεις και
διαστρεβλώσεις της γνήσιας ιστορικής μας ζωής, ότι ο χαιρετισμός Χριστός Ανέστη ήταν χαιρετισμός μεταξύ των υποδούλων –και μήνυμα διπλής ελπίδας– καθ’ όλη τη διάρκεια
του χρόνου, όχι μόνο την Πασχάλειο
περίοδο.
Ήταν σύνθημα και ακλόνητη βεβαιότητα διπλής ανάστασης: της πίστης και του Γένους. Έτσι πορευθήκαμε στο διάβα των χρόνων. Τα σκοτάδια της δουλείας τα φώτιζε η πεποίθηση ότι το «ξημέρωμα» γλυκοχαράζει^ έρχεται^ φθάνει.
Τι άλλο παρά αυτή την πίστη του
Γένους εκφράζει ο μύχιος πόθος, η
φωνή του ποιητή που σαν γλυκόφθογγο αηδόνι έφερνε το άγγελμα
της διπλής ελευθερίας σε βουνά και

πεδιάδες, σε θάλασσες και σε απόκρημνες αητοφωλιές της κλεφτουριάς,
σε πόλεις και χωριά. Παντού, όπου
ΓΗΣ, ψυχή ελληνική.
Κι αν πέσαμε σε πέσιμο πρωτάκουστο και σε γκρεμό κατρακυλίσαμε που
πιο βαθύ καμμιά φυλή δεν είδε ως τώρα, είναι γιατί με των καιρών το πέρασμα όμοια βαθύ έν’ ανέβασμα μας μέλλεται προς ύψη ουρανοφόρα.
(Κ. Παλαμάς)
Έτσι τράφηκε και ανατράφηκε ο
Ελληνισμός. Σταύρωση και Ανάσταση
του Κυρίου η κορυφαία έκφραση της
πίστης του. Σταύρωση και ανάσταση
του Γένους η ελπίδα, ο αγώνας και ο
νικητήριος παιάνας του.
Αυτά δε διασπώνται, δε χωρίζονται. Είναι το ΕΝΑ, που θερμαίνει την
ψυχή, τη στηρίζει στις δυσκολίες, την
καταξιώνει στη χαροποιό μέθεξη του
μεγάλου μυστηρίου. Του μυστηρίου
του Σταυρού. Του διαρκούς θαύματος
της Αναστάσεως.
Σε αυτή την παράδοση της ΑΓΙΑΣ
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ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ «αναβαπτιζόμαστε»
κάθε χρόνο, αιώνες τώρα, τέτοιες μέρες οι απανταχού Έλληνες, ζώντες
από κοινού το θαύμα της Λύτρωσης,
δροσιζόμενοι και ανακαινούμενοι στα
γάργαρα νερά της εθνικής μας αυτοσυνειδησίας, κεκαθαρμένοι ψυχικά
και πνευματικά στην πηγή της θρησκευτικής μας κληρονομιάς.
Μιας κληρονομιάς που εκφράζεται βιωματικά: στο εξαίσιο και άρρητο μυστήριο της ζωής που «εκ Τάφου
ανέτειλε». Στο φως, εκ του ανεσπέρου Φωτός. Στη σωτήρια ημέρα, «την
κλητή και αγία».
Στην εορτή των εορτών, τη λαμπροφόρα ημέρα της συγχώρησης, όπου
«εχθροί και φίλοι» γίνονται κατά τον
ποιητή μία ψυχή. Στο Πάσχα της αναστάσιμης χαράς και σωτηρίας.
ΣΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, αδελφοί!

Η νέα µας συνάντηση
θα γίνει στις 2 Ιουνίου,
στην εορτή της Αγίας Φωτεινής
της Σαµαρείτιδος στην Κόρινθο.

ΤΑ ΝΕΑ µασ
ο παρόν φύλλο είναι μια πένθιμη αναφορά σε σημαντικούς ανθρώπους που διακόνησαν με ιδιαίτερο ζήλο την ορθόδοξη πίστη και λατρεία, καταξιώθηκαν στον
τομέα τους και άφησαν πίσω τους έργο λαμπρό: έναν
Μητροπολίτη, τον Χριστουπόλεως Πέτρο, έναν Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Νικόλαο Παπαδό-
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πουλο, και δύο ιερείς, τον π. Γεώργιο Αναστόπουλο και τον
π. Κωνσταντίνο Τσουρέλη, του οποίου ο θάνατος ήρθε
πολύ πρόωρα. Οι τρεις πρώτοι προέρχονται από την Εκκλησιαστική Σχολή και ο τελευταίος από το Εκκλησιαστικό Λύκειο Κορίνθου. Ας είναι η μνήμη τους αιώνια.

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
άτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες και με απεργία των μέσων
μεταφοράς (λεωφορείων και τρένων)
έλαβε χώρα η καθιερωμένη συνάντησή μας για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσής μας το
Σάββατο 26 Ιανουαρίου στον φιλόξενο Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου
Αχαρνών κι αυτή τη φορά.
Η προσέλευση των συμμαθητών,
παρ’ όλα αυτά, ήταν αξιοθαύμαστη και
η διάθεσή τους ευχάριστη. Ήρθαν να
δουν και να απολαύσουν την ευτυχία
της εν τω αυτώ συνάθροισης με τους
αγαπημένους αδελφούς. Πόσο μάλλον
που αυτή τη φορά η αρχιερατική λειτουργία θα είχε ως κεντρικό πρόσωπο
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιο Μαντζουράνη, παλαιό μαθητή της Σχολής.
Παρών ήταν και ο Μητροπολίτης
Μαραθώνος κ. Μελίτων, που ευλογεί
όλες τις συγκεντρώσεις μας τα τελευταία χρόνια, καθώς και πλήθος ιερέων
συμμαθητών μας. Έψαλε η χορωδία
της Ένωσης με χοράρχη τον Καθηγητή Θεολογίας και Πρωτοψάλτη κ.
Αθανάσιο Βουρλή.
Το κλίμα ήταν κατανυκτικό σε όλη
τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και
του καθιερωμένου πλέον μνημοσύνου υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των
εκδημησάντων εις Κύριον αδελφών.
Στο τέλος, λίγο πριν από την απόλυση, ο Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος, γεμάτος συγκίνηση, ευχαρίστησε για την τιμητική
πρόσκληση να παραστεί και να χοροστατήσει στη συνάντηση αυτή και να
βρεθεί μαζί με συμμαθητές και φίλους.
Μίλησε με πολλή αγάπη και νοσταλγία
για τη Σχολή μας και κατέθεσε πολλές αναμνήσεις από τη μαθητική του

Κ

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας

Η κοπή της πίτας από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαραθώνος κ. Μελίτωνα.
Δίπλα του ο Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος και ο πρόεδρος
της Ένωσής μας κ. Αθ. Ψυχογιός.
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ζωή και την ταλαιπωρία του μετά το
κλείσιμο της Σχολής.
Δεν παρέλειψε να τιμήσει με τον
πλέον επίσημο τρόπο και τον πατέρα
Κωνσταντίνο Παναγιωτόπουλο, προϊστάμενο του Ι. Ν. Αγίου Ελευθερίου
Αχαρνών, ο οποίος κάθε χρόνο, μαζί
με τους συλλειτουργούς του, π. Γεώργιο Καλπούζο και π. Θεμιστοκλή Χριστοδούλου, με περίσσια χαρά μάς
υποδέχονται και μας φιλοξενούν. Μάλιστα έκανε και μια κίνηση που μας
εντυπωσίασε όλους: έβγαλε το σταυρό
που φορούσε στη διάρκεια της Θείας
Λειτουργίας και τον χάρισε στον ταπεινό ιερέα, αναγνωρίζοντας και τιμώ-

ντας τις άοκνες προσπάθειές του για
το συμφέρον της Εκκλησίας και του
χριστεπώνυμου πληρώματος στην πεντηκονταετή σταδιοδρομία του.
Με ιδιαίτερη συγκίνηση ανακοίνωσε σε όλους μας το θάνατο του πεφιλημένου μας αδελφού Μητροπολίτου Χριστουπόλεως κυρού Πέτρου
και μας κάλεσε στο τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνό του στη Λειβαδειά
στις 9 Φεβρουαρίου.
Την κοπή της πίτας που ακολούθησε ευλόγησε ο Μητροπολίτης Μαραθώνος Μελίτων, ο οποίος μας ευχήθηκε υγεία και ευτυχία.
Ακολούθησε η Γενική μας Συνέ-

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΑΣ
Λόγω τεχνικών δυσχερειών αναβάλλεται η μουσική εκδήλωση της χορωδίας της Ένωσής μας που θα γινόταν
πριν από το Πάσχα στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Το
πρόβλημα κυρίως οφείλεται στην έλλειψη χρόνου για την
κατάλληλη προετοιμασία. Ελπίζουμε ότι θα πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση προσεχώς, αφού την προετοιμάσουμε πολύ καλά.
Με την ευκαιρία αυτή η Ένωση παρακαλεί όλους τους
ιεροψάλτες συμμαθητές και όσους άλλους επιθυμούν, να
στελεχώσουν με προθυμία και ζήλο τη χορωδία μας. Βασική προϋπόθεση είναι να μετέχουν στις πρόβες που θα
γίνονται άπαξ της εβδομάδος.
Η χορωδία μας φιλοδοξεί να εμφανίζεται συχνότερα
και να προβάλλει το σπουδαίο έργο που έχει συντελεστεί
στη Σχολή μας.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Η Ένωση προγραμματίζει επταήμερη οδική εκδρομή στην
Κωνσταντινούπολη στις 25-31 Μαΐου 2013, με επισκέψεις στην Αγία Σοφία, τον Ιππόδρομο, το Μπλε Τζαμί, το
Τοπ Καπί, τη Μονή της Χώρας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, την Παναγία των Βλαχερνών, τη Μονή του Μπαλουκλί, τα Πριγκιπόννησα (Χάλκη και Πρίγκηπο), τον Βόσπορο και αλλού.
Το κόστος της εκδρομής ορίστηκε στα 390 Є. Στην τιμή
περιλαμβάνεται πολυτελές πούλμαν, το ξενοδοχείο στην
Ελλάδα, το ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη, πρωινό
και ένα γεύμα την ημέρα εκτός Ελλάδος (4 γεύματα συνολικά), τα εισιτήρια στο καραβάκι για Πριγκηπόννησα, ξε-

Απρίλιος 2013

λευση. Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Αθανάσιος Ψυχογιός, ο οποίος παρουσίασε και τον
απολογισμό, και κατόπιν μίλησαν ο
Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ηλίας Οικονόμου, ο κ. Φώτιος
Παπαγεωργίου, ο κ. Βλάσιος Ανδρικόπουλος, τέως διευθυντής του Εκκλησιαστικού Λυκείου Κορίνθου, κ.ά.
Μετά το τέλος της συγκέντρωσης
όσοι ήθελαν συνεστιάστηκαν σε εστιατόριο της Νέας Φιλαδέλφειας και κάποιοι συνέχισαν σε καφετέρια της περιοχής. Ήτανε δύσκολος ο αποχωρισμός φαίνεται…

ναγός, ασφάλιση εκδρομέων και περιήγηση στον Βόσπορο.
Παρακαλείσθε, όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε, να
δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι τις 10 Μαΐου, προκαταβάλλοντας 100 Є και αποστέλλοντας φωτοτυπία διαβατηρίου ή Αστυνομικής Ταυτότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Γιαννακόπουλο στα τηλέφωνα
6974880140 και 210 98 28 683.

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ
Η έκδοση του Λευκώματος της Σχολής μας έχει δρομολογηθεί ήδη. Το υλικό συγκεντρώνεται και μέχρι το χειμώνα θα το έχουμε στα χέρια μας. Γι’ αυτό σας παρακαλούμε όλους να μας αποστείλετε υλικό που –κατά τη
γνώμη σας– θα μπορούσε να δημοσιευτεί (φωτογραφίες,
κείμενα, ντοκουμέντα από τη ζωή μας στη Σχολή). Εννοείται ότι το υλικό αυτό θα επιστραφεί στους κατόχους
μετά τη χρησιμοποίησή του από την επιτροπή.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Παρακαλούνται οι συμμαθητές, και ιδιαίτερα οι Πανεπιστημιακοί Διδάσκαλοι, που έχουν συγγράψει βιβλία ή άλλες εργασίες, να μας αποστείλουν άμεσα από ένα αντίτυπο των έργων τους για τη δημιουργία βιβλιοθήκης των
αποφοίτων και των φοιτησάντων στην Εκκλησιαστική
Σχολή Κορίνθου.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΠΕΤΡΟΣ
Την 26η Δεκεμβρίου, χαράματα, την επομένη της Γεννήσεως του Χριστού, χάσαμε τον πολυσέβαστο και
πολυαγαπημένο συμμαθητή μας, Μητροπολίτη Χριστουπόλεως κυρό Πέτρο Δακτυλίδη. Η κοίμησή του
συνέβη στη γενέτειρά του, τη Μύκονο, και η εξόδιος
ακολουθία του τελέστηκε την επομένη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγιάς Μυκόνου.
Συμμετείχαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Καστορίας κ. Σεραφείμ, Σύρου κ. Δωρόθεος, Κορίνθου κ.
Διονύσιος, Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος, πολλοί
κληρικοί, συγγενείς και φίλοι.
Στις 9 Φεβρουαρίου τελέστηκε το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των
Εισοδίων της Θεοτόκου Λεβαδείας με τη φροντίδα
του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεωργίου. Στη Θεία Λειτουργία χοροστάτησε
ο Μητροπολίτης Μαραθώνος κ. Μελίτων και συλλειτούργησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου Ιερόθεος, Φθιώτιδος Νικόλαος,
Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ, και Θηβών και
Λεβαδείας κ. Γεώργιος. Παρέστη επίσης και συμπροσευχήθηκε ο Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων.
Επιμνημόσυνο λόγο απηύθυνε
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου Ιερόθεος, ο οποίος αναφέρθηκε στην
προσωπικότητα του μακαριστού
Μητροπολίτου Χριστουπόλεως κυρού Πέτρου. Ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος ευχαρίστησε
όλους όσοι προσήλθαν για να τιμήσουν τον πνευματικό του πατέρα και ιδιαίτερα τους Αρχιερείς.
Στο μνημόσυνο παρέστησαν
το Δ.Σ. και πάρα πολλά μέλη της
Ένωσής μας και συμπροσευχήθηκαν για την ανάπαυση της ψυχής
του.
Από το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο στη Λειβαδιά
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Ένα αυθεντικό πρότυπο κληρικού και αρχιερέως
του Αρχ. Καθηγουμένου Ι. Μ. Οσίου Λουκά,
νυν Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεωργίου Μαντζουράνη
(Από το βιβλίο Συ ει Αρχιερεύς μου εις τον αιώνα, του Σταμάτη Πορτελάνου, αποφοίτου
της Σχολής μας και πανεπιστημιακού στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
ταν σαρανταήμερο των Χριστουγέννων του 1969
όταν ως σπουδαστής της Εκκλησιαστικής Σχολής
Κορίνθου διάβηκα το κατώφλι της Αγίας Φωτεινής, του
παρεκκλησίου της Σχολής μας, προκειμένου να συναντήσω τον πνευματικό και να εξομολογηθώ. Μπαίνοντας στο
εκκλησάκι ασπάστηκα την εικόνα που ιστορούσε τη συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα.
Έκλεισα την πόρτα και στο δεξιό μέρος του ναού,
ακουμπισμένο σε ένα τραπεζάκι, αντίκρισα ένα σαραντάρη κληρικό. Με υποδέχτηκε με χαμόγελο και ζεστασιά, με
έβαλε να καθίσω απέναντί του και με άκουσε. Με ρώτησε, με συμβούλεψε, με κατηύθυνε στου Θεού τη χάρη και
τη συγγνώμη. Πάνω απ’ όλα ενίσχυσε μέσα μου την πεποίθηση ότι όλοι είμαστε παιδιά του Θεού που μπορεί μεν
να λοξοδρομούμε από το δρόμο Του, αλλά Εκείνος πάντα
μας αγαπά και μας αποδέχεται. Στο τέλος, όταν μου διάβασε τη συγχωρητική ευχή προτού τον αποχαιρετήσω, με
ρώτησε για την καταγωγή μου και χάρηκε ιδιαίτερα για
την κοινή κυκλαδίτικη προέλευσή μας. Αυτός ο συγκεκριμένος ιερέας, ο καλός και γλυκύς πατήρ Πέτρος, έγινε
το πνευματικό μου στήριγμα, ο άνθρωπος που μου στάθηκε στη ζωή, εκείνος που παρείχε πλούσια την αγάπη, τη
φιλοξενία και την παντοειδή συμπαράστασή του τόσο στη
ζωή τη δική μου όσο και πολλών άλλων πνευματικών μου
αδελφών.
Καθώς σε ηλικία δέκα ετών είχα χάσει τον πατέρα μου,
η πατρική και πληθωρική του αγάπη και στοργή ήλθε να
καλύψει μεγάλο μέρος από αυτό το κενό. Μου στάθηκε
παντοιοτρόπως στη ζωή, στις σπουδές μου, στο στρατό,
στην προετοιμασία για την αφιέρωσή μου στην Εκκλησία
και με χειραγώγησε ο ίδιος στην ιεροσύνη. Μέχρι σήμερα, ύστερα από τριάντα οκτώ ολόκληρα χρόνια, η πνευματική μας συγγένεια παραμένει ακμαία και ισχυρή, ο σεβασμός μου προς το πρόσωπό του βαθύτατος, η υιική
αγάπη μου γνήσια και η ευγνωμοσύνη μου αληθινή. Ο
πατήρ Πέτρος Δακτυλίδης υπήρξε για μένα ένα όμορφο,
ένα αυθεντικό πρότυπο κληρικού και αρχιερέως που με
ενέπνευσε, με στήριξε, με καθοδήγησε και πάντα μου
υπενθύμιζε την ιερατική μου ευθύνη. Την ίδια αγάπη,
στοργή και αφοσίωση είδα να εκφράζει και σε πολλούς
άλλους νέους, παιδιά και ενηλίκους, τους οποίους κατηύθυνε αταλάντευτα στον Χριστό χωρίς να δημιουργεί οπαδούς, «χρωματιστά» εκκλησιαστικά γκέτο και προσωποπαγείς σχέσεις που έχουν ημερομηνία λήξεως. Μπορώ να
μαρτυρήσω ότι όπου διακόνησε ο σεβαστός μας Γέρο-

Η

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας
κοιτάζει στοργικά τον πνευματικό του πατέρα.

ντας, στην Κόρινθο, στην Αθήνα, στην Αγία Ζώνη, στον
πρώτο ναό της Ελλάδος, έδωσε τη μαρτυρία του καλού
ποιμένα και του καλού παιδαγωγού, του πνευματικού
που ξαλάφρωνε τις ψυχές χωρίς να προξενεί ενοχικές καταστάσεις και τύψεις και περιέβαλλε τον καθένα μας με
πολλή αγάπη, εκτίμηση και σεβασμό. Περίπου δύο εκατοντάδες κληρικούς οδήγησε στην ιεροσύνη και συμμαρτύρησε απλά και αθόρυβα, βιώνοντας ο ίδιος την πιο
μεγάλη χαρά ξεχωριστά για τον καθένα.
Ο ίδιος αγάπησε τον Χριστό και την Εκκλησία Του,
διηκόνησε υπεύθυνα, αδικήθηκε, πικράθηκε, κυνηγήθηκε, πόνεσε, αλλά άντεξε και συνέχισε ακούραστα τη διακονία του. Δεν μπορώ να λησμονήσω αυτά που σε ανάλογες περιπτώσεις μάς έλεγε και μας τόνιζε: Η Εκκλησία
μας είναι Αγία, εμείς οι χριστιανοί και οι κληρικοί είμαστε
ατελείς και σφάλλουμε. Να μην επηρεάζεσθε, να εργάζεσθε
όμορφα και με κέφι και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Παιδιά μου, μην κρατάτε ποτέ κακία. Φθόνος ουδείς. Να είναι
καλά οι αδικούντες. Τον συγκινούσε ιδιαίτερα η συγγνώμη προς τον πλησίον και σημείωνε με νοσταλγία: Ο Γέροντάς μου, ο μακαριστός Μητροπολίτης Κορίνθου Προκόπιος Τζαβάρας, μας τόνιζε και μας παρήγγειλε γραπτώς
στη διαθήκη του: «Παιδιά μου, να συγχωρείτε, να συγχωρείτε, να συγχωρείτε».
Θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στην πολύπλευρη και αξιόλογη διακονία του στον κεντρικό επιτελικό
οργανισμό της Εκκλησίας μας, αρχικά ως αναπληρωτής
και κατόπιν ως γενικός διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για δεκαεννιά χρόνια.
Πολυτάλαντος και πρακτικός άνθρωπος, εργάστηκε σκληρά για να αναπτυχθεί και να εδραιωθεί το έργο της Εκ-
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κλησίας της Ελλάδος πνευματικά και
ιεραποστολικά. Ελπίζω και θέλω να
πιστεύω ότι οι ειδήμονες και οι διάδοχοί του θα ενθυμούνται και θα προσεύχονται για αυτούς που κοπίασαν
για να «στρωθεί το τραπέζι», ώστε η
Εκκλησία της Ελλάδος να διακονεί και
να φωτίζει με τις εκδόσεις της και τις
άλλες ποικίλες και πολυσχιδείς δραστηριότητές της. Από το Θεολογικό
Οικοτροφείο πέρασαν και σπούδασαν
πολλά παιδιά που σήμερα εργάζονται
επιτυχημένα στην Εκκλησία και την
κοινωνία έχοντας νιώσει ποικιλοτρόπως την αγάπη του Διευθυντού των.
Το1995 και σε ώριμη ηλικία, στα
68 του χρόνια, ο παλιός μας Γέροντας
εξελέγη και εχειροτονήθη Επίσκοπος
της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης ΕπισκοΑπό παλαιότερη εκδρομή-επίσκεψη μελών της Ένωσής μας στον τότε ηγούμενο
πής Χριστουπόλεως, συνεχίζοντας το
της μονής Οσίου Λουκά π. Γεώργιο Μαντζουράνη στη Λειβαδιά. Στο κέντρο
έργο του στην Αποστολική Διακονία
ο μακαριστός πατέρας Πέτρος, πανευτυχής δίπλα στο πνευματικό του τέκνο.
παράλληλα με τις νέες ποιμαντικές και
λειτουργικές ευθύνες του στην Αρνειάς της, ο σεβαστός Γέροντάς μας και αδελφός της προχιεπισκοπή Αθηνών.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ και σε δύο πρό- σέφερε όλο του τον εαυτό προκειμένου να την ανακουφίσωπα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή του Θεοφιλέ- σει, την περιποιήθηκε αόκνως μέχρι την αποχώρησή της
στατου: τη μακαριστή υπερπολύτεκνη μητέρα του Αννε- από την πρόσκαιρη τούτη ζωή, αφήνοντάς μας ακόμα ένα
ζώ, την οποία για λίγο γνώρισα και συναναστράφηκα, και πρότυπο αφοσιώσεως, αυτοθυσίας και προσφοράς.
Τον κύριο Σταμάτιο Πορτελάνο, αγαπητό αδελφό, συτην επίσης μακαριστή αδελφή του Μαρία, που υπήρξε ένας
άγγελος της ζωής του και τον διακόνησε με αφοσίωση και σπουδαστή, εκλεκτό επιστήμονα και συγγραφέα του ανά
τον υποστήριξε στις πικρίες και τις δοκιμασίες της ιερα- χείρας πονήματος, στις σελίδες του οποίου αναδεικνύοτικής του ζωής. Για μας, τα πνευματικά του παιδιά, η φιλο- νται γλαφυρά πτυχές της ζωής και του πολυσχιδούς έρξενία και η πληθωρική της αγάπη παραμένουν πολύ ζωντα- γου του πνευματικού μας πατρός, θερμότατα ευχαριστώ
νές στη μνήμη μας. Κατά τη διάρκεια της οδυνηρής ασθέ- και συγχαίρω.

Έγραψαν επίσης…
«Η κοίμηση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Χριστουπόλεως κυρού Πέτρου, τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, με λύπησε, γιατί ήταν από τα αγαπητά και σεβαστά μου πρόσωπα… Τον ξεχώριζα ως ιερέα ευλαβή, συνετό, διακριτικό, πεπειραμένο, με ευχάριστο και πνευματικό λόγο, ελεήμονα, φιλόστοργο, έχοντα εκκλησιαστικό
φρόνημα και λειτουργικό ήθος. Λειτουργούσε ταπεινά,
με φόβο και αγάπη Θεού, με ευλάβεια.
»Ωφελήθηκα πολύ από το λόγο του, τη σεμνότητά του,
την πολύχρονη ποιμαντική του διακονία, την πείρα του
στα εκκλησιαστικά πράγματα, τον τρόπο αντιμετωπίσεως
των διαφόρων δυσκολιών στη διοίκηση της Εκκλησίας.
Ήταν στο έπακρον διδακτικός, φιλόστοργος, χαρούμενος,
υπάκουος στους κατά καιρούς προϊσταμένους του και γεμάτος αγάπη. Μου μιλούσε για τις δοκιμασίες που πέρα-

σε, αλλά καταλάβαινα και την αμνησικακία του. Σε αυτόν
εναπέθετα κι εγώ τις δυσκολίες της διακονίας μου στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και μετέπειτα της διακονίας του
επισκοπικού βαθμού, αλλά και τα θέματα της προσωπικής μου ζωής. Διέκρινα την ανεξικακία του και την αγάπη
του. Και όταν τον αδικούσαν, εκείνος το προσπερνούσε με
γέλιο, με αστεία, με χιούμορ.
»Είχε πολλά πνευματικά παιδιά στα οποία στάλαζε την
αγάπη του, το μειλίχιο του χαρακτήρα του, την ποιμαντική του πείρα, κυρίως όμως το εκκλησιαστικό του φρόνημα. Μεταξύ αυτών των πνευματικών παιδιών συγκαταλέγεται ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος. Μεταξύ τους υπήρχε αμοιβαία εν Χριστώ αγάπη. Ο μακαριστός ιεράρχης αγαπούσε πολύ τον
Μητροπολίτη Θηβών Γεώργιο, καυχιόταν γι’ αυτόν και
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Από το τραπέζι που προσέφερε σε όλους ο Μητροπολίτης Γεώργιος στο ίδρυμα χρονίως πασχόντων
της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας

μεγάλη χαρά πλημμύρισε την καρδιά του όταν τον είδε
Μητροπολίτη. Αλλά ο Σεβασμιώτατος Θηβών και Λεβαδείας Γεώργιος όχι μόνον τον σεβόταν, αλλά τον αγαπούσε υπερβαλλόντως. Για μεγάλο χρονικό διάστημα τον φιλοξένησε στο Γηροκομείο της Λειβαδιάς και τον περιποιόταν αξιοθαύμαστα. Δεν του έλειπαν ποτέ από κοντά του
οι γιατροί, οι νοσηλευτές και διάφορα άλλα πρόσωπα. Το
προσωπικό ενδιαφέρον του για τον Γέροντά του ήταν καταπληκτικό και παραδειγμάτιζε όλους…»
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου
και Αγ. Βλασίου κ. Ιερόθεος

«…Συνεχίζοντας την παράδοση του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίου, τον οποίο διαδέχθηκε στη Γενική Διεύθυνση της
Αποστολικής Διακονίας, έδειχνε πάντοτε ζωηρό ενδιαφέρον για το ιεραποστολικό άνοιγμα της Εκκλησίας στα
έθνη, στηρίζονται ηθικά και οικονομικά τις δραστηριότητες του Γραφείου Εξωτερικής Ιεραποστολής. Μετά την
αποχώρησή του από τον οργανισμό κατά την περίοδο της
ασθενείας του εμπιστευόταν το έργο αυτό στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιο,
ο οποίος, ως γνήσιο πνευματικό παιδί, περιέθαλψε φιλόστοργα, αφοσιωμένα και αγαπητικά τον Γέροντά του μέχρι τη δύση της επίγειας ζωής του.
»Ο μακαριστός π. Πέτρος κατέλιπε μνήμη τίμιου, αφιλάργυρου, καλοκάγαθου, ανεξίκακου, ταπεινού και ελεήμονος ιεράρχη της Εκκλησίας μας, ο οποίος δεν επέτρεψε στον εαυτό του οποιαδήποτε ανθρώπινη επιδίωξη και
φιλοδοξία κοσμικού χαρακτήρα. Ο ίδιος συνήθιζε να λέει
για την αρχιεροσύνη: Το επισκοπικό αξίωμα επιβάλλει περισσότερη εργασία και θυσίες. Με το εκκλησιαστικό ήθος
και τη διδάσκουσα ιεροπρέπειά του είχε την ευλογία από
τον Θεό να αποκτήσει πολλά πνευματικά τέκνα, κάποια
εκ των οποίων καθοδήγησε στο ιερό θυσιαστήριο, ώστε

να αναδειχθούν άξιοι λειτουργοί του Υψίστου, διακονώντας μέχρι σήμερα τον πιστό λαό του Θεού. Είθε ο Κύριος, ο ετοιμάσας δι’ αυτόν τόπον, να κατατάξει την αγία
ψυχή του εν χώρα ζώντων και σκηναίς δικαίων. Ας μας συνοδεύει όλους η πολύτιμη πατρική ευχή του».
Ευάγγελος Ν. Μαρινόπουλος

«…Όσοι τον γνώριζαν και μετά τη χειροτονία του στο
βαθμό της αρχιεροσύνης, τον προσφωνούσαν “π. Πέτρο”
γιατί αναγνώριζαν στο πρόσωπό του τα βιβλικά χαρίσματα του καλού ποιμένα, που θυσιάζει την ψυχή του υπέρ
του ποιμνίου του…
»Στο τελευταίο εξάμηνο δέχτηκε την αγάπη και τη
φροντίδα από τους συγγενείς του στην πατρίδα του, τη
Μύκονο. Ήταν συγκινητική η παρουσία κλήρου και λαού
στην εξόδιο ακολουθία. Πολλά πνευματικά του παιδιά,
κληρικοί και λαϊκοί, βρέθηκαν στη νησιώτικη γη της Μυκόνου για να τιμήσουν και να κατευοδώσουν το ιεροπρεπές σκήνωμα του μακαριστού Πατέρα και ποιμένα και να
ασπαστούν ένα αδαπάνητο πρότυπο της Εκκλησίας. Στην
εποχή μας, όπου γίνεται πολύς λόγος για βιοηθική, ο σεπτός ιεράρχης με την πίστη και τη χάρη του Θεού έγινε ο
θείος κλώνος της ζύμης, της μαγιάς του αδαπάνητου άρτου, που διαιωνίζει το μυστήριο της Εκκλησίας και της
λύτρωσης. Στο σεπτό σκήνωμά του διέκρινε ο πιστός ότι
αναπαυόταν η χάρη του Θεού… Το Χριστός Ανέστη που
ψάλλαμε κατά τον ενταφιασμό του στην επίγεια πατρίδα
του, τη Μύκονο, ήταν ύμνος του καθημερινού του πόθου:
να γίνει ομοτράπεζος του αρχιποίμενος Χριστού που τόσο πίστεψε, αγάπησε και διακόνησε από όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης. Με τα χριστομίμητο ήθος του αναγνωρίζεται ως καρπός του διαγενεαλογικού δέντρου που
ιστοριογραφεί τη θεία πρόνοια στην πορεία του κόσμου
και της Εκκλησίας…
»Ο βίος του, η ψυχή του ήταν ένα πανδοχείο χάριτος
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που χωρούσε κάθε άνθρωπο, κάθε καταγωγής και κοινωνικής τάξης… Η ποιμαντική του εξακτινωνόταν σε όλες
τις κοινωνικές τάξεις. Έλεγε πως οι περιθωριακοί, όπως
τους ονοματίζει και τους κατηγοριοποιεί η κοινωνία, είναι η κύρια αποστολή του ποιμένα κατά το πρότυπο του
Χριστού. Η προσωπικότητά του ακτινοβολούσε, έδινε τα
εχέγγυα σε πιστούς και φορείς για να του εμπιστευθούν
τα προσωπικά τους προβλήματα και να τους βοηθήσει…

Ήταν ο ακάματος πατέρας και ποιμένας των κρατουμένων στις φυλακές. Είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη τους με
το πνεύμα αγάπης και θυσίας. Πολλές φορές διέθετε το
μισθό του για την αποφυλάκιση ανθρώπων που είχαν καταδικαστεί και ιδιαίτερα νέων…»
Σταμάτης Πορτελάνος

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΜΙΑΝ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΟΥ
του Φώτη Παπαγεωργίου
«ἐδοκίμασάς με, Κύριε, και συ τη θλίψει μου ἐπλάτυνάς με»

Προσέρχομαι με την ευλογία του σεπτού
Ποιμενάρχου της Θεοσώστου ταύτης
Μητροπόλεως,
Άγιοι Αρχιερείς, Τίμιον Πρεσβυτέριον, Ευλαβέστατοι
Μοναχοί και Μοναχές, συμπροσευχόμενοι αδελφοί
και αδελφές, του ομογάλακτου συμμαθητή, αδελφού
μας και πατέρα, του εν την επουράνιω Εκκλησία αναπαυομένου, του Μακαριστού Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Χριστουπόλεως πατρός Πέτρου, προσεύχομαι προκειμένου με τον αδύναμο λόγο μου να καταθέσω εκ
προσώπου της Ενώσεως των Αποφοίτων της πάλαι ποτέ Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου την εμπρέπουσα τιμή, την καρδιακή αγάπη και τον εσώψυχο σεβασμό προς
το πρόσωπο και τη μνήμη του Πέτρου Δακτυλίδη.
Και αισθάνομαι αδύναμο το λόγο και ως προς τον
κατ’ άνθρωπον έπαινον, εγκυμονούντος του κινδύνου
εκ πλεονάσματος αγάπης να ολισθήσει εις υπερβολάς
ξένας παντελώς προς το πνεύμα ταπεινώσεως που
βίωνε ο τιμώμενος πατήρ Πέτρος, αλλά και εν ταυτώ
αδύναμος ο λόγος κατ’ ενώπιον προσωπικότητος, η
οποία πέραν όλων των χαρισμάτων και αρετών με τις
οποίες ήτο παιδιόθεν κατακεκοσμημένος και διήνυσε
αταλάντευτα την επίγειον πόλιν προσανατολισμένος
προς το μέγαν μυστήριον «της μέλλουσας και μένουσας πόλεως», της Άνω Ιερουσαλήμ. Προς αυτήν
έστρεψε εκ νεότητος την ψυχή και την καρδιά του, εκ
βρεφικής ηλικίας και η Χάρις του Θεού τον καταξίωσε
να υπηρετήσει από το εσώτατον του καταπετάσματος
την τιμή της ιεροσύνης, η οποία κατά τον Χρυσορρήμονα, μεγάλο της Εκκλησίας Πατέρα και Οικουμενικόν Διδάσκαλον, «τελείται μεν επί γης, τάξιν δε
επουράνιων έχει πραγμάτων».
Πάγκοινη είναι η εκτίμηση του φιλοχρίστου ποιμνίου, σε όποια έπαλξη τον έταξε η Μητέρα Εκκλησία
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«Σίμωνα Κυρηναίον» του Λαού του Θεού και ιερουργόν των φρικτών Μυστηρίων ότι η θαυμαστή αυτή λέξις, που εκφωνείται από κλήρο και λαό κατά τη χειροτονητήριον λειτουργίαν –ΑΞΙΟΣ– εύρε την πλήρη δικαίωσιν στο πρόσωπον του Μακαριστού Επισκόπου
της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης επισκοπής Χριστουπόλεως που έζησε, αναγνωρίζεται, ονομάζεται και τιμάται ως ο πατήρ Πέτρος, με την Αποστολική έννοια του
όρου, όπως τον διακηρύσσει στους Κορινθίους ο Ουρανοβάμων Απόστολος Παύλος γράφων: «Ἐάν γάρ
μυρίους παιδαγωγούς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ’ οὐ πολλούς Πατέρας». Αυτή η ιερότατη σχέση συνδέει όλους
εμάς, τους ομογάλακτους αδελφούς, όπως μας ονομάτιζε και μας ένιωθε με τον πατέρα Πέτρο. Συμμαθητές –δεν έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αν κάποιοι από
τους Ιεροσπουδαστές ήταν διπλοθρανίτες ή μεγαλύτεροι ή μικρότεροι στις τάξεις– όχι την ηλικία. Συμμαθητές και μαζί πνευματικά παιδιά που μας κατηύθυνε
όχι με λόγους αλλά με το ολοζώντανο παράδειγμά

Ο κ. Φ. Παπαγεωργίου απευθύνει τον επιμνημόσυνο λόγο.
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του, κατά τον κανόνα του συμμαρτυρήσαντος Γέροντά του, ενός αγίου του καιρού μας, του πατρός Νεκταρίου Μαρμαρινού και του Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Προκοπίου, ενός πεφωτισμένου ιεράρχου των
χρόνων μας.
Πράγματι η συμβίωση στους χώρους της Σχολής
και για πάρα πολλούς από εμάς στα Πανεπιστήμια και
στα έδρανα με τον πατέρα Πέτρο ήταν μια αδιάκοπη
και επωφελής διδασκαλία ζωής και ευλογία Θεού, έτσι
θα σώζεται στην ψυχή και στην καρδιά μας.
Και πριν κατακλείσω τη μικρή αυτή κατάθεση ψυχής ως προς το πνευματικό μέγεθος του ιερού αυτού
προσώπου για το οποίον ενώσαμε με τη Μητέρα Εκκλησία την ασθενή προσευχή μας, με βεβαία την ευλογίαν του, επιτρέψατε εις τον ομιλητήν να στρέψει τη
σκέψη στην κοινή μοίρα των ανθρώπων κατά την οποία
για κανέναν δεν υπάρχει ασταύρωτος βίος, και πάντα
κατά τη θεία παραχώρηση «ο δυνάμενος χωρείν χωρείτω».
Και η ζωή του πατρός Πέτρου, τέκνου υπερπολύτεκνης οικογένειας με τον ίδιο ως Βενιαμίν και δέκατο παιδί των ευσεβών γονέων του Γεωργίου και Αννεζώς, ο μικρός τότε Παναγιώτης από νηπιακής ηλικίας
βίωσε το σταυρό της εκ πατρός ορφάνιας. Η άφατος φιλανθρωπία του Θεού, «η τα ελλείποντα αναπληρούσα», έδωσε στήριγμα και παιδαγωγόν εις Χριστόν τη
μακαριστή μητέρα του, μία, κατά τη μαρτυρία των αν-
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θρώπων που τη γνώρισαν αλλά, ως καταφαίνεται και
εκ των καρπών του δένδρου της, μία με όλη τη σημασία της λέξεως ΑΓΙΑ γυναίκα και μητέρα.
Και έτι πλέον, στη μακρά, πολύκαρπη και καλλίκαρπη ιερατική του διακονία, βίωσε «σταυρούς» προερχόμενους εκ των εγγύς και εκ των μακράν προσώπων, εντός και εκτός του Ιερού Σχήματος, με το μεγαλείο ψυχής που τον καταστόλιζε έφερε αυτούς τους
σταυρούς της αδικίας με ισάγγελον καρτερίαν, με χριστιανική συγχωρητικότητα και αδιάλειπτο προσευχή
«υπέρ των αγαπώντων και λυπούντων υμάς».
Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αρχιερείς,
Στο πανσεβάσμιο πρόσωπο του αδελφού και συλλειτουργού σας Επισκόπου Χριστουπόλεως Πέτρου,
δικαιώνεται η τριλογία:
 Ο λόγος ο αρχαιοελληνικός «ὡς χαρίεν
ἔστ’ ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ᾖ»
 Ο λόγος ο αγιογραφικός «ἐδοκίμασάς με, Κύριε,
και συ τη θλίψει μου ἐπλάτυνάς με»
 Ο λόγος ο παρηγορητικός και αναστάσιμος
«δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ»
Από εκεί ψηλά, από το άνω θυσιαστήριον, από τα
χέρια του Θεού, η δικαία ψυχή του πατρός Πέτρου,
«του δούλου του πιστού και αγαθού», δέεται «υπέρ
πάσης ψυχής Ορθοδόξων» και αποστέλλει σε όλα τα
πνευματικά παιδιά την ευχή και την ευλογία του.
ΑΜΗΝ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Επειδή πολλά

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ

μέλη της Ένωσης

Η ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ

έστειλαν συνεργασίες
πολυσέλιδες, που
είναι πολύ δύσκολο
να δημοσιευτούν
στον περιορισμένο χώρο

ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΠΟΡΟ
ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ.
ΤΟ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ

της εφημερίδας μας,

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ

σας παρακαλούμε

ΘΕΡΜΩΣ ΝΑ

να τηρείτε τον περιορισμό

ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΕΤΕ

των 400 λέξεων που

ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΑΣ.

έχει οριστεί από την αρχή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Τα κείµενα που δηµοσιεύουµε
στην εφηµερίδα µας
δεν υφίστανται έλεγχο
και απηχούν τις απόψεις
των συντακτών τους.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έφυγε από τη ζωή στις 13 Δεκεμβρίου 2012 σε ηλικία
79 ετών ο Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, απόφοιτος της Σχολής μας, Νικόλαος Παπαδόπουλος. Πάντοτε προσηνής και ταπεινός δάσκαλος, αντιμετώπιζε τους μαθητές του με πραότητα, ευγένεια, αγάπη και προθυμία,
και ανταποκρίθηκε στις ανάγκες του ρόλου του με
επιτυχία. Προσπάθησε με απαράμιλλη εργατικότητα
και ήθος για την προαγωγή των βιβλικών σπουδών
στην Ελλάδα. Ειδικεύτηκε σε θέματα της Παλαιάς
Διαθήκης και δίδαξε κυρίως την εβραϊκή γλώσσα. Η
κηδεία του έγινε στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Βριλησσίων παρουσία πλήθους κόσμου, Μητροπολιτών, ιερέων, πανεπιστημιακών δασκάλων, φοιτητών της Θεολογικής Σχολής και εκπροσώπων της Ένωσής μας. Να
σημειωθεί ότι την ημέρα της κηδείας του ματαιώθηκε
η διδασκαλία των μαθημάτων και παρέμειναν κλειστές λόγω πένθους όλες οι υπηρεσίες της Θεολογικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ευχόμαστε υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του εν χώρα ζώντων και την εξ
ύψους παρηγορία στην εκλεκτή σύζυγό του, καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής, κα Βελουδία ΣιδέρηΠαπαδοπούλου, και τον αγαπημένο του γιο Ματθαίο.
Τον επικήδειο λόγο εκφώνησε η Λέκτωρ της Θεολογικής Σχολής κα Αλεξάνδρα Παλάντζα, η οποία είπε τα εξής:
Σεβασμιώτατοι,
Σεβαστοί πατέρες,
κ. Κοσμήτωρ,
κ. Καθηγητές,
Κυρία Πρόεδρε και αγαπητέ Ματθαίε,
«Αρχή σοφίας, φοβείσθαι τον κύριον» (Σ. Σειράχ,
1,14). Αυτή ήταν η πρώτη φράση του εναρκτηρίου μαθήματος της Παλαιάς Διαθήκης του αειμνήστου καθηγητού στους πρωτοετείς φοιτητές της Θεολογίας, θέτοντας ως βάση της γνώσης τον απόλυτο σεβασμό προς
τον μοναδικό Παντογνώστη και Παντοδύναμο Θεό.
Ο Καθηγητής Νικόλαος Παπαδόπουλος γεννήθηκε το 1933 στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας, όπου έλαβε
τη βασική εκπαίδευση. Τις γυμνασιακές του σπουδές
ολοκλήρωσε στην επτατάξια Εκκλησιαστική Σχολή
της Κορίνθου το 1952, διακρινόμενος τόσο για τις επιδόσεις όσο και για το ήθος του.
Κατά τα έτη 1952-56 φοίτησε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1957 κατέστη

πτυχιούχος αυτής. Ως υπότροφος της Καθολικής Θεολογικής Σχολής του Μονάχου και της Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών της Γερμανίας (DAAD) παρακολούθησε μαθήματα και σεμινάρια εβραϊκής γλώσσας και ερμηνείας της Π. Διαθήκης στη Θεολογική Σχολή, αλλά και μαθημάτων αραβικής, ακκαδικής γλώσσας και ανατολικών πολιτισμών στη Φιλοσοφική Σχολή του εκεί Πανεπιστημίου, πλησίον διαπρεπών καθηγητών. Παράλληλα με τις σπουδές του, προσέφερε
αμισθί τις υπηρεσίες του στην τοπική ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και Κοινότητα αποδεικνύοντας εμπράκτως τη διπλή αποστολή της Θεολογίας και του θεολόγου στον κόσμο, δηλαδή την αγάπη για τη Βίβλο και
τη διαρκή μελέτη της, ως του αποκεκαλυμμένου λόγου
του Θεού, και ταυτοχρόνως την προσφορά στην Εκκλησία, ως του ενός και αδιαιρέτου σώματος του Χριστού.
Ο αείμνηστος Καθηγητής υπηρέτησε με ένθερμο
ζήλο και περισσή συνέπεια τη Δευτεροβάθμια, αρχικώς, και στη συνέχεια την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Διετέλεσε μέλος συμβουλίων και επιτροπών, μεταξύ
των οποίων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, και της Συνοδικής Επιτροπής μεταφράσεως της Αγίας Γραφής.
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Η προσωπικότητα και το έργο του συνδέθηκαν άρρηκτα με το γνωστικό αντικείμενο της «Εισαγωγής
στην Παλαιά Διαθήκη και της Ερμηνείας των Ο΄». Είναι πολύ δύσκολο μέσα σε λίγες γραμμές να αποτυπωθούν η δομημένη σκέψη, η οξύνοια, η ευρυμάθεια,
η συνέπεια και εντιμότητα στην έρευνα, η φιλολογική
κατάρτιση, μα πρωτίστως η θεολογική του οικοδομή,
που ωστόσο είναι ευδιάκριτα από την πρώτη κιόλας
ανάγνωση του έργου του.
Με το έργο του, που είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας έρευνας και απαράμιλλης εργατικότητας, θεράπευσε σχεδόν όλα τα αντικείμενα του κλάδου της
Παλαιάς Διαθήκης. Κατέλιπε εισαγωγικές εργασίες με
κύρια μεταξύ αυτών το σύγγραμμα «Σύντομος Εισαγωγή εις την Παλαιά Διαθήκη», στο οποίο εκτός των
εισαγωγικών προβλημάτων αναπτύσσονται οι όροι
Διαθήκη, Παλαιά Διαθήκη, Γραφή, Αγία Γραφή. Οι
γλωσσικές του εργασίες, επικεντρωμένες ιδιαιτέρως
στο βιβλίο των Θρήνων, αναδεικνύουν το βαθύ ενδιαφέρον του ερευνητή για τη μελέτη της γλώσσας και τη
σε βάθος κατανόηση του βιβλικού κειμένου, ως φορέα
των ιδεών και εννοιών της Βίβλου. Οι ερμηνευτικές
του εργασίες, με πιο αντιπροσωπευτικές τις: «Τα Δευτεροκανονικά τεμάχια του βιβλίου του Δανιήλ» (υφηγεσία), «Υπόμνημα εις το βιβλίον του Μιχαίου» και
«Υπόμνημα εις το βιβλίον των Θρήνων», αναδεικνύουν
όχι μόνο την καλή γνώση του πρωτότυπου εβραϊκού
κειμένου και της μεταφράσεως των Ο΄ από τον ερευνητή, αλλά και την προσωπική του ευσέβεια, η οποία
είναι διάχυτη σε όλο το ερμηνευτικό του έργο. Στις
θεολογικές του μελέτες περιλαμβάνεται και η διδακτορική του διατριβή, «Ο Θάνατος και αι μεταθανάτιοι παραστάσεις κατά τα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς
Διαθήκης μέχρι της βαβυλωνίου αιχμαλωσίας», όπου
κυριαρχεί η διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης για την
πέραν του τάφου ζωή σε αντιδιαστολή και σύγκριση
προς τις δοξασίες των άλλων λαών της Εγγύς Ανατολής. Στη μελέτη αυτή επί τη βάσει ορισμένων χωρίων
της Παλαιάς Διαθήκης αποδεικνύεται ότι ο Θεός ως
δημιουργός του σύμπαντος κόσμου κυριαρχεί και στον
Άδη και ότι φορέας της μεταθανάτιας ζωής είναι ολόκληρη η ψυχοσωματική ενότητα του ανθρώπου.
Το πλούσιο μεταφραστικό του έργο –υπήρξε άλλωστε μέλος της μεταφραστικής ομάδας της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας– βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης από το εβραϊκό πρωτότυπο (Ρουθ, Α΄ και Β΄
Χρονικών, Παροιμίες, Εκκλησιαστής, Ιερεμίας και Δανιήλ) και από τη μετάφραση των Ο΄ (Α΄ Έσδρας, Τωβίτ, Ιουδίθ, Γ΄ Μακκαβαίων) αποτελεί έργο ζωής, καθώς σε αυτό διακρίνεται ο ζήλος του καθηγητού να
μεταδώσει στο ευρύ αναγνωστικό κοινό τις αιώνιες
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αλήθειες της Παλαιάς Διαθήκης σε γλώσσα απλή,
ρέουσα και κατανοητή.
Η εργογραφία του δεν αναλώνεται ούτε αποτιμάται σε λίγες γραμμές. Είμαι βεβαία ότι αυτή θα αποτελέσει τον πυρήνα για περαιτέρω επιστημονική ενασχόληση από μαθητές του, τους οποίους πάντοτε παρότρυνε να μελετούν, πρωτίστως όμως να αγαπούν
την Παλαιά Διαθήκη.
Ως διδάσκαλος χαρακτηριζόταν από το μειλίχιο
ύφος του, τη σεμνότητα, την υπομονή και την επιμονή στην επανάληψη όρων και εννοιών, την αξιοπρέπεια αλλά και την αυστηρότητα και δικαιοσύνη. Φιλικός με τους μαθητές του, σεβόμενος απολύτως την
προσωπικότητά τους, τους νουθετούσε στην αληθινή
γνώση του βιβλικού κειμένου, η οποία θα προερχόταν
όχι, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, από την «επιδερμική» προσέγγιση και την «τηλεγραφική» απόδοσή
του, αλλά από την ουσιαστική και συστηματική μελέτη του.
Ο Καθηγητής Νικόλαος Παπαδόπουλος υπήρξε ο
ακάματος εργάτης στο γεώργιο του Θεού, ο οποίος
κατά τη μακρά επιστημονική του θητεία δεν εφείσθη
κόπων, μόχθων και θυσιών για να προβάλει την αδιαμφισβήτητη αξία της Παλαιάς Διαθήκης.
Διαπνεόμενος ο ίδιος από τις αρχές της πιστής τηρήσεως των θείων εντολών και το πρότυπο της στερεής και αμετακίνητης πίστεως αντίστοιχης βιβλικών
προσώπων, αναδείχθηκε ολοκληρωμένη πνευματική
προσωπικότητα κατέχοντας ξεχωριστή θέση μεταξύ
των βιβλικών επιστημόνων.
Ας είναι αιωνία η μνήμη του!
Αλεξάνδρα Παλάντζα,
Λέκτωρ της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
Προπαραμονή Χριστουγέννων, εκοιμήθη εν Κυρίω,
έπειτα από μακρά ασθένεια, σε ηλικία 76 ετών, ο Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αναστόπουλος, υπηρετήσας
ως εφημέριος για τρεις ολόκληρες δεκαετίες στον Ι. Ν.
Αγίας Φωτεινής Ν. Σμύρνης. Ο μακαριστός κληρικός,
έγγαμος και πατέρας τριών τέκνων, υπήρξε εκ των
πλέον δραστηρίων και αγαπητών κληρικών της Μητροπόλεως. Συνεργάστηκε με τους μακαριστούς Μητροπολίτες Ν. Σμύρνης Χρυσόστομο και Αγαθάγγελο
και επί διετίαν με τον νυν Μητροπολίτη κ. Συμεών, με
τον οποίο διατηρούσε παλαιό φιλικό σύνδεσμο.
Έχοντας κερδίσει την εκτίμηση των χριστιανών της
πολυάνθρωπης ενορίας του και ολόκληρης της Μητροπόλεως, η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη.
Στην εξόδιο ακολουθία του, τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου, προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.
Συμεών, ο οποίος στον επικήδειο λόγο του είπε μεταξύ άλλων και τα εξής:
«Εάν τε ζώμεν, τω Κυρίω ζώμεν, εάν τε αποθνήσκομεν, τω Κυρίω αποθνήσκομεν. Εάν τε ουν ζώμεν εάν τε
αποθνήσκωμεν, του Κυρίου εσμέν (Ρωμ. 14,8).
»Ο λόγος αυτός του Απ. Παύλου έχει καθολική
ισχύ. Και φυσικά έχει ισχύ και για τον μακαριστό εν
Χριστώ αδελφό και συμπρεσβύτερό μας π. Γεώργιο
Αναστόπουλο. Στα μέτρα των δυνατοτήτων της ανθρώπινης ύπαρξης και ο π. Γεώργιος έζησε με αυτήν
ακριβώς την πεποίθηση, με αυτή την πίστη, με αυτή
την προσωπική εμπειρία. Έζησε εν Χριστώ και προσευχόταν για την έξοδο από τον παρόντα κόσμο με
την ελπίδα της Αναστάσεως. Έτσι λοιπόν και η ζωή
του και η έξοδός του από τον παρόντα κόσμο υπήρξε
πράξη εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στον Χριστό. Όλοι
όσοι τον γνωρίσαμε, όσοι τον συναναστραφήκαμε,
μπορούμε να βεβαιώσουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια
που ο ίδιος ως χριστιανός και ως ιερεύς του Θεού του
Υψίστου διαπιστώναμε να βιώνει κάθε μέρα. Γεννήθηκε το 1936 στα ευλογημένα χώματα της Γορτυνίας,
μέσα στα σπλάχνα μιας ιερατικής οικογένειας, και αυτό φαίνεται επιδρά, εμπνέει τις πεποιθήσεις του. Έτσι
λοιπόν κι εκείνος παίρνει κάποια στιγμή την απόφαση
να γίνει όπως ο πατέρας του, ιερεύς κι εκείνος της Εκκλησίας. Κι αρχίζει την προετοιμασία για την πραγμάτωση αυτής της μεγάλης αποφάσεως. Και ξεκινά με
την πρεσβυτέρα του Ευσταθία ο αγώνας τους για να
στήσουν μια καινούργια ιερατική οικογένεια… Από
το 1974 συνεργάστηκε ως στέλεχος στη διοίκηση της

Ιεράς Μητροπόλεως και παράλληλα εφημέριος του
Μητροπολιτικού Ναού για τριάντα ολόκληρα χρόνια.
Έπεισε με τη μαρτυρία του ήθους του, της σοβαρότητάς του, της αφοσιώσεως στο καθήκον, του φρονήματος από το οποίο ενεπνέετο. Άφησε δείγματα ενός
αφοσιωμένου, εργατικού, έντιμου, ακέραιου κληρικού
στο πλευρό του Μητροπολίτου Ν. Σμύρνης Χρυσοστόμου και του μακαριστού εν συνεχεία Αγαθαγγέλου. Και για περίπου δύο χρόνια στο πλευρό της ταπεινότητός μου, γιατί πλέον η ασθένειά του, ιδιοπαθής και δύσκολη, έκαμψε τις δυνάμεις του…
»Ακολούθησε η μεγάλη και πικρή φάση της δοκιμασίας του. Πικρή για εμάς τους υπόλοιπους, που βλέπαμε, που παρακολουθούσαμε την κατάσταση της
υγείας του και λυπούμασταν γιατί ακόμη ο πατήρ Γεώργιος διέθετε πολλές δυνάμεις και πολλή διάθεση για να
προσφέρει, για να συνεχίσει τη διακονία του. Αλλά κι
εκείνος όμως – βλέπετε, ο καλός Θεός επιτρέπει και τη
δοκιμασία, αλλά, συν τω πειρασμώ, δίνει, όπως λέει ο
Απόστολος, και την έκβαση. Για τον ίδιο η φάση αυτή
της δοκιμασίας υπήρξε η περίοδος που τολμώ να πω
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ότι ανέβασε την ψυχή του σε ύψη πνευματικότητας.
Δεν έχασε την ελπίδα του, δεν κλονίστηκε η πίστη του,
δεν έφυγε από το πρόσωπό του το χαμόγελο, υπέμεινε
με καρτερία, υπομονή και ελπίδα στον Θεό τη δοκιμασία ως γνήσιος χριστιανός και αφοσιωμένος λειτουργός του Υψίστου. Και σε όλους εμάς που τον επισκεπτόμασταν, τον βλέπαμε, αντί με κάποιο τρόπο να του
δώσουμε ενίσχυση και κουράγιο, εκείνος ήταν που
ανεπιτήδευτα, όχι φτιαχτά, ενίσχυε και εξέπεμπε αυτή
την ελπίδα και την εμπιστοσύνη που ο χριστιανός και
πολύ περισσότερο ο λειτουργός της Εκκλησίας θα πρέπει να έχει προς τον Θεόν…
»Σήμερα στον Μητροπολιτικό μας Ναό, στην καρδιά της Μητροπόλεως Ν. Σμύρνης, όλοι μας αναπέμπουμε την κοινή δέηση προς τον Θεό και Πατέρα μας
να τον αναπαύσει. Να παρίδη εν τη αγάπη Του και τη
φιλανθρωπία Του ό,τι εκείνος ως ατελής άνθρωπος –
όπως εμείς– έπραξε ασύμφωνο με το θέλημά Του και
να τον ανυψώσει, να παραστεί στο ουράνιο θυσιαστήριο. Το παράδειγμά του, το ήθος το ιερατικό, το οποίο
ανέδειξε, η υπομονή, η ελπίδα και η καρτερία την οποία
επέδειξε, είναι μια γνήσια παρακαταθήκη για όλους
μας… Ο πατήρ Γεώργιος πορεύεται τη μακαρία οδό.
Και εμείς σήμερα, αύριο, ο Θεός γνωρίζει, ακολουθούμε. Τα χνάρια του ας είναι η κατεύθυνση για όλους μας.
Και η ελπίδα μας ότι θα έχει παρρησία ενώπιον του
Θεού μάς κάνει να του ζητάμε να εύχεται για μας, για
τη Μητρόπολή μας, για τον ιερό κλήρο της, για τη στήριξη της Αγ. Φωτεινής, την οποία για τρεις δεκαετίες
με όλες του τις δυνάμεις και με αφοσίωση υπηρέτησε.
»Γεωργίου πρεσβυτέρου, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενομένου, αιωνία η μνήμη».
Η ταφή του έγινε την ίδια μέρα στη γενέτειρά του.

Βιογραφικά στοιχεία και σταθμοί
της ιερατικής διακονίας του
Γεννήθηκε το 1936 στην Πουρναριά Γορτυνίας. Σπούδασε στην Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου και μετά
την αποφοίτησή του συνήψε γάμο με τη διδασκάλισσα Ευανθία Καράμπελα το 1961 στον Ι. Ν. Αγίου Κωνσταντίνου Ομονοίας. Από αυτόν το γάμο απέκτησε
τρία τέκνα. Στις 19 Μαρτίου 1961 χειροτονήθηκε Διάκονος στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών από τον Αρχιεπίσκοπο Θεόκλητο και στις 15 Δεκεμβρίου 1965
Πρεσβύτερος από τον Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ευστάθιο. Υπηρέτησε ως Διάκονος στον
Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Κυψέλης από τις 21 Μαρτίου έως
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τις 14 Δεκεμβρίου 1965 και εφημέριος στον Ι. Ν. Αγίου
Αθανασίου Θησείου από 16 Δεκεμβρίου 1965 έως τις
23 Μαρτίου 1970. Απεσπάσθη για ένα εξάμηνο στην
Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων (15 Αυγ. 1968-15 Φεβρ.
1969). Υπηρέτησε ως εφημέριος στον Ι. Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ηλιουπόλεως (23 Μαρτίου
1970-30 Νοεμβρίου 1974) και στον Ι. Ν. Αγίας Φωτεινής Ν. Σμύρνης (1η Δεκεμβρίου 1974-30 Απριλίου
2005). Το Μάιο του 1987 εχειροθετήθη σε Πρωτοπρεσβύτερο από τον Μητροπολίτη Ν. Σμύρνης Αγαθάγγελο.
Το 1973 του ανετέθη το λειτούργημα της Πνευματικής Πατρότητας. Το 1977 έλαβε Δίπλωμα του
Τμήματος Ιερατικής Επιμορφώσεως της Θεολογικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό
«Λίαν Καλώς» και το 1980 έλαβε Πτυχίο του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Λίαν Καλώς». Παράλληλα, πρόσφερε αόκνως τις υπηρεσίες του ως Υπεύθυνος στο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Απόρων Κορασίδων (ΕΙΠΑΚ) «Ο Άγιος Ανδρέας» της Ι. Μ. Ν. Σμύρνης.
Στις 5 Ιουνίου του 1996 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού
Αρχιερατικού Επιτρόπου μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου
2004. Έπειτα από γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας
Υγειονομικής Επιτροπής Αθηνών, απαλλάχθηκε από
τα εφημεριακά του καθήκοντα την 1η Μαΐου 2005.
«Διά την μετά ζήλου, φιλοτιμίας και αφοσιώσεως άσκησιν των καθηκόντων του τόσον ως Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, όσον και ως εφημερίου» ο Μητροπολίτης Ν. Σμύρνης κ. Συμεών τού εξέφρασε με έγγραφό του την άκρα ευαρέσκεια της Εκκλησίας και
της Ιεράς Μητροπόλεως.
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ΕΦΥΓΕ Ο ΠΑΠΑ-ΚΩΣΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΥ∆ΙΑΣ!
τις 13 Φεβρουαρίου 2013 έφυγε αδόκητα για την αιωνιότητα ένας σεμνός κληρικός, ένας φωτισμένος ποιμένας με ιδιαίτερα οργανωτικά, διανοητικά και ηθικά χαρίσματα, ο π. Κωνσταντίνος Τσουρέλης.
Γεννήθηκε το 1974 στη Λειβαδειά Βοιωτίας, όπου και
πέρασε τα παιδικά του χρόνια μέχρι την ολοκλήρωση των
γυμνασιακών του σπουδών. Το 1990 ενεγράφη στο Γενικό
Εκκλησιαστικό Λύκειο Κορίνθου, από το οποίο αποφοίτησε το 1993, διακρινόμενος κατά τα έτη της εκεί φοιτήσεώς
του για το εκκλησιαστικό του ήθος και φρόνημα, την επιμέλειά του και την τεράστια αγάπη του στη λειτουργική
ζωή.
Ακολούθως έμαθε τη ρουμανική γλώσσα και φοίτησε
για τρία χρόνια στη Θεολογική Σχολή του Βουκουρεστίου και κατόπιν, μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, εισήλθε στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Στις 6 Αυγούστου 2005 χειροτονήθηκε Διάκονος από
τον Μακαριστό Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής
κυρό Δαμασκηνό στην ακριτική Ροδόπη και συγκεκριμένα
στην Καρυδιά Κομοτηνής, τόπο καταγωγής της μητέρας
του, λαμβάνοντας το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους και τον
δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης. Από τότε μέχρι και την κοίμησή του υπηρέτησε στην όμορφη και παραδοσιακή ενορία της Καρυδιάς Κομοτηνής, τους κατοίκους της οποίας
αγάπησε σαν αληθινός Πατέρας αναλώνοντας κυριολεκτικά τον εαυτό του στην ποιμαντική, φιλανθρωπική, κοινωνική και εθνική προσφορά, πάντοτε προς δόξαν Θεού.
Η ιεροσύνη για τον μακαριστό π. Κωνσταντίνο Τσουρέλη ήταν πηγή δυνάμεως για προσφορά, γι’ αυτό και είναι κοινώς αποδεκτό πως η ξαφνική μετάστασή του άφησε στη μέση ένα υποδειγματικό έργο με πρωτοβουλίες
ανθρωπιάς, συσσίτια, εκδόσεις και ποικίλες εκδηλώσεις,
με σεβασμό πάντοτε στα ήθη και έθιμα της ευαίσθητης
αυτής περιοχής του Νομού Ροδόπης.
Με θάρρος, δύναμη και επιμονή σχεδίαζε δράσεις, μερικές από τις οποίες αξίζει να αναφερθούν, γιατί αποτελούν σημαντικούς σταθμούς της Ενορίας Καρυδιάς Κομοτηνής και παρουσιάζουν το μέγεθος του έργου που μέσα σε λίγα χρόνια επιτέλεσε ο ακάματος αυτός εργάτης
του Αμπελώνος του Κυρίου.
Το 2006 με πρωτοβουλία του π. Κωνσταντίνου Τσουρέλη ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος Αγάπης «Η Μεταμόρφωση
του Σωτήρος» της Ενορίας Καρυδιάς Κομοτηνής, που ως
σκοπό είχε τη δραστηριοποίηση των μελών του σε έργα της
Ενορίας και σε τομείς όπως η πρόνοια και η διοργάνωση
εκδηλώσεων, εορτών και προσκυνηματικών εκδρομών.
Από το 2007, με τη βοήθεια χορηγών, εξέδωσε περιοδικό με τον τίτλο Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, το
οποίο παρουσίαζε το έργο της Ενορίας και τη δραστηριότητα του Συνδέσμου Αγάπης, καθώς και θέματα θεολο-
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γικού, ιστορικού, κοινωνικού και ιατρικού περιεχομένου.
Το έτος 2008, με αφορμή τη συμπλήρωση 140 χρόνων
από την ίδρυση του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καρυδιάς, πραγματοποίησε με επιτυχία επετειακές εκδηλώσεις, στις οποίες υπήρξε τεράστια συμμετοχή
κόσμου.
Το 2009 επισκέφθηκε την Ενορία Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος Καρυδιάς ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπου τέλεσε Θεία Λειτουργία και τιμήθηκε για τη
συμπλήρωση σαράντα ετών ιεροσύνης από τον π. Κωνσταντίνο Τσουρέλη, ο οποίος ήταν η ψυχή του Συνδέσμου
Αγάπης. Επίσης, πραγματοποιήθηκε η αδελφοποίηση του
Συνδέσμου Αγάπης «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος»
Καρυδιάς με το Σύνδεσμο «Διακονία Αγάπης» Πριγκήπου.
Το 2012 πραγματοποιήθηκε η αδελφοποίηση του Συνδέσμου Αγάπης «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος» Καρυδιάς με το Σύνδεσμο Αγάπης του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λειβαδιάς.
Ο π. Κωνσταντίνος είχε επίσης την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Οσιακές και ασκητικές μορφές
της Εκκλησίας μας που μεταδιδόταν από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και
Κομοτηνής.
Η Ενορία της Καρυδιάς με πρωτοβουλία του π. Κωνσταντίνου Τσουρέλη όλα αυτά τα χρόνια πραγματοποίησε αρκετές προσκυνηματικές εκδρομές, όπως στα Ιεροσόλυμα, στην Αλεξάνδρεια και την Κωνσταντινούπολη.
Ο μακαριστός π. Κωνσταντίνος επιμελήθηκε ιδιαίτερα την αγιογράφηση και τη συντήρηση του Ιερού Ναού
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και των παρεκκλησίων
της Ενορίας της Καρυδιάς, τα οποία κατέστησε πραγματικά στολίδια για την περιοχή, δίνοντάς τους την αίγλη
και ομορφιά που τους αρμόζει.
Η αγάπη του π. Κωνσταντίνου προς το Οικουμενικό
Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως ήταν τεράστια
και του είχε γεννηθεί ο πόθος να αποσπαστεί εκεί για κά-
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ποιο διάστημα, προκειμένου να διακονήσει τη Μητρόπολη της Ορθοδοξίας, το μαρτυρικό Φανάρι και τους λιγοστούς χριστιανούς που με τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη και τους λοιπούς ιεράρχες και κληρικούς φυλάττουν πραγματικά Θερμοπύλες. Το όνειρό του αυτό δεν
πραγματοποιήθηκε όμως εξαιτίας της αιφνιδίου κοιμήσεώς
του, η οποία συνέβη στις 13 Φεβρουαρίου 2013, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, λόγω
μαζικής πνευμονικής εμβολής.
Ο μακαριστός π. Κωνσταντίνος Τσουρέλης ήταν δραστήριο μέλος της Ένωσης Αποφοίτων της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου και αν και διέμενε στην ακριτική
Ροδόπη πολλές ήταν οι φορές που έδινε το «παρών» στις
εκδηλώσεις της Ένωσης. Αγαπούσε ιδιαίτερα και το Εκκλησιαστικό Λύκειο Κορίνθου, για το οποίο μάλιστα είχε
κάνει εκτενές αφιέρωμα στο περιοδικό της Ενορίας του,
ενώ είχε παραστεί και στη συγκέντρωση αντιπροσωπείας
αποφοίτων από τις Ιερές Μητροπόλεις της Πελοποννήσου και του Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων Εκκλησιαστικής
Σχολής Κορίνθου, που είχε ως σκοπό τη δημιουργία παραρτημάτων αποφοίτων σε κάθε Ιερά Μητρόπολη της Πελοποννήσου.
Η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού π. Κωνσταντί-
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νου Τσουρέλη τελέστηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2013 στον
Ιερό Ναό που όλα αυτά τα χρόνια διακόνησε, από τον Τοποτηρητή της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνό, παρουσία πολλών
κληρικών, τοπικών αρχόντων και του πενθηφόρου λαού
της Ενορίας της Καρυδιάς Κομοτηνής. Παρέστη επίσης ο
τέως Διευθυντής του Εκκλησιαστικού Λυκείου Κορίνθου
κ. Βλάσιος Ανδρικόπουλος και ως εκπρόσωπος της Ένωσης Αποφοίτων ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Διονύσιος Καλογερόπουλος, κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυμπίας.
Η ψυχή του μακαριστού π. Κωνσταντίνου όσο ζούσε
ποτέ δεν επιθυμούσε τον έπαινο και την προβολή, γι’ αυτό
ας μας συγχωρήσει γι’ αυτές τις απλές γραμμές, αλλά έχουν
ως μοναδικό σκοπό να αποτελέσουν ένα μικρό μνημόσυνο
γι’ αυτό τον σπουδαίο και εργατικό κληρικό και από την
παρουσίαση του υποδειγματικού του έργου να γεννηθούν
μιμητές.
Καλό Παράδεισο και καλή Ανάσταση!
Γεώργιος Καψάλης,
Απόφοιτος Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Κορίνθου,
Θεολόγος, Φοιτητής Φιλοσοφίας του Παν. Πατρών

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΣ
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ
Με οδύνη πληροφορηθήκαμε την αιφνίδια κοίμηση
του ιερέως σας π. Κωνσταντίνου Τσουρέλη, ο οποίος
γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη της Λειβαδειάς
και τον οποίο γνωρίζαμε από μικρή ηλικία. Ένας νέος
ευγενικός, χαρούμενος, που εξέφραζε τον πόθο να ιερωθεί και να υπηρετήσει την Εκκλησία του Χριστού
και με τις σπουδές του και την όλη προετοιμασία του
καταρτιζόταν γι’ αυτό τον όμορφο και αληθινό στόχο.
Πολύ πριν της εκλογής μου εις Επίσκοπον τον συνήντησα ήδη κληρικό και του ευχήθηκα από την καρδιά μου και με ενημέρωσε ότι χειροτονήθηκε και διακονεί στην Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής, τόπο καταγωγής της μητέρας του, σ’ ένα όμορφο
χωριό, την Καρυδιά. Δε θα ξεχάσω τις τρεις επισκέψεις
του στη Μητρόπολη, τη μεταξύ μας επικοινωνία, το
καλαίσθητο περιοδικό που μου έστελνε, στο οποίο
αποτυπωνόταν η αξιόλογη πνευματική, ποιμαντική και
φιλανθρωπική διακονία του. Ιδιαίτερα πρόσεξα την
αγάπη των ενοριτών του που τον συνόδευαν και με
συγκίνησε η προσπάθεια του μακαριστού πλέον παπα-Κώστα να συμβάλει και να δημιουργήσει πνευματικούς δεσμούς της ενορίας του, της Καρυδιάς, με τη
γενέτειρά του, πετυχαίνοντας την αδελφοποίηση της
ενορίας του με την ενορία της Ευαγγελίστριας της πόλεως Λεβαδείας, κάτι που εκφράστηκε περίτρανα…

Λυπούμαι βαθύτατα που δε μου είναι δυνατόν να
παρευρεθώ στην εξόδιο ακολουθία και να εκφράσω
την τιμή και την αγάπη στον συντοπίτη μας αγαθό ιερέα Κωνσταντίνο που θα τον μνημονεύω με συγκίνηση στην Αγία Πρόθεση.
Καλή Ανάσταση, αγαπητέ μου παπα-Κώστα, αιωνία σου η μνήμη.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (01/01-31/12/2012)
ΕΣΟΔΑ
1. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
2. ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
3. ΔΩΡΕΕΣ

2.615,00
24,88
720,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΥΠΟΛ. ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.359,88
20.087,13
23.447,01

ΕΞΟΔΑ
1. ΕΛΤΑ
475,64
2. ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ
1.709,25
4. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΦΟΡΑ
3.594,83
5. ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ
2,49
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
5.782,21
ΥΠΟΛ. ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2012 17.664,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
23.447,01

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/11
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΨΕΩΣ
ΜΕΤΡΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

16.054,38
1.610,42
17.664,80

(ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΟΓ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 151/296112-14)
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2013
Ο Πρόεδρος

Ο Ταμίας

Αθανάσιος Ψυχογιός

Αντώνης Δαραδήμος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (01/01/2013-31/12/2013)
ΕΣΟΔΑ
1. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
2. ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
3. ΔΩΡΕΕΣ

ΕΞΟΔΑ
2.800,00 1. ΕΛΤΑ
500,00
20,00 2. ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ
1.800,00
500,00 3. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΦΟΡΑ
3.000,00
4. ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ
2,00
3.320,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
5.302,00
17.664,80 ΥΠΟΛ. ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2013 15.682,80
20.984,80
20.984,80

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΥΠΟΛ. ΤΑΜΕΙΟΥ 2012

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2013
Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Ψυχογιός

Ο Ταμίας

Αντώνης Δαραδήμος
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∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΡΟΣ
ΕΝΑΣ ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Το β΄μέρος της ομιλίας
του κ. Αθαν. Βουρλή
Για τις επιτυχίες και τις δραστηριότητες αυτές συνέβαλαν κατά τη γνώμη
μου οι εξής σημαντικοί παράγοντες:
α) Η όλη προσωπικότητα, κατάρτιση, ικανότητα, εργατικότητα και μεθοδικότητα τους καθηγητού μας Δημήτριου Παναγιωτόπουλου-Κούρου.
β) Οι πολλές πρόβες και η κατ’ ιδίαν
προετοιμασία (όπου χρειαζόταν) των
μελών του χορού, σε ώρες εκτός διδακτικού προγράμματος.
γ) Η επιμελημένη χειρόγραφη και
καλλιγραφημένη και κατ’ άτομο παΟ Καθηγητής κ. Αθανάσιος Βουρλής παρουσιάζει τη ζωή και το έργο
ραδιδόμενη μουσική ύλη της εκδήτου τιμώμενου καθηγητού μας.
λωσης.
δ) Η χρήση διπλών και τριπλών
ισοκρατημάτων, όπου η ψαλμωδία το επέτρεπε, ώστε το που έψαλλε –πάντα από διφθέρας– ήταν κλασικά και βατά, ώστε να είναι προσιτά και στα μέλη της χορωδίας των
αρμονικό άκουσμα να είναι πλήρες.
ε) Η με νότες και κατά συλλαβή του κειμένου κατα- μαθητών του. Τις τυχόν διασκευές του διέκρινε ο σεβαγραφή της πορείας των απλών ή σύνθετων ισοκρατημά- σμός της παραδόσεως και η προσήλωσή του στην απλότητα της σημειογραφίας των τριών Διδασκάλων. Η φωτων, για ακριβή πτώση και συνήχησή τους.
στ) Η διαλογική αξιοποίηση των καλλίφωνων μονω- νή του ήταν δυνατή, λυρική και λυγερή μπασοτενόρου,
δών και του χορού, ή των παιδικών φωνών και του χορού. γι’ αυτό και πολλές φορές καθοδηγούσε τη χορωδία και
ζ) To ποικίλο μουσικό επετειακό ή λειτουργικό ρεπερ- στα ψηλά και στα χαμηλά, ή ενίσχυε τα βαθιά ισοκρατήτόριο, στο οποίο υπήρχαν –κατά περίπτωση– βυζαντινοί ματα. Σίγουρα ήταν επηρεασμένος από τον τρόπο ψαλύμνοι, δημοτικά τραγούδια, συνθέσεις δημώδεις ή ελεύ- μωδίας του πατέρα του, αλλά δεν είχε το ηχόχρωμα της
φωνής εκείνου.
θερες του καθηγητή μας.
Πάντοτε αξιοποιούσε τα καλλίφωνα μέλη του χορού
η) Η εντυπωσιακή, κυριαρχική, προστατευτική, καθοδηγητική, επιβλητική και άριστη διεύθυνση του μεγα- δίδοντάς τους μονοφωνικούς ρόλους στην «Τιμιωτέρα»,
στα «Στιχηρά προσόμοια των Αίνων» και στα εμμελή ή
λοπρεπούς χοράρχου μας.
χύμα λειτουργικά και βιβλικά αναγνώσματα, ενισχύοντας
Και, τέλος,
θ) Η εν γένει συμπεριφορά του, η υπομονή και επιμο- έτσι το ζήλο, την προθυμία και το θάρρος των μικρών ψαλνή, η εύλογη παρατήρηση κι ο έπαινος, η καλλιέργεια της τών χορωδών. Στη Θεία Λειτουργία χρησιμοποιούσε –από
ευγενούς άμιλλας και η προβολή των καλυτέρων, η εν- το «Χειρουβικό» μέχρι και το «Κοινωνικό»– τον ήχο της
θάρρυνση και η προτροπή, ήταν τα μυστικά και φανερά Κυριακής. Έτσι, οι μικροί χορωδοί αποκτούσαν την πρακτική εμπειρία της οκτωήχου, των διαστημάτων και των
σημεία των επιτυχιών της χορωδίας του.
έλξεων, των ποικιλωνύμων ψαλτικών ειδών.

3. Πρωτοψάλτης
Στην Κόρινθο, ο Δημήτριος Παναγιωτόπουλος-Κούρος διεκρίθη και ως πρωτοψάλτης και χοράρχης του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού του Αποστόλου Παύλου.
Η ψαλμωδία του ήταν άκρως κατανυκτική, μεγαλοπρεπής, δωρική, ανεπιτήδευτη, σοβαρή και απλή. Τα μέλη

4. Οι μαθητές του
Oι μαθητές του, ύστερα από την άρτια επταετή διδασκαλία, την πρακτική εμπειρία και την επαρκή γνώση των
διατάξεων του Τυπικού, ήταν ικανοί να υπηρετήσουν στο
Ιερό Αναλόγιο υπεύθυνα και συγχρόνως να πραγματο-
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ποιήσουν περαιτέρω μουσικές σπουδές στα διάφορα Ωδεία
της εποχής εκείνης.
Για τη θαυμαστή μουσική κατάρτιση των μαθητών του
θα αναφέρω τα εξής περιστατικά:
α) Υπήρξαν μαθητές του, οι οποίοι εδίδασκαν βυζαντινή μουσική στους εκ μετεγγραφής προερχόμενους ιεροσπουδαστές που δεν εγνώριζαν μουσική, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να είναι σε θέση να ενταχθούν
στο μουσικό επίπεδο της τάξης τους και να γίνουν μέλη
των χορών των τάξεων ή του μεγάλου χορού της Σχολής.
β) Υπήρξαν άλλοι μαθητές, οι οποίοι είχαν την ικανότητα να μελοποιούν βυζαντινά μέλη ή θρησκευτικά και
άλλα άσματα, καθώς και να καταγράφουν εξ ακοής ψαλμωδίες και τραγούδια στη βυζαντινή ή την ευρωπαϊκή σημειογραφία.
γ) Υπήρξαν περιπτώσεις όπου μαθητές του τον αντικατέστησαν με τη δική του παραχώρηση, στη διεύθυνση
του μεγάλου χορού της Σχολής, σε επίσημες εκδηλώσεις.
Από τα προαναφερθέντα καταδεικνύεται το πολύμοχθο και πολύπλευρο διδακτικό και καλλιτεχνικό έργο του
αείμνηστου διδασκάλου που είχε άμεσα και αξιόλογα
αποτελέσματα.
Πάντοτε μας ετόνιζε, σε κάθε ευκαίρα, τη λειτουργική
αξία της σωστής και δη χορικής ψαλμωδίας, αλλά και την
οικονομική βοήθεια που θα είχαμε, αν ήμασταν καλοί
ψάλτες ή μουσικοί στα σχολεία. Μάθετε μουσική, επαναλάμβανε, για να έχετε ένα εφόδιο στη ζωή σας και για να
μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σας. Γι’ αυτό ήταν και
πολύ αυστηρή η συμπεριφορά και η βαθμολογία του προς
τους μαθητές εκείνους που ήταν μεν καλλίφωνοι, αλλά
όχι επιμελείς στο μάθημα της μουσικής.
Παροιμιώδης ήταν η υπομονή και η επιμονή του, στις
περιπτώσεις που κάποιοι μαθητές του είχαν μεν δυνατή ή
βαθιά φωνή, αλλά δεν είχαν «αυτί», όπως συνήθως λέμε
στη μουσική. Σε αυτές τις περιπτώσεις αφιέρωνε το χρόνο
του διαλείμματος και με την κατ’ ιδίαν εξάσκηση του μαθητού, συνοδεία του αρμονίου, κατόρθωνε σιγά σιγά να
διορθώσει το φυσικό του μειονέκτημα. Ενθυμούμαι συγκεκριμένη περίπτωση όπου, στο τέλος της προσπάθειας και
των δυο, ο μαθητής έγινε το βασικότερο στέλεχος της ομάδας βαθυφώνων ισοκρατών της χορωδίας της Σχολής.
γ. Στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή
To έτος 1962, δυστυχώς για εμάς, ο μουσικός μας,
Δημ. Παναγιωτόπουλος-Κούρος, ύστερα από ειδικό διαγωνισμό προσελήφθη ως καθηγητής της μουσικής στη
Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, στην οποία και
παρέμεινε μέχρι της συνταξιοδοτήσεώς του.
Στη Ριζάρειο, έχοντας ήδη αποκτήσει εμπειρία και φήμη άριστου καθηγητού, χοράρχου, μελοποιού, συνθέτου,
πρωτοψάλτου κτλ., συνέχισε ταπεινά και ευσυνείδητα το
θεάρεστο έργο του. Η νέα θέση τού έδωσε μεγαλύτερο
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κύρος, ευρύτερο πεδίο δράσεως και κοινωνική αναγνώριση. Χιλιάδες, ίσως, είναι οι ιεροσπουδαστές οι οποίοι
επέρασαν από τα χέρια του και σήμερα κατέχουν διάφορες
θέσεις στον ιερό κλήρο, στη Μέση Δημόσια και Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, στα Πανεπιστήμια, στα Αναλόγια
Ιερών Ναών κτλ., όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο
εξωτερικό. Ορισμένοι μαθητές του διαπρέπουν σήμερα
και στο δημοτικό τραγούδι.
Εκατοντάδες είναι οι μουσικές του εκδηλώσεις στις
επισημότερες αίθουσες εκδηλώσεων των Αθηνών και άλλων πόλεων, στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Για τους
Ριζαρείτες, αλλά και τον ίδιο, ήταν άκρως συγκινητικές οι
διάφορες λατρευτικές ευκαιρίες του ενιαυτού στον Ιερό
Ναό του Αγίου Νεκταρίου στη Ριζάρειο, όπου έψαλλε με
τη χορωδία της Σχολής, όλα τα χρόνια της υπηρεσίας του
εκεί.
Στις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων της Ριζαρείου γίνεται πάντοτε μνεία των δραστηριοτήτων της χορωδίας
και της συμβολής της στη λειτουργική ζωή των ιεροσπουδαστών. Είναι χαρακτηριστικό το κάτωθι απόσπασμα:
Η χορωδία της Σχολής, με την συμμετοχή της εις την
Θείαν Λειτουργίαν, τας εκδηλώσεις, τας τελετάς επ’ ευκαιρία των εθνικών και θρησκευτικών εορτών και τας εμφανίσεις της εκτός της Σχολής, όπου ελάμβανε μέρος μετά
από πρόσκλησιν αρχών και σωματείων, παρουσίαζεν εμφανή δείγματα της αρτίας συγκροτήσεώς της.
δ. Συγγραφικό έργο
Ο Δημήτριος Παναγιωτόπουλος-Κούρος, εκτός από
τη σπουδαία διδακτική και χορωδιακή προσφορά του,
μας άφησε και αξιόλογο συγγραφικό έργο, άλλο εκδεδομένο και άλλο ανέκδοτο. Στο ανέκδοτο ανήκει το μεγαλύτερο μέρος, κυρίως, από τις μελοποιητικές και συνθετικές του δημιουργίες. Στο εκδεδομένο, βυζαντινού λειτουργικού και κατηχητικού περιεχομένου, ανήκουν:
1) To Μουσικό Εγκόλπιον Ιερέως, Κόρινθος 1950 και
Αθήναι 1963.
2) Το Συλλογή ασμάτων κατηχητικού σχολείου, Κόρινθος 1953.
3) «Η Βυζαντινή Ιερά Υμνωδία (Αναστασιματάριο)»,
Κόρινθος 1954 και Αθήναι 1978. Βλ. Ριζάρειος Εκκλησιαστική Παιδεία, τ. Γ΄, εν Αθήναις 1984, σ. 373.
4) Ο «Ακάθιστος Ύμνος», Κόρινθος 1959 και επανέκδοση με επιμέλεια Διονυσίου Ηλιόπουλου, Αθήναι 2009.
5) Η Βυζαντινή Ιερά Υμνωδία (Θ. Λειτουργία), Αθήναι
1967 και
6) Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς, Αθήναι 1983 και επανέκδοση με επιμέλεια Διονυσίου Ηλιόπουλου, 2010.
Στο εκτενές ανέκδοτο έργο του συμπεριλαμβάνονται
οι εξής βασικές κατηγορίες:
α) Ορατόρια βιβλικού περιεχομένου, όπως Ο Απόστολος Παύλος (Κόρινθος 1951), Θρήνος (Ρόδος 1953), Ευ-
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ρήκαμεν τον Μεσσίαν (Αθήνα 1965)
και Ποιμένες ήσαν αγραυλούντες, Γ΄ μ.
(Αθήνα 1968) κτλ.
β) Εκφωνικά παραδείγματα εμμελούς απαγγελίας βιβλικών αναγνωσμάτων, ιερατικών εκφωνήσεων και
των γνωστών κειμένων του Αποδείπνου α) «Άσπιλε, αμόλυντε…» β)
«Kαι δος ημίν, Δέσποτα» γ) Διάφορα
εθνικά δημώδη άσματα δ) Διάφορα
επετειακά άσματα και ε) Η ακολουθία
του Αγίου Νεκταρίου, το Δοξαστικό
«Των Αγίων Πατέρων ο χορός» και οι
ψαλμοί KB΄ (22) και ΡΙΖ΄ (117).
Έχω την πληροφορία ότι το μεγαλύτερο ανέκδοτο μέρος των βυζαντινών και των άλλων δημιουργιών του
έχει περιέλθει στα χέρια αγαπητών του
Αρκάδων μαθητών, οι οποίοι θέλω να
πιστεύω ότι θα φροντίσουν να το περισώσουν και σύντομα να το εκδώσουν.
Στη μικρή μας έρευνα εντοπίσαμε
ακόμα δύο δημοσιεύματά του στους τόμους της Ριζαρείου
Εκκλησιαστικής Παιδείας. To ένα φέρει τον τίτλο «Στίχοι
εκ του ΡΙΖ΄ Ψαλμού, ψαλλόμενοι κατά την τελετήν της ρασοφορίας» και το άλλο «Οι διδάξαντες μουσικήν εις την
Ριζάρειον Εκκλησιαστικήν Σχολήν, 1844-1980», μια πολύ
ενδιαφέρουσα μελέτη.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ο καθηγητής μας Δημήτριος Παναγιωτόπουλος-Κούρος,
αφήνοντας πίσω του μια έντονη και ουσιαστική διδακτική και καλλιτεχνική προσφορά στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, αφυπηρέτησε από τη Ριζάρειο Εκκλησιαστική
Σχολή περί το έτος 1984 και έζησε το υπόλοιπο της ζωής
του αθόρυβα, ειρηνικά και ταπεινά, όπως ζούσε πάντα.
Έφυγε από τον παρόντα κόσμο στις 16 Ιανουαρίου του
2001 σε ηλικία 82 ετών. Έφυγε απόλυτα ικανοποιημένος
για την ακριβή επιτέλεση του καθήκοντός του προς την
πατρίδα και την Εκκλησία, και για τη μεγάλη του προσφορά προς διάσωση και διάδοση της εθνικής πολιτιστικής μουσικής μας κληρονομιάς.
Οι δύο Παναγιωτόπουλοι-Κούροι, πατήρ και υιός,
εκάλυψαν και εσφράγισαν, με την παρουσία και την ποικίλη δράση τους, ολόκληρο τον 20ό αιώνα.
Μακάρι να εμφανίζονται στον τόπο μας όμοιοι εργάτες του αμπελώνος του παραδοσιακού μουσικού μας πολιτισμού, για να μη χάσουμε την ταυτότητά μας. Ολοκληρώνω την εισήγησή μου με ένα απόσπασμα αφιερώματος
που έγραψε ο Ριζαρείτης μαθητής του, Δημήτριος Μακρής (θεολόγος-φιλόλογος), για το δάσκαλό μας Δημήτριο Παναγιωτόπουλο-Κούρο:
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Η χορωδία της Ένωσής μας εν δράσει

Το φαινόμενο «Κούρος» δεν το συναντάς συχνά. Εύκολα το πλησιάζεις, δύσκολα το ερμηνεύεις. Φιλοπονία και
εργατικότητα απαραδειγμάτιστη, υπομονή ιώβεια. Ανεκτικότητα, ευγένεια και αγάπη γιa τα παιδιά απροσμέτρητη,
θα έλεγα άπειρη […] απλός, άμεσος, ευθύς, ακέραιος και
προπαντός ακριβοδίκαιος. Ήταν όντως, συμπληρώνω εγώ,
ένας κατεξοχήν μουσικός της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως.
Στο σημείο αυτό, προτού εγκαταλείψω το βήμα, θα
ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους μουσικολογιωτάτους
Αιδεσιμ. π. Χρήστο Κυριακόπουλο και Δημ. Κυριακόπουλο για το παραχωρηθέν φωτογραφικό και βιβλιογραφικό
υλικό που χρησιμοποιήθηκε στη σύνταξη της παρούσης
εισηγήσεως, καθώς και τον Γεώργιο Γιαννακόπουλο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος επεμελήθη τη
φωτογραφική παρουσίαση και τη δακτυλογράφηση των
μουσικών κειμένων της εκδηλώσεως.
Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.
Κόρινθος, Κροκίδειος αίθουσα, Σάββατο 13/10/2012

η στηλη των αποφοιτων
«Γίνεσθε εις αλλήλους χρηστοί, εύσπλαγχνοι, χαριζόμενοι εαυτοίς καθώς
ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο υμίν» (Εφεσ. 4, 32)
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 ή στα γραφεία της Ένωσής μας, στη διεύθυνση: Τατοΐου 121, Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ. 14452.

ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Μια πολύ ευχάριστη είδηση ήλθε από τη μακρινή Βέροια και αφορούσε τη βράβευση του επί έτη εφημέριου Πρωτοπρεσβύτερου π. Παναγιώτη Χαλκιά, αποφοίτου της Σχολής, μέλους της Ένωσής μας.
Μας τη γνωστοποίησε ο ίδιος με την παρακάτω
επιστολή:
Φίλτατε Μιχαήλ, Χαίρε. Υγιαίνω, υγίαινε.
Το 2003 εκυκλοφόρησα το τέταρτο βιβλίο μου με τίτλο ΟΔΩΝΥΜΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ και με υπότιτλο: Πες μου
πού μένεις, να σου πω ποιος ή τι είναι. Πρόκειται για την
καταγραφή των οδών (638) και πλατειών (23) της πόλεως Βεροίας και την ιστορία τους (400 και πλέον σελίδες). Το εν λόγω βιβλίο σάς το είχα στείλει και το είχατε
σχολιάσει στο υπ’ αριθ. 11 φύλλο και στη σελ. 9 της ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ, κάπως όμως μπερδεμένα.
Για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, ομόφωνα (αρ. απόφ. 547/2012), αποφάσισε, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού των
100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης, να μου
απονείμει «Εύφημο Μνεία». Όπερ και εγένετο την 1510-2012, εις ειδικήν τελετήν.
Στους σημερινούς δύσκολους καιρούς που περνάμε,
το να απονείμει ομόφωνα «Εύφημο Μνεία» Δημοτικό
Συμβούλιο σε έναν κληρικό Β΄ βαθμού ιεροσύνης (έχει
σημασία αυτό), είναι ΕΙΔΗΣΗ.
Με πολλές ευχές
Θερμά συγχαρητήρια από μέρους ολόκληρου του
Δ.Σ. στον ακάματο ιερέα και φίλο, που γνωρίζουμε πολύ καλά το σπουδαίο έργο που έχει επιτελέσει στη Βέροια και το σεβασμό και την αγάπη που απολαμβάνει
από τους κατοίκους της, μικρούς και μεγάλους. Έχει
αναδειχθεί άξιος της ιερής αποστολής του και η βράβευσή του αυτή ήρθε σαν επιστέγασμα μιας καθ’ όλα
επιτυχημένης πορείας.
Από την πλευρά μας να του ζητήσουμε για άλλη

Η Δήμαρχος Βέροιας Χαρίκλεια
Ουσουλτζόγλου-Κωνσταντινίδου απονέμει την τιμητική
διάκριση στον σεβαστό ιερέα π. Παν. Χαλκιά.

μια φορά συγγνώμη για την μπερδεμένη παρουσίαση
του πολύ σημαντικού του βιβλίου. Παλιά μιλούσαν για
τον «δαίμονα του τυπογραφείου». Τώρα τι να πούμε; Ο
δαίμων του διαδικτύου μάς τα μπέρδεψε ή η αμέλειά μας
να εντοπίσουμε έγκαιρα το λάθος;
Μ.Π.Κ.
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Ο καθηγητής Ντιβάλ
Ο αγαπητός συμμαθητής μας Γεώργιος Φωτόπουλος μου έστειλε μια
σειρά φωτογραφίες για τις ανάγκες
του υπό έκδοση Λευκώματος της Σχολής. Ανάμεσα σε αυτές ξεχώρισα δύο,
που αναφέρονται σε μια θεατρική παράσταση που παρουσίασε η Σχολή
μας σε κινηματοθέατρο της Κορίνθου,
η οποία παίχτηκε τρεις φορές και προξένησε πάταγο σε ολόκληρη την πόλη! Ήταν ένα έργο του θεατρικού συγγραφέα Τζοβάνι Μάντζιο με τον τίτλο
Πιστεύω, το οποίο επιμελήθηκε ο αείμνηστος καθηγητής μας Νικηφόρος
Καχριμάνης και το παρουσίασε με τον
τίτλο Ο Καθηγητής Ντιβάλ!
Η υπόθεση του έργου αναφερόταν σε ένα σπουδαίο καθηγητή, τον
Ντιβάλ, που ήταν άπιστος και ζούσε
με την οικογένειά του σε ένα πολυτελές σπίτι κάπου στη Γαλλία. Ο γιος
του έπασχε από μια ανίατη ασθένεια
και όλες οι προσπάθειες να γιατρευτεί είχαν αποβεί άκαρπες. Κάποιος
τον συμβούλεψε να πάει προσκυνητής στην Παναγία της Λούρδης και
να προσευχηθεί στη θαυματουργή εικόνα της. Ο γιος, που είχε μυηθεί στον
χριστιανισμό κρυφά από τον πατέρα,
του ζήτησε την άδεια αλλά αυτός του
το απαγόρευε αυστηρά. Πλησίαζε η
μεγάλη ημέρα της εορτής της Παναγίας, όπου γίνεται η περιφορά της εικόνας Της μπροστά σε χιλιάδες κόσμο. Ο γιος, αψηφώντας την πατρική
απαγόρευση, φεύγει κρυφά. Φτάνει
στον τόπο της λιτανείας και καθώς
περνά η εικόνα από μπροστά του, γονατίζει και παρακαλάει θερμά την Παναγία να τον λυτρώσει από την ασθένεια. Ήταν τόση η πίστη του, που εκείνη τη στιγμή έγινε το θαύμα! Η Παναγία άκουσε την ειλικρινή προσευχή του και του δώρισε ξανά την υγεία.
Γύρισε στο σπίτι του και αφηγήθηκε
όλο χαρά το περιστατικό. Ο άπιστος
πατέρας, που είχε αποτύχει σε όλες
τις προσπάθειές του να τον κάνει καλά, κλονίστηκε για λίγο και στη συ-

νέχεια, μετανοημένος για την απιστία
του, αναφώνησε: «Κύριε, συγχώρησέ
με, είμαι δικός σου… Πιστεύω!…»
Κάπως έτσι ήταν η υπόθεση, όσο
μπορώ να θυμηθώ από το 1959 όπου
παίχτηκε το έργο στο κινηματοθέατρο ΗΛΕΚΤΡΑ της Κορίνθου σε τρεις
παραστάσεις: μία για το Γυμνάσιο Θηλέων, μία για το Αρρένων Κορίνθου
και μία για το κορινθιακό κοινό.
Ο τότε Διευθυντής της Σχολής
Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Πουλάκης,
ιδέα του οποίου ήταν να προβληθεί
η Σχολή με αυτό τον τρόπο, είχε προσφέρει γενναιόδωρα την ηθική συμπαράστασή του και βοήθησε ώστε
να αρθούν όλες οι δυσκολίες για το
ανέβασμα αυτής της παράστασης. Το
ίδιο ισχύει και για τον Πρόεδρο της
Σχολικής Εφορείας κυρό Προκόπιο,
Μητροπολίτη Κορινθίας.
Στις παραστάσεις αυτές είχαν παραστεί ο τότε Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών,
οι κορινθιακές Αρχές και πλήθος κόσμου. Το θέατρο ήταν και τις τρεις φορές κατάμεστο. Στο τέλος όλοι οι συντελεστές της παράστασης δέχτηκαν
τα συγχαρητήρια των επισήμων, ο δε
εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου, μεταξύ άλλων, είχε πει κάτι που το θυμάμαι ακόμη: Το έργο αυτό άξιζε παραπάνω από χίλια κηρύγματα! Η εφημερίδα της Κορίνθου Εθνικός Κήρυκας είχε γράψει πολλά εγκωμιαστικά
σχόλια, αφιερώνοντας στήλες της στη
θαυμάσια αυτή παράσταση. Ο ίδιος δε
ο κ. Φωτόπουλος μου αφηγήθηκε το
εξής: «Ο Εθνικός Κήρυκας έγραφε ότι
ο πρωταγωνιστής του έργου είναι μεγάλο ταλέντο, που πρέπει να εξελιχθεί (υπονοώντας να γίνει ηθοποιός).
Όταν το διάβασε ο αοίδιμος Μητροπολίτης Κορινθίας κυρός Προκόπιος,
τον κάλεσε και του είπε: Προτιμώ να
γίνεις μεγάλο ταλέντο στον άμβωνα!»
Βέβαια, τίποτε από τα δύο δεν έγινε.
Ο Γιώργος σταδιοδρόμησε ως εκπαιδευτικός και εργάστηκε για τις αλή-
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Σκηνή από την ιστορική παράσταση

Ο Μητρ. Κορινθίας Προκόπιος και ο Δ/ντής
της Σχολής Αρχ. Γρ. Πουλάκης

θειες του χριστιανισμού με συνέπεια
και ζήλο.
Για την ιστορία:
Κύρια πρόσωπα του έργου ήσαν:
Γεώργιος Φωτόπουλος: Καθηγητής Ντιβάλ
Ευαγγελάτος Ιωάννης: Γιος
Μιχαήλ Αντωνόπουλος: Ρενέ, συνάδελφος του Ντιβάλ
Αντώνιος Δαραδήμος: Άλλος συνάδελφος του Ντιβάλ
Κ. (;) Αναγνώστου: Υπηρέτης
Δίδαξε ειδικός δάσκαλος της Δραματικής Σχολής.
Τη Γενική Επιμέλεια είχε ο Καθηγητής Ν. Καχριμάνης.
Μ.Π.Κ.
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Από το συμμαθητή μας Μπάμπη Παπαδόπουλο λάβαμε την παρακάτω επιστολή-αίτηση και
τη δημοσιεύουμε. Ας τη λάβουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι. Εμείς, το Δ.Σ., ευχόμαστε να
ικανοποιηθεί σύντομα το αίτημά του.

πεύδω να ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου
«Χρόνια πολλά κι ευτυχισμένα και πλούσια, ευλογημένο από τον Θεό το 2013» στο Δ.Σ. και σε όλα
τα μέλη της Ένωσής μας. Μετείχα κατά το παρελθόν
ανελλιπώς στις εκδηλώσεις της Ένωσής μας και συνέβαλα στην ενότητα και την αδελφοσύνη όλων. Όταν
ανέλαβα το δεξιό ψαλτήρι του Ιερού Ναού Ιωάννου
του Θεολόγου Πλατάνου Ηλείας, ιστορικού ναού με
πολυπληθές ακροατήριο, τα πράγματα άλλαξαν και
πολλές φορές δεν ήμουν συνεπής στις υποχρεώσεις
μου. Επιθυμούσα και επιθυμώ να είμαι παντού και πάντα στις εκδηλώσεις και στις συναντήσεις μας. Η απόσταση και οι υποχρεώσεις μου προς το ναό δυσκολεύουν την παρουσία μου. Ιδιαίτερα στις μουσικές συναντήσεις μας για τον αξέχαστο δάσκαλό μας, τον
αείμνηστο Δημήτριο Παναγιωτόπουλο-Κούρο, λυπήθηκα σφόδρα που έλαμψα με την απουσία μου. Πάντοτε στις μουσικές μου εκτελέσεις χρησιμοποιώ τα
βιβλία του και τις γνώσεις που μου μετέδωσε. Μουσι-
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Η χορωδία μας ψάλλει στον Άγιο Ελευθέριο Αχαρνών.

κή εκτέλεση και ποιοτικά ασυνήθιστη όπως πάντοτε
μας το ζητούσε ο αλησμόνητος δάσκαλός μας.
Σκοπός της παρούσης είναι να αγγίξω τις λεπτές
χορδές του Δ.Σ. της Ένωσής μας και των μελών της,
προκειμένου να φανεί στο βάθος του τούνελ κάποιο
κενό ψαλτήρι Πρωτοψάλτου ή Λαμπαδάριου εγγύς
των Αθηνών και του λεκανοπεδίου για την ταπεινότητά μου.
Ζητώ συγγνώμη αν σας κούρασα. Μαζί με την αίτησή μου ταχυδρομώ και όλα τα χαρτιά μου που δείχνουν τις γνώσεις μου στη βυζαντινή μουσική, καθώς
και τους ναούς όπου έχω προσφέρει τις μουσικές μου
ικανότητες και τα πλούσια άσματά μου. Ομοίως σας
στέλνω και τη συνδρομή μου.
Ο αιτών
Μπάμπης Παπαδόπουλος
Καρυά Ηλείας, Τ.Κ. 27064
Τηλ.: 2624770080, Κιν.: 6982967959

Η ανάγνωση των ονομάτων των τεθνεώτων από
τον Σεβ. Μητροπολίτη Μαραθώνος κ. Μελίτωνα
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επικαιρα θεµατα

«…ΟΥ ΦΙΛΗΜΑ ΣΟΙ ∆ΩΣΩ ΚΑΘΑΠΕΡ Ο ΙΟΥ∆ΑΣ…»
του Δημ. Λ. Δρίτσα, Δρος Θεολογίας

η φράση του τίτλου μας ακούει ο
πιστός όταν μετά φόβου (=σεβασμού) Θεού προσέρχεται στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Τότε ο ιεροψάλτης απαγγέλλει εμμελώς και σε
αργό ρυθμό το λεγόμενο «Κοινωνικόν»: Του δείπνου σου του μυστικού
σήμερον, Υιέ Θεού, κοινωνόν με παράλαβε… Ευλόγως προβάλλει το ερώτημα: Πόσο συνειδητοποιούμε τη βαρύτητα αυτής της φράσης; Είτε ως
προϋπόθεση συμμετοχής του πιστού
στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας
εκλάβουμε το ου φίλημα σοι δώσω…
είτε ως υπόσχεσή του προς τον Χριστό ότι δε θα μοιάσει του Ιούδα, το
νόημα είναι ίδιο. Δηλαδή η εν λόγω
υπόσχεση ισούται με προϋπόθεση για
τη Θεία Κοινωνία. Ούτως ή άλλως και
οι δύο λέξεις σχετίζονται άμεσα με την
πίστη, με την αγάπη και με την ελευθερία του ανθρώπου.
Γεννάται λοιπόν το ερώτημα: Πώς
μπορούμε να αποφύγουμε την ομοιότητα με τον Ιούδα; Μια πρώτη απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα είναι με το
να αντικαταστήσουμε το «φιλί της
προδοσίας» με το «φιλί της αγάπης».
Πιο αναλυτικά, αυτό εκδηλώνεται με
την ανεπιφύλακτη και χωρίς δισταγ-
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μούς αποδοχή της θεανθρώπινης φύσης του Χριστού.
Ο πιστός χριστιανός δεν ανέχεται
να εκφράζονται κάποιοι αρνητικά ή
και απαξιωτικά για το πρόσωπο του
Χριστού. Με παρρησία και πειστικότητα υπερασπίζεται το περιεχόμενο
της πίστεώς του. Δεν «επιδοκιμάζει»
σιωπηρά ή από κακώς εννοούμενη
ντροπή θέσεις ή απόψεις που διατυπώνουν μερικοί σχετικά με τη σωτήρια επέμβαση του Χριστού στην ιστορία του κόσμου και του ανθρώπου.
Πέρα όμως από την παραπάνω
στάση και συμπεριφορά του, ο πιστός
χριστιανός προβαίνει και σε άλλες
θετικές ενέργειες με τις οποίες θα
αποδεικνύει έμπρακτα ότι δεν έχει
καμιά ομοιότητα με τον Ιούδα. Εκείνος ήταν «μαθητής» του Χριστού με
εισαγωγικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν
Τον είχε αποδεχτεί ως τον αναμενόμενο Μεσσία-λυτρωτή του κόσμου.
Ο χριστιανός, αντιθέτως, είναι πραγματικός μαθητής του Χριστού, αποδεχόμενος πλήρως και ανεπιφυλάκτως
το περιεχόμενο του Συμβόλου της Πίστεως. Ο υμνογράφος «περιγράφει»
ως εξής τον προδότη: Ιούδας ο δούλος και δόλιος, ο μαθητής και επίβου-

λος, ο φίλος και διάβολος, εκ των έργων
απεφάνθη. Ηκολούθει γαρ τω Διδασκάλω και καθ’ εαυτόν εμελέτησε την
προδοσίαν… (στιχηρόν ιδιόμελον της
Μ. Πέμπτης).
Ο χριστιανός, αντιθέτως, ανταποκρίνεται έμπρακτα στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των αληθινών μαθητών του Χριστού, όπως ο ίδιος τα
διατύπωσε: Εάν υμείς μείνητε εν τω
λόγω τω εμώ, αληθώς μαθηταί μου
εστέ… (Ιωάν. 8, 31) και: εν τούτω γνώσονται οι πάντες ότι εμοί μαθηταί εστέ,
εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις (Ιωάν.
13, 35). Επομένως, κάθε χριστιανός,
ως φορέας και εκφραστής αυτών των
χαρακτηριστικών, ακολουθεί ανελλιπώς στη ζωή του το υπόδειγμα του
Χριστού, οποίος έπαθεν υπέρ υμών,
υμίν υπολιμπάνων υπογραμμόν, ίνα
επακολουθήσητε τοις ίχνεσιν αυτού
(Α΄ Πέτρ. 2, 21).
Αυτά έχει κατά νουν ο πιστός χριστιανός προσερχόμενος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ενώ συγχρόνως συνειδητοποιεί αποφασιστικά το ου φίλημα σοι δώσω καθάπερ ο
Ιούδας… Η ζωή του επισφραγίζει αυτή την απόφασή του.

