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Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΚΑΙ Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ

Η7η Φεβρουαρίου 2015 θα μείνει στην ιστορία ως μία
από τις σημαντικότερες ημέρες της Ένωσης των

Αποφοίτων της Σχολής μας. Το φετινό προσκύνημα δεν
ήταν μόνο μια εκδήλωση ευλάβειας και προσήλωσης
στον Θεό ούτε αφορμή για συνάντηση με τους συσπου-
δαστές μας αλλά είχε και κάποιο θετικότερο και συγκι-
νητικότερο περιεχόμενο. Ήταν η μέρα που συγκεντρω-
θήκαμε «ομοθυμαδόν επί το αυτό» πάρα πολλοί συμμα-
θητές, ομογάλακτοι, για να τιμήσουμε αδελφούς που κα-

ταξιώθηκαν μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, έφθα-
σαν στον ανώτατο βαθμό της ιερωσύνης και πρόσφεραν
σπουδαίο έργο στην οργάνωση και την προκοπή της ποι-
μαίνουσας Εκκλησίας, γενόμενοι άξιοι «οικοδόμοι του οι-
κοδομήματός της» (Ά Κορ. 3,9) αλλά και της κοινωνίας.

Η απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης στόχευε στην απο-
νομή τιμής στους ζώντες Μητροπολίτες, που φοίτησαν
στη Σχολή μας, ως χρέος υψηλό και χάρη αντίχαρη προς
εκείνους για τους οποίους σεμνυνόμεθα όλοι.



Το πρωί τελέστηκε η ευχαριστηριακή σύναξη, αυτή τη
φορά στον περίλαμπρο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
Πειραιώς, όπου προϊστάμενος είναι ο Αντιπρόεδρος της
Ένωσης πρωτοπρεσβύτερος π. Ανδρέας Μαρκόπουλος.
Στην πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστάτησαν οι
Μητροπολίτες Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος,
ο Μαραθώνος κ. Μελίτων και ο Ύδρας, Σπετσών και Αι-
γίνης κ. Εφραίμ. Μέσα στο Άγιο Βήμα βρίσκονταν οι Μη-
τροπολίτες Καρπενησίου κ. Νικόλαος και Βερατίου, Αυ-
λώνος και Κανίνης κ. Ιγνάτιος. Συλλειτούργησαν οι ιε-
ρείς του Ναού και άλλοι διάκονοι και ιερείς, καθώς και ο
Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπό-
λεως Πειραιώς π. Νήφων Καπογιάννης, ο συμμαθητής
π. Δημήτριος Παπαχατζής κ.ά.

Μεγάλο πλήθος σπουδαστών της Σχολής παρέστη και
με τη δέουσα κατανυκτικότητα και ευλάβεια παρακο-
λούθησε την τελετή, έχοντας την αίσθηση της παρουσίας
του Θεού εκείνη την ώρα στον αγιασμένο εκείνο χώρο.

Έψαλε με πολύ μεγάλη επιτυχία η Χορωδία της Ένω-
σής μας με χοράρχη αυτή τη φορά τον κ. Δημήτριο Βε-
ρύκιο, συνεπικουρούμενο από τους καταξιωμένους Ιερο-
ψάλτες κ.κ. Αθαν. Παπαζαρή (Πρόεδρο του Συλλόγου
των Ιεροψαλτών Ελλάδος), Διον. Ηλιόπουλο, Αθαν.
Βουρλή, Γεώργ. Γιαννακόπουλο (ο οποίος επιμελήθηκε

τη συλλογή και την αναγραφή των ύμνων σε παρτιτού-
ρες), Νικ. Καλατζή, Πέτρο Νάκο, Μαν. Μαριδάκη, Φώτ.
Παπαγεωργίου, Μαν. Τρανούδη, Κων. Ζήκο, Δημ. Κυ-
ριακόπουλο, Δημ. Αργυρόπουλο. Η μεγαλοπρέπεια του
χώρου και οι αγγελικοί ύμνοι, που αποδίδονταν εξαιρετι-
κά, συντέλεσαν στη δημιουργία μυσταγωγικού κλίματος
και συνεπήραν όλους μας! Ήταν μια ευκαιρία να διαπι-
στώσουμε για άλλη μια φορά τη μεγάλη αξία της Βυζα-
ντινής Μουσικής, με το γλυκύ και τερπνό μέλος, το ευά-
ρεστο στην ακοή και συνάμα λιτό, σεμνό και απέριττο, το
σεμνοπρεπώς έντεχνο, όχι όμως περίτεχνο και επιτηδευ-
μένο, αλλά ιεροπρεπές και προσαρμοζόμενο στο κλίμα
της ορθόδοξης λατρείας…

Ακολούθησε το καθιερωμένο μνημόσυνο για τον
Ιδρυτή της Σχολής Αρχιεπίσκοπο και Αντιβασιλέα Δαμα-
σκηνό, τους κτήτορες, τους Διευθυντές, καθηγητές και
σπουδαστές της Σχολής, κληρικούς και λαϊκούς, που ανα-
παύθηκαν από τους κόπους και κατετάγησαν «εν σκηναίς
δικαίων».

Στη συνέχεια κατεβήκαμε στην υπέροχη αίθουσα του
Ναού, ένα τμήμα της οποίας έχει διαμορφωθεί σε εστια-
τόριο, για παροχή γευμάτων σε άπορους ενορίτες. Εκεί
υπήρχαν ροφήματα κάθε είδους και διάφορα άλλα γλυκί-
σματα και ορεκτικά.

Ακολούθως μεταβήκαμε στην αίθουσα εκδηλώσεων,
λαμπρά διακοσμημένη, όπου ο Πρόεδρός μας κ. Αθαν.
Ψυχογιός, με εμφανή συγκίνηση, καλωσόρισε τους πα-
ρευρισκομένους με τα παρακάτω λόγια:

Σεβασμιώτατοι,
Σεβαστοί Πατέρες,
Αγαπητοί Συμμαθητές,
Με έντονα συναισθήματα αγάπης και χαράς τα μέλη του

Δ.Σ. της Ενώσεώς μας, πιστοί στο έθιμό μας, σας υποδεχό-
μαστε στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου του Ι. Ν.
του Αγίου Νικολάου, με διπλό σκοπό.

Ο πρώτος είναι να κόψουμε την πίτα της Ενώσεώς μας
και να ανταλλάξουμε ευχές για το σωτήριο έτος 2015, καθώς
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επίσης και να πραγματοποιήσουμε τη Γενική μας Συνέλευ-
ση, όπως προβλέπει το καταστατικό της Ενώσεώς μας.

Οι συνάξεις μας, αγαπητοί συμμαθητές, αποτελούν ση-
μαντικές ευκαιρίες, για να ιδωθούμε, να συνομιλήσουμε, να
πλησιάσουμε ο ένας τον άλλο, αλλά και να αναπολήσουμε
τις αλησμόνητες εκείνες στιγμές του αμέριμνου μαθητικού
μας βίου στην Ε.Σ.Κ., όταν εμφορούμασταν από νεανικό εν-
θουσιασμό, ευγενείς προσδοκίες και υψηλά οράματα. Απο-
τελούν τον συνδετικό κρίκο των μελών της Ενώσεώς μας και
συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των μεταξύ μας σχέσεων.

Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει ιδιαιτέρως και
η επιτυχής και τακτική έκδοση του εντύπου μας «Η φωνή
των Αποφοίτων της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου».

Καρπός, δε, της όλης αγάπης που μας διακατέχει, και
της αγαστής συνεργασίας του Δ.Σ. και άλλων μελών της

Ενώσεώς μας, είναι η πρόσφατη, εμπλουτισμένη και επι-
καιροποιημένη έκδοση του εναίσιμου Λευκώματος, αντά-
ξιου προς την πανθομολογουμένη περιωπή της προσφιλούς
μας Σχολής.

Ο δεύτερος σκοπός της σημερινής συνάξεως είναι να τι-
μήσουμε τους εν ζωή συμμαθητές μας Ιεράρχες για τις υπη-
ρεσίες που προσέφεραν και προσφέρουν στην Ορθόδοξη
Εκκλησία και την κοινωνία, για τους οποίους όλοι οι από-
φοιτοι της Σχολής αισθανόμαστε υπερήφανοι.

Αυτοί είναι οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες:
Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προκόπιος, Καρ-

πενησίου κ. Νικόλαος, Ηλείας και Ωλένης κ. Γερμανός,
Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος, Γουμενίσσης,
Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κ. Δημήτριος, Βερατίου,
Αυλώνος και Κανίνης κ. Ιγνάτιος, Μαραθώνος κ. Μελίτων,
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Στιγμιότυπο από τη βράβευση των Μητροπολιτών.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας
κ. Αλέξανδρος κόβει την πίτα της Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Αθ. Ψυχογιός καλωσορίζει
τους Μητροπολίτες και τα μέλη της Γ.Σ.
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Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ, Θηβών και Λεβα-
δείας κ. Γεώργιος.

Αναγνωρίζοντας λοιπόν την προσφορά τους, τους απο-
νέμουμε διά διπλώματος την προσήκουσα ηθική ανταμοι-
βή, ευχόμενοι και περαιτέρω ευδόκιμη, καρποφόρα και
επωφελή ποιμαντορία.

Επίσης ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας τον Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο οποίος, μετά από
παράκληση του πατρός Ανδρέα Μαρκόπουλου, εφημερίου
του Ι. Ν. του Αγίου Νικολάου και αντιπροέδρου της Ενώσεώς
μας, ευγενώς και ολοθύμως παραχώρησε την αίθουσα αυτήν
για την υλοποίηση της εκδήλωσής μας, καθώς και τους ιε-
ρείς του Αγίου Νικολάου για τη φιλοξενία τους.

Σεβασμιώτατε, σας είμαστε ευγνώμονες και υπόχρεοι,
και σας ευχόμαστε «Πολλά τα έτη».

Ακολούθησε η βράβευση
Πρώτος έλαβε το τιμητικό δίπλωμα ο Άγιος Καρπε-

νησίου κ. Νικόλαος, ο οποίος, αφού μας ευχαρίστησε θερ-
μά για την τιμή που του έγινε, αναφέρθηκε στα της δια-
κονίας του στη Μητρόπολη Καρπενησίου.

Κατ’ αρχάς εξήγησε τη διαφορά μεταξύ του «διοικώ»
και του «ποιμαίνω» και τα εμπόδια που ορθώνονται για
να επιτευχθεί το δεύτερο. Αναφέρθηκε στις δυσχέρειες να
ποιμάνει τη Μητρόπολή του, λόγω των δυσκολιών πρό-
σβασης σε απομονωμένα χωριά, όπου μπορεί ο Μητρο-
πολίτης να προσεγγίσει μόνο με τη βοήθεια στρατιωτικών
οχημάτων!… Μίλησε για πολλά και κυρίως ανεμνήσθη
δυσκόλων ημερών κατά τη διάρκεια της μαθητείας του
στη Σχολή, όπως για τον κίνδυνο που ανά πάσα στιγμή

διέτρεχαν από τους αντάρτες, τη σταφίδα που τους μοίρα-
ζαν για να ζεσταθούν κ.ά.

Ακολούθησε, ανεβαίνοντας στο βήμα, ο Άγιος Μαντι-
νείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος, προσφωνώντας μας
«Αγαπητοί… ομοφάσουλοι» και δίνοντας έτσι μια εύθυμη
πλευρά της ζωής μας στη Σχολή.

Αναφέρθηκε κι αυτός στα μαθητικά του χρόνια και ευ-

«Βόμβος μελισσών ηκούετο και ουχί βοαί άτακτοι!» Βυζαντινή μελωδία γλυκύτατη, γεμάτη ιερή περιπάθεια.
Δοξολογία προς τον Ευλογητόν Κύριον.

Ο χοροστατών Μητροπολίτης Μαντινείας
κατά τη Μεγάλη Είσοδο.
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χαρίστησε την Ένωση για την τιμή που του προσφέρθηκε.
Επισήμανε ότι κι αυτός αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες
με τον Μητροπολίτη Καρπενησίου, λόγω της χειμαζομέ-
νης Μητρόπολής του από τις καιρικές συνθήκες. Εδώ, μας
είπε γελώντας, έχει «εννιά μήνες χειμώνα και τρεις βαρυ-
χειμωνιά!». Απαντώντας στον Άγιο Καρπενησίου βροντο-
φώναξε: «Οι κάμποι όμως βγάζουν άλογα και τα βουνά
λεβέντες». Και ο ίδιος με ένα παμπάλαιο «σκαραβαίο» προ-
σπαθεί με τη χάρη του Θεού να ανταποκριθεί στις ανάγκες
του ποιμνίου του, ο πληθυσμός του οποίου διαρκώς μειώ-
νεται. Χαρακτηριστικά είπε μεταξύ άλλων: «Έχω πολλούς
ιερείς αλλά λίγο λαό, λίγους γάμους και βαπτίσεις. Έχω
όμως πολλές… κηδείες και μνημόσυνα!… Ζούμε δύσκο-
λα χρόνια, ο Θεός όμως μας δίνει δύναμη».

Ο Άγιος Βερατίου Αλβανίας, αφού πήρε τον λόγο, επι-
σήμανε ότι σήμερα ζούμε το θαύμα της προνοίας του Θεού.
Τόνισε ότι καλύφθηκε γενικά από τους προλαλήσαντες.
Ευχαρίστησε για την τιμή που του έγινε και ανεμνήσθη
την πορεία του από τα μαθητικά χρόνια (σπούδασε τέσ-
σερα χρόνια τη Σχολή της Κορίνθου και τρία στην Πα-
τμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή) μέχρι σήμερα. Επισήμανε
ότι εκλέχτηκε επίσκοπος από την Ιερά Σύνοδο του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και χει-
ροτονήθηκε από τον Νικόδημο τον Γραικό σε ηλικία 60
ετών!… Δέχτηκε, όμως, το κάλεσμα, παρά τη μεγάλη ηλι-
κία του, «για να μη γίνει λιποτάκτης». Έκτοτε ποιμαίνει
τη Μητρόπολή του αντιμετωπίζοντας πάρα πολλές δυσκο-
λίες και προβλήματα. «Στις δυσκολίες όμως», είπε, «είναι
ο Θεός, ενώ στις ευκολίες ο άνθρωπος».

Τον διαδέχθηκε στο βήμα ο Άγιος Μαραθώνος κ. Με-

λίτων, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε θερμά το Δ.Σ., ανα-
φέρθηκε με συντομία στις σπουδές του στη Σχολή της
Κορίνθου και στις συνθήκες που επικρατούσαν τότε και
έδωσε το βάρος στη θητεία του στο σεπτό Πατριαρχείο
Ιεροσολύμων και ιδιαίτερα στα πέντε χρόνια που ήταν
Ηγούμενος σε μοναστήρι στη Γάζα, από το 1981 έως το
1986. Είπε χαρακτηριστικά ότι αυτά τα χρόνια θα του μεί-

Οι συλλειτουργήσαντες Αρχιερείς. Από αριστερά ο Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης κ. Εφραίμ, στο κέντρο
ο Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος και δεξιά ο Μητροπολίτης Μαραθώνος κ. Μελίτων.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ύδρας κ. Εφραίμ προσφέρει τα τίμια δώρα
στον πρώην πρόεδρο της Ένωσής μας κ. Σπ. Μεσσηνιώτη.
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νουν αξέχαστα σε όλη του τη ζωή. Επειδή ο χρόνος είχε
παρέλθει, δεν επεκτάθηκε και σε άλλα θέματα και παρα-
χώρησε τη θέση του στον Μητροπολίτη Ύδρας κ. Εφραίμ.

Ο Άγιος Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης
κ. Εφραίμ, μετά τις ευχαριστίες του προς το Δ.Σ., ανα-
φέρθηκε στην οικογενειακή του κατάσταση και στις δυ-
σχέρειες που αντιμετώπιζε. Ήταν ένας από τα… δεκαέ-
ξι(!) αδέλφια μιας υπερπολύτεκνης και πτωχής οικογέ-
νειας από την Κυψέλη Αιγίνης, που προσπάθησε να επι-
βιώσει σε πολύ δύσκολες συνθήκες, αφού δεν υπήρχαν οι
οικονομικές δυνατότητες για σπουδές! H μητέρα του,
που μεγάλωνε δεκαέξι παιδιά, δεν μπορούσε να συναι-
νέσει για σπουδές. Όμως ο ίδιος το ήθελε πολύ και πάλε-
ψε γι’ αυτό. Στην προσπάθειά του αυτή βρήκε αρωγό την
Εκκλησία, η οποία τον φρόντισε μέχρι να περατώσει τις
σπουδές του. Ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ
την Εκκλησία και τον Θεό που με σπούδασαν και με γα-
λούχησαν!»

Ο Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος,
με επιστολή του, αφού μας εξήγησε τους λόγους της απου-
σίας του (συμμετοχή στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιε-
ράς Μονής Οσίου Λουκά, της οποίας υπήρξε ηγούμενος
επί έντεκα χρόνια), «ευχαρίστησε εκ βαθέων για την αγά-
πη, την εκτίμηση και την καλή διάθεση του Δ.Σ. προς την
ταπεινότητά του» παρά το ότι θεωρεί πως «δεν έχει κάνει
κάτι αντάξιο αυτής της διακρίσεως, παρά μόνο ότι διακο-
νεί με τις πτωχές του δυνάμεις την αγία μας Εκκλησία».
Ζήτησε να μεταφέρουμε τις εγκάρδιες και ταπεινές ευχές
του σε όλους τους «πολυαγαπητούς» αδελφούς του.

Απουσίαζαν επίσης ο Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεα-
πόλεως και Θάσου κ. Προκόπιος και ο Μητροπολίτης

Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κ. Δημή-
τριος λόγω σοβαρών κωλυμάτων, χαιρέτισαν όμως την
εκδήλωση και ευχαρίστησαν το Δ.Σ. για την απόφασή
του να τιμήσει το έργο τους.

Από την τελετή του μνημοσύνου.

Ο Μητροπολίτης Μαραθώνος κ. Μελίτων ευλογών.
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Στιγμιότυπο από την τελετή βράβευσης. Σε πρώτο πλάνο οι τιμώμενοι Μητροπολίτες.

Η τελετή της βράβευσης έληξε. Τα μέλη της Ένωσής
μας καταχειροκρότησαν τους υψηλούς εκπροσώπους
τους, εκείνους που, ωραίοι την ψυχήν και ευθείς την καρ-
δίαν, με «πολλήν σύνεσιν –κατά τον Ιερόν Χρυσόστο-
μον– και πολλήν προ της συνέσεως την παρά Θεού χάριν
έλαβον και τρόπων ορθότητα και μείζονα ή κατ’ άνθρω-
πον αρετήν», ώστε να ίστανται άξιοι «οικονόμοι των Μυ-
στηρίων του Θεού» προ του Ιερού Θυσιαστηρίου, ποιμέ-
νες «καλοί» του πληρώματος της Εκκλησίας και υπερα-
σπιστές των άφθορων αξιών του Ελληνισμού και της Ορ-
θοδοξίας…

Αφού εγκρίθηκαν ο Προϋπολογισμός και ο Απολογι-
σμός των πεπραγμένων του Δ.Σ. παμψηφεί, η σεμνή τε-
λετή τελείωσε με την κοπή της πίτας της Ένωσης από τον
Σεβ. Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρο και με την
παρουσία των τιμώμενων Μητροπολιτών και του φιλόξε-
νου οικοδεσπότου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ,
ο οποίος παρέθεσε σε όλους μας γεύμα με πολλά και λίαν
απολαυστικά εδέσματα! Τον ευχαριστούμε πολύ για όλα
όσα έκανε. Προπάντων για τη συγκινητική προθυμία που
επέδειξε ώστε να μη μας λείψει τίποτε.

Ήταν μια ευλογημένη συνεστίαση, που αναμφίβολα
θα μείνει αξέχαστη σε όλους. Στο σημείο αυτό όλο το Δ.Σ.
αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει τον Αντι-
πρόεδρό μας π. Ανδρέα Μαρκόπουλο, προϊστάμενο του
Ναού, για τις προσπάθειες που κατέβαλε (και γνωρίζου-
με ότι ήσαν πάρα πολλές), ώστε η όλη τελετή να ολοκλη-
ρωθεί κατά τρόπο άψογο. Εγκαταλείψαμε τον ναό πλημ-
μυρισμένοι από υπέροχα συναισθήματα και στην ψυχή
και στο πνεύμα μας, πολλά ωφελημένοι.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ εν μέσω
του Μητροπολίτη Μαραθώνος Μελίτωνος και

του Ομ. Καθηγητού κ. Ηλία Οικονόμου.
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Στη διάρκεια της τελετής βράβευ-
σης των Μητροπολιτών μας δεν

αναφερθήκαμε εκτενώς στο έργο κά-
θε τιμώμενου «ίνα μη προσκρούσω-
μεν εις το ταπεινόν αυτού φρόνημα»,
παρόλο που γνωρίζουμε ότι όσα επαι-
νετικά λόγια κι αν ακούσουν, δε θα
πάψουν να επιτελούν ταπεινά το θεά-
ρεστο έργο τους σύμφωνα με τον λό-
γο του Ιερού Xρυσοστόμου: «Άγρυ-
πνον τοίνυν είναι χρη τον ποιμένα… και
ζέειν τω πνεύματι και πυρ πνέειν ως ει-
πείν και μάλλον στρατηγού και εν νυκτί
και εν ημέρα το στράτευμα περιιόντος
κάμνειν και διαπονείσθαι και την υπέρ
απάντων έχειν φροντίδα και μέριμναν».

Αρκεστήκαμε μόνο στα ακόλουθα
βιογραφικά σημειώματα:

Ο Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου
κ. Προκόπιος

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων,
Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προκόπιος
(κατά κόσμον Μιχαήλ Τσακουμάκας)
γεννήθηκε στο Βουνό Χίου. Εισήχθη
στην επτατάξιο Εκκλησιαστική Σχο-
λή Κορίνθου κατά το σχολικό έτος
1951-52, από όπου αποφοίτησε τον
Ιούνιο του 1958. Ακολούθως εισήχθη
στη Θεολογική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, της οποίας ανεδεί-
χθη πτυχιούχος το 1963, ενώ στο με-
ταξύ είχε χειροτονηθεί Διάκονος το

1960. Τον δεύτερο βαθμό της ιερω-
σύνης έλαβε το 1965. Υπηρέτησε επί
12 συναπτά έτη ως Ιεροκήρυκας της
Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου και
επί τριετία ως Καθηγητής της Εκκλη-
σιαστικής μας Σχολής. Έχει αναπτύ-
ξει αξιόλογη κοινωνική, πνευματική
και συγγραφική δράση διά της δημο-
σιεύσεως άρθρων και μελετών. Τον
Μάιο του 1974 εξελέγη Μητροπολί-
της στην Ι. Μητρόπολη Φιλίππων,
Νεαπόλεως και Θάσου, την οποία ήδη
επί τεσσαρακονταετίαν όλην θεοφι-
λώς και θεαρέστως διαποιμαίνει.

Ο Καρπενησίου κ. Νικόλαος
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Καρπενη-

σίου κ. Νικόλαος (κατά κόσμον Νικό-
λαος Δρόσος) γεννήθηκε στο Εμπο-
ρειό της Θήρας. Κατά το σχολικό έτος
1945-46 εισήχθη στην επτατάξιο Εκ-
κλησιαστική Σχολή Κορίνθου και απο-
φοίτησε τον Ιούνιο του 1952. Είναι
αξιοσημείωτο ότι από τους 102 μαθη-
τές, που εισήχθησαν το 1945, αποφοί-
τησαν μόνο 14, μεταξύ των οποίων και
ο άγιος Καρπενησίου. Ακολούθως φοί-
τησε στη Θεολογική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, της οποίας ανα-
δείχθηκε πτυχιούχος το 1956. Το 1958
χειροτονήθηκε Διάκονος και, ένα έτος
αργότερα, Πρεσβύτερος. Διακρίθηκε
για την ευδόκιμη δράση του υπηρετώ-

ντας στα Σέρβια της Κοζάνης ως Αρ-
χιερατικός Επίτροπος, Εφημέριος, Ιε-
ροκήρυκας, Κατηχητής και Ηγούμε-
νος. Τον Ιανουάριο του 1979 εξελέγη
πρώτος Μητροπολίτης της τότε νεο-
σύστατης Ι. Μ. Καρπενησίου, την
οποία έκτοτε επί τριακονταπενταετίαν
και πλέον θεοφιλώς και θεαρέστως
διαποιμαίνει.

Ο Ηλείας και Ωλένης κ. Γερμανός
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ηλείας και

Ωλένης κ. Γερμανός (κατά κόσμον
Ιωάννης Παρασκευόπουλος) γεννή-
θηκε στον Καρδαμά Ηλείας. Μετά
τις εγκύκλιες σπουδές στη γενέτειρά
του, το 1946 εισήχθη στην επτατάξιο
Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου, από
όπου αποφοίτησε τον Ιούνιο του 1953.
Ακολούθως σπούδασε Θεολογία στη
Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών, της οποίας αναδείχθηκε πτυ-
χιούχος το 1958. Τον Νοέμβριο του
1960 εκάρη μοναχός στην Ι. Μονή
Σκαφιδιάς και χειροτονήθηκε Διάκο-
νος και Πρεσβύτερος έναν μήνα αρ-
γότερα. Αρχικά υπηρέτησε ως εφημέ-
ριος σε ενορίες της γενέτειράς του,
ενώ το 1961 διορίσθηκε διαδοχικώς
Ιεροκήρυκας, Γενικός Αρχιερατικός
Επίτροπος και Πρωτοσύγκελλος της
Μητροπόλεως Ηλείας. Κατά τα έτη
1974-75 μετεκπαιδεύθηκε στη Γαλλία

ΟΙ ΤΙΜΩΜΕΝΟΙ
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επί θεμάτων ποιμαντικής. Έχει ανα-
πτύξει αξιόλογη κοινωνική και συγ-
γραφική δράση. Τον Μάρτιο του 1979
διορίσθηκε Ά Γραμματεύς της Ιεράς
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,
όπου υπηρέτησε έως τον Οκτώβριο
του 1981. Το ίδιο έτος εξελέγη Μητρο-
πολίτης στην Ι. Μητρόπολη Ηλείας,
την οποία έκτοτε θεοφιλώς και θεα-
ρέστως διακονεί.

Ο Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέ-
ξανδρος

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας
και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος (κατά
κόσμον Αλέξανδρος Παπαδόπουλος)
γεννήθηκε στο Πάπαρι Αρκαδίας. Ει-
σήχθη στην επτατάξιο Εκκλησιαστική
Σχολή Κορίνθου κατά το σχολικό έτος
1951-52 και αποφοίτησε τον Ιούνιο του
1958. Τυγχάνει πτυχιούχος της Θεολο-
γικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Το 1968 χειροτονήθηκε Διάκονος
και έναν χρόνο αργότερα Πρεσβύτε-
ρος. Διετέλεσε καθηγητής στην Τρίπο-
λη και Ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως
Μαντινείας και Κυνουρίας. Από το
1976 υπηρέτησε στην Ι. Σύνοδο ως
Γραμματεύς των Συνοδικών Δικαστη-
ρίων. Καρπός της αξιόλογης συγγραφι-
κής δράσεώς του είναι αγιολογικές με-
λέτες και το δίτομο ιστορικό έργο με
τίτλο «Ιστορία της Ι. Μητροπόλεως
Μαντινείας και Κυνουρίας». Τον Μάιο
του 1984 εξελέγη Μητροπολίτης Ναυ-
πάκτου και Αγ. Βλασίου, ενώ ακολού-

θως τον Ιανουάριο του 1995 κατεστά-
θη στην Ι. Μητρόπολη Μαντινείας και
Κυνουρίας, την οποία έκτοτε θεοφι-
λώς και θεαρέστως διαποιμαίνει.

Ο Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πο-
λυκάστρου κ. Δημήτριος

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γουμενίσσης,
Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κ. Δη-
μήτριος (κατά κόσμον Δημήτριος Μπε-
κιάρης) γεννήθηκε στο Λουτράκι Κο-
ρινθίας. Στην εξατάξιο Εκκλησιαστική
Σχολή Κορίνθου εισήχθη κατά το σχο-
λικό έτος 1962-63, απ’ όπου αποφοί-
τησε τον Ιούνιο του 1968. Σπούδασε
Θεολογία στη Θεολογική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών, της οποίας
αναδείχθηκε πτυχιούχος το 1972. Ακο-
λούθως διορίσθηκε καθηγητής στη
Μέση και στην Εκκλησιαστική Εκπαί-
δευση. Τον Σεπτέμβριο του 1975 χει-
ροτονήθηκε Διάκονος και τον Ιανουά-
ριο του επόμενου έτους Πρεσβύτερος
στην Καβάλα. Μεταξύ των ετών 1978-
1984 διακόνησε ως ιεροκήρυκας των
Ι. Μητροπόλεων Φιλίππων, Νεαπό-
λεως και Θάσου, καθώς και Λαρίσης
και Τυρνάβου, και έκτοτε έως το 1989
ως Πρωτοσύγκελλος της Ι. Αρχιεπι-
σκοπής Αθηνών. Διετέλεσε Καθηγού-
μενος της Ι. Μονής Ασωμάτων-Πετρά-
κη, Αντιπρόεδρος του Γενικού Φιλο-
πτώχου Ταμείου και του Ιδρύματος
Νεότητος, Διευθυντής Νεότητος της
Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών και πρώτος
Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθ-

μού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το
1989 εξελέγη Μητροπολίτης Λαρίσης,
ενώ το 1991 ετοποθετήθη στη Μητρό-
πολη Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και
Πολυκάστρου, την οποία έκτοτε θεο-
φιλώς και θεαρέστως διαποιμαίνει.

Ο Βερατίου, Αυλώνος και Κανίνης
κ. Ιγνάτιος

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Βερατίου,
Αυλώνος και Κανίνης κ. Ιγνάτιος (κα-
τά κόσμον Ιωάννης Τριάντης) γεννή-
θηκε στα Χώστια Θηβών της Βοιω-
τίας. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές στο
Σχολείο της γενέτειράς του, φοίτησε
επί τετραετία (1947-1951) στην Εκ-
κλησιαστική Σχολή Κορίνθου, από
την οποία, μετά την αποχώρηση του
τότε Διευθυντή Γεωργίου Τρουπάκη,
τον ακολούθησε και μετενεγράφη
στην Πατμιάδα Σχολή. Είναι πτυχιού-
χος της Θεολογικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού
Ωδείου Πειραιώς. Διετέλεσε επί δε-
καετία λαϊκός Ιεροκήρυκας της Ι. Αρ-
χιεπισκοπής Αθηνών. Τον Σεπτέμβριο
του 1967 χειροτονήθηκε Διάκονος και
τον επόμενο μήνα Πρεσβύτερος. Αμέ-
σως τοποθετήθηκε Αρχιερατικός Επί-
τροπος Θηβών, Καθηγούμενος της
Ι. Μονής Οσίου Λουκά μέχρι το 1976
και Εφημέριος του Ι. Μητροπολιτικού
Ναού των Θηβών. Περαιτέρω διετέλε-
σε Καθηγούμενος της Ι. Μ. Δομπούς
και Ιεροκήρυκας της Ι. Μητροπόλεως
Θηβών και Λεβαδείας, αναπτύσσο-
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ντας αξιόλογη συγγραφική δραστη-
ριότητα. Τον Ιούνιο του 1992 η Ιερά
Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου εξέλεξε αυτόν Μητροπολίτη της
τότε ανασυσταθείσης Αυτοκεφάλου
Εκκλησίας της Αλβανίας, αλλά, λόγω
της τότε καταστάσεως, μόλις το 1998
ενεθρονίσθη στο Βεράτι. Έκτοτε ο Σεβ.
διαποιμαίνει τη λαχούσα σε αυτόν πα-
ροικίαν θεοφιλώς και θεαρέστως.

Ο Μαραθώνoς κ. Μελίτων
Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης

Μαραθώνος κ. Μελίτων (κατά κόσμον
Βασίλειος Καβατσικλής) γεννήθηκε
στην Αθήνα. Εισήχθη στην επτατάξιο
Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου κα-
τά το σχολικό έτος 1958-59 και το 1962
μετέβη στα Ιεροσόλυμα, όπου υπηρέ-
τησε έως το 1986. Σπούδασε Θεολο-
γία στο Θεολογικό Ινστιτούτο Αγίου
Σεργίου Παρισίων. Το 1964 χειροτο-
νήθηκε Διάκονος και το 1967 έλαβε
τον δεύτερο βαθμό της ιερωσύνης.
Από το 1981 και επί μία πενταετία διε-
τέλεσε Ηγούμενος στη Γάζα. Από το
1986 διετέλεσε εφημέριος της Αρχιε-
πισκοπής Αθηνών, και επί πολλά έτη
Ιερατικός Προϊστάμενος και ανακαι-
νιστής του Ι. Ναού Αγ. Γεωργίου της
Ακαδημίας Πλάτωνος. Τον Ιανουάριο
του 1995 εξελέγη Τιτουλάριος Επίσκο-
πος της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επι-
σκοπής Μαραθώνος, Βοηθός Επίσκο-
πος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ενώ
τον Οκτώβριο του 2012 προήχθη σε

Τιτουλάριο Μητροπολίτη. Πρόσφατα
συμπλήρωσε είκοσι χρόνια ευδοκίμου
Αρχιερατείας.

Ο Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ.
Εφραίμ

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ύδρας, Σπε-
τσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ (κατά κό-
σμον Ευάγγελος Στενάκης) γεννήθη-
κε στην Κυψέλη Αιγίνης καταγόμενος
από υπερπολύτεκνη οικογένεια. Μετά
τις εγκύκλιες σπουδές στη γενέτειρά
του εισήχθη στην εξατάξιο Εκκλησια-
στική Σχολή Κορίνθου κατά το σχολι-
κό έτος 1962-63, από την οποία απο-
φοίτησε τον Ιούνιο του 1968. Το ίδιο
έτος εισήχθη στη Θεολογική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών, της
οποίας αναδείχθηκε πτυχιούχος το
1972. Τον Δεκέμβριο του 1973 εκάρη
μοναχός και χειροτονήθηκε Διάκο-
νος στην Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Ύδρας,
όπου παρέμεινε ως το 1976, και πρε-
σβύτερος το 1979. Υπηρέτησε ως προϊ-
στάμενος στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό
της νήσου και διετέλεσε Πρωτοσύ-
γκελλος της Ι. Μητροπόλεως. Υπη-
ρέτησε επίσης ως καθηγητής Μέσης
Τεχνικής Εκπαιδεύσεως, Διευθυντής
του Μουσείου Ιδρύματος Αιγίνης,
Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Νο-
σοκομείου Αιγίνης, Αρχιερατικός Επί-
τροπος Αιγίνης και Ηγούμενος της
Ι. Μονής Ζωοδόχου Πηγής Πόρου.
Τον Ιανουάριο του 2001 εξελέγη Μη-
τροπολίτης Ύδρας, Σπετσών και Αι-

γίνης, την οποία έκτοτε θεοφιλώς και
θεαρέστως διαποιμαίνει.

Ο Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Θηβών και

Λεβαδείας κ. Γεώργιος (κατά κόσμον
Γεώργιος Μαντζουράνης) γεννήθηκε
στα Αγγίδια της Νάξου. Μετά τις γυ-
μνασιακές σπουδές στη γενέτειρά του,
φοίτησε στις Εκκλησιαστικές Σχολές
Κορίνθου και Τήνου αλλά και στην
Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθη-
νών. Μετά την εις Διάκονον χειροτο-
νία του το 1976, υπηρέτησε επί εξαε-
τία στην ενορία του Αγ. Λουκά Πα-
τησίων. Παράλληλα φοιτούσε στη
Θεολογική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, της οποίας αναδείχθη-
κε πτυχιούχος το 1981. Το επόμενο
έτος χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος και
διορίσθηκε Ιεροκήρυκας της Ι. Μη-
τροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας, και
από το 1983 ως το 1987 Αρχιερατικός
Επίτροπος και Τομεάρχης της περιο-
χής Αλιάρτου. Από τον Οκτώβριο του
1987 ως την ημέρα της εκλογής του
ως Επισκόπου διετέλεσε Καθηγούμε-
νος της περίπυστης Ι. Μονής του
Οσίου Λουκά Βοιωτίας. Το 2002 διο-
ρίσθηκε μέλος της Συνοδικής Επι-
τροπής Χριστιανικών Μνημείων. Τον
Ιούνιο του 2008 εξελέγη Μητροπολί-
της Θηβών και Λεβαδείας, την οποία
έκτοτε θεοφιλώς και θεαρέστως δια-
ποιμαίνει.
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Τὸ πάθος τοῦ Χριστοῦ εἶναι μυστήριο1 ὑπὲρ «κατάλη-
ψιν». Τὸ προσεγγίζεις πιὸ πολὺ μὲ τὴν σιωπὴ παρὰ μὲ

«τὸν ἀνθρώπινο λόγο». Ὡστόσο, κάτι λίγα μπορεῖς νὰ
ψελλίσεις γι’ αὐτό, ὅπως τὸ ὅτι ξεκινάει ἀπὸ τὴν ἄχρονη
αἰωνιότητα καὶ βυθίζεται στὸ ἀτελεύτητο ἐσχατολογικό
της μέλλον, περαιτέρω ὅτι ὁ σταυρὸς τοῦ Κυρίου ἦταν
πολυδιάστατος καὶ, τέλος, ὅτι ο Χριστὸς ἄφησε ἕνα μερί-
διο δικῆς μας μετοχῆς στὸν σταυρὸ τὸν δικό του. Αὐτὲς τὶς
σκέψεις νὰ ἀναπτύξουμε λιγάκι, στὸν χῶρο ποὺ ἔχουμε στὴ
διάθεσή μας.

α. Ὑπεριστορικότητα τοῦ πάθους
Ἡ ἄποψη γιὰ τὴν ἱστορικὴ ἀλλὰ καὶ ὑπεριστορικὴ διά-

σταση τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ φαίνεται κάπως καινοτόμα.
Στὴν οὐσία ὅμως δὲν εἶναι. Ἴσως εἶναι δυσπρόσιτη στὴν
ἀνθρώπινη σκέψη μας. Ὄχι ὅμως παντελῶς ἀπρόσιτη.

Καὶ κατ’ ἀρχάς, ὡς πρὸς τὴν ἀφετηρία τῆς ἰδέας γιὰ τὸ
πάθος καὶ τὴ θυσία τοῦ Κυρίου, θὰ πρέπει νὰ τὴν ἀναζη-
τήσουμε μέσα στὴν ἄχρονη αἰωνιότητα. Ἀφήνω τὶς ἄλλες
μαρτυρίες τῆς Κ. Διαθήκης2 καὶ ὑπενθυμίζω μόνο τὴν Α΄
Πέτρου καὶ τὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη, ποὺ ἀνάγουν
τὴν ἀφετηρία αὐτὴ στὴν πρὶν τῆς δημιουργίας αἰωνιότη-
τα. Στὴν Ά Πέτρου3 διαβάζουμε ὅτι: «ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ
εἶχε προκαθοριστεῖ πρὶν ἀπὸ τὴ δημιουργία τοῦ κόσμου,
φανερώθηκε ὅμως, γιὰ χάρη τῶν ἀνθρώπων, τὰ τελευταῖα
χρόνια»· στὴν δὲ Ἀποκάλυψη4, ἀκοῦμε τὸν Ἰωάννη νὰ
λέει: «Τὸ θηρίο (ἐννοεῖ τὸν αὐτοθεοποιημένο αὺτοκράτο-
ρα) θὰ προσκυνήσουν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς γῆς, που τὸ ὄνο-
μά τους δὲ γράφτηκε στο βιβλίο τῆς ζωῆς τοῦ σφαγμένου
Ἀρνίου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου». Στὴν Κ. Διαθήκη παράλ-
ληλα βλέπουμε τὴν ἀγωνία (τὸν μετὰ τὴ θυσία δηλαδὴ
σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ) γιὰ τὸ ἂν ἡ θυσία του αὐτὴ θὰ ἐξα-
σφάλιζε στὸ διηνεκὲς τὴν πίστη τῶν ἀνθρώπων5 καὶ κυ-
ρίως διαπιστώνουμε ὅτι τὰ ἴχνη τῆς σταύρωσης συνο-
δεύουν τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ στὴν ἔνδοξή του κατά-
σταση, τὴν μετὰ τὸ πάθος. Βλέπουμε λ.χ. τὸν ἀναστημένο
Χριστὸ νὰ ὑποδεικνύει στὸν Θωμᾶ «τοὺς τύπους τῶν
ἥλων»6 μετὰ τὴν ἀνάσταση. Στὸ βιβλίο, δὲ, τῆς Ἀποκάλυ-
ψης παρατηροῦμε ὅτι ὁ Κύριος τῆς Ἐκκλησίας, «τὸ ἐσφαγ-
μένον ἀρνίον»7, φέρει τὰ σημάδια τοῦ σταυροῦ καὶ «ἐν τῇ
δόξῃ του», στὴ μετααναστάσιμη ἔνδοξη παρουσία του.

Ἀπὸ τὰ παραπάνω προκύπτει ὅτι τὸ πάθος τοῦ Υἱοῦ,
ὁ σταυρὸς του δηλαδή, δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἱστορικὸ γε-
γονός, ποὺ ἔλαβε χώρα μόνο «ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου», ἀλ-
λὰ καὶ γεγονὸς ὑπεριστορικό, ποὺ ἀνάγεται στὴν αἰωνιό-
τητα. Τὸ ἱστορικὸ πάθος συνεπῶς τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι
μιὰ αἰφνίδια (στιγμιαία) πράξη τοῦ Θεοῦ γιὰ μᾶς, ἀλλὰ ἡ
ἀπόληξη μιᾶς σειρᾶς ἐνεργειῶν ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ τὴν

αἰωνιότητα. Εἶναι τὸ μυστήριο τὸ προαιώνιο, «χρόνοις
αἰωνίοις σεσιγημένον»8 (ποὺ εἶχε δηλαδὴ καλυφθεῖ γιὰ
πολλοὺς αἰῶνες μὲ σιωπὴ ἀκόμη καὶ στοὺς ἀγγέλους) καὶ
«προεγνωσμένο»9 (ποὺ τὸ προγνώριζε μόνο ὁ Θεός) τὸ
ὁποῖο ἀνάγεται σὲ «χρόνο» πρὶν ἀπὸ τὸν χρόνο καὶ φα-
νερώνεται ἐν χρόνῳ. Μὲ ἄλλα λόγια μυστήριο ποὺ ἡ ἱε-
ρουργία του ἄρχισε πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς ἱστορίας καὶ
ἀπέβλεπε στὴν ἱστορία. Εἶναι τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ ποὺ «ἐν
σιγῇ» συνελήφθη προφανώς τότε ποὺ συνελήφθη, καὶ τὸ
σχέδιο τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου
καὶ ἀπέβλεπε στὴ σωτηρία του. Γι’ αὐτὸ ὁ σταυρὸς γενι-
κότερα, ποὺ φανερώνεται ἐν χρόνῳ, ἀπέβη τὸ ἐντελῶς
ἀναγκαῖο μυστήριο τοῦ Θεοῦ, διὰ τοῦ ὁποίου οἱ ἄνθρω-
ποι γίνονται «θείας κοινωνοὶ φύσεως»10.

Ἄμεση συνέπεια τῆς προηγούμενης θέσης εἶναι ὅτι ὁ

Ὁ πολυδιάστατος σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐμεῖς

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννη Γ. Σκιαδαρέση, Καθηγητού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (El Greko)
«Ὁ αἲρων τόν Σταυρόν αὐτοῦ».
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Χριστὸς εἶναι ἀπόλυτα καὶ ἐσαεὶ ταυτισμένος μὲ τὴ θυσία
καὶ μάλιστα μὲ τὸν σταυρὸ. Καταλαβαίνει, λοιπὸν, κανεὶς
ὅτι ἡ σταυρικὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι γεγονὸς ποὺ
καλύπτεται πλήρως ἀπὸ ἱστορικὲς μόνο παραμέτρους καὶ
συντεταγμένες· ἀλλὰ εἶναι μυστήριο ποὺ οἱ ἀπαρχὲς του
βυθίζονται στὴν αίωνιότητα, πρὸ τῆς ἱστορίας, καὶ ἁπλώ-
νονται σὲ ἀτελεύτητο βάθος μετὰ ἀπὸ αὐτὴν. Κατανοού-
με λοιπὸν καὶ μεῖς τὶ σημαίνει ἡ ἀποδοχὴ τοῦ πολιτεύμα-
τος τοῦ σταυροῦ ἀπὸ μᾶς καὶ ἡ σφράγιση τοῦ κορμιοῦ
μας μὲ τὸ σημείο τοῦ σταυροῦ.

β. Ἡ ἐν χρόνῳ φανέρωση τῆς σταυρικῆς θυσίας
Ὅμως ἡ φανέρωση τοῦ μυστηρίου τοῦ πάθους καὶ μά-

λιστα τοῦ σταυρικοῦ γίνεται ἐν χρόνῳ, μέσα στὸ πλαίσιο
τόσο τῆς δημιουργίας ὅσο καὶ κυρίως τῆς ἐν Χριστῷ ἀνα-
δημιουργίας, γιὰ νὰ μετέχουν οἱ ἄνθρωποι στὴ ζωὴ τοῦ
σταυροῦ ἀείποτε. Ἔτσι, τὸ διὰ σταυροῦ πολίτευμα καὶ μυ-
στήριο φανερώνεται «πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως» 11 στὴ
Βίβλο ἤδη ἀπὸ τὸ «ξύλο τῆς ζωῆς»12 ποὺ προτυπώνει τὸ
σταυρὸ ἤδη στὸν παράδεισο καὶ μέχρι τὸ πλήρωμα τοῦ
χρόνου ποὺ συντελεῖται στὴν ἐνανθρώπηση καὶ κορυ-
φώνεται στὸν Γολγοθᾶ. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ μὲν Π. Διαθή-
κη εἶναι γεμάτη μὲ προτυπώσεις καὶ σκιὲς τοῦ σταυροῦ,
εἶναι, θὰ ἔλεγα, πλήρης μὲ προεικονίσεις τοῦ μελλοντικοῦ
σταυρικοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ13· καὶ ἡ Κ. Διαθήκη εἶναι
πλήρης με τὴν προβολὴ τοῦ ἱστορικοῦ σταυροῦ τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ μὲ συνεχῆ διδασκαλία πρὸς τοὺς πιστοὺς γιὰ τὴν
ἀποδοχὴ καὶ ἐφαρμογὴ τοῦ πολίτευματος τοῦ σταυροῦ.

Ἀλλὰ καὶ στὸν ἐθνικὸ κόσμο φαίνεται ὅτι τὸ μυστή-
ριο τοῦ σταυροῦ δὲν ἦταν ξένο14. Προβαλλόταν καὶ σ’ αὐ-
τοὺς μυστικὰ καὶ ἀθόρυβα. Θα έλεγε κανείς ὅτι ἡ ἱστορία
γενικὰ τοῦ κόσμου χαράσσεται καὶ διαγράφεται ἀπὸ τὸν
σταυρὸ τοῦ Κυρίου. Μὲ ἄλλα λόγια, ὅτι ὁ κόσμος ὅλος
εἶναι σφραγισμένος, ἀπὸ τὸ ξεκίνημά του ὣς τὸ ἀτελεύ-
τητο τέλος του, μὲ τὸν σταυρό. Ἔχει ἀπόλυτο δίκιο λοιπὸν
ὁ ἄγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὅταν λέει ὅτι: «ὁ τοῦ Χριστοῦ
σταυρὸς προανεκηρύττετο καὶ προετυποῦτο ἐκ γενεῶν
ἀρχαίων».15

γ. Ἡ πορεία τοῦ Θεανθρώπου ὣς τὸν Γολγοθᾶ: ἕνας
πολυδιάστατος σταυρός

Ὅμως ὁ σταυρὸς καὶ ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ προβάλλει
κυριολεκτικὰ καὶ δυναμικὰ στὴν Κ. Διαθήκη. Ὅλη ἡ ἱστο-
ρία τῆς ἐνανθρώπησης-κένωσης τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕνας
σταυρὸς καὶ μάλιστα πολυδιάστατος16. Τὸ πρόσωπο καὶ ἡ
ζωὴ τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν ἐρχομό του στὴ γῆ ὥς τὴν τε-
λευταία του πνοὴ πάνω στὸν σταυρὸ ἦταν πραγματο-
ποίηση τοῦ προαιώνιου σχεδίου τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτη-
ρία τοῦ κόσμου, μέσῳ τῆς θυσίας του καὶ δεῖ τῆς σταυ-
ρικῆς. Σ’ αὐτὸ τὸ σχέδιο ὁ Χριστὸς εἶναι «τὸ ἐσφαγμένο ἀρ-
νίον», ὁ πρὸς θυσίαν «ἄμωμος καὶ ἄσπιλος ἀμνός»17 (ὅπως
ἔπρεπε νὰ εἶναι τὸ πρὸς θυσίαν ζῶο), «ὁ προεγνωσμένος
μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερωθεὶς δὲ ἐπ’ ἐσχάτων
τῶν χρόνων».

Νὰ παρακολουθήσουμε δι’ όλίγων ἐγγύτερα τὸν πο-
λυδιάστατο αὐτὸ σταυρὸ καὶ τὸ πολύπλευρο πάθος τοῦ
Χριστοῦ ἀπό τὴ γέννησή του δηλαδὴ ὡς θεανθρώπου καὶ
μέχρι τὸν Γολγοθᾶ, σημειώνοντας κατ’ ἀρχάς αὐτὸ ποὺ
ἀκοῦμε ἀπὸ τὴν παράδοση, ὅτι δηλαδὴ τὸ πρώτο κατα-
σκεύασμα τοῦ μικροῦ Χριστοῦ στὸ ἐργαστήρι τοῦ Ἰωσήφ
ἦταν ἕνας σταυρός, ἀντίληψη ποὺ θέλει τὸν Χριστὸ ἀπὸ
τὸ ξεκίνημα τῆς ζωῆς του ἐναγκαλισμένο μὲ τὸν σταυρό.
Περαιτέρω ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, ὅπως διαγράφεται στὴν Κ.
Διαθήκη, ἦταν ὄντως ὁλόκληρη ἕνας σταυρός. Σταυρὸς
γιὰ τὸν Χριστὸ ἦταν, λ.χ., ἡ ἀφιλόξενη καὶ γεμάτη ὑπόνοιες
ὑποδοχή ποὺ τοῦ ἐπεφύλαξε ὁ κόσμος στὴ γέννησή του.
Σταυρὸς διαρκὴς ἦταν ἡ μὴ κατανόησή του ἀπὸ τοὺς δι-
κούς του, τοὺς οἰκιακούς. Σταυρὸς ἦταν ἡ ἀπόρριψη καὶ
μόνιμη πολεμικὴ ποὺ δεχόταν ἐκ μέρους τῶν θρησκευ-
τικῶν κυρίως ἡγετῶν τοῦ λαοῦ του. Σταυρός ἐπίσης ἦταν
ἡ ἀδυναμία κατανόησης καὶ συμπόρευσης τῶν μαθητῶν
του μὲ τὸν δάσκαλό τους. Σταυρὸς, τέλος, κορύφωση καὶ
ἀκρότητα ἦταν ἡ σωματικὴ καὶ κυρίως πνευματικὴ ὀδύνη
τοῦ ἱστορικοῦ σταυροῦ τοῦ Γολγοθᾶ. Σταυρὸς λοιπὸν δὲν
ἦταν γιὰ τὸν Χριστὸ μόνο τὸ ἀποτέλεσμα τῆς προδοσίας
τοῦ Ἰούδα ἢ τὸ στιγμιαῖο γεγονὸς μόνο τοῦ Γολγοθᾶ, ἀλλὰ
ὅλη ἡ ἱστορικὴ παρουσία του ἐπὶ τῆς γῆς.

δ. Ἡ ἐπανάληψη τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ στὴ λει-
τουργία μας καὶ στὴν καθημερινότητά μας

Ἐπανάληψη καὶ ἐπικαιροποίηση τοῦ πολυδιάστατου
σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὸν ὁποῖο μιλήσαμε πιὸ πάνω,
συντελεῖται στὴν ἐκκλησία μας κάθε φορά ποὺ ἱερουρ-
γοῦμε πάνω στὸν κόσμο τὴ θεία εὐχαριστία. Στὴν πράξη
αὐτὴ ὁ Χριστὸς εὐχαριστεῖ καὶ αὐτοπροσφέρεται στὸν
Πατέρα «κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα» καὶ μεῖς μετέχουμε
στὴν εὐχαριστία καὶ τὴν προσφορὰ, μὲ τὸ νὰ ἐπαναλαμ-
βάνουμε στὴ ζωή μας τὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν προ-
σφορά του, διὰ τοῦ δικοῦ μας σταυροῦ. Ἔτσι ἡ εὐχαριστία
καλλιεργεῖ καὶ ἀναπτύσσει τὴν ἐσωτερικὴ ζωὴ τοῦ κάθε
προσώπου χωρὶς νὰ ὁδηγεῖ σὲ αὐτισμὸ καὶ ἐσωστρέφεια.
Ἀντίθετα μᾶς καλεῖ νὰ ὑπάρχουμε κατὰ τὸν τρόπο τοῦ
Χριστοῦ, ἀπελευθερωμένοι ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας σὲ μία ζωὴ
προσφορᾶς πρὸς ὅποιον καὶ ὅ,τι κεῖται ἔξω ἀπό μᾶς καὶ
εἶναι τοῦ Θεοῦ δημιουργία καὶ περιουσία. Ἔτσι τὸ μυστή-
ριο τῆς εὐχαριστίας δίνει νόημα στὸ μυστήριο τῆς ὕπαρ-
ξής μας.

Πιὸ συγκεκριμένα: Ἡ θυσία καὶ ὁ σταυρὸς τοῦ Χρι-
στοῦ, ἂν καὶ εἶναι ὁ μέγας πειρασμὸς γιὰ τὴν ἀνθρώπινη
λογική καὶ μυστήριο ἄκρας ἀντινομίας, μοῦ ὑποβάλλει
τὴν ὑπερνίκηση τοῦ ἐγώ μου καὶ τὴ σταύρωση τοῦ ναρ-
κισσισμοῦ μου. Μάχεται τὴν αὐτοειδωλοποίησή μου. Μὲ
ἀποτρέπει ἀπὸ ἐξουσιαστικὲς τάσεις μέσα στὸ σπίτι μου,
στὸν χῶρο δουλειᾶς μου, στὸν εὑρύτερο κοινωνικὸ χῶρο.
Μοῦ ἐμπνέει μόνιμη, ἑκούσια καὶ οὐσιαστικὴ διάθεση
προσφορᾶς καὶ διακονίας. Μοῦ ὑποβάλλει ἕνα συνεχὲς
ἄδειασμα χώρου μέσα μου γιὰ νὰ χωρέσει ὁ ἀδελφός. Μὲ



Απρίλιος 2015 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου 15

παρακινεῖ σὲ μιὰ διαρκῆ πάλη κατὰ τῆς ἀδιαφορίας ἔνα-
ντι τοῦ συνανθρώπου, κατὰ τῆς ἐκμετάλευσής του, κατὰ
τῆς ἀπληστίας μου. Ὁ σταυρὸς εἶναι ἑνας κανόνας ἀντιε-
γωϊστικός. Σκοτώνει τὴν ἰδιοτέλεια, τὴν ἐγωπάθεια καὶ
τὴ φιλαυτία μου ποὺ εἶναι ἕνας ζωόμορφος θάνατος. Γεν-
νάει ταπεινὸ φρόνημα καὶ υπακοὴ κατὰ τὸ πρότυπο τοῦ
Χριστοῦ, ποὺ δωρίζει ζωὴ καὶ περισσὸν ζωῆς. Ὁ σταυρὸς
τοῦ Χριστοῦ μὲ καλεῖ νὰ μὴν εἶμαι σκλάβος τῶν ἀντικει-
μένων τοῦ κόσμου τούτου. Μοῦ δείχνει τὴν ἀνεπάρκειά
τους καὶ τὴ δυνατότητα νὰ εἶναι ἐπαρκῆ μόνο ἂν κατα-
νοοῦνται στὴν πληρότητα τοῦ Θεοῦ. Μοῦ δείχνει ὅτι ὁ
κόσμος, μὲ ὅλες του τὶς ὀμορφιές, παίρνει θετικὸ νόημα
ἂν τὸν βλέπουμε ὄχι σὰν τὴν τελικὴ πραγματικότητα ἀλ-
λὰ ὡς ὁδὸ πρὸς αὐτήν. Μὲ θέλει ἐλεύθερο ἀπὸ ποικίλους
πειρασμοὺς εὐτυχίας καὶ ἀπόλαυσης ποὺ συχνὰ κατα-
βροχθίζουν τὴν ἐλευθερία μου. Ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ μὲ
καλεῖ νὰ τὸν ἀποδεχτῶ καὶ νὰ τὸν υἱοθετήσω στὴν προ-
σωπική μου ζωὴ, ὄχι γιὰ νὰ τὸ παίξω ἥρωας, ἀλλὰ γιὰ νὰ
σωθῶ δι’ αὐτοῦ. Ὁ σταυρὸς, τέλος, τοῦ Χριστοῦ μὲ καλεῖ
νὰ ζῶ τοὺς σταυροὺς καὶ τὶς ὀδύνες τῆς καθημερινῆς μου
ζωῆς ὡς ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ καὶ ὡς εὐκαιρίες ἐξαγνισμοῦ,
ἀνάνηψης καὶ τελείωσης, καὶ ὄχι ὡς αἰτίες ἀγανάκτησης,
μιζέριας, ἐπιθετικότητας κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ βαρυγκό-
μιας κατὰ τοῦ Θεοῦ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Ὑπὸ τὸν ὅρο «μυστήριο» νοοῦμε ἕναν τρόπο ἐνέρ-

γειας τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.
2. Πρ. Ἀπ. 2,23. 4,28, (Ρωμ. 16,25), Ἐφ. 1,4, Κολ.1,26,

Ἑβρ. 9,26.
3. Ά Πέτρ. 1,20.
4. Ἀποκ. 13,8.
5. Λκ. 18, 8b.
6. Ἰω. 20, 25.
7. Ἀποκ. 5,6̇ 12 κτλ.
8. Ρωμ. 16,25.
9. Ά Πέτ. 1,20.

10. Β́ Πέτ. 1,4.
11. Ἑβρ. 1,1.
12. Γέν. 2,9a.
13. Μιὰ εἰκόνα γιὰ τὴν πληθωρικὴ προτύπωση τοῦ

σταυροῦ στὴν Π. Διαθήκη μπορεῖ νὰ βρεῖ κανεὶς στὸ ἔργο
τοῦ ἀείμνηστου καθηγητῆ Σ. Σάκκου, Ὁ Σταυρὸς στὴν
Παλαιὰ Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2005.

14. Βλ. λ.χ. Ἰουστίνου, Α΄ Ἀπολογία 40,51, ὅπου παρα-
τίθεται ἀπόσπασμα τοῦ Πλάτωνα (Τίμαιος, 30,β) στὸ
ὁποῖο φαίνεται γνωστὸς ὁ σταυρὸς τοῦ πάθους στοὺς
Ἔλληνες. Βλ. καὶ τὴν τριλογία τοῦ Αἰσχύλου γιὰ τὸν Προ-
μηθέα.

15. P G 151, 124.
16. Γιὰ περισσότερα βλ. τὴ μελέτη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

Ἀμερικῆς Δημητρίου Τρακατέλη, Ἐξουσία καὶ Πάθος, Ἀθή-
να 1983.

17. Ά Πέτρ. 1,19.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΙΟΝ ∆ΩΡΟΝ
ΘΑΥΜΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ

Του Σπυρ. Μεσσηνιώτη, Θεολόγου-Νομικού, Πρώην Προέδρου της Ένωσής μας

Ηελληνική γλώσσα είναι το ανυπέρβλητο αγαθό, το δώ-
ρο του Θεού στους Έλληνες. Τους κρατεί ενωμένους

4.000 χρόνια. Τους ανέδειξε πηγή πολιτισμού στην οικου-
μένη και αποτελεί τη μεγαλύτερη προσφορά στο Γένος.

Είναι η γλώσσα που υπερβαίνει τα όρια του χώρου και
του χρόνου. Είναι η γλώσσα της έκφρασης του ανθρώπι-
νου πνεύματος για τα πιο σημαντικά και διαχρονικά θέ-
ματα, τις βασικές έννοιες της ανθρώπινης σκέψης και του
πολιτισμού και τις ανθρώπινες αξίες.

Είναι η γλώσσα του ρυθμού και του κάλλους της ευ-
φυΐας. Μια σκέψη μπορεί να διατυπωθεί με άνεση και χά-
ρη στην ελληνική γλώσσα, ενώ γίνεται δύσκολη στις άλ-
λες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Είναι, επίσης, ο πλούτος της Ορθόδοξης Εκκλησίας,
διότι μαζί με την πίστη έγινε γλώσσα αγία και επομένως
είναι μεγάλο αγαθό και θησαυρός για το έθνος μας. Στην
ελληνική γλώσσα μεταφράστηκε η Π. Διαθήκη (μετά-
φραση των Εβδομήκοντα), εγράφη το ευαγγέλιο και τα
άλλα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Διατυπώθηκαν τα δόγ-
ματα της πίστεως, οι ιεροί κανόνες, το σύμβολο της πί-
στεως, οι θείες λειτουργίες και τα σοφότερα και σπου-
δαιότερα συγγράμματα των πατέρων και διδασκάλων της
Εκκλησίας. Δεν μπορεί να νοηθεί μεγάλος ερμηνευτής της
Αγίας Γραφής, αν δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, αρ-
χαία και νεοελληνική.

Μεγάλοι ιστορικοί, γλωσσολόγοι, φιλόσοφοι, ξένοι
επιστήμονες και πατέρες της Εκκλησίας, στο σύνολό τους,
διαμέσου των αιώνων, απεφάνθησαν και έγραψαν στην
ενιαία ελληνόφωνη γλώσσα και έχουν την ίδια σκέψη και
το ίδιο φρόνημα. Οι επόμενοι εξυμνητικοί λόγοι αποδει-
κνύουν το μεγαλείο και την αξία της αθάνατης ελληνικής
γλώσσας:

• Η γλώσσα του Ομήρου, του Πλάτωνος, του Σοφο-
κλέους, του Αισχύλου, του Ευριπίδου και του Αριστοτέ-
λους. Σε αυτήν γράφτηκαν τα αριστουργήματα της αρ-
χαιότητος επάνω στα οποία στηρίχθηκε ο πολιτισμός.

• Η ελληνιστική (κοινή) γλώσσα του Μ. Αλεξάνδρου
έγινε το γλωσσικό όργανο του χριστιανισμού.

• Γεννάδιος Σχολάριος: «Είναι αναντικατάστατο το ελ-
ληνικό πρότυπο λόγω του πλούτου του ελληνικού λόγου».

• Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Να στερεώνετε τα ελλη-
νικά σχολεία διότι αυτά λαμπρύνουν και φωτίζουν τον
νουν του ανθρώπου. Εκεί μαθαίνουν τι είναι Θεός, τι εί-
ναι Άγγελος, τι είναι δαίμονας, τι αρετή και τι κακία. Να
κρατείτε την ελληνική γλώσσα, διότι αυτή θα σώσει το
έθνος μας. Να γνωρίζετε ότι και η Εκκλησία μας είναι
στην ελληνική. Οι γονείς μας είναι προτιμότερο ν’ αφή-

νουν τα παιδιά τους φτωχά και γραμματισμένα παρά
πλούσια κι αγράμματα».

• Γέροντας Πορφύριος: «Όσο ξεπέφτει η γλώσσα, τό-
σο ξεπέφτει ο λαός».

• Ακαδημαϊκός Δεσποτόπουλος: «Το ελληνικό αλφά-
βητο είναι τόσο πολύτιμο όσο ο Παρθενώνας. Είναι το
κειμήλιο του παγκόσμιου πολιτισμού».

• Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος: «Ό,τι χάνεται
από τη γλώσσα, χάνεται από την πατρίδα μας».

• Κωστής Παλαμάς: «Για τη μητέρα γλώσσα μας τα
λάβαρα κρατείτε».

• Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος: «Τα πάντα έχουν
κατασκευαστεί, ώστε διά της ελληνικής γλώσσας να λα-
λήσει το πνεύμα το Άγιον».

• Διονύσιος Σολωμός: «Άλλο δεν έχω στον νου μου
πάρεξ ελευθερία και γλώσσα».

• Γ. Χατζηδάκης, επιφανής γλωσσολόγος: «Από την
εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερον ένα έθνος απαρτιζόμε-
νο και μία γλώσσα, την ελληνική, λαλούμεν».

• Γεώργιος Μιστριώτης: «Η ελληνική γλώσσα είναι η
ακρόπολη και η έπαλξη για τη σωτηρία του ελληνικού
έθνους. Έχει τη διαύγεια του ελληνικού ουρανού και το
κάλλος του Ερμού του Πραξιτέλους. Εάν έχεις γλώσσα,
έχεις έθνος. Εάν αυτή χαθεί, τα πάντα χάνονται!»

• Ζακ Ντελόρ: «Θα ήταν θαυμάσιο μια γλώσσα 4.000
ετών, όπου έχουν εκφραστεί οι μεγαλύτερες μορφές της
παγκόσμιας διανόησης και θεμελιωθεί όλες οι επιστήμες,
να γίνει επίσημη γλώσσα της Ευρώπης…»

Όλοι οι ευρωπαίοι λαοί είναι ευγνώμονες. Την ονομά-
ζουν Μάνα γλωσσών, όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών,
και την αναγνωρίζουν ως διεθνή γλώσσα. Ακόμη και ξέ-
νοι λαοί απορούν όταν διαπιστώνουν ότι οι τηλεοπτικοί
σταθμοί μας έχουν αγγλικές ονομασίες.

Έχετε, μας λένε, την αρχαιότερη γλώσσα της Ευρώπης
και όλου του κόσμου και δεν τη σέβεστε…

Σήμερα, σε πολλά κράτη του εξωτερικού διδάσκεται η
αρχαία ελληνική γλώσσα, ενώ στην Ελλάδα, δυστυχώς,
από την αδιαφορία των Ελλήνων και τη φθορά του ήθους
η γλώσσα φθείρεται, κακοποιείται βάναυσα και ταπεινές
εκφράσεις την αντιπροσωπεύουν. Όσοι δε γνώρισαν και
δεν εβίωσαν την αξία και τον ανεκτίμητο πλούτο των λέ-
ξεών της, ως βιαστικοί, ανήσυχοι και ανικανοποίητοι, με
ανυποχώρητο πείσμα και αντιπαραδοσιακό μένος, την
υπονομεύουν, την πολεμούν, την περιφρονούν και κατά
τρόπο προκλητικό την περιθωριοποιούν. Ακόμη και νόμοι
του κράτους προσπαθούν να την εξαφανίσουν, ενώ κανείς
από τους Ευρωπαίους δε διανοήθηκε να λάβει μέτρα κατά
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της γλώσσας του, αρχαίας και ομιλουμένης. Εάν ξεριζωθεί
η γλώσσα μας, χάνεται ένας λαός, ένας πολιτισμός και κιν-
δυνεύει το έθνος μας. Σε αυτήν οφείλουμε την ύπαρξή μας
μαζί με την ορθοδοξία και την ιστορία μας, και δεν πρέπει
να μένει ξέφραγο αμπέλι. Εύστοχα ελέχθη: Έθνος είναι η
γλώσσα του.

Όντως, η ελληνική γλώσσα είναι θείον δώρον. Είναι η

καρδιά του ελληνισμού, ο μεγάλος ευεργέτης και ο ανε-
κτίμητος πλούτος όλης της ανθρωπότητας. Εξημέρωσε
βάρβαρους λαούς. Την ευλαβείται όλη η ανθρωπότητα.
Είναι θαύμα θαυμάτων, γλώσσα οικουμενική.

Όλοι οι Έλληνες απανταχού της γης πρέπει να σεμνύ-
νονται για τον μοναδικό και ανεκτίμητο θησαυρό, την
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

ΤΟ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΧΕΣ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΛΑΜΠΙΑ

Του Φώτη Γ. Παπαγωργίου, Θεολόγου

«Εξελεξάμην παραρριπτείσθαι εν τω οίκω του Θεού μου…»
(Ψαλμ. 83)

Στην Άνω Συνοικία Τρικάλων και στην τοποθεσία
«Πηγή Ταρλαμπά» ευρίσκεται το Ιερόν Ησυχαστή-

ριον της Αγίας Τριάδος. Ένας λίθινος μαντρότοιχος, τρια-
νταφυλλιές, κερασιές, κο ρομηλιές ήταν τα σύνορα του
πράσινου μοναστηριού με το γειτονικό ξενοδοχείο της οι-
κογένειας Κίσσα. Λίγο πριν από το 1930 η μακαριστή Γε-
ρόντισσα Ιωάννα ίδρυσε το μοναστήρι-ησυχαστήριο, το
οποίο με την αγιότητα του βίου της υπηρέτησε μέχρι της
κοιμήσεώς της.

Στην περιοχή υπήρχαν και άλλα δύο μοναστήρια: η Ιε-
ρά Μονή Αγ. Βλασίου, στην Άνω Συνοικία, εξαιρετικά ορ-
γανωμένη και με ικανό αριθμό μοναχών, και στη Μεσαία
Συνοικία, στη ΝΔ άκρη του χωριού, με άμεση θέα προς
την πανέμορφη βουνοκορφή «Γέρος», η Ιερά Μονή Κοι-
μήσεως Θεοτόκου (εορταζομένη στις 23 Αυγούστου) με
μικρό αριθμό μοναζουσών. Οι Ιερές αυτές Μονές στις πλα-
γιές της Ζήρειας αποτέλεσαν για δεκαετίες φωτεινούς φά-
ρους για την ευρύτερη περιοχή. Ήσαν τόποι προσευχής,
περισυλλογής και πνευματικής αναγέννησης για όλους.
Σήμερα, μόνο η Μονή του Αγ. Βλασίου βρίσκεται σε μονα-
στική άνθιση με τη φιλάδελφη καθοδηγία –όπως για όλες
τις Μονές– του Ποιμενάρχου μας κ.κ. Διονυσίου και την
ανύστακτη καθηγουμενία της Γερόντισσας Θεολογίας,
καθώς και την αφοσίωση των εκεί ασκουμένων αδελφών.
Διανύει περίοδο πνευματικής ανάτασης και αναδεικνύε-
ται μαζί με το Ιερόν Μετόχιον της του Μεγαλομάρτυρος
Αγ. Δημητρίου, στο γειτονικό χωριό Ρίζα, σε πνευματικό
καταφύγιο ψυχών.

Ας επικεντρώσουμε, όμως, την παρούσα ιστόρηση σε
ό,τι μας καθοδηγεί η υπό τον υπέρτιτλο αφιέρωση Στο Ιε-
ρόν Ησυχαστήριον της Αγ. Τριάδος, που μετά από εύ-
καρπη πνευματική προσφορά μισού αιώνα, έπαυσε το
1981 να λειτουργεί και στις άγιες ψυχές της Ιδρύτριας
και Καθηγουμένης μακαριστής Γερόντισσας Ιωάννας
και της συνασκήτριας και διαδόχου της μακαριστής Ευ-
λαμπίας Μοναχής.

Στη σχετικά μεγάλη ηλικία των 44 ετών η τότε Πανα-
γιώτα, το γένος Παναγιώτη Γόγολα, κεκοσμημένη με πί-
στη, ευλάβεια, αθωότητα, πηγαία κλίση, δέχτηκε το κά-
λεσμα και εγκαταβίωσε στο Ησυχαστήριο της Αγ. Τριά-
δος ως Δόκιμη Μοναχή το έτος 1937. Έπειτα από ολιγόμη-
νη δοκιμασία, τον ίδιο χρόνο, διά χειρός του τότε Μητρο-
πολίτου Κορίνθου και μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και Αντιβασιλέως Δαμασκηνού, ο οποίος προέστη στην
τελετή της κουράς, δέχεται το αγγελικό σχήμα και λαμ-
βάνει το μοναχικό της όνομα Ευλαμπία.

Ο οραματιστής και σοφός Ιεράρχης διέκρινε στο πρό-
σωπο και στην ψυχή της την ένθεον διάθεσιν, τα πολυποί-
κιλα χαρίσματά της, τη ροπή προς τον ακτήμονα βίον, την
αγάπην της και τη σταθερότητα της επιλογής της για τον
ισάγγελο βίο. Η ζωή της και ο διαρρεύσας χρόνος δικαίω-
σαν τον πνευματικόν της πατέρα και τη συναθλήτριά της
Γερόντισσα Ιωάννα, μια καταστόλιστη από λάμπουσες
αρετές ψυχή, την οποία υπεραγαπούσε, υπερευλαβείτο
και φρόντισε με «υιική» αφοσίωση μέχρι της εν Κυρίω κοι-
μήσεώς της. Στα χέρια της πνευματικής της θυγατέρας άφη-
σε την μακαρία ψυχή της η πολυσέβαστη Ιωάννα. Έκτοτε,
η αδελφή Ευλαμπία παρέμεινε ως «μόνη τω μόνω Θεώ
διαλεγομένη» στο Ιερό Ησυχαστήριο, προσφέροντας σε
κάθε προσκυνητή στο πανέμορφο περιβάλλον αγάπη, ευ-
λογία και καρδιακή φιλοξενία.

Ήταν τέκνο πολύτεκνης (με πέντε αδέλφια – τρία αγό-
ρια και δύο κορίτσια) οικογένειας κτηνοτρόφων της Ζή-
ρειας, που τώρα όλοι τους αναπαύονται «εν χώρα ζώντων»
και που το πέρασμά τους από τη ζωή δικαιώνει την ανθρώ-
πινη προσπάθεια στην κορυφαία έκφραση «του οικογε-
νειάρχου» με παιδιά, εγγόνια, ανίψια και δισέγγονα, τα
οποία με σεβασμό, καμάρι και ευλάβεια μιλούν για τη για-
γιά-Γερόντισσα Ευλαμπία και την επικαλούνται στις προ-
σευχές τους. Το κεράκι της ευγνωμοσύνης των κατά σάρ-
κα συγγενών και προσκυνητών φωτίζει τη μνήμη για την
ανεκτίμητη πνευματική προσφορά της.

Είναι χαρακτηριστικό και εντυπωσιακό μαζί ότι η μα-
καριστή Ευλαμπία, όπως τα περισσότερα κορίτσια των
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παιδικών της χρόνων, δεν πήγε σχολείο, σε καμία τάξη και
έμεινε, κυριολεκτικά, αναλφάβητη! Είχε όμως θέληση. Εί-
χε μέσα της «σπέρμα» θείας φώτισης και με την καθοδή-
γηση της Γερόντισσας Ιωάννας, ευλαβών εγγραμμάτων
προσκυνητών και κυρίως σεβάσμιων κληρικών της πε-
ριοχής, που λειτουργούσαν τακτικά στο ναΐδριο της Αγ.
Τριάδος, έμαθε από στήθους όλη τη λατρευτική τελε-
τουργία της Αγίας μας Εκκλησίας. Από πρωίας μέχρι βα-
θυτάτης νυκτός ο λόγος του Ιερού Ψαλμωδού «Άσω τω
κυρίω εν τη ζωή μου, ψαλώ τω Θεώ μου έως υπάρχω» ήταν
ο τρόπος ζωής στο Ησυχαστήριο. Καθημερινώς. Η αδιά-
λειπτος προσευχή, οι ύμνοι, η εσπερινή παράκλησις εις
την Υπεραγίαν Θεοτόκον ήταν η ασταμάτητη ψαλμωδία
κάτω από το ευλογητικό φως των καντηλιών, που με τη
φροντίδα της –και το αφιερωματικό λάδι των συγχωρια-
νών– έμεναν σχεδόν ως «καντήλια ακοίμητα» ολοχρονίς.

«Κύριε, ηγάπησα ευπρέπειαν του οίκου σου» ήταν μία
ανύστακτη, επίσης, μέριμνα της αδελφής Ευλαμπίας. Έλα-
μπε το Ησυχαστήριον, ο Ιερός Ναός, τα κελιά από καθα-
ριότητα και ήταν απορία των προσκυνητών πώς τα γυρό-
φερνε όλα μόνη της. Και όταν της έλεγαν κάτι τέτοια, εκεί-
νη ταπεινά απαντούσε: «Δεν είμαι μόνη μου, έχω τις “μυ-
ροφόρες”, τα καλά κορίτσια, τις γυναίκες της περιοχής
που αγαπούν τον οίκο του Κυρίου και βοηθάνε με την ψυ-
χή τους το “Μοναστηράκι” μας». Το Μοναστηράκι τους!

Οι παλαιότεροι θυμούνται, οι νεότεροι από τις διηγή-
σεις διδάσκονται. Συγγενείς, γνωστοί, συντοπίτες, όλοι
δικοί της άνθρωποι «του βουνού και της στάνης», κατά
τον υμνητή της Κώστα Κρυστάλλη, αναθυμούνται την
καρδιακή φιλανθρωπική και κοινωνική της δράση στην
ευρύτερη περιοχή των Τρικαλοχωριών. Ιερός κανόνας,
ιδρυτικός του Ησυχαστηρίου, η προσφορά κάθε δυνατής
βοήθειας σε όλους τους επισκέπτες και ξέχωρα στους τα-
λαιπωρημένους κτηνοτρόφους που κατέβαιναν από τα
πολύ ορεινά για τις δουλειές τους στα Τρίκαλα. Εκεί εύ-
ρισκαν αγαπητική φιλοξενία, τροφή, ξεκούραση, ακόμα
και στέγη, όλοι όσοι γνώριζαν την Παναγιώτα, πριν την
αφοσίωσή της στον μοναχισμό, ως αδελφή Ευλαμπία. Το
ευλογημένο πρόσφορο, ελίτσες, τυρί, αβγό, πατάτες, κά-
ποτε κάποτε κάποιο κοτόπουλο και ό,τι άλλο είχαν φέρει
ευλαβείς προσκυνητές ήταν η τράπεζα αγάπης για τη με-
γάλη της αδυναμία, τους μαθητές, τα «δασκαλούδια» της,
όπως της άρεσε να τα ονοματίζει, τα παιδιά της.

Στις μέρες τις δύσκολες της έλλειψης ψωμιού υπήρχε
άμεση βοήθεια από τον γείτονα ξενοδόχο Μάριο Κίσσα,
άνθρωπο που αγαπούσε και σεβόταν έμπρακτα τη Γερό-
ντισσα και με απλοχεριά έδινε για τον αγαθό σκοπό και
προορισμό ό,τι αναγκαίο. Και δεν ήταν λίγες οι περιπτώ-
σεις που κάποια «δασκαλούδια», αδυνατούλια και κακο-
ρίζικα, όπως τα ’λεγε χαριτολογώντας, τα κράταγε στα κε-
λιά του Μοναστηριού μερικές μέρες «για να γλιτώσουν την
κουραστική στράτα του πάνω κάτω».

Παροιμιώδης έχει μείνει η φροντίδα της για τους ασθε-

νείς και πάσχοντες. Η αδελφή Ευλαμπία μεταμορφωνό-
ταν σε Ερυθροσταυρίτισσα αδελφή της αγάπης! Παιδί αυ-
τού του πόνου και των ακραίων καιρικών φαινομένων εί-
χε την έμπνευση να δημιουργήσει για ξεχειμώνιασμα ένα
μικρό καταφύγιο δύο δωματίων κάτω στη Ρίζα, το πανέ-
μορφο αυτό χωριό κοντά στο Ξυλόκαστρο.Το σπιτάκι αυ-
τό αποτέλεσε μια κυψέλη αγάπης για φίλους, γνωστούς,
συγγενείς, που ανταποδοτικά και σεβαστικά φρόντιζαν
τη Γερόντισσα μέχρι της Ιερής Ώρας της «από τα εντεύθεν
προς το ποθητό εκείθεν» αναχωρήσεως τον Μάρτιο του
1981. Χριστιανικά, ανώδυνα, ειρηνικά, χαμογελαστά, με
«λάμπον το Διαβατήριό της» της «καλής απολογίας» εκοι-
μήθη εν Κυρίω η πολυσέβαστη Γερόντισσα Ευλαμπία. Πε-
ριβαλλομένη από συγγενείς και όλως ιδιαιτέρως από πλή-
θος πιστών ετάφη κατά τη Μοναχική Τάξη στο κοιμητή-
ριο του χωριού, αφού οι επικρατούσες, τότε, καιρικές συν-
θήκες (χιόνια, κακοκαιρία, έλλειψη συγκοινωνιών) καθι-
στούσαν αδύνατη τη μεταφορά της στη Μονή της μετα-
νοίας της. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια από της κοιμήσεώς
της και σύμφωνα με την επιθυμία της έγινε κατά τη μο-
ναχική παράδοση η ανακομιδή των λειψάνων της και
έκτοτε αναπαύεται στο Ησυχαστήριό της, σε απλό και
απέριττο τάφο-μνημείο, κοινό με την πνευματική της μη-
τέρα Γερόντισσα Ιωάννα, αφιέρωμα τιμής του αείμνηστου
ανεψιού της Μάριου Κίσσα.

Ο χαράσσων αυτή την ευγνώμονα γραφή προς τη μα-
καριστή και σοφή κατά Θεόν Γερόντισσα Ευλαμπία αλλά
και προς τον αφοσιωμένο συγγενή της συμμαθητή μας
Φώτη Γόγολα, ο οποίος έφερε τα νεανικά μας βήματα στο
ιερό καταφύγιό της, έχει στεριωμένη μέσα στη σκέψη του
και την καρδιά του την πάγκοινη αξιολόγηση ότι η μονα-
χή Ευλαμπία υπηρέτησε για πάνω από 40 χρόνια, από
νεότητος έως γήρατος, το «αγγελικό σχήμα», που την κα-
ταξίωσε ο δωρεοδότης Κύριος, και τον «άνθρωπο», τον
όποιο συνάνθρωπο με την έννοια του «πλησίον» της γνω-
στής ευαγγελικής παραβολής, μέσα στο ταπεινό Ησυχα-
στήριο της Αγίας Τριάδος.

Και καταφεύγω μετ’ ευχαριστιών στις φιλόξενες στή-
λες της εφημερίδας μας, της ΦΩΝΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, με τη σκέ-
ψη κατάθεσης σεβασμού και τιμής και προς το πρόσωπο
και τη μνήμη του μεγάλου εκκλησιαστικού ηγέτη, του Μα-
καριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Δαμασκηνού, του από
Κορινθίας, του και ιδρυτού της Σχολής μας και πνευματι-
κού πατρός και εμπνευστού της μακαριστής αδελφής Ευ-
λαμπίας. Κάθε χρόνο κατά την εορτή του «Αγίου Πνεύ-
ματος» πλήθος πιστών ανηφορίζει προσκυνηματικά στην
Ιερά Μονή Αγ. Τριάδος και μαζί με την Αγία μας Εκκλη-
σία ενώνουν την αδύναμη προσευχή τους προς τον φι-
λάνθρωπον Κύριον:

«Ανάπαυσον Κύριε εν χώρα ζώντων
Τας ψυχάς των πιστών δούλων Σου
Ιωάννας Μοναχής και Ευλαμπίας Μοναχής».
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ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Γ. ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ
Θεολόγος–Φιλόλογος, τ. ∆/ντής Μέσης Εκπαίδευσης

Του Φ. Γόγολα, Θεολόγου-Φιλολόγου, τ. Δ/ντού του Υπ. Τουρισμού

Μέσα στους είκοσι υποτρόφους
που μπήκαμε ως πρωτοετείς

στην επτατάξιο Εκκλησιαστική Σχο-
λή Κορίνθου τον Σεπτέμβριο του 1955
είναι και ο Θοδωρής Πισιμίσης, γιος
του αείμνηστου παπα-Γιώργη Πισιμί-
ση, εφημέριου στη γενέτειρά τους, το
Παλαιόκαστρο Γορτυνίας.

Ήταν απ’ τους άριστους και ταλα-
ντούχους μαθητές με ιδιαίτερη κλίση
στα μαθηματικά. Ο καθηγητής μας
Θεόδωρος Παραδείσης, αν δεν ξέρα-
με κάτι, φώναζε τον Θοδωρή, τον Σπί-
θα, για να απαντήσει και να λυτρω-
θούμε! Μας σφύριζε καμιά φορά στο
αυτί τη λύση κι εμείς, πειράζοντάς
τον, του λέγαμε: «Καλά το σκέφτηκες
Σπίθα!»

Ζήσαμε μαζί από πολύ κοντά επτά
ολόκληρα χρόνια στη Σχολή, εκεί στην
ευλογημένη γωνιά της Κορίνθου, δί-
πλα στο Μητροπολιτικό Μέγαρο.
Εκεί απαγκιάσαμε κάτω από την πολ-
λή αγάπη, ευλογία και φροντίδα του
μακαριστού Μητροπολίτη Κορίνθου
Προκοπίου. Κατά τη διάρκεια των
σπουδών μας, αλλάξαμε πολλούς
Διευθυντές (Τρουπάκη, Παστό, Ροβί-
θη, Ξενικάκη, Αρχιμ. Δωρόθεο Γιαν-
ναρόπουλο, μετέπειτα Μητροπολίτη
Καστοριάς και στη συνέχεια Αττικής)
και αποφοιτήσαμε με τον Αρχιμαν-
δρίτη, μακαριστό σήμερα, Γρηγόριο
Πουλάκη.

Ο Θοδωρής, ο Κανέλλος Αθανα-
σόπουλος, ο Δημήτρης Τζαβελάκης,
ο Γιάννης Ηλιόπουλος και μερικοί άλ-
λοι αποτελούσαμε ξεχωριστή παρέα
μέσα σε μια ευγενή άμιλλα στα μαθή-
ματα των επτά τάξεων και καταλήξα-
με τελειόφοιτοι με σημαιοφόρο στις
παρελάσεις τον Θοδωρή. Για πολύ λί-
γα χρόνια μετά την αποφοίτησή μας
σκορπιστήκαμε σαν της πέρδικας το
πουλί, που λέει ο λαός, άλλοι στο στρα-
τό, άλλοι στο Πανεπιστήμιο, άλλοι

ιερώθηκαν και μερικοί ξενιτεύτηκαν
αναζητώντας καλύτερη τύχη, για να
ξαναγυρίσουν και πάλι στην πατρίδα.

Με τον Θοδωρή ξανασμίξαμε τον
Δεκέμβριο του 1965, όταν μπήκα κι
εγώ στο Πανεπιστήμιο μετά τη στρα-
τιωτική θητεία μου και ξαναβρεθήκα-
με ο Θοδωρής, ο Φωτάρας, ο Κανέλ-
λος, ο Ανδρέας, ο Τζαβελάκης (ο γέ-
ρος!) και αρκετοί άλλοι μικρότεροι
όπως ο Ψυχογιός, ο Σερμιέ, ο Καλκού-
νος, ο Κορκόντζηλας κ.ά. Ο Θοδωρής,
με τον Παύλο τον Νιαβή από τη Σχολή
της Λαμίας, ήσαν οι πιο πολυάσχολοι,
οι εργαζόμενοι, οι επιχειρηματίες,
όπως έλεγαν αστειευόμενοι μερικοί.
Πρώτευσε στη Θεολογική ο Θοδω-
ρής, συναγωνιζόμενος στις ετήσιες
υποτροφίες τον μακαριστό Χριστό-
δουλο, τον πρώην Αρχιεπίσκοπο Αθη-
νών και Πάσης Ελλάδος, που είχαμε
την καλή τύχη και ευλογία να τον γνω-
ρίσουμε από κοντά. Συνέχεια της Θεο-
λογικής ήταν η Φιλοσοφική, εφόσον
η αδιοριστία των θεολόγων ξεπέρνα-
γε τα δέκα χρόνια στην ουρά της επε-
τηρίδας του Υπουργείου Παιδείας. Ο
Θοδωρής συνέχιζε, παράλληλα με τη
στρατιωτική του θητεία, να εργάζεται
σε φροντιστήρια, ιδιωτικά σχολεία,
τεχνικές σχολές, ιππόδρομο, μέχρι που
τον βρήκε η Μαίρη, παντρεύτηκαν και
διορίστηκε ως φιλόλογος στην Αιτω-
λοακαρνανία, κοντά στον Τζαβελάκη.

Πολύ γρήγορα ο Σπίθας επανέ-
καμψε στην Αττική και με ορμητήριο
τη Νίκαια άρχισε τον αγώνα του οι-
κογενειάρχη, του καθηγητή στη δη-
μόσια εκπαίδευση και του φροντιστή.
Ακροατή του πολλές φορές και σύ-
ντροφο είχε τον αγαπημένο του «Λέ-
λο», τον γάτο που έχασε πριν από λί-
γα χρόνια. Με τη βοήθειά του πέρα-
σαν σε ανώτερες και ανώτατες σχολές
χιλιάδες Ελληνόπουλα απ’ την Αθή-
να κυρίως.

Πάντα οργανωτικός, παραγωγι-
κός και δραστήριος, ο Θοδωρής ορ-
γάνωνε, συνήθως την άνοιξη, συνα-
ντήσεις με τους συμμαθητές της τάξης
μας, όταν ήμασταν πια οικογενειάρχες
με παιδιά στο σχολείο. Έτσι βρεθήκα-
με στην Κόρινθο, στο Ηραίο-Περαχώ-
ρα, στα Ίσθμια, στο Ξεροπήγαδο Κυ-
νουρίας, στο Ναύπλιο, στη Μονή Φα-
νερωμένης στο Χιλιομόδι, στην Πάτρα,
στην Αθήνα. Είχαμε γνωριστεί οικογε-
νειακώς και ξέραμε ο ένας τα παιδιά
του άλλου, ακόμη και σήμερα που έχου-
με εγγόνια. Γνωρίστηκαν οι γυναίκες
μας, και μάλιστα αρκετές συνδέθηκαν
με δεσμούς φιλίας και επικοινωνούν
μέχρι σήμερα σε τακτική βάση.

Κάθε χρόνο και για αρκετά χρό-
νια συναντιόμασταν αρκετοί συμμα-
θητές στο πανηγύρι του Ευαγγελισμού
στη γενέτειρα του Θοδωρή, στο Πα-
λαιόκαστρο Γορτυνίας, για να περά-
σουμε στιγμές προσευχής, χαράς και
διασκέδασης εκεί όπου όλα ήσαν ορ-
γανωμένα από τον Σύλλογο των Απα-
νταχού Παλαιοκαστριτών, που προε-
δρεύει μέχρι σήμερα ο Θοδωρής. Στο
Σαλάντι Ερμιονίδος, στην εξοχική του
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κατοικία, περάσαμε, πριν από 25 χρό-
νια, ένα αξέχαστο τριήμερο τρία ζευ-
γάρια: Θοδωρής-Μαίρη, Φώτης-Κα-
τερίνα, Τζαβελάκης και Δώρα με οκτώ
μικρά παιδιά δικά μας (πέντε αγόρια
και τρία κορίτσια) ηλικίας από 5 μέχρι
δέκα χρόνων, με μπάνιο, βαρκάδα, ψά-
ρεμα, φαγητό, δηλωτή οι μεγάλοι και
παιχνίδια τα μικρά.

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς και πού
να χωρέσουν να τα γράψει…

Ύστερα από αρκετά χρόνια και
εξαιτίας διάφορων δυσάρεστων γε-
γονότων, αραίωσαν οι συναντήσεις
μας, γιατί χάσαμε τον Ζάρλα, τον Τσα-
κίρη, τον Κανέλλο, τον παπα-Γιώργη
Νταβέλη, τον παπα-Σπύρο Κώρο, τον
Δημήτρη Σταύρου, τον Γιάννη Ηλιό-
πουλο και, τελευταία, τον παπα-Δη-
μήτρη Αθανασόπουλο. Η επικοινω-
νία μας όμως συνεχίζεται τώρα μέσω
της Ένωσης Αποφοίτων και της εφη-
μερίδας μας, που εκδίδουμε κάθε τρί-
μηνο. Κι εδώ ο Θοδωρής είναι παρών
και, άμα χρειαστεί, γράφει και κάτι
εκλεκτό, όπως για τον χαμό του Γιάν-
νη Ηλιόπουλου, που όμως αυτός δεν
απόλαυσε τα τόσο ωραία λόγια που
του αφιέρωσε με τόση αγάπη. Γι’ αυ-
τό κι εγώ προτιμώ να γράφω για τους
εν ζωή συμμαθητές μου, όχι για να μου
πουν μπράβο, ούτε για να κάνω τη φι-
γούρα μου. Γράφω γιατί έτσι νομίζω
πως έχει αξία, απήχηση και προσφέρει
χαρά στους επιζώντες αδελφούς μας
για όσα πρόσφερε ο καθένας στην οι-
κογένεια, στην κοινωνία, στην πατρί-
δα και στην Εκκλησία μας, από χρέος
προς την τροφό Σχολή μας.

Ο Θοδωρής δημιούργησε μια
ωραία οικογένεια και διατήρησε θερ-
μούς τους παραδοσιακούς οικογε-
νειακούς δεσμούς προς κάθε κατεύ-
θυνση. Ο γιος του Γιώργος είναι για-
τρός στην Αμερική. Είναι σπουδαίος
επιστήμονας και έμεινε εκεί ύστερα
από επτά και πλέον χρόνια μεταπτυ-
χιακών σπουδών, αφού εδώ στην πα-
τρίδα δεν του προσφέρθηκε δουλειά
αντάξια των προσόντων του. Η πτω-
χευμένη και μνημονιακή πατρίδα δεν
μπορεί, δυστυχώς, να κρατήσει και να
προσφέρει δουλειά στα άξια παιδιά της.

Η κόρη του Χρύσα είναι φιλόλο-
γος και τους έχει χαρίσει δύο χαριτω-
μένα εγγονάκια, με τα οποία περνούν
στιγμές οικογενειακής ευτυχίας και
συμβάλλουν στην ανατροφή τους.

Θοδωρή, όταν σε συνάντησα στο
Πανεπιστήμιο τον Δεκέμβριο του 1965,
τρία χρόνια μετά την αποφοίτησή μας
από τη Σχολή της Κορίνθου, καθόσουν
σ’ ένα παγκάκι του κεντρικού κτιρίου
του Πανεπιστημίου και κράταγες το
κεφάλι σου, όπως ακριβώς το κρατάει
ο Κώστας Κρυστάλλης σ’ ένα άγαλμα
πίσω από το Πανεπιστήμιο, εκεί όπου
κάποτε ήταν νοσοκομείο και σήμερα
χώρος πρασίνου. Ήσουν κουρασμέ-
νος απ’ όλα όσα αντιμετώπιζες για να
σταθείς στα πόδια σου και να δημιουρ-
γήσεις όσα δημιούργησες, που μας κά-
νουν όλους υπερήφανους για σένα.
Με είδες και πετάχτηκες σαν ελατή-
ριο! Χαιρετηθήκαμε, αγκαλιαστήκαμε
κι αρχίσαμε να τα λέμε. Πρωτάκι εγώ
στη Θεολογική κι εσύ τριτοετής. Εγώ
δεν είχα βρει ακόμα πού να μείνω. Με

παρηγόρησες μ’ αυτά τα λόγια: «Φω-
τάρα, μη φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά.
Τόσες προσευχές, τόσες θυσίες δε θα
πιάσουν τόπο; Θα πάνε χαμένες; Έτσι
δυσκολευτήκαμε κι εμείς στην αρ-
χή… Ξέρεις πού θα με βρεις, εμένα,
τον Κανέλλο, τον Αντρέα. Βάλε φω-
νή και φτάσαμε!…»

Αγαπημένε μου φίλε, γνωρίζω ότι
τα τελευταία χρόνια δοκιμάστηκε
σκληρά η υγεία σου κι ανέβηκες αρ-
κετές φορές τον Γολγοθά, την ανηφό-
ρα, μέχρι που ήρθε η γιατρειά και μας
γέμισε ελπίδα και χαρά… Δοξάζουμε
τον Ύψιστο νύχτα και μέρα… Τελειώ-
νοντας, θέλω να εκφράσω, μέσα από
αυτές τις φτωχές σκέψεις, μια ευχή,
μια προσευχή με την πιο ειλικρινή αγά-
πη, την πιο δυνατή και γνήσια, για την
υγεία σου και την υγεία όλων των ομο-
γάλακτων αδελφών μας.

Ευχαριστώ τον Θεό που μας αξίω-
σε να μεγαλώσουμε μαζί. Ευχαριστώ
και σένα για όσα ζήσαμε μαζί μισό και
πλέον αιώνα. Σ’ ευχαριστώ που δέχτη-
κες και μου έδωσες την αγάπη, τη δύ-
ναμη και τη χαρά να χαράξω στις στή-
λες της ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
αυτά τα λίγα λόγια για σένα και την
οικογένειά σου, για μένα και τη Σχο-
λή μας, για τους δασκάλους και τους
πνευματικούς πατέρες και ηγέτες της
ζωής μας, τη ζωή και την αγάπη μας…

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.

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.



Απρίλιος 2015 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου 21

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΗ

Ἕνωσις Ἀποφοίτων Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κορίνθου
Μεταμόρφωση 09/02/2015

Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. Ἱερώνυμον

Μακαριώτατε,

Ἐπὶ τῇ συμπληρώσει ἑπταετίας ἀπὸ τῆς ἀναρρήσεως τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος εἰς τὸν ἀρχιεπισκοπικὸν
θρόνον, δεχθῆτε τὰς ὁλοθύμους εὐχὰς ἡμῶν ὑπὲρ ὑγείας κατ’ ἄμφω καὶ περαιτέρω ἐπιτυχοῦς καὶ εὐδοκίμου
ἀσκήσεως τῶν ὑψηλῶν Ὑμῶν καθηκόντων ὡς οἰακοστρόφου τῆς καθ’ Ἑλλάδα Ἐκκλησίας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Αθαν. Ψυχογιός Μιχ. Μαρινός

Πριν από λίγες μέρες, στις 14 Ια-
νουαρίου, θρηνήσαμε τον πρόω-

ρο θάνατο της συμπαθέστατης συ-
ντρόφου του συμμαθητή και φίλου
και επί σειρά ετών μέλους της Ένω-
σής μας κ. Παντελή Τσάγκαρη, Ειρή-
νης. Η απώλεια για τον φίλο μας ήταν
πολύ μεγάλη και ο πόνος του δυσβά-
σταχτος.

Χάθηκε ένας υπέροχος άνθρωπος,
ένας άνθρωπος της αρετής και της
μεγαλοψυχίας, με μεγάλο και ενάρε-
το έργο. Με ιώβεια υπομονή και σε-
μνό λόγο σκλάβωνε τις καρδιές κι ήξε-
ρε να μοιράζει απλόχερα την αγάπη.
Στο γλυκύτατο πρόσωπό της, που
ακτινοβολούσε ως απαύγασμα της
άδολης ψυχής της, δε διέκρινε κανείς
μόνο την πιστή σύντροφο και μητέρα
αλλά και τον γνήσιο και ειλικρινή φί-
λο, τον χαμογελαστό και πολύτιμο
συνεργάτη, που αγαπούσε πολύ την
οικογένειά της και αγαπήθηκε πολύ
από αυτήν. Η αντοχή στις δυσκολίες,
το απεριόριστο θάρρος, η αποφασι-
στικότητα και η επιμονή για την επί-
τευξη υψηλών στόχων αλλά και η πί-
στη, η εντιμότητα, η καλοσύνη, η προ-
σφορά στον άνθρωπο, η γνησιότητα
και το ανεπιτήδευτο χαρακτήριζαν
όλες τις ενέργειές της.

Όλη της η ζωή υπήρξε μια πορεία
«εν πάση ευσεβεία και σεμνότητι», μια
πορεία συνεπής και ειλικρινής.

Η Ειρήνη Θεοδώρου-Τσάγκαρη
γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 1945
στον Άγιο Παύλο Αθηνών.

Μετά το πέρας των γυμνασιακών
σπουδών της, το 1962, εισήχθη στην
Πάντειο Σχολή, όπου και γνώρισε τον
συμφοιτητή της Παντελή, στο πρό-
σωπο του οποίου είδε τον άντρα της
ζωής της.

Παντρεύτηκαν το 1972 και από τον
γάμο αυτό απέκτησαν δύο θυγατέρες,
την Ιωάννα και την Κωνσταντίνα, στις
οποίες προσπάθησαν να μεταδώσουν
τις αρετές τους, ώστε να τις δουν επι-
τυχημένες και καταξιωμένες στη ζωή.
Μετά το πέρας των σπουδών της ερ-
γάστηκε στην Ολυμπιακή Αεροπορία,
απ’ όπου συνταξιοδοτήθηκε το έτος
1995 και, έκτοτε, αφιερώθηκε ολοκλη-
ρωτικά στην οικογένειά της, και ιδιαί-
τερα στα δύο εγγονάκια της, τη Ρη-
νούλα και τον Αναστάσιο.

Ενταφιάστηκε στο Αθήναιον Αρ-
καδίας, το χωριό του συζύγου της, το
οποίο αγάπησε πραγματικά πολύ.

Στην κηδεία της παρέστησαν από
μέρους της Ένωσης οι συμμαθητές
Μιχ. Μαρινός, Γεώργ. Δημόπουλος,

Σπ. Μπίκουλης, φίλοι από την Ολυ-
μπιακή Αεροπορία και πλήθος κόσμου.

Το Δ.Σ. της Ένωσής μας και όλοι
οι συμμαθητές και φίλοι του αγαπη-
τού μας ομογάλακτου αδελφού εκ-
φράζουμε τα θερμότατα συλλυπητή-
ριά μας και παρακαλούμε τον Θεό να
απαλύνει τον πόνο του ιδίου και των
δύο θυγατέρων του.

Ας είναι αιωνία η μνήμη της…
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ΙΩΣΗΦ ΙΩΑΝ. ΚΟΛΛΙΑΣ
(∆εύτερον και έσχατον κείµενον αναφοράς…)

Του Χριστοφόρου Ζαφ. Σπυρόπουλου, Ακαδημαϊκού

Συνοπτικόν βιογραφικόν σημείωμα
Γεννηθείς στην πόλη της Κορίνθου το σωτήριον έτος

1921, εξεδήμησεν εις Κύριον την 13ην Απριλίου 2006.
Άξιον λόγου να μνημονεύσω πως η ποιητική του φλέβα
αρχίζει από την κρητική του καταγωγή και ακριβέστερα
από τη γενιά του Βιτσέντζου Κορνάρου, του συγγραφέα-
δημιουργού του «Ερωτόκριτου»! Η κυρα-Μαρία, η μητέρα
του, ήταν κόρη του Σήφη Κορνάρου. Έτσι δικαιολογείται
η δεινότητα της ποιητικής του ιδιοσυγκρασίας. Διάφοροι
σήμερα ιστοριοδίφες θέλουν και τον αναφέρουν ως με-
γαλόπνοο, πολυγραφότατο, μεγάλο στοχαστή αλλά και
στυλοβάτη δίπλα στα πολλαπλά του λαού προβλήματα.
Αυτά και εγώ τα εγκρίνω και τα αναφέρω, διότι ο μεγά-
λος αυτός φίλος μου Σήφης Κόλλιας υπήρξε και Δήμαρ-
χος των Κορινθίων κατά τα έτη 1978-1982!…

Πολυτάλαντος άνθρωπος, που προσέφερε στον ελλη-
νισμό εδώ και στην Αμερική, όπου έζησε, πολύτιμες υπη-
ρεσίες ιστορικής σημασίας. Ως διπλωματούχος της Θεο-
λογικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Αθηνών (μετά
τις εγκύκλιες σπουδές του στην τροφό μας Εκκλησιαστι-
κή Σχολή Κορίνθου από 1938-1941) μετεκπαιδεύθη στις
ΗΠΑ, εις το γνωστό “Union Theological Seminary” στην
πόλη της Ν. Υόρκης. Εκεί οι πολλοί συγγραφείς βιβλίων
που αναφέρονται στη ζωή και την κίνηση των Αποδήμων
Ελλήνων της Αμερικής (π.χ. ο Μπάμπης Μπαλαφούτης,
ο Ηλίας Ζιώγας, ο Μπάμπης Μαρκέτος, ο Ληξίαρχος Β.
Ζούστης κ.ά.) εγκωμιάζουν τον σήμερα μακαριστό Σήφη
Κόλλια για ό,τι προσέφερε ακούραστα και με αγάπη Χρι-
στού στους αποδήμους… Τι να πρωτοαναφέρω; Την αγω-
νία μου να συνεχίσω το έργο του; Ως ρήτωρ, έχοντας πλή-
ρη γνώση της Ιεράς Επιστήμης, με βοήθεια τις γνώσεις
του στη χριστιανική παιδαγωγική και την ποιμαντική,
εγένετο σαφής και αληθολόγος. Λόγοι προς τον λαόν του
Θεού, υψηλών εξάρσεων, εμπνευσμένοι από τη θεία δύ-
ναμη του Διδασκάλου των Αιώνων, του Χριστού μας, που
αναβλύζουν από βαθιά ακλόνητη πίστη, ικανοί «να κε-
ντρίζουν και να γιγαντώνουν τη θεόσδοτη ψυχή των πι-
στών» (Σ. Κόλλιας). Διαβάζοντας, επίσης, και μελετώντας
τα λογοτεχνήματα και τα ποιήματά του, επικοινωνείς δη-
μιουργικά με την ελεύθερη και ανυπότακτη συνείδηση
ενός αληθινά γνησίου κατά πάντα πνευματικού φορέα,
ενός ολοκληρωμένου ΑΝΘΡΩΠΟΥ…

Τον χαρακτήριζε, δε, η πατριδοφιλία και ήταν δεμένος

με την ελληνική καθημερινή πραγματικότητα και τα προ-
βλήματα των συνανθρώπων του. Παντού και πάντοτε
έδιδε «μια αγάπη χωρίς στίγματα, ανθρώπινη και θεϊκή,
μεγάλη σαν το Πάτερ άφες αυτοίς» (Σήφης Κόλλιας).

Παντού και πάντοτε η κοινωνία μας χαρακτηρίζεται
από αμφίρροπες γνώμες για τον καθένα μας. Θα ανα-
φερθώ όμως εν ολίγοις και συνοπτικά σ’ εκείνους που εί-
χαν την ομολογουμένη τύχη να γνωρίσουν και να ζήσουν
την προσωπικότητα αυτού του μεγάλου ανδρός, του Σή-
φη. Τα δε συμπεράσματα –παρακαλώ– ιδικά σας… Πέραν
των όσων προανέφερα για τη ζωή και το ευεργετικό με-
γάλο έργο προς τους Αποδήμους Ομογενείς μας στις ΗΠΑ,
εις την Ελλάδα υπηρέτησε σε νευραλγικούς τομείς της
Εκκλησίας και της Εκπαίδευσης.

Το έτος 1955 προήχθη σε Γενικό Επιθεωρητή «των εν
Ελλάδι Κατηχητικών της Αρχιεπισκοπής Σχολείων» και
ταυτόχρονα εξέδιδε το Μηνιαίο της Αρχιεπισκοπής πε-
ριοδικό για τους νέους Τα χαρούμενα παιδιά, μαζί με άλ-
λους συνοδοιπόρους και συνεργάτας του. Το Υπουργείον
Θρησκευμάτων εκτιμών την δόκιμον υπηρεσίαν του εις
την Εκκλησίαν, το έτος 1959, τον διορίζει ως Διευθυντή εις
την το πάλαι ποτέ ακμάσασαν Εκκλησιαστικήν Σχολήν
της Αναστασίας της Αγίας στη Χαλκιδική, όπου και εκεί
το έργον του υπήρξε ιστορικόν και ρηξικέλευθον. Ωστό-
σο, το 1963, εποχή που εγώ ο κεγχριαίος των επιστημών
και Θεού βοηθεία-αρωγή ανελάμβανα ως Διευθυντής της
Παιδείας των ελληνοαμερικανικών Σχολείων της Αρχιε-
πισκοπής Β. και Ν. Αμερικής εις την Ν. Υόρκην (με από-
φαση και αναγνώριση Αριθ. 564, Α.Μ. 881/26-11-1956
επί Αρχιεπισκόπου Β. και Ν. Αμερικής Μιχαήλ Κωνστα-
ντινίδου και οργανικώς αφού ανέλαβα στις 12 Ιουλίου και
αντίστοιχα με νεοτέραν απόφαση της 15ης του ιδίου μη-
νός από το Ανώτατο Συμβούλιο της Αρχιεπισκοπής Αμε-
ρικής και υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου
Κουκούζη), ο Σήφης Κόλλιας εις την Ελλάδα εγένετο Επι-
μελητής εις το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης εις έδραν
νευραλγικήν, ήτοι της Πρακτικής Θεολογίας. Το επόμενο
δε έτος ανέλαβε Γυμνασιάρχης στο χωριό Γκούρα της Κο-
ρινθίας και στη συνέχεια εις το Λύκειο του Βέλου Κοριν-
θίας. Δέκα χρόνια αργότερα, το Υπουργείο τον διορίζει
Γενικόν Επιθεωρητή στις περιοχές Λέσβου, Ευβοίας, Δω-
δεκανήσου και Βοιωτίας. Πάλι ο υπουργός Παιδείας, εκτι-
μώντας το με δάφνες στεφανωμένο υπεύθυνο εκπαιδευ-
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τικό του αξίωμα, τον διορίζει μέλος της Επιτροπής Κρί-
σεως των Σχολικών Βιβλίων. Ο τότε υπουργός Γεώργιος
Ράλλης ανεγνώριζε τον πολυτάλαντο Ιωσήφ και την ίδια
εποχή τού είχε αναθέσει να εποπτεύει την έκτη της Ελ-
λάδος Εκπαιδευτική περιοχή, δηλ. της Φθιώτιδος, Φωκί-
δος, Λοκρίδος, Βοιωτίας και Ευρυτανίας. Αυτή η υπηρε-
σία εξέδιδε τότε και το Εκπαιδευτικό περιοδικό Παιδεία
και Λόγος, το οποίο έτυχε εξαιρετικής κριτικής από φίλους
και εχθρούς για το περιεχόμενό του, του οποίου κύριος
υπεύθυνος ήταν ο Ιωσήφ Κόλλιας.

Ως ποιητής, συγγραφεύς και λογοτέχνης ήταν άρι-
στος, πολυτάλαντος και πολύπλευρος. Τα έργα του, τα
μελετήματά του, οι διαλέξεις και οι εργασίες του αποτε-
λούν ιστορικά του βίου του μνημεία.

Η δε ανείπωτη και τεραστίων διαστάσεων αγάπη του
προς την ιδιαιτέραν του πατρίδα, την ιστορική πόλη της
Κορίνθου, και τους συμπολίτες του τον προώθησαν εις τη
θέση του Δημάρχου Κορινθίων. Και τι δεν έφτιαξε στην
πόλη!… Έλυσε το χρόνιο της πόλεως πρόβλημα των απορ-
ριμμάτων (συστήματα λιπασματοποιήσεως και καύσεως,
σπουδαίο πρόγραμμα για δημόσιες επενδύσεις το 1980),
όμως εξαιτίας αντιζηλιών και μίσους (ελληνισμού φαινό-
μενα ανά την ιστορία) πολλά του προγράμματα έμειναν
στα χαρτιά ως προτάσεις!… Δυστυχώς, το όνομα του πο-
λιτικού του συνδυασμού «Κορινθιακή Αναγέννηση», μετά
την περίοδο 1978-82, έμεινε στην Ιστορία και στη λήθη…

Ιστορικά ενθυμούμαι κι εγώ την αναβίωση των αρχαίων
αγώνων (Ίσθμια και Νέμεα), που έκανε στο Εθνικό της
Πόλεως της Κορίνθου Στάδιο, με τη σύμπραξη γυμνασίων
και λυκείων, του αθλητικού συλλόγου «Παλαίμων» και

των Ναυτικών Ομίλων Κορίνθου, Λουτρακίου και Ξυλο-
κάστρου.

Προσπάθησε πολύ για την ίδρυση Αρχαιολογικής Πα-
νεπιστημιακής Σχολής στην Κόρινθο (έγγραφο υπ’ αριθμ.
13476804). Και αυτό, όμως, το έγγραφο, όπως και άλλα,
έτυχε της μετά πολλών επαίνων απορρίψεως!…

Ο μακαρίτης φίλος μου και φίλος του, διάσημος Έλλην
Αρχιτέκτων και Ακαδημαϊκός Σόλων Κυδωνιάτης, αδελ-
φός του καθηγητού μου στο Ωδείο Αθηνών το 1955 Κων-
σταντίνου Κυδωνιάτη, του είχε προτείνει να δημιουργή-
σουν ένα ωραιότατο Τουριστικό Περίπτερο στον «Φλοί-
σβο», με σχέδια έτοιμα του υπομηχανικού του Δήμου Κ.
Σενή. Η έλλειψις όμως μορφώσεως για πρόοδο κ.ά. των
κατοίκων οδήγησε στην απόρριψη στον «Καιάδα» της ως
άνω προτάσεως, καθώς και άλλων σχεδίων για διαμόρ-
φωση της παραλίας, «μαρίνα» στο λιμάνι της πόλεως κτλ.
Δεν εκπλήσσομαι για την άρνηση όλων αυτών των προ-
σοδοφόρων για την περιοχή του έργων, γιατί –όπως έκα-
να μνεία σε προηγούμενη αναφορά μου– ο Έλληνας ου-
δέποτε ημπόρεσε να συνεννοηθεί έστω και με τον εαυτόν
του!… Αφού δεν υπάρχει κατανόησις, είναι αδύνατον να
προκύψει συνεννόησις!

Σκιαγραφώντας, όσον ηδυνήθην, ταπεινά τη μορφή
και το έργον του ανοιχτόκαρδου ανθρώπου και επιστή-
μονος, ομογαλάκτου μας Ιωσήφ ή Σήφη Κόλλια, του Γεωρ-
γίου και της Μαρίας, ολοκληρώνω την εις αιωνίαν τη μνή-
μην πραγματεία μου, προσευχόμενος στον Άγιο Θεό μας
για τη μετά αγγέλων συμμετοχή του…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι στις 20 Μαρτίου θα κυκλοφορήσει το σύγγραμμα

του Δημητρίου Κ. Κυριακόπουλου,
αποφοίτου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

ΜΕΛΙΡΡΥΤΟΣ ΣΥΝΩΡΙΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΡΟΣ (1881-1975)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΡΟΣ (1919-2001)
που αναφέρεται στην προσωπικότητα και στο έργο

των ανωτέρω μουσικοδιδασκάλων.

Πληροφορίες-επικοινωνία στα τηλ.: 6973 058068 και 210 9429394
Τιμή: 20,00 Ευρώ



ηη  σσττηηλληη  ττωωνν  ααπποοφφοοιιττωωνν

ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Ποίημα Γιώργου Φωτόπουλου

Σε θωρώ και μου θυμίζεις / τη μαθητική σπουδή
Και στη νιότη με γυρίζεις / γαλακτότροφη Σχολή

Ήσουν φαεινό φεγγάρι / στο ξεκίνημα οδηγός
Του Διογένη το φανάρι / που άναψε ο Δαμασκηνός

Να σμιλεύεις νου και σώμα / είχες ως αποστολή σου
Και με του Χριστού το πόμα / πότιζες κάθε παιδί σου

Η αγάπη και η στοργή / ήτανε διδάγματά σου
Και το ήθος στη σπουδή / αναγκαίο μέλημά σου

Σ’ άλλους πέρασες με χάρη / στο λαιμό το πετραχήλι
Να γεμίζουν το αμπάρι / της Αμπέλου με σταφύλι

Σ’ άλλους είπες λειτουργοί / να ’ναι μες στην κοινωνία
Ιεροφάντες πλαστουργοί / να κρατάνε τα ηνία

Κάθε χρόνο τα παιδιά σου / ταπεινοί προσκυνητές
Έρχονται στην αγκαλιά σου / κι όλα νιώθουν μαθητές

Αιωνία να ’ναι η μνήμη / των σεπτών καθηγητών
Που μας έπλασαν με ζύμη / ανθρωπιστικών σπουδών

Μάνα μας, σ’ ευγνωμονούμε / δώσε τώρα την ευχή σου
Στη θανή μας να βρεθούμε / στις μονές του Παραδείσου

Με αγγέλους να υμνούμε / της ζωής τον λυτρωτή
Και να τον δοξολογούμε / στην ουράνια τελετή

ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Ποίημα του Στάθη Βίνου

Σχολή, Σχολή μας ιερή 
Πάντα θα ζεις μαζί μας
Και όσοι κι αν διαβούν καιροί 
θα ’χουμε άσβεστο κερί
Στο νου και στην ψυχή μας.

Μας έδωσες γλυκιά τροφή
Ψωμί ζεστό και γάλα
Μα πάνω απ’ όλα τη σοφή 
Πνευματική ανατροφή
Και όνειρα μεγάλα.

Σχολή τροφέ, μάνα Σχολή
Ζουν μες στη θύμησή μας
Αίθουσες, θάλαμοι, αυλή
Και πρώτοι οι δάσκαλοί μας.

Στα χρόνια μας τα τρυφερά
Μέσα στην αγκαλιά σου
Χτίσαμε ατσάλινα φτερά 
Και μας κρατούν παντού γερά
Σα θα ’μαστε μακριά σου.

Κι αν κάποτε, πικρή στιγμή,
Σε κλείσανε, Σχολή μας,
Ουράνια γίνηκες βροχή
Που έλουσες σώμα και ψυχή
Και ζεις πάντα μαζί μας.

Σχολή μας ζεις μ’ εμάς μαζί
Καρδιάς παλμός κι ελπίδα
Γιατί ’σαι φως της χαραυγής
Του δειλινού ηλιαχτίδα.

Κόνιτσα, 27 Ιανουαρίου2015

«Χριστός μου δύναμις». «Τα πάντα ισχύω εν τω ενδυναμούντι με Χριστώ» (Φιλιπ. 4,13)

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 στικάκι 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
εξυ πηρέτηση 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. Δω ρεές ή
συνδρομές αποστέλλονται στον λογαριασμό: ΕΤΕ 151/296112-14 ή στα γραφεία της Ένωσής μας, στη διεύ θυνση: Τατοΐου
121, Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ. 14452.



Απρίλιος 2015    Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου 25

Από τον π. Δημήτριο Παπαχατζή λάβαμε την ακό-
λουθη επιστολή:

Αγαπητέ κ. Ψυχογιέ
…Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου προς

το Δ.Σ. της Ενώσεώς μας αλλά και προς εσάς προσωπι-
κώς για τις εκδηλώσεις που έγιναν το Σάββατο 7-2-2015
στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Πειραιώς. Η πολυαρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία, ο πολυμελής χορός των ιεροψαλ-
τών, το ιερό Μνημόσυνο, οι εκδηλώσεις που ακολούθησαν
με την απονομή τιμητικών διπλωμάτων στους Αγίους Αρ-
χιερείς, η ακολουθία για την κοπή της βασιλόπιτας και η
κοινή μας τράπεζα έκαναν τη φετινή μας συνάντηση λα -
μπρότερη, νομίζω, κάθε προηγουμένης. Ασφαλώς, μεγά-
λο μέρος της επιτυχίας οφείλεται στην καταλληλότητα
του χώρου και γι’ αυτό θα πρέπει ιδιαιτέρως να ευχαρι-
στήσουμε τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, προϊστάμενο
του Ιερού Ναού και Αντιπρόεδρο της Ενώσεώς μας.

Ας μου επιτραπεί, δε, η γνώμη ότι οι Ακαδημαϊκοί
απόφοιτοι της Σχολής μας ίσως πρέπει να ακολουθή-
σουν και να τύχουν αναλόγου τιμής με αυτής των Αρ-
χιερέων.

Παρακαλώ, διαβιβάστε τα συγχαρητήριά μου σε
όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Με εκτίμηση και ευχές
π. Δημήτριος Παπαχατζής

Από τον π. Απόστολο Διαμαντούδη από τα Χανιά
της Κρήτης, απόφοιτο της Σχολής μας (1967-68), λάβα-
με ένα ποίημα αφιερωμένο:

Στη Σύναξη των Αποφοίτων της Ε. Σ. Κορίνθου

Σε τούτηνε τη Σύναξη
Αγγέλοι φτερουγίζουν
Και κουβαλούν ανάμνησες
Που νιότη μάς θυμίζουν

Μισός αιώνας διάβηκε
Μα άφησέ μας ίχνη
Αδελφοσύνης και δεσμών
Που η μέρα τούτη δείχνει

Παλιού καιρού τσι θύμησες
Ξαγλίζει η θωριά σας
Να το κατέ’τε, αδέλφια μου,
Μπαντίζει η λησμονιά σας

Τση λησμονιάς μεσότοιχο
Δεν πρόκαμαν να χτίσουν
Οι χρόνοι απού πέρασαν
Κι ανάμνησες να σβήσουν

Από τον κ. Μιχάλη Μαρινό, λάβαμε έναν φωτοτυπη-
μένο τιμοκατάλογο που μας εξέπληξε θετικά. Ήταν από
τη γνωστή σε όλους μας Ταβέρνα του Κόλλια, στο ΝΔ
άκρο της Σχολής πίσω από τη μάντρα, εκεί όπου κάποιοι
που τους περίσσευαν μερικές δραχμές παράγγελναν φα-
γητό, που κρυφά και με τρόπο παρέδιδε από μια τρύπα
στη μάντρα ο εστιάτορας! Άλλες φορές, μερικοί τολμη-
ροί πηδούσαμε τα κάγκελα και από την πλευρά της θά-
λασσας φτάναμε από ένα μικρό πέρασμα στην ταβέρνα
για να φάμε «ολίγη από ραγού» ή καμιά σαρδελίτσα. Εί-
ναι αλήθεια πως δε φοβόμασταν το μανιασμένο κύμα που
μας έκλεινε τη δίοδο κάποιες φορές και γινόμασταν μού-
σκεμα· η γοητεία του σκασιαρχείου παραγνώριζε τέτοιες
δυσκολίες!… Στον κατάλογο αυτόν είναι χαρακτηριστι-
κές οι τιμές των πιάτων αλλά και η ορθογραφία: Σαργούς
κλπ.«με την οκά αγωράς!»

Ένωσις Αποφοίτων Εκκλησιαστικής
Σχολής Κορίνθου

Τ.Θ. 52057, Τ.Κ. 14401, Μεταμόρφωση
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2015  (01/01/2015-31/12/2015)

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
1.  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 4.500,00 1.  ΕΛΤΑ 700,00
2.  ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 5,00 2.  ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ 1.800,00

3.  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΦΟΡΑ 1.750,00
4. ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ 0,50

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 4.505,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 4.250,50
ΥΠΟΛ. ΤΑΜΕΙΟΥ 2014 17.283,83 ΥΠΟΛ. ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2015 17.538,33

21.788,83 21.788,83

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Ταμίας

Αθανάσιος Ψυχογιός                                               Αντώνης Δαραδήμος

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (01/01-31/12/2014)

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
1.  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 4.739,17 1.  ΕΛΤΑ 875,40
2.  ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 4,89 2.  ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ 1.238,46

3.  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΦΟΡΑ 1.731,17
4. ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ 0,73

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 4.744,06 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 3.845,76
ΥΠΟΛ. ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/13 16.385,53 ΥΠΟΛ. ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2014 17.283,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.129,59 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.129,59

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/14
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΨΕΩΣ 16.428,58
ΜΕΤΡΗΤΑ 855,25
ΣΥΝΟΛΟ 17.283,83

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

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Ταμίας

Αθανάσιος Ψυχογιός                                               Αντώνης Δαραδήμος
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ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΑΝ ΦΤΩΧΟΙ

Του Χρήστου Σιαπέρα   

Μπορεί στις μέρες μας να κυριαρχεί η γενική καχυ-
ποψία για τους πολιτικούς και πόσοι απ’ αυτούς

βάζουν το… χέρι στο μέλι, αλλά υπήρξαν κάποιοι στο πα-
ρελθόν, ακόμη και πρωθυπουργοί, που πέθαναν πάμφτω -
χοι, είτε γιατί χάρισαν την περιουσία τους είτε γιατί επέ-
λεξαν σε όλη τους τη ζωή έναν λιτό τρόπο διαβίωσης.

Από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ο Ιωάννης
Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της χώρας έκανε
λιτή ζωή, παρότι εύπορος, όπως αναφέρει σχετικό αφιέ-
ρωμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος». Μάλιστα μοί-
ρασε αρκετή από την περιουσία του για τις ανάγκες του
κράτους και των συμπολιτών του, ενώ αρνήθηκε να λαμ-
βάνει το μισθό του Κυβερνήτη, δηλώνοντας ότι τα ιδιαί-
τερα εισοδήματά του αρκούν για να ζήσει.

Ο εκ των πρωταγωνιστών της Επανάστασης Ανδρέας
Λόντος, πρώην μεγαλοκτηματίας, έδωσε στον εθνικό
αγώνα μεγάλο τμήμα της περιουσίας του. Έφτασε στη θέ-
ση του υπουργού Εσωτερικών και μοίρασε τα χρήματά
του και τη σύνταξη που λάμβανε ως στρατηγός σε πρώην
συναγωνιστές του. Τα τελευταία χρόνια ζούσε πάμφτω-
χος, ξεπουλώντας τα τελευταία του υπάρχοντα, ενώ το
1845 αυτοκτόνησε.

Τα παραδείγματα από πρώην πρωθυπουργούς που
«έφυγαν» δίχως να έχουν περιουσία είναι πολλά.

Ο Ζηνόβιος Βάλβης, που έκανε δύο θητείες ως πρω-
θυπουργός, ζούσε αρκετά λιτά και είχε τη συνήθεια να
ντύνεται με κάπα τσοπάνου. Πέθανε πάμφτωχος το 1872
και κηδεύτηκε με δημόσια δαπάνη. 

Το ίδιο φτωχός έφυγε από τη ζωή το 1879 ο εξάκις πρω-
θυπουργός Επαμεινώνδας Δεληγιώργης. Την επομένη
της κηδείας του η Πολιτεία χορήγησε στην οικογένειά του

σύνταξη 5.000 δραχμών τον μήνα, για να μην πεινάσουν
τα παιδιά του.

Φτωχότερος απ’ ό,τι μπήκε στην πολιτική έφυγε και ο
επτάκις πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρικούπης. Είχε ανα -
γκαστεί να πουλήσει σχεδόν ολόκληρη την πατρική πε -
ριουσία, ενώ τα τελευταία χρόνια της ζωής του έμενε σε
νοικιασμένο σπίτι.

Ανάλογη στάση κράτησε και ο Γεώργιος Καφαντά-
ρης, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός το 1924. Όταν
μάλιστα πληροφορήθηκε ότι κάποιος πολιτικός μηχανι-
κός θέλησε να του παραχωρήσει δωρεάν κάποιο σπίτι για
να μείνει, καθώς γνώριζε τα οικονομικά του και τα προ-
βλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, αυτός αρνήθηκε κατη-
γορηματικά δηλώνοντας: «Πού ξέρω τι αξιώσεις θα προ-
βάλει και τι θέματα θα έχει να επιλύσει για να προτείνει τέ-
τοιο πράγμα». Χρειάστηκε να κάνει συμβολαιογραφικό
έγγραφο ο πολιτικός μηχανικός, στο οποίο δήλωνε ρητά
ότι δε θα προβάλει καμία αξίωση, για να γίνει τελικά δε-
κτή η δωρεά του.

Τέλος, ο Νικόλαος Πλαστήρας έμεινε στην ιστορία ως
ο φτωχός πρωθυπουργός, για τον λιτό τρόπο ζωής του.
Απαγόρευε στους συγγενείς του να χρησιμοποιούν το
όνομά του για δικό τους όφελος, έμενε στο νοίκι, ενώ αρ-
νήθηκε να βάλει τηλέφωνο φωνάζοντας: «Μα τι λέτε; Η
Ελλάδα πένεται κι εμένα θα μου βάλετε τηλέφωνο;». Μά-
λιστα είχε επιστρέψει ένα χρυσό στιλό που του είχε στεί-
λει δώρο ο εκδότης Δημήτρης Λαμπράκης, ενώ στο σπίτι
του κοιμόταν σε στρατιωτικό ράντσο! Όταν πέθανε το
1953, άφησε μόνο 216 δραχμές στην ψυχοκόρη του, δέ-
κα δολάρια και μια προφορική διαθήκη: «Όλα για την Ελ-
λάδα»!… 

Πρακτικό Ελεγκτικής Επιτροπής

Σήμερα συνήλθε η Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο της Διαχείρισης της Ένωσης Αποφοίτων Εκκλησιαστικής 
Σχολής Κορίνθου, διαχειριστικού έτους 2014 και προϋπολογισμού έτους 2015.

Αφού έγινε λεπτομερής έλεγχος διαπιστώθηκε η καλή διαχείριση, κατά το καταστατικό και τον Νόμο, καθ’ όλο
το έτος 2014, και ως εκ τούτου συντάσσεται αυτό το Πρακτικό με συνημμένη την Ταμειακή Έκθεση αναλυτικά.

Κατόπιν τούτων απαλλάσσουμε το Δ.Σ. πάσας ευθύνης και εγκρίνουμε τα πεπραγμένα υπό του Δ.Σ., εισηγούμαστε
δε την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της 07/02/2015.

Η Ελεγκτική Επιτροπή
π. Παπαχατζής Δημήτριος

Σιαπέρας Χρήστος
Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος
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ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΩΝ «ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΨΥΧΟΓΙΟΣ»

του Φώτη Γόγολα  

Στο κέντρο της Αθήνας, Εμμ. Μπενάκη 13-15, κο  -
ντά στη συμβολή με την Ακαδημίας, δεσπόζει

πλέον το κεντρι κό βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων ΨΥ-
ΧΟΓΙΟΣ, που ανήκει στον συμπαθέστατο Πρόεδρο
της Ένωσής κ. Αθανάσιο Ψυχογιό. Πρόκειται στην ου-
σία για δύο κτίρια, αριστοτεχνικά ενωμένα, αρχιτεκτο -
νικά διαμορφωμένα και προσαρμοσμένα στο περιβάλ-
λον της περιοχής, λειτουργικά τέλεια και φανταστικά
επιπλωμένα, που λειτουργούν πλέον από τις 4-2-2015
σαν πόλος έλξης των αναγνωστών με απαιτήσεις.

Στα εγκαίνια –που συμπίπτουν με τα 35 χρόνια
λειτουργίας και ζωής των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΨΥΧΟΓΙΟΣ–
παλαιοί συμμαθητές και φίλοι ήμασταν εκεί, για να
απολαύσουμε μια ξενάγηση στους χώρους ενός σύγ-
χρονου βιβλιοπωλείου και να χαρούμε στη χαρά του
αγαπημένου μας φίλου και της αγαπημένης του οικο-
γένειας: Ο Θανάσης, η Μερσίνα, ο Χάρης, ο Νίκος και
η Πένυ είναι οι στυλοβάτες αυτής της προκομμένης
εταιρείας, που κυριαρχεί, πραγματικά, στον χώρο του
βιβλίου, απευθυνόμενη σε αναγνώστες με απαιτήσεις. 

Πλήθος κόσμου, φίλοι, συνεργάτες, συγγραφείς,
παράγοντες της εταιρείας είχαν συρρεύσει από νωρίς
και περιδιάβαζαν στις ατέλειωτες προθήκες με τα βι-
βλία της εταιρείας. Μετά τον αγιασμό, πήρε τον λόγο
ο Χάρης, πρωτότοκος γιος του Θανάση, που καλω-
σόρισε τους καλεσμένους, αναφέρθηκε συνοπτικά
στην ιστορία της επιχείρησης και στο έργο του πατέ-
ρα του για την ανάπτυξη και την προαγωγή της, πα-
ρουσίασε τους υπεύθυνους για τη μεταμόρφωση του
χώρου (αρχιτέκτονες, διακοσμητές κτλ.), τους συνε-
χάρη για το αποτέλεσμα και ευχαρίστησε το ευρύ κοι-
νό των αναγνωστών και των φίλων για την εμπιστοσύ-
νη τους. Μίλησε για την εταιρεία και τα στελέχη της,
που όλοι μαζί αποτελούν μια οικογένεια. Τόνισε ότι σε
μια τέτοια οικογένεια οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές
και χρειά ζονται υπεράνθρωπες προσπάθειες για την
ομαλή λειτουργία της. Όλη, όμως, η ομάδα είναι σφυ-
ρηλατημένη στους κανόνες της ομόνοιας, της υπευ-
θυνότητας, του αλληλοσεβασμού και προπάντων του
σεβασμού προς τους αναγνώστες και τα καταφέρνει
μια χαρά.

Ακολούθησε δεξίωση των καλεσμένων και ένα υπέ-
ροχο μουσικό πρόγραμμα, που έδωσαν μια πολύ ευ-
χάριστη νότα στη γιορτή.

Δε θα γράψω περισσότερα γι’ αυτή τη λαμπρή
γιορτή και όλους τους ανθρώπους της εταιρείας, για
να μην προσκρούσω στα ευγενή αισθήματα αξιοπρέ-
πειας και ταπεινότητας, που προικίζουν τον Θανάση
και τους δικούς του. Όλοι εμείς οι παλιοί συμμαθητές,
που παρακολουθήσαμε την πορεία και τον τιτάνιο
αγώνα του για την επιτυχία και την καταξίωση, καμα-
ρώνουμε γι’ αυτόν.

Ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση στον ίδιο και
στην οικογένειά του, μεγάλη επιτυχία στο εκδοτικό
τους έργο και θεωρούμε βέβαιο ότι θα γιορτάσουμε
και τα 40χρονα και τα πενηντάχρονα και τα… εκα-
τοντάχρονα της εταιρείας με εκδοτικούς θριάμβους
και πρωτοπορία.
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ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 7ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ

Του Μιχάλη Π. Καλλαρά

Πολλοί ήσαν εκείνοι από τους συμμαθητές που διή-
νυσαν τεράστιες αποστάσεις για να βρεθούν στην

ώρα τους στην τελετή. Πρώτος και καλύτερος ο Άγιος
Μαντινείας και Κυνουρίας Αλέξανδρος, που ξεκίνησε
στις 5.00 για να φθάσει έγκαιρα στον Ναό και να χορο-
στατήσει. 

Μια άλλη περίπτωση που αντιλήφθηκα ήταν του πα-
πα-Παναγιώτη Χαλκιά από τη Βέροια. Σκεφτείτε την
απόσταση και υπολογίστε το μέγεθος της θυσίας του σε-
μνού αυτού ιερωμένου, που τιμά και με το παραπάνω την
Ένωσή μας, έχοντας προσφέρει πάρα πολλά στην πόλη
και στον λαό της Βέροιας.

Τι να πούμε, επίσης, για τη συνεχή παρουσία του Ν.
Καλούδη, που έρχεται από την… Κέρκυρα, ή του Σωτή-
ρη του Μαυροδήμου από τα Γιάννενα και αρκετών άλ-
λων που δεν υπέπεσαν στην αντίληψή μου.

Έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους περισσότερους από
μας αυτές οι ετήσιες συνάξεις… 

Συγκινητική ήταν η προσπάθεια κάποιων από εμάς,
που εργάστηκαν με αυταπάρνηση, για να εξασφαλισθεί
επιτυχία της συνάντησης αυτής. Είναι αλήθεια ότι η προ-
σφορά τους υπήρξε σημαντική και η συμβολή τους τερά-
στια στην επιτέλεση του σκοπού της Ένωσής μας. 

Ιδιαίτερα, όμως, ολόθερμα συγχαρητήρια αξίζουν στον
Αντιπρόεδρό μας π. Ανδρέα Μαρκόπουλο, προϊστάμενο
του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, ο οποίος –σε συνεννόη -
ση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σε-
ραφείμ– φρόντισε αφιλοκερδώς για όλα σαν στοργικός
πα τέρας. Όλη η προετοιμασία, ο δίσκος του μνημοσύνου,
η βασιλόπιτα, τα ροφήματα, τα φαγητά, τα γλυκίσματα
και τα ποτά, όλα πέρασαν απ’ την έννοια και τα χέρια του.
Η αγωνία του να μη μας λείψει τίποτα ήταν έκδηλη και
κατά τη διάρκεια της συνεστίασης. Το αποτέλεσμα τον δι-
καίωσε. Όλα ήσαν υπεραρκετά και στην ώρα τους και δη-
μιούργησαν θετικά συναισθήματα. Το δε σημαντικότε-
ρο όλων είναι ότι ανέλαβε μόνος αυτός όλα τα έξοδα και
επ’ ουδενί θέλησε να τα αναλάβει η Ένωση ή να του προ-
σφέρει κάποιο υλικό αντάλλαγμα! 

Όλοι, βέβαια, γνωρίζαμε, μαζί με την καλή του κατάρ-
τιση περί τα εκκλησιαστικά, την κηρυκτική του δύναμη
και την εξέχουσα φιλανθρωπία του, και την ιεροπρέπεια,
την ταπείνωση με την οποία ποιμαίνει το ποίμνιό του και
το εκκλησιαστικό ήθος του. Γνωστές ήσαν, ακόμη, και η
εργατικότητά του, η ταπεινότητα, η προσήνεια και πραό-
τητα του χαρακτήρα του. Σήμερα βεβαιωθήκαμε και για
τη δύναμη της καρδιάς του και την αγάπη και τη συμπα-

ράσταση προς όλους, που πυρπολεί και θερμαίνει όλες τις
πτυχές της ζωής του, εμψυχώνει και ζωοποιεί τη δύναμη
της προσφοράς του. Την αγάπη, που συμμετέχει θερμά
στον πόνο και στις ανάγκες των ενοριτών του, τη γεμάτη
έλεος και ευσπλαχνία αρετή, τα φιλάγια και θεοφιλή έρ-

Ο π. Ανδρέας Μαρκόπουλος

Ο περικαλλής Ι. Ναός του Αγ. Νικολάου
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γα του… Τέτοιους ιερείς έχει ανάγκη σήμερα η Εκκλησία.
Τον ευχαριστούμε για όλα κι ευχόμαστε ο Θεός να του
χαρίζει υγεία και δύναμη να επιτελεί το θεάρεστο έργο
του με επιτυχία.

Λίγα λόγια για τον μεγαλοπρεπή Ι. Ναό του Αγ. Νι-
κολάου Πειραιά. Θεμελιώθηκε το 1879 σε ειδικά δια-
μορφωμένη πλατεία στη θέση Τελωνείο και ολοκληρώ-
θηκε το 1902.

Χτίστηκε με βάση τα σχέδια του διάσημου Υδραίου
αρχιτέκτονα Ιωάννη Λαζαρίμου, καθηγητή του Πολυτε-
χνείου, που έχει σχεδιάσει και το Δημοτικό Θέατρο Πει-
ραιά. Ο αρχιτέκτονας, επηρεασμένος από τα έργα διάση-
μων αρχιτεκτόνων του Παρισιού, του Βερολίνου και της
Βιέννης, ακολούθησε τα ευρωπαϊκά πρότυπα της εποχής
συνδυασμένα με τις έντονες επιδράσεις του ελληνικού
κλασικισμού. Έχει τρία πρόπυλα στις τρεις όψεις του, τα
οποία έχουν τη μορφή αρχαιοελληνικού μνημείου και δύο
κωδωνοστάσια. Εσωτερικά είναι περίλαμπρος. Φέρει τοι-
χογραφίες που απηχούν τη ζωγραφική τεχνοτροπία μιας
έντονης δυτικής επιρροής χρωματικά και συνδυαστικά.
Σύμφωνα με τις πηγές η αγιογράφηση έγινε από τον Νικ.
Λιώκη. Έχει επίσης περικαλλέστατο μαρμάρινο τέμπλο
και υπέροχα μαρμάρινα προσευχητάρια, ένα εκ των
οποίων είναι κατασκευασμένο από τον γλύπτη Γιαννού-
λη Χαλεπά από την Τήνο. Υπέροχο είναι και το μαρμάρι-
νο δάπεδό του. Γενικά ο Ναός αποτελεί κόσμημα για τον

Πειραιά, σπουδαίο αξιοθέατο και καμάρι των Ελλήνων
ναυτικών για τον προστάτη τους Άγιο Νικόλαο.

Μέσα στην τόση χαρά να και ένα δυσάρεστο φαινό-
μενο: την ώρα της Θείας Μεταλήψεως, ελάχιστοι μόνο
προσήλθαν για τη Θεία Κοινωνία! Οι άλλοι πιάστηκαν…
απροετοίμαστοι! Είναι λυπηρό για όλους εμάς που γαλου-
χηθήκαμε με τα νάματα της πίστης να αδιαφορούμε μπρο-
στά στο ιερότερο μυστήριο. Κι όμως, γνωρίζουμε ότι χω-
ρίς αυτό δεν μπορούμε να πετύχουμε την πνευματική
πρόοδο και τη σωτηρία της ψυχής μας. Ο ίδιος ο Κύριος
τονίζει ρητά: «Εάν μη φάγητε την σάρκα του υιού του αν-
θρώπου και πίητε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτοίς»
(Ιωάν. 6, 52). Το «σώμα» και το «αίμα» του Χριστού κοι-
νωνούμε κατά τη Θεία Ευχαριστία. Ο χαρακτηρισμός δε
του αίματος ως «της καινής διαθήκης», της νέας συμφω-
νίας του Θεού προς τους ανθρώπους, σημαίνει ότι ο Θεός
θα μας ελεεί και θα μας προστατεύει μόνον εφόσον ενω-
νόμαστε με τον Σωτήρα μας Χριστό διά της κοινωνίας του
Σώματος και του αίματός Του. Έτσι θα πορευόμαστε «εν
δυνάμει Θεού φρουρούμενοι διά πίστεως εις σωτηρίαν»
(Ά  Κορ. 9,19).

Ας μη χάσουμε, λοιπόν, άλλη ευκαιρία στο μέλλον να
απολαύσουμε τα αγαθά που μας προσφέρει τόσο απλό-
χερα ο Θεός. 

Πιστεύουμε ότι αυτό που συνέβη το Σάββατο ήταν ένα
τυχαίο φαινόμενο και δε θα επαναληφθεί. 

Το επανεκδοθέν Λεύκωμα 

της Ένωσής μας 

μπορείτε να το βρείτε 

στο website 

της Εκκλησιαστικής 

Σχολής Κορίνθου, 

www.eaesk.gr 

Όσοι δεν έχουν 

παραλάβει το Λεύκωμα 

να επικοινωνήσουν με τον 

κ. Μιχάλη Μαρινό στο 

τηλ.: 6944 581583 για να τους

αποσταλεί χωρίς καμία 

οικονομική επιβάρυνση.
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Αλευράς Ηλίας 100
Ανώνυμος 10
Βασιλόπουλος Γεώργιος 20
Βελλινιάτης Ευάγγελος 20
Βουρλής Αθανάσιος 30
Γαλάνης Ιωάννης 20
Γιαννακόπουλος Γεώργιος 20
Γιαννακόπουλος Παναγιώτης 25
Γκαρμάτης Δημήτριος 30
Γόγολας Φώτιος 10
Γόγολα-Χατούπη Σοφία 10
Δαραδήμος Αντώνιος 20
Ζήκος Κωνσταντίνος 30
Ζησημόπουλος Γεώργιος 20
Ηλιόπουλος Διονύσιος 20
Θανούκος Ηλίας 20
Θεοδοσίου Γεώργιος 60
Καλαντζής Νικόλαος 20
Καλλαράς Μιχάλης 20
Καλούδης Νικόλαος 30
Καμπύλης Αθανάσιος 29
Καναβάρος Ελευθέριος 30
Καρδάσης Ιωάννης 20

Κελλάρης Νικόλαος 15
Κόκλας Νικόλαος 30
Κορκόντζηλας Γεώργιος 20
Κουτσούκος Ιωάννης 50
Κωνσταντακόπουλος Σωτήριος 20
Λιότσος Χρήστος 20
Μαρκαντώνης Νικόλαος 15
Μαρμαρινός Νεκτάριος 20
Μελέτης Παναγιώτης 40
Μεσσηνιώτης Σπύρος 50
Μητροπολίτης Μαραθώνος 
Μελίτων 20
Μπίκουλης Σπύρος 100
π. Ανδρέας Μαρκόπουλος 50
π. Απόστολος Βελώνης 20
π. Γεράσιμος Γαρμπής 20
π. Γεώργιος Μπλάθρας 250
π. Δημήτριος Παπαχατζής 25.00
π. Ευάγγελος Κροντήρης 20.00
π. Κωνσταντίνος Κατσέλης 20
π. Παναγιώτης Χαλκιάς 20
π. Χρήστος Αργυρόπουλος 50
Παπαδημητρίου Γεώργιος 20

Παπαζαρής Αθανάσιος 20
Παπαϊωάννου Κων/νος 10
Παπανικολάου Γεώργιος 20
Παρασκευόπουλος Αλέκος 20
Παρασκευόπουλος Αναστάσιος 10
Πριλής Θεόδωρος 20
Σερμιέ Γεώργιος 20
Σηφακάκης Βασίλειος 30
Σούλης Ιωάννης 20
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος 50
Τρανούδης Εμμανουήλ 20
Σταύρου Σταμάτης 20
Τρανούδης Μανώλης 20
Τσαντήλα-Ματσούκα Ντίνα 10
Τσιακούλιας Φίλιππος 20
Τσίχλας Ανάργυρος 50
Φαραώ Διονύσιος 20
Φρόνιμος Γεώργιος 50
Φωτόπουλος Γεώργιος 20
Χατζηαρσενίου Νικόλαος 20
Ψυχογιός Αθανάσιος 100

ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥΣ



ΜΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Του Δημ. Λ. Δρίτσα, Δρος Θεολογίας  

Ιδιαίτερης σημασίας συνάντηση είναι εκείνη του Ιησού
με τις αδελφές του Λαζάρου Μάρθα και Μαρία (Λουκ.

10, 38-42), τις οποίες και αγαπούσε: «ηγάπα δε ο Ιησούς
την Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρον»
(Ιωάν. 11,5). Η Μαρία ανταπέδωσε την αγάπη της προς
τον Ιησούν αλείφοντας με μύρο τα πόδια του και σκουπί-
ζοντάς τα με τα μαλλιά της λίγο πριν από το Πάσχα (Ιωάν.
11,2 και Ιωάν. 12, 1-8). 

Στην υποκριτική παρατήρηση του Ιούδα ότι θα ήταν
προτιμότερο να πωληθεί το μύρο και τα χρήματα να δο-
θούν στους πτωχούς, ο Ιησούς τον αποστόμωσε: «άφες
αυτήν, εις την ημέραν του ενταφιασμού μου τετήρηκεν αυ-
τό. Τους πτωχούς γαρ πάντοτε έχετε μεθ’ εαυτών, εμέ δε ου
πάντοτε έχετε» (στ. 8).

Η Μάρθα και η Μαρία είναι δυο χαρακτήρες γυναι-
κών που παρουσιάζονται σε όλες τις εποχές. Η Μάρθα,
τύπος ευγενικός με ανεπτυγμένο το αίσθημα της κοινω-
νικότητας, «περιεσπάτο περί πολλήν διακονίαν» (Λουκ.
10,40), δηλαδή έκανε ό,τι μπορούσε για να περιποιηθεί τον
Ιησού και τους μαθητές του. Η Μαρία, αντιθέτως, «παρα-
καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε τον λόγον αυ-
τού» (Λουκ.10,39). Κρίνοντας διακριτικά τη συμπεριφο-
ρά τους ο Κύριος απευθύνεται στη Μάρθα λέγοντάς της:
«…μεριμνάς και τυρβάζη περί πολλά (ασχολείσαι και αγω-
νιάς για πολλά πράγματα (στ. 41), ενός δε εστι χρεία»
(στ. 42). Κλείνοντας ο Ιησούς την κρίση του για τις δύο
γυναίκες επιλέγει: «Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξα-
το, ήτις ουκ αφαιρεθήσεται απ’ αυτής» (στ. 42-τέλος).

Από τη συμπεριφορά της Μαρίας μπορούμε να συμπε -
ράνουμε ότι το «ενός εστι χρεία» σημαίνει πως οφείλουμε
να δίνουμε προτεραιότητα σε όσα ωφελούν την πνευμα-
τική μας υπόσταση. Επομένως, συνδυάζοντας το «ενός
εστι χρεία» με το «ήκουε τον λόγον αυτού», αγόμεθα στο
συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητο να μελετούμε και να
εφαρμόζουμε τον «λόγον του Κυρίου», όπως αυτός απο-
τυπώνεται στην Καινή Διαθήκη και κηρύσσεται στην Εκ-
κλησία.

Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των δύο γυναικών
είναι η πίστη και η αγάπη που τις συνέδεε με το πρόσωπο
του Ιησού. Αυτό συνάγεται και από τα επόμενα. Λίγο πριν
από την ανάσταση του Λαζάρου, η Μάρθα «ως ήκουσεν
ότι ο Ιησούς έρχεται, υπήντησεν αυτώ» (Ιωάν. 11,20). Αξιο-
σημείωτος είναι ο διάλογος που ακολουθεί μεταξύ τους.
Η Μάρθα εκφράζει τη βεβαιότητα ότι αν ο Ιησούς ήταν
εκεί, δε θα πέθαινε ο Λάζαρος. Είναι, όμως, βεβαία ότι «όσα
αν αιτήση τον Θεόν, δώσει ο Θεός» (στ. 21-22). Ο Ιησούς
της απαντά «αναστήσεται ο αδελφός σου» (στ. 23). Με
την απάντησή της η Μάρθα εκφράζει την πίστη της στην

ανάσταση των νεκρών και του Λαζάρου «εν τη εσχάτη
ημέρα» (στ. 24). 

Ακολουθεί η μεγαλειώδης αποκάλυψη της υπερφυούς
ταυτότητας του Ιησού: «Εγώ ειμι η ανάστασις και η ζωή.
Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνη, ζήσεται, και πας ο ζων και
πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα» (στ. 25-26).
Τη βαθιά και ακράδαντη πίστη της στη θεότητα του Χρι-
στού εκφράζει και η Μάρθα απαντώντας στην ερώτησή
του «πιστεύεις τούτο;», δηλαδή όσα είπα πριν από λίγο;
Η Μάρθα, λοιπόν, «λέγει αυτώ ναι, Κύριε, εγώ πεπίστευ-
κα ότι συ ει ο Χριστός, ο υιός του Θεού, ο εις τον κόσμον ερ-
χόμενος» (στ. 27). 

Ιδού, λοιπόν, άλλο ένα παράδειγμα πίστης και αγάπης
στο πρόσωπο του Θεανθρώπου από δύο γυναίκες που
εβίωσαν λυτρωτικά την παρουσία του. Από τέτοια πρό-
τυπα έχει ανάγκη η εποχή μας. Ας προσπαθήσουμε να της
τα προσφέρουμε κι εμείς. 

εεππιικκααιιρραα  θθεεµµαατταα

Το Δ.Σ. εύχεται

σ’ εσάς και στις οικογένειές σας

Κ
αλό

Πάσχα


