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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
(Κατά τούς ὕμνους τοῦ Ὄρθρου τῆς 29ης Ἰουνίου)
Τοῦ Ὁμότιμου Καθηγητοῦ τοῦ ΕΚΠΑ Ἀθ. Θ. Βουρλῆ

1. Στό περσινό ἀντίστοιχο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας
(ἀριθμ. φ. 38, Ἰούνιος – Ἰούλιος – Αὔγουστος 2016), φιλοξενήθηκε ἐπίκαιρο ἄρθρο μας μέ τίτλο: «Οἱ πρωτοκορυφαῖοι ἀπόστολοι Πέτρος καί Παῦλος» (κατά τούς ὕμνους
τοῦ μικροῦ καί τοῦ μεγάλου Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀκολουθίας
τῆς ἑορτῆς των).
Δέν συμπεριλάβαμε τότε καί τούς ὕμνους τοῦ Ὄρθρου,
γιά νά μήν ἔχει τό ἄρθρο μεγάλη ἔκταση. Ὑποσχεθήκαμε,
ὅμως, ὅτι φέτος, στό παρόν τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας,
θά συνεχίσουμε τήν παρουσίαση τοῦ περιεχομένου τῶν
ὕμνων τῶν Ἀκολουθιῶν τῆς ἑορτῆς τῶν δύο πρωτοκορυφαίων Ἄποστόλων.
Ἐξετάζοντας τό ὑπό σχολιασμό ὑμνολογικό ὑλικό διαπιστώσαμε ὅτι τό μεγαλύτερο μέρος του τό καταλαμβάνουν δύο κανόνες, τούς ὁποίους ἔγραψε ὁ ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Δαμασκηνός, κορυφαῖος θεολόγος, ὑμνωδός, μουσικός
καί ἀπολογητής τῆς Ὀρθοδοξίας (676-749 μ.Χ.). Τόν α΄
κανόνα τόν ἀφιερώνει στόν πρωτόκλητο ἀπόστολο Πέτρο καί τόν β΄, στόν ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν, Παῦλο. Ὑπάρχουν ὅμως κι ἄλλες ὁμάδες ὕμνων, ὅπως: Καθίσματα, Ἐξαποστειλάρια, Στιχηρά προσόμοια Αἴνων, Δοξαστικό καί σειρά Στιχηρῶν ἰδιομέλων ἀνωνύμων κι ἐπωνύμων μελωδῶν
(Κοσμᾶ Μοναχοῦ τοῦ Σιναΐτου ἤ Μαϊουμᾶ καί Θεοφάνους Μοναχοῦ, ἐπίσης, Σιναΐτου), οἱ ὁποῖοι ἔζησαν μεταξύ Ζ΄ καί Θ΄ αἰώνα.
Οἱ ὡς ἄνω Ὑμνωδοί –ἀναφερόμενοι στούς δύο Ἀποστόλους– ἱεραρχοῦν τήν τιμητική σειρά τους προτάσσοντας πάντοτε τόν Πέτρο ἔναντι τοῦ Παύλου. Ἔγραψαν
ὅμως καί ὕμνους μέ τούς ὁποίους συνανυμνοῦν κι ἐγκωμιάζουν καί τούς δύο Ἀποστόλους ὀνομάζοντάς τους

«Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ», «Κορυφαίους τῶν Μαθητῶν», «Μεγάλους καί φαεινούς φωστῆρες» (Κάθισμα
Γ΄ Στιχολ.).
Ἐπειδή καί πάλιν οἱ ὕμνοι τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου
εἶναι πολυάριθμοι καί δέν εἶναι δυνατόν νά σχολιασθοῦν
στόν χῶρο ἑνός ἄρθρου, περιορίζουμε τήν ἀναφορά μας
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μόνο στούς ὕμνους πού ἀναφέρονται στόν ἀπόστολο
Παῦλο μέ τόν ὁποῖο, ὡς ἀπόφοιτοι τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Σχολῆς Κορίνθου, ἔχουμε ἰδιαίτερο συναισθηματικό κι
εὐλαβικό δεσμό.
2. Ὡς κύρια πηγή τῶν ὕμνων τους οἱ Ὑμνωδοί καί κυρίως ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός ἔχουν τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων καί τίς Ἐπιστολές τοῦ ἀποστόλου Παύλου.
Πρωταρχικό σημεῖο τῶν ἀναφορῶν τους εἶναι ἡ ἑβραϊκή καταγωγή τοῦ Σαούλ, ἡ φαρισαϊκή του ἰδιότητα, ἡ διωκτική –κατά τῶν Χριστιανῶν– μανία του καί ἡ, πρό καί
μετά τήν οὐράνια κλήση του, ζωή του.
Σύμφωνα μέ τά λεγόμενα τῶν ὕμνων, ὁ Παῦλος ἦταν
Ἑβραῖος «ἐκ σπορᾶς», δηλαδή γνήσιος Ἑβραῖος, καταγόμενος ἐκ τῆς «Βενιαμίτιδος» φυλῆς. Ἔλαβε «περιτομήν…
ὀκταήμερον», ἐφαρμόζοντας τήν ἐντολή τοῦ Μωσαϊκοῦ
Νόμου (Γέν. 17,10-14) καί ἀνῆκε στήν αἵρεση τῶν «Φαρισαίων» (γ΄ τροπάρ. Α΄ Ὠδῆς, β΄ Κανόνα. Πρβλ. Φιλιπ. 3,5).
Ὑπῆρξε σκληρός διώκτης τῶν Χριστιανῶν πρίν τόν καλέσει ὁ Κύριος στό ἀποστολικό ἔργο. «Ὡς λέων ἀγριωπῶς
λυμαινόμενος τήν Χριστοῦ Ἐκκλησίαν» ἔγινε ὁ φόβος καί
ὁ τρόμος τῶν πιστῶν. Ἡ διωκτική του μανία, ὅμως, τιθασεύτηκε ὕστερα ἀπό τήν ἀπρόσμενη θεία φωνή κλήσεως
ὑπό «τοῦ ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ» (α΄ τροπάρ. Δ΄ Ὠδῆς. β΄ Κανό-
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να) ὅταν, πορευόμενος ἀπό τά Ἱεροσόλυμα πρός τήν πόλη
τῆς Δαμασκοῦ, «ἐξαίφνης περιήστραψεν αὐτόν φῶς ἀπό
τοῦ οὐρανοῦ καί πεσών ἐπί τήν γῆν ἤκουσε φωνήν λέγουσαν αὐτῷ· Σαούλ, Σαούλ, τί μέ διώκεις;» (Πράξ. 19,3).
Τό οὐράνιο φῶς «ἠμαύρωσε τούς ὀφθαλμούς» τοῦ σώματος καί τοῦ ἀχρήστεψε τά διωκτικά του σχέδια. Συγχρόνως, ὅμως, τοῦ φώτισε «τῆς διανοίας τά ὄμματα», ὥστε
ν’ ἀνακαλύψει μετά τήν κλήση καί τό Βάπτισμά του (Πράξ.
9,18) «τῆς εὐσεβείας», δηλαδή, τό μυστήριο τῆς ἐν Χριστῷ
σωτηρίας, «τήν ὡραιότητα» (β΄ Στιχηρ. προσόμ. Αἴνων).
Ἔτσι, ἀπό «ὑβριστής καί διώκτης τῆς Ἐκκλησίας» πού
ἦταν προηγουμένως, ἔγινε μετά, «παραδόξως», καί ὑπερασπιστής καί ποιμένας Της, λαμβάνοντας «οὐρανόθεν
τήν κλήσιν παρά Χριστοῦ» (Δοξαστ. Ἰδιομέλου Αἴνων.
Πρβλ. καί α΄ Κάθισμα, Β΄ Στιχολ. Ὄρθρου).
3. Ὁ Χριστός τόν ὀνόμασε «σκεῦος ἐκλογῆς» καί τόν
ἐπέλεξε νά κηρύξει «τό ὄνομά» Του «ἐνώπιον ἐθνῶν καί
βασιλέων υἱῶν τε Ἰσραήλ» (Πράξ. 9,15). Τόν ἐπέλεξε ὁ Χριστός «ἐκ μητρικῆς γαστρός… βαστάσαι ἐναντίον τῶν
ἐθνῶν… τό θεῖον ὄνομα, τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα» (α΄ τροπάρ.,
α΄ Ὠδῆς, β΄ Κανόνα. Πρβλ. Φιλιπ. 2,9 καί Ἐφεσ. 1,21). Κι
ἐνῶ πρῶτα ἦταν διώκτης τοῦ Χριστοῦ, ὕστερα ἔγινε ἔνθερμος ζηλωτής του (β΄ τροπάρ. Ζ΄ Ὠδῆς, β΄ Κανόνα). Ξεκίνησε τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, ἔφθασε μέχρι «τερμάτων τοῦ Ἰλλυρικοῦ» καί φώτισε «ἐν κύκλῳ
πᾶσαν τήν γῆν» (γ΄ τροπάρ., ζ΄ Ὠδῆς, β΄ Κανόνα).
Ἡ ἑβραϊκή πρότερη κοινωνική του καταξίωση δέν τόν
ἐμπόδισε νά γίνει ὀπαδός τοῦ Χριστοῦ θεωρώντας ὅλη
τήν κοσμική του ζωή «σκύβαλα» πού δέν συγκρίνονται μέ
τήν ὑπεροχή «τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου»
του (γ΄ τροπάρ., α΄ Ὠδῆς, β΄ Κανόνα. Πρβλ. Φιλιπ. 3,8).
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὀνόμασε τόν Χριστόν «λίθον
θεμέλιον…, πολυτελῆ, ἀκρογωνιαῖον», ἐπάνω στόν ὁποῖο
πρέπει νά στηρίζονται οἱ ψυχές «τῶν πιστῶν», (α΄ τροπάρ., γ΄ Ὠδῆς, β΄ Κανόνα. Πρβλ. Α΄ Πέτρ. 2,6. Ἐφεσ. 2,20.
Α΄ Κορινθ. 3,10-11). Μιμούμενος τή μαρτυρική πορεία
τοῦ Κυρίου του περιέφερε ἀγογγύστως καί «πάντοτε, τήν
νέκρωσιν τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι», γι’ αὐτό κι ἀξιώθηκε
τῆς ἀληθινῆς ζωῆς (β΄ τροπάρ., γ΄ Ὠδῆς, β΄ Κανόνα. Πρβλ.
Β΄ Κορινθ. 4,10).
4. Μόνιμο «καύχημα» τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς του ἦταν ὁ
Σταυρός «τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ», τόν ὁποῖο, ὡς ἅγιο «τρόπαιον», πάντοτε βάσταζε καί κήρυττε (α΄ τροπάρ., α΄ Ὠδῆς,
β΄ Κανόνα. Πρβλ. Γαλάτ. 6,14). Ἡ θεία δύναμη τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου τοῦ ἀτσάλωσε τήν πίστη, ὥστε νά διακηρύττει, πρός κάθε κατεύθυνση, ὅτι «τό ζῆν Χριστός» καί
τό «ἀποθανεῖν… κέρδος ἄριστον» (γ΄ τροπάρ., ε΄ Ὠδῆς, β΄
Κανόνα. Πρβλ. Φιλιπ. 1,21).
Ἡ ἀπόλυτη ἀφοσίωσή του στόν Κύριο καί ἡ πλήρης ἀποδοχή τῆς σταυρικῆς θυσίας Ἐκείνου τόν ὅπλισε μέ ἀπέραντη ὑπομονή, ὥστε νά ὑπομείνει μέχρι τέλους ὅλες τίς κακουχίες, τίς φυλακίσεις, τά ναυάγια κ.λπ. καί συγχρόνως
νά καυχᾶται ὅτι εἶναι «δέσμιος τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ ὑπέρ ἡμῶν
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τῶν ἐθνῶν» (Ἐφεσ. 3,1. Πρβλ. δ΄ Στιχηρ. προσόμ. Αἴνων).
Ἀγάπησε τόσο πολύ τόν Κύριο καί δι’ αὐτοῦ ὅλους
τούς ἀνθρώπους (Ἰουδαίους καί Ἐθνικούς), ὥστε νά γράφει πρός τούς Κορινθίους: «ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς
Ἰουδαῖος, ἵνα Ἰουδαίους κερδίσω· τοῖς ὑπό νόμον ὡς ὑπό
νόμον, ἵνα τούς ὑπό νόμον κερδίσω· τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μή ὤν ἄνομος Θεῷ, ἄλλ’ ἔννομος Χριστῷ, ἵνα κερδίσω ἀνόμους· ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ὡς ἀσθενής, ἵνα
τούς ἀσθενεῖς κερδίσω· τοῖς πᾶσι γέγονα τά πάντα, ἵνα
πάντως τινάς σώσω». Κι ὅλη αὐτή τήν ποιμαντική τέχνη
τήν ἐφάρμοσε «διά τό εὐαγγέλιον» τοῦ Χριστοῦ, «ἵνα
συγκοινωνός αύτοῦ (=εὐαγγελίου) γένηται» (Β΄ Κορινθ.
9,20-23).
Ὁ Ὑμνωδός Δαμασκηνός ἐμπνεόμενος ἀπό τό ἀνωτέρω παύλειο κείμενο τόν ἀνυμνεῖ λέγοντας:
«Ὡς ἄριστος τοῦ Δεσπότου μιμητής,
καί αὐτόν ἐνδεδυμένος, ὁ Παῦλος, εἰλικρινῶς,
πᾶσι γέγονε πάντα, ἵνα τούς πάντας
κερδήσῃ καί σώσῃ λαούς· καί ἔσωσεν ὡς ἀληθῶς
τῷ Χριστῷ σαγηνεύσας τά πέρατα»
(γ΄ τροπάρ. στ΄ Ὠδῆς, β΄ Κανόνα).
5. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος κατέγραψε τήν ὡραία εἰκόνα
τῆς Ἐκκλησίας ὡς νύμφης τοῦ Χριστοῦ, γι’ αὐτό κι ὁ Μελωδός Ἰωάννης Δαμασκηνός τόν ἀποκαλεῖ «νυμφαγωγό»
Της, ἐπειδή ὁδήγησε σ’ Αὐτήν μέ τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, πάντα τά ἔθνη (β΄ τροπάρ., η΄ Ὠδῆς, β΄ Κανόνα. Πρβλ. Ἐφεσ. 5,25).
Ὡς βαθύς γνώστης τοῦ παλαιοδιαθηκικοῦ Νόμου καί
δή τῆς «λατρείας τοῦ γράμματος», δηλαδή τοῦ τύπου καί
τῶν προεικονίσεων, μέ τόν θεῖο φωτισμό, ἑρμήνευσε στούς
πιστούς ὅλα ὅσα ἦσαν ἀναγκαῖα γιά τήν ἐν Χριστῶ κατανόηση τῶν τύπων, τῶν προτυπώσεων καί τῶν προφητειῶν
τῆς Π. Διαθήκης. Ἔτσι, ἔθεσε τίς βάσεις πολλῶν στοιχείων
τῆς χριστιανικῆς λατρείας (α΄ Κάθισμα, β΄ Στιχολογίας.
Πρβλ. Ἑβρ. 8,5. 9,9.14.12,28. 13,10).
6. Ἡ πολύπλευρη οἰκουμενική δραστηριότητά του καί
τά πολύμορφα κακοπαθήματά του γιά τήν ἀγάπη καί τή
μίμηση τοῦ Χριστοῦ τόν κατέστησαν κορυφαῖο Ἀπόστολό του. Ἄν καί ξεκίνησε ὡς φοβερός διώκτης του, κατέληξε ἀψευδής ζηλωτής του (β΄ τροπάρ., ζ΄ Ὠδῆς, β΄ Κανόνα). Ἄν κι ἐκλήθηκε «ἐπ’ ἐσχάτων… τῶν χρόνων» στό ἀποστολικό ἀξίωμα, ξεπέρασε «πάντας» τούς πρό αὐτοῦ Ἀποστόλους κι ἔγινε «σφραγίς καί στέφανος τῶν Ἀποστόλων»
τοῦ Χριστοῦ (α΄ τροπάρ., ζ΄ Ὠδῆς, β΄ Κανόνα).
Ὁ ἄγνωστος ὑμνωδός στήν Ὑπακοή τοῦ Ὄρθρου,
ἐκφράζοντας τόν εὔλογο θαυμασμό του γιά τή σπάνια
προσωπικότητα τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἐρωτᾶ:
«Ποία φυλακή οὐκ ἔσχε σε δέσμιον;
Ποία δέ Ἐκκλησία οὐκ ἔχει σε Ῥήτορα;
Δαμασκός μέγα φρονεῖ ἐπί σοί Παῦλε·
εἶδε γάρ σε σκελισθέντα φωτί.
Ῥώμη σου τό αἷμα δεξαμένη,
καί αὐτή κομπάζει·
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ἀλλ’ ἡ Ταρσός πλέον χαίρει,
καί πόθῳ τιμᾷ σου τά σπάργανα.
Ἀλλ’ ὦ Παῦλε Ἀπόστολε, τό καύχημα τῆς
οἰκουμένης, προφθάσας ὑμᾶς στήριξον».
Ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, καταγόμενος ἀπό τήν ἴδια
πόλη, στήν ὁποία συντελέσθηκε ἡ θαυμαστή κλήση τοῦ
Παύλου, καυχώμενος, σημειώνει:
«Τῷ Παύλῳ ἀξίως, ἡ Δαμασκός ἐναβρύνεται·
ἐκ ταύτης γάρ, ὡς ἐκ Παραδείσου ποτέ,
ναμάτων θείων, οὗτος προῆλθε μεγίστη πηγή,
καί ἐμέθυσε πᾶσαν, τῇ θεογνωσία
ἀφθόνως, τήν γῆν» (γ΄ τροπάρ., δ΄ Ὠδῆς, β΄ Κανόνα).
7. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος περιφρόνησε ἅπαντα τά «τερπνά» τοῦ κόσμου κι εἶχε στραμμένο τόν νοῦ του, καθ’ ὅλη
τήν ἐπίγεια ζωή του, στόν οὐρανό. «Ἀξίως… ἐδωρήσατο
Χριστός» στόν ἐκλεκτό του «τό πολίτευμα… ἐν οὐρανοῖς»,
δεδομένου ὅτι δέν ἐπόθησε «ἐνταῦθα μένουσαν πόλιν»
(α΄ καί β΄ τροπάρ., στ΄ Ὠδῆς, β΄ Κανόνας. Πρβλ. Ἑβρ.
13,14).
Ὁ Κύριος, χαρίζοντάς του μοναδική ἐμπειρία καί ἀποκάλυψη τῶν οὐρανίων μυστηρίων, τόν ἀξίωσε νά ἀνέλθει
«ἐν ἐκστάσει» «ἕως τρίτου οὐρανοῦ». Ὁ ἴδιος γράφει: «ὅτι
ἡρπάγη εἰς τόν παράδεισον καί ἤκουσεν ἄρρητα ρήματα,
ἅ οὐκ ἐξόν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι» (δ΄ τροπάρ., ζ΄ Ὠδῆς, β΄
Κανόνα. Πρβλ. α΄ Κάθισμα, β΄ Στιχολογίας. Πρβλ. Β΄ Κορινθ. 12,2-4). Ἡ ὡς ἄνω ἐμπειρία του τροφοδοτοῦσε, γιά
ὅλη τήν ὑπόλοιπη ζωή του, τόν ἔντονο πόθο τῆς οὐράνιας
Βασιλείας καί τό σθένος γιά νά ὑπομένει τίς θλίψεις τῆς
παρούσας ζωῆς κι αὐτό τό μαρτύριό του.
Ὁ ἱερός Δαμασκηνός ἀναφερόμενος στό μαρτυρικό
τέλος τοῦ ἀποστόλου Παύλου καί ἐμπνεόμενος ἀπό παύλειο ἐπιστολικό χωρίο ψάλλει:
«Ἠγωνίσω τόν κάλλιστον ἀγῶνα,
καί τελέσας τόν δρόμον σου νομίμως,
Χριστῷ προσῆλθες χαίρων παναοίδιμε·
ὅθεν τῶν στεφάνων, Παῦλε ἠξιώθης,
τῶν τῆς δικαιοσύνης»
(γ΄ τροπάρ., η΄ Ὠδῆς, β΄ Κανόνα. Πρβλ. Β΄ Τιμόθ. 4,7-8).
8. Περαίνοντας τό παρόν ἀφιέρωμά μας στόν ἀγαπημένο προστάτη τῆς Κορίνθου ἀπόστολο Παῦλο δανειζόμαστε τήν τελευταία πρόταση ἀπό τό α΄ Κάθισμα τῆς β΄
Στιχολογίας τοῦ Ὄρθρου πού λέγει:
«Παῦλε Ἀπόστολε,
πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ,
τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι,
τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ,
τήν ἁγίαν μνήμην σου».
Καταγράφουμε, ἐπίσης, καί τό α΄ τροπάριο τῆς θ΄ Ὠδῆς,
τό ὁποῖο λέγει τά ἐξῆς:
«Σοῦ προσκυνοῦμεν τήν ἅλωσιν,
ἥν ὑπέρ Χριστοῦ ὡς κακοῦργος ἐφόρεσας,
τά στίγματά τε Παῦλε περιπτυσσόμεθα,
ἅ ἐν τῷ εὐκλεεῖ σου, καί νικηφόρῳ φέρεις σῶμα».

ΤΑ ΝΕ Α μασ

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ο περικαλλής Ι. Ναός της Αγ. Φωτεινής με τη νέα του μορφή την ημέρα της εορτής της Αγίας

H

εφετινή επίσκεψή μας στην Αγία Φωτεινή στην Κόρινθο έκρυβε μια πολύ μεγάλη έκπληξη: Το ιστορικό εκκλησάκι μας, το οποίο είχε κινδυνέψει να καταστραφεί από τη διάβρωση των θεμελίων του, τώρα πια, ανακαινισμένο και ευπρεπισμένο, δεσπόζει αγέρωχο δίπλα
στην ιστορική μας Σχολή και στο Επισκοπείο, διαγράφοντας την ιστορική του πορεία. Κι όλα αυτά χάρη στις προσπάθειες του άοκνου Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Διονυσίου, που βρήκε τους πόρους για την ολοκλήρωση του έργου και έδωσε νέα αίγλη στον ναό.
Αυτή τη χρονιά, το πανηγύρι της Αγ. Φωτεινής συνδυάστηκε και με τη μεταφορά των ιερών λειψάνων της
Ισαποστόλου Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, με κάθε
εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια και ευλάβεια, από την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Ιβήρων Αγίου
Όρους, συνοδευόμενα από τον Καθηγούμενο της Ι. Μονής Πανοσ. Αρχιμ. π. Ναθαναήλ, τον Προηγούμενο Πανοσ. Αρχιμ. π. Βασίλειο Γοντικάκη και τον Ιερομ. π. Ιερεμία, αδελφό της Ι. Μονής.
Αφού τελέστηκε δέηση, ακολούθησε ο Μέγας Αρ-

χιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Διονυσίου και με τη συμμετοχή πλήθους ιερέων. Στην προσφώνησή του ο σεπτός ποιμενάρχης κ. Διονύσιος αναφέρθηκε στο περικαλλέστατο Μητροπολιτικό Ι. Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής
και στην ιστορική σημασία του για την πόλη της Κορίνθου, καθώς υπήρξε Ναός της Γεραράς και πάλαι ποτέ
Διαλαμψάσης Ιερατικής Σχολής Κορίνθου προς λειτουργικό καταρτισμό των ιεροσπουδαστών. Δεν παρέλειψε
να αναφερθεί στους αδελφούς Ευσταθίου, κτήτορες του
Ι. Ναού, οι οποίοι τον οικοδόμησαν εις μνήμη της αδελφής τους Φωτεινής, αλλά και στη σημερινή συνδρομή
τους, καθώς με τα χρήματα από τα κληροδοτήματά τους
προς την Ι. Μητρόπολή μας ανακαινίσθηκε εσχάτως ο
Ι. Ναός εκ βάθρων. Τέλος, αφού ευχαρίστησε εκ βάθους
καρδίας τον άγιο Καθηγούμενο και τον άγιο Προηγούμενο για τη μεγάλη ευλογία να φέρουν από το Άγιο Όρος
το ιερό λείψανο της Αγίας για αγιασμό και ευλογία των
Κορινθίων, ευχήθηκε θερμώς ο Δωρεοδότης Κύριος να
τους χαρίσει την αιώνια ζωή και να τους παρέχει κάθε
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καλό προς σωτηρία Αυτών και της Ι. Αδελφότητος.
Ο Καθηγούμενος της Ι. Μονής Πανοσ. Αρχιμ. π. Ναθαναήλ στην αντιφώνησή του αρχικώς ευχαρίστησε τον
Σεβ. Μητροπολίτη μας για τα καλά του λόγια και ακολούθως αναφέρθηκε στον θαυμαστό βίο της Αγίας, τη συνάντησή της με τον Κύριο Ιησού Χριστό που έμελλε να αλλάξει τη ζωή της και να την κάνει κήρυκα του Ευαγγελίου
Του και Ισαπόστολο. Τέλος, ευχήθηκε στον Σεβ. Μητροπολίτη μας και σε όλους τους πιστούς η Αγία να πρεσβεύει
στον Κύριό μας, ώστε να εκπληρωθούν όλα τα προς σωτηρίαν αιτήματα.
Αμέσως μετά τη λήξη του Εσπερινού τελέσθηκε Ι.
Αγρυπνία χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Διονυσίου, πλαισιωμένου από τον Γέροντα Ναθαναήλ, τους
συνοδούς του κληρικούς και διακόνους.
Η συμμετοχή των πιστών υπήρξε αθρόα καθ’ όλη τη
διάρκεια των Ι. Ακολουθιών δείχνοντας για ακόμα μια φορά την ευλάβεια και την αγάπη των Κορινθίων προς τους
Αγίους μας, τα ιερά λείψανα και την Ορθοδοξία, απαντώντας με παρρησία στην αντιεκκλησιαστική και μηδενιστική προπαγάνδα των ημερών μας.
Με την ευλογητή παρουσία του ιερού λειψάνου της
Μεγαλομάρτυρος και Ισαποστόλου Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, πραγματοποιήθηκε τo Σάββατο 13 Μαΐου 2017
στο πανηγυρίζον Ι. Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβ.
Μητροπολίτου κ. Διονυσίου και πλαισιωμένου υπό του
Καθηγουμένου της Ι. Μονής Ιβήρων Πανοσ. Αρχιμ. π. Ναθαναήλ και των ιερέων της πόλεως Κορίνθου.
Αμέσως μετά την αρτοκλασία, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Φιάλη του περιβόλου του Ι. Ναού, και πριν από
την απόλυση της Ι. Ακολουθίας ο κ. Διονύσιος αναφέρθηκε στη βιωτή της Αγίας Φωτεινής και στη «δίψα» της
για την πραγματική και την αιώνιο ζωή που την κατέστησε Ισαπόστολο, και κάλεσε τους παρισταμένους πιστούς
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να προσεύχονται στην Αγία ώστε να πρεσβεύει στον Κύριό μας Ιησού Χριστού να ικανοποιήσει και τη δική τους
«δίψα» για την αιωνιότητα.
Την επομένη το πρωί, ανήμερα της εορτής, Κυριακή
14 Μαΐου 2017, τελέσθηκε η Ι. Ακολουθία επί Σαλευθείσης Αγίας Τραπέζης, η καθιέρωσις των Ι. Αντιμηνσίων και
στη συνέχεια η Πανηγυρική Αρχιερατική Θ. Λειτουργία
προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Διονυσίου, συνοδευομένου υπό του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής
Ιβήρων Αγίου Όρους Πανοσ. Αρχιμ. π. Ναθαναήλ, του Ιερομονάχου π. Ιερεμίου, Αδελφού της Ιεράς Μονής, του
Πρωτοσυγκέλου της Ι. Μητροπόλεως Μονεμβασίας και
Σπάρτης π. Γεώργιου Μπλάθρα, του π. Λάμπρου Τσιάρα από την Ι. Μητρόπολή Ιωαννίνων, του Αρχιερ. Επιτρόπου Κορίνθου-Λουτρακίου π. Παναγιώτη Μαυραγάνη και
άλλων ιερέων της πόλεως.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κατά τη διάρκεια της Εκπλύσεως της Αγίας Τραπέζης εξηγούσε με λεπτομέρεια τι συμβαίνει, ώστε να μπορούν οι πιστοί να κατανοήσουν την Ι.
Ακολουθία, ενώ μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στον επανεγκαινιασμό
της Αγίας Τραπέζης και για περίπου δύο χρόνια κοπίασαν
προκειμένου ο περικαλλής και ιστορικός αυτός Ι. Ναός να
δοθεί ξανά στη λατρεία του Τριαδικού Θεού.
Ο Σεβασμιώτατος έκανε ιδιαίτερη μνεία στην Ένωση
των Αποφοίτων της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου
και προσωπικά στον Πρόεδρό μας κ. Αθανάσιο Ψυχογιό,
και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της Ένωσης στην
ολοκλήρωση του έργου.
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας επισκεφθήκαμε, όπως κάθε χρόνο, τη Σχολή μας. Εκεί μας υποδέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά η κ. Σούκουλη, Περιφερειακή Σύμβουλος, και μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τη Σχολή και
την Ένωσή μας. Η επίσκεψή μας ολοκληρώθηκε με συνεστίαση που παρετέθη σε κοντινό εστιατόριο.
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Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ,
ΣΤΗΝ ΑΓ. ΛΑΥΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
Του Μιχάλη Καλλαρά

Τ

ο Σάββατο 17 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εκδρομή της Ένωσής μας στα Καλάβρυτα,
στο Μ. Σπήλαιο και στην Αγ. Λαύρα. Ξεκινήσαμε το πρωί
στις 7.30. Ο καιρός, σε πείσμα των αρνητικών προβλέψεων, πολύ καλός και το κέφι μας αφάνταστα καλό.
Στις 10.30 περίπου, αφού περάσαμε τον κόμβο του Διακοπτού, ανηφορίσαμε προς το ιστορικό Μ. Σπήλαιο, το
αρχαιότερο μοναστήρι της Ελλάδας, χτισμένο το 362 μ.Χ.
σε ένα τοπίο εντυπωσιακό, στην είσοδο μιας μεγάλης σπηλιάς και σε υψόμετρο 924 μ. Οι ιδρυτές του ήταν δύο μοναχοί, οι Συμεών και Θεόδωρος, που ήλθαν από τα Ιεροσόλυμα και βρήκαν με τη βοήθεια μιας βοσκοπούλας, της
Αγ. Ευφροσύνης, τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας,
φιλοτεχνημένη από μαστίχα και κερί από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Εκεί κατασκεύασαν έναν μικρό ναό και λίγα
κελιά. Με το πέρασμα του χρόνου, η μονή απέκτησε μεγάλη φήμη και πλήθος κόσμου συνέρρεε για προσκύνημα της ιερής εικόνας. Καταστράφηκε πολλές φορές από
πυρκαγιές (στα 840, 1400, 1640 και 1934), η εικόνα όμως
πάντοτε διασωζόταν με τρόπο θαυμαστό. Στα χρόνια της
Επανάστασης του 1821 ήταν το κέντρο αντίστασης κατά
των κατακτητών και παρά τις πολλές επιθέσεις, ποτέ δεν
κατακτήθηκε. Και όταν ο Ιμπραήμ πασάς κάλεσε τους μο-

ναχούς να του παραδώσουν τη μονή στις 22 Ιουνίου του
1827, ο ηγούμενος Δαμασκηνός και οι άλλοι μοναχοί δεν
παραδόθηκαν, μέχρι που τα εχθρικά στρατεύματα αναγκάστηκαν να αποσυρθούν, μετά τη γενναία άμυνα των
Ελλήνων οπλαρχηγών, στις 24 Ιουνίου. Το 1943 το μοναστήρι πυρπολήθηκε από τους Γερμανούς, εκτελέστηκαν
16 μοναχοί και πιστοί, ενώ άλλοι εννέα μοναχοί κατακρημνίστηκαν από ένα κοντινό ύψωμα. Μετά τον πόλεμο,
ανοικοδομήθηκε εκ βάθρων και σταδιακά απέκτησε τη
σημερινή του μορφή.
Προσκυνήσαμε την ιερή εικόνα, επισκεφθήκαμε το
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σπήλαιο όπου ανευρέθη, την αίθουσα των κειμηλίων, όπου
φυλάσσονται πολλά χειρόγραφα Ευαγγέλια και αρχιερατικά άμφια, και αναχωρήσαμε, γεμάτοι ωραία συναισθήματα, για το άλλο ιστορικό μοναστήρι, την Αγ. Λαύρα.
Την αποκάλεσαν «Ακρόπολη της νεοελληνικής ιστορίας»
και «Παρθενώνα της λευτεριάς και της δόξας», «μοναστήρι του έθνους», «εθνικό άμβωνα» και «εθνικό ορμητήριο».
Έπειτα από μια μαγευτική διαδρομή, με πλούσιες φυσικές εναλλαγές και εδαφικούς μετασχηματισμούς, φτάσαμε στο ξακουστό μοναστήρι. Πρώτη εικόνα, η ιστορική Εκκλησία, όπου ενώπιον Θεού και ανθρώπων δόθηκε
ο όρκος των αγωνιστών για αγώνα μέχρις εσχάτων για
την ελευθερία της πατρίδας, με σύνθημα «Ελευθερία ή
Θάνατος». Επόμενη εικόνα ο ιστορικός πλάτανος, όπου
υψώθηκε το λάβαρο του Αγώνα από τον Μητροπολίτη
Παλαιών Πατρών Γερμανό. Η Αγ. Λαύρα ιδρύθηκε τον 10
μ.Χ. αιώνα από έναν ερημίτη μοναχό μέσα σε ένα άγριο
μεν, αλλά μεγαλειώδες και επιβλητικό τοπίο. Κάηκε ολοσχερώς από τους Τούρκους το 1585, από τον Ιμπραήμ το
1827 και από τους Γερμανούς το 1943, και στη συνέχεια
έλαβε τη σημερινή της μορφή. Αφού προσκυνήσαμε στο
Καθολικό, ανεβήκαμε στο σκευοφυλάκιο, όπου φυλάσσονται μοναδικά και ανεκτίμητα κειμήλια: το ιερό λάβαρο του Αγώνα, τα άμφια του Π. Π. Γερμανού, πολύτιμα
χειρόγραφα Ευαγγέλια, το αδαμαντοκόλλητο Ευαγγέλιο, δώρο της Μ. Αικατερίνης, Αυτοκράτειρας της Ρωσίας, ένας χρυσοκέντητος Επιτάφιος του 1754, καταπληκτικής τελειότητας ολοκέντητη εικόνα του Αγ. Γεωργίου,
βυζαντινά σιγίλια και άλλα πολύτιμα έγγραφα. Η υποδοχή από τους μοναχούς υπήρξε συγκινητική. Σε όλη τη
διάρκεια της ξενάγησης βρίσκονταν δίπλα μας, απαντούσαν στις ερωτήσεις και έλυναν τις απορίες μας και, προς
χάριν μας, άνοιξαν την αίθουσα όπου φυλάσσεται η Τίμια Κάρα του Αγίου Αλεξίου, προστάτη και πολιούχου της
περιοχής Καλαβρύτων. Προσκυνήσαμε ευλαβικά και αποχωρήσαμε πλήρως αποζημιωμένοι από όσα εισπράξαμε,
και από την ομορφιά, την αρμονία και την ειδυλλιακή τρυφερότητα του χώρου.
Επόμενος σταθμός «η Ράχη του Καπή», ο ιστορικός
τόπος της ηρωικής θυσίας όλων των αρρένων κατοίκων
των Καλαβρύτων άνω των 14 ετών από τους Γερμανούς
κατακτητές στις 13 Δεκεμβρίου 1943. Εκεί, κάτω από έναν
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υπερμεγέθη σταυρό, βρίσκονται στήλες, πάνω στις οποίες
αναγράφονται τα ονόματα των θυσιασθέντων πατριωτών
και μια κατακόμβη γεμάτη καντήλια για κάθε οικογένεια
εκτελεσθέντος. Δίπλα από την κατακόμβη δεσπόζει το
πέτρινο γλυπτό της πονεμένης μάνας, αφιερωμένο στις
ηρωίδες Καλαβρυτινές γυναίκες που άντεξαν τον πόνο
του χαμού των δικών τους και πάλεψαν να ξαναστήσουν
την κατεστραμμένη πόλη τους.
Η τελευταία επίσκεψη ήταν και η πιο συγκινητική: Δημοτικό Μουσείο του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος. Έδρα
του, το πυρπολημένο από τους Γερμανούς Δημοτικό Σχολείο, όπου οι κατακτητές συγκέντρωσαν όλους τους κατοίκους του χωριού, πήραν τους άνδρες για εκτέλεση κι
έβαλαν φωτιά στο κτίριο με σκοπό να κάψουν και τα γυναικόπαιδα! Στην αυλή του σχολείου ένα μνημείο ανατριχιαστικό αλλά ενδεικτικό του: το άγαλμα μιας γυναίκας,
πλαισιωμένης από τα δύο μικρά παιδιά της, που σέρνει
μια κουβέρτα, πάνω στην οποία κείτεται νεκρός ο δολοφονημένος από τους ναζί άντρας της. Λυγίζεις στη θέα
αυτού του χάλκινου συμπλέγματος και εισέρχεσαι στο
σχολείο προετοιμασμένος ψυχολογικά για όσα θα δεις.
Τα εκθέματα του Μουσείου συγκινητικά, τα ονόματα και
οι φωτογραφίες των υπερεξακοσίων εκτελεσθέντων, καθώς και των μόλις 14 διασωθέντων, ιδιαίτερα των πολύ
μικρών παιδιών που πλήρωσαν το τίμημα της λευτεριάς
της πατρίδας με τόσο τραγικό τρόπο, έφερναν δάκρυα στα
μάτια. Σε άλλη αίθουσα τα ονόματα και οι φωτογραφίες
των εκτελεστών ναζί για δημόσιο εξευτελισμό. Εργαλεία,
θρανία, κουβέρτες που είχαν φέρει μαζί τους οι έγκλειστοι, ρολόγια, πορτοφόλια, χρήματα και άλλα μικροαντικείμενα συμπληρώνουν το παζλ της αποτροπιαστικής θηριωδίας, που πρέπει όλοι να μην ξεχάσουμε ποτέ…
Βγήκαμε από το Μουσείο συγκινημένοι στο έπακρο.
Ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα, αρχίσαμε την περιήγηση της πόλης των Καλαβρύτων με τις φυσικές ομορφιές της, τα τουριστικά αξιοθέατα, τα καταστήματα, τις
καφετέριες και τα εστιατόριά της. Ήταν αργά το μεσημέρι. Απολαύσαμε το πολύ καλό, κατά γενική ομολογία, φαγητό μας κάτω από υπεραιωνόβια πλατάνια που χάριζαν
τη δροσιά τους σ’ εμάς τους κουρασμένους περιηγητές,
δίπλα στην Εκκλησία με το σταματημένο ρολόι που δείχνει την ώρα της θυσίας.

Ιούλιος 2017

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου

Μετά το φαγητό ακολούθησαν τα ψώνια στα τοπικά
καταστήματα και ο απαραίτητος καφές εν αναμονή του
οδοντωτού σιδηροδρόμου, με τον οποίο θα έφταναν στο
Διακοπτό οι περισσότεροι από μας. Το τρένο έφυγε με μεγάλη καθυστέρηση (φαινόμενο σύνηθες για τα ελληνικά
δεδομένα άλλωστε!) και οι ελάχιστοι που προτίμησαν το
πούλμαν ακολούθησαν. Η διαδρομή των 22 χιλιομέτρων
με το τρένο ονειρεμένη μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού που ξεδιπλώνεται με όλο τον πλούτο και τη γοητεία
του. Ο επισκέπτης μένει κατάπληκτος. Δεν μπορεί να υποπτευθεί τόσο πλούτο και ομορφιά που προσφέρει απλόχερα το τοπίο. Στέκεται εκστατικός και αποθαυμάζει τη
γαλήνη και την ηρεμία που αναδίνει η φύση. Κι άλλες φορές δεν ξέρει τι να πρωτοκοιτάξει: τα βράχια ψηλά, τις τόσες αποχρώσεις του πράσινου, τα υπέροχα λουλούδια που
σκαρφαλώνουν στα βράχια κι από κει στέλνουν τα αρώματά τους ή κάτω, το ποτάμι, που τρέχει ορμητικό και
ακούραστο με τα γαλανά νερά του συνοδεύοντας το ταξίδι σου. «Μάγεμα η φύσις κι όνειρο, όλο ομορφιά και χά-
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ρη», που λέει τόσο γλαφυρά ο εθνικός μας ποιητής.
Στο Διακοπτό ενώθηκε η παρέα και όλοι μαζί ξεκινήσαμε το ταξίδι της επιστροφής με ζωγραφισμένη την ικανοποίηση στο πρόσωπό μας. Κατά γενική ομολογία η εκδρομή αυτή ήταν από τις καλύτερες που έχουμε κάνει.
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Ένα μόνο λυπηρό φαινόμενο θέλουμε να τονίσουμε, ώστε να μην επαναληφθεί: μετείχαμε μόνο 38 άτομα. Παρά τις ανακοινώσεις από την εφημερίδα
μας και παρά τα τηλεφωνικά μηνύματα από το Δ.Σ., υπήρξε κάποια απροθυμία. Και κάτι άλλο: Την παραμονή έξι
άτομα ματαίωσαν τη συμμετοχή τους για λόγους άγνωστους σ’ εμάς. Αυτή η τακτική όμως εμπόδισε ανθρώπους
που βρίσκονταν σε αναμονή να συμμετάσχουν. Υπήρχαν
κάποιοι σε αναμονή αλλά ντραπήκαμε να τους καλέσουμε την τελευταία στιγμή.
Δεν πειράζει. Τα έξοδα για τις κενές θέσεις επιβαρύνθηκε η Ένωση. Θέλουμε όμως στην επόμενη εκδρομή μεγαλύτερη συμμετοχή.

ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΛΟΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ
Εκοιμήθη σε ηλικία 93 ετών τις πρωινές ώρες της Τετάρτης
10 Μαΐου ο Μητροπολίτης Μελόης κυρός Φιλόθεος, ο
οποίος είχε εισαχθεί και νοσηλευόταν από το Σάββατο 6
Μαΐου σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο «Englewood» της Νέας Ιερσέης.
Υπενθυμίζεται ότι ο Μητροπολίτης Φιλόθεος στις 2
Μαρτίου 2017 είχε υποβληθεί σε εγχείρηση. Τη Δευτέρα
τον αείμνηστο Μητροπολίτη Φιλόθεο επισκέφθηκε στο
νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος κ. Δημήτριος, ενώ διαρκώς
δίπλα του ήταν ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης κ. Ευάγγελος και οι δύο του αδελφές. Το σκήνωμά του τέθηκε σε
προσκύνημα την Κυριακή 14 Μαΐου στον Αρχιεπισκοπικό Ναό της Αγίας Τριάδος στο Μανχάταν. Η νεκρώσιμη
ακολουθία έγινε τη Δευτέρα στις 15 Μαΐου. Xοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Γέρων Αμερικής κ. Δημήτριος, συμπαριστάμενος από τον Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης κ. Ευάγγελο, άλλους ιεράρχες της Εκκλησίας της Αμερικής και
πλειάδας ιερέων.
Ο ιδιαίτερα αγαπητός στην Ομογένεια πολιός ιεράρχης κ. Φιλόθεος ήταν κατά κοινή ομολογία εκ των πλέον
εμπείρων ιεραρχών της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, και άριστος γνώστης των
εκκλησιαστικών θεμάτων, αλλά και της τυπικής διάταξης
των Ιερών Ακολουθιών της Εκκλησίας.
Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη την 1η Σεπτεμβρίου του 1924. Υπηρέτησε ως βοηθός Επίσκοπος από το
1971 μέχρι και το 1996 στο πλευρό του αειμνήστου Αρ-

χιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιακώβου, και
ήταν ο εξ απορρήτων ιεράρχης του Ιακώβου, τον οποίο
χρησιμοποιούσε σε ειδικές αποστολές.
Υπηρέτησε ως προϊστάμενος στην κοινότητα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Σκράντον της Πενσιλβάνια
από το 1961 μέχρι το 1965 και του Αγίου Ελευθέριου στο
Μανχάταν της Νέας Υόρκης από το 1965 έως και το 1971.
Στη συνέχεια, στις 6 Ιουνίου 1971 χειροτονήθηκε στον
Αρχιεπισκοπικό Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας
Υόρκης τιτουλάριος Επίσκοπος Μελόης, Βοηθός Επίσκοπος του Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιακώβου.
Την 1η Οκτωβρίου 1997 απεσύρθη της ενεργού υπηρεσίας. Στις 8 Ιουλίου 2015, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου
του Φαναρίου, προήχθη σε εν ενεργεία Μητροπολίτη.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΕΛΙΤΩΝΟΣ
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού πραγματοποίησε εκδήλωση «ΤΙΜΗΣ & ΣΕΒΑΣΜΟΥ» για τον μακαριστό συμπολίτη μας Μητροπολίτη Μαραθώνος κυρό Μελίτωνα († 24-12-2016), που πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου «Σπύρος
Αποστόλου» το Σάββατο 6 Μαΐου 2017.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος της πόλης κ. Νίκος Σαράντης, ενώ για τον εκλιπόντα μίλησαν ο Πανοσ.
Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Κατσαντωνόπουλος, ο εκπρόσωπος του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών Σεβ. Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός και ο κ. Ψυχογιός, πρόεδρος της Ένωσης Αποφοίτων της Ιερατικής
Σχολής Κορίνθου.
Παρουσιάστηκε σύντομο βίντεο στο οποίο ο ίδιος ο
μακαριστός Μητροπολίτης Μελίτων ξετύλιγε πτυχές της
προσωπικής του ιστορίας ευλογώντας στο τέλος τους παρισταμένους. Στη συνέχεια, ο Πρωτοψάλτης κ. Σωτήρης
Δογάνης ερμήνευσε άριστα επίκαιρους βυζαντινούς
ύμνους.
Την όλη εκδήλωση έκλεισε –κατά απαίτηση του κ. Δημάρχου– ο Πανοσ. Αρχιμ. Χρυσόστομος Χρυσόπουλος,
του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίων Αναργύρων.
Το «παρών» έδωσαν εκτός των άλλων ιερείς της πόλης, οι αδελφοί και οικείοι του μακαριστού, ο πρώην Δήμαρχος Ηλιουπόλεως κ. Γιωργάκης και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι.

H ομιλία του Προέδρου της Ένωσης, κ. Αθανάσιου Ψυχογιού
Σεβασμιώτατε,
Άγιοι πατέρες, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ φίλε
και συμμαθητά, πρώην Δήμαρχε Ηλιουπόλεως κ. Γεωργάκη, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρίες και κύριοι!
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τη Δημοτική
Αρχή Αγίων Αναργύρων και Καματερού, καθώς και τους
ιερείς του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων για την πρωτοβουλία σας να διοργανώσετε την αποψινή εκδήλωση σε
ένδειξη τιμής και σεβασμού στη μνήμη του Μητροπολίτου
Μαραθώνος Κυρού Μελίτωνος.
Στον Μητροπολίτη Μελίτωνα θα αναφερθούν και άλλοι ομιλητές που τον γνώρισαν και αυτοί πολύ καλά. Εγώ
θα περιορισθώ στις συνθήκες υπό τις οποίες ο Σεβασμιώτατος Μελίτων, κατά κόσμον Βασίλης Καβασικλής, βρέθηκε στην Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου.
Αυτό έγινε τον Σεπτέμβριο του 1958, όταν ήλθε με τη

μητέρα του. Ήταν η εποχή των εξετάσεων και εκείνη, αγωνιώντας για τον γιο της, προσευχόταν για την επιτυχία
του, αφού εκτός από το γεγονός ότι είχε εμπνεύσει αυτόν
με εκκλησιαστικό φρόνημα, στη Σχολή θα είχε δωρεάν
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διαμονή, διατροφή και, το κυριότερο, παιδεία. Πρέπει εδώ
να σημειωθεί ότι η μητέρα του ήταν αιμοδότρια για να καταφέρνει να αγοράζει τα βιβλία του Βασίλη.
Στην Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου, μετά την εγγραφή του, διακρίθηκε για τις πολλές δυνατότητές του και την
άριστη επίδοση στα μαθήματα. Όσον αφορά μάλιστα τον
χαρακτήρα του, στις επαφές με τους συμμαθητές του υπήρξε άψογος. Γενικώς επρόκειτο για παιδί πολύ κοινωνικό και
συνεργάσιμο, με φιλική και χιουμοριστική διάθεση. Γι’ αυτό δικαιολογημένα έχαιρε της αγάπης και του σεβασμού
όλων. Μάλιστα αστειευόμενοι και λόγω του μικρού του δέματος τον αποκαλούσαμε Βασιλάκη.
Για τον ίδιο επίσης ενθυμούμαι ότι, όταν προέκυπτε θέμα καθαριότητος του παρεκκλησίου της Σχολής μας, του
ναού της Αγίας Φωτεινής, υπό την ευθύνη κάποιου σπουδαστού εκ των μεγαλύτερων τάξεων, πρώτος απ’ όλους ο
μικρός Βασίλης αναλάμβανε τη θεάρεστη αυτή διακονία.
Ύστερα από τέσσερα έτη φοιτήσεως στη Σχολή μας, κατόπιν προτροπής του πνευματικού του π. Νικολάου Καρυπίδη, εφημερίου του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων, αλλά
και του Διευθυντή της Σχολής π. Γρηγορίου Πουλάκη, ανα-
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χώρησε για τα Ιεροσόλυμα, και εκεί τελούσε υπό την πνευματική καθοδήγηση του Μητροπολίτου Πέτρας Γερμανού.
Αποφοίτησε από την Πατριαρχική Σχολή της Αγίας Σιών
και εστάλη στο Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου
στο Παρίσι όπου περάτωσε τις ακαδημαϊκές σπουδές. Ενωρίς εισήλθε στις τάξεις του Κλήρου και ανέλαβε δύσκολες
και επιτελικές θέσεις στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (19641986).
Εμείς θα συναντήσουμε ξανά τον άλλοτε συμμαθητή
μας ως επίσκοπο πλέον μετά το 2002. Έκτοτε η εκκλησιαστική του παρουσία και μαρτυρία σε όλες ανεξαιρέτως τις
εκδηλώσεις της Ένωσης Αποφοίτων της Εκκλησιαστικής
Σχολής Κορίνθου ήταν κυριολεκτικά ανελλιπής.
Σεμνός και διακριτικός υπήρξε ακόμη στις χοροστασίες
και τα συλλείτουργα. Πάντοτε πρώτος στα δρώμενα, ευγενής, καταδεκτικός, πράος, μειλίχιος, προσηνής και ίσος μεταξύ ίσων.
Εκ μέρους όλων των συμμαθητών του εύχομαι όπως ο
Πανάγαθος Θεός κατατάξει την ψυχή του εν χώρα ζώντων.
Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαραθώνος κυρού
Μελίτωνος αιωνία η μνήμη!

Ο π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
ΣΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ
Του Χριστόφορου Σπυρόπουλου, Ακαδημαϊκού

Ο ευλαβής και σεβάσμιος ιερέας, ο εξαίρετος λευίτης και
συμμαθητής μας στην Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου π.
Ιωάννης Ζωγραφάκης, πλήρης ημερών, εκοιμήθη εν Κυρίω την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 και ήδη αυλίζεται στις
αυλές του Κυρίου.
Η εξόδιος ακολουθία του π. Ιωάννου τελέστηκε την Πέμπτη 6 Απριλίου το μεσημέρι, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου και
συγχοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου και με τη συμμετοχή αρκετών ιερέων.
Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του εξήρε την εργασία
του π. Ιωάννου στον αμπελώνα του Κυρίου.
Γεννήθηκε το έτος 1936 στη Ροδιά του Αιγίου. Το 1947
εισήχθη στην Εκκλ. Σχολή Κορίνθου (Τάξη Α΄). Υπήρξε αριστούχος μαθητής και παράδειγμα προς μίμηση για όλους.
Το 1955 χειροτονήθηκε στον πρώτο και δεύτερο βαθμό της
ιεροσύνης από τον Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων και
Αιγιαλείας κυρό Αγαθόνικο. Διακόνησε για μια δεκαετία

τις ενορίες της Αιγιάλειας Αχλαδιά και Ελίκη. Κατόπιν μετατέθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών, όπου εργάστηκε
επιτυχώς διακονώντας το Ιερό Θυσιαστήριο και ποδηγετώντας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου τα πνευματικά του
τέκνα.
Στην Ι.Μ. Πατρών, ο π. Ιωάννης προσέφερε τις υπηρεσίες του στα Λουσικά και στις ενορίες Πατρών, Αγίας Φωτεινής, Απ. Παύλου, Αγ. Βαρβάρας και στο Α΄ Κοιμητήριο.
Ο αείμνηστος π. Ιωάννης, μαζί με την ευλογημένη πρεσβυτέρα του, απέκτησαν επτά εξαιρετικά παιδιά και πολλά
εγγόνια, τα οποία προσφέρουν πολλά στην τοπική μας κοινωνία. Στις ενορίες που διακόνησε ο π. Ιωάννης, οι ενορίτες εκαυχώντο για τον γλυκύτατο εφημέριό τους, τον ήδη
αναπαυόμενο στη βασιλεία των Ουρανών.
Εμείς τον ενθυμούμεθα τα τελευταία χρόνια στην αίθουσα της Διαδικείου Σχολής Λαού Πατρών, να παρακολουθεί ανελλιπώς πνευματικές ομιλίες.
Ελαφρό το χώμα της αχαϊκής γης που τον σκεπάζει.

12

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου

Ιούλιος 2017

ΚΟΡΙΝΘΟΥ «ΠΑΥΛΕΙΑ»

Μ

ε ιδιαίτερη λαμπρότητα και όπως αρμόζει στον Μεγάλο Απόστολό μας, τον ένδοξο ιδρυτή της τοπικής μας Εκκλησίας και Πολιούχο Κορίνθου, τον φωτιστή
της Ελλάδος και ολοκλήρου της Οικουμένης Άγιο Παύλο, εορτάστηκε κι εφέτος η μνήμη Του στον Καθεδρικό Ι.
Ναό, που τιμάται στο όνομά Του, στην Κόρινθο.
Το απόγευμα και ώρα 19:00 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, Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ, Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ, Πειραιώς κ. Σεραφείμ, καθώς και υπό των προσκεκλημένων
υπό του Μητροπολίτου μας Σεβ. Μητροπολιτών, Γουινέας κ. Γεωργίου, εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Σύρου κ. Δωροθέου, Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, Ζιχνών και
Νευροκοπίου κ. Ιεροθέου, Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου,
Άρτης κ. Καλλινίκου, Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.
Αθηναγόρου, Γρεβενών κ. Δαυίδ, Τρίκκης και Σταγών κ.
Χρυσοστόμου, των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων, Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονος, Μεθώνης κ. Κλήμεντος, του και
Αρχιγραμματέως της Ι. Συνόδου, ως και του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Διονυσίου.
Τον Θείο Λόγο, κατ᾿ εντολήν του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου, κήρυξε με θεολογική πληρότητα και παροιμιώδη ευφράδεια λόγου ο Σεβ. Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ. Ο
άγιος Καισαριανής εκκινώντας από την αναφορά στη
σπουδαιότητα της «σεβασμίας μορφής» του Αποστόλου
των Εθνών Παύλου για τους Κορινθίους, για τους Έλληνες, για τους Ευρωπαίους, για τους απανταχού Χριστιανούς, ακολούθως κατέδειξε την αγωνία του Αποστόλου
μας, μέσω των Προς Κορινθίους Επιστολών του, «να διευθετήσει τα ζητήματα που είχαν προκύψει μεταξύ των πιστών στην Εκκλησία που εκείνος ίδρυσε», «να διεκδικήσει την πνευματική πατρότητά του και την κορυφαία σχέση του μαζί τους» και «να υπερασπισθεί την αυθεντικότητα του αποστολικού αξιώματός του και τους καρπούς
της ιεραποστολικής διακονίας του». Στην ιδεολογική σύγχυση του σύγχρονου κόσμου, ως διέξοδο στα υπαρξιακά
αδιέξοδα του ανθρώπου, ως ελευθερία του πνεύματός του
από τη φυλακή των αισθήσεων και του ηδονισμού, κατά
τον Απόστολο Παύλο η σοφία και η δύναμη του Θεού καλεί τον άνθρωπο να ζήσει διά της πίστεως «εν Χριστώ».
Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, ο Εξοχότατος
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. κ. Προκόπιος
Παυλόπουλος αφίχθη στον προαύλιο χώρο του Ι. Ναού
ώρα 20:00 ακριβώς και αφού προσκύνησε τα Ι. Λείψανα

και τις Ι. Εικόνες, τον υποδέχθηκε ο Σεβ. Ποιμενάρχης
Κορίνθου κ. Διονύσιος στα προπύλαια του Ι. Ναού και
τον συνόδευσε στην προκαθορισμένη θέση του στο κέντρο του Ι. Ναού, ώστε να συνεχισθεί η Ι. Ακολουθία. Αμέσως μετά το πέρας του Εσπερινού και πριν από την Ι. Λιτανεία ο Σεβ. Μητροπολίτης μας απένειμε τον Χρυσό Μεγάλο Σταυρό Α΄ Τάξεως του Απ. Παύλου, ανώτατη τιμητική διάκριση της Ι. Μητροπόλεως Κορίνθου, στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. κ. Προκόπιο Παυλόπουλο και στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου Β΄.
Στην προσφώνησή του αναφέρθηκε στην ευλογημένη,
για την πόλη της Κορίνθου, συγκυρία της ταυτόχρονης παρουσίας τόσο του Πρώτου Πολίτου της χώρας όσο και του
Πρώτου της Ελλαδικής Εκκλησίας, τους οποίους και καλωσόρισε με ένα θερμό και εγκάρδιο «ως ευ παρέστητε!».
Στην αντιφώνησή του ο Εξοχότατος κ. Πρόεδρος μεταξύ άλλων τόνισε τη μεγάλη σπουδαιότητα για ολόκληρη
την ανθρωπότητα των τριών πυλώνων: Αρχαίας Ελλάδας
του πολιτισμού, Αρχαία Ρώμης των θεσμών και Χριστιανικής Διδασκαλίας. Ο Παύλος ήταν πάντοτε ενωτικός και διδακτικός, καθώς ένωσε την Εβραϊκή Ανατολή με τη Χριστιανική Δύση και δίδαξε την ειρήνη, την αλληλεγγύη, τον
ανθρωπισμό και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτή η αλληλεγγύη, με τη μορφή της αγάπης, όπως τη δίδαξε ο Απόστολος των Εθνών, είναι ίσως το σπουδαιότερο ιδανικό
στον κόσμο. Ακολούθως, σύντομα αντιφώνησε και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος αποκαλώντας «άνοιγμα καρδιάς» την παρασημοφόρησή του, η οποία πάντοτε θα αποτελεί γι’ αυτόν ανακεφαλαίωση ιστορίας. Καθώς η σύνδεση του Παύλου με την Κόρινθο είναι παγκοσμίως γνωστή,
για τον Μακαριώτατο η σημερινή ημέρα θα αποτελεί νότα
αισιοδοξίας, που με τη βοήθεια του Θεού θα μας βοηθήσει
«να περάσουμε απέναντι, στην άλλη όχθη».
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Εν συνεχεία και πάντοτε υπό την Υψηλή παρουσία του
Εξοχότατου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. κ.
Προκόπιου Παυλόπουλου και συνοδεία των πολιτικών και
στρατιωτικών Αρχών της πόλεως και της χώρας, καθώς και
πλήθους πιστών, πραγματοποιήθηκε, ανά τις οδούς της πόλεως, η πάνδημος λιτάνευσις των Ιερών Εικόνων Παναγίας
της Παραμυθίας, του Αποστόλου Παύλου, φερομένων επί
στρατιωτικών οχημάτων, καθώς και η επί των χειρών των
αδελφών των Μοναστηριών της Ι. Μητροπόλεώς μας λιτάνευσις των Ιερών Λειψάνων των Κορινθίων Αγίων.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Αποστόλου Παύλου, του και Πολιούχου της πόλεως Κορίνθου, συνεχίστηκαν με λαμπρότητα και κατά την Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θ. Λειτουργία στον ομώνυμο Καθεδρικό Ι. Ναό της πόλεως.
Συγκεκριμένα, στις 29 Ιουνίου 2017, ανήμερα της μνήμης των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στην Ι. Ακολουθία του Όρθρου χοροστάτησε ο Σεβ.
Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος, ενώ της Πολυαρχιερατικής Θ. Λειτουργίας προέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης
Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, και συμμετείχαν πλήθος αρχιερέων και ιερέων, και ο Γέρων και Καθηγούμενος της Ι. Μονής Βατοπαιδίου Αγ. Όρους, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Εφραίμ.
Προς τους παρισταμένους πιστούς, που κυριολεκτικά
κατέκλυσαν τον Ι. Ναό και τους πέριξ αυτού χώρους, παρά τον αφόρητο καύσωνα, ομίλησε με θεολογική πληρότητα, χάρη και απλότητα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, ο οποίος αρχικώς αναφέρθηκε στην επιρροή από τις περίφημες Προς Κορινθίους Επιστολές του
Αποστόλου Παύλου και στην αξία τους. Εν συνεχεία, ο
άγιος Δημητριάδος αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά του
Αποστόλου μας, που τον έκαναν μοναδικό, και κατέληξε
στην αναγκαιότητα, σήμερα περισσότερο από ποτέ, να
ανακαλύψουμε εκ νέου την παύλεια διδασκαλία και να
την κάνουμε τρόπο ζωής.

Η
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Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του ιδρυτού
της τοπικής μας Εκκλησίας και Πολιούχου Κορίνθου Αγίου Αποστόλου Παύλου κορυφώθηκαν το διήμερο 28-29 Ιουνίου 2017, το οποίο έληξε με τον Μέγα Πολυαρχιερατικό Εσπερινό στο «Βήμα του Γαλλίωνος»,
στην Αρχαία Κόρινθο.
Τον πανηγυρικό λόγο εξεφώνησε ο ηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μεγίστης Μονής
του Βατοπαιδίου, Αγ. Όρους, Πανοσ. Αρχιμ. κ. Εφραίμ, ο
οποίος, ως γνήσιος Αγιορείτης Γέροντας, εστίασε στην ιδιότητα του Παύλου ως πρωτοπόρου Ασκητικού και Νηπτικού Πατρός της Εκκλησίας, ως μεγάλου θεολόγου και Αποστόλου των Εθνών. Τον Γέροντα Εφραίμ ευχαρίστησε ο
Σεβ. Μητροπολίτης κ. Διονύσιος για την άκρως θεολογική, πνευματική και εμπνευσμένη ομιλία του, για την παντοειδή ενίσχυσή του στο έργο της Ι. Μητροπόλεώς μας,
αλλά και για το γεγονός ότι μας αγαπά και μας έχει πάντοτε στις προσευχές του.
Η εκδήλωση έκλεισε με παραδοσιακούς χορούς από
τον πολιτιστικό Σύλλογο «ΑΠΟΛΛΩΝ» στην κεντρική
πλατεία της Αρχαίας Κορίνθου.
Από την ιστοσελίδα της Ι. Μ. Κορίνθου

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΑΣ

ταν σημαντική η παράλειψή μας και ζητούμε συγγνώμη από τους υπευθύνους. Επανορθώνουμε σ’ αυτό το
φύλλο με την υπόσχεση ότι δε θα το ξανακάνουμε. Δεν πρέπει να αδικούμε μια προσπάθεια που τελεσφόρησε με επιτυχία έπειτα από πολύ κόπο. Λοιπόν:
Κατά την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας του μακαριστού Μητροπολίτη Μαραθώνος κ. Μελίτωνα, η παρουσία της χορωδίας της Ένωσής μας, υπό τη Διεύθυνση του αγαπητού συμμαθητή και Ιεροψάλτου Γιώργη Γιαννακόπουλου, μέχρι πρότινος μέλους του Δ.Σ. της Ένωσής μας και εμπνευστή της δημιουργίας της χορωδίας μας,
έδωσε ιδιαίτερη λαμπρότητα στην τελετή και προκάλεσε ευμενή σχόλια από πολλούς.
Επίσης, η παρουσία της χορωδίας μας κατά την κοπή της πίτας της Ένωσης στον Άγιο Νικόλαο Πειραιά, υπό τη
Διεύθυνση του αγαπημένου μας συμμαθητή και φίλου, καθηγητού της Βυζαντινής και της Ευρωπαϊκής Μουσικής
κ. Διονύση Ηλιόπουλου, που μεταδόθηκε και από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, ήταν κατά γενική ομολογία άκρως επιτυχημένη. Απολαύσαμε εκκλησιαστικούς ύμνους σε τέλεια εκτέλεση, που συνετέλεσαν στη δημιουργία του απαραίτητου κατανυκτικού πνεύματος.
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Ένωσις Αποφοίτων Εκκλησιαστικής
Σχολής Κορίνθου
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κορίνθου,
κ. Διονύσιε,
Έχουμε την τιμή να Σας ενημερώσουμε
ότι αποστείλαμε ήδη στον π. Πέτρο Τζέκο
τα βιβλία (270 τον αριθμό), που κατά καιρούς εκπονήθηκαν από τους αποφοίτους της
Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου, κοινοποιώντας συνάμα και σε Εσάς τον σχετικό
κατάλογο και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.
Μετά πολλής τιμής
για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος
Αθανάσιος Ψυχογιός

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ι. Μ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Η ΑΓΙΑ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΚΥΛΙΝΑ Η ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΗ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΜΑΪΔΩΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

1

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ –ΕΥΘΥΝΕΣ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΒΑΡΝΑΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

2

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΩΛΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

1

ΤΟ ΙΣΟΚΡΑΤΗΜΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1

Δ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ – Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 1814-15

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΓΚΑ

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1

ΤΟ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΞΩΝ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΕΥΣΤ. ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΥ
(1881-1972) – 30 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ (1972-2002)

ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1

ΤΟ ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΖΕΚΙΗΛ
ΦΙΛ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ-ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΤΗ (1874-1953) – 50 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ

ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1

ΕΚΛΟΓΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΝ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ

ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1

ΤΑ ΚΑΤ’ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ 25 ΣΤΙΧΗΡΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ (ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ-ΗΘΙΚΗ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ) – ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1

Η ΒΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΥΜΝΟΥΣ ΤΗΣ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ (ΗΘΙΚΟ-ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ)

ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ 1900-2000, ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑΑ’ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ

ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1

ΘΕΜΑΤΑ ΙΕΡΑΣ ΨΑΛΜΩΔΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Α’

ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΜΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΩΔΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ (ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ-ΕΚΦΩΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ

ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1

ΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1
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ΑΛΛΗΛΟΥΙΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΚΤΩ ΗΧΟΥΣ (ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΑ)

ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2

ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1

ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ (ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ – ΟΡΘΡΟΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ)

ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΤ’ ΗΧΟΝ, ΣΥΝΤΟΜΑ – ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΑ – ΕΠΤΑΦΩΝΑ – ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ (ΣΥΜΒΟΛΗ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΟΡΙΚΗΝ ΨΑΛΜΩΔΙΑΝ ΤΗΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1

Η ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ (ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ)

ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1

ΗΘΙΚΟΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΘΑΡΣΙΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΜΟΥΣΙΚΟ-ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1

Η ΕΠΑΝΘΡΩΠΗΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ – ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΥΜΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ

ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1

ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΗΘΙΚΑΙ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΨΑΛΜΩΔΙΑΣ

ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1

ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1

ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ, Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΟΡΟΖΩΟΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1

ΕΥΘΥΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1

Η ΖΩΗ, ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, ΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ, ΑΥΓΗΣ ΗΛΕΙΑΣ (ΚΑΤΩ ΛΟΥΚΑΒΙΤΣΑΣ)

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2

ΘΡΥΛΟΙ, ΦΑΡΣΕΣ & ΠΛΑΚΕΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ: Β’ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ Ή ΜΑΣΟΝΙΑ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΟΥΔΙΤΗΣ ΚΑΙ Η Ζ’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1

Η ΨΥΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΝ ΣΙΝΑΪΤΗ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1

Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ζ’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΝ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1

Ο ΠΒ’ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΝΘΕΚΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1

Ο ΠΕΡΙ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1

ΑΙ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ Α’ ΧΙΛΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1

ΑΙ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ ΙΔΕΑΙ ΤΗΣ Ζ’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1

LES PRETS MARITIMES ET LA DIXIEME VEXATION DE NICEPHORE Ier

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1

L’HEXAGRAMME

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2

LES APPARITIONS PUBLIQUES DE L’EMPEREUR BYZANTIN

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1

GRAECO-ARABICA AD CRETAM DEDICATA – VOLUME XI

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ – 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
(ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 15 & 16 ΜΑΪΟΥ 1998)

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1

BULLETIN DE CORRESPONDANCE HELLENIQUE – SUPPLEMENT VI – ETUDES ARGIENNES

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1

Ο ΝΑΥΠΛΙΕΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1

GRECIA Y LA TRADICION CLASICA – ACTAS DEL II CONGRESO DE NEOHELENISTAS DE IBEROAMERICA,
VII JORDANAS DE LITERATURA NEOGRIEGA (LA LAGUNA, 30 DE OCTUBRE – 3 DE NOVIEMBRE DE 2001)

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1

ANALECTA BOLLANDIANA – REVUE CRITIQUE D’ HAGIOGRAPHIE – A JOURNAL OF CRITICAL HAGIOGRAPHY

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1

THEOPHANE ABREGE AU X SIECLE

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ – Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2000-2010

ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1

16

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ιούλιος 2017
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥ ΕΙ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΜΟΥ ΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΟΣ

1

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ – Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ – Ο ΠΑΤΕΡΑΣ

ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Γ’ ΤΑΞΗ ΤΩΝ Ε.Π. ΛΥΚΕΙΩΝ)

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

1

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

1

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ – ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΓΑΜΟΥ, ΕΞΟΔΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

1

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ (ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ)

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

1

ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ)

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

1

ΕΚΛΟΓΑΡΙΟΝ ΟΘΡΟΥ – Η ΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΕΩΘΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

1

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Α’

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

1

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β’

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

1

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2

ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΡΑΥΓΕΣ

ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1

ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1960-1997) ΕΠΙΛΟΓΗ Α! ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

1

ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1960-1998) ΕΠΙΛΟΓΗ Δ! ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ… ΜΝΗΜΗΣ ΑΓΑΘΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

1

ΚΑΘ’ ΕΚΑΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ… 365 + 1 ΧΑΪΚΟΥ ΣΕΙΡΕΣ Α’ Β’ Γ’ Δ’

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

1

ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑ ΑΠΑΝΤΑ – ΤΟΜΟΣ Α’

ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

1

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΛΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

1

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – Η ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΙΔΕΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΟΡΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

2

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

1

ΜΕΛΙΡΡΥΤΟΣ ΞΥΝΩΡΙΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΡΟΣ (1881-1975), ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΡΟΣ (1919-2001) ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΙΣ – ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ – ΤΟΜΕΣ) ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΙΔΗ –
ΔΟΚΙΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΙΑΝΝΗΣ

1

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΒΟΙΩΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ – ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ

ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΙΑΝΝΗΣ

1

ΙΧΝΗΛΑΣΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ

ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΙΑΝΝΗΣ

1

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΔΟΚΙΜΙΑ

ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΙΑΝΝΗΣ

1

ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΡΟΜΟΙ

ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΙΑΝΝΗΣ

1

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ο ΑΠΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ –
ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ

ΛΑΠΑΤΑΣ ΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ)

4

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

ΛΑΠΑΤΑΣ ΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ)

2

ΜΝΗΜΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗΣ ΛΑΠΑΤΑ, ΚΑΤΗΧΗΤΡΙΑΣ-ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΣ
ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ ΕΚΔΗΜΙΑΣ ΑΥΤΗΣ

ΛΑΠΑΤΑΣ ΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ)

1

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΣ ΔΡ. Θ. ΑΡΧΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

ΛΑΠΑΤΑΣ ΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ)

1

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ

ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ, ΤΟ ΧΡΌΝΟ, ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2

Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΗ – Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΗ – ΣΥΝΤΟΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

1

ΚΡΗΠΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΙΣΤΟΡΙΑ – ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ – ΤΥΠΙΚΟ) ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

1

ΠΟΛΥΕΛΕΟΙ-ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΙ ΕΙΡΜΟΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

1

Β’ ΑΡΘΡΑ – ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

1

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΙΕΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ (ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ – ΓΑΜΟΥ – ΕΞΟΔΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΙΚΡΟΣ – ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ)

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

1

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΧΟΡΩΔΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

1

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

1

ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΘΕΩΡΙΑ Α’, Β’, Γ’

ΜΗΝΑΚΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

1

Ιούλιος 2017

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

17
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΗΝΑΚΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

1

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ – ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ –
ΤΕΥΧΟΣ 1

ΜΗΝΑΚΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

1

ΠΛΑΝΕΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ – ΤΕΥΧΟΣ Α’

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

1

ΠΛΑΝΕΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ – ΤΕΥΧΟΣ Β’

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

1

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

1

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

1

ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

1

Η ΔΙΑΚΟΝΟΙΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑΝ (2001-2011) ΤΟΜΟΣ Β’

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

1

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ Ο ΔΟΜΒΟΪΤΗΣ (1903- 1962)

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΑΤΙΟΥ, ΑΥΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΙΝΗΣ-ΑΛΒΑΝΙΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

1

Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΑΜΙΑΣ

ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

2

ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ – ΕΚΑΤΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΤΙΡΑΣ

ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

1

ΣΧΟΛΙΑ & ΣΧΟΛΙΑΝΑ – ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΣΑΤΙΡΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

2

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ (1834-1984)
– ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΕΚ ΤΩΝ «ΛΑΚΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», ΤΟΜΟΣ Η’ (1986)

ΜΠΛΑΘΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Η’ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 26-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008) ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟ

ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4

Ο ΜΥΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΜΠΡΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

1

ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ

1

ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΗΦΟΡΙΑ

π. ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ

π. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1

ΙΩΑΝΝΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

π. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1

ΒΙΒΛΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ – ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙΝΟΔΙΑΘΗΚΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

π. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

π. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ Β’ ΚΟΡ. 5, 1-10

π. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1

Ο ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΙΧΑΛΙΔΑ ΙΩΑΝΝ. 7,53-8,11

π. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

1

ΟΙΝΟΚΕΝΤΡΟΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗ, Η ΑΜΠΕΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ,
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

1

Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΚ ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

1

Ο ΓΟΡΤΥΝΙΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

1

Η ΓΟΡΤΥΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

1

Ο ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΤΙΔΑ ΧΩΡΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ «ΥΜΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ» ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1

ΣΤΙΧΟΙ ΕΚ ΤΟΥ ΡΙΖ’ ΨΑΛΜΟΥ ΨΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΡΑΣΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

1

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΕΡΑ ΥΜΝΩΔΙΑ ΤΟΜΟΣ Α’

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ – ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

2

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟ-ΨΥΧΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ.
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ – ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΖΩΗ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

2

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, ΜΙΑ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

2

ΓΑΜΟΣ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΔΙΑΖΥΓΙΟ – ΠΑΙΔΙΑ, «ΤΟ ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ»

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

2

ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚHΣ ΧΑΡΙΤΩΝΑΣ

1

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – Η ΠΕΤΡΙΝΗ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΔΟΣΚΕΠΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ / ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟ

ΠΡΙΓΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 1910-2012

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΚΟΡΚΟΝΤΖΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1

…ΙΔΟΥ ΑΝΑΒΑΙΝΟΜΕΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ…

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ιούλιος 2017
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΣΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

1

ΒΙΟΥ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

1

ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ ΙΙΙ – 60 ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

3

ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ… – 42 ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

3

ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙ

ΣΩΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

1

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ – ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

2

Η ΠΕΝΘΕΚΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟ

ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

2

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΜΕΓΑΣ

5

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΜΕΓΑΣ

3

ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ

ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΜΕΓΑΣ

1

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΜΕΓΑΣ

1

ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΜΕΓΑΣ

13

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΜΕΓΑΣ

1

DER PAPSTLICHE PRIMAT UND DIE ORTHODOXE KIRCHE

ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΜΕΓΑΣ

2

DER PAPSTLICHE PRIMAT IM GLAUBEN UND IM DIALOG AUS ARTHODOXER SICHT

ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΜΕΓΑΣ

4

ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ

ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΜΕΓΑΣ

1

ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΜΕΓΑΣ

1

ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΙΙ, 1 ΤΟ ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑ Α: ΘΕΪΣΜΟΣ – Β: ΑΘΕΪΑ

ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΜΕΓΑΣ

2

ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΙΙ, 1 ΤΟ ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑ Γ: ΑΘΕΪΣΜΟΣ

ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΜΕΓΑΣ

2

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΜΕΓΑΣ

4

ΠΕΡΙ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΜΕΓΑΣ

10

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΜΕΓΑΣ

3

ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ I – ΤΟ ΕΝΥΠΟΣΤΑΤΟΝ

ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΜΕΓΑΣ

7

ΕΝΑΤΕΝΙΣΕΙΣ ΤΟΜΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΜΕΓΑΣ

2

ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ Ι

ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΜΕΓΑΣ

4

ΟΔΩΝΥΜΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙΣ, ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΠΟΙΟΣ Ή ΤΙ ΕΙΝΑΙ)

ΧΑΛΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1958-1959

1

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
Π. ΝΙΚΟΔΗΜΟ

1

ΙΕΡΑΤΙΚΑΙ ΣΥΝΑΞΕΙΣ Ι. Μ. ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΩΛΕΝΗΣ, ΕΚΚΛ. ΕΤΟΣ 2008-2009

1

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΟΣ

1

ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1948

1

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ;

1

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ – ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΗΛΕΙΑΣ κ.κ. ΓΕΡΜΑΝΟ

1

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

5

ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ – ΕΨΑΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΝΤΑΡΗ –
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

1

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1924-1971

5

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

3

ΣΥΝΟΛΟ
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Σύμφωνα με τα κείμενα του Αποστόλου Παύλου:

O πνευματικός και ο σαρκικός άνθρωπος
Του Γιάννη Κουτσούκου, Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου

Σ

ύμφωνα με την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου (κεφάλαιον όγδοον, εδάφια 5 έως 14)
προκύπτουν οι πιο κάτω συγκρίσεις και τα πιο κάτω πολύ σπουδαία θεολογικά συμπεράσματα μεταξύ του σαρκικού και του πνευματικού ανθρώπου.
ΣΧΟΛΙΟ Α. Για τον σαρκικό άνθρωπο, που κατοικεί η
αμαρτία της ανθρώπινης σάρκας μέσα του, για τους ανθρώπους που τους κυβερνάνε τα πάθη και οι διαστροφές
της σάρκας (και τα πάθη και οι διαστροφές της ψυχής)
ισχύουν τα πιο κάτω:
Φρονούν ό,τι θέλει η σάρκα. Αυτό όμως είναι θάνατος
και εχθρικό προς τον Θεό. Αυτό σημαίνει άρνηση του νόμου του Θεού και αδυναμία υποταγής σε Αυτόν. Οι σαρκικοί άνθρωποι δεν είναι αρεστοί στον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος π.χ. γράφει τα εξής για την ομοφυλοφυλία
της εποχής του, την οποία ονομάζει «πάθος ατιμίας» (Ρωμ.
Α΄, 26): «Καὶ οἱ ἄνδρες, ἀφοῦ ἄφησαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν
τῆς γυναικός, ἄναψαν ἀπὸ τὰς ὀρέξεις τους μεταξύ τους,
ὥστε ἀσελγοῦν ἄνδρες μὲ ἄνδρες, ἀπολαμβάνοντες ἔτσι
ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον τὴν ἀνταμοιβὴν τῆς πλάνης των
ποὺ τοὺς ἄξιζε» (Ρωμ. Α΄, 27).
Eίναι κάποιος πνευματικός –και όχι σαρκικός– μόνο
αν κατοικεί μέσα του το Πνεύμα του Χριστού (είναι δηλαδή σκήνωμα και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος).
Αν κάποιος γίνει σκήνωμα και κατοικητήριο του Αγίου
Πνεύματος, τότε συμβαίνουν δύο αντιθέσεις μεταξύ του
ανθρωπίνου σώματος και του ανθρωπίνου πνεύματος. Το
μεν ανθρώπινο πνεύμα είναι ζωή (διότι έχει δικαιωθεί από
την κάθαρση των παθών ψυχής και σώματος και την προσέλκυση της Χάρης του Θεού), ενώ το ανθρώπινο σώμα
είναι νεκρό (θνητό) λόγω της αμαρτίας.
Λοιπόν, δεν οφείλουμε να ζούμε κάτω από την εξουσία της σάρκας, διότι αυτό σημαίνει θάνατο.
ΣΧΟΛΙΟ Β. Για τον πνευματικό άνθρωπο, που κατοικεί το Άγιο Πνεύμα μέσα του.
Οι πνευματικοί άνθρωποι φρονούν αυτά που υπαγορεύει το Άγιο Πνεύμα. Το φρόνημα του Αγίου Πνεύματος
είναι ζωή και ειρήνη. Πνευματικός άνθρωπος λέγεται κάποιος, αν κατοικεί μέσα του το Πνεύμα του Θεού. Στο θνητό όμως σώμα του ανθρώπου μπορεί να δώσει ζωή ο Θεός,
μέσω του Αγίου Πνεύματος, που κατοικεί μέσα μας, ο
οποίος Θεός ανάστησε το ανθρώπινο σώμα του Χριστού
(ως τέλειου ανθρώπου).
Θα ζήσουμε (στην αιωνιότητα και στην αφθαρσία) μόνο αν μέσω του Αγίου Πνεύματος θανατώνουμε τις κακές

πράξεις του σώματός μας (και ελκύουμε την επενέργεια
της Θείας Χάριτος με την καλή προαίρεσή μας και το αυτεξούσιο της θελήσεώς μας, που σημαίνει πνευματικός
αγώνας με τη θέλησή μας).
Όσοι οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα, αυτοί είναι οι
Υιοί και κληρονόμοι του Θεού. Με πιο απλά λόγια απολαμβάνουν τη Θεία Υιοθεσία ως κατά χάριν θεωμένοι ( ή
έχουν μέθεξη στις κατά χάριν άκτιστες ενέργειες του Τριαδικού Θεού από αυτή τη ζωή, αλλά και στον αποκαλούμενο από το Σύμβολο της Πίστεως μέλλοντα αιώνα, ο
οποίος αποκαλείται από τον Απόστολο Πέτρο και Καινή
Κτίση (Πέτρου Β΄, γ, 13).
Πιο κάτω παραθέτουμε σε πολυτονική γραφή τα εδάφια του Αποστόλου Παύλου που σχολιάσαμε.
Η μετάφραση των πιο κάτω εδαφίων της Καινής Διαθήκης (προς Ρωμαίους, κεφάλαιον όγδοον, εδάφια 5 έως
14), είναι της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της
Ελλάδος, έκδοση Γ΄, 1992.
5
Διότι ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς σαρκὸς
φρονοῦν τὰ τῆς σαρκός, οἱ δὲ πνευματικοὶ φρονοῦν τὰ
τοῦ Πνεύματος.
6
Τὸ σαρκικὸν φρόνημα εἶναι θάνατος, ἐνῷ τὸ φρόνημα τοῦ Πνεύματος εἶναι ζωὴ καὶ εἰρήνη.
7
Διότι τὸ σαρκικὸν φρόνημα εἶναι ἐχθρικὸν πρὸς τὸν
Θεόν, καθ’ ὅσον δὲν ὑποτάσσεται εἰς τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ,
ἀλλ’ οὔτε εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποταχθῇ.
8
Ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι σαρκικοὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀρέσουν
εἰς τὸν Θεόν.
9
Σεῖς ὅμως δὲν εἶσθε σαρκικοὶ ἀλλὰ πνευματικοί, ἐὰν
βέβαια κατοικῇ μέσα σας Πνεῦμα Θεοῦ. Ἐὰν ἕνας δὲν ἔχῃ
Πνεῦμα Χριστοῦ, αὐτὸς δὲν εἶναι δικός του.
10
Ἐὰν ὅμως ὁ Χριστὸς εἶναι μέσα σας, τότε τὸ σῶμα
σας εἶναι νεκρὸν ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα
σας είναι ζωὴ ἕνεκα τῆς δικαιώσεώς σας.
11
Ἐὰν τὸ Πνεῦμα ἐκείνου, ὁ ὁποῖος ἀνέστησε τὸν Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν, κατοικῇ μέσα σας, τότε ἐκεῖνος ποὺ ἀνέστησε τὸν Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν, θὰ δώσῃ ζωὴν καὶ εἰς τὰ θνητὰ
σώματά σας διὰ τοῦ Πνεύματός του ποὺ κατοικεῖ μέσα σας.
12
Ἄρα λοιπόν, ἀδελφοί, εἴμεθα χρεῶσται ὄχι εἰς τὴν
σάρκα, διὰ νὰ ζοῦμε ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς σαρκός,
13
διότι ἐὰν ζῆτε ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς σαρκός, τότε θὰ
πεθαίνετε, ἀλλ’ ἐὰν διὰ τοῦ Πνεύματος θανατώνετε τὰς
πράξεις τοῦ σώματος, τότε θὰ ζήσετε.
14
Διότι ὅσοι ὁδηγοῦνται ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ,
αὐτοὶ εἶναι υἱοὶ τοῦ Θεοῦ.
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OI ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ
ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Του πρωτοπρ. Λάμπρου Χ. Τσιάρα, Γεν. Αρχ/κού Επιτρόπου της Ι. Μ. Ιωαννίνων

Αγαπητοί αναγνώστες,
Ετοιμάσαμε με ευθύνη το κείμενο αυτό και σας παρακαλούμε να το διαβάσετε, τόσο εσείς που διαμένετε μονίμως εντός των ορίων της Μητροπόλεώς μας, όσο κι εσείς
που ζείτε και εργάζεσθε μακριά από την ποιμαντική της
ευθύνη και ήλθατε για λίγες μέρες εδώ, στον τόπο σας,
στον τόπο μας, με την ευκαιρία των πανηγυριών και των
θερινών διακοπών.
Είναι αλήθεια πως όλοι μας, και οι «εγγύς» και οι «μακράν», περιμένουμε με λαχτάρα τις μέρες αυτές να συναντηθούμε, να ξαναζωντανέψουμε μέσα μας παιδικές μνήμες, να χαρούμε τις ομορφιές της επαρχίας, να ψυχαγωγηθούμε έτσι όπως η ελληνορθόδοξη παράδοση το απαιτεί, να αντλήσουμε δυνάμεις από τις ρίζες μας και να γυρίσουμε ανανεωμένοι στις εργασίες μας.
Για να επιτύχουμε όμως την ανανέωση αυτή, πρέπει,
ερχόμενοι στο χωριό, ν’ αφήσουμε πίσω στη θορυβώδη
πρωτεύουσα τους συνήθεις τρόπους επικοινωνίας και ψυχαγωγίας και να γίνουμε προσκυνητές των ιερών μας παραδόσεων, προσκυνητές της φυσικής ομορφιάς και του
καθαρού περιβάλλοντος του χωριού· προσκυνητές της
πολιτισμικής μας κληρονομιάς, όπως αυτή αποτυπώνεται
στη λαϊκή δημιουργία, στα έθιμα και στα βιώματα των γονιών και των παππούδων μας, στο κοινοτικό πνεύμα,
στους τοπικούς χορούς και στα παραδοσιακά τραγούδια.
Ένα τέτοιο προσκύνημα θα συμβάλει τα μέγιστα στο να
συνειδητοποιήσουμε οι Νεοέλληνες τι είμαστε και να συνομολογήσουμε με τον γνωστό συνθέτη και στιχουργό
ότι, όντως, «είτε με τις αρχαιότητες είτε με Ορθοδοξία των
Ελλήνων, οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία».
Θέλουμε να πούμε εμπιστευτικά σ’ εσάς που τυχόν διαβάζετε τις γραμμές αυτές ότι επιλέξαμε το συγκεκριμένο
επίκαιρο θέμα, επειδή στοχεύουμε ακριβώς σε τούτο· στο
να συνειδητοποιήσουμε δηλαδή όλοι ότι το πανηγύρι του
χωριού δεν είναι ευκαιρία να επιδείξουμε εγωιστικά ο καθένας πόσο καλά ξέρουμε να μιμούμαστε τις άσχημες
πλευρές της ζωής των πόλεων. Το πανηγύρι του χωριού
είναι γεγονός πνευματικό, με λατρευτικές, κοινωνικέςψυχαγωγικές και πολιτιστικές διαστάσεις.
Θα δούμε τώρα αναλυτικά τις διαστάσεις του ελληνικού πανηγυριού.
1. Η λατρευτική διάσταση
Πάντα το ελληνικό πανηγύρι συνδέεται με μια εκκλησιαστική γιορτή. Π.χ. τώρα το καλοκαίρι πανηγυρίζουμε

στις γιορτές του Προφήτη Ηλία, της Αγίας Παρασκευής,
του Αγίου Παντελεήμονος, της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και, κατεξοχήν, στη γιορτή της Παναγίας. Κέντρο,
δηλαδή, της γιορτής και του πανηγυριού είναι η Λατρεία
και, ειδικότερα, η Θεία Λειτουργία. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας όλα, και η πίστη και ο βίος των πιστών, είναι δεμένα με τη Λατρεία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο χώρος στον οποίο
πανηγυρίζουμε είναι το προαύλιο των ναών. Ας θυμηθούμε, αν ο ζήλος μας για αναβίωση των παλαιών εθίμων και
ηθών δεν είναι επιλεκτικός, τις παλιές καλές συνήθειες των
πατεράδων και των παππούδων μας. Ξεκινούσαν, άλλοτε
αποβραδίς, για να προλάβουν τον Εσπερινό και την αγρυπνία (όπου γινόταν) κι άλλοτε βαθιά χαράματα κι οδοιπορούσαν επί ώρες με το πρόσφορο, το λάδι, το κερί, όλα γνήσια και αγνά, για να προλάβουν τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, στην οποία, προετοιμασμένοι καταλλήλως, προσέρχονταν μετά φόβου Θεού και μεταλάμβαναν το Σώμα
και το Αίμα του Χριστού. Συνήθειες, βιώματα, εμπειρίες που
μας τα διηγείται και τα περιγράφει με τον δικό του μοναδικό τρόπο ο Παπαδιαμάντης.
Οι παλαιότεροι δεν πανηγύριζαν αλειτούργητοι. Το
πανηγύρι τους ξεκινούσε με τον εκκλησιασμό. Αν στις μέρες μας το κέντρο βάρους του πανηγυριού μετατοπίστηκε προς μια κοσμική κατά το μάλλον κατεύθυνση και πια
οι περισσότεροι δεν νιώθουμε την ανάγκη να πανηγυρίζουμε λειτουργημένοι, κι αν ξεκινούμε το πανηγύρι πριν
από τη γιορτή (όπως δυστυχώς συμβαίνει σε πολλά χωριά που στήνουν το γλέντι από την παραμονή της γιορτής της Παναγιάς), αυτό σημαίνει πως κάτι έχει χαλάσει
μέσα μας· η ταυτότητά μας, η ψυχή μας, έχει υποστεί κάποια αλλοίωση, πάντως όχι «την ευπρεπεστάτην αλλοίωσιν» που πραγματοποιεί στον άνθρωπο η Θεία Χάρη.
Δεν κάνουμε τώρα εδώ «παρατηρήσεις» σε «παρεκτρεπόμενους» πιστούς. Εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε,
για να το καταλάβουν όλοι, είναι ότι, μετέχοντας στη Θεία
Λειτουργία, μετέχουμε στη Θεία Κοινωνία, που θα πει
έχουμε μια πραγματική-ουσιαστική ένωση και κοινωνία
με τον Θεό και μεταξύ μας οι πιστοί, ζώντες και κεκοιμημένοι, καθώς όλοι είμαστε μέλη του ενός Σώματος του
Χριστού. Όσο μένουμε μακριά από αυτή την Κοινωνία,
την Κοινωνία του Θεού, τόσο παραμένουμε «έρημοι κι
απρόσωποι» σε όλες τις εκδηλώσεις του βίου.
Βάλαμε, όχι άσκοπα, και τους κεκοιμημένους αδελφούς στην κοινωνία που έχουμε οι πιστοί, συναγμένοι
στην Ευχαριστία. Η αναφορά έγινε όχι μόνο γιατί οι κε-
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κοιμημένοι είναι και παραμένουν μέλη του ζώντος Σώματος του Χριστού, αλλά και γιατί θέλουμε να πούμε και
γι’ αυτούς δυο λόγια. Δεν θα ’χετε αντίρρηση γι’ αυτό…
Θα αποτελούσε πράξη αγάπης, τιμής κι ευγένειας έναντι
των «εις Κύριον εκδημησάντων» αδελφών αν, ύστερα από
συνεννόηση των τοπικών Αρχών και των σωματείων με
τους ιερείς εφημερίους σας, τελούσατε μετά το πέρας της
Θείας Λειτουργίας ένα κοινό μνημόσυνο για όλους εκείνους που έφυγαν πρόσφατα ή και παλαιότερα από κοντά
μας. Η συγκυρία είναι κατάλληλη· οι νεκροί μας το χρειάζονται και το θέλουν. Τι άλλο να θέλουν από μία προσευχή, μια στοιχειώδη περιποίηση του τάφου τους, το άναμμα του καντηλιού, λίγο θυμίαμα και μια υπόσχεση ότι πάντα θα τους αγαπάμε και θα τους θυμόμαστε;
2. Η κοινωνική και ψυχαγωγική διάσταση του πανηγυριού
Πρόκειται για την κοσμική –ας το πούμε έτσι– πλευρά
της γιορτής, η οποία όμως συνδέεται άρρηκτα με τη λατρευτική διάσταση. Η ελληνική παράδοση ήθελε και θέλει
πάντα τη χαρά και τη γιορτή μας, το τραγούδι μας και τον
χορό μας ως μια προέκταση της Θείας Λατρείας έξω από
τον ναό. Εκείνο που είναι αταίριαστο και δεν πρέπει να συμβαίνει είναι να αρχίζει το γλέντι και ο χορός πριν ακόμη τελειώσει η Θεία Λειτουργία… Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν
συνιστά άρνηση αλλά κατάφαση της ζωής. Στην Ευχαριστία η Εκκλησία προσλαμβάνει τη ζωή μας με όλες τις εκδηλώσεις της και τις εξαγιάζει. Έτσι, η μουσική, ο χορός, το
πανηγύρι, ο έρωτας, η τέχνη, ο πολιτισμός, όλα, λειτουργημένα και εξαγιασμένα, «ενδύονται την ευπρέπειαν» και,
κατά έναν τρόπο, προσλαμβάνουν έναν χαρακτήρα μυστηριακό. Θα ήταν ευχής έργο να βιώναμε όλοι το πνευματικό
αυτό νόημα της ζωής και των εκδηλώσεών της.
Οι Έλληνες Ορθόδοξοι, και όταν θα καθίσουμε στο τραπέζι να φάμε και να πιούμε, κι όταν θα τραγουδήσουμε, και
όταν θα σηκωθούμε να χορέψουμε, κι όταν τα νέα παιδιά
–τα αγόρια και τα κορίτσια μας– θα αγαπηθούν και θα αποφασίσουν να χτίσουν τις καινούργιες οικογένειες, όλα αυτά θα γίνουν με ευσχημοσύνη και ευπρέπεια. Εμείς ευφραινόμαστε παραδοσιακά, τραγουδούμε όλοι μαζί τα τραγούδια της πατρίδας μας και χορεύουμε χορούς «κυκλωτικούς».
Αρνιόμαστε την εγωιστική απομόνωση της αποπροσωποποιημένης σύγχρονης μαζικής ψυχαγωγίας, την ομαδική
φρενίτιδα ενός αισθησιακού ντοπαρισμένου πλήθους. Στη
δική μας παράδοση επικρατεί το κοινοτικό πνεύμα, η αλληλοπεριχώρηση και η κοινωνία των προσώπων.
3. Η πολιτιστική διάσταση του ελληνικού πανηγυριού
Είναι αλήθεια πως η παραδοσιακή μουσική και οι χο-
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ροί εκφράζουν μια στάση ζωής και έναν ολόκληρο πολιτισμό. Και είναι ασφαλώς άξιοι επαίνων και ευλογιών οι
σύλλογοι εκείνοι και οι ιδιώτες που μοχθούν για την καλλιέργεια και τη διάδοση της παραδοσιακής μας μουσικής
και τη διδασκαλία των τοπικών χορών. Οι άνθρωποι αύτοί, μαζί με τους καλλιτέχνες μουσικούς μας, προσφέρουν
πολλά, όχι απλώς στην ψυχαγωγία μας αλλά, κυρίως, στον
πολιτισμό μας και στην πορεία μας ως έθνους.
Αλλά στο χωριό, στην επαρχία, δεν είναι μόνο η μουσική και οι χοροί. Υπάρχει ένα ευρύτερο πολιτιστικό κλίμα
που περιλαμβάνει ήθη και έθιμα του παλιού καιρού, λαϊκές
δημιουργίες πάνω στην πέτρα ή το ξύλο, οικοδομήματα
εξαιρετικής τέχνης, υφαντά με έμπνευση και καλαισθησία… Όλα αυτά είναι ένας αληθινός κόσμος, μια σπουδαία
κληρονομιά. Γι’ αυτό γράψαμε στην αρχή πως, με την ευκαιρία του πανηγυριού, ερχόμαστε προσκυνητές κι ενός
πολιτισμού. Ενός πολιτισμού όπου οι παππούδες μας έχουν
αποτυπώσει τις πιο γνήσιες και ευγενικές ιδέες τους.
Απέναντι σ’ αυτό τον πολιτισμό κι απέναντι σ’ εκείνους
που τον δημιούργησαν, είναι ανάγκη οι σύγχρονοι κληρονόμοι –εμείς– να σταθούμε με σεβασμό. Πράξεις όπως η
εκποίηση στοιχείων αυτής της κληρονομιάς ή η οικονομική τους εκμετάλλευση, τάχα για λόγους τουρισμού, καθώς και οι κάθε είδους απομιμήσεις τους που διεκδικούν
τη σφραγίδα της γνησιότητας, αποτελούν προσβολή της
παράδοσης και του πολιτισμού που κληρονομήσαμε.
Αγαπητοί αναγνώστες,
Οι γραμμές αυτές δε γράφονται υπό την επήρεια ενός
άκρατου συναισθηματισμού, που δεν ξέρει ή δε θέλει να
δει την πραγματικότητα. Ξέρουμε, όπως κι εσείς όλοι το
ξέρετε, ότι τα πανηγύρια μας έχουν χάσει σε σημαντικό
βαθμό τον αγνό παραδοσιακό τους χαρακτήρα κι έχουν
διαβρωθεί από το πνεύμα του μοντερνισμού και της βουλιμικής χρησιμοθηρίας. Όμως πιστεύουμε στη δύναμη της
αλήθειας και της γνησιότητας, που είναι πιο ισχυρή από
τις στρεβλές απομιμήσεις της. Η Εκκλησία καλεί όλους
μας στις πηγές (λατρεία, παράδοση, πολιτισμό), από τις
οποίες μπορούμε να αντλούμε αστείρευτες δυνάμεις για
να σώσουμε τον τόπο μας και την ψυχή μας. Ετούτος εδώ
ο τόπος, μην το ξεχνούμε, έχει όνομα, έχει ιστορία, «έχει
σώμα και θρησκεία».
Κλείνοντας, ας ευχηθούμε –με τον ίδιο μουσικό και
στιχουργό– «να μας έχει ο Θεός γερούς, πάντα ν’ ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε με χορούς κυκλωτικούς…», μέσα στο ζωντανό πνεύμα της ελληνορθόδοξης
παράδοσης και λεβεντιάς. Μας ταιριάζει και μας αξίζει.
Ο Θεός μαζί σας.
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ΘΕΟΛΟΓ ΙΑ ΣΤ Η Ν ΚΑΘΗ Μ ΕΡΙ ΝΗ ΠΡΑΞΗ

«ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ»
Του Γιάννη Β. Σούλη, Φιλολόγου – Σχολικού Ψυχολόγου –
Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Msc)

Εισαγωγικά

«Έχει ο Θεός…»: μια φράση που οι παλαιότεροι έλεγαν
συχνά μεταξύ τους, όταν προσπαθούσαν να στηρίξουν ο
ένας τον άλλον σε δύσκολες στιγμές ως κοινωνικό δίκτυο
αλληλοστήριξης· ή ακόμη και όταν κάποιος αντιμετώπιζε απελπιστικές καταστάσεις, που φαινόταν να τις ακολουθεί ένα σκοτεινό και ζοφερό μέλλον, τότε έβγαινε από
τα χείλη του αυτή η προσευχητική επίκληση που ανακούφιζε την ψυχή του και διαπερνούσε την ύπαρξή του. Αυτή η αναγωγή στη θεϊκή στήριξη ξεπερνούσε το παρόν,
φώτιζε με ελπίδα το μέλλον και έδινε απαντοχή και εγκαρτέρηση στον άνθρωπο της βιοπάλης και του πόνου.
Γιατί η φράση αυτή, «έχει ο Θεός», ήταν στο παρελθόν
χαρακτηριστικό έκφρασης και πίστης των ανθρώπων, ενώ
σήμερα είναι σχεδόν ανύπαρκτη;

Προβληματισμός της ύπαρξης –
Χορεύοντας ανάμεσα στην ελπίδα
και την απελπισία
Καθετί που είναι τραγικό ή φαίνεται να εξελίσσεται σε
διαρκή τραγικότητα δημιουργεί στον άνθρωπο μια ασυμφωνία με τους όρους της ύπαρξής του που επιθυμεί να βιώνει το παρόν με άνεση, χωρίς ιδιαίτερα προσκόμματα, το
μέλλον χωρίς βίαιες ανατροπές των προσδοκιών του. Η
σύγκρουση εγείρεται, όταν ο αόρατος κόσμος που ενυπάρχει στον άνθρωπο συγκρούεται με την τραγικότητα
του αισθητού εξωτερικού περιβάλλοντος και τότε οι άνθρωποι υποφέρουν, όπως εύστοχα επισημαίνει ο σπουδαίος θεολόγος Karl Barth1, και αρχίζει να κάνει την εμ1. Karl Barth, Η προς Ρωμαίους επιστολή, εκδ. Άρτος Ζωής,

φάνισή της η απελπισία. Το άτομο πρέπει ν’ αναλάβει δράση και να δράσει άμεσα για να μετριάσει την ένταση αυτή που προκαλεί η υπαρξιακή ασυμφωνία.2
Ο συνηθισμένος άνθρωπος φτάνει σε κάποια ψυχική
ισορροπία με την αναγκαστική εναλλαγή απελπισίας και
ελπίδας, χορεύοντας ανάμεσα στην ελπίδα και την απελπισία, που δημιουργούνται αντίστοιχα από ανάλογες καθημερινές εμπειρίες. Τι θα συμβεί, εάν υποθέσουμε ότι κάποιος δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα από τη ζωή, που
τον σπρώχνουν προς την απελπισία; Θα οδηγηθεί στην
παραίτηση από τα χτυπήματα της μοίρας καταλήγοντας
στην ψυχική αυτοκτονία που οδηγεί, πιθανόν, στην ατομική αυτοχειρία; Η ψυχολογία της απελπισίας καλλιεργεί
το δικό της αρνητικό περιβάλλον, όπου εγκλωβίζεται το
άτομο εκείνο που δε διαθέτει ψυχικά και ηθικά-πνευματικά ερείσματα που θα το στηρίξουν στην ανάπτυξη της
ψυχικής του ανθεκτικότητας. Σε μια τέτοια ψυχολογική
κατάσταση βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος που ζητά στήριξη, φως, ελπίδα, ένα αξιοπρεπές «έχει ο Θεός». Επομένως
προκύπτει θέμα διαχείρισης της απελπισίας.

Διαχείριση της απελπισίας

Ο άνθρωπος για να διαχειριστεί την απελπισία του πρέ2015. Βλ. και: Maurice Nicoll, Ζωντανός Χρόνος και η Ενοποίηση της Ζωής, εκδ. Μεταμόρφωση, 2013, σελ. 62.
2. Κάτι ανάλογο διατυπώθηκε στην ψυχολογία από τον
Festinger ως γνωστική ασυμφωνία (cognitive dissonance) «που
εμφανίζεται όταν το άτομο υιοθετεί στάσεις που είναι μη συμβατές μεταξύ τους, ή όταν οι πεποιθήσεις και η πραγματική του
συμπεριφορά βρίσκονται σε διάσταση» (Βλ. Κάντας, Ψυχολογία της Εργασίας…, σελ. 60, 1991).
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πει να εκπαιδευτεί για κάτι τέτοιο μέσα στα όρια που του
επιτρέπει η προσωπική του ελευθερία. Αρχικά «η οικογένεια έχει τον πρώτο λόγο να δώσει στο παιδί μαθήματα
ελπίδας, πίστης, αισιοδοξίας, κουράγιου, εμπιστοσύνης»3,
και παράλληλα το σχολείο, η Εκκλησία, η κοινωνία.
Στην πράξη, όμως, η θετική προσωπική τοποθέτηση
στις δυσκολίες της ζωής, η γενναία αναμέτρηση με τον
πόνο και την καθημερινή ανατροπή, η παραγωγή κοινωνικής μάθησης από τη μελέτη της ζωής των ανθρώπωνπαραδειγμάτων και Αγίων της Εκκλησίας μας σχετικά με
τον τρόπο αντιμετώπισης των αντιξοοτήτων της ζωής φαίνεται να υπόσχεται μια καλή διαχείριση της απελπισίας4,
και «να ερμηνεύει τη ζωή με ελπίδα», όταν η ύπαρξη υποφέρει και πάσχει.
Η φωτεινή αναλαμπή να επικαλεστεί-«ορίσει», στο
πλαίσιο της ελευθερίας του, ο άνθρωπος τον Θεό, ως Διαχειριστή της απελπισίας του ή οιασδήποτε έκβασης των
πραγμάτων με ένα πηγαίο «έχει ο Θεός»5, κάνοντας παράλληλα ό,τι εξαρτάται από τον ίδιο, ήταν μια «άλλη πρόταση» ζωής.

«Έχει ο Θεός…» – Μια «άλλη» πρόταση

«Έχει ο Θεός…» ήταν η προτροπή για αναμέτρηση με την
ελπίδα, με συνοδό βέβαια την υποβόσκουσα αβεβαιότητα, ήταν η προσπάθεια υπέρβασης του χοϊκού ανθρώπου
από τη θλίψη και τη φθορά. Το «έχει ο Θεός» σήμαινε το
άνοιγμα ενός καινούργιου δρόμου στη σκέψη του ανθρώπου αφήνοντας το πνεύμα του Θεού να τον κατευθύνει,
σήμαινε την αποδοχή της Θεϊκής Πρόνοιας ως πλοηγού
και συμπαραστάτη στις εγκόσμιες δυσκολίες και κακουχίες, σήμαινε το αγκυροβόλημα στο έλεος του Θεού, σήμαινε την άνευ όρων υγιή πίστη-εμπιστοσύνη στην Πρόνοια6 του Θεού, που αίρει τις εσωτερικές αντιφάσεις του
ατόμου οι οποίες οδηγούν στην προσωπική απελπισία, σήμαινε δέηση και παράκληση μαζί για την επιθυμητή και
ευκταία στήριξη του Θεού.
Ο άνθρωπος εκείνης της εποχής, αν και με υψηλό δείκτη εξαθλίωσης, φτώχειας και αναλφαβητισμού, χωρίς να
διαθέτει μέσα στήριξης ή και πρόληψης για κάθε ενδεχό3. Βλ. Ανδρέας Κονάνος, Μαθήματα ελπίδας, πίστης και αισιοδοξίας, εφημ. Ορθόδοξη Αλήθεια, σελ. 29, 19-10-2016.
4. «Το να είναι κανείς απελπισμένος αποτελεί προνόμιο…
γιατί η λύση δεν μπορεί να είναι θεωρητική, αλλά υποστατική
και ένσαρκη. Αν υπάρχει κάποια λύση, αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από τον Χριστό… την απαρχή και δυνατότητα προσωπικής ένωσης του ανθρώπου με το Θεό» (Γιανναράς Χρήστος, Το Προνόμιο της Απελπισίας, σελ. 191, 1983).
5. Πρβλ. « ἴσθι πεποιθὼς ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ ἐπὶ Θεῷ ἐπὶ δὲ σῇ
σοφίᾳ μὴ ἐπαίρου· ἐν πάσαις ὁδοῖς σου γνώριζε αὐτήν, ἵνα ὀρθοτομῇ τὰς ὁδούς σου, ὁ δὲ πούς σου μὴ προσκόψῃ» (Παρ. 3, 5-6).
6. «Διαπαντὸς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς τὸν Θεὸν ἀνάτεινε ὅτι ἡ
σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πρόνοια κύκλοι ἔπι πάντας ἀνθρώπους»
(Ισαάκ ο Σύρος, Λόγος Ε΄, σελ. 23).
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μενο στη ζωή του, όπως είναι σήμερα, χωρίς προγράμματα στήριξης «συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας στην
απελπισία-ελπίδα», ξεπερνούσε τα εμπόδια θεολογώντας,
φέρνοντας στην καθημερινότητά του τη Θεολογία: «Έχει
ο Θεός…». Έτσι, έδινε μια πνευματική διάσταση στην καθημερινή του ταλαιπωρία συνδεόμενος, μέσω της προσήκουσας εμπιστοσύνης/πίστης7, με τον Θεό – που είναι
προϋπόθεση της πνευματικής ζωής.
Η συντριβή και ο κάματος των αθροιστικά βιωμένων
απέλπιδων καταστάσεων, η πνευματικότητα της καθημερινής ζωής που κυκλοφορούσε στο είναι του, είχαν προκαλέσει τη συνδυαστική λύση: συνέργεια προσωπικού
αγώνα και μόχθου που θα εποπτεύεται και θα αναπαύεται κάτω από το άγρυπνο μάτι του Παντεπόπτη Θεού·
«Έχει ο Θεός…»8.
Ο άνθρωπος εκείνης της εποχής, ο στερημένος οιασδήποτε επιστημονικής κατάρτισης και τεχνολογικής γνώσης, οδηγήθηκε, μετά το βύθισμά του στα σκοτάδια της
απελπισίας, στην πιο σωστή επιλογή: αυτενέργεια και εξασφάλιση Θείας Ασφάλειας· τι πιο θετικό, ως προϋπόθεση,
για την αντιμετώπιση δυσκολιών και ταλαιπωριών! Το
αποτέλεσμα: μια ευκαιρία για διαμόρφωση θετικής σκέψης ως προς τα απρόοπτα και ελπίδας στη θεραπευτική
δύναμη της αγάπης του Θεού, μια φανέρωση στην ποιότητα της συνειδητότητας που οδηγεί στο φως9 –μια καθαρή καρδιά το εγγυάται–, μια κατάθεση στον αιώνιο χρόνο του Θεού «εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον
καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς» (Επιστ.
Α΄ Πέτρου, Α΄, 4)10.

Πνευματικότητα και ελπίδα

Επικαλούμενος ο άνθρωπος το «έχει ο Θεός…» εντάσσει
στην καθημερινή του ζωή την ελπίδα, μια παράμετρο πνευματική, που τελικά δεν απογοητεύει11, αλλά στηρίζει στις
δύσκολες στιγμές – αυτές που δεν μπορεί να προσδιοριστούν στο παρόν.
Αυτή η ασφαλής δικλείδα παρέμβασης δημιουργεί στον
άνθρωπο ελπίδα εγγύησης και ανακούφισης. Όμως η ελ7. «Το να ’χεις πίστη σημαίνει να τολμάς, να σκέφτεσαι το
απίθανο, κι ωστόσο να ενεργείς μέσα στα πλαίσια του ρεαλιστικά δυνατού· είναι η παράδοξη ελπίδα να περιμένεις κάθε μέρα τον Μεσσία, κι ωστόσο να μην απελπίζεσαι όταν δεν έρχεται την κατάλληλη ώρα» (Έριχ Φρομ, Η ανατομία της ανθρώπινης καταστροφικότητας, 1977, σελ. 641).
8. «Αιώρηση μεταξύ δύο άκρων: του βάθους των καταχθονίων και του ουρανού των ουρανών» (Αρχιμ. Ζαχαρία [Ζάχαρου], Αναφορά στη Θεολογία του Γέροντος Σωφρονίου, σελ. 123).
9. Βλ. Maurice Nicoll, ό.π., σελ. 35.
10. «Η ζωντανή δε αύτη ελπίς υπόσχεται κληρονομίαν, που
δεν φθείρεται και δεν μολύνεται, ούτε μαραίνεται, αλλ’ έχει φυλαχθεί εις τους ουρανούς διά σας» (Η Καινή Διαθήκη, μτφρ.
Τρεμπέλας Παν., 1991, σελ. 927).
11. «ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει» (Ρωμ. Ε, 5).
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πίδα στον Θεό, κατά τον Απόστολο Παύλο, παγιώνεται
από τις «δοκιμασίες που οδηγούν στην υπομονή, στον δοκιμασμένο χαρακτήρα και στην ελπίδα»12.
Αυτή η ελπίδα ήταν η αιτία που, με την επίκληση «έχει
ο Θεός», έριχνε βάλσαμο και κραταίωνε την κουρασμένη
και ταλαίπωρη ψυχή του ανθρώπου, ματαίωνε την επιστροφή στους χώρους της απελπισίας13, του μάθαινε να
ελπίζει «ἐπὶ Κύριον», να ζει και να κινείται στη γόνιμη σιωπή14, να προχωρά στις ενέργειές του με αισιοδοξία περιφρουρούμενος από την ασφάλεια της Θείας Χάριτος, να
επιτρέπει στην πνευματικότητα να διεισδύει στην καθημερινότητά του, να έχει στραμμένο το βλέμμα προς την αιωνιότητα, με αποτέλεσμα να αγιάζεται η ύπαρξή του από τη
Θεία Χάρη.
Με αυτό τον τρόπο αναφοράς προς τον Θεό ο άνθρωπος, ενώ προσπαθούσε να κατευθύνει και να κατευνάσει
τις τρικυμίες του βίου, διαπίστωνε ότι η ύπαρξή του προεκτείνετο προς το Είναι, τον θείο τόπο καταγωγής του. Η
ζωή του αποκτούσε υπαρξιακό νόημα, η ύπαρξή του οδηγείτο σε νέο προσανατολισμό μακριά από τη θλίψη και τη
φθορά, παρά την εσωτερική εμπειρία της αγωνίας που
καλλιεργούσε η απροσδιοριστία των πραγμάτων.
Το άτομο βίωνε την ύπαρξή του ως μία ενότητα εσωτερική, στην προσπάθειά του να κάνει την προσωπική του
υπέρβαση με κατευθυντήρια κίνηση προς το Θείο. Και αυτή η υπέρβαση προερχόταν από την προσωπική του ταπείνωση και υπακοή προς το Θείο Θέλημα και τις βουλές του
Υψίστου.
Με τέτοιες προδιαγραφές πίστης και εμπιστοσύνης στον
Θεό ο άνθρωπος εκείνης της εποχής, που εξαγίαζε τη ζωή
12. Ρωμ. Ε, 3-5. Βλ. Karl Barth, ό.π., σελ. 189.
13. «Όσο η απελπισία, κατά τον Kierkegaard, πνευματοποιείται, τόσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από την αμεσότητα
και στρέφεται προς τον εσωτερικό κόσμο, ατενίζοντας το αιώνιο» (Βλ. Καράμπελας Κ., S. Kierkegaard: Η αλήθεια … προς μια
υπέρβαση του πεπερασμένου». Μεταπτυχιακή εργασία, Θεσσαλονίκη, σελ. 40, 2014).
14. Όταν γεννιέται/δημιουργείται κάτι κατά τη διάρκεια της
σιωπής.
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του, μην περιμένετε να διακατεχόταν από διαταραχές άγχους ή καταθλιπτικά σύνδρομα, που συνήθως είναι χαρακτηριστικά της δικής μας εποχής. Η θεραπεία της ψυχής
ήταν συνάρτηση15 της διαρκούς αναφοράς του προς τη Θεία
Χάρη.

«Έχει ο Θεός…»

Να μια πρόταση, δοκιμασμένη λύση, το «έχει ο Θεός…»
που έρχεται από τη μακρινή εποχή και αποτελεί κάλεσμα
για αλλαγή υπαρξιακής θέσης και νοοτροπίας με γνώμονα την ελπίδα που ακουμπάει στο έλεος του Θεού16, που
υπαγορεύει την τιμιότητα στη συνέργεια πλεύσης ανθρώπου και Θεού.
«Έχει ο Θεός», λοιπόν, για αυτούς που δεν έχουν τόπο
να σταθούν, για τους κατατρεγμένους και τους απελπισμένους, για όσους οδηγούνται στον αφιλόξενο χώρο της
κατάθλιψης μέσα από τη σιωπηλή απόγνωση της ύπαρξης, για αυτούς που τους «καταδιώκουν δωρεάν»17 (άδικα), για αυτούς που, όντας θύματα στο παρελθόν, διαπομπεύονται ισόβια, για όσους περνούν «τα χίλια μύρια κύματα» από την οικονομική κρίση, για αυτούς που μετεωρίζονται στο μέλλον και η απελπισία έχει κυριεύσει την
ύπαρξή τους, για τους νέους, βέβαια, που ξεδιπλώνουν
και ανοίγουν τώρα τα πανιά τους στο πέλαγος της ζωής
με καράβι την ελπίδα αναγράφοντας στην πλώρη του: Έχει
ο Θεός18.

15. «Η ορθόδοξη πνευματικότητα δεν θεωρεί ότι τα προβλήματα του ανθρώπου είναι μόνο ψυχολογικά, αλλά πνευματικά, δηλαδή καθολικά ή προσωπικά…» (Ιερόθεος, Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ό.π., σ.257)
16. «Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που
δεν το περιμένεις… αρκεί να Τον πιστεύεις και να Τον αγαπάς»
(Άγιος Πορφύριος).
17. «῎Αρχοντες κατεδίωξάν με δωρεάν» (Ψαλμ. 118, στ. 161).
Μτφρ.: Ασεβείς και αλλόθρησκοι άρχοντες με κατεδίωξαν άδικα (Αθαν. Δεληκωστόπουλος, Το Ψαλτήριον, σελ. 352).
18. «Κι εκείνο το σκάφος φρεσκοβγαλμένο, πράσινο, που διαβάζει ακόμη στην ειρήνη του κόλπου των νερών “Έχει ο Θεός”».
Από: «Ηλικία της γλαυκής θύμησης» (Οδυσσέας Ελύτης).
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Θερίζοντας την αθωότητα – αλωνίζοντας
στην τιμή με τιμιότητα
Του Παναγιώτη Αθαν. Τσιακούλια

Τ

ο στάρι, σε χερόβολα, άλλα ξανθά, άλλα μαυραγάνικα, μεστά, τριζοβολούνε κι ανασαίνουν. Κάλλιο να
σου πω πώς ψιθυρίζουν. Μεταξύ τους. Ναι, σου λέω,
τ’ άκουσα πολλές φορές, εκεί κατά το δειλινό: Τσικ…
Τσικ… Τς… τι να λένε; Λιάστηκαν όλη μέρα, στην ντάλα
του καλοκαιριού, τέλος του Θεριστή κι έρχετ’ ο Αλωνάρης,
τρεις μέρες, τώρα, τέσσερις, που ο πατέρας κουβαλά δεμάτια και τα στοιβάζει μ’ επιμέλεια και τάξη. Είναι και καλός
χτίστης ο πατέρας μου.
Μεθαύριο, μόλις τελειώσει ο θέρος και το κουβάλημα
απ’ όλα τα γεννήματα (στάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρόμη), που
θα τα έχει βάλει γύρω απ’ τ’ αλώνι κατά είδος σε θημωνιές,
θα πιάσει να επιθεωρήσει τις πλάκες του αλωνιού. Μην κι
έχει ξεκολλήσει καμιά. Έτσι έκανε και πέρυσι. Και μετά θα
βάλει όλη του τη δύναμη, να ταρακουνάει το στοιχερό και
να δοκιμάσει την αντοχή του. Είναι πολύ δυνατός ο πατέρας. Αν δει ότι κουνιέται, θα βάλει σφήνες στη βάση του.
Αν δει ότι έχει τρύπες από σαράκι ή άλλες φθορές, θα το
αλλάξει με καινούργιο. Και μετά θα βγάλει από την κρυψώνα τους την κουλούρα, τον τσόκο και τις λαιμαριές, που
είχε φυλάξει όλο τον χρόνο. Όλα αυτά τα σύνεργα θα χρησιμεύσουν στο στήσιμο της «αρματοδρομίας» με τα αλογο-μούλαρα, για την τόσο σοβαρή επιχείρηση που λέγεται
αλώνισμα.
Όλη τη νύχτα, κουρνιασμένος μες στο ματαράτσι, σκέφτομαι πόσο σπουδαία μέρα είν’ αυτή που ξημερώνει για
το σπιτικό μας. Τον κόσμο και τα πανέμορφα ζώα που θα
συναχτούν στην αυλή και στο αλώνι μας. Μόλις χαράζει η
αυγούλα, ο πετεινός τινάζει τις φτερούγες του, ατενίζει περήφανος τη μαβιά βουνοκορφή κι αρχίζει το εγερτήριο έργο του: κι-κι-ρί-κουουου!
Και ήλθαν οι φίλοι του πατέρα. Πρωί πρωί. Ο καθένας
με το άλογο ή το μουλάρι του. Κανένας σκέτος. Έτσι, τι να
τον κάνεις; Έξι άλογα καμαρωτά. Γίνεται μια μικρή σύσκεψη των βαλμάδων, για τη σειρά και τη θέση που θα δώσουν
στο κάθε ζώο.
«Ο ψαρρής μου ήταν εχτές σε αλώνι κι αύριο θα ξαναπάει σε άλλο, γι’ αυτό θα τον βάλουμε στη μέση, Θανάση,
να μην αποστάσει», λέει ο μπαρμπα-Γιάννης.
«Ο ντορής μου δεν έχει ανάγκη, είν’ αψύς. Θα πάει στην
άκρη να οδηγεί την κούρσα και μετά θα ξεκουράζεται». Αυτό το είπε ένας μερακλής με μουστάκι σαν κρεμάστρα και

στις άκρες τσιγκελωτό, που πάντα τον έβλεπα καβάλα στο
άλογό του, με ένα τσιγάρο περασμένο στο δεξί αυτί του. Ο
πιο μεγάλος της παρέας και σοφός ανέλαβε να ξεκινήσει
τη φάλαγγα των ζώων, γιατί αυτό θέλει τέχνη, όπως είπε.
Ακούω ένα «ξσσάυ» απ’ το καμτσίκι με το μακρύ λουρί
και μια τραχιά φωνή-τραγούδι-προσταγή: «Χάιντε, πουλάκια μου, καλό μπεργκέτι, ρε Θανάαααση». Τα περήφανα
και δυνατά άτια, που σε κάποια ψεύτρα ή άδικη στιγμή της
ανθρωπότητας πήραν το όνομα «άλογα», ξεκινούν. Θαρρείς πως πάν’ σε ιπποδρομία ή σε γάμο. Αυτό που βρίσκεται στο κέντρο του αλωνιού, μια λυγερόκορμη άσπρη φοράδα με κατάμαυρη ουρά, κάνει το ξεκίνημα πιο εντυπωσιακό καθώς σηκώνεται στα δυο της πόδια κι ο ντορής,
στην άλλη άκρη, μ’ ένα χλιμίντρισμα της λέει κάτι στη δική τους γλώσσα. Ο σοφός με το ’να χέρι το δεξί ανεμίζει το
καμτσίκι και με τ’ άλλο στιβαρά κρατεί μια τριχιά, περασμένη βόλτες πολλές στον ώμο του και δεμένη σταθερά
από το στοιχερό. Αργότερα έμαθα ότι αυτή η τριχιά έχει πολύ σοβαρό ρόλο. Είναι κάτι, να: σαν ρολόι ή κλεψύδρα. Μετά από πολλές στροφές η τριχιά τελειώνει. Θα έχει τυλιχτεί
γύρω στο στοιχερό. Και τότε ακούγεται απ’ τον «σοφό» ένα
«χέι… πρρρρρ» κι ένα κατευναστικό σφύριγμα.
Τα άλογα σταματούν. Φρουμάζουν, παίρνουν στο στόμα τους μερικά στάχυα απ’ το ξανθό στάρι, μισθό κι απολαβή για τους γύρους που μέχρι τώρα φέρανε στο αλώνι,
και κουνούν βεντάλια τη μακριά ουρά τους. Οι άλλοι βαλμάδες, που μέχρι τώρα άλλος κράταγε δικράνι για να πετά
χερόβολα εκεί που θα πατήσουν τα άλογα, άλλος κάποιες
οδηγίες έδινε κι άλλος στου πλάτανου τον ίσκιο δροσιζότανε, όλοι, με μια φωνή, «ΑΛ-ΛΑ-ΓΗΗΗΗ», τρέχουν να
οδηγήσουν τα άλογα, έτσι που το τελευταίο να έρθει πρώτο, κοντά στο στοιχερό. Αυτό σημαίνει ότι τώρα θα γυρίζουν αντίστροφα, όπως οι δείχτες του ρολογιού, κι όχι όπως
στον χορό, που πηγαίναν πρώτα. Ο σοφός φωνάζει τον πιο
νέο της παρέας και με επισημότητα του παραδίδει το καμτσίκι και την τριχιά. «Να τα προσέχεις, όπως εγώ», του λέει
και βγαίνει από τ’ αλώνι, σκουπίζοντας με το μαντίλι τον
λαιμό του. «Έι, κυρά, πού είν’ ο μπότης;» φωνάζει. Τρέχει η
κυρά, που είν’ η μητέρα, με την κίτρινη κλαρωτή μαντίλα
περασμένη ελαφρά απ’ τα ρουθούνια για να φιλτράρει τη
σκόνη του αλωνιού, παίρνει τη στάμνα από τη ρίζα του πλάτανου και του γεμίζει το αλουμινένιο κύπελλο με δροσερό
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νερό. «Στην υγειά σου», του λέει, «καλή αρχή μάς έκαμες».
Τον βλέπω που πίνει αργά. Μετράω τις καταψιές του: μία…
δυο… τρεις… τέσσερες… πέντε. Τις στάλες που κυλούν
απ’ τα μουστάκια του δεν μπορώ να τις μετρήσω. Πέφτουν
να δροσίσουν την κοιλιά με τη φορεμένη κατάσαρκα, μάλλινη πλεχτή φανέλα, Παίρνει βαθιά ανάσα. «Χάιιιιι, και καλά τελέματα θά ’χουμε», της απαντά.
Αυτό το πήγαιν’-έλα αλόγων και βαλμάδων κράτησε μέχρι το γιόμα, ώρα δώδεκα. Είναι η ώρα που το κάθε άλογο
θα εισπράξει την αγάπη και τη φροντίδα απ’ τον αφέντη
του. Θα του χαϊδέψει το κορμί, θα του τρίψει τις πλάτες και
τα μηριά με ένα ματσάκι τσακισμένες καλαμιές από τ’ αλώνι και θα του πει λογάκια μπατσίζοντας τον μακρύ λαιμό
του. Οι πιο μικροί κι αδύναμοι –εμείς τα παιδιά δηλαδή– θα
πάρουμε τα άλογα να τα πάμε στην παρακάτω πλατανόβρυση για να χορτάσουν δροσερό νερό στον ίσκιο, με τις
οδηγίες των έμπειρων να μην κρατήσουμε τα ζωντανά ώρα
πολλή στον ίσκιο και παγώσουν. Μα πόσο σπουδαίος ένιωσα σαν οδηγούσα στη βρύση αυτά τα υπάκουα θεριά! Οι μεγάλοι αρπάζουν τα δικράνια να «γυρίσουν» το γέννημα.
Σαν τελειώνουν, η κυρά έχει κατέβει μ’ έναν δίσκο γεμάτο
χρήσιμα καλούδια: κουλούρια, δίπλες, λουκούμια, μια μποτίλια γεμάτη ρακή κι άδεια μικρά ποτήρια. Η στάμνα παραδίπλα, ιδρωμένη κι αυτή, γιατί πασχίζει να κρατήσει κρύο
το νερό της, κόντρα στην κάψα του μεσημεριού.
Σαν επιστρέψουν τα άλογα από τη βρύση, παίρνει ο κάθε ιδιοκτήτης έναν τορβά με καρπό, τον φοράει στη μακριά
μουσούδα του ζώου και τον κρεμά από τα αυτιά του. Ένα
αχνιστό ταψί γιομάτο κρέας και ροδοψημένες πατάτες βγαίνει απ’ τον πλινθόκτιστο φούρνο, μαζί με πέντε καρβέλια
ψωμί! Τα καρβέλια πολλές φορές τα έχω δει να βγαίνουν
απ’ τον φούρνο αλλά αυτό το άλλο είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο. Εξαιρετική και γι’ αυτό τον λόγο η σημερινή μέρα.
Το τραπέζι, στρωμένο στη σκιά του όχι πολύ μεγάλου δικού
μας πλάτανου. Με πρόσταξε ο πατέρας: «Πήγαινε στο βουτσί, να γιομίσεις την κανάτα κρασί. Απ’ το πρώτο βαρέλι.
Και πρόσεξε μην την τσακίσεις, γιατί είναι η καλή». Η προσταγή έγινε πράξη. Έριξαν στα ποτήρια μέχρι τη μέση. Τα
απογεμίσαν με νερό. «Μήνα που δεν έχει ρο, το κρασί θέλει
νερό», είπε ο πατέρας κι αμέσως παρατήρησα ότι ο Μάης
και οι τρεις μήνες του καλοκαιριού δεν έχουν το γράμμα ρο.
Τσουγκρίσματα, ευχές, η όρεξη είναι αυτονόητη. Συμβαίνει σήμερα να έχουμε κι από τα δυο. Και φαγητό και όρεξη. Γιατί συνήθως η τελευταία πορεύεται μονάχη. Κάποιος
έβγαλε απ’ το ταγάρι του ένα γυάλινο βάζο. Το ανοίγει και
σερβίρει στο πιάτο καθαρισμένες σκορδο-κολίνες, βαφτισμένες σε ξιδόλαδο. Πήραν όλοι, πήρα κι εγώ. Δεν είχα ξαναδοκιμάσει τέτοια γεύση. Λίγο γλυκό, λίγο πικρό, λίγο ξινό, λίγο αλμυρό, πολύ καυτερό.
Γρήγορα γρήγορα, αδειάζουν τα πιάτα και τα ποτήρια.
Σηκώνονται οι βαλμάδες, κάνουν τον σταυρό τους και βγάζουν τους τορβάδες από τ’ άλογα για να πάρουν τη θέση
τους στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του αλωνίσματος,
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που θα κρατήσει περίπου δυο ώρες και είναι πιο εύκολο. Το
μελτεμάκι έχει αρχίσει, τα χερόβολα του σταριού έχουν αρκετά θρυμματιστεί και τα άλογα τρέχουν με πιο γοργό ρυθμό, χωρίς εμπόδια, ώσπου η ευλογημένη ώρα σήμανε την
πλερωμή του μόχθου.
Ο καθένας θα ξεζέψει το άλογό του, θα το ξυστρίσει πάλι, θα ανταλλαγούν ευχές κι ευχαριστίες. Αύριο, μέρα του
Θεού, κάποιος άλλος συντοπίτης έχει σειρά για αλώνισμα.
Ο πατέρας με τη μητέρα θα λικνίσουν (ή λιχνίσουν) και μετά θα αποτιμήσουν το «έχειν» τους για τη φαμελιά. Ο μεγάλος μου αδερφός έχει δουλειά υπεύθυνη: θα πάρει τον Ψαρρή μας, θα εργαστεί φιλότιμα σαν μεγάλος και θα γευθεί μιας
άλλης νοικοκυράς το νόστιμο τραπέζι. Τυχερόοος! Πανηγύρι σου λέω, αξέχαστες εμπειρίες μιας άλλης, αγαπημένης,
μακρινής εποχής. Τα παιδιά μας και τα εγγόνια –αχ πώς λυπάμαι– τέτοιες συγκινήσεις δε θα νιώσουν. Ίσως τα πιο ανήσυχα έχουν την τύχη ν’ «ανεβάσουν» θέματα αλλοτινά στο
tablet και να τα δουν από τον καναπέ αλλά… χμ… δε θα τα
βιώσουν. Δε θα κολλήσει ενοχλητικά το άγανο στον γιακά
τους, δε θα κρατήσουν φιλικά την ουρά του αλόγου ή του
γαϊδάρου, δε θα ρουφήξουν γάργαρο, αστείρευτης πηγής
νερό, βουτώντας το κεφάλι στην κορύτα.
Αγάπησε, αναγνώστη μου, τη Μάνα Φύση, μυήσου στα
μυστικά της, αφουγκράσου ένα απόβραδο στο δάσος το
πέταγμα της νυχτερίδας, την απρόσμενη επίσκεψη της σαύρας πλάι στην πέτρα όπου κάθεσαι, της χελώνας το αείζωο
άχθος, που κουβαλά το σπίτι της, του βατράχου το μονότονο κόασμα παρακεί. Όλα αυτά τα ζούδια που θ’ ακούσεις
και θα δεις έναν μόνο λόγο έχουν να πουν: «Κύριε, εκέκραξα προς Σε…». Να μην τα φοβηθείς. Παρασύρθηκα, μακρηγορώ, ζητώ συγγνώμη, επανέρχομαι.
Έτσι, αδερφέ μου, έμαθαν οι γονείς κι οι παππούδες μας
να περπατούν χέρι χέρι και να παιδεύουν τη Ζωή, με την
απαντοχή, με ελπίδα στον γείτονα, με χρέος στο φιλότιμο, που γίνονταν απαίτηση σε προσφορά.
Οι κανόνες ήσαν απλοί: μπέσα. Η γλώσσα εύκολη: ειλικρίνεια. Η έννοια σαφής: ΑΓΑΠΗ.
Μαυραγάνικο: Ποικιλία σταριού με μαύρα άγανα, μαυροσίταρο.
Βαλμάς: αυτός που εκτρέφει ή καθοδηγεί μεγάλα ζώα.
Στοιχερό: κάθετος ξύλινος στύλος στη μέση του αλωνιού,
διχαλωτός στο πάνω μέρος.
Μπεργκέτι (μπερεκέτι): καλή σοδειά, αφθονία.
Ματαράτσι: ξύλινο δοχείο όπου έβαζαν στάρι.
Καρούτα (κουρίτα): η ταΐστρα των ζώων.
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«Πάει το παιδί!»
Του Αργύρη Τσίχλα, επιτ. Εισαγγελέα Εφετών

Σ

τα μέσα της δεκαετίας του 1950 «εκπονούσα» τη διδακτορική διατριβή μου (τρομάρα να μου ’ρθει) στο
Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο. Δηλονότι δούλευα ως κοτσαδόρος στα διάφορα φορτηγά πλοία τα οποία κατέπλεαν
στο λιμάνι της Αντίκυρας, για να φορτώσουν βωξίτη από
τα μεταλλεία του Μπάρλου. Και ήταν τα πλοία νορβηγικά, γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και στο τέλος
κυρίως ρωσικά.
«Πολλών δ’ ανθρώπων ίδων νήας και νόον έγνων;»,
καταπώς λέει η Μούσα για τον Οδυσσέα, τον γιο της Αντίκλειας και εγγονό του μεγαλήτορος (τρανού) Αυτόλυκου,
βασιλιά του Παρνασσού! Οι Νορβηγοί ήταν οι πιο καλοί
ναυτικοί. Όταν έβγαιναν όμως έξω στη στεριά, έπιναν και
έκαναν επεισόδια. Θυμάμαι ακόμη τον λοστρόμο ενός
νορβηγικού σκάφους, που όσο διαρκούσε η φόρτωση του
πλοίου ερχόταν κάθε βράδυ μεθυσμένος, με εξύβριζε και
με προκαλούσε σε καβγά, αλλά εγώ έδειξα μια αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία καταπληκτική. Βέβαια είχα εκπονήσει το σχέδιό μου. Εάν, είπα, χτυπηθούμε μέσα στο
σκάφος, θα σπεύσουν οι Νορβηγοί να υπερασπιστούν τον
πατριώτη τους, εμένα όμως ποιος θα με υπερασπιστεί;
Σχεδόν κανένας. Η αναμέτρηση λοιπόν θα έπρεπε να γίνει έξω, στην παραλία, με τους δικούς μου όρους. Επισκόπησα το μαγαζί στο οποίο έπινε και διαπίστωσα ότι ήταν
σ’ ένα απομονωμένο σημείο του Διστομίτικου (Άσπρων
Σπιτιών τώρα). Και φωτιζόταν από μια λάμπα «Λουξ».
Προμηθεύτηκα λοιπόν ένα κοντοστείλιαρο και μια μαύρη σκέπη (μαντίλι) της μάνας μου και πήγα και τα έκρυψα σ’ έναν σχίνο κοντά στο μαγαζί. Και αποφάσισα: Όταν
ολοκληρωθεί η φόρτωση και το σκάφος είναι έτοιμο να
σαλπάρει, θα πάρω το μαντίλι, θα το φορέσω στο πρόσωπο σαν τον Ζορό, και με το ρόπαλο θα σπάσω τη λάμπα,
θα χτυπήσω με δύο ροπαλιές τον λοστρόμο στο κεφάλι,
όχι δυνατές για να μην τον σκοτώσουν, και θα εξαφανισθώ στο σκοτάδι σαν ίσκιος. Και τρέχα γύρευε, «ξπολίσ’ και δράμε», όπως λέγαμε στη γενέτειρά μου, τη Δεσφίνα. Όμως το σχέδιο ευτυχώς έμεινε σχέδιο και δεν επιχειρήθηκε η εφαρμογή του γιατί ο λοστρόμος, όπως έμαθα εκ των υστέρων, ήταν και πυγμάχος. Την τελευταία νύχτα, δε, γύρισε στο πλοίο πριν ολοκληρωθεί η φόρτωση,
αφού προηγουμένως είχε χτυπήσει έναν Λευκορώσο ναύτη και έναν Διστομίτη, ο οποίος τράβηξε και μαχαίρι αλλά δεν κατάφερε να τον τραυματίσει. Με αυτές τις εμπειρίες λοιπόν, όταν ήρθε η εξεταστική περίοδος, πήγα στο
σπίτι του μπάρμπα μου του Γιώργη του Ζαβού (Παπακωνσταντίνου) στου Γκύζη στην Αθήνα και ζήτησα από τον
γιο του, τον εξάδελφό μου Ηρακλή, να μου βρει τρόπο να

μάθω μποξ, για να αμύνομαι. Εκείνος με πήγε στον τάφο
του Ινδού, στο προπονητήριο της Πυγμαχίας του Παναθηναϊκού, και όταν δέχτηκα μερικά χτυπήματα από τον
προπονητή στο κεφάλι και ζαλίστηκα, είπα: Ανάργυρε, δεν
κάνεις εσύ γι’ αυτό το σπορ. Έτσι κατέληξα στον πρωτοπαλαιστή μας, τον αείμνηστο Θανάση Καμπαφλή, ο
οποίος με δίδαξε ιαπωνική πάλη, Ζίου Ζίτσου δηλαδή, και
χτυπήματα Καράτε, με τη σύσταση να μη χτυπήσω ποτέ
κανέναν με την παλάμη στην καρωτίδα, τον αυχένα ή το
ζυγωματικό, γιατί είναι θανατηφόρα χτυπήματα. Μόνο
στο άνω χείλος κάτω από τη μύτη, για να του σπάσω τα
δόντια, αν χρειασθεί. Ευτυχώς δε χρειάσθηκε η εφαρμογή στην πράξη όσων μου δίδαξε ο Καμπαφλής. Μόνο ένα
κουνέλι το κακόμοιρο το σκότωσα χτυπώντας το στον
αυχένα, για να παραθέσω δείπνο στους Γερμανούς γεωτρυπανιστές με τους οποίους εργαζόμαστε μαζί στις γεωτρήσεις, στην αναζήτηση νερού για το εργοστάσιο του
αλουμινίου. Και δεν μπορώ να ξεχάσω τον χαριτωμένο
Ιταλό μάγειρα ενός σουηδικού σκάφους, ο οποίος ήξερε
λίγα ελληνικά, και όταν τα μεσάνυχτα επρόκειτο να αποσυρθεί για ύπνο μού έλεγε: «Ε, άμα εγώ κοιμηθεί και εσύ
θέλει κλέψει, ζάχαρη, καφέ εδώ. Άμα κουτάλια, εκεί», έκανε παύση, και μετά συνέχιζε: «Άμα κλέψει παπούτσι, εκεί»
και έδειχνε τον διάδρομο στις καμπίνες. Και ακολούθως:
«Άμα όμως ρολόι και δολάρια, μέσα καμπίνα και τσέπη
από παντελόνια». Οι Ρώσοι ναύτες πάλι με ρωτούσαν:
όταν γίνω εισαγγελέας θα εκτελώ και πατριώτες κομμουνιστές σαν τον Μπελογιάννη ή όχι; Και όταν εγώ για να
τους πειράξω τους απαντούσα «ντα» (ναι) εκείνοι μου έλεγαν ότι δεν είμαι καλός («Νι χαρασό») και έφευγαν. Ακόμη δεν μπορώ να εξηγήσω από πού πληροφορήθηκαν ότι
ήμουνα φοιτητής, της Παντείου ακόμη τότε, ενώ εγώ δεν
το είχα πει σε κανέναν. Και πώς προέβλεψαν ότι θα γίνω
εισαγγελέας! Εκτός και εάν κάποιοι ήξεραν ελληνικά και
το αποσιωπούσαν. Όπως π.χ. η Νίνα, μια συνομήλική μου
θαλαμηπόλος στο ρωσικό πλοίο «Αργούν» («Αργώ») η
οποία με έψαχνε σε όλο το πλοίο για να μου προσφέρει
τσάι, να με φωνάζει να πάω να φάω, κάτι άνοστα φαγητά, ή να παρακολουθήσω κινηματογράφο, που δεν καταλάβαινα και πολλά πράγματα. Το σκάφος «Αργούν» ήταν
χωρητικότητας δεκατριών χιλιάδων τόνων. Ήταν νεότευκτο και είχε μέσα βιβλιοθήκη, αίθουσα προβολής κινηματογραφικών έργων, αίθουσα παιγνίων, γιατρό, νοσοκόμο
και αναρρωτήριο. Πράγματα που δεν είχαν τα άλλα πλοία.
Η σύγκριση με τα ελληνόκτητα σκάφη και τα υπόλοιπα
πλοία ήταν συντριπτική. Μάλιστα ο γιατρός ο Νικολάι
του «Αργώ» μού έλεγε ότι δεν είναι καλό πράγμα να εί-
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μαι φοιτητής και εργάτης (ραμπότα). Και μου πρότεινε
κατ’ επανάληψη να με κρύψουν και να φύγω στη Ρωσία
κρυφά για να σπουδάσω στον Αρχάγγελο. Και εγώ του
απαντούσα: «Σπασίμπα, νταβάρις, νιετ» (Ευχαριστώ, σύντροφε, όχι). Βέβαια έβλεπα και το θλιμμένο και αποτρεπτικό βλέμμα της Νίνας, που ήταν σαν να μου έλεγε: «Μην
τους πιστεύεις». Στη βιβλιοθήκη του «Αργώ» ήταν αναρτημένα τα πορτρέτα του Μαρξ και του Λένιν στο ίδιο ύψος,
και δίπλα ήταν εμφανές, από τη διαφορά του χρώματος
του τοιχώματος της καμπίνας, ότι υπήρχε και κάποιο άλλο πορτρέτο που το είχαν κατεβάσει.
Εγώ γνώριζα ότι εκεί ήταν το πορτρέτο του Στάλιν, το
οποίο μετά το εικοστό Συνέδριο (24-25 Φεβρουαρίου 1956)
του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης είχε αποκαθηλωθεί, διότι είχε γίνει η αποσταλινοποίηση.
Προσποιούμενος λοιπόν ότι δεν ήξερα, ρωτούσα τους
φίλους μου Ρώσους ναύτες, τον Βαλόντια, που ήταν πρωταθλητής της άρσης βαρών στην Οδησσό, έναν καλοκάγαθο γίγαντα, και τον Λιφ, που ήταν δόκιμος ανθυποπλοίαρχος, δείχνοντας το κενό του τοίχου: «κακ», δηλαδή «εδώ τι είχε;» Ποτέ κανένας δε μου απάντησε. Αποσιωπούσαν το γεγονός. Ο «Πατερούλης», που στην κηδεία
του τον Μάρτιο του 1953 έγινε κλαυθμός και οδυρμός στη
Μόσχα, και πέρασε ολόκληρη η Ρωσία θαρρείς μπροστά
από το φέρετρό του για να τον προσκυνήσει, τώρα κηρύχθηκε σε άγνοια!
Τα πλέον απόμακρα πληρώματα ήταν εκείνα των γερμανικών σκαφών. Απολύτως καμία επικοινωνία μαζί τους.
Ούτε νερό δε μας έδιναν να πιούμε. Ούτε και έβγαιναν
στη στεριά όσο διαρκούσε η φόρτωση, που ήταν ανάλογη με το εκτόπισμα του σκάφους και πάντοτε ξεπερνούσε τις δέκα ημέρες.
Τους είχαν ενημερώσει φαίνεται οι αρμόδιοι της Ομοσπονδιακής Γερμανίας για το «κατόρθωμά» τους στο Δίστομο και τους συνείχε ο φόβος της αντεκδίκησης από
τους συγγενείς των θυμάτων. Όμως η μακροθυμία των
κατοίκων του Διστόμου ήταν χωρίς προηγούμενο παροιμιώδης. Καμία αντίδραση, από κανέναν!
Η φόρτωση του μεταλλεύματος του βωξίτη στα πλοία
γινόταν ως εξής: Μεγάλα ανατρεπόμενα φορτηγά αυτοκίνητα μετέφεραν από τα μεταλλεία του Παρνασσού, του
Ελικώνα και των άλλων βουνών της Ρούμελης τον βωξίτη, και τον ξεφόρτωναν στην παραλία του Διστόμου, λίγο πιο πάνω από τη σκάλα της φόρτωσης. Εκεί το λούμπεν προλεταριάτο της περιοχής, της Θεσσαλίας και της
Θράκης (κυρίως Πομάκοι) γέμιζαν με τα ξαλιά (δικράνες)
τα ζεμπίλια, και τα άδειαζαν σε ανατρεπόμενα βαγονέτα
μέχρι να τα γεμίσουν. Ακολούθως έσπρωχναν τα βαγονέτα, που κινούνταν επάνω σε ράγες, με τα χέρια ή με την
πλάτη, μέχρι τη σκάλα της φόρτωσης και τα ανέτρεπαν
σε μια σιδερένια χοάνη, απ’ όπου κατέληγαν στους κουβάδες της μαούνας, που εν τω μεταξύ οι μαουνιέρηδες είχαν φέρει κάτω από την κατάληξη της χοάνης. Η κάθε
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μαούνα είχε τέσσερις μεγάλους κουβάδες, ύψους περίπου
δύο μέτρων και διαμέτρου ενός μέτρου και σαράντα εκατοστών, χωρητικότητας ενός και πλέον τόνου. Τις μαούνες αυτές φορτωμένες τις ρυμουλκούσε ένα καΐκι μέχρι
το πλοίο, που ήταν αραγμένο αρόδο, ανοιχτά από τη σκάλα φόρτωσης γύρω στα διακόσια μέτρα.
Εκεί πλαγιοδετούσαν τις μαούνες, και από τα βαρούλκα του πλοίου κατέβαζαν ένα συρματόσχοινο με γάντζο.
Προσάρμοζαν τον γάντζο στην αλυσίδα του κουβά, και ο
κουμανταδόρος που έβλεπε από την κουπαστή του σκάφους, με νεύματα και παραγγέλματα προς τους χειριστές
του βαρούλκου (μάινα – βίρα – στοπ), οι οποίοι δεν είχαν
οπτική επαφή με τις μαούνες, φρόντιζε να βιράρουν τον
κουβά και να τον φέρουν πάνω από το κατάστρωμα του
πλοίου, δίπλα στο αμπάρι, σε ύψος περίπου ενός μέτρου
και ογδόντα εκατοστών, ώστε ο κοτσαδόρος (όπως εγώ)
να φτάνει να περάσει έναν άλλο γάντζο, ο οποίος κρεμόταν από ένα άλλο συρματόσχοινο, στον χαλκά (κρίκο),
που ήταν κολλημένος στην εξωτερική επιφάνεια του πυθμένα του κουβά. Ακολούθως, με τους κατάλληλους χειρισμούς των βαρούλκων, ο κουβάς ερχόταν πάνω από το
αμπάρι του πλοίου. Εκεί βιράριζαν το συρματόσχοινο στο
οποίο κατέληγε ο γάντζος που περνούσε στον χαλκά του
πυθμένα του κουβά και ο κουβάς ανατρεπόταν, με συνέπεια το περιεχόμενό του να χύνεται στο αμπάρι. Η διάρκεια της φόρτωσης του κάθε σκάφους ήταν συνάρτηση
των καιρικών συνθηκών και του εκτοπίσματος του σκάφους. Οι βάρδιες ήταν δωδεκάωρες.
Μια φορά όμως που δουλεύαμε με τον Γερασιμόγιαννο και είχε γαρμπή (που μια έκοβε και μια φυσούσε) σταθήκαμε επάνω στο πλοίο τριάντα πέντε ώρες συνεχόμενες, σε ετοιμότητα εργασίας.
Ήταν το βράδυ της 20ής προς την 21η Νοεμβρίου του
1956, και είχα πιάσει νυχτερινή (δωδεκάωρη) βάρδια κοτσαδόρου, σε ένα νεοναυπηγημένο γερμανικό σκάφος,
σκαντζάροντας τον μπάρμπα μου τον Μήτσο τον Σαμουήλ
(Γκανιάτσο), ο οποίος δούλευε από τις οκτώ η ώρα το πρωί
μέχρι τις οκτώ η ώρα το βράδυ. Εδώ δεν ίσχυε το οκτάωρο, ούτε οι λεγόμενες υπερωρίες, ούτε η νυχτερινή εργασία. Αν σου άρεσε, δούλευες, αν δε σου άρεσε, τη βόλτα
σου. Και ήμασταν όλοι ανασφάλιστοι και η πληρωμή γινόταν ύστερα από πέντε με έξι μήνες.
Όταν λοιπόν ο μπάρμπας μου είδε ότι δεν πήγαινα από
κάτω από τον κουβά για να κοτσάρω τον γάντζο στον χαλκά, αλλά φρόντιζα να κρατιέμαι στην άκρη, μου είπε: «Μη
φοβάσαι, αυτά τα σίδερα δεν έχουν ανάγκη, είναι απέθαντα! Να, τήρα εμένα!» Και πήγε και στάθηκε προκλητικά
κάτω από τον κουβά. Δε φοβόταν πράγματι. Ήταν ατρόμητος. Τον είχαμε κρεμάσει με τον πατέρα μου από έναν βράχο του βουνού της Κεφαλής και τον κατεβάσαμε σε μια ζεστάνα για να ανασύρουμε τη γίδα μας που είχε ζεστανωθεί
– είχε κατεβεί δηλαδή σε έναν αναβαθμό των βράχων για
να φάει χόρτα και δεν μπορούσε να φύγει. Και βέλαζε να
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την ακούσουν. Ο ίδιος, ως καπετάνιος του Ε.Λ.Α.Ν. (Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Ναυτικού), δε δίστασε,
αφού ταμπουρώθηκε κατάκαβα, κοντά στο Γαλαξείδι, μαζί με τον Νίκο τον Σωτηρίου να τα βάλει με ένα γερμανικό
σκάφος, βάλλοντας εναντίον του ο αθεόφοβος με ένα ταχυβόλο που έβγαλε από το σκάφος Κ.2 στη στεριά. Και
ήταν ο ίδιος που αρνήθηκε να υπακούσει στη διαταγή του
ηρωικού κυβερνήτη του υποβρυχίου μας «Λάμπρος Κατσώνης» Βασίλη Λάσκου και να εγκαταλείψει το καΐκι του με
το οποίο μετέφερε λάδια από την Κρήτη στη Χαλκίδα, κατεβαίνοντας στη βάρκα, προκειμένου να το εμβολίσει, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι φίλοι
μας οι Άγγλοι στην Ελλάδα. Και απευθυνόμενος στον Λάσκο τού είπε: «Καπετάνιε, δε θα εγκαταλείψω το καΐκι, θα
πάω στον πάτο μαζί μ’ αυτό, και το κρίμα θα είναι στον λαιμό σου, αποφάσισε!» Συγκινήθηκε ο Λάσκος από τη στάση του και υποχώρησε. «Άντε, πέρασε», του είπε, «μπορεί
από το λάδι σου να φάει και η μανούλα μου». Και τον άφησε να περάσει! Και πέρασε. Είχαν διασταυρωθεί οι πορείες
τους στο ακρωτήριο Καφηρέας (Κάβο Ντόρο), όπου περιπολούσε το «Λάμπρος Κατσαντώνης» και είχε εμβολίσει
προηγουμένως δυο άλλα καΐκια.
Την πληροφορία αυτή μου την είχε δώσει αρχικά ο Γιάννης Γανιάρης, που υπηρετούσε ως ναύτης στο «Κατσαντώνης», και την επιβεβαίωσε αργότερα ο μπάρμπας μου ο Μήτσος. Στο επόμενο ταξίδι του το «Κατσαντώνης» βυθίστηκε αύτανδρο και ο Γανιάρης γλίτωσε, γιατί είχε προσβληθεί
από ρευματισμούς και έμεινε έξω στην Αλεξάνδρεια. Με
άλλα λόγια, το ’λεγε η ψυχή του μπάρμπα μου του Μήτσου
του Γκανιάτσου. Εμένα, όμως, ευτυχώς δε με έπεισε για τον
τρόπο που μου υπέδειξε να κοτσάρω τον γάντζο στον κοχλία. Γιατί αν με έπειθε, τώρα θα ήμουν μακαρίτης. Όσο
μπόι του ’λειπε, τόση τόλμη και αποκοτιά είχε. Θυμάμαι
ακόμη ένα καλοκαίρι που παραθέριζαν στην Αντίκυρα η
πρώτη του εξαδέλφη η Βαγγελίτσα, η κόρη του παπα-Ηλία,
αδελφού της μάνας του, και η πρώτη της εξαδέλφη και συμφοιτήτριά μου, η Μιμή η Καρδάση. Η Βαγγελίτσα ήξερε
μπάνιο. Η Μιμή όχι. Την ώρα που έδυε λοιπόν ο ήλιος μπροστά στον μόλο των Παπαγιανναίων, είδα μια βάρκα, τι βάρκα δηλαδή, ένα σκαφίδι. Και μέσα σ’ αυτή τον μπάρμπα μου
τον Μήτσο, τη Βαγγελίτσα και τη Μιμή. «Πού πας, ρε μπάρμπα;» τον ρώτησα. «Πάω να ρίξω τα δίχτυα απέναντι, στην
Κεφαλή, στη σπηλιά». «Όχι», του απάντησα, «δεν πας να
ρίξεις τα δίχτυα, πας να πνίξεις τα κορίτσια». Και σε αυστηρό τόνο λέω στη Μιμή: «Μιμή, εμπρός, έξω τώρα, χωρίς
συζήτηση. Θα βουλιάξει η βάρκα και εσύ που δεν ξέρεις
μπάνιο θα πνιγείς». Και της άπλωσα το χέρι. Η Μιμή συμμορφώθηκε και την έβγαλα στη στεριά. «Εσύ», λέω στον
μπάρμπα μου, «άμα θέλεις, μπορείς να πας να πνιγείς, δικαίωμά σου, άφησε όμως τη Βαγγελίτσα να βγει έξω». Η
Βαγγελιώ δε με άκουσε και ξεκίνησαν με τη βάρκα (σκαφίδι) να πάνε να ρίξουν τα δίχτυα, και εγώ με τη Μιμή να κάνουμε έναν περίπατο στην παραλία της Αντίκυρας.
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Όταν φθάσαμε λοιπόν μπροστά στην εκκλησία του
Αγίου Νικολάου βλέπουμε τη Βαγγελίτσα έντρομη και
μούσκεμα. «Τι έγινε, ρε Βαγγελίτσα;» της λέω. «Αργύρη,
βουλιάξαμε όπως το πρόβλεψες και κόντεψα να πνιγώ!
Πάει και το καινούργιο μου ρολόι». Κόκαλο εμείς. «Και ο
μπαρμπα-Μήτσος;» ρώτησα. «Γλίτωσε κι εκείνος, αλλά
έμεινε πίσω», μου απάντησε.
Τότε η Μιμή γυρίζει σ’ εμένα και μου λέει βαθύτατα
συγκινημένη: «Αργύρη μου, κάθε χρόνο την ημέρα των
Αγίων Αναργύρων θα ανάβω ένα κερί για σένα».
Πέρασαν χρόνια, τριάντα και πλέον. Υπηρετούσα στη
Θεσσαλονίκη, όπου πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ήταν ο Βλάσσης Παπαπετρόπουλος. Μια παραμονή λοιπόν της γιορτής των Αγίων Αναργύρων με παίρνει τηλέφωνο και με ρωτάει: «Αύριο θα είσαστε στο σπίτι σας, κύριε Εισαγγελέα;» Εγώ, εντελώς ανυποψίαστος, γιατί η σύζυγός μου με ετεροχρόνισε και αντί της πρώτης Ιουλίου
με γιορτάζει την πρώτη Νοεμβρίου, του απάντησα ναι.
Την επομένη λοιπόν το βράδυ χτυπάει το κουδούνι του
σπιτιού μας. Πάω ν’ ανοίξω και βρίσκομαι μπροστά σε μια
έκπληξη. Μια τεράστια ανθοδέσμη, και πίσω από αυτή η
Μιμή. «Μιμή», λέω, «με συγκινείς βαθύτατα. Πώς βρέθηκες εδώ;» «Είμαι η γυναίκα του Βλάσση», μου απαντά η
Μιμή, «και δεν ξεχνάω ότι μου έσωσες τη ζωή». Εγώ το είχα ξεχάσει εντελώς.
Έφυγε για τη στεριά ο μπάρμπας μου ο Μήτσος, με το
καΐκι που ρυμουλκούσε τις μαούνες, και έμεινα εγώ στο
πόστο του. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα θυμάμαι όταν οι
μαουνιέρηδες πλαγιοδέτησαν τη μαούνα στο πλοίο, κι
εγώ τους έριξα το συρματόσχοινο που κρεμόταν από την
μπίγα του πλοίου με τον γάντζο, για να τον περάσουν
στην αλυσίδα του κουβά, και οι βιτζέρηδες να τον βιράρουν. Με σινιάλα στη νοηματική γιατί οι βιτζέρηδες δεν
είχαν οπτική επαφή με τους μαουνιέρηδες, άρχισε το βιράρισμα. Ο πρώτος κουβάς ήρθε επάνω από το κατάστρωμα του πλοίου δίπλα στο αμπάρι, περίπου πενήντα εκατοστά πιο ψηλά από το μπόι μου.
Με προσοχή τότε εγώ πλησίασα τον κουβά και τέντωσα το δεξί μου χέρι για να κοτσάρω τον γάντζο στον κρίκο, έχοντας πάντα τον φόβο του ατυχήματος. Τότε ακούω
ένα κρακ από πάνω μου. Ενστικτωδώς και ακαριαία έκανα ένα μεγάλο σάλτο προς τα δεξιά και βγήκα από την κάθετη τροχιά του κουβά, που έπεσε με πάταγο στο κατάστρωμα και τράνταξε το πλοίο. Τι είχε γίνει; Ένας κρίκος
της αλυσίδας, προδήλως ο πιο αδύναμος, άνοιξε και ο κουβάς, βάρους ενός και πλέον τόνου, έπεσε δίπλα μου. Ευτυχώς δε με πήρε από κάτω. Με τον κραδασμό όμως και
την ταλάντωση, μερικά κομμάτια του βωξίτη με χτύπησαν στο κεφάλι και στο δεξί χέρι, που το είχα προτεταμένο. Με πήραν τα αίματα. Ο κουβάς ήταν πιο ψηλός από
μένα πενήντα εκατοστά περίπου. Αυτό είχε ως συνέπεια
να με χάσουν οι βιτζέρηδες από τα μάτια τους, οι οποίοι
υπέθεσαν ότι με καταπλάκωσε. Τότε ακούω τον μπαρμπα-
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Σωτήρη τον Μαστοράκη, γείτονα και άνδρα της θείας μου
της Χρυσούλας του Αλασόνα, εξαδέλφης του πατέρα μου,
που ήταν χειριστής στο ένα βίντζι, να φωνάζει με απόγνωση: «Πάει το παιδί!» Αμέσως άλλαξα θέση, ήρθα μπροστά
στον κουβά για να με δουν οι βιτζέρηδες και να παρηγορηθούν, ενώ συγχρόνως του φώναξα: «Όχι, δεν πάει το
παιδί, είναι ζωντανό!»
Με την ανάστροφη της παλάμης του αριστερού μου
χεριού σκούπισα τα αίματα πρόχειρα από τα μάτια μου και
ύστερα έβγαλα το μαντίλι μου. Η ροή του αίματος ήταν
ελεγχόμενη, δεν ήταν κατακλυσμιαία. Αμέσως κατέφθασαν επιτόπου οι Γερμανοί του πληρώματος, και όταν διαπίστωσαν ότι ο κουβάς προξένησε ένα βαθούλωμα στο
κατάστρωμα, μας έδωσαν στη νοηματική να καταλάβουμε ότι θα πληρώναμε αποζημίωση για την αποκατάστασή του!
Και αδιαφόρησαν εντελώς για το αίμα που έτρεχε από
το κεφάλι μου, παρότι ήμουν κι εγώ σαν κι αυτούς. Αρίας
φυλής. Ναι, δε μου προσέφεραν τις λεγόμενες πρώτες βοήθειες με επίδεση των τραυμάτων μου. Θα υπέθεσαν σκέφτηκα ότι ήμουν Διστομίτης, και κακώς διέφυγα από τη
σφαγή του Διστόμου που πραγματοποίησαν οι ομοεθνείς
τους την αποφράδα ημέρα της 10ης Ιουνίου του 1944. Και
δεν άξιζα περίθαλψης.
Με το καΐκι βγήκα στη στεριά, δεν μπορούσα να συνεχίσω να δουλεύω.
Εκεί ο καλόγνωμος εκείνος άνθρωπος, ο Στέφανος ο
Ράλλης, που δούλευε ως επιστάτης, μου έδεσε τα τραύματα και μου είπε να περιμένω να με μεταφέρει με το φορτηγό αυτοκίνητο στην Αντίκυρα. Εγώ όμως το πήρα με τα πόδια και ξεχύθηκαν από πίσω μου τα διστομίτικα σκυλιά.
Μοιράστηκαν αίμα όπως φαίνεται, όπως τότε στη σφαγή.
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Το πρωί πήγα στην εκκλησία, άναψα ένα κερί μπροστά στην εικόνα της Παναγίας της Σωτήρας που με έσωσε από φρικτό θάνατο –ήταν βλέπετε 21η Νοεμβρίου– και
το βράδυ γύρισα πάλι στη δουλειά. «Ανάγκα γάρ και θεοί
πείθονται». Εγώ δεν ήμουνα Θεός. Έκτοτε κάθε χρόνο,
την ημέρα των Εισοδίων της Θεοτόκου, βρίσκομαι στην
εκκλησία.
Πέρασαν εξήντα χρόνια από τότε. Εν τω μεταξύ εγώ
από λούμπεν προλετάριος είχα αλλάξει κοινωνική τάξη,
είχα προαχθεί σε αστό τρομάρα μου, και είχα εγκατασταθεί μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Και την 21η Νοεμβρίου του
2015 κατά τα καθιερωμένα ξεκίνησα να πάω στην εκκλησία της Αναλήψεως για να ανάψω ένα κερί στη Χάρη της
Παναγίας.
Φυσούσε άγριος βαρδάρης. Όταν έφτασα λοιπόν στον
αριθμό 40 της οδού Πέτρου Συνδίκα, και αναστοχαζόμουνα τα συμβάντα στο γερμανικό πλοίο, αναπάντεχα
πέφτει μπροστά μου ουρανοκατέβατη και σκάζει στο πεζοδρόμιο μια γλάστρα. Χωρίς να χάσω τη διάθεσή μου,
γύρισα τα μάτια μου προς τον ουρανό, και αναφερόμενος νοερά προς τη Θεοτόκο της είπα: «Παναγία μου, μήπως μετάνιωσες που με έσωσες εκείνη τη νύχτα επάνω
στο πλοίο τον αμαρτωλό, και επιχειρείς τώρα να με εξαποστείλεις;»
Τι είχε γίνει; Ένας ανεύθυνος φιλανθής νεαρός είχε κρεμάσει έξω από το μπαλκόνι του, στον πέμπτο όροφο της
πολυκατοικίας, μια γλάστρα με λουλούδια, την οποία παρέσυρε ο βαρδάρης.
Πήγα στην εκκλησία, άναψα ένα κερί και είδα την Παναγία να μου χαμογελάει με συγκατάβαση, σαν να μου
λέει: «Τι είναι αυτά που σκέφτεσαι, Ανάργυρε; Πάντα θα
σε έχω υπό την Σκέπη μου».

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ
ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Η

Ένωση Αποφοίτων του Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει ότι το Εκκλησιαστικό Λύκειο Κορίνθου υπήρξε η συνέχεια της ένδοξης πορείας της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου.
Γι’ αυτό τον λόγο η Ένωσή μας άλλαξε και το Καταστατικό, για να συμπεριλάβει και τους αποφοίτους του στα
μέλη της. Δυστυχώς όμως, λίγοι απόφοιτοι του Λυκείου γράφτηκαν ως μέλη της Ένωσης. Το Δ.Σ. κάνει μια
ακόμα προσπάθεια: Βρήκαμε τις διευθύνσεις σας, αυτές που ίσχυαν κατά την περίοδο της φοίτησής σας στο
Λύκειο, και σας στείλαμε την εφημερίδα της Ένωσης με την ελπίδα να τη λάβετε ή, αν έχετε αλλάξει διεύθυνση, κάποια συγγενικά σας πρόσωπα να σας τη στείλουν. Εμείς ζητούμε από σας να μας γνωστοποιήσετε τις
ισχύουσες διευθύνσεις σας, για να σας στέλνουμε την εφημερίδα και να ενημερώνεστε σχετικά. Δεν απαιτούνται χρήματα και δεν έχετε κάποια άλλη υποχρέωση.
Περιμένουμε την ανταπόκρισή σας.

Ιούλιος 2017

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑ:
«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»
Στο τεύχος Νο 62 της τοπικής εφημερίδας Πολιτιστικό Βήμα Φενεού, η κα Ειρήνη Δ. Γαλάνη έγραψε ένα άρθρο με
θέμα «Ας χτίσει ο καθένας από εμάς μια Βασιλειάδα· μπορεί».
Σε κάθε δήμο υπάρχουν φυσικά κοινωνικές δομές οι οποίες βοηθούν τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκες. Μια από αυτές τις δομές –Βασιλειάδα– είναι τα Κοινωνικά Φροντιστήρια του Δήμου Κορινθίων, που στηρίζονται στον εθελοντισμό. Τα Κοινωνικά Φροντιστήρια, στο πλαίσιο των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση που
πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι νέοι και οι νέες μας, παρέχουν δωρεάν μαθήματα σε μαθητές όλων των τάξεων
γυμνασίου και λυκείου, που θέλουν να μορφωθούν και να σπουδάσουν, αλλά λόγω οικονομικής και κοινωνικής
κατάστασης δεν μπορούν να φοιτήσουν σε ιδιωτικά φροντιστήρια.
Τα Κοινωνικά Φροντιστήρια του Δήμου Κορινθίων δημιουργήθηκαν τον Οκτώβριο του 2012 με την πρωτοβουλία του συνταξιούχου Φυσικού Βλάση Ανδρικόπουλου, τελευταίου διευθυντή του Εκκλησιαστικού Λυκείου
Κορινθίας. Τα Κοινωνικά Φροντιστήρια οργανώθηκαν και λειτούργησαν από μια ομάδα συνταξιούχων καθηγητών κατόπιν συνεννοήσεως με τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό και είναι τα μοναδικά στη χώρα μας που λειτουργούν πέντε συνεχόμενα χρόνια με άριστη οργάνωση κάνοντας πράξη το σύνθημα «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», με τρανή απόδειξη τις επιτυχίες στις Πανελλαδικές εξετάσεις με ποσοστά επιτυχίας 65-77%.
Το 2016 πέρασαν σε ΑΕΙ-ΤΕΙ 21 μαθητές, οι οποίοι βραβεύτηκαν στην εκδήλωση κοπής της πίτας μας (13/2/2017)
από τον Δήμαρχο Κορινθίων. Εκφωνήθηκε παραινετικός λόγος από τον πρώην καθηγητή Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κο Αριστείδη Ν. Δουλαβέρα.
Τα κριτήρια για την εγγραφή ενός μαθητή είναι κοινωνικά και οικονομικά. Σας παραθέτουμε κάποια από τα
στοιχεία μας για τη λειτουργία του φροντιστηρίου μας.
2012-13

δίδαξαν

33

καθηγητές

φοίτησαν

187

μαθητές

2013-14

»

48

»

»

277

»

2014-15

»

53

»

»

338

»

2015-16

»

43

»

»

244

»

2016-17

»

44

»

»

236

»

ΣΥΝΟΛΟ

»

221

»

»

1.282

»

Από τα στοιχεία που σας παραθέτουμε, φαίνεται ότι ωφελήθηκαν πάνω από 1.200 οικονομικά αδύναμες οικογένειες.
Οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης είναι πτυχιούχοι όλων των ειδικοτήτων και
σε ποσοστό 90% άνεργοι και αδιόριστοι, οι οποίοι προσφέρουν έργο εθελοντικά και με αγάπη. Διδάσκουν από
την έδρα αποκτώντας εμπειρία, παρακολουθώντας σεμινάρια διδακτικής και συμβουλευτικής, στοιχεία σημαντικά για το βιογραφικό τους και χρήσιμα για το μέλλον τους. Επιπλέον, υπάρχει συνεργασία του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κορίνθου και του Κοινωνικού Φροντιστηρίου ώστε να
κάνουν την πρακτική τους άσκηση τελειόφοιτοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Ένας επιπλέον στόχος μας είναι η δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης στα φροντιστήριά μας, με εξωσχολικά
βοηθήματα, για τους μαθητές λυκείου. Όποιος μπορεί να συμβάλει με τη δωρεά βοηθητικών βιβλίων είναι ευπρόσδεκτος να συνδράμει στην προσπάθειά μας και ιδίως οι μαθητές μπορούν να μας χαρίσουν κάποια από τα
ήδη χρησιμοποιημένα βοηθήματά τους, τα οποία δεν τους χρειάζονται πλέον (για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Βλάση Ανδρικόπουλο στο τηλ: 6979865549), καθώς το κόστος αγοράς βοηθημάτων υπερβαίνει τις οικονομικές μας δυνατότητες.
Εν κατακλείδι, μπορούμε να δημιουργήσουμε γύρω μας μια Βασιλειάδα μικρή ή μεγάλη βοηθώντας πρωτίστως τους εαυτούς μας και μετά τους συνανθρώπους μας.
30/5/2017

Η Σ Τ Η Λ Η ΤΩΝ ΑΠ Ο Φ ΟΙ ΤΩΝ
«Όσοι Πνεύματι Θεού άγονται, ούτοι εισίν υιοί Θεού· ου γαρ ελάβετε πνεύμα δου
λείας εις φόβον, αλλ’ ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, εν ώ κράζομεν αββά ο Πατήρ. Αυτό
το Πνεύμα συμμαρτυρεί τω πνεύματι ημών, ότι εσμέν τέκνα Θεού, ει δε τέκνα και
κληρονόμοι, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού…»
(Ρωμ. η΄14-17)

Σ’ αυτή τη σελίδα μπορεί κάθε μέλος της Ένωσης να στέλνει τις συνεργασίες του για δημοσίευση. Εφόσον είναι εφικτό,
μπορούν να στέλνουν τα κείμενά τους σε δισκέτα υπολογιστή ή σε CD ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkal8645@gmail.
com. Εννοείται βέβαια ότι λόγω στενότητας του χώρου οι επιστολές σας θα πρέπει να έχουν μειωμένη έκταση (έως 300
λέξεις). Με μεγάλη μας χαρά θα δεχόμαστε υποδείξεις και προτάσεις σας για τη βελτίωση της ύλης και την καλύτερη
εξυπηρέτηση των σκοπών της ΕΝΩΣΗΣ μας.
Ζητούμε συγγνώμη που, λόγω πληθώρας ύλης, δεν μπορέσαμε να δημοσιεύσουμε όλες τις συνεργασίες που στάλθηκαν.
Αυτές θα δημοσιευθούν σε επόμενα φύλλα.
Μπορείτε να στέλνετε τις επιστολές σας στο ΦΑΞ 210 2819550 ή στην ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 52057 τ.κ.

Ονειρεμένη μούσα
Δημοσιευμένο την 2-3-1958 ποίημα του Γιάννη Κουτσούκου,
διπλ. Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου, από τη μαθητική εποχή, στην εφημερίδα ΝΕΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Σ

το πιο κάτω ποίημα διαφαίνεται ένα πνευματικό ταξίδι στην έμπνευση και στην ανθρώπινη πνευματική
υπέρβαση, που μοιάζει σαν ονειρεμένο και ονειροπόλο,
είναι όμως πρακτικό και διορατικό. Ήταν ήδη αυθόρμητο
σαν προγραμματισμένο εκ των προτέρων μέσα στη συνείδηση του γράφοντος το έτος 1958 χωρίς την παρέμβασή του με κάποια θέληση ή λογική του διαδικασία. Εκφράζει τον ιδεαλισμό και την επιθυμία μιας ανώτερης πνευματικής εμπειρίας ενός δεκαεπτάχρονου τότε μαθητή του
λυκείου. Oι συμβολικές λογοτεχνικές έννοιες Μούσα,
Θεά κ.λπ. παραπέμπουν στο θείον υπερβατικό (Τριαδικό
Θεό). Πολλές φορές στο ποίημα αυτό των μαθητικών χρόνων του 1958 τα νοήματα και οι λέξεις έβγαιναν μόνα τους
και καταγράφονταν εντελώς αυθόρμητα, χωρίς να προσπαθήσει ο γράφων να ελέγξει ή να παρεμποδίσει την
πνευματική αυτή ροή.
Τη σχετική και συμβολική συγγένεια μερικών νοημάτων του ποιήματος αυτού με τη νηπτική θεωρία των ορθόδοξων φιλοκαλικών κειμένων και του προφητικού βιβλίου
της Αποκάλυψης ανακαλύπτω και αντιστοιχώ με έκπληξη
για πρώτη φορά σήμερα –έπειτα από εξήντα περίπου χρόνια– μια και το έτος 1958 που έγραψα αυτούς τους στίχους
είχα άγνοια των ιερών αυτών κειμένων. Από το κείμενο
του ποιήματος προκύπτουν έννοιες ως ένα συμβολικό
προοίμιο της κατά χάριν θεώσεως και μια επιθυμία της πνευματικής κλίμακας για πνευματική ανάβαση. Κάτι τέτοια
στοιχεία, όχι πάντα κατανοητά στον καθένα, έχει το κείμενο του ποιήματος, τα οποία θα αναλύσουμε.
Ο πρώτος στίχος στην πρώτη στροφή του ποιήματος

εκφράζει την ευχή όπως το θείον υπερβατικό –στο κείμενο εκφράζεται με τη λέξη θεά– συντροφεύσει τον γράφοντα σε ένα πνευματικό ξεκίνημα (λυκαυγές ροδόπλαστο),
το οποίο θα είναι τόσο ιδανικό και όμορφο, όπως είναι τα
αγνά και φυσικά χρώματα της κροκόπεπλης αυγής, τα
οποία εμφανίζονται στο σύντομο χρονικό διάστημα μεταξύ του τελευταίου πρωινού αστεριού –του Αυγερινού– και
της ανατολής του Ηλίου. Στις υπόλοιπες τρεις σειρές της
ίδιας πρώτης στροφής διακρίνεται επίσης η ευχή, όπως οι
ευγενικοί πόθοι ζυμωθούν με το πικρό το δάκρυ. Η συμβολική αυτή έκφραση στο ποίημα παραπέμπει στη λεγομένη θεία κατάνυξη. Επίσης γίνεται επίκληση της γνωστής
στην ορθόδοξη νηπτική θεωρία χαρμολύπης ή του χαροποιού πένθους. Αυτό εκφράζεται με τον συγκερασμό των
δύο αντιθέτων λέξεων του κειμένου, πόνος και χαρά. Τέλος, στην ίδια στροφή εκφράζεται ο πανανθρώπινος χαρακτήρας (σε όλα της γης τα μάκρη) των πιο πάνω φιλοκαλικών, νηπτικών εννοιών, δηλαδή του χαροποιού πένθους, της χαρμολύπης και της θείας κατάνυξης.
Στη δεύτερη στροφή αρχίζει η αναμενόμενη για κάθε
πνευματικό άνθρωπο –που ζει αναγκαστικά σε μια υλιστική κοινωνία– περιπλάνηση (πλανιέμαι ανεμόδαρτος)
και η καθημερινή ζαλάδα σε μια εποχή της σύγχυσης των
αξιών και των ιδανικών. Τα πνευματικά στηρίγματα στις
τρικυμίες και στις μπόρες αυτές (τρικυμιές και μπόρες
καταφοβερές) είναι, σύμφωνα με το ποίημα, η κρυφή ελπίδα που πηγάζει από το θείον υπερβατικό (Θεό), την
οποία ελπίδα ο γράφων κρατάει σαν φυλαχτό τρισάγιο. Η
ελπίδα αυτή δίνει χαρά για την αντιμετώπιση των αντι-

Η ΣΤ Η Λ Η Τ Ω Ν ΑΠ Ο Φ ΟΙ ΤΩΝ
ξοοτήτων, αλλά υπάρχουν και ανθρώπινες
στιγμές αδυναμίας που ο άνθρωπος χάνει και
το κουράγιο μέσα στην καρδιά του (χωρίς
καρδιάς κουράγιο).
Στην τρίτη στροφή οι δοκιμασίες και οι
πειρασμοί –ζώντας σε μια υλική καθημερινότητα, όπου η ύλη μάχεται το πνεύμα– γίνονται πιο έντονοι (ψυχικά και σωματικά πάθη). Αποτέλεσμα αυτού είναι η ιερή φλόγα –
κατά χάριν συμμετοχή στις άκτιστες ενέργειες
του Τριαδικού Θεού και η κατά χάριν θέωση–
να τρεμοσβήνει και η ελπίδα να σκοτεινιάζει.
Η νοσταλγία του θεϊκού πνευματικού φωτός
(νόστος ηλιαχτίδας) είναι εκείνη που μπορεί
να ξεδιαλύνει το πνευματικά σκοτάδια της
ψυχής και πρέπει να βαστήξει γερά τον πνευματικό αγώνα για την κατά χάριν θέωση της
ανθρώπινης ύπαρξης (βάστα γερά, κακότυχη καρδιά, την νόστο ηλιαχτίδας).
Στην τέταρτη και πέμπτη στροφή η κοσμικοποίηση της πίστης, η αποστασία, τα αντίθεα νομοθετήματα, η αναγνώριση όχι της καθάρσεως των παθών, αλλά των παρά φύση παθών κ.λπ. έρχονται σαν μια μόδα (στάζει της
μόδας η πληγή) και σαν μια μεγάλη φουρτούνα μέσα στο πέλαγος. Το αντίδοτο είναι
για όποιον το αντέξει η διατήρηση της πίστης
και η ζωή κοντά στον Θεό (Σ’ έχω στο πλάι
μου, θεά, και δεν με νοιάζ’ η τρικυμιά).
Στις τρεις τελευταίες στροφές για όσους
άντεξαν την πνευματική φουρτούνα έρχεται
η γαλήνη, η λύτρωση, η δικαίωση και το πνευματικό φως με την κατά χάριν θέωση. Οι αντίστοιχες συμβολικές εκφράσεις στο ποίημα
αυτό ενός δεκαεπτάχρονου μαθητή λυκείου
του έτους 1958 είναι οι εξής: Για δες μια ξαστερότητα… χύνεται φως πλημμυριστό.
Παύει και η φουρτούνα! Θεά, πάρεμ’ αγκάλη σου κι ανέβασμε στα άνω. Πώς ζω έτσι
πανεύτυχα; Νοσταλγική μαγεία, πάρε μου
όλα τα αγαθά κι άσε μου τα βιβλία.
* Το ποίημα αυτό γράφτηκε στις 26.2.1958 και δημοσιεύθηκε στις 2-3-1958 στην κορινθιακή εφημερίδα
ΝΕΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ.
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Ο Φωτεινός Φάρος της Ορθοδοξίας…
Του Αλέξανδρου Χρήστου Παπαδά

Ο

εφετινός πανηγυρικός εορτασμός της μεγαλομάρτυρος και ισαποστόλου Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος στο παρεκκλήσιο της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, όπου τιμάται η Αγία, έγινε με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια. Οι προσκυνητές κατέκλυσαν τον
Ιερό Χώρο με κατάνυξη και πνευματική ανάταση!
Οι λόγοι πολύ σημαντικοί:
Με απόφαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου και έπειτα από σειρά μεγάλων έργων, ο Ιερός Ναός
της Αγίας Φωτεινής και ο ευρύτερος περιβάλλων χώρος
επεκτάθηκαν, ανακαινίσθηκαν και συντηρήθηκαν εσωτερικά και εξωτερικά. Ήταν αναγκαία και επείγουσα παρέμβαση λόγω των επιδεινώσεων και πρόληψης μη αναστρέψιμων ζημιών. Θαυμαστό αποτέλεσμα, ο «νέος», περικαλλής, ελκυστικός και κατανυκτικός ιερός ναός, να αγιάζει
και να κοσμεί τον ιερό χώρο και την Κορινθία.
Μεγάλη ευλογία ήταν και η μεταφορά των ιερών λειψάνων της Αγίας Φωτεινής στον ιερό ναό, για αγιασμό
και προσκύνηση και ευλογία των προσκυνητών. Ο Προηγούμενος κ. Βασίλειος (Γοντικάκης), με τη σεπτή συνοδεία των μοναχών της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους
(όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα), με μεγάλη αγάπη
ήταν εκεί με το εκκλησίασμα όλες τις ημέρες της εορτής.
Τα μέλη της δραστήριας Ενώσεως Αποφοίτων Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου ανέκαθεν τιμούν ανελλιπώς
κάθε έτος την εορτή της πανηγύρεως του Ιερού Ναού της
Αγίας Φωτεινής. Και αυτό διότι όταν λειτουργούσε η Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου, λειτουργούσε και ο ιερός
ναός καθημερινά, ως τόπος προσευχής και εκκλησιασμού,
και η Αγία ήταν η σκέπη και προστάτις τους. Δεν την ξεχνούν οι ιεροσπουδαστές, γιατί ήταν ο «φάρος» που τους

οδηγούσε στις καθημερινές αναζητήσεις τους. Ήταν η «δική» τους Αγία, ήταν η καταφυγή τους! Δεν τους εγκατέλειψε ποτέ! Δεν ήμουν ιεροσπουδαστής, αλλά γνωρίζω πολύ
καλά. Τρία μέλη της οικογένειάς μου υπήρξαν ιεροσπουδαστές, επί μακαριστών επισκόπων Κορίνθου Δαμασκηνού, Μιχαήλ και Προκοπίου. Χρόνια τώρα μετέχω στις δραστηριότητες της Ενώσεως. Γνωρίζω και ζω τις συγκινήσεις,
τους προβληματισμούς, τους πόνους, τους πόθους και τις
ανησυχίες τους για την «τροφό» μητέρα, τη Σχολή τους!
Εφέτος ο πανάγαθος Θεός μας τους χάρισε μεγάλη χαρά! Έζησαν και εκκλησιάσθηκαν στην Αγία Φωτεινή όπως
τότε… που πήγαν μικρά παιδιά, έφυγαν ώριμοι άνδρες και
τώρα μεγαλύτεροι, διαπρεπείς επιστήμονες με προσφορά
στην κοινωνία, όπως κάθε χρόνο με ευλάβεια και συγκίνηση, στην Αγία Φωτεινή που έλαμπε ανανεωμένη! Με αγαλλίαση έχαιραν και με απερίγραπτα συναισθήματα παρακαλούσαν την Αγία τους για τη σκέπη της και τις πρεσβείες
της για όλα! Για όλα όσα συμβαίνουν και μας προβληματίζουν στην πατρίδα μας. Παρακαλούσαν να πρεσβεύει η Αγία
της Σχολής για να διασωθεί η πίστη μας, τα άγια και τα ιερά! Οι ιεροί ναοί μας, η θρησκεία μας, η Ελλάδα μας!
Ζούμε πρωτόγνωρα γεγονότα και πιστεύω ότι η Αγία
Φωτεινή θα βοηθήσει με τις πρεσβείες της. Έτσι λοιπόν ο
ιερός ναός της θα φωτίζει αιώνια, ως άσβεστος φωτεινός
φάρος της Ορθοδοξίας, και το συγκρότημα των εγκαταστάσεων της παλαιάς Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου
θα ξαναγίνει το υπήνεμο λιμάνι των χειμαζομένων. Εάν αξιοποιηθεί κατάλληλα, και είμαι βέβαιος ότι ο φωτισμένος Μητροπολίτης μας το έχει στον νου του, θα γίνει και πάλι προπύργιο για τη διάσωση και διάδοση της ορθοδόξου θρησκείας μας.

Η υπερήφανη απάντηση του Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου στον Μωάμεθ τον Πορθητή
Απαρτίσας ουν ο Μωάμεθ τα πάντα ως αυτώ εδόκει καλώς
έπεμψεν ένδον λέγων τω βασιλεί· γίνωσκε τα του πολέμου
ήδη απηρτίσθαι… Τι λέγεις; Βούλει καταλιπείν την πόλιν
και απελθείν ένθα και βούλει μετά των σων αρχόντων και
των υπαρχόντων αυτοίς, καταλιπών τον δήμον αζήμιον είναι και παρ’ ημών και παρά σου, ή αντιστήναι και συν τη
ζωή και τα υπάρχοντα απολέσεις, συ τε και οι μετά σου, ο
δε δήμος αιχμαλωτισθείς παρά των Τούρκων διασπαρώσιν
εν πάση τη γη.
Ο βασιλεύς δε απεκρίνατο συν τη συγκλήτω· ει μεν βού-

λει, καθώς και οι πατέρες σου έζησαν, ειρηνικώς συν ημίν
συνζήσαι και συ, τω Θεώ χάρις. Εκείνοι γαρ τους εμούς γονείς ως πατέρας ελόγιζον και ούτως ετίμων, την δε πόλιν
ταύτην ως πατρίδα. Και γαρ εν καιρώ περιστάσεως άπαντες εντός αυτής εισιόντες εσώθησαν και ουδείς ο ανισταίνων εμακροβίω…
Το δε την πόλιν σοι δούναι ούτ’ εμόν εστιν ούτ’ άλλου των
κατοικούντων εν ταύτη· κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών.
Δούκα Ιστορία 280, 39
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Το πατρικό μας σπίτι
Του Γιώργου Α. Φωτόπουλου

Γ

ια τη σκέψη, και προπάντων για το αίσθημά μας, το
πατρικό μας σπίτι είναι κάτι περισσότερο, κάτι άλλο
από μια υλική κατασκευή που μας στέγασε, που μας παρείχε προστασία και ευκολίες. Είναι φυσικός χώρος. Τόπος οικείος, που μέσα στα όρια και στο κλίμα του χώρεσε
μια παιδική ζωή, γεννήθηκε, χάρηκε και πόνεσε. Είναι η
βιολογική μας ρίζα, η οικογένεια, οι γονείς και τ’ αδέλφια
μας. Η ατμόσφαιρά του, η μυρωδιά του είναι φορτισμένες
από εμπειρίες και συγκινήσεις, από σταθμητά και αστάθμητα πράγματα, που σχετίζονται με τον εσωτερικό πυρήνα του εαυτού μας. Γι’ αυτό και για μας που το εγκαταλείψαμε είναι μεγάλη η λαχτάρα να δούμε «καπνόν αναθρώσκοντα».
Σπαράζουν από πόνο όσοι το αντικρίσουν ερειπωμένο
και γκρεμισμένο. Όσοι έχασαν το πατρικό τους σπίτι νιώθουν το αίσθημα του κενού. Κάτι άδειασε μέσα τους. Κάτι
λείπει, που τίποτα δεν μπορεί να το αναπληρώσει. Είναι οι
φερέοικοι που μοιάζουν με πλοίο που δέρνεται στο πέλαγος και δεν έχει πού να αγκυροβολήσει… Στη μνήμη τους
μια σειρά λατρευτικών πράξεων τους συνοδεύει, που τελούνταν μέσα στο χαμένο τους σπίτι. Είναι εκείνες που συνδέονται με τα πιο βασικά, μεγάλα γεγονότα της ζωής τους:
τη γέννηση, την αναγνώριση και την ονοματοθεσία, τον
γάμο, την κηδεία των προσφιλών προσώπων.
Όταν επισκεπτόμαστε το πατρικό μας σπίτι, ποτέ δεν
είμαστε μόνοι, ακόμα κι αν δε βρίσκεται κανείς κοντά μας.
Συντροφευόμαστε από τα αντικείμενα και τις εικόνες του,
από τις αναμνήσεις, την άυλη παρουσία των αγαπημένων
μας προσώπων που έζησαν μαζί μας και άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη τους, από τα περιστατικά της προσωπικής μας
ζωής που διαδραματίστηκαν μέσα στον τόσο οικείο χώρο. «Μόνος» γίνεται ο άνθρωπος είτε στην πολυκοσμία
του ξενοδοχείου είτε μέσα στο οικοδόμημα όπου συγκατοικεί με άλλους πολλούς (ακόμα και στενούς συγγενείς),
όταν το σπίτι παύει να είναι γι’ αυτόν «ψυχικά γεμάτος»
χώρος, ιερός κι απαραβίαστος, και τον χρησιμοποιεί μόνο για να πλυθεί και να κοιμηθεί. Αυτή είναι η χειρότερη
ερημιά που μπορεί να βρει τον άνθρωπο.
Ο νόστος των ξενιτεμένων να επιστρέψουν στη γενέθλια γη, στο πατρικό σπίτι, είναι απαραίτητος. Μπορεί να
ευτυχούν εκεί που βρίσκονται, ο πόνος της γης τους όμως
αξερίζωτος απόμεινε στα σπλάχνα τους. Δεν υπάρχει πικρότερο ταξίδι από το ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Είναι
ομοίωμα θανάτου! Τη γη σου την αγαπάς σπαραχτικότερα, όταν δεν έχεις το δικαίωμα να την ξαναδείς. Και την
αγαπάς αναιμικότερα, όταν σου απαγορεύουν να την
εγκαταλείψεις, για να χαρείς τη χαρά του ταξιδιού και να

επιστρέψεις και πάλι. Το πατρικό μας σπίτι έρχεται από
πολύ μακριά. Είναι η αρχέγονη άμυνα που αποκρούει τις
φυσικές εναντιώσεις. Είναι η πρώτη συντροφιά, η οικείωση του ανθρώπου με τον άνθρωπο, η πρώτη αναλαμπή
καλοσύνης. Η ευεργετική ψευδαισθησία μιας μονιμότητας μέσα σε μια εφήμερη ζωή. Μια στάση που αναπαύει
τον οδοιπόρο. Γι’ αυτό πρέπει να το κρατάμε όρθιο· μην
το αφήσουμε να πέσει πριν πέσουμε εμείς.
Ο μεγάλος δάσκαλος της ελληνικής ποίησης, ο Κωστής Παλαμάς, μας άφησε στο παρακάτω ποίημά του το
συναισθηματικό άγγιγμα της ψυχής του για το πατρικό
του σπίτι:
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ
Το σπίτι που γεννήθηκα
Κι ας το πατούν οι ξένοι
Στοιχειό είναι και με προσκαλεί
Ψυχή και με προσμένει
Το σπίτι που γεννήθηκα
Ίδιο στην ίδια στράτα
Στα μάτια μου όλο υψώνεται
Και μ’ όλα του τα νιάτα
Το σπίτι ας του νοθέψαμε
Το σχήμα και το χρώμα
Κι ανόθευτο κι αχάλαστο
Με περιμένει ακόμα
Της πόρτας του η παλαιική
Κορόνα. Ω! Να η καμάρα!
Μόνο οι χορδές του λείπουνε
Για να γενεί κιθάρα
Να συνοδέψει του σπιτιού
τ’ ολόχαρο τραγούδι
πάω στη φωλιά, στη γλάστρα μου
στο πρωί μου, στο μαγνήτη
στη ζέστη της μητέρας μου
στο πατρικό άγιο σπίτι.
Υποκλινόμαστε στους απανταχού της Γης Έλληνες,
που μέσα στης ξενιτιάς τους ουρανοξύστες δεν άφησαν
τα παιδιά τους, τα ελληνόπουλα, να ξεχάσουν γλώσσα,
ντοπιολαλιά, ορθοδοξία και την απέραντη αγάπη προς
την Ελλάδα μας. Σ’ αυτούς ας είναι αφιέρωμα το ανωτέρω ποίημα του εθνικού μας ποιητή Κ. Παλαμά, γιατί σηκώνουν ψηλά το εθνικό μας λάβαρο και το τιμούν επάξια.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

Εκδρομή στα Μπίσια της Κορινθίας

1971, στο γήπεδο βόλεϊ της Σχολής εν ώρα διαλείμματος.
Όρθιοι από αριστερά: Τζαφέρογλου, Λιότσος, Ψύχος,
Δεδάκης. Καθιστοί: Αλεξανδρόπουλος, Κόρδας,
Παπαδάκης. Φωτογραφία: Πέτρος Κόρδας.

1964. Παρέλαση στην Κόρινθο. Σημαιοφόρος ο κ. Αθανάσιος Ψυχογιός.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

1957. Στην τραπεζαρία της Σχολής στα δύσκολα χρόνια.

1970. Από την εκδρομή μας στα Ίσθμια
περνώντας τον Ισθμό με το καραβάκι (ρυμουλκό).
Διακρίνονται από αριστερά: Πετράκος,
Δημητρακόπουλος, Κοτσουλώτος, Βάρσος, Ιωαννίδης,
Θεοδωρόπουλος, Δεδάκης, Σπυρίδων, Παπαχαντζής,
Αριανάς, Νανόπουλος, Παπαχρυσανθάκης,
Καλογερόπουλος, Κολοβέρος, Κεραμίδας,
Φιλιππόπουλος, Κόρδας, Τσαφέρογλου, Καρύδης,
Μαμασούλας. Καθηγητές: Παπασωτηρίου, Σταμάτουζας,
Κοτίτσας, Γαβαλάς, Βασιλόπουλος, Καλογερόπουλος.
Φωτογραφία: Πέτρος Κόρδας.

25η Μαρτίου 1971.
Η τελευταία παρέλαση της Σχολής μας.
Διακρίνονται: Κουσκουρής, Τσακούλιας, Ντόβας,
Κανελλόπουλος, Κόρδας, Κεραμίδας, Δεδάκης,
Παρασκευόπουλος (μαθητές Γ΄ τάξης).
Φωτογραφία: Πέτρος Κόρδας.
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ΓΛ Ω Σ ΣΟΠΑΘΕ Ι Ε Σ

Ποινικά – Δικαστικά
Άδει ο Κώστας Μπιλίρης

Τ

α δικαστήρια με τις ποινές και τις αποφάσεις τους
έχουν γεμίσει τις φυλακές καταδίκους, αλλά και την
ελληνική γλώσσα με ποινικές ορολογίες.
Θα παρακαλέσω να μη γίνεται νταβαντούρι για να
ακουστώ καθαρά. Α! Είπα νταβαντούρι και θυμήθηκα πως
η λέξη προέρχεται από το τουρκικό «τεβατούρ», που σημαίνει «πολλοί μάρτυρες στο δικαστήριο». Και βέβαια,
όταν έχουμε «τεβατούρ», δημιουργείται νταβαντούρι. Δηλαδή σύγχυση, θόρυβος, οχλοβοή.
Τι παθαίνει όποιος γίνεται γνωστός για κάτι αρνητικό, που θα τον συνοδεύει σαν ρετσινιά στη ζωή του; Στιγματίζεται. Το στιγμάτισμα στους αρχαίους ήταν μορφή τιμωρίας. Το «στίζω», δηλαδή στιγματίζω, σήμαινε «σημαδεύω τον εγκληματία». Και πιο συγκεκριμένα, του χαράσσω ένα σημάδι.
Πώς προκαλεί όποιος φέρνει αντίρρηση σε κάτι; «Να
μου τρυπήσεις τη μύτη». Μια από τις πιο συνηθισμένες
ποινές στο Βυζάντιο ήταν το κόψιμο ή το τρύπημα της
μύτης.
Τι συμβαίνει όταν σε περιγελούν, σε ειρωνεύονται και
σε γιουχάρουν; «Σε παίρνουν στο ψηλό». Το να σε πάρουν στο ψηλό στα βυζαντινά χρόνια ήταν μορφή τιμωρίας. Πολλούς καταδικασμένους κακοπράχτες ή ανατραπέντες αξιωματούχους τους παραλάμβανε ο όχλος, τους
πήγαινε σε τόπο υψηλό κοντά στη θάλασσα της Κωνσταντινούπολης, όπου τους γελοιοποιούσε. Έτσι, όταν
σε παίρνανε κάποιοι να σε πάνε στο υψηλό, σε «παίρνανε στο ψηλό».
Από ποινές ή αθωώσεις βυζαντινών και αργότερα οθωμανικών δικαστηρίων προήλθαν οι όροι «αποσβολωμένος» και «ασπροπρόσωπος». Τους καταδικασμένους, σε
κάποια φάση, τους διαπόμπευαν, βάφοντάς τους τα πρόσωπα με ασβόλη, δηλαδή καπνιά. Όσοι όμως αθωώνονταν γλίτωναν το μουτζούρωμα και έβγαιναν ασπροπρόσωποι.
Καταδικαστική πράξη και η σταύρωση. Όποιος σε ταλαιπωρεί σε σταυρώνει. «Αμάν! Τι πεισματάρης είναι αυτός! Με σταύρωσε!»
Πολλές και οι σχετικές απειλές. Θυμηθείτε πως το εδώλιο λέγεται και σκαμνί. Τι σου λέει όποιος επισύρει τη ρομφαία του νόμου; «Θα σε καθίσω στο σκαμνί». Κάποτε,
ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της δίκης, ήταν προσβλητικό να καθίσεις στο σκαμνί. Εθεωρείτο ατιμωτικό. Πολλοί βεβαίως περνούσαν στην αντεπίθεση με την προσφι-

λή δικαιολογία «της φυλακής τα σίδερα είναι για τους λεβέντες».
Και κάποιοι έφταναν στο έγκλημα προλαβαίνοντας
τους αντιπάλους τους, αφού «καλύτερα να σε πάρουν οι
χωροφύλακες παρά οι παπάδες».
Γνωστή απειλή το «θα φας ξύλο» ή «ξύλο που σου
χρειάζεται». Μερικοί την ανάγουν σε μεσαιωνικές περιόδους, όταν ειδικοί παιδαγωγοί έδερναν βασανιστικά τους
μαθητές τους. Όχι μόνο κάθε φορά που ατακτούσαν, αλλά και στην έναρξη του σχολικού έτους για λόγους προληπτικής διαπαιδαγώγησης. Προς γνώση και συμμόρφωση. Φαίνεται όμως πως οι απειλές αυτές ξεκινούν από την
αρχαία Ελλάδα. Κάποτε οι πρόγονοί μας έθεταν σε σωφρονιστική λειτουργία ένα όργανο που δέσμευε τα πόδια
των καταδίκων και το έλεγαν «ποδοκάκκη» ή «ξύλον».
Εμπλουτισμένη παραλλαγή αυτής της τιμωρίας είναι
και το «θα φας ξύλο μετά μουσικής». Θυμίζει ανάκριση με
μουσική επένδυση, ώστε να καλύπτονται οι κραυγές των
ανακρινομένων.
Καθημερινή απειλή των Νεοελλήνων είναι και το «πλάκωμα». «Θα σε πλακώσω στις γρήγορες» ή «θα πλακωθούμε» και διάφορα άλλα… πλακωτικά. Το «πλακώνω»
προήλθε από τις πλάκες που έθεταν κάποτε πάνω στον
καταδικασμένο προς βασανισμό.
Ρήμα που εκφράζει στέρηση της ελευθερίας είναι και
το «δεσμεύω», με όλα τα σχετικά του και τα παράγωγά
του. Όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη να πραγματοποιήσεις κάτι, δεσμεύεσαι. Κάποιος ενδέχεται να είναι δέσμιος
των παθών του. Ο παράλογος ή ο πολύ απαιτητικός είναι
για δέσιμο.
Μέσον για δέσιμο είναι και το σκοινί. Μέσον θανάτωσης των καταδικασμένων κακοποιών επί Τουρκοκρατίας
είναι το παλούκωμα. Δηλαδή ο ανασκολοπισμός. Γι’ αυτό και όποιος διασαλεύει την κοινωνική ευρυθμία είναι
του σκοινιού και του παλουκιού.
Από την ίδια εικόνα και το «παλουκώσου». Στον ανασκολοπισμό έμπηγαν το κάτω μέρος της σούβλας στο χώμα για να ακινητοποιήσουν τον καταδικασμένο. Οπότε το
«παλουκώσου», που λέμε σε κάποιον, σημαίνει «κάτσε ακίνητος».
Άλλη μια γνωστή απειλή είναι το «θα σε στήσω στον
τοίχο». Δε χρειάζεται να υπενθυμίσω από ποια καταδικαστική απόφαση προέρχεται. Την έχουν εφαρμόσει με υπερεπάρκεια οι χιτλερικοί στην Κατοχή.

Απρίλιος 2017 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου
Α! Μην ξεχάσω και τούτο. Οι φυλακές, λόγω συνθηκών, αποκαλούνται και κάτεργα. Εξομοίωση με τα «κάτεργα», δηλαδή τα πλοία όπου δούλευαν μέσα κατάδικοι.
Μόνιμη επιδίωξη των φυλακισμένων η δραπέτευση. Και
με οποιονδήποτε τρόπο. Κυρίως με έμμεσο, πονηρό και
παράνομο. Καταστάσεις και διαδικασίες που μας έδωσαν
την κατεργαριά και τους κατεργάρηδες.
Εδώ λέω να σταματήσω από φόβο μήπως σας κούρασα. Α, να το! Ρήμα καταδικαστικό και το «κουράζω-κουράζομαι». Το κουράζω σήμαινε κουρεύω και επιβαλλόταν
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ως ποινή σε κατηγορία παραπτωμάτων. Αυτό συνέβαινε
κυρίως… Αλλά άσε, μην το κουράζουμε…
Θα κλείσω το θέμα υπενθυμίζοντας ότι το ελάχιστο
σε οποιονδήποτε τομέα αποκαλείται ή χαρακτηρίζεται
«πταίσμα».
Και κάτι ακόμα. Η φράση «παρελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο» έχει νομική καταγωγή. Προέρχεται από το
ποτήριο με δηλητήριο που έδιναν στους καταδικασμένους
σε θάνατο.

Ψ Υ ΧΩ ΦΕ ΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
Του Σπύρου Μεσσηνιώτη, Θεολόγου-Νομικού

Η

πρώτη είναι η ταπείνωση: Αποτελεί το θεμέλιο για ένα σπίτι. Ψυχή χωρίς ταπείνωση είναι αδύνατο να προκόψει πνευματικά. Έσχατη ταπείνωση είναι η Γέννηση του Χριστού σ’ έναν βρόμικο στάβλο στη Βηθλεέμ! Όσες
ψυχές δεν έχουν ανάπαυση, ειρήνη και πνευματική γλυκύτητα, δεν έχουν μέσα τους ταπείνωση, δεν πρόκειται να σωθούν. Χωρίς ταπείνωση δε σημειώνεται προκοπή στο περιβάλλον. Μεγάλο το πρόβλημα!…
Η δεύτερη είναι η πραότητα: Ο πράος παραμένει σιωπηλός και ειρηνικός, διότι έχει ως πρότυπο τον Χριστό. Ο
Χριστός σε όλα τα μαρτύρια που υπέστη (προκλήσεις, ειρωνείες, γέλωτες, εμπαιγμούς, χλευασμούς, μαστιγώματα)
«εσιώπα»! Όντως ανυπέρβλητο μεγαλείο η πραότης για διδαχή και μίμηση.
Η τρίτη είναι η υπακοή: Ο Χριστός υπήρξε υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρικού, που είναι ο πλέον οδυνηρός και ατιμωτικός. Οι άνθρωποι υπακούουν στον Χριστό; Τα παιδιά υπακούουν στους γονείς; Οι μαθητές στους
χριστιανούς δασκάλους; Οι μοναχοί στους ηγουμένους; Οι στρατιώτες στους αξιωματικούς; Τα πνευματικά τέκνα
στους πνευματικούς πατέρες;
Η τέταρτη είναι η αγνότητα: Ο Παύλος διδάσκει τον Τιμόθεο να είναι αγνός. Όπως ο χρυσός λάμπει σαν τον ήλιο,
έτσι πρέπει να λάμπει και η αγνότητα σε νέους, νέες, γέροντες και γενικά σε κάθε ηλικία.
Η αμαρτία στη ζωή είναι δυστυχία και οδηγεί στην αιώνια κόλαση. Αντιθέτως, οι τέσσερις αναφερόμενες διδαχές
είναι οι λαμπροί στολισμοί της ψυχής που οδηγούν στη βασιλεία του Θεού.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ε

πειδή δεχόμαστε τηλεφωνικά μηνύματα συμμαθητών-αποφοίτων της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου
που κατοικούν στο εξωτερικό και επιθυμούν να ενημερώνονται σχετικά με την πορεία της Ένωσής μας από
τη ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ, τους πληροφορούμε ότι δεν είναι ανάγκη να μας ζητούν να τους στείλουμε την
εφημερίδα μας. Μπορούν να τη διαβάζουν πλέον ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.eask.gr.
Επίσης μπορούν να διαβάζουν και το λεύκωμά μας και άλλες ειδήσεις στο εκκλησιαστικη σχολη κορινθου.

ΕΠ ΙΚ Α Ι ΡΑ Θ Ε ΜΑΤΑ
AN HMOYN AΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ
Του Δημ. Λ. Δρίτσα, Δρος Θεολογίας

Α

ν ήμουν… αστροναύτης, θα κοίταζα τη Γη με ευγνωμοσύνη και θα έκαμα μερικές σκέψεις…
Κάνοντας τον περίπατο στο Διάστημα, θα έστελνα στη
Γη ένα μήνυμα αγάπης. Γιατί; Διότι αυτή είναι η μεγάλη
μας μάνα, η αστείρευτη τροφοδότρα ζωής. Ανάμεσα
στ’ αναρίθμητα αστέρια, η Γη ξεχωρίζει με τη μοναδικότητά της. Σ’ αυτήν μόνον εδόθη το προνόμιο να φιλοξενεί το στολίδι της δημιουργίας, τον άνθρωπο. Αλήθεια,
ποιο άλλο αστέρι ποτίστηκε με δάκρυα; Μόνο με το χώμα της ανακατεύθηκε ο ανθρώπινος πόνος, που στάζει
σαν διαμάντι από την καρδιά του. Στη Γη επάνω χύθηκε
ο ιδρώτας και το αίμα του ανθρώπου, που αγωνίζεται για
την ελευθερία, για την αγάπη, για την τιμή. Το σχήμα της
κλείνει μέσα του αναστεναγμούς και γέλια, δάκρυα χαράς και σκιρτήματα ψυχικά. Η Γη είναι το κατώφλι στα
αρχοντοπάλατα του σύμπαντος, η Γη είναι το εργαστήρι
του ανθρώπου, είναι το αναγκαίο πέρασμά του από τη ζωή
στην αθανασία.
Πώς ήταν δυνατόν να υπάρχει τόσος πλούτος και τόση ομορφιά, χωρίς να υπάρχει κάποιος να τα απολαμβάνει; Αλήθεια! Σκεφτείτε, αν μπορείτε, μιαν άνοιξη, γεμάτη φως κι ομορφιά, χωρίς τον άνθρωπο! Η ανοιξιάτικη
σκηνογραφία θα ήταν η πένθιμη. Συμφωνία της ανθρώπινης απουσίας.
Άνθρωπε ονειροπόλε και ανικανοποίητε! Είσαι γέννημα του ουρανού και της Γης.
Ζητάς το απόλυτο, κυνηγάς το τέλειο, ελπίζεις στο
άγνωστο, απολαμβάνεις τη γλύκα της προσδοκίας. Έγινες ταξιδευτής του Διαστήματος και καβαλάρης των

άστρων. Μα όπου κι αν βρίσκεσαι, μη λησμονείς τη σπιτονοικοκυρά σου, την πρώτη και μεγάλη σου μάνα! Γράψε της έναν στίχο με το αίμα της καρδιάς σου, ψάλε της
έναν ύμνο ευγνωμοσύνης. Αυτή σε έθρεψε με το αίμα
της, σε έντυσε με τα πλουμιστά στολίδια της, αυτή σε
συντρόφεψε στη μοναξιά σου με τον απόηχο των κυμάτων και με το θρόισμα των φύλλων. Σε δέχτηκε στην
αγκαλιά της και άκουσε με εμπιστοσύνη τα μυστικά σου.
Αυτή ένιωσε τους χτύπους της καρδιάς σου και έκλαψε
μαζί σου στη χαρά και στη λύπη. Μην της αρνηθείς το
στερνό φιλί σου. Είσαι ο πρωτότοκος και μοναχογιός
της. Επάνω στο μωσαϊκό της Γης αποθαυμάζουμε το μοναδικό ταλέντο του Μεγάλου Καλλιτέχνη. Στη συμφωνία της ζωής του σύμπαντος η φωνή της Γης ακούγεται
σαν σολίστ. Η Γη είναι ο άξονας της παγκόσμιας ζωής.
Στη Γη επαναλαμβάνονται καθημερινά τα μικρά θαύματα της ζωής. Σ’ αυτή τη χωμάτινη σφαίρα έστειλε ο Θεός
το μοναχοπαίδι της αγάπης Του, για να μάθει τον άνθρωπο ν’ αγαπά.
Στο πανηγύρι της ανθρώπινης ζωής, η Γη προσφέρει
πλουσιοπάροχα τα δώρα της. Σ’ αυτήν μόνον στήθηκαν
οι βωμοί των θεών και το χώμα της ζυμώθηκε με τον ανθρώπινο ιδρώτα. Στη ράχη της περπάτησαν ηρωικές μορφές του πνεύματος και της λεβεντιάς. Δεν αρνούμεθα τον
επιστημονικό πειραματισμό και την πρόοδο. Απλώς στρέφουμε το βλέμμα μας με ρομαντισμό κι ευγνωμοσύνη προς
τη Γη. Τη χαιρετούμε με νοσταλγία και τραγουδάμε μαζί
της την πολυφωνική συμφωνία της Αγάπης στον Μεγάλο Καλλιτέχνη του Σύμπαντος.

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

καλό καλοκαίρι!

