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ΟΙ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ,
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ
(Κατά τούς ὕμνους τοῦ μικροῦ καί τοῦ μεγάλου Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀκολουθίας τῆς Ἑορτῆς των)
Τοῦ Ὁμότιμου Καθηγητοῦ τοῦ ΕΚΠΑ Ἀθ. Θ. Βουρλῆ

1. Ἤδη ἡ Ἐκκλησία μας, τήν 29η Ἰουνίου, ἑόρτασε τήν ἐτήσια μνήμη τῶν πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί
Παύλου. Στήν ὑμνολογία τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς
ἑορτῆς των, κορυφαῖοι Ὑμνογράφοι τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, μέ ἐμπνευσμένο θεολογικό καί ποιητικό λόγο, καταγράφουν τά βασικά ἱστορικά, θεολογικά καί ἐκκλησιολογικά γεγονότα, πού συνδέονται μέ τά πρόσωπα
τῶν δύο ἁγίων Ἀποστόλων. Στό παρόν μεθεόρτιο ἄρθρο
μας θά παρουσιάσουμε κάποιες ἀπό τίς σημαντικές πτυχές τῆς ζωῆς καί τοῦ ἔργου τῶν Πρωτοκορυφαίων, ὅπως
αὐτές προβάλλονται στό περιεχόμενο τῶν ὕμνων τοῦ μικροῦ καί τοῦ μεγάλου Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς των. Ἡ ἀξιοποίηση τοῦ περιεχομένου καί τῶν ὕμνων τοῦ Ὄρθρου θά
ἔδιδε μεγαλύτερη ἔκταση στό ἄρθρο, γι’ αὐτό ἐπιφυλασσόμαστε, ἄν εἴμαστε καλά, νά τό κάνουμε τοῦ χρόνου, στό
ἀντίστοιχο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας.
Ἐπιβάλλεται, κατ’ ἀρχάς, νά σημειώσουμε ὅτι οἱ Ὑμνογράφοι τῶν ὕμνων τοῦ μικροῦ καί τοῦ μεγάλου Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀκολουθίας τῶν Πρωτοκορυφαίων εἶναι καί
ἄγνωστοι καί γνωστοί. Οἱ γνωστοί εἶναι ἀρκετοί καί σπουδαῖοι. Οἱ περισσότεροι εἶναι ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Κι’
αὐτό ἔχει μεγάλη σημασία, γιατί ὁ θεολογικός ὑμνολογικός λόγος τους εἶναι ἁγιοπνευματικός καί ἠθοπλαστικός.
Γι’ αὐτό καί ἡ λειτουργική τους χρήση εἶναι συνεχής κι’
ἀμετάβλητη ἀπό τήν ἐποχή τῶν δημιουργῶν τους μέχρι
σήμερα. Ἑπομένως, ἀξίζει νά μνημονεύσουμε τά ὀνόματά
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τους καί τούς αἰῶνες πού ἔζησαν μέ ἀλφαβητική σειρά.
1) Ἀνδρέας Ἱεροσολυμίτης, Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης
(Ζ΄ αἰ.)
2) Ἀνδρέας Πυρός ἤ Πηρός (= τυφλός), Ὑμνογράφος
(Η΄ αἰ.)
3) Ἀρσένιος Ἀρχιεπίσκοπος Κέρκυρας (Θ΄ αἰ.)
4) Βυζάντιος ἤ Βύζας, Ὑμνογράφος (Η΄ αἰ.)
5) Γερμανός, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
(Η΄ αἰ.)
6) Ἐφραίμ Καρίας, Ὑμνογράφος (Θ΄ αἰ.)
7) Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Μοναχός Ἱ. Μ. Ἁγίου Σάββα (Η΄ αἰ.)
8) Ἀνώνυμος Ὑμνογράφος, ἀγνώστων λοιπῶν στοιχείων, ὁ ὁποῖος ἔγραψε τά τρία στιχηρά προσόμοια τῶν
ἑσπερίων καί τά ἰσάριθμα τῶν ἀποστίχων τοῦ μικροῦ
Ἑσπερινοῦ.
Ὁ σχετικά μεγάλος ἀριθμός τῶν ἀνωτέρω ποιητῶν δείχνει τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό τους πρός τούς ὑμνούμενους Ἀποστόλους. Συγχρόνως φανερώνει καί τήν ἐν
γένει ἀξία τῆς ὑμνογραφικῆς τους προσφορᾶς στή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία εἶχε τήν ἀνα-

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚRΟΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΑ:
Τατοΐου 121, Μεταµόρφωση Αττικής,
Τ.Κ. 14452
Fax: 210 28 19 550
e$mail: mkal8645@gmail.com
www.eaesk.gr
ΤΑΧ. ΘΥΡ. : 52057, Τ.Κ. 14410
Συνδροµές – Rωρεές: ΕΤΕ 151/296112$14
ΙRΙΟΚΤΗΤΗΣ:
Ένωση Αποφοίτων Εκκλ. Σχ. Κορίνθου
ΕΚRΟΤΗΣ – RΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Μιχάλης Καλλαράς, τηλ.: 6944 24 30 41
ΣΕΛΙRΟΠΟΙΗΣΗ:
Ελένη Σταυροπούλου – Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Σταµάτιος Κοτσάτος & ΣΙΑ Ο.Ε.
Αριθµός φύλλου 38
Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 2016

φαίρετη εὐθύνη ἐπιλογῆς τῶν καλύτερων ὕμνων ἀπό τούς
δοκιμότερους δημιουργούς Ὑμνωδούς καί Ὑμνογράφους.
Μετά τά προλεχθέντα εἰσαγωγικά στοιχεῖα ἐρχόμαστε
στήν παρουσίαση τῶν ἐπί μέρους πτυχῶν τῆς πλούσιας
θεματολογίας τῶν ὕμνων τοῦ μικροῦ καί τοῦ μεγάλου
Ἑσπερινοῦ τῶν ἁγίων πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου.
2. Μᾶς ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση τό γεγονός ὅτι ὁ
συμβολισμός τῆς πίστεώς μας στήν Ἁγία Τριάδα ὑποκρύπτεται στόν ἀριθμό τρία τῶν στιχηρῶν καί τῶν ἀποστίχων
τόσο τοῦ μικροῦ ὅσο καί τοῦ μεγάλου Ἑσπερινοῦ. Αὐτό
φαίνεται ὅτι εἶναι παράδοση τῆς Ὑμνογραφίας, γι’ αὐτό
καί παρατηρεῖται γενικότερα καί σέ ἄλλες Ἀκολουθίες.
Στό ἴδιο πλαίσιο πρέπει νά ἐντάξουμε καί μία ἄλλη ὑμνογραφική παράδοση, τήν ὁποία παρατηροῦμε στά στιχηρά προσόμοια τῶν ἑσπερίων τοῦ μικροῦ καί τοῦ μεγάλου
Ἑσπερινοῦ. Τό γεγονός, δηλαδή, ὅτι τά τρία στιχηρά τῶν
δύο Ἀκολουθιῶν ἀρχίζουν μέ τίς ἴδιες λέξεις, ὑποκρύπτοντας ἔτσι τό τριαδικό δόγμα. Τά στιχηρά τοῦ μ. Ἑσπερινοῦ
ἀρχίζουν μέ τίς φράσεις:
«Ἔδωκας καυχήματα, τῇ Ἐκκλησίᾳ φιλάνθρωπε,…»

Το Δ.Σ. εύχεται
σ ’ εσάς και
στις οικογένειές σας

καλό
καλοκαίρι!
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«Ἔδωκας στηρίγματα, τῇ Ἐκκλησίᾳ σου Κύριε,…»
«Ἔδωκας ὑπόδειγμα, ἐπιστροφῆς ἁμαρτάνουσι,…»
Ἐπίσης τά στιχηρά τοῦ Μ. Ἑσπερινοῦ ἀρχίζουν μέ τίς
φράσεις:
«Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν,…»
«Ποίοις ὑμνῳδιῶν κάλλεσιν,…»
«Ποίοις πνευματικοῖς ᾄσμασιν,…»
Στά τρία «Ἔδωκας» τῆς πρώτης ὁμάδας καί στά ἰσάριθμα «Ποίοις» τῆς δεύτερης νοητέα τά τρία πρόσωπα
τῆς Ἁγίας Τριάδος. Τόν ἴδιο συμβολισμό πρέπει νά διαβλέψουμε καί στήν ἄλλη ἔκφραση τοῦ Δοξαστικοῦ τοῦ
Μ. Ἑσπερινοῦ: «Τῷ τριττῷ τῆς ἐρωτήσεως, τῷ Πέτρε φιλεῖς με, τό τριττόν τῆς ἀρνήσεως, ὁ Χριστός διωρθώσατο» (Πρβλ. Ἰωάν. 21,15).
Ἐπειδή οἱ ἱεροί Μελωδοί καί Ὑμνογράφοι γνωρίζουν
ὅτι α) τό τριαδικό δόγμα ἀποκαλύφθηκε στόν κόσμο ἀπό
τόν Ἐνανθρωπήσαντα Θεό Λόγο, β) ὅτι τοῦτο ἀποτελεῖ
τήν βάση τῆς χριστιανικῆς πίστεως ‒βλέπε τά ὀκτώ πρῶτα ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως‒, γι’ αὐτό καί στούς ὕμνους τῶν ἐξεταζομένων ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τονίζουν κατ’ ἐπανάληψη τήν
συμβολή τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων στήν ‒ἀνά
τά πέρατα τῆς οἰκουμένης‒ κήρυξη καί διάδοση «τῶν τοῦ
Χριστοῦ δογμάτων» (β΄ ἰδιόμ. Λιτῆς).
Οἱ δύο Ἀπόστολοι «διαδραμόντες τό κλίτος ὅλον τῆς
γῆς, ὥσπερ ἀρότρῳ ἔσπειραν τήν πίστιν, καί πᾶσι τήν θεογνωσίαν ἀνέβλυσαν, τῆς Τριάδος δεικνύντες λόγον» (β΄
ἰδιόμ. Λιτῆς). Ὡς ἄλλοι «ζευκτοί βόες τοῦ Χριστοῦ πάντας
εἵλκυσαν πρός θεογνωσίαν, ἔθνη πόλεις τε καί νήσους».
Ἔφεραν στήν ἀληθινή πίστη ὄχι μόνον «Ἑβραίους» (β΄
ἰδιόμ. Λιτῆς), ἀλλά καί πολλούς ἀνθρώπους τῆς Δύσεως,
οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν «τήν δυτικήν ἀμαυρότητα» (α΄ στιχηρ.
μ. Ἑσπερινοῦ).
3. Οἱ ἱεροί ποιητές τῶν ὕμνων, Χριστοκεντρικά σκεπτόμενοι, ἀποδίδουν στόν ἴδιο τόν Χριστό ὅ,τι σπουδαῖο
κι’ ἀξιοθαύμαστο παρουσιάζουν στή ζωή τους οἱ δύο Ἀπόστολοι, γι’ αὐτό καί ψάλλουν στά τρία στιχηρά τοῦ μ.
Ἑσπερινοῦ: Χριστέ, «ἔδωκας» στήν Ἐκκλησία Σου ὡς «καυχήματα», ὡς «στηρίγματα» κι’ ὡς «ὑποδείγματα ἐπιστροφῆς», δηλαδή μετάνοιας, τούς «σεπτούς Ἀποστόλους
Σου». Αὐτοί εἶναι οἱ «θεῖοι καί σεπτοί Μαθηταί», οἱ «μύσται
καί διδάσκαλοι», τῶν «Ἀποστόλων ἡ κρηπίς» (γ΄ ἀπόστ.
μ. Ἑσπερινοῦ), οἱ «πρωτόθρονοι καί τῆς οἰκουμένης διδάσκαλοι» (Ἀπολυτίκιο), οἱ «νοητοί φωστῆρες», οἱ ὁποῖοι
«ὥσπερ ἀστέρες λογικοί» ἐφώτισαν πάντα τά ἔθνη (α΄
στιχηρ. μ. Ἑσπερινοῦ), γι’ αὐτό καί ἀποκαλοῦνται «ἐντρυφήματα πάσης τῆς οἰκουμένης» (γ΄ στιχηρ. Μ. Ἑσπερινοῦ).

3

Οἱ Ἀπόστολοι δέν ἐκήρυξαν «ἀφθόνως πᾶσι τόν λόγον» τοῦ Χριστοῦ μόνον, ἀλλά καί κατέστησαν γνωστή
καί οἰκεία στούς πιστούς «τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» διά τῶν ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ (γ΄ στιχηρ. μ. Ἑσπερινοῦ). Ἔτσι ὁλοκληρώθηκε ἡ φανέρωση τῆς νέας πίστεως, στό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ
Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μέσῳ τοῦ οἰκουμενικοῦ κηρύγματός των. Γι’ αὐτό ὁ Ὑμνωδός Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὡς δογματολόγος, ἀποκαλεῖ τούς δύο Ἀποστόλους
«ἡ τῆς Τριάδος δυάς», μέ τήν ἔννοια ὅτι αὐτή ἡ «δυάς», Πέτρος καί Παῦλος, ἔγιναν «τοῦ κόσμου σαγηνευταί» κηρύττοντας τόν Ἕνα καί Τριαδικό Θεό (ε΄ ἰδιόμ. Λιτῆς).
Παράλληλα ὁ ἄλλος μεγάλος ὑμνωδός, Ἀνδρέας Κρήτης,
σημειώνει: «Τούς φωστῆρας τούς μεγάλους τῆς Ἐκκλησίας, Πέτρον καί Παῦλον, εὐφημήσωμεν· ὑπέρ ἥλιον γάρ
ἔλαμψαν, ἐν τῷ τῆς πίστεως στερεώματι, καί τά ἔθνη ταῖς
ἀκτῖσι τοῦ κηρύγματος, ἐκ τῆς ἀγνοίας εἰς τήν θείαν
γνῶσιν ἐπανήγαγον» (γ΄ ἰδιόμ. Ἀπόστιχ. Μ. Ἑσπερινοῦ).
Ὁ ἴδιος Ὑμνωδός ‒γιά τό τεράστιο κηρυκτικό ἔργο
τους‒ τούς ὀνομάζει «θεμελίους τῆς Ἐκκλησίας», «ἀληθεῖς στύλους καί βάσεις», «σάλπιγγας ἐνθέους, τῶν τοῦ
Χριστοῦ δογμάτων καί παθημάτων» (β΄ ἰδιόμ. Λιτῆς).
Τούς ἀποκαλεῖ, ἐπίσης, ζωντανά «κλήματα» τῆς «ἀληθινῆς ἀμπέλου», δηλαδή τοῦ Χριστοῦ, γιατί συνέδεσαν μέ
Αὐτόν κάθε νέο μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ὡς μέλος τοῦ σώματος Ἐκείνου μέ ὅλες τίς εὐεργετικές συνέπειες (α΄
ἰδιόμ. Λιτῆς. Πρβλ. Ἰωάν. 15,1.5 καί Δοξαστ. Λιτῆς).
4. Ὁ ὑμνογράφος Ἀνδρέας Πυρός ἤ Πηρός τούς παρομοιάζει μέ δύο πτέρυγες καί δύο πόδες, πού πέταξαν καί
περπάτησαν στά «πέρατα» τοῦ κόσμου, προκειμένου νά
ἀνυψώνουν οἱ ἄνθρωποι «πρός οὐρανόν… τάς χεῖρας» καί
νά μετέχουν «τῆς Χάριτος» τοῦ Εὐαγγελίου (β΄ στιχηρ. Μ.
Ἑσπερινοῦ). Παρά τό γεγονός, ὅτι ἦσαν «διῃρημένοι τοῖς
σώμασιν», ἦσαν «ἡνωμένοι τῷ Πνεύματι», γι’ αὐτό κι’ ἔγιναν
«τά Ρώμης περιφανῆ ἐγκαλλωπίσματα» καί οἱ θεόγραφες
πλάκες «τῆς Καινῆς Διαθήκης», τίς ὁποῖες «Χριστός ἐξεφώνησε» στή Σιών (α΄ καί γ΄ στιχηρ. Μ. Ἑσπερινοῦ).
«Ἀμφότεροι» οἱ Ἀπόστολοι, σύμφωνα μέ τόν μελωδό
Ἀνδρέα Κρήτης, «τόν Ἰσραήλ καταγγέλλουσιν, ὡς εἰς
αὐτόν τόν Κύριον, χεῖρας ἀδίκως ἐκτείναντα» (γ΄ ἰδιόμ.
ἀποστίχ. Μ. Ἑσπερινοῦ). Συγχρόνως προβάλλονται ὡς
ὑποδείγματα ἀρετῆς, μετάνοιας καί κακοπάθειας, ὅπως
βλέπουμε στά ἑπόμενα ὑμνολογικά κείμενα:
α) «Οἱ τόν δρόμον τόν καλόν ἐπί τῆς γῆς τελέσαντες»
(α΄ ἀπόστιχ. Μ. Ἑσπερινοῦ).
β) «Ἔδωκας ὑπόδειγμα ἐπιστροφῆς ἁμαρτάνουσι, τούς
διττούς Ἀποστόλους σου, τόν μέν ἀρνησάμενον, ἐν τῷ
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καιρῷ τοῦ πάθους καί μετεγνωκότα· τόν δέ κηρύγματι τῷ
σῷ, ἀντιταξάμενον καί διώξαντα» (γ΄ στιχηρ. μ. Ἑσπερινοῦ)·
γ) «Τοῦ βίου ἐν τῷ κλύδωνι, ἀπαύστως χειμαζόμενοι»
(β΄ ἀπόστιχ. Μ. Ἑσπερινοῦ)·
«…καί παθημάτων τούς κορυφαίους Πέτρον καί Παῦλον» (β΄ ἰδιόμ. Λιτῆς)·
«Τά κατά πόλιν δεσμά καί τάς θλίψεις σου, τίς διηγήσεται, ἔνδοξε Ἀπόστολε Παῦλε; τούς κόπους, τούς μόχθους,
τάς ἀγρυπνίας, τάς ἐν λιμῷ καί δίψει κακοπαθείας, τάς ἐν
ψύχει καί γυμνότητι τήν σαργάνην, τούς ῥαβδισμούς, τούς
λιθασμούς, τήν περίοδον, τόν βυθόν, τά ναυάγια;» (β΄
ἀπόστιχ. Μ. Ἑσπερινοῦ. Πρβλ. Β΄ Κοριν. 11, 23-33).
5. Οἱ ἱεροί Ποιητές δέν ἐκθειάζουν μόνο τά κοινά γνωριστικά στοιχεῖα τῶν Πρωτοκορυφαίων, ἀλλά καί ἀρκετά
ἀπό τά προσωπικά τους. Ἔτσι ὁ μέν Πέτρος ἐγκωμιάζεται
ὡς ἡ «πέτρα» καί ἡ «κρηπίς» τῆς πίστεως (Δοξαστ. Λιτῆς,
ε΄ ἰδιόμ. Λιτῆς), κι’ ὁ κορυφαῖος «τῶν ἐνδόξων Ἀποστόλων» (γ΄ ἰδιόμ. Λιτῆς), ὁ δέ Παῦλος ὡς τό «σκεῦος ἐκλογῆς» (β΄ ἰδιόμ. Λιτῆς. Πρβλ. Πράξ. 9,15), «τῶν Ἁγίων Ἐκκλησιῶν ὁ ρήτωρ καί φωστήρ» (γ΄ ἰδιόμ. Λιτῆς. Πρβλ. καί
ε΄ ἰδιόμ. Λιτῆς), τό «καύχημα τῆς οἰκουμένης», τό «στόμα
τοῦ Κυρίου» (Δοξαστ. Λιτῆς καί δ΄ ἰδιόμ. Λιτῆς ἀντίστοιχα) καί «ὡς ὑπέρ τούς ἄλλους (Ἀποστόλους) κοπιάσαντα»
(α΄ στιχηρ. Μ. Ἑσπερινοῦ).
Οἱ δύο «πρωτόθρονοι» Ἀπόστολοι εἶχαν στή ζωή τους
ἀρκετές διαφορές: ταξικές, μορφωτικές, ἱεραποστολικές,

ἀνθρώπινες-χαρακτηρολογικές. Ὅμως ἡ ἀφιέρωσή τους
στό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ τούς ἕνωσε στόν κοινό στόχο τῆς διαδόσεως τοῦ λόγου τοῦ Θεανθρώπου καί στόν
ἴδιο μαρτυρικό θάνατο, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ἀπόλυτη μίμηση
τῆς ζωῆς Ἐκείνου. Ὁ ὑμνωδός, Ἀνδρέας Κρήτης, ψάλλει
σχετικά:
«Ὁ μέν (= Πέτρος) τῷ σταυρῷ προσηλωθείς,
πρός οὐρανόν τήν πορείαν ἐποιήσατο,
ἔνθα τῆς βασιλείας, παρά Χριστοῦ τάς κλεῖς ἐγκεχείριστο·
ὁ δέ (= Παῦλος) τῷ ξίφει ἀποτμηθείς,
πρός τόν Σωτῆρα ἐκδημήσας, ἐπαξίως μακαρίζεται»
(γ΄ ἀπόστιχ. Μ. Ἑσπερινοῦ)·
6. Τώρα οἱ δύο Ἅγιοι Ἀπόστολοι, ὡς μέλη ἐκλεκτά τῆς
Θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας, «τῷ θείῳ θρόνῳ παριστάμενοι ὑπέρ ἡμῶν Χριστῷ» πρεσβεύουν (Δοξαστ. Μ. Ἑσπερινοῦ) «ἐν παρρησίᾳ, τοῦ σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν» (ε΄
ἰδιόμ. Λιτῆς).
Ἡ Στρατευομένη Ἐκκλησία μέ εὐγνωμοσύνη ἑορτάζει
ἐτησίως τήν ἱερή μνήμη τοῦ μαρτυρίου τους καί τούς
ἀνυμνεῖ, ἀπαινεῖ, εὐφημεῖ καί στεφανώνει «πνευματικοῖς
ᾄσμασιν» (γ΄ στιχηρ. μ. Ἑσπερινοῦ). Συγχρόνως παρακαλεῖ τόν Σωτήρα Κύριο ψάλλοντας:
«Διό εὐχαῖς αὐτῶν, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, τούς καθ’
ἡμῶν κατάβαλε, καί τήν ὀρθόδοξον πίστιν κράτυνον, ὡς
φιλάνθρωπος» (γ΄ Ἀπόστιχ. Μ. Ἑσπερινοῦ).

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Επειδή
α) Κατά τη διανομή του Λευκώματος της Σχολής παρουσιάστηκαν αρκετοί σε αριθμό φίλοι, που
έχουν σπουδάσει στην Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου αλλά δεν έχουν εμφανιστεί καθόλου στις
συναντήσεις μας ούτε φέρονται εγγεγραμμένοι στην Ένωσή μας
και επειδή
β) Στις σημερινές μας ημέρες και λόγω πολλών αιτιών, και δη της ηλικίας, γινόμαστε όλο και ολιγότεροι ομογάλακτοι σ’ αυτή την κοινωνία,
γι’ αυτό σας παρακαλούμε,
όσοι γνωρίζετε τέτοιες περιπτώσεις ομογαλάκτων που έχουν αμελήσει, να ενημερώσετε το Δ.Σ.
κι εμείς θα φροντίσουμε να έλθουμε σε επαφή με αυτούς για να τους εντάξουμε στη δύναμή μας.
Είναι ανάγκη να δείξουμε όλη μας τη δύναμη σε αυτή τη φάση της λειτουργίας της Ένωσής μας.

ΤΑ ΝΕΑ µασ
Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ
Του Γιώργου Κορκόντζηλα

ε τη βοήθεια του Θεού και την ευλογία της προστάτιδός μας Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Ισαποστόλου Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, αξιωθήκαμε και φέτος, την Κυριακή 29 Μαΐου, να προσέλθουμε προσκυνητές στο φερώνυμο παρεκκλήσιο της Σχολής, όπου εκκλησιαζόμαστε, προσευχόμαστε, βρίσκαμε παρηγοριά και
ανακούφιση, ζητούσαμε τη βοήθεια και την προστασία
της Αγίας κατά τη διάρκεια της φοίτησής μας.
Το Σάββατο, παραμονή της εορτής, τελέστηκε ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός με Αρτοκλασία στο
κατάμεστο από πιστούς παρεκκλήσιο. Χοροστάτησαν ο
Σεβ. Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός και ο Σεβ. Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος.
Την κυριώνυμο ημέρα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ξεκινήσαμε απ’ όλα τα σημεία του ορίζοντα για το
προσκύνημα, μαζί με τους Κορίνθιους πιστούς, στη μάνα
και προστάτιδά μας Αγία Φωτεινή.
Προσήλθαμε από διάφορες περιοχές της χώρας πολλοί απόφοιτοι για να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε
την ευλογία και την προστασία της Αγίας, που επί τόσα
χρόνια μάς σκέπαζε με τη χάρη της και μας καθοδηγούσε
στον δρόμο της αρετής.
Κατά την είσοδό μας, εκπλαγήκαμε ευχάριστα και συγκινηθήκαμε, διότι είδαμε το εκκλησάκι μας ανακαινισμένο και ευπρεπισμένο χάρις στο ενδιαφέρον, την υπομονή
και την επιμονή, στις θυσίες και στις προσπάθειες υπό
αντίξοες οικονομικές συνθήκες του Σεβ. κ. Διονυσίου. Η
πρόσοψη αλλά και το εσωτερικό του Ναού ήσαν αγνώριστα. Η εικόνα τους πολύ βελτιωμένη από την παλαιά, πιο
φροντισμένη και πιο λειτουργική.
Παρακολουθήσαμε σε ατμόσφαιρα θρησκευτικής ευλάβειας, στην οποία συνέβαλαν και οι καλλίφωνοι ιεροψάλτες και οι δύο συλλειτουργούντες Αρχιερείς, περιστοιχιζόμενοι από ιερωμένους. Επιβλητική ήταν, επίσης, και η
παρουσία του παλιού μας συμμαθητή, Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μπλάθρα, Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ι.
Μ. Σπάρτης, ο οποίος ανελλιπώς λαμπρύνει τη γιορτή μας
με την παρουσία του.
Ακούσαμε με προσοχή το κήρυγμα του Σεβ. κ. Γερμανού, ο οποίος με ύφος απλό και οικείο και λόγο εύστοχο,
σαφή, σύντομο και καίριο αναφέρθηκε στη συνάντηση της
Φωτεινής με τον Κύριο, εξήρε την επίδραση που άσκησε
πάνω της ο λόγος Του και τη μεταβολή που επέφερε στην
προσωπικότητά της, την ομολογία της «θεωρώ ότι προ-

Μ

φήτης ει Συ» και «οίδα ότι ο Μεσσίας έρχεται». Επίσης και
τη μετάδοση του συμβάντος στους Σαμαρείτες, που πίστευσαν «παραχρήμα» όχι για το λόγο μόνο της γυναικός
αλλά και διότι «οίδαμεν ότι ούτος εστιν αληθώς ο Σωτήρ
του κόσμου ο Χριστός». Επεκτείνοντας τον λόγο, συνέκρινε την κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή εκείνη την εποχή με το νέο που έφερε ο χριστιανισμός με δύο
παραδείγματα: οι Ρωμαίοι κατακτητές θεωρούσαν τον
άνθρωπο εχθρό (homo homini lupus, άνθρωπος ανθρώπω λύκος) και ο Χριστός τον έκανε αδελφό.
Οι Ρωμαίοι πολεμούσαν και υπέτασσαν λαούς, ο Χριστός διακήρυξε την ειρήνη (ειρήνη υμίν). Έκλεισε την ομιλία του σχολιάζοντας την οικονομική κρίση και την εφαρμοζόμενη και σχεδιαζόμενη πολιτική στον χώρο της παιδείας και της Εκκλησίας.
Στο τέλος της λειτουργίας τελέστηκε το καθιερωμένο
μνημόσυνο υπέρ μακαρίας αναπαύσεως του Ιδρυτή της
Σχολής μακαριστού Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, των
προκατόχων Αρχιερέων της Ι. Μητροπόλεως, των Καθηγητών και αποφοίτων οι οποίοι αναδείχθηκαν με τη χάρη
του Θεού Αρχιερείς και εποίμαναν τον λαό όπου η Εκ-
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κλησία έταξε έκαστον, των κεκοιμημένων εν Κυρίω καθηγητών και αποφοίτων, κληρικών και λαϊκών, καθώς και
των ευσεβών κτητόρων και δωρητών του ναού Τιμολέοντος, Φωτεινής και Γεωργίου Ευσταθίου.
Στο τέλος του μνημοσύνου ο Σεβ. κ. Διονύσιος επαίνεσε την Ένωσή μας για τη συνεχή παρουσία στην εορτή
της Αγίας, αναφέρθηκε στο έργο της ανακαίνισης του ναού,
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στη δωρεά της σεπτής εικόνας της Αγίας Φωτεινής από
την Ένωση και ευχήθηκε τα δέοντα.
Μετά τη θεία λειτουργία, κατά τη συνήθειά μας, επισκεφθήκαμε το διδακτήριο της πάλαι ποτέ φημισμένης
Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου, ευγνωμοσύνης ένεκεν. Τη συγκέντρωση τίμησε και ο Αντιπεριφερειάρχης
Κορινθίας κ. Γ. Παπαγγελόπουλος, που μίλησε κολακευτικά για τη Σχολή και για την Ένωση Αποφοίτων και το
έργο της και μετέφερε τους χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Τατούλη προς όλους μας.
Ακολούθησε επίσκεψη στο ανακαινισμένο Επισκοπείο, έργο αξιοθαύμαστο, που έφερε σε αίσιο πέρας ο ακάματος Μητροπολίτης Κορίνθου με τις άοκνες προσπάθειές του. Ακούσαμε το ιστορικό της ανακαίνισης και μετά την ανταλλαγή απόψεων με τον Σεβασμιώτατο, αποχωρήσαμε ικανοποιημένοι απ’ όσα είδαμε. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον κ. Διονύσιο. Η όλη εορταστική εκδήλωση έληξε με συνεστίαση σε παρακείμενο καφεστιατόριο και με την ευχή η Αγία Φωτεινή να μας προστατεύει
και να μεσιτεύει στον Κύριο για όλους μας.
Και αυτή τη φορά ήμασταν πολλοί. Φαίνεται πλέον
καθαρά ότι, παρά την αδυναμία προσέλευσης λόγω γήρατος και τις μεγάλες απώλειες συμμαθητών λόγω θανάτου, η φλόγα καίει ακόμη άσβεστη στις καρδιές μας και
λαχταρούμε να συμμετέχουμε στις συναντήσεις μας. Δεν
είναι αυτό ευλογία Θεού;
Ευχαριστούμε θερμά τους Σεβασμιωτάτους για την
παρουσία τους και τις πατρικές ευχές τους, αντευχόμενοι
προσωπική υγεία και θεία ενίσχυση για να επιτελούν έργα «ευάρεστα τω Θεώ». Και του χρόνου!
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Στην είσοδο της Σχολής.

Στην ανακαινισμένη αίθουσα του Επισκοπικού Μεγάρου.

Σκηνές από τη συνεστίαση της 29ης Μαΐου
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ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ
Του Γιώργου Κορκόντζηλα

ο Σάββατο της 4ης Ιουνίου κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ πραγματοποιήθηκε ημερήσια εκδρομή της «ΕΝΩΣΗΣ» στη Βοιωτία. Πρώτη στάση-προσκύνηση: Ο Ι. Ναός του Ευαγγελιστού
Λουκά Θηβών, όπου φυλάσσεται σε
μαρμάρινη λάρνακα τμήμα των λειψάνων του Ευαγγελιστού Λουκά.
Εκεί μας υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος με τον εφημέριο π. Σπυρίδωνα
Βασιλάκο και μας ενημέρωσε για το
ιστορικό του Ι. Ναού και του ιερού λειψάνου. Αφού προσκυνήσαμε, μας δεξιώθηκε στην αίθουσα του Ι. Ν. του

Τ

Αγίου Γεωργίου Θηβών, όπου ο προϊστάμενος π. Νικόδημος Καστίζας και
πέντε αφιλοκερδώς υπηρετούσες κυρίες, μεταξύ των οποίων και η σύζυγος
του Δημάρχου Θηβών κ. Νικολάου
Σπύρου, μας πρόσφεραν καφέ, αναψυκτικά και σνακς.
Από εκεί αναχωρήσαμε για Αλίαρτο. Καθ’ οδόν ο Σεβασμιώτατος μας
έδωσε πληροφορίες για τον ιστορικό
Ι. Ναό του Αγίου Δημητρίου (Μεγάλης Παναγιάς) –τον οποίο είδαμε από
κοντινή απόσταση–, για την περιοχή
και για την οικονομική ζωή του νομού και μας έδειξε και άλλα μνημεία,
καθώς και σημεία, όπου εκτελέστη-

Ο Σεβασμιώτατος μας καλωσορίζει και μας ξεναγεί στο ναό.

Ο Σεβ. κ. Γεώργιος με τον κ. Αθ. Ψυχογιό και τους συμμαθητές του.
Από αριστερά, Φίλιππος Τσιακούλας και η σύζυγός του, Νίκος Καλατζής,
Χρήστος Λιότσος και Φώτης Τζαβέλας.

καν Έλληνες πατριώτες κατά την κατοχή από τους Γερμανούς.
Στην Αλίαρτο επισκεφτήκαμε τον
σύγχρονο ψηφιακό εκθεσιακό χώρο
της Μητροπόλεως – έργο από κάθε
πλευρά άρτιο, όπου, μετά την προκαταρκτική ενημέρωση από τον υπεύθυνο της πληροφορικής, έγινε στην
ειδική αίθουσα τρισδιάστατη προβολή των ιστορικών και θρησκευτικών
μνημείων της Μητρόπολης (ναών, μοναστηρίων κ.ά.).
Ακολούθως μεταβήκαμε στο Νικοδήμειο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ» – ίδρυμα
υποδειγματικό, λειτουργικό και με
σπουδαία κοινωνική προσφορά. Εκεί
ο Σεβασμιώτατος μας παρέθεσε πλούσιο γεύμα.
Το γεύμα τελείωσε, όπως άρχισε,
με προσευχή και με τις εγκάρδιες ευχές του Σεβασμιωτάτου για υγεία, προκοπή και πνευματική πρόοδο των μελών της «ΕΝΩΣΗΣ», καθώς και με την
παράκληση να τον μνημονεύουμε στις
προσευχές μας. Συγκινημένος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Θάνος Ψυχογιός, εκφράζοντας και τα συναισθήματα των
εκδρομέων συνεχάρη τον Σεβασμιώτατο για το επιτελούμενο έργο στη
Μητρόπολή του παρά τις παρούσες οικονομικές δυσκολίες –έργο, το οποίο
είδαμε «ιδίοις όμμασιν»–, τον ευχαρίστησε από καρδίας όχι μόνο για την
αβραμιαία, όπως είπε, φιλοξενία, αλλά κυρίως για την αγάπη, που μας
έδειξε, για τον εύστοχο, ήπιο πατρικό
και γλυκύτατο λόγο του και για το
μειλίχιο του χαρακτήρα του. Του ευχήθηκε πλούσια τη χάρη και την ευλογία του Αναστάντος Κυρίου, υγεία,
πνευματική δύναμη και υπομονή επ’
αγαθώ της Ιεράς Μητροπόλεως και
επ’ ωφελεία του χριστεπώνυμου πλη-
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ρώματος, τον παρακάλεσε, δε, να μας
μνημονεύει ενώπιον του ιερού θυσιαστηρίου.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ… ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΤΗ!

Εν συνεχεία επισκεφθήκαμε την
γυναικεία Ιερά Μονή Παναγίας του
Μύρου (Λυκούρεσι) Χαιρωνείας. Εκεί
μας ξενάγησε η Ηγουμένη Λυδία και
μας μίλησε για το ιστορικό της Μονής. Αφού προσκυνήσαμε και απολαύσαμε το τοπίο αναχωρήσαμε για Αθήνα – Κόρινθο με ενδιάμεση στάση στην
πόλη της Λιβαδειάς.

Από το γεύμα που μας παρέθεσε ο Σεβασμιώτατος στο Ίδρυμα της Μητροπόλεως
Θηβών και Λεβαδείας «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ».

Αναμνηστική φωτογραφία από την εκδρομή με τον Σεβασμιώτατο κ. Γεώργιο.

Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Ένα όνειρο της Ένωσής μας, να συγκεντρωθούν όσο περισσότερα συγγράμματα αποφοίτων της Σχολής μας και να
παραδοθούν στην Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη της Ι. Μητροπόλεως Κορίνθου, γίνεται πραγματικότητα σε λίγες μέρες.
Τώρα πλέον ο πολύτιμος καρπός του μόχθου σπουδαίων επιστημόνων, που διέπρεψαν στον τομέα τους και πρόσφεραν στην πνευματική κατάρτιση και ανύψωση πολλών Ελλήνων, σε λίγες μέρες θα βρίσκεται εκτεθειμένος στο κορινθιακό αναγνωστικό κοινό και σε όποιον άλλο επιθυμεί να εντρυφήσει στη σοφία που εμπεριέχουν.
Ευχαριστούμε τον Σεβ. Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Διονύσιο που με πολλή χαρά δέχτηκε να φιλοξενήσει τα συγγράμματα αυτά στη Βιβλιοθήκη της Ι. Μητροπόλεως.
Παραθέτουμε την αλληλογραφία μεταξύ Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΚ και Σεβ. Μητροπολίτου Κορίνθου:
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Ένωσις Αποφοίτων Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου
Τ.Θ. 52057, Τ.Κ. 14 410, Μεταμόρφωση
20ή Μαΐου 2016
Προς
τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κορίνθου κ. Διονύσιον
Εις Κόρινθον
Σεβασμιώτατε, Χριστός Ανέστη!
Το Δ.Σ. της Ενώσεως Αποφοίτων της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου έχει την τιμή να ενημερώσει τη Σεβασμιότητά Σας
ότι, στο πλαίσιο της συνεχούς έκφρασης ευγνώμονος τιμής τόσο προς την τροφόν Σχολήν όσο και προς την Αποστολικήν Ι. Μητρόπολη, υπό την πρόνοια της οποίας διαχρονικώς αυτή λειτούργησε, προτίθεται να δωρίσει στη Βιβλιοθήκη αυτής, προς εμπλουτισμόν της, σειρά επιστημονικών βιβλίων, καρπών του μόχθου καθηγητών, οι οποίοι κατά καιρούς υπήρξαν μαθητές της Ε.Σ. Κορίνθου. Στην παρούσα μάλιστα επισυνάπτουμε και τον κατάλογο των υπό αποστολήν βιβλίων με την παράκληση όπως ο υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης να επικοινωνήσει με τον γραμματέα της Ενώσεως, ώστε να κανονισθεί ο τρόπος και να ορισθεί ο χρόνος
και ο τόπος παραδόσεως και παραλαβής των βιβλίων, και διατελούμε μετά του προσήκοντος σεβασμού,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ψυχογιός Αθανάσιος Μαρινός Μιχαήλ
Πρόεδρος

Γραμματέας
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∆ΩΡΕΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
Τώρα που ο περικαλλής Ναός της Αγίας Φωτεινής ανακαινίσθηκε χάρη στη μεγάλη προσπάθεια του Σεβ. Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου και διατέθηκε πάλι στο θρησκευόμενο ποίμνιο της Κορίνθου, ύστερα
από πρόταση του κ. Διονυσίου, η Ένωση Αποφοίτων
της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου ανέλαβε τα έξο-

δα για την ιστόρηση της πάνσεπτης εικόνας της Αγίας
Φωτεινής. Είναι το ελάχιστο του χρέους που οφείλουμε όλοι όσοι σπουδάσαμε εκεί προς την Ισαπόστολο
Προστάτιδά μας. Είθε να έχουμε την ευλογία της και
να απολαμβάνουμε την προστασία της διά βίου.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ,
ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
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ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΠΟΛΙΤΗ ΒΕΡΑΤΙΟΥ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ

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.

Μια Διόρθωση Λάθους
Για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής μας, ανεγράφη
λανθασμένα ο τίτλος του άρθρου του πρωτοπρεσβυτέρου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων π. Λάμπρου
Τσιάρα «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ», αντί
του ορθού «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ».
Ζητούμε συγγνώμη από τον σεμνό ιερωμένο και
ομογάλακτο συμμαθητή μας για το λάθος μας, που θα
μας κάνει πιο προσεκτικούς στο μέλλον.
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KΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ 2016
ε ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε κι εφέτος η
μνήμη του Απ. Παύλου στον Καθεδρικό Ι. Ναό,
που τιμάται στο όνομά Του, στην Κόρινθο. Το απόγευμα
και ώρα 19:00 με κάθε επισημότητα και με τη δέουσα εκκλησιαστική τάξη τελέσθηκε ο καθιερωμένος πλέον Μέγας Συνοδικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β΄ πλαισιουμένου υπό
των Συνοδικών Μητροπολιτών, καθώς και υπό των προσκεκλημένων υπό του Μητροπολίτου μας Σεβ. Μητροπολιτών.
Αμέσως μετά το πέρας του Εσπερινού, ο Σεβ. Μητροπολίτης Διονύσιος προσφωνών ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ.
Ιερώνυμο Β΄, καθώς και τους υπολοίπους Συνοδικούς και
μη Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς, που αψήφησαν κόπους και
αποστάσεις, ερχόμενοι στην πόλη μας, ώστε να τιμήσουν
τις Εορταστικές Εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστόλου
Προστάτου μας Θείου Παύλου, υπό τον τίτλο «Ι΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ 2016». Τον Θείο Λόγο εκφώνησε ο Σεβ.
Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος.
Εν συνεχεία, συνοδεία των Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών της πόλεως και χιλιάδων πιστών, πραγματοποιήθηκε ανά τις οδούς της πόλεως η πάνδημος Λιτάνευσις της Ιεράς Εικόνος του Αποστόλου Παύλου, φερομένης επί στρατιωτικού οχήματος, καθώς και η επί των χειρών των αδελφών των μοναστικών αδελφοτήτων της Ι.
Μητροπόλεώς μας Λιτάνευσις των Ιερών Λειψάνων των
Κορινθίων Αγίων καθώς και η Ι. Εικόνα πάντων των Αγίων
των εχόντων σχέση με την Εκκλησία της Κορίνθου.
Με την Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θ. Λειτουργία στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Απ. Παύλου συνεχίστηκαν οι Εορταστικές Εκδηλώσεις. Το πρωί της 29ηςΙουνίου
2016, ανήμερα της μνήμης των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στην Ι. Ακολουθία του Όρθρου χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών
και Αιγίνης κ. Εφραίμ, ενώ της Θ. Λειτουργίας προέστη
ο Σεβ. Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός συνιερουργούντων και άλλων Μητροπολιτών. Λόγους οικοδομής στο
Χριστεπώνυμο πλήρωμα, που είχε κατακλύσει τον καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Παύλου και τον περιβάλλοντα χώρο, απηύθυνε με χαρακτηριστική απλότητα αλλά
και απαράμιλλη χάρη και θεολογική πληρότητα ο Σεβ.
Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός. Στην αντιφώνησή του
ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Διονύσιος, εμφανώς συγκινημέ-

Μ

νος, δήλωσε βαθύτατα υποχρεωμένος και ευγνώμων
προς όλους τους συντελεστές των «Ι΄ Κορίνθου Παυλείων», τους οποίους και ανέφερε αναλυτικά, γιατί μέσω
αυτών, για ακόμη μία φορά, βιώσαμε με θρησκευτική κατάνυξη και ιεροπρέπεια τη μνήμη του Πολιούχου και προστάτου μας Απ. Παύλου.
Με τον Μέγα Πολυαρχιερατικό Εσπερινό στο «Βήμα
του Γαλλίωνος», στην Αρχαία Κόρινθο, κορυφώθηκαν κι
εφέτος οι λατρευτικές εκδηλώσεις του διημέρου 28 και 29
Ιουνίου 2016 προς τιμήν του Ιδρυτού της Τοπικής μας Εκκλησίας και Πολιούχου Κορίνθου Αγίου Αποστόλου Παύλου. Τον πανηγυρικό λόγο εξεφώνησε ο Μητροπολίτης
Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ.
Μετά το πέρας του Εσπερινού, ο Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Διονύσιος με έντονη συγκίνηση, χαρά, αγαλλίαση
και θέρμη, για τη μετά 2.000 χρόνων ζωντανή παρουσία
του Απ. Παύλου στην Κόρινθο, τόνισε ότι εξ αυτής αναθερμαίνεται το χριστιανικό μας φρόνημα, και με ελπίδα,
αντοχές και νέες πνευματικές δυνατότητες θα αναγεννηθούμε και θα ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας. Είμαστε
υποχρεωμένοι να διαδώσουμε και στις επόμενες γενεές
το μήνυμα του Απ. Παύλου, όπως το λάβαμε εμείς έπειτα
από μια διαδικασία 2.000 χρόνων, το οποίο δεν μπορεί να
διαγραφεί επειδή το θέλουν κάποιοι «ελάχιστοι». Ο εορτασμός των «Παυλείων» γινόταν, γίνεται και θα γίνεται
όχι για το πανηγύρι αλλά για να διατρανώνουμε την πίστη μας, να προσευχόμαστε και να στηρίζουμε τους αδελφούς μας και να τιμάμε τον «Πρώτον μετά τον Έναν», ο
οποίος μας έκανε την ύψιστη τιμή να ιδρύσει την τοπική
μας Εκκλησία.
Η Εκδήλωση έκλεισε με παραδοσιακούς χορούς στην
κεντρική πλατεία της Αρχαίας Κορίνθου.
(Από την ιστοσελίδα της Ι. Μ. Κορίνθου)
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Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΟΡΤΥΝΟΣ
ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ.κ. Διονύσιος επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη Γόρτυνος
και Μεγαλοπόλεως. Συγκεκριμένα ως καλεσμένος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμία, παρέστη τη Δευτέρα 23 Μαΐου σε εορταστική εκδήλωση της Μητροπόλεως, η οποία περιελάμβανε παραδοσιακά τραγούδια και χορούς από όλη την
Ελλάδα αλλά κυρίως την Αρκαδία. Στην εκδήλωση παρέστη και ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Διονύσιος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτικοί Σύμβουλοι, σύμπασα η εκπαιδευτική Κοινότητα

Ο

της Πόλης, πρόεδροι τοπικών συλλόγων και πολλοί μαθητές των σχολείων της πόλης μας. Όλη η εκδήλωση αφιερώθηκε στον καλεσμένο Μητροπολίτη, ο οποίος με τον
πύρινο λόγο του πραγματικά ενθουσίασε όλους τους παρευρισκομένους που κατέκλυσαν το πνευματικό κέντρο
της πόλης. Ο Σεβασμιώτατος Άγιος Κορίνθου τιμήθηκε
από την Ιερά Μητρόπολη Γόρτυνος με το μετάλλιο του
Αγίου Γρηγορίου του Ε΄ για την πολυετή προσφορά του
στην Εκκλησία και στο Έθνος…
Από τη Μητρόπολη Γόρτυνος

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Ι. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ο Σάββατο του Λαζάρου, το απόγευμα, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος, πλαισιωμένος από
όλους τους κληρικούς της πόλεως της Κορίνθου, τέλεσε με τη δέουσα θρησκευτική κατάνυξη την Ι. Ακολουθία του Αγιασμού επί τη επαναλειτουργία του
προσφάτως ανακαινιζομένου Ι. Προσκ. Ναού Αγ. Φωτεινής Κορίνθου, καθώς και τον Πανηγυρικό Εσπερινό της θριαμβευτικής εισόδου του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα.
Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας, εμφανώς συγκινημένος
και χαρούμενος, παρέδωσε τον Ι. Ναό, έπειτα από περίπου εννέα μήνες ανακαινιστικών εργασιών, στη Λατρεία του Θεού και στους με αγωνία αναμένοντες ευλαβείς πιστούς προς αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων τους. Επεσήμανε, δε, ότι ο περικαλλής αυτός ιστορικός Ναός της πόλεώς μας από τούδε και στο εξής θα
Λειτουργεί καθημερινά και αδιαλείπτως, ώστε να αποτελεί συμβολικά για όλους του Κορινθίους το «λιμάνι»
που θα τους αναπαύει και θα τους οδηγεί στη Σωτηρία.
Ολοκληρώνοντας, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους
όσοι με συνέπεια και αγάπη εργάστηκαν πολύ σκληρά
προκειμένου μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
να ολοκληρωθούν οι ανακαινιστικές εργασίες και να
ευχηθεί προς όλους η Αγία Φωτεινή να πρεσβεύει στον

Τ

Κύριο μας, ώστε οι φετινές εορτές της Μ. Εβδομάδας
και της Αναστάσεως Του να αποβούν σωτήριες για αυτούς και τις οικογένειές τους.
Την επομένη το πρωί, Κυριακή των Βαΐων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος, συνοδευόμενος από πλειάδα ιερέων και παρουσία εκατοντάδων
πιστών, τέλεσε την πανηγυρική Θ. Λειτουργία με κάθε
επισημότητα και για την ημέρα και για την επαναλειτουργία του Ι. Ναού.
Από την Ι. Μητρόπολη Κορίνθου
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+ π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ
ταν ένας ευλογημένος θάνατος. Ο ιερέας του Ιερού
Ναού της Δεσφίνας Βοιωτίας περάτωσε τη θεία του
αποστολή με έναν πολύ χαρακτηριστικό τρόπο: ανταποκρίθηκε στις ανάγκες της Εκκλησίας και υπηρέτησε το
ποίμνιό του καθ’ όλη τη διάρκεια της Μ. Τεσσαρακοστής
και της Μ. Εβδομάδας. Έκανε Ανάσταση και λίγο πριν από
την Ακολουθία της Αγάπης, ανήμερα το Πάσχα, τον κάλεσε ο κύριος στο Ουράνιο Θυσιαστήριό του!
Στην Εξόδιο Ακολουθία, τον συνόδεψε μεγάλο πλήθος
πιστών, που με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησαν τον σεμνό Ιερέα, που διεποίμανε την ενορία του επί συναπτά έτη.
Από την Ένωσή μας παρευρέθηκαν ο κ. Χρήστος-Χριστόφορος Σπυρόπουλος και ο συμμαθητής του κ. Παναγιώτης Λαγογιάννης από την Αράχωβα.
Το Δ.Σ. της Ένωσης εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του και εύχεται να είναι Αιωνία η
μνήμη του.

Η

Σημείωμα του Χρήστου-Χριστόφορου Σπυρόπουλου

Αγαπητοί συμμαθητές, της πάλαι ποτέ ακμασάσης πνευματικής μας Μητρός, της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου.
Λογικόν, στις σημερινές μας ημέρες και λόγω πολλών
αιτιών, και δη της ηλικίας, να γινόμεθα όλο και ολιγότεροι
ομογάλακτοι σ’ αυτή την κοινωνία.
Έλαχε σ’ εμένα τον ελάχιστον, τον εξ Αμερικής, να παρακολουθήσω εκ του σύνεγγυς την έξοδον, την εις Κύριον
εκδημίαν του κατά πάντα σεβαστού και πνευματικού μας
συμμαθητού κατά τα έτη 1951-1958 στην Εκκλησιαστικήν
Σχολήν της των Κορινθίων πόλεως, του Αξίου και Αρίστου
Λευίτου πατρός Κωνσταντίνου Πυροβόλου, εκ Δεσφίνης
της Φωκίδος ορμωμένου.
Η Δεσφίνα έχει την ευλογία του Θεού να παράγει άξιους
πνευματικούς ανθρώπους για την κοινωνία και την Εκκλησία (όπως και τον έτερον συμμαθητήν μας τον κ. Μέγα Φαράντο, Πανεπιστημιακό).
Εις την Εξόδιον Ακολουθίαν συνέβη κάτι πρωτόγνωρο
σχετικά με την κοσμοσυρροή και το πλήθος των περί τους
πεντήκοντα Ιερέων του Υψίστου, συλλειτουργών γενομένων του εκλιπόντος ομογαλάκτου αδελφού μας… Πολλοί πνευματικοί είχαν το κουράγιο και την τόλμην ν’ απευθύνουν μηνύματα προς τον νεκρόν, όμως, όταν έφθασε η
δική μου ταπεινή σειρά, προτίμησα να τηρήσω και να προ-

τιμήσω το ακίνδυνο «της σιγής γέρας»,περί του οποίου ομιλεί ο Μέγιστος των ποιητών της Αρχαίας Ελλάδος, ο Πίνδαρος, παρότι ο οικείος Μητροπολίτης κ. Θεόκτιστος, ο
οποίος εχοροστάτησε, με παρεκάλεσε ν’ ακουστώ.
Τι να ανέφερα; Ότι ο μακάριος αυτός ανήρ εδιδάχθη
εις την πνευματικήν μας κυψέλη το πόσον υψηλόν και
ωραίον και μέγα και ψυχοσωτήριον είναι το έργον ενός
πνευματικού; Τώρα ήρθε η στιγμή, εν πάση συνειδήσει, να
είπη ενώπιον του Δημιουργού διά το έργον το οποίον επετέλεσεν: «Ιδού εγώ και τα παιδία, α μοι έδωκεν ο Θεός».
Άκουσα προσεκτικά τα τόσο σοφά, τα τόσο εμπνευσμένα και ωραία λόγια του Αγίου Πρωτοσυγκέλλου της οικείας Μητροπόλεως Αρχιμ. Νεκταρίου.
Ολίγα λόγια εδώ πληροφοριακά:
Ο πατήρ Κωνσταντίνος εγεννήθη εις την Δεσφίνα το
έτος 1938. Ενυμφεύθη στις 3 Ιουνίου του σωτηρίου έτους
1962 και στις 8 Νοεμβρίου 1962 έγινε Ιεροδιάκονος, χειροτονηθείς υπό του οικείου Μητροπολίτου κυρού Αθανα-
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σίου, και Ιερεύς στις 9 Μαρτίου 1963, εορτή των 400 Μαρτύρων. Αμφότερες οι χειροτονίες έλαβαν χώρα εις τον
Μητροπολιτικόν Ναόν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
όπου στη συνέχεια υπηρέτησεν επί 53 συναπτά έτη!…
Μετά της σεβαστής του, λίαν αξίας και ηγαπημένης
του πρεσβυτέρας, της κας Αθανασίας, απέκτησαν δύο τέκνα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, δικηγόρο των Αθηνών. Το
αγόρι ζει και εργάζεται με την οικογένειάν του εις την
Βραζιλίαν.
Τέλος, εκ μέρους των συμμαθητών νομίζω ότι εντέλλομαι να απευθύνω προς τον νεκρόν να ’ναι ελαφρύ το ιστορικό χώμα της πατρίδος που τον σκεπάζει πλέον, και Καλήν Αντάμωσιν…
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Εις δε τους οικείους του, να ζουν χρόνους πολλούς και
να τον ενθυμούνται, διότι έτυχα να συλλειτουργήσω κι
εγώ ως πρωτοψάλτης στην Εκκλησία του και πράγματι
αισθάνθηκα στο τέλος την ανάγκη να του αναφέρω ότι «και
εν τω μέλπειν τας Αγίας σου ευχάς, Αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας σοι ιερώτατε».
Τα χέρια του ως νεκρού ακόμη εμύριζαν λιβάνι!…
Ο Θεός τον εκάλεσε κοντά του κατά την ώραν της
«Αγάπης του Πάσχα» να συλλειτουργήσει εις την χορείαν
των Αγγέλων του…
Αιωνία του η μνήμη.

+ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ
Κατά την εξόδιο ακολουθία του Κωνσταντίνου Δευτεραίου, που εψάλη στον Προσκυνηματικό Ι. Ναό Αγίας Παρασκευής
Ανακάσης Αθηνών, στις 18 Ιουνίου 2016, αποχαιρέτησε τον απελθόντα, εκ μέρους των συνταξιωτών του στην Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου, ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρήστος Αργυρόπουλος, Εφημέριος του Ι. Ναού Αγίου
Σπυρίδωνος Παγκρατίου, με τον ακόλουθο επικήδειο:

Επικήδειος στον φίλο Κωνσταντίνο ∆ευτεραίο
Του π. Χρήστου Αργυρόπουλου, Εφημερίου Ι. Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Παγκρατίου

Ομογάλακτε φίλε και εν Χριστώ αδελφέ Κωνσταντίνε,
Με τις ευλογίες της Εκκλησίας μας, τις προσευχές των
προσφιλών σου προσώπων, αλλά και όλων των συμπροσευχομένων, αυτή την ώρα προπέμπομε την ψυχήν σου
στα ουράνια σκηνώματα της Βασιλείας του Θεού.
Γυρίζοντας τη μηχανή του χρόνου στο 1964, πενήντα
και πλέον χρόνια πίσω, ανακαλώ στη μνήμη μου την εγγραφή μας, δεκατετράχρονα τότε παιδιά, στην Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου, όπου οι γονείς μας μας εμπιστεύτηκαν στα χέρια των σοφών Καθηγητών μας, προκειμένου να σπουδάσουμε για έξι ολόκληρα χρόνια τα ιερά γράμματα.
Είκοσι λοιπόν μαθητές τότε, μεταξύ των οποίων και συ,
φίλτατέ μου αδελφέ, φίλε και συμμαθητά, προερχόμενοι
από διάφορες περιοχές της πατρίδας μας, κυρίως Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και νησιά, πήραμε την απόφαση
να στερηθούμε την οικογενειακή μας θαλπωρή, την ομορφιά και τις χαρές της ιδιαίτερης πατρίδας μας, για να εμπιστευθούμε το μέλλον μας και τη ζωή μας στην Εκκλησία.
Το πρόγραμμα της Σχολής πολύ βεβαρυμένο για την
ηλικία μας, αφού, εκτός των γυμνασιακών μαθημάτων, το
πρόγραμμα περιελάμβανε περί τα δέκα θεολογικά μαθή-

ματα, πέραν των ιερών ακολουθιών το πρωί και το βράδυ.
Με τη βοήθεια του Θεού, τη στήριξη των Καθηγητών
μας και την προσωπική μας προσπάθεια, ανταποκριθήκαμε πλήρως στις δύσκολες τότε συνθήκες, ώστε αποφοιτώντας το 1970, με τα πνευματικά εφόδια που μας
εφοδίασαν οι σεβαστοί μας Καθηγητές, αξιωθήκαμε να
προοδεύσουμε σε όλους τους τομείς της προσωπικής και
της επαγγελματικής μας ζωής. Πολλοί από τους συμμαθητές μας έγιναν Κληρικοί, άλλοι έγιναν Καθηγητές και
μερικοί ακολούθησαν τον ιδιωτικό επαγγελματικό τομέα.
Όλοι όμως διέπρεψαν όπου κι αν προσέφεραν τις υπηρεσίες τους.
Από την αρχή της γνωριμίας μας, φάνηκε ο αδαμάντινος χαρακτήρας σου, με αποτέλεσμα να συνδεθούμε με
δεσμό αδελφικής και παντοτινής φιλίας.
Ο Πανάγαθος Θεός σε αξίωσε, μαζί με την αγαπητή
μας σύζυγό σου Ελένη, να δημιουργήσετε μια εκλεκτή οικογένεια, και να αποκτήσετε τέκνα, τα οποία εγαλουχήσατε με τις αρχές και τις παραδόσεις της Εκκλησίας μας.
Τα παιδιά σας θα αισθάνονται πάντοτε υπερήφανα για
τους γονείς τους και ασφαλώς θα ακολουθήσουν το δικό
σας παράδειγμα στη ζωή τους.
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Αγαπητέ μου φίλε και συμμαθητή, αναχώρησες πρόωρα για τον ουρανό. Εκεί όμως που πηγαίνεις δε θα είσαι
μόνος. Σε περιμένουν εκεί για να σε υποδεχθούν τρεις
συμμαθητές μας που προηγήθηκαν από σένα στο κάλεσμα του Κυρίου μας. Είναι ο π. Νικόλαος Αρβανιτάκης, ο
π. Γεώργιος Κορέλλης και ο Γιάννης Ντόκος. Όταν ο Κύριός μας καλέσει κοντά του κι εμάς τους περιλειπομένους
συμμαθητές σου, θα συμπληρώσουμε και πάλι την τάξη
μας στη θριαμβεύουσα του Θεού Εκκλησία.
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Σου απευθύνω τον ύστατο χαιρετισμό και εκ μέρους
όλων των συμμαθητών μας και από καρδιάς εύχομαι ο
Κύριός μας Ιησούς Χριστός, που είναι ο Κύριος της ζωής
και της αιώνιας ύπαρξής μας, να χαρίσει στα προσφιλή
σου πρόσωπα την εξ ύψους παρηγορία και να αναπαύσει
την ψυχή σου εν χώρα ζώντων, μετά των Δικαίων και των
Αγίων, όπου αιώνια θα απολαμβάνει τα υπερκόσμια αγαθά της Βασιλείας του Θεού.
Αιωνία σου η μνήμη, φίλτατε φίλε και αδελφέ.

Ο ρόλος της Εκκλησίας
στην Επαγγελµατική Ανάπτυξη
και Καθοδήγηση των Νέων
Του Γιάννη Β. Σούλη, Φιλολόγου – Σχολικού Ψυχολόγου – Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Msc)

Η

Εκκλησία, ένας από τους σημαντικότερους φορείς
της Αγωγής, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην
επαγγελματική ανάπτυξη1 των Νέων, προσφέροντας επαγγελματική καθοδήγηση/διαπαιδαγώγηση (Careers Education) και διευκολύνοντας, κατά περίπτωση, την Ποιμαντική Συμβουλευτική ή Μέριμνα.
Τι σχέση μπορεί να έχει η Εκκλησία με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Νέων; Είναι ανάγκη να επισκοπήσουμε τις αρχές που υιοθετεί και ακολουθεί η διεθνής
Επαγγελματική Συμβουλευτική στην επαγγελματική ανάπτυξη των νέων, και να τις συγκρίνουμε με αυτές που πρεσβεύει και αναπτύσσει η Εκκλησία, αιώνες τώρα, από την
υπερδισχιλιετή καθίδρυσή της, και που όψιμα έρχεται η
Επαγγελματική Βιβλιογραφία να επιβεβαιώσει.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Εισαγωγικά
Διαπιστώνεται, κατά τη σύντομη αναδίφηση της σχετικής
βιβλιογραφίας, ότι οι αρχές στις οποίες εστιάζει η σύγχρο-

νη Επαγγελματική Συμβουλευτική είναι η πραγματικότητα της πνευματικότητας (spirituality)2, δηλαδή η ανακάλυψη –κάποιες φορές με τη διακριτική στήριξη του
Επαγγελματικού Συμβούλου– εσωτερικού νοήματος, το
οποίο συνέχει και συγκροτεί το είναι του ατόμου-προσώπου
και το επηρεάζει, αναγκαστικά, κατά τη διάρκεια επεξεργασίας και διαμόρφωσης του προσωπικού επαγγελματικού προγραμματισμού του.
Πράγματι, τα τελευταία 30 χρόνια η επαγγελματική
βιβλιογραφία έχει εστιάσει, εκτός άλλων, στη σχέση της
πνευματικότητας με την επαγγελματική σταδιοδρομία
(Career), δηλαδή στην αξιοποίηση των πνευματικών και
θρησκευτικών πεποιθήσεων του ατόμου, ως αξιών, που
καλλιεργούνται από το κοινωνικό και το προσωπικό περιβάλλον του, κατά τη λήψη επαγγελματικής απόφασης.3
Αλήθεια, πόσες φορές, αν ανατρέξουμε στα κατατόπια της προσωπικής επαγγελματικής μας ιστορίας, δε διαπιστώσαμε κι εμείς μια φωνή εσωτερική, αυτή που διαμορφώνουν οι «κορυφαίες εμπειρίες» (peak experiences),

1. «Επαγγελματική ανάπτυξη» (Career Development) ονομάζεται η εξελικτική πορεία του ατόμου, μια μακρόχρονη αναπτυξιακή
διαδικασία που συμβαδίζει με την ψυχολογική εξέλιξή του, όσον αφορά τον προσανατολισμό του στον χώρο της εργασίας και στις αποφάσεις του για το επάγγελμα ή τα επαγγέλματα, που επιθυμεί ή επιδιώκει να ακολουθήσει. (Αριστ. Κάντας – Αλ. Χαντζή, σ. 1, 1991).
2. Η πνευματικότητα προϋποθέτει μια υψηλότερη δύναμη έξω από κάποιον. Όπως αναφέρει η Sunny Hansen (σ. 189), ο Yates (1983)
ορίζει την πνευματικότητα ως «τον πυρήνα του προσώπου – το κέντρο από όπου προέρχονται το νόημα, ο εαυτός και η κατανόηση της
ζωής». O Boorstein (1980) τη βλέπει ως «την εμπειρία της ένταξης και της ολότητας, ανεξαρτήτως των θρησκευτικών πεποιθήσεων».
3. Fox, L. σ. 167, 2003.
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όπως θα έλεγε και ο Ψυχολόγος Abraham Maslow,4 να κινεί και να συγκινεί την ψυχή μας, να δίνει νόημα στη ζωή
μας και να χρωματίζει τις πράξεις και τα ενεργήματα της
ζωής μας;
Πνευματικότητα και
Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Διάφορα κοινωνικά φαινόμενα, που εμφανίστηκαν στα
μέσα του 1990 με το διαρκές κυνηγητό των υλιστικών επιδιώξεων, την εξάπλωση του εγκλήματος και της κοινωνικής βίας σε πολλά επίπεδα, τη βαθμιαία αποδόμηση των
«καθιερωμένων» κοινωνικών και ηθικών αξιών, οδήγησαν στην υιοθέτηση της πνευματικότητας ως μέρους της
επαγγελματικής σταδιοδρομίας και του συνολικού προγραμματισμού ζωής.
Αυτή η στροφή προς την πνευματικότητα, που αναγνωρίστηκε από μερικούς φωτισμένους επαγγελματικούς
συμβούλους, έδωσε νόημα και σκοπό στη ζωή των ανθρώπων –πράγμα που είχε παραβιαστεί από την εκτροπή
της κοινωνίας–, και προκάλεσε την αλλαγή της επαγγελματικής νοοτροπίας, πέραν των υλιστικών επιδιώξεων,
διαμορφώνοντας την επαγγελματική ταυτότητα του ατόμου και οδηγώντας το στο δικό του πνευματικό μονοπάτι ανάπτυξης.
Βέβαια, εύκολα υποψιάζεται κανείς τις δυσκολίες
εμπλοκής τού παράγοντα της πνευματικότητας στη διαδικασία της επαγγελματικής λήψης απόφασης. Τέτοιες
υποψίες, όμως, δεν εμπόδισαν μια μαθήτρια της Γ΄ Γυμνασίου, όταν κλήθηκε από τον γράφοντα να αφηγηθεί προκαταβολικά την προσωπική επαγγελματική της ιστορία,5
να νοηματοδοτήσει το επαγγελματικό της μέλλον ως
εξής:
«…Ήμουν τόσο παθιασμένη με τη ζωγραφική που
στην τάξη είχε γίνει το δεύτερο όνομά μου. Η αγάπη μου
όμως άρχισε να φαίνεται και στο σχέδιο… αλλά δεν έχω
βρει έναν άνθρωπο να μου μιλήσει για το σχέδιο 6. Όποτε βρίσκω ελεύθερο χρόνο εξασκούμαι πάνω σ’ αυτό. Και
πράγματι το διασκεδάζω και δεν το βαριέμαι, έως τώρα
δεν το έχω δει ως αγγαρεία… Με τις τωρινές δυνατότητές μου ελπίζω στο μέλλον να γίνω μια πετυχημένη σχεδιάστρια μόδας… Ελπίζω να καταφέρω να κάνω ένα
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όνειρό μου πραγματικότητα. Το μέλλον μου θα είναι το
όνειρό μου, αλλά αυτή τη φορά θα είναι πραγματικό».
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εισαγωγικά
Όπως η Οικογένεια μεταφέρει πνευματικότητα στα μέλη
της, με τις τελετές της, τις συγκεντρώσεις και την αφήγηση ιστοριών, έτσι και η Εκκλησία μεταφέρει τη δική της
πνευματικότητα στους πιστούς που αποτελούν το πλήρωμα της Εκκλησίας με την ύπαρξη νοήματος στην εν Χριστώ ζωή, η οποία οδηγεί τα βήματά μας προς την εσχατολογική πορεία και στη θέωση, και με το πλούσιο τελετουργικό που διαθέτει∙ με όλα αυτά, η Εκκλησία γίνεται ο
τόπος όπου ο πιστός κοινωνεί των μυστηρίων του Θεού
μέσα από την καθημερινή εμπειρία της Λατρείας.
Πνευματικότητα, Θρησκευτικότητα
και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Η διαμόρφωση ενός τέτοιου υπερβατικού νοήματος που
μεταγγίζεται στο πλήρωμα της Εκκλησίας, μέσα από την
πίστη και την εκκλησιαστική συνείδηση, μεταμορφώνει
τους πιστούς σε αποδέκτες σταθερού ζωοποιού νοήματος, που εκπορεύεται από την αγιαστική ζωή της Εκκλησίας, σύμφωνα με το οποίο χρωματίζουν και ευθυγραμμίζουν – στοιχούν τη ζωή τους.
Τα θρησκευτικά βιώματα, που καλλιεργούνται από τη
συμμετοχή των πιστών στα δρώμενα της Θείας Λατρείας,
την Κατήχηση, τη γνωριμία με την πνευματική ζωή των
Αγίων της Εκκλησίας που η αντοχή των διωγμών και του
μαρτυρίου τους χαρακτηρίζει την ψυχική ανθεκτικότητά
τους (resilience), τα μηνύματα από την αφήγηση των Παραβολών του Χριστού, τη Σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού που γίνεται «πιστών το στήριγμα»7, αποτελούν πολύτιμες εμπειρίες και προϋποθέσεις για την προσωπική
ανάπτυξη και τον επαγγελματικό προσανατολισμό του
ατόμου.
Το άτομο, που διαμορφώνεται μέσα από τον χριστιανικό προσανατολισμό του, αναμένεται να λειτουργεί και
στον εργασιακό χώρο «με αξίες που δίνουν νόημα στη ζωή
και πραγματοποιούν την αξία της προσφοράς που προσδίνει αξία σε οποιοδήποτε επίπεδο εργασίας»,8 εμφορείται

4. Maslow, A., σελ. 108, 1995.
5. Η επαγγελματική αφήγηση, όπως π.χ. και η Λογοθεραπεία που εισηγήθηκε ο Victor Frankl, είναι τρόποι ανακάλυψης προσωπικού νοήματος, δίνοντας πνευματική διάσταση στην ανθρώπινη ύπαρξη.
6. Πρβ. «Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω», (Ιω. ε΄, 7.)
7. Βλ. Εξαποστειλάριον εορτής της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, Μηναίον Σεπτεμβρίου (14/9).
8. Viglietti, M., σ. 85, 1989.
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από πνεύμα που ασκεί την ηθική9 στον εργασιακό χώρο και
εμπλουτίζει τη ζωή των άλλων μέσω των χαρισμάτων του.
Το άτομο, τότε, ενόσω ενοικεί στην ψυχή του η άκτιστη
Χάρη του Θεού, είναι εύκολο να αποδεχτεί την εργασιακή του ευθύνη ως «αποστολή-λειτούργημα» (mission), να
εκλάβει την αποστολή του ως κλήση (calling –chiamata)10 / (vocation- vocazione)11 και ν’ ανακαλύψει, σε μια
προσπάθεια εξερεύνησης της ταυτότητάς του, την ύπαρξη των ενδογενών Θείων χαρισμάτων / ταλέντων του και
να τα πολλαπλασιάσει.12
Σύντομη επισκόπηση του θέματος
Συνοψίζοντας πρέπει να ομολογήσουμε ότι η Εκκλησία, σε
περιόδους κρίσης, κυρίως ηθικής, επιβάλλεται να συνεχίσει με τον Πνευματικό λόγο να ενισχύει τα νεαρά άτομα,
ώστε να αποκτήσουν πνευματική υγεία και πνευματική
ρύθμιση,13 που θα τους επιτρέπει την προσωπική αλλαγή
σκέψης και συμπεριφοράς για να μπορούν να παίρνουν
υγιείς και, «πρὸς τὸ συµφέρον τῆς αἰτήσεως»,14 επαγγελματικές αποφάσεις.
Επιπλέον και με τις διάφορες δραστηριότητες των Ιερών Μητροπόλεων15 προωθείται η αξία ενός βαθύτερου
νοήματος ζωής, που εμπνέεται από τη διδασκαλία του Κυρίου, που μπορεί να τελεσφορήσει στις ψυχές των νέων,
για να ζήσουν με νόημα τη δική τους επαγγελματική ιστορία.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΡΜΙΕ
Θεολόγος, Πρώην Διευθυντής Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Του Φώτη Γόγολα, Θεολόγου

κείνος που θα αποπειραθεί να γράψει την αληθινή
ιστορία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης της χώρας
μας, θα υποχρεωθεί να αφιερώσει ένα μεγάλο κεφάλαιο
στις φιλότιμες προσπάθειες που έγιναν για την αναμόρφωσή της από τους γενναίους εκείνους που, όχι θεωρητικά αλλά μέσα στην πράξη, ανάλωσαν τις δυνάμεις τους
και μόχθησαν όσο κανένας άλλος για να δημιουργήσουν
συνθήκες επιβίωσής της και ομαλής εσωτερικής λειτουργίας των σχολείων της. Ανθρώπους που λειτούργησαν ως
γνήσιοι δάσκαλοι και παιδαγωγοί, με μάτι οξύ και ανοιχτό, αγνές ψυχές γεμάτες φλόγα, και όχι μόνο διέγνωσαν
τους κινδύνους, αλλά πάλεψαν να υπερνικήσουν τις δυσκολίες, να διερευνήσουν λύσεις και να διανοίξουν δρόμους για το συμφέρον της Εκκλησίας και του Έθνους.
Μεταξύ αυτών σπουδαία θέση κατέχει ο καθ’ όλα άξιος
συμμαθητής και φίλος μας Γιώργος Σερμιέ, ένας γεννημένος παιδαγωγός και σπουδαίος άνθρωπος.
Ο Γιώργος γράφτηκε στη Α΄ τάξη της Εκκλησιαστικής
Σχολής Κορίνθου το 1958 και μέχρι το τέλος της φοίτησής
του ήταν μέσα στους πρώτους σε επίδοση και ήθος μαθητές της τάξης του και υπότροφος της Σχολής. Το επώνυμό του ακουγόταν παράξενο, θύμιζε άτομο ξενικής προέλευσης, γρήγορα όμως το συνηθίσαμε και συνδεθήκαμε
φιλικά μαζί του. Δε γινόταν διαφορετικά. Με τον ανεπίληπτο και ακέραιο χαρακτήρα του, την εργατικότητα, την
κοινωνικότητα και το ήθος του μας κέρδισε όλους. Ήταν
πράγματι υπόδειγμα ήθους, γεμάτος από ευγένεια ψυχής
και αγωνιστική ευψυχία, αποφασιστικός και καινοτόμος
παρά το νεαρό της ηλικίας του. Στα χρόνια των σπουδών
του στη Σχολή, διαγνώστηκε ο ακέραιος χαρακτήρας του
και έχαιρε πολύ μεγάλης εκτίμησης από συμμαθητές και
καθηγητές.
Το 1965 εισήχθη, έπειτα από εισαγωγικές εξετάσεις, στη
Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με καλή
σειρά. Εκεί τον ξανασυνάντησα, συμφοιτητή πια! Εγώ είχα καθυστερήσει να δώσω εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο
λόγω στράτευσης αμέσως μετά την αποφοίτησή μου το
1962. Ως φοιτητής ο Γιώργος ξεχώριζε για την ευφυΐα του,
τη σοβαρότητα, την ειλικρίνεια, την ευσέβεια, τη θερμή
πίστη και την αγάπη του για τα ιερά γράμματα που διαλέξαμε να σπουδάσουμε. Απ’ την άλλη, μισούσε ό,τι στρεβλό, σκοτεινό, αναξιοπρεπές και το πολεμούσε με πάθος.
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Ο Γιώργος Σερμιέ, στο κέντρο, συνομιλεί με τον Θάνο Ψυχογιό,
τον Παναγιώτη Δελή, τον Θόδωρο Πριλή και τον Χρήστο Σιαπέρα,
τον Φεβρουάριο του 2010.

Μετά το πέρας των σπουδών του υπηρέτησε για πάρα
πολλά χρόνια στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση ως καθηγητής και Διευθυντής. Στα χρόνια αυτά ανέδειξε την
ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές και δάσκαλοι) του έδειξε μεγάλη εκτίμηση και αγάπη και τον συνέδραμε στο έργο του.
Ο Γιώργος είναι από τους λίγους αποφοίτους της Σχολής
και Θεολόγους που εργάστηκε για πάρα πολλά χρόνια
στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση και στο Υπουργείο Παιδείας, κάνοντας πάντα προτάσεις-τομές στον χώρο αυτό
της παιδείας, τον τόσο ευαίσθητο. Στην επιμονή του για μια
Εκκλησιαστική παιδεία χωρίς σύνορα, φραγμούς, χωρίς
ευσεβισμό, υποκρισία και παρωπίδες, συγκρούστηκε πολλές φορές με διάφορους παράγοντες. Γενικά, το πέρασμά
του από τον χώρο της Εκπαίδευσης ήταν καθοριστικό…
Όταν πριν από αρκετά χρόνια, επισκεφθήκαμε ως Δ.Σ.
της Ένωσής μας το Εκκλησιαστικό Λύκειο Κορίνθου στο
Λουτράκι, όπου υπηρέτησε ως καθηγητής και, στη συνέχεια, ως Διευθυντής, γευτήκαμε ιδιαίτερες συγκινήσεις
ευρισκόμενοι σ’ ένα Σχολείο που μας θύμιζε αυτό που μεγαλώσαμε μαζί από πολύ μικρή ηλικία (12 ετών), κάτω από
παρόμοιες συνθήκες διαβίωσης και εκπαίδευσης. Η χαρά
μας ήταν απερίγραπτη. Ο Γιώργος με πολλή προθυμία μάς
ξενάγησε στον μικρό και φτωχικό χώρο, στους λιτούς κοιτώνες και τους άλλους κοινόχρηστους χώρους. Αστειευό-
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μενοι λέγαμε ότι εμείς στη Σχολή της Κορίνθου ήμασταν…
πλουσιόπαιδα, ζώντας σε ευρύχωρες και άρτια διαμορφωμένες εγκαταστάσεις, μέσα σε πόλη, με πλήθος συμμαθητών και δασκάλων…
Τι να πρωτοθυμηθείς και να γράψεις γι’ αυτόν! Αν ρωτήσεις τους μαθητές του, απ’ αυτούς θ’ ακούσεις και θα μάθεις του λόγου το αληθές για τον ειλικρινή και φωτισμένο
τους δάσκαλο, που μετέδιδε τη γνώση και την αγάπη του
απλόχερα σε όλους.
Πρόσφατα, που θα πήγαινα για προσκύνημα στην Παναγία την Προυσσιώτισσα, ο Γιώργος μού είπε να ασπαστώ για λογαριασμό του το χέρι του Γέροντα Χρυσόστομου, ηγουμένου της Μονής. Τον αναζήτησα στον περίβολο και του είπα:
– Γέροντα, ασπάζομαι το χέρι σας εκ μέρους του Γιώργου Σερμιέ!
Όταν ξεπέρασε την έκπληξή του, άρχισε να μου λέει
πολλά: Την εποχή που ο Γιώργος, μετά το Πανεπιστήμιο,
έψελνε (καθότι καλλίφωνος) σε έναν ναό στη Δάφνη Αττικής, όπου ιερουργούσε άλλος συσπουδαστής μας στη
Σχολή, ο π. Ιωάννης Ευαγγελάτος, ο Γέροντας Χρυσόστομος, νεαρός τότε, ανέβαινε στο ψαλτήρι και τον βοηθούσε κρατώντας ισοκράτημα και διαβάζοντας τα αναγνώσματα. Αγαπούσε υπερβολικά, θαύμαζε και σεβόταν τον
Γιώργο. Και σήμερα ακόμη, γέροντας και ηγούμενος της
Μονής, τον φέρνει στη μνήμη του με αγάπη. Απ’ αυτόν
άκουσα όσα δεν ήξερα για τη δραστηριότητα και τη σταδιοδρομία του Γιώργου μετά το Πανεπιστήμιο, όταν σκορπίσαμε σαν τις πέρδικες για να αγωνιστούμε στον στίβο
της ζωής.
Κάποια μέρα διάβασα στη ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ένα άρθρο, αναφερόμενο στην αποστολή, το έργο και τη
διδασκαλία του Απ. Παύλου, και ιδιαίτερα για την ομιλία
του από το Βήμα του Γαλλίωνος στην Αρχαία Κόρινθο.
Δεν είχα προσέξει ποιος το είχε γράψει. Ήταν η ομιλία του
νεαρού, τότε, Θεολόγου Γιώργου Σερμιέ πριν από περίπου 35 χρόνια κατά την εορτή των «Παυλείων», ενώπιον
του τότε Μητροπολίτη Κορινθίας κυρού Παντελεήμονα,
των ιερωμένων του νομού, των Αρχών της Κορινθίας και
πλήθους προσκυνητών. Από το ίδιο βήμα που μίλησε ο ουρανοβάμων Παύλος, ο Γιώργος ο συμμαθητής μας τιμούσε
και ευγνωμονούσε τον θείο Απόστολο για τη μεγάλη του
προσφορά στην Τοπική Εκκλησία αλλά και στα λοιπά έθνη,
συμβουλεύοντας, καθοδηγώντας, διδάσκοντας αλήθειες
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της πίστεως και εδραιώνοντας, στηρίζοντας, παρηγορώντας και ευχόμενος για τους χριστιανούς της Εκκλησίας
του Χριστού.
«Τα κατά πόλιν δεσμά και τας θλίψεις σου τις διηγήσεται άγιε απόστολε Παύλε» και «Παύλε απόστολε, των εθνών
διδάσκαλε, Κορίνθου πολιούχε» ψέλναμε στη Σχολή υπό
την καθοδήγηση και Διεύθυνση του Μεγάλου μουσικοδιδασκάλου μας Δημήτρη Παναγιωτόπουλου-Κούρου, μέλος της μεγάλης μαθητικής χορωδίας του οποίου υπήρξε
καθ’ όλα τα έτη των σπουδών μας στη Σχολή ο Γιώργος
Σερμιέ.
Αγαπητέ μου Γιώργο, η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση,
για την οποία μόχθησες τόσο πολύ και αγωνίστηκες, δε
βρίσκεται στο επίπεδο που ήταν στις μέρες μας και επ’ αυτού δε θέλω να επεκταθώ, για να μην παρεξηγηθώ και στενοχωρήσω κάποιους υπεύθυνους και υπόλογους. Τα γνωρίζεις κι εσύ κι εγώ και όσοι περάσαμε από εκκλησιαστικές
και Θεολογικές Πανεπιστημιακές Σχολές και καλύτερα τα
γνωρίζουν όσοι δούλεψαν αρκετά χρόνια σ’ αυτό το σανίδι, όπως εσύ. Θα συμφωνήσουν μαζί μας και αρκετοί
ποιμενάρχες, απόφοιτοι της Σχολής, καθώς και καθηγητές θεολογικών πανεπιστημιακών σχολών και οι περισσότεροι ομογάλακτοι αδελφοί μας. Τι μέλλει γενέσθαι,
όμως, αύριο ή μεθαύριο. Υπάρχει συνέχεια, υπάρχει διαδοχή, υπάρχει μέλλον;
Γιώργο, δε σου πλέκω το εγκώμιο, γιατί ξέρω ότι δεν
το έχεις ανάγκη. Η προσφορά σου στην Εκκλησιαστική
Εκπαίδευση ήταν ειλικρινής και πεντακάθαρη. Την έδωσες
με την καρδιά σου, με την προσευχή και την αγάπη σου για
Εκείνον, αλλά και για τον άνθρωπο, για τον πλησίον μας.
Όσο μπορείς και θέλεις, όσο αισθάνεσαι χαρά καθώς
γυρίζεις πίσω καμιά εξηνταριά χρόνια, να έρχεσαι ανελλιπώς στις συνάξεις και εορτές μας, να δίνεις και να παίρνεις χαρά κι αγάπη, που είναι το οξυγόνο μας στις μέρες
που ζούμε.
Να σε έχει ο Θεός καλά, ψυχή τε και σώματι. Να μας
θυμάσαι στις προσευχές σου αδιάλειπτα. Σ’ ευχαριστώ που
με τη συχνή επικοινωνία μας, τα τελευταία χρόνια, μου
έδωσες το έναυσμα, τη χαρά και την τιμή να διατυπώσω
λίγες φτωχές σκέψεις για σένα, για μας και τη Σχολή, για
τους διδασκάλους και τους συνταξιδιώτες συμμαθητές
και φίλους, για τη ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ, το όργανο
που μας συνδέει και μας συντηρεί.
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«Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΚΕΡΑΥΝΩΝ»
Αφήγημα του Αργύρη Τσίχλα
(Συνέχεια από το προηγούμενο)

ν τω μεταξύ έξω μαινόταν η άγρια καταιγίδα, με
βροντές και αστραπές. Χαλούσε θαρρείς ο Θεός τον
κόσμο.
Μπροστά στην παραπάνω εικόνα σφίχτηκαν οι ψυχές
μας. Μας κατέλαβε μεταφυσικός φόβος. Από παντού γύρω μας αναδυόταν μια μυστηριακή αίσθηση δέους, που
διαχεόταν στην έτσι κι αλλιώς καταθλιπτική εικόνα του
κελιού και τη φόρτιζε επικίνδυνα. Ζούσαμε εικόνες πρωτόγνωρες. Μια εικόνα χίλιες λέξεις, που λένε οι Κινέζοι,
και μια σειρά αναπάντητα ερωτήματα, συμπληρώνω εγώ.
Είχαν άδικο λοιπόν οι Εικονομάχοι, σκέφτηκα. Και τότε
πέρασε από το μυαλό μου μια παράξενη σκέψη: Αν, λέω,
τα πλάσματα της εικόνας (τέρατα και δαίμονες), προσελκυόμενα από την ακατανίκητη δύναμη της ομοιότητας, ενσωματωθούν και ενσαρκωθούν στα απεικάσματά της το
καθένα, εδώ μέσα θα γίνει πανδαιμόνιο.
Εδώ ο Σατανάς, πιο κει οι διάβολοί του. Παραπέρα ο
Εωσφόρος, ο Όφις, ο Βεελζεβούλ, ο Δράκων. Θεέ μου, τι
συναγωγή των Αβαδδών είναι αυτή! Φόβος αλλόκοτος με
κατέβαλε. Ένιωθα το θειάφι των κεραυνών στον αέρα, και
διαισθανόμουν την αόρατη παρουσία του Θεού γύρω μου,
ιερό δέος με συνείχε, εφρικίασα, περιήλθα σε έκσταση.
«Κύριε», ψιθύρισα, «δεν ακολούθησα τις θείες εντολές Σου,
δεν ασκήθηκα στον μοναχικό βίο, όπως με είχε τάξει ο πατέρας μου, και έφυγα από την Εκκλησιαστική Σχολή γιατί αισθάνθηκα αδύναμος να περιβληθώ το ιερατικόν σχήμα, δεν ντρέπομαι να το ομολογήσω. Όχι δεν είμαι αδιάντροπος, αδύναμος είμαι, Κύριε!»
Εκείνη τη νύχτα των κεραυνών και της καταιγίδας, τη
νύχτα των ίσκιων του ερέβους και της κόλασης, στάθηκα
μετέωρος «ενώπιος ενωπίω» με τον φόβο του Αόρατου.
Όσην ώρα τηγάνιζε ψάρια ο Γαβριήλ στο διπλανό κελί για να φάμε, τα μάτια μας ήταν προσηλωμένα στην εικόνα. Μας είχε μαγνητίσει όλους, και δεν μπορούσαμε να
τα αποτραβήξουμε από πάνω της· την παρατηρούσαμε σιωπηλοί. Πήγαμε κοντά για να βλέπουμε πιο καθαρά. Έξω ο
ήχος της βροχής έσμιγε με το πλατάγισμα των κυμάτων,
που έσκαζαν με ορμή στα βράχια της ακτής, και το μουγκρητό των αστραπόβολων. Από το παράθυρο του κελιού
που ξαγνάντευε το πέλαγος, παίρναμε φευγαλέες εικόνες
της καταιγίδας κάθε φορά που άστραφτε. Η φωτιά στη
σόμπα με τα ξύλα που της είχε ρίξει ο Γαβριήλ φούντωσε,
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τα μπουριά της αναψοκοκκίνισαν και τα βρεγμένα ρούχα
μας που τα κρατούσαμε απλωμένα, ώστε να στεγνώσουν,
ανέδιδαν υδρατμούς. Αρχίσαμε να πεινάμε. Περιμέναμε
τον Γαβριήλ με ανυπομονησία, να έρθει με το μάννα εξ ουρανού να μας ταΐσει.
Ο Γαβριήλ, όμως, πριν ετοιμάσει το δείπνο, βγήκε έξω
από το «αρχονταρίκι» για να πάει στο εξωκλήσι και να πάρει το μεγάλο ευχολόγιο. Τον λόγο θα τον μαθαίναμε σε
λίγο. Εγώ επηρεασμένος από την εικόνα της κόλασης, την
πείνα που ένιωθα, τη βροχή και τους κεραυνούς, και θέλοντας να σπάσω την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, άρχισα
να τραγουδάω χαμηλόφωνα τον ύμνο της Τρίτης Διεθνούς: «Εμπρός της γης οι κολασμένοι, της πείνας σκλάβοι εμπρός εμπρός, το δίκαιο απ’ τον κρατήρα βγαίνει σαν
τη βροντή σαν κεραυνός….». Ρε τι σου κάνουν οι συνειρμοί,
λέω μέσα μου, και οι πολιτικές επιστήμες που υποτίθεται ότι
σπούδαζα στις ακαδημαϊκές αίθουσες! Επειδή φοβήθηκα,
όμως, ότι άμα γυρίσει ο Γαβριήλ, που τον περιμέναμε άλλωστε από λεπτό σε λεπτό, και με ακούσει να τραγουδάω
τον πέμπτο στίχο του ύμνου που λέει: «Θεοί, αρχόντοι,
βασιλιάδες με πλάνα λόγια μάς γελούν, της γης οι δούλοι
και οι ραγιάδες μονάχοι τους θε να σωθούν…» ενδέχεται
να ενοχληθεί, παρά τη μακροθυμία του, σταμάτησα τον
ύμνο.
Όταν σταμάτησα, ακούστηκε πολύ κοντά μας η πτώση ενός κεραυνού. Φοβηθήκαμε μην τυχόν χτύπησε τον
Γέροντα και κάναμε να πεταχτούμε έξω για να βεβαιωθούμε εάν είναι σώος και αβλαβής. Τότε σκέφθηκα: Λες να
προκάλεσα τον Θεό με τον ύμνο; Όχι, είπα, ο Θεός στον
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οποίο πιστεύω εγώ είναι Πανάγαθος και Πολυεύσπλαχνος, και όχι εκδικητικός σαν τον Θεό του Ισραήλ.
Στη λάμψη μιας αστραπής διακρίναμε τον Γαβριήλ να
έρχεται τρέχοντας προς το «αρχονταρίκι», σκεπασμένος
με μια γίδινη κάπα. Γαλήνιος τίναξε έξω από την πόρτα τα
νερά της βροχής, κρέμασε την κάπα του σε μια πρόκα
στον τοίχο, έβγαλε από τον κόρφο του το Μέγα Ευχολόγιο που είχε πάρει από το αναλόγιο του Αγίου Νικολάου,
πλησίασε κοντά στον λύχνο που θαμπόφεγγε και μας είπε: «Παιδιά μου, θα σας διαβάσω μια ευχή για τις βροντές
και τις αστραπές», και άρχισε με βαθιά κατάνυξη να διαβάζει: «…Κύριε ο Θεός ημών ο στερών βροντήν και κατασκευάζων αστραπήν… Μη καταφλεξάτω ημάς το πυρ του
θυμού σου, μηδέ καταφαγέτω ημάς θυμός αστραπών και
βροντών σου. αλλά τη συνήθει σου χρησάμενος ευσπλαχνία,
πράυνον την οργήν σου, και εις αιθρίαν τον αέρα μετάβαλε… την αχλύν εις γαλήνην μεταποίησον».
Όση ώρα ο Γαβριήλ διάβαζε την ευχή, εγώ ανέπλαθα μέσα μου την εικόνα του κατακλυσμού. Λες, σκέφθηκα, να μεταμελήθηκε ο Θεός και να είπε: «Απαλείψω τον άνθρωπον
ον εποίησα από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτήνους και από ερπετών έως πετεινών του ουρανού». Γι’ αυτό
«ερράγησαν πάσαι αι πηγαί της αβύσσου, και οι καταράκται
του ουρανού ηνεώχθησαν και εγένετο υετός επί της γης»;
Μετά την ευχή ο Γαβριήλ αποσύρθηκε αθόρυβα σαν άυλος ίσκιος. Και ύστερα από λίγο γύρισε για να μας στρώσει
να φάμε. Ήταν ημέρα Παρασκευή, θυμάμαι, και όταν εγώ
του μίλησα για νηστεία, εκείνος μου απάντησε με πραότητα: «Ασθενής και θαλασσοπόρος αμαρτίαν ουκ έχει».
Μετά το φαγητό αναθάρρησα, και έχοντας κι εγώ αναχωρητικές τάσεις, οι οποίες με ακολουθούν ακόμη σαν ερινύες, τόλμησα και τον ρώτησα: «Γέροντα, μόνος σου αποφάσισες να γίνεις ασκητής ή σε τάξανε κι εσένα, όπως έταξε εμένα ο πατέρας μου να γίνω καλόγερος στο μοναστήρι του Προφήτου Προδρόμου στη Δεσφίνα;»
«Μόνος μου αποφάσισα», μου απάντησε ο Γαβριήλ.
Και συνέχισε: «Είμαι κι εγώ όπως όλοι μας απόγονος του
Κάιν, και κάνω έναν αδιάκοπο αγώνα εναντίον του αμαρτωλού εαυτού μου. Το πάθος της αναζήτησης του Θεού με
οδήγησε στη φυγή από τον κόσμο. Έχω έναν δικό μου τρόπο που αντικρίζω τη ζωή και έναν άσπονδο αντίπαλο».
«Ποιος είναι αυτός, γέροντα, κανένας τσοπάνης;» τον
ρώτησε ο Άτζουλος.
«Όχι», απάντησε ο Γαβριήλ, «ο εαυτός μου».
Αιφνιδιαστήκαμε από την απάντηση. «Και πώς τα καταφέρνεις εδώ μόνος σου στην ερημιά;» τον ρώτησε ο
Κώστας.
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«Δεν είμαι μόνος μου», απάντησε ο Γαβριήλ. «Έχω τους
δαίμονές μου». Και γύρισε τα μάτια του προς την εικόνα,
τη θάλασσα, τους γλάρους, τα ιερά βιβλία.
Και τότε, δεν ξέρω πώς μου ήρθε, και του έκανα μια
ερώτηση, άκαιρη και απαράδεκτη για τα δεδομένα της
στιγμής: «Υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο, Γέροντα; Κόλαση και παράδεισος; Και ανάσταση νεκρών;»
Οι άλλοι πάγωσαν, ο Γαβριήλ όμως δεν έδειξε να ενοχλήθηκε, ούτε αιφνιδιάστηκε από την ερώτηση. Φαινόταν σαν να την περίμενε. Και γυρίζοντας σ’ εμένα μου είπε συγκαταβατικά: «Ανάργυρε, πιστεύω ότι δεν τα εννοείς
αυτά που λες. Γιατί γνωρίζω ότι σπούδαζες στην Εκκλησιαστική Σχολή της Κορίνθου. Εκκλησιάζεσαι τακτικά.
Ψέλνεις κάθε Κυριακή από το δεξιό αναλόγιο της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, και εξηγείς το Ευαγγέλιο από
το δεσποτικό στους Αντικυραίους. Γι’ αυτό δεν έχω διάθεση για θεολογική συζήτηση μαζί σου, για να μη σκανδαλισθούν οι φίλοι σου. Σε συμβουλεύω όμως τις ερωτήσεις που μου έκαμες να τις κάνεις στον Κύριο, κατά τη
Δευτέρα Παρουσία, όταν έλθει μετά δόξης να κρίνει ζωντανούς και πεθαμένους κατά τα έργα αυτών. Να μην ξεχάσεις όμως ότι “εν… τω Άδη ουκ έστι μετάνοια”».
Κόκαλο ο θρασύς νεανίας. Μου κόπηκε η διάθεση για
παραπέρα άνοιγμα της συζήτησης. Περιορίστηκα να ρωτήσω μόνο τον Γαβριήλ ποιος φιλοτέχνησε αυτή την τόσο
παραστατική εικόνα. Και εκείνος μου απάντησε σεμνοπρεπώς: «Εγώ, παιδί μου». Ο Γαβριήλ μάς καληνύχτισε
και έφυγε διακριτικά. Εγώ τυλίχθηκα σε μια κουρελού και
ξάπλωσα κατάχαμα να κοιμηθώ, κουλουριασμένος γύρω
από τη σόμπα σαν βόας συσφιγκτήρ. Δίπλα μου οι άλλοι
ακτινωτά. Δε μου κολλούσε ύπνος όμως. Ζοφερές σκέψεις
πηγαινοέρχονταν στο μυαλό μου. Είχα τα μάτια μου προς
την πλευρά της εικόνας που απεικόνιζε την κόλαση και
στοχαζόμουν: Πώς είναι δυνατόν ο Θεός της αγάπης, του
ελέους και των οικτιρμών να είναι τόσο σκληρός και ανελέητος με τα δημιουργήματά του; Και να στέλνει στην αιώνια κόλαση τους αμαρτωλούς; Αφού είναι Πανάγαθος και
Παντοδύναμος, γιατί δε φρόντισε να πατάξει το κακό, να
φτιάξει έναν καλύτερο κόσμο στο σύνολό του! Όμορφο και
ηθικό. Ύστερα, πάλι, έλεγα ότι αυτουργός του κακού είναι
ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ανίκανος να τα εξηγήσει όλα.
Το βιβλίο της ειμαρμένης είναι κλειστό στην όρασή μας,
όπως έλεγε και ο Βολταίρος, με αφορμή τον σεισμό της
Λισαβόνας τον Νοέμβριο του 1755, που είχε ως συνέπεια
τον θάνατο 2.000 ανθρώπων. Τελικά κοιμήθηκα. Όχι τον
ύπνο του δικαίου όμως.
Τι ζοφερή νύχτα κι αυτή, Θεέ μου, δεν έλεγε να ξημε-
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ρώσει. Νύχτα των κεραυνών και της καταιγίδας. Νύχτα
της απειλής και της αιώνιας κόλασης. Διαβολόκαιρος. Που
μας έστειλε να κουρνιάσουμε σαν κυνηγημένα θαλασσοπούλια στο ασκηταριό του φιλάγαθου Γαβριήλ, εκεί όπου
δε μας έφτανε το κύμα. Στη θαλπωρή του ερημίτη και στο
φόβο του Διαβόλου. Δεν ξανάζησα άλλη παρόμοια νύχτα.
Ξημέρωσε όμως επιτέλους ο Θεός το Σάββατο. Η ευχή του
Γαβριήλ εισακούστηκε! Η ατμόσφαιρα καθάρισε τόσο,
που ο Μοριάς ολόφρεσκος φαινόταν να ζυγώνει τη Ρούμελη. Τα αστροπελέκια έφυγαν δυτικά. Τα νερά της θάλασσας όμως ήταν θολά απ’ τις νεροσυρμές και το ολονύχτιο δάρσιμο στα βράχια. Ένας κότσυφας το ’λεγε επάνω
σ’ έναν βράχο, σαν να υμνολογούσε τον Κύριο. Τότε συνειρμικά μού ήρθαν στον νου οι στίχοι του ύμνου που αναμέλπαμε στην πρωινή προσευχή στο Γυμνάσιο της Κορίνθου και άρχισα με κατάνυξη να τους σιγοψιθυρίζω:
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Ευχαριστήσαμε τον Γαβριήλ και σαλπάραμε, για να
συνεχίσουμε τον αγώνα για την επιβίωση. Την ώρα που
κατηφορίζαμε για τη θάλασσα, παρατήρησα με δέος ότι
ένας κεραυνός είχε σκίσει στα δυο σαν ξυλοκόπος τον κορμό ενός ξερού δέντρου. Το βράδυ γυρίσαμε στην Αντίκυρα σώοι και αβλαβείς και με κάμποσα ψάρια. Είχαν γιαλώσει από τη βροχή. Έπειτα από χρόνια όμως ο γιος του

Μπάμπη, ο Άγγελος, που έφυγε για ψάρεμα στην ίδια κατεύθυνση μ’ εμάς δε γύρισε στην Αντίκυρα. Το καΐκι του ο
«Άγιος Νικόλαος» βρέθηκε καθισμένο στη λούζα του Αηπάγκαλου και το πτώμα του να επιπλέει ανάμεσα στην
Ακράτα και την Ερατεινή. Ψάρευε μόνος του. Γλίστρησε,
χτύπησε το κεφάλι του στην κουπαστή, έπεσε στη θάλασσα, απομακρύνθηκε το καΐκι και πάει!
Κι εγώ είχα πέσει στη θάλασσα από την Παναγία την
Κανάλα, δυο φορές την ίδια εβδομάδα, Φεβρουάριο μήνα.
Την πρώτη φορά στον Αηπάγκαλο, όταν πήγα στην πλώρη
να βιράρω το καΐκι για να μην τρακάρουμε στα βράχια, και
γλίστρησα στην κουπαστή και κόντεψε να συνθλιβεί το
κεφάλι μου ανάμεσα στο ακρόπρωρο και στα βράχια. Και
τη δεύτερη στην Άμπελο, το νησάκι που είναι αντίκρυ στον
Ελικώνα, όταν καλάριζα στην πρύμνη την τράτα και έχασα την ισορροπία μου και, συνειδητοποιώντας ότι πήγαινα επάνω στην προπέλα, αφού δεν μπορούσα να ανακτήσω την ισορροπία μου πήδησα μόνος μου σαν αυτόχειρας
όσο πιο μακριά μπορούσα για να μη με πάρει η προπέλα και
με τεμαχίσει. Ευτυχώς δεν μπλέχτηκα και στο δίχτυ. Φρόντισαν όμως να με ανασύρουν σώο ο Άτζουλος, ο Φώτης
και ο Κώστας. Τους ευγνωμονώ. Και συνεχίσαμε το ψάρεμα αφού έβγαλα τα λερωμένα ρούχα μου τα θαλασσοβρεγμένα, και φόρεσα κατάσαρκα μια μαύρη ναυτική χλαίνη. Η αιτία της πτώσης μου στη θάλασσα εκτιμώ ότι δεν
ήταν η αδεξιότητά μου στη ναυτοσύνη, αλλά η απόγνωσή
μου για το μέλλον μου. Γιατί ενώ είχα πάρει το πτυχίο της
Παντείου, ήμουν τελειόφοιτος της Νομικής και είχα απολυθεί από τον στρατό, γύρισα πίσω στην τράτα! Στην τελευταία επίσκεψή μου στον Μακρανικόλα, τον Αύγουστο
του 2014, με το ταχύπλοο του Γιώργη του Καγιάφα, αναζήτησα την εικόνα της κόλασης αλλά δεν τη βρήκα. Φαίνεται ότι ο Γαβριήλ, όταν το 1986 έφυγε από τον Μακρανικόλα, σε προχωρημένη ηλικία, για να πάει στο μοναστήρι
του Αγίου Νικολάου Παιονίας, πήρε μαζί του και την εικόνα. Ο Μακρανικόλας, έκτοτε, ερήμωσε! Τι κρίμα!

Όσοι δεν έχουν παραλάβει

Το επανεκδοθέν Λεύκωμα

το Λεύκωμα να επικοινωνήσουν

της Ένωσής μας μπορείτε

με τον κ. Μιχάλη Μαρινό

να το βρείτε στο website

στο τηλ. 6944 581583 για

της Εκκλησιαστικής

να τους αποσταλεί χωρίς

Σχολής Κορίνθου,

καμία οικονομική επιβάρυνση.

www.eaesk.gr

Εσένα, Θεέ, το σύμπαν υμνεί
για σε τα πουλιά λαλούν την αυγήν,
στον άγιο σου θρόνο πετά ταπεινά
η κάθε μας σκέψη ο νους κι η καρδιά.
Σαν λείψει η χαρά
και λύπες μας βρουν
και δάκρυα πικρά
με πόνο κυλούν,
Εσύ είσαι μονάχα για μας συντροφιά,
Εσύ μας χαρίζεις ελπίδα γλυκιά…
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«Χριστώ συνεσταύρωμαι ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός».
(Απ. Παύλος)

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
εξυπηρέτηση των σκοπών της Ένωσής μας.
Ζητούμε συγγνώμη που, λόγω πληθώρας ύλης, δεν μπορέσαμε να δημοσιεύσουμε όλες τις συνεργασίες που στάλθηκαν.
Αυτές θα δημοσιευθούν σε επόμενα φύλλα.
Μπορείτε να στέλνετε τις επιστολές σας στο fax 2102819550 ή στην ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 52057, T.K. 14401. Δωρεές ή
συνδρομές αποστέλλονται στον λογαριασμό: ΕΤΕ 151/296112-14 ή στα γραφεία της Ένωσής μας, στη διεύθυνση: Τατοΐου
121, Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ. 14452.

Ανοιξιάτικοι φυσιολατρικοί στοχασµοί
Του Γιώργου Φωτόπουλου

τα μέσα του περασμένου ανοιξιάτικου Απρίλη ανέβηκα στο χωριό μας, το Γάβρο, από τη Ναύπακτο.
Βολτάροντας την απόσταση Αγίου Δημητρίου-Μαντήλω,
άνοιξαν τα ρουθούνια μου και με πλημμύρισε το άρωμα
των ανθισμένων σπάρτων και της ασφάκας, που υπήρχαν
ζερβόδεξα στον δρόμο. Πίνοντας το δροσερό νερό στην
πηγή της Μαντήλως, κάθισα στις ρίζες του αιωνόβιου πλάτανου και σκέφτηκα ότι, περισσότερο από τους άλλους
λαούς, εμείς οι Έλληνες έχουμε σε μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένο το αίσθημα της φυσιολατρίας.
Ίσως συντείνουν σ’ αυτό η ομορφιά της γαλανής μας
πατρίδας κι η συναισθηματική μας ευαισθησία. Μέσα στις
ομορφιές της ελληνικής φύσης, ο Έλληνας αντίκρισε τον
ίδιο τον Θεό του! Γι’ αυτό κι ο κόσμος θεωρήθηκε απ’ τον
αρχαίο Έλληνα έμψυχος! Γι’ αυτό και κατά τους νεότερους χρόνους η φυσιολατρία άφησε τη σφραγίδα της τόσο ζωηρή στο δημοτικό τραγούδι, που είναι ο πιστότερος
καθρέφτης της ψυχής του λαού μας, που λάτρεψε τόσο
πολύ τη φύση και ήρθε κοντά της, για να ψάλει θεόπνευστους ύμνους.
Οι ποιητές των δημοτικών μας τραγουδιών αγάπησαν
με ειλικρίνεια τη δημιουργία του φυσικού μυστηρίου που
υπάρχει μέσα στα πράγματα που μας περιβάλλουν και
ένιωθαν τη μυστική τους γλώσσα. Και η ομορφιά της φύσης είχε σμιλέψει τα συναισθήματά τους, όπως η θάλασσα τα βότσαλα των γιαλών μας. Και τραγουδούσαν όπως
οι πέρδικες και τα τζιτζίκια και τα τριζόνια τα βράδια. Και
είναι τα τραγούδια τους αυτά κάτι σαν ηχώ από τον πνευματικό ρυθμό του κόσμου, που έχουν μέσα τους, θερμότητα και φως, και υγεία και γλύκα, και αστείρευτη αγάπη
για τη ζωή! Όσο πιο κοντά βρίσκεται κανείς στη φύση,
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τόσο καθαρότερα αναπνέει τον άγιο ρυθμό της απειροδύναμης πνοής.
Η χιλιόμορφη πλάση χωρίς καημούς ζει, χωρίς να περιμένει θάνατο.
Καλότυχα είναι τα βουνά
Καλότυχοι είν’ οι κάμποι
Που θάνατο δεν καρτερούν,
Φονιά δεν περιμένουν
Που χάρο δεν παντέχουνε
Χάρο δεν καρτερούνε.
Όταν φεύγει κανείς απ’ τη ζωή, λυπάται. Όταν όμως
πρέπει την άνοιξη της ζωής και της γης να κατεβεί στον
Άδη αφήνοντας λουλουδιασμένη την πλάση, ο πόνος είναι
διπλός. Βλέπει τη φύση ν’ αναγεννιέται. Βλέπει τη ζωή να
λαμπυρίζει μ’ όλα τα χρώματα. Τον Απρίλη να στήνει χορό με τον έρωτα. Ο Διάκος θα πεθάνει… δεν κλαίει τα
νιάτα του∙ δεν κλαίει για το μαρτύριο που τον περιμένει:
«Για δες καιρό που διάλεξε» είναι το παράπονό του. Είναι
ο πειρασμός, που θα τραγουδήσει αργότερα ο Σολωμός
στους Ελεύθερους Πολιορκημένους του, ο πειρασμός του
ανθρώπου όταν πεθαίνει μέσα στον Απρίλη.
Πώς να πεθάνει, όταν «η ζωή χύνεται με χίλιες βρύσες»,
όταν «κρένει με χίλιες γλώσσες» και όταν η φύση γίνεται
«μάγεμα κι όνειρο»… Να γιατί «όποιος πεθαίνει άνοιξη,
χίλιες φορές πεθαίνει». Γιατί λατρεύει τη ζωή, την άνοιξη,
θέλει να ζήσει, να χαρεί το «μάγεμα». Η θυσία μιας τέτοιας
ανοιξιάτικης ζωής βγάζει τον Έλληνα ήρωα!
Αυτό το μάγεμα της φυσιολατρικής ζωής το παρουσιάζει στην Ιλιάδα ο Όμηρος, επάνω στην ασπίδα του Αχιλλέα.
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Τη φιλοτέχνησε ο Ήφαιστος, θέτοντας τον πειρασμό της
ζωής, που παρατηρεί, την τελευταία στιγμή στην ασπίδα.
Θα προτιμήσει τη ζωή ή τη θυσία του στη μάχη, που γνωρίζει ότι θα πεθάνει; Και προτιμά τη θυσία του, για να αποβεί ήρωας.
Αστείρευτη ελληνική φαντασία! Πώς ανακυκλώνεσαι;
Όμηρος-δημοτικό τραγούδι (Διάκος)-Σολωμός! Ζεις
στα ίδια χώματα, χαίρεσαι τον ίδιο ήλιο, την ίδια θάλασσα, την ίδια ζωή! Όσο κι αν θέλουν οι εταίροι σου Ευρωπαίοι να σου αρπάξουν αυτό το εξαιρετικό φυσιολογικό
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περιβάλλον, τις δαντελωτές σου ακρογιαλιές, ονειροβατούν. Δε θα το κατορθώσουν. Μπορεί προσωρινά να ρίξανε την Ελλάδα στα τάρταρα. Ας έχουν όμως υπόψη τους
ότι, όπως τονίζει ο Παλαμάς:
(Ως άλλος Διγενής η πατρίδα μας)
Δε χάνεται στα τάρταρα
Μονάχα ξαποσταίνει
Στη ζωή ξαναφαίνεται
Και λαούς ανασταίνει.

Ο αγαπητός Γιώργος Φωτόπουλος είχε την καλοσύνη να μας επιτρέψει λόγω επικαιρότητας
να αναδημοσιεύσουμε άρθρο του με θέμα την υπογεννητικότητα των Ελλήνων. Το παραθέτουμε αυτούσιο:

Η κρίση αυξάνει
την υπογεννητικότητα των Ελλήνων
νεργία, συνεχής μείωση εισοδημάτων, χαράτσι και
φυσικός φόβος για το αύριο έχουν οδηγήσει σε δραματική μείωση των γεννήσεων στη χώρα μας, καθώς πολλά ζευγάρια δεν αντέχουν οικονομικά να συντηρήσουν
ένα νέο μέλος, αναβάλλοντας έτσι επ’ αόριστον την απόκτηση απογόνων. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο πληθυσμός της χώρας το 1971
ανήρχετο σε 8.831.003, το 1981 σε 9.729.360, το 1991 σε
10.252.580, το 2001 σε 10.939.605.
Είχαμε, συνεπώς, σε μια τριακονταετία αύξηση 2.108.569,
χωρίς αυτή να προέλθει από την αύξηση των γεννήσεων
αλλά από εξωγενείς παράγοντες, όπως από ελληνοποιήσεις, οικονομικούς πρόσφυγες κτλ.
Εκτιμάται, σύμφωνα με συμπεράσματα μελετών, ότι ο
πληθυσμός της πατρίδας μας έως το έτος 2060 θα μειωθεί κατά 2,1 εκατομμύρια, με δυσάρεστες οικονομικές και
κοινωνικές επιπτώσεις και σοβαρά προβλήματα, αφ’ ενός
από τη δυσανάλογη αυτή μείωση, και, αφ’ ετέρου, από
την αυξανόμενη εισροή μεταναστών και προσφύγων.
Η ανακοπή της μείωσης του πληθυσμού μας θα μπορούσε να γίνει μόνο με την προστασία, την ενίσχυση και
την κρατική υποστήριξη της ελληνικής οικογένειας, και
μάλιστα, με άμεση προτεραιότητα, της πολύτεκνης, η οποία
δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βρίσκεται «υπό διωγμό» και
συνεχώς απαξιώνεται αλλά και φορολογικά τιμωρείται.
Δυστυχώς, ο θεσμός της οικογένειας τελευταία δέχεται επιδράσεις και ασφυκτικές πιέσεις, προκειμένου να μεταλλαχθεί και να αναπροσαρμοστεί στις σύγχρονες αντι-
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λήψεις περί ηθικής και θεσμού του γάμου. Πολύ σπάνια
σήμερα οι νέοι μας παντρεύονται.
Προς αντιμετώπιση των δυσμενών απαιτήσεων, το
κράτος, προ του κινδύνου του εθνικού μαρασμού, θα πρέπει να παρέμβει και να δώσει σοβαρά κίνητρα στις γεννήσεις και να αυξήσει το αφορολόγητο για κάθε παιδί.
Η ακρίβεια της ζωής και η έλλειψη κοινωνικών παροχών είναι τα κύρια αίτια της υπογεννητικότητας.
Στα όσα ορθώς επισημαίνει, ας μας συγχωρήσει να προσθέσουμε δύο ακόμα αιτίες:
Η μία είναι τα πολλά τροχαία δυστυχήματα που, δυστυχώς, συμβαίνουν στη χώρα μας, με θύματα, τις περισσότερες
φορές, νέους ανθρώπους (θυμηθείτε πόσους νέους χάσαμε,
για παράδειγμα, την περίοδο του Πάσχα. Αυτοί πεθαίνουν
προτού αποκτήσουν απογόνους ή επιζούν με σοβαρές αναπηρίες που αποτρέπουν τη δημιουργία οικογένειας).
Η άλλη είναι η μετανάστευση πολλών νέων σε άλλες
ευρωπαϊκές και μη χώρες για λόγους βιοποριστικούς. Υπολογίζεται, για παράδειγμα, ότι από το 2010 έως σήμερα
έχουν αναχωρήσει από τη χώρα πάνω από 200.000 νέοι.
Προσφάτως δημοσιεύτηκε στον ημερήσιο Τύπο σχετική μελέτη του Ομότιμου Καθηγητή, πρώην Υπουργού και Βουλευτή κ. Μανόλη Δρεττάκη. Πιθανώς, από αυτούς λίγοι θα
επαναπατριστούν. Άρα, το δημογραφικό πρόβλημα της
χώρας θα επιδεινωθεί περαιτέρω.
Γιώργος Κορκόντζηλας
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Να τα πούμε;

Η πρωταθλήτρια
Άδει ο Κώστας Μπιλίρης

ε αφορμή τους εφετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
στο Ρίο, προσπάθησα λίγο να τη φανταστώ.
Πρέπει να ήταν κορίτσαρος. Για την Αταλάντη η επιθυμία μου. Υπήρξε, λέει, η πρώτη αθλήτρια στην αρχαία
Ελλάδα και η σωματική της αντοχή ήταν ξακουστή σε
όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Λένε ακόμα πως ήταν η πιο
αγαπημένη φίλη της θεάς Άρτεμης. Οι καλές σχέσεις μεταξύ θεών και ανθρώπων είχαν μόνιμο νταραβέρι εκείνη
την εποχή. Οι μυθολόγοι ισχυρίζονται πως η θεά τής χάρισε δύναμη και γρηγοράδα, να βολεύεται στους περιπάτους της, καθότι η Αταλάντη βρέθηκε φυσιολάτρισσα. Τω
καιρώ εκείνω υπήρχαν στον τόπο μας και πολλά δάση.
Ας δούμε τα πράγματα με τη σειρά. Η Αταλάντη γεννήθηκε στην Αρκαδία. Ήταν κόρη κάποιου Ιασού. Το ληξιαρχείο της μυθολογίας δεν αναφέρει το όνομα της μαμάς της. Ο πατέρας της θύμωσε τόσο πολύ που του βγήκε
κορίτσι, ώστε, μετά τη γέννησή της, έβαλε να την πνίξουν
και να την πετάξουν στα βουνά. Όμως οι παρ’ ολίγον δολοφόνοι της το χάρισαν. Ήταν όμορφο μωράκι. Σαν αυτά
που διαφημίζουν γάλατα στην τηλεόραση. Τη λυπήθηκαν
και την άφησαν στα βουνά να βρει την τύχη της. Και να
δείτε που της έφεξε. Από την πρώτη στιγμή εξοικονόμησε
για νταντά μια στοργική αρκούδα. Μη σας κάνει εντύπωση. Τότε υπήρχαν στα δάση μας και πολλές αρκούδες.
Όταν αποκόπηκε από τον θηλασμό, τη συμμάζεψαν κάποιοι κυνηγοί. Εμ, ντροπή να εξακολουθούν να ενδιαφέρονται οι αρκούδες και να αδιαφορούν οι άνθρωποι! Δίπλα
στους κυνηγούς η Αταλάντη έμαθε τα μυστικά των όπλων,
και ιδίως τα φερσίματα και τον χαρακτήρα των ανδρών.
Ίσως γι’ αυτό αργότερα δεν τους συμπαθούσε καθόλου.
Πάντως αντέγραψε πολλά από την αντρική συμπεριφορά.
Και πριν αναδειχθεί η πρώτη γυναίκα δρομέας, είχε γίνει η
πρώτη κακή φεμινίστρια. Σαν θηρίο έτρεχε στα δάση και
σκόρπιζε τον φόβο και τον θαυμασμό σε όσους την έβλεπαν.
Κάποτε ο πατέρας της ο Ιασός έμαθε την περιπέτειά
της και συγκινήθηκε. Όχι πως τον πήραν και τα δάκρυα,
αλλά μεταμελήθηκε για τη στάση του και έστειλε τους
μπράβους του να τη φέρουν πίσω, για να γίνει κομματάκι σπιτικιά. Εκείνοι από μακριά τη χαιρέτησαν κι από κοντά της είπαν: «Ως πότε, Αταλάντη, θα ζεις στην ερημιά,
με λύκους και αρκούδες και άγρια θεριά; Έλα να δεις και
να θαυμάσεις τις τεχνολογικές ευκολίες του νοικοκυριού».
Την έπεισαν και τους ακολούθησε. Πήγε κοντά στον
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πατέρα της. Τα χρόνια περνούσαν, μα έτσι δύσκολη καθώς ήταν απέναντι στα απορρυπαντικά και στους άντρες,
ούτε ν’ ακούσει για γάμο.
Βρε δεν παντρεύεσαι, δεν προξενεύεσαι; Τίποτε αυτή.
Μα τόσο πολύ την πίεζε ο πατέρας της, που, για να γλιτώσει από τις αγριοφωνάρες του, είπε το «ναι». Όχι όμως
«παραδίνομαι και όπως γουστάρεις κανόνισέ τα».
Έβαλε τον όρο της, και τι όρο! Να παντρευτεί αυτόν
που θα τη νικήσει σε αγώνα δρόμου. Πλην όμως, όσους
έχαναν, θα τους αποκεφάλιζε με το ίδιο της το χέρι. Είδατε βίτσιο;
Το τι κόσμο χάλασε, οι θεοί και η ψυχή της. Λένε μάλιστα πως σε πολλές αναμετρήσεις κέρδιζε με διαφορά
στήθους! Ήταν κομμάτι βυζαρού, σαν τις Ρωσίδες σφαιροβόλες. Κάποτε όμως βρέθηκε ένας πονηρός ανήρ, ο
Μελανίων, που βάλθηκε να της κόψει τη φόρα. Τούτος ο
πεζεβένης διέθετε κάτι μήλα χρυσά, που του τα είχε χαρίσει η θεά Αφροδίτη. Ενώ οι ωραίοι έχουν χρέη, οι ωραίες,
και ειδικά οι ωραίες θεές, έχουν γερό κομπόδεμα. Πριν αρχίσει ο αγώνας, τα έβαλε στον κόρφο του και πήγε στην
αφετηρία. Όταν άρχισαν να τρέχουν, άφηνε κατά διαστήματα να του πέφτει και από ένα χρυσό μήλο. Είδε αυτή το
μάλαμα κατάχαμα και το λιμπίστηκε. Σου λέει, ευκαιρία
είναι να το κάνω δαχτυλίδι, μενταγιόν και μπρασελέ. Και
κάθε τόσο, τσούπ και ένα μήλο. Έσκυβε αυτή να το περιμαζέψει, της ξέφευγε αυτός κάμποσα μέτρα, οπότε μήλο
στο μήλο, τερμάτισε πρώτα και όντας νικητής την έβαλε
ατάκα κι επιτόπου στο συζυγικό υπνοδωμάτιο…
Είδατε που λένε ο χρυσός φέρνει τους ανθρώπους
κοντά!
Ε… και με λίγη μπαμπεσιά όλα γίνονται.

επικαιρα θεµατα
Η ΗΘΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΑΣ
Του Δημ. Λ. Δρίτσα, Δρος Θεολογίας

ς λογικό και ελεύθερο ον ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να ελέγχει, να κρίνει και να αξιολογεί ηθικά τις
πράξεις του. Το θέμα μας έχει διαχρονική σημασία, αλλ’ είναι εξόχως επίκαιρο λόγω της υλιστικής χρησιμοθηρίας και
της καταναλωτικής μανίας, που χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο. Επιχειρούμε μια επιγραμματική αναφορά σ’ αυτό.
Κάθε σκέψη, επιθυμία, σχέση και πράξη του ανθρώπου
βρίσκεται κάτω από τον κριτικό έλεγχο και την ηθική αξιολόγησή του. Αυτή η θέση αιτιολογείται ικανοποιητικά από
την πρώτη, την εισαγωγική μας πρόταση, ότι δηλαδή ο άνθρωπος είναι λογικό και ελεύθερο ον.
Τα ιδιαίτερα αυτά προνόμια-χαρίσματα δικαιολογούν
τα πρωτεία που κατέχει στην πυραμίδα της δημιουργίας.
Ποια είναι λοιπόν τα κριτήρια της ηθικής αξιολόγησης των
πράξεών μας;
Το πρώτο είναι η συνείδηση, η οποία από ψυχολογική
άποψη σημαίνει την ικανότητα του ανθρώπου να γνωρίζει ότι υπάρχει στο πλαίσιο του φυσικού κόσμου και της
κοινωνίας.
Σε δεύτερο επίπεδο βρίσκεται η ηθική συνείδηση, η
οποία νοείται ως ενδιάθετη ικανότητα του ανθρώπου να
διακρίνει το καλό από το κακό και να αξιολογεί τις προθέσεις και τις πράξεις του. Είναι ευνόητο ότι για την ενεργοποίηση αυτής της μοναδικής ικανότητάς του απαιτείται η αξιοποίηση της λογικής. Σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, η ηθική συνείδηση είναι έμφυτη στον άνθρωπο (Ρωμ. 2.14-15) και επομένως καθολική. Λειτουρ-
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γεί δε προτρεπτικά ή αποτρεπτικά πριν από κάθε πράξη
μας και επιδοκιμαστικά ή αποδοκιμαστικά μετά την εκτέλεσή της (γαλήνη ή τύψεις συνειδήσεως). Ο χριστιανός
ποτέ δε λησμονεί αλλά πάντοτε επιζητεί και επιδιώκει την
καθαρότητά της μέσα στο πλαίσιο της γνήσιας θρησκευτικής ζωής: «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός»
(Ψ. 50,20). Κι αυτό γιατί έχει πάντοτε υπόψη του τον λόγο του Χριστού «μακάριοι οι καθαροί τη καρδία ότι αυτοί
τον Θεόν όψονται» (Ματθ. 5,8).
Το δεύτερο κριτήριο είναι το αυτεξούσιο, η ελευθερία,
η οποία κατά τη χριστιανική διδασκαλία είναι ουσιαστικό στοιχείο της ανθρώπινης προσωπικότητας. Ως βασική
προϋπόθεση της ηθικής αξιολόγησης των πράξεών μας,
η ελευθερία νοείται ως αυτεξούσια δυνατότητα επιλογής.
Αυτό σημαίνει ότι η απόφαση για την εκτέλεση ή μη μιας
πράξεως είναι «προσωπική μας υπόθεση» – επομένως και
η ευθύνη μας είναι αντίστοιχη. Στην ελευθερία μας απευθύνεται και η πρόσκληση του Χριστού «όστις θέλει οπίσω
μου ακολουθείν» (Μάρκ. 8,34).
Το τρίτο κριτήριο είναι τα κίνητρα, τα οποία νοούνται
ως οι δυνάμεις εκείνες που μας ωθούν σε κάποια δραστηριότητα. Είναι προφανές ότι τα κίνητρα σχετίζονται άμεσα
με την προαίρεση ως ενδιάθετη πρόθεση, αλλά και με τη
σκοπιμότητα των πράξεών μας. Το ιδιαίτερο κίνητρο –επομένως και κριτήριο– της ηθικής αξίας μιας πράξης, σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, είναι η αγάπη, όπως
τη βίωσε και εδίδαξε ο Χριστός και την ύμνησε ο υψιπέτης
Απόστολος Παύλος (Α΄ Κορ. κεφ. 13).

Ψυχωφελή Θέµατα
Του Σπύρου Μεσσηνιώτη, Θεολόγου-Νομικού

Προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εισακουστούν οι
προσευχές μας και να δικαιωθούμε ενώπιον του Θεού.
Πρώτη προϋπόθεση: Η επιμονή. Να επιμένουμε προσευχόμενοι και με μεγαλύτερο ζήλο, ακόμα και όταν ο
Θεός αναβάλλει να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας. Να
μην αποθαρρυνόμαστε.
Δεύτερη προϋπόθεση: Να ξέρουμε τι ζητάμε. Όχι
πράγματα που βλάπτουν την ψυχή και εμποδίζουν τη σωτηρία μας. Όχι πράγματα μάταια που ικανοποιούν τον
εγωισμό μας και τις αμαρτωλές επιθυμίες και ορέξεις μας.
Τρίτη προϋπόθεση: Ο τρόπος με τον οποίο προσευχόμαστε. Να είναι ανάλογος με τη μετάνοιά μας και την
αγιότητα του Θεού. Να προσευχόμαστε με ταπείνωση,
συντριβή, συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας, με μεγά-

λη ευλάβεια και κατάνυξη. Παράδειγμα η Παραβολή του
Τελώνου και Φαρισαίου.
Τέταρτη προϋπόθεση: Να είμαστε θεοσεβείς, αγνοί,
καθαροί και να τηρούμε τις εντολές του Θεού.
Πέμπτη προϋπόθεση: Η θερμή και ακλόνητη πίστη
στον Θεό. Παράδειγμα η προσευχή του Μωυσή και ο
πνιγμός των Αιγυπτίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι
πραγματικά μεγάλη η δύναμη της πίστεως.
Έκτη προϋπόθεση: Η αγάπη προς τον Θεό και η Ομολογία της πίστεως έμπροσθεν των ανθρώπων χωρίς δισταγμό αλλά με θάρρος και παρρησία.
Όντως, λοιπόν, αν θέλουμε να εισακούονται οι προσευχές μας από τον Θεό, να έχουμε οδηγό τις αναφερόμενες προϋποθέσεις.

