
Τὸ προνόμιο αὐτῆς τῆς ὁμιλίας, ποὺ 
ἀνέλαβα νὰ κάνω γιὰ τὸν μακα-

ριστὸ Διευθυντή Ἐμμανουήλ Φαρδού-
λη, εἶναι ὅτι δὲν στηρίζεται τόσο σὲ 
γραπτὲς πηγές, ὅσο σὲ προφορικές. Ὁ 
τιμώμενος ἔζησε σὲ ἐποχὴ, ποὺ δὲν 
γράφανε πολλά. Ἦταν, ὅμως, καὶ ὁ 
ἴδιος, παρὰ τὸν «ἐκρηκτικό» του, ἐξω-
τερικὰ, χαρακτήρα, πολὺ κλειστὸς 
στὴν εὔκολη προβολή, σ’ αὐτὴν τὴν 
ἀσθένεια καὶ τὸ σαράκι τῆς ἐποχῆς. 
Ἦταν ἄνθρωπος τῆς σιωπῆς. Ἄνθρω-
πος, μᾶλλον, τῆς ἐργώδους ἡσυχίας.

Γιὰ τὸν πατέρα καὶ δάσκαλο, λοι-
πόν, τὸν ἄγρυπνο φύλακα, τὸν ἀπόλυ-
τα δικό μας ἄνθρωπο, ποὺ μᾶς σφρά-
γισε, ποὺ μᾶς θεμελίωσε στὸ θεμέλιο 
τοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν 
Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, θὰ μιλήσω σή-
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Ἀπὸ τὴ ζωὴ ἑνὸς μεγάλου
(Ἐμμανουὴλ Ἠλ. Φαρδούλης)

Ομιλία του Πρωτ. Ἰωάννη Γ. Σκιαδαρέση, Ομότ. Καθηγητὴ Α.Π.Θ.  

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κορίνθου κ. Διονύσιε, οἰκοδεσπότη τῆς παρούσας σύναξης καὶ χαρᾶς,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα  Ὕδρας κ. Ἐφραίμ, πεφιλημένε μου ἀδελφέ, 
Σεβαστοὶ μου πατέρες, 
Ἀξιότιμοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν τῆς πόλης τῆς Κορίνθου, ποὺ εἶναι, ὥς ἕνα σημεῖο, καὶ δική μας πόλη,
Πολὺ ἀγαπητά μου μέλη τῆς οἰκογένειας τοῦ σήμερα τιμωμένου,   
Πολυσέβαστέ μου Δάσκαλε κ. Φώτη Σταματόπουλε,
Ἀγαπητοί φίλοι, ποὺ ἤλθατε ἀπὸ μακριὰ γιὰ νὰ τιμήσουμε ὅλοι μαζὶ τὸν κοινό δάσκαλο,
Ἀγαπητοί μου συμμαθητές, 
Κυρίες καὶ κύριοι, 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
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μερα. Χωρὶς στόμφο καὶ ἐπιστημονισμό. Καὶ ἐπί πλέον θὰ 
πῶ πολὺ λίγα. Θὰ ἀφήσω τὰ περισσότερα, ἴσως, γιὰ ἄλλη 
φορά. Καὶ μὲ ἄλλο σκοπό.

Θὰ μιλήσω μεταφέροντας αὐτὰ ποὺ λέει ἡ λαλοῦσα 
μνήμη καὶ συνείδηση. Ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ὁμολογεῖ ὁ οἰκογε-
νειακός του περίγυρος. Δυστυχῶς ὄχι ἡ σύζυγός του, ἡ 
ἁγιασμένη ἀρχόντισα Ἀγγελική, γιατὶ κοιμήθηκε τὸ 1996. 
Ἀλλὰ ἀπὸ ὅ,τι συνέλεξα, σὰν μέλισσα, ἀπὸ τὰ ἕξι παιδιά: 
Τὸν Ἠλία, τὸν Παῦλο, τὸν ἱερομόναχο π. Χαράλαμπο 
(πρώην Ἀντώνη), τὸν Γιάννη, τὴν ἀδελφὴ Στεφανία 
(πρώην Καλλιόπη) καὶ τὴ Μαρία, παιδιὰ τῆς Ἀγγελικῆς 
καὶ τοῦ Ἐμμανουὴλ Φαρδούλη. Ἀφιερωμένα ἢ Οἰκογε-
νειάρχες πιὰ. Μὲ ἐπιτυχίες. Θὰ ἔλεγα: Μὲ ἄρωμα εὐσέ-
βειας Ἀγγελικῆς καὶ  Ἐμμανουὴλ Φαρδούλη. Στὸν δρόμο 
τῆς ἁγιότητας. 

Ἐπειτα ἀπὸ τὸν μεγάλο, εὐρύτερο περίγυρό του. Τοὺς 
πολυπληθεῖς μαθητές του. Τοὺς πολλοὺς καθηγητὲς, μὲ 
τοὺς ὁποίους συνεργάστηκε. Ἐδῶ κατατάσσεται καὶ ὁ Φώ-
της ὁ Σταματόπουλος, ὁ πολυσέβαστός μας Καθηγητής, 
«τὸ στερνοπούλι» τῶν Καθηγητῶν, ποὺ παίζει τὸν ρόλο 
τοῦ ἀγαπημένου μαθητῆ τοῦ Κυρίου, τοῦ  Ἰωάννη. Συν-
δέει καὶ ὁμολογεῖ γιὰ δυὸ γενιὲς ἀνθρώπων.

Ἐξομολογοῦμαι ὅτι προσεγγίζω τὸ πρόσωπο αὐτὸ μὲ 

σεβασμὸ καὶ δέος. Καλύτερα, μὲ ἱερότητα, ὡσὰν νὰ πρό-
κειται γιὰ πρόσωπο ἁγίου. Καὶ θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργο κάπο-
τε νὰ ἐκλείψει τὸ «ὡσὰν», ποὺ χρησιμοποίησα. Καὶ νὰ 
μιλᾶμε μόνο γιὰ ἅγιο.

Ὅλοι καὶ ὅλα στὸν χῶρο αὐτὸ μιλοῦν γιὰ τὸν Φαρδούλη.
Ὅλοι καὶ ὅλα σ’αὐτὸν ἐδῶ τὸν ἱερὸ χῶρο μᾶς τὸν θυμίζουν 
σήμερα. Ὅλοι καὶ ὅλα μὲ τὸν τρόπο τους φθέγγονται 
γι’ αὐτόν. Ἡ Ἁγία Φωτεινή, ἡ ζεστὴ φωλιά του. Ὁ μικρὸς 
Ναός, ὅπου συναγμένοι πανταχόθεν εἰς ἕν, γινόμασταν 
τότε, ὅπως καὶ σήμερα, ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, μὲ κέντρο 
τὴ θεία εὐχαριστία, ἡ ὁποία τὸν ἔτρεφε.

Οἱ σεβάσμιοι μητροπολίτες, ὁ οἰκοδεσπότης Ἅγιος Κο-
ρίνθου καὶ ὁ Ἅγιος Ὕδρας.

Ὁ πάντοτε ἀειθαλὴς δάσκαλός μας, ὁ Φώτης ὁ Σταμα-
τόπουλος, ποὺ ἐκπροσωπεῖ καὶ τοὺς δυὸ ἄλλους, τὸν πο-
λυσέβαστο καὶ πολιὸ κ. Ἰωάννη Σταυρόπουλο, τὸν μεγά-
λο ἀπόντα τῆς σημερινῆς σύναξης, καὶ τὸν π. Πατρίκιο 
Καλεώδη, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς Καθηγητές, ποὺ ἔχουν φύ-
γει ἀπὸ τὴ ζωὴ ἐτούτη νωρίτερα. 

Ἡ πλειάδα τῶν μαθητῶν του καὶ συμμαθητῶν μου, συ-
ναγμένοι πανταχόθεν. 

Τὸ κτήριο τῆς σεβασμίας Σχολῆς, ποὺ ἐκεῖνος κυριο-
λεκτικὰ ἀναμόρφωσε. 

Ὅλοι καὶ ὅλα, λοιπόν, φθέγγονται πολλαπλῶς γιὰ τὴν 
ἀκοίμητη παρουσία του, μέχρι τὶς 5 Φλεβάρη τοῦ 1969, 
ὅπου μετανάστευσε γιὰ τὴ χώρα τῶν ζώντων.

Κι ἐγὼ θὰ ἀρθρώσω κάτι γιὰ τὸν ἀείμνηστο. Θὰ ἀφή-
σω, ὅπως ἀνέφερα ἤδη, τὰ πολλὰ γιὰ ἄλλη περίπτωση.

Α΄ ΜΕΡΟΣ

Γεννήθηκε στὰ Κύθηρα
Ὁ  Ἐμμανούλ Φαρδούλης γεννήθηκε στα Κύθηρα τὸ 1911, 
στὸ χωριὸ Ποταμός, ἀπὸ γονεῖς μᾶλλον φτωχοὺς. Ἦταν 
ἕνα ἀπὸ τὰ τρία ἀρσενικὰ παιδιὰ τῆς οἰκογένειας. Ὁ πα-
τέρας του ἔφυγε σχετικὰ νωρίς. Ἡ εὐσεβὴς μητέρα του 
Αἰκατερίνη ἦταν ἀπὸ ὑλικὸ ποὺ γίνονται οἱ ἴδιοι ἅγιοι καὶ 
βγάζουν καὶ γιοὺς ἁγίους. (Ἐκοιμήθη στὰ 107 τα χρόνια, 
ἀναστάσιμη περίοδο, ἕνα ἔτος μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ Ἐμμα-
νοὺλ Φαρδούλη). Ὁ υἱὸς δὲν ξεχασε ποτὲ τὴ μάννα. Τὴν 
ἐπισκεπτόταν, τὴ φρόντιζε καὶ μιλοῦσε γι’ αὐτὴν συχνά. 

Στὸ Δημοτικὸ φοίτησε στὸ χωριό του. Κατὸπιν στὴ 
Χώρα τῶν Κυθήρων ἔβγαλε, μὲ πολὺ οἰκονομικὴ στενό-
τητα, τὸ Γυμνάσιο. Ἀπὸ μικρὸ παιδὶ ὁ Μανώλης διακρινό-
ταν γιὰ τὴν πίστη του στὸν Θεό, γιὰ τὴ μυστηριακή του 
ζωὴ καὶ γιὰ τὴ χριστιανική του συνέπεια. 

Ὡς μαθητὴς ὑπῆρξε ἀριστοῦχος, αφοῦ τὸ ἀπολυτήριό 
του εἶχε βαθμὸ 9,1/10. 

Στὴν Ἀθήνα γιὰ σπουδὲς
Τὸ 1929, σὲ ἡλικία 18 ἐτῶν, ἔφυγε ἀπὸ τὰ Κύθηρα γιὰ ἀνώ-
τατες σπουδές στὴν Ἀθήνα. Νοίκιασε στὴν Πλάκα ἢ ἐφι-
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λοξενεῖτο, μᾶλλον, ἀπὸ κάποιο συγ-
γενή ἢ γνωστό του. Αὐτὸς φαίνεται 
ὅτι τὸν ἐνίσχυε καὶ οἰκονομικά.

Ὡς φοιτητὴς τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς ὑπῆρξε ἀπὸ τοὺς πρώτους. Σὲ 
κάποια μαθήματα, ὅπως δείχνει ὁ 
βαθμὸς τοῦ πτυχίου του (7,2/11), 
ὑπῆρξε ἄριστος. Οἱ Καθηγητὲς δὲν 
ἔβαζαν καὶ μεγάλους βαθμοὺς τότε.

Συνδέθηκε μὲ τὴν τότε ἀδιαίρετη 
ἀδελφότητα Θεολόγων «Ζωή». Ἀργό-
τερα, βέβαια, συνεργαζόταν μὲ τὴν 
αδελφότητα Θεολόγων «ὁ Σωτὴρ». 
Ἔπαιρνε μέρος σὲ συνάξεις (Ἀθήνα-
Θεσσαλονίκη). Στὸν «Σωτῆρα» ἀφιε-
ρώθηκε ἀργότερα ὁ ἀγαπητός Ἠλίας 
(πρὸς μεγάλη χαρὰ τῶν μακαριστῶν γονιῶν του). 

Ἡ οἰκονομικὴ στενότητα στὰ φοιτητικὰ του χρόνια 
ἦταν καὶ πάλι ἐμφανής: κάτω ἀπὸ τὸ φτωχικό του πουκά-
μισο· ἐνῶ στὰ τζάμια τοῦ δωματίου του ἔβαζε ἐφημερίδα 
γιὰ νὰ ἀντέχει τὸ κρύο. (Καὶ ἄς τὸ ποῦμε κι αὐτὸ, σὲ πα-
ρένθεση: Ὁ Φαρδούλης παραιτήθηκε νωρὶς ἀπὸ κάθε πε-
ριουσιακὴ κληρονομιά. Ἤξερε ὅτι ἡ περιουσία στέκεται 
συχνὰ μεγάλο ἐμπόδιο γιὰ τὴν πνευματικὴ προκοπή.) 

Στρατιωτικὲς ὑποχρεώσεις
Μὲ τὴ λήψη τοῦ πτυχίου του (στὶς 20 Mαρτίου τοῦ ’34) 
ἀμέσως, σχεδόν, στρατεύθηκε. Ποῦ πρωτοπαρουσιάστηκε 
ἄγνωστο. Ἔγινε ἀξιωματικός πάντως στὴ Θεσσαλονίκη. 

Μὲ τὴ στρατιωτική του θητεία, ὅπως καὶ γενικότερα 
μὲ τὰ πρώτα ἔτη τῆς ἐκπαιδευτικῆς του δραστηριότητας, 
συνδέεται καὶ ἡ συμμετοχή του στὸν πόλεμο τοῦ ᾿40 καὶ 
στὰ ἐπακολουθήσαντα τραγικὰ γιὰ τὸν τόπο γεγονότα, 
(Ἐμφύλιος κ.λπ.). 

Ἀπὸ τὸν Ἐμφύλιο, μᾶλλον, ὁ Φαρδούλης ξεχώριζε τὴ 
διάσωσή του ἀπὸ ἐνέδρα, ποὺ τοὺς ἔστησαν στὸ Καρπενή-
σι, διάσωση ποὺ τὴν τιμοῦσε μέχρι τέλους τῆς ζωῆς του, 
κάθε χρόνο, στὶς 2 τοῦ Γενάρη, τελώντας θεία εὐχαριστία.

Ἐκεῖ, ὅμως, ποὺ ὁ Ἐμμανουὴλ Φαρδούλης ἔδωσε τὸ 
φωτεινό του στίγμα ἦταν ἡ ἐκπαίδευση.

Πρῶτος σταθμὸς: Ἀριδαία  Ἐδέσσης
Πρῶτο διορισμὸ ἔλαβε στὴν Ἀριδαία Ἐδέσσης, 20 Ὀκτω-
βρίου τοῦ ’39. Ἐκεῖ τὸν συναντᾶμε στὸ ξεκίνημα τῆς λει-
τουργίας του Τριτάξιου Μικτοῦ Ἀστικοῦ Σχολείου, γεωρ-
γικῆς κατεύθυνσης, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε, ἂν καὶ πρωτοδιό-
ριστος, Διευθυντὴς ἀπὸ τὴν 1η Νοεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους. 
(Τέτοια Σχολεῖα Ἀστικὰ εἶχαν δημιουργηθεῖ πολλὰ στὴν 
Ἑλλάδα καὶ γίνονταν σ’ αὐτὰ δεκτοὶ ἀπόφοιτοι τοῦ Δη-
μοτικοῦ.) Οἱ δυσκολίες πάρα πολλὲς. Δύο καθηγητὲς ὅλοι 
κι ὅλοι τὸ πρῶτο διάστημα. Ἔπρεπε νὰ διδάξουν πολλὰ 
μαθήματα. Ὁ ἀείμνηστος δίδασκε, πέρα ἀπὸ τὴν εἰδικό-
τητά του, Ἀρχαῖα, Λατινικά, Μαθηματικά, Γαλλικά κ.λπ.

Καὶ σὰν νὰ μὴ ἔφταναν οἱ πολλὲς 
ἐνδογενεῖς ἀντίξοες συνθῆκες, τὸν 
Ὀκτώβρη τοῦ ἑπομένου ἔτους ξέσπα-
σε ὁ πόλεμος τοῦ ’40. Τὸν Ἰούνιο ἤδη 
ὁ Φαρδούλης ἐπιστρατεύθηκε προ-
σωρινά. Τὸν Σεπτέμβριο, ὅμως, ἐπέ-
στρεψε στὸ Σχολεῖο. (Μερικοὶ μα-
θητὲς τὸν ἐνθυμοῦνται, ποὺ τὸν εἶχαν 
δεῖ μὲ στολὴ ὑπολοχαγοῦ.) 

Στὶς 28 Ὀκτωβρίου τοῦ ’40, μὲ τὴν 
ἔναρξη τῶν ἐπιχειρήσεων, ὅλη ἡ πα-
τρίδα βρέθηκε στὴ δίνη τοῦ πολέμου. 
Τὸ Ἀστικὸ Σχολεῖο μπαίνει κι αὐτὸ 
στὴν ἴδια δίνη, ὑπολειτουργώντας 
οὐσιαστικά, ὑπὸ γερμανικὴ κατοχή, 
μὲ πολλὲς δυσκολίες, μὲ τοπικὲς 

ἀντεγκλήσεις καὶ πολλὰ διαλείμματα ἕως τὸ ’43, ὥσπου 
ἔκλεισε ὁριστικά. 

Ὁ μακαριστὸς Φαρδούλης μετέχει πλήρως σ’ αὐτὰ τὰ 
δεινά. Καὶ δίνει παντοῦ μιὰ ἀξιοπρεπέστατη καὶ ἄψογη, 
ὅπως θὰ φανεῖ καὶ παρακάτω, παρουσία.

Στὸ μεταξὺ, ἀπὸ τὶς 14 Νοεμβρίου τοῦ 1942, τοῦ ἀνατί-
θεται καὶ ἡ διεύθυνση τοῦ Γυμνασιακοῦ παραρτήματος, 
τὸ ὁποῖο δημιουργήθηκε στὴν Ἀριδαία καὶ στεγάστηκε 
στὴν «κόκκινη ἀποθήκη». Τὴ διεύθυνση τοῦ παραρτήματος 
αὐτοῦ ὁ Φαρδούλης κράτησε μέχρι τὶς 8  Ἰουλίου τοῦ ’46. 

Ἦταν χρόνια γεμάτα προβλήματα, ἀγωνίες καὶ ἐντά-
σεις. Ὑπῆρξε ὅμως «ὁ πρωτεργάτης τῆς Μέσης Ἐκπαίδευ-
σης στὴν Ἀλμωπία», ὅπως ὁμολογεῖ ὁ φιλόλογος κ. Γ. Κω-
στόπουλος. Καὶ συμπληρώνει: «Ἡ κοινωνία τῆς Ἀριδαίας 
δὲν εἶχε γνωρίσει τὸν ἄνθρωπο Φαρδούλη, ἴσως γιατὶ 
ἐκεῖνος δὲν τὸ ἐπέτρεψε, γιατὶ ἐκεῖνος δὲν ἄφησε νὰ φα-
νοῦν οἱ ἀνθρώπινες πλευρές του, οἱ ἀδυναμίες του. Ἂν εἶχε… 
Στὸ πρόσωπό του εἴδαμε μόνο τὸν σοβαρὸ καὶ ἀξιοπρεπὴ 
κύριο, τὸν αὐστηρὸ καθηγητή, τὸν πιστὸ στὴν ἀποστολή 
του δάσκαλο, τὸν ἀκούραστο κοινωνικὸ ἐργάτη. Δυστυχῶς 
οἱ ἄνθρωποι ποὺ τὸν ἔζησαν ἀπὸ κοντὰ (…) δὲ ζοῦν, γιὰ νὰ 
καταθέσουν τὴ μαρτυρία τους γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔκρυ-
βε πίσω ἀπὸ τὴν ἄψογη καθημερινή του ἐμφάνιση».1

Τὰ δύσκολα, λοιπὸν, χρόνια τοῦ πολέμου καὶ ἕνα μέ-
ρος τοῦ  Ἐμφυλίου ὁ Φαρδούλης τὰ πέρασε στὴν Ἀριδαία. 

Ἀξίζει τὸν κόπο νὰ παρακολουθήσουμε λιγάκι τὴ ζωὴ 
τοῦ Φαρδούλη αὐτὴ τὴν ἑπταετία στὴν Ἀριδαία. 

Ἀπὸ τὴ δράση του στὴν Ἀριδαία ἔχουμε πολλά περι-
στατικά. Θὰ ἦταν ἐνδιαφέροντα νὰ τὰ διηγηθῶ ὅλα. Ὅμως 
γιὰ τὸν χρόνο δὲν τὸ κάνω. Καταθέτω μόνο λίγα, γιὰ δυὀ 
πολὺ ἁπλοὺς λόγους. Πρῶτον, γιὰ νὰ δοῦμε τὸν Φαρδού-
λη, ὡς νέο καὶ πρωτοδιόριστο καθηγητή, νὰ χαράσσει 
στὴν Ἀριδαία τὸν δρόμο, ποὺ βάδισε ὥς τὰ ξημερώματα 
τῆς 5ης τοῦ Φλεβάρη τοῦ ’69, καὶ, δεύτερον, γιὰ νὰ τὸν 

1. Γ. Κωστόπουλος, Ἡ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση στὴν 
Ἀλμωπία (1939-2007), Ἀριδαία 2008, σ. 52.
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δοῦμε στὴ σφαιρικότητα καὶ στὸ μεγαλεῖο, ποὺ πραγμα-
τικὰ εἶχε καὶ «ἔκρυβε» αὐτὸς ὁ ἀκαταπόνητος ἀγωνιστὴς 
καὶ, ὅπως τὸν βλέπω ἐγώ, λαϊκὸς ἅγιος, καὶ πῶς τὸν ἔβλε-
παν καὶ τὸν ἔνιωθαν ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἀνῆκαν, μὲ ὅποιο 
τρόπο ἀνήκουμε ἐμεῖς, στὴν ἐκκλησία.

Ὁ κ. Γεώργιος Κωστόπουλος, 11 χρονῶν τότε, συντα-
ξιοῦχος Φιλόλογος σήμερα, μαθητὴς τοῦ Φαρδούλη, ἀφιε-
ρώνει ἀρκετὲς σελίδες γι’ αὐτὸν καὶ ἐκφράζεται μὲ τὰ κα-
λύτερα λόγια. Γράφει στὴ σ. 31: «ὅλη αὐτὴ τὴν περίοδο 
ἄφησε ἐποχὴ στὴν Ἀριδαία μὲ τὴν ἐργατικότητά του, τὸ 
ἦθος του καὶ τὴν εὐσυνειδησία του. Καὶ μιὰ ἁπλῆ ματιὰ στὰ 
διοικητικὰ βιβλία, ποὺ ἀρχικὰ τὰ ἔγραφε ὅλα ὁ ἴδιος, ἀρκεῖ 
γιὰ νὰ ἐκτιμήσει κανεὶς τὴν ἐπιμέλεια, τὴν ἀκρίβεια καὶ τὴν 
τάξη ποὺ τὸν διέκριναν».2

Ὁ κ. Κωστόπουλος μιλάει γιὰ τὰ φροντιστηριακὰ μα-
θήματα, ποὺ ἔκανε στοὺς μαθητὲς οἰκειοθελῶς, γιὰ τὴν 
κάλυψη τῶν πολλῶν ὡρῶν διδασκαλίας, ποὺ ἐξαιτίας τοῦ 
πολέμου χάνονταν. Καὶ μαθήματα πολλὰ, Ἀρχαῖα, Λατι-
νικά, Μαθηματικά, Γαλλικά κ.λπ.3 

Ἐκεῖνο, ὅμως, ποὺ ἔχει σημασία εἶναι ὅτι πουθενὰ στὸ 
βιβλίο του δὲν γράφει κάτι τὸ ἐπιλήψιμο γιὰ τὸν Φαρδού-
λη. Ἐνῶ γιὰ τὸν διάδοχό του τὸ κάνει. Γράφει λ.χ.: «Ἀντίθε-
τα […] πρὸς τὸν ἄψογο κοινωνικὰ Ἐμμανουὴλ Φαρδούλη», 
ὁ […] Διάδοχός του “δὲν ἔκρυβε τὶς ὅποιες ἀδυναμίες του”».4

Γράφει, βέβαια, γιὰ τὴν αὐστηρότητά του ὡς δασκάλου, 
συνδυασμένη μὲ μιὰ ἐν σιγῆ δρῶσα μεγαλοσύνη: «Ὡς δά-
σκαλος δὲν ἐδημιουργοῦσε εὔκολες συμπάθειες μεταξὺ τῶν 
μαθητῶν. Κι ὅμως, ὅταν μᾶς ἀποχαιρέτησε, πολλὰ παιδιὰ 
ἔκλαψαν. Ἀρκετὰ τὸν συνόδευσαν ὥς τὸ πρακτορεῖο λεωφο-
ρείων. Κάποια ἀπὸ αὐτὰ εἶχαν φαίνεται τὴν τύχη νὰ τὸν γνω-

2. Γ. Κωστόπουλος, ὅ.π., σ. 31.
3. Γ. Κωστόπουλος, ὅ.π., σ. 35.
4. Γ. Κωστόπουλος, ὅ.π., σ. 42.

ρίσουν καὶ ὡς ἄνθρωπο, ὄχι μόνο ὡς αὐστηρὸ καθηγητὴ. 
Ἴσως ἄλλα παιδιὰ εἶχαν δεχθεῖ τὴ βοήθειά του, τὴν ὁποία 
πρόσφερε μὲ προθυμία, ἐντελῶς μυστικά, ὅταν εἶχαν ἀνά-
γκη».5 Αὐτὸ τὸ «μυστικά» προσδιορίζει τὸν χαρακτήρα καὶ 
τὶς πράξεις τοῦ Φαρδούλη! 

Σὲ ἄλλο σημεῖο γράφει: «Εἶδα κάποτε τὸν Ἐμμανουὴλ 
Φαρδούλη χωρὶς τὰ γυαλιά του. Καὶ χαμογελοῦσε. Μοῦ 
φάνηκε πολὺ ἀλλόκοτος. Δὲν μποροῦσα νὰ φανταστῶ ὅτι 
ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος μποροῦσε καὶ νὰ χαμογελάει. Ὡστόσο, 
ἡ στιγμιαία ἐκείνη γλυκύτητα τῆς μορφῆς του, μὲ τὸ πέρα-
σμα τοῦ χρόνου, ἔχει ἐκτοπίσει γιὰ πάντα τὴν παγερὴ εἰκό-
να τοῦ ἄκαμπτου θεολόγου καθηγητῆ».6

Ἀξίζει καὶ ἕνα περιστατικὸ, ποὺ λέει πολλὰ γιὰ τὸν τι-
μώμενο σήμερα. «Τὴν ἑπομένη τῆς ἐκτέλεσης τοῦ Γερμα-
νοῦ Φρουράρχου Ἀριδαίας ἀπὸ ἄνδρες τοῦ ΕΛΑΣ (7.1.44) 
οἱ Γερμανοὶ εἶχαν συλλάβει μαζὶ μὲ πολλοὺς ἄλλους καὶ τὸν 
Ἐμμανουὴλ Φαρδούλη. Οἱ μαθητὲς τοῦ Γυμνασίου, ποὺ 
εἶχαν συγκεντρωθεῖ στὴν Ἀριδαία μετὰ τὶς διακοπὲς τῶν 
Χριστουγέννων, μπῆκαν μόνοι τους στὴ γραμμὴ καὶ πῆγαν 
συνταγμένοι στὴ γερμανικὴ διοίκηση. Ὁ ἐπικεφαλῆς ἀξιω-
ματικὸς ρώτησε τὸν διερμηνέα τὶ ζητοῦν ἐκεῖνα τὰ παιδιὰ. 
Κι ὅταν πληροφορήθηκε ὅτι ζητοῦν νὰ ἀφεθεῖ ἐλεύθερος ὁ 
δάσκαλός τους, ρώτησε ποιὸ ἦταν τὸ ὄνομά του, τὸν φώ-
ναξε καὶ τοῦ εἶπε νὰ συνοδεύσει τοὺς μαθητές του. Συγκι-
νημένος ὁ δάσκαλος παρακάλεσε τὰ παιδιὰ νὰ ἐπιστρέ-
ψουν στὰ σπίτια τους. Ἔτσι κι ἀλλιῶς μαθήματα δὲν μπο-
ροῦσαν νὰ γίνουν ἐκείνη τὴν ἡμέρα, ἀφοῦ στὸ διδακτήριό 
τους εἶχαν ἐγκατασταθεῖ οἱ Γερμανοί. Σὲ λίγο θὰ φρόντιζε 
νὰ ἐξασφαλίσει ἕναν χῶρο, στὸ σπίτι τοῦ γιατροῦ Ἀ. Χηρό-
πουλου, γιὰ ν’ ἀρχίσει φροντιστηριακὰ μαθήματα σὲ ὅσους 
μαθητὲς μπόρεσε νὰ εἰδοποιήσει». 

5. Γ. Κωστόπουλος, ὅ.π., σ. 53.
6. Γ. Κωστόπουλος, ὅ.π., σ. 53.
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Καὶ κάτι τελευταῖο, δικό μου. Ὅταν ἀναζήτησα τηλε-
φωνικῶς τὸν κ. Κωστόπουλο, ἦταν ἰδιαίτερα ἀποκαλυπτι-
κός. Ὑπέργηρος, ὅταν τοῦ εἶπα ὅτι θὰ ἤθελα μερικὰ στοι-
χεῖα γιὰ τὸν Φαρδούλη, ἄστραψε ἀπὸ χαρά (κι αὐτὸ φά-
νηκε ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ μοῦ μίλησε), λέγοντάς μου «Ζητᾶς 
στοιχεῖα γιὰ τὸν καλύτερο Καθηγητή μου;» Μοῦ ἔκανε ὁ 
τρόπος του αὐτὸς ἐντύπωση, πέρα ἀπὸ τὸν θαυμασμό του 
ποὺ εἶναι διάχυτος σὲ ὅλο τὸ βιβλίο. Καὶ συμπληρώνει, μὲ 
νόημα, γιὰ τὸν μακαριστό. «Πολιτικὰ ἦταν δεξιός, ἀλλὰ 
μὲ πρῶτα ἄλλες ἐπιλογὲς».

Δεύτερος σταθμὸς: ἡ Ξάνθη
Δεύτερος σταθμὸς στὴν παιδαγωγική του δράση ἦταν ἡ 
Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Ξάνθης. Στὴν Ξάνθη ὁ Φαρδούλης 
παρέμεινε ἀπὸ τὸ σχολικὸ ἔτος 1946-47 μέχρι τὸ σχολικὸ 
ἔτος 1964-65, ποὺ μετετέθη στὴν Κόρινθο. Δηλαδὴ περί-
που μια εἰκοσαετία, παρὰ κάτι. Δώδεκα ἔτη ἀπὸ αὐτὰ ἦταν 
ὁ Διευθυντὴς τῆς Σχολῆς. 

Τὶ νὰ διηγηθεῖ κανεὶς ἀπὸ αὐτὴν τὴ μακρόχρονη θη-
τεία; Γιὰ τὰ μαθήματα, τὰ ποικίλα προβλήματα, τὶς πολλὲς 
ἀντιξοότητες, τὴν ἔλλειψη κυρίως νεροῦ, τὸ φτωχό σιτη-
ρέσιο (φτωχότερο ἀπ’ τὸ δικό μας) καὶ μικροεντάσεις (πά-
ντα ὅμως μακριὰ ἀπὸ τοὺς μαθητές) στὶς σχέσεις του με 
τὸν Μητροπολίτη;

Τὰ ἔχουν γράψει καὶ τὰ ἔχουν πεῖ αὐτὰ οἱ συνάδελφοι 
τῆς Ξάνθης, σὲ ἐκδήλωση ποὺ ἔκαναν πρὶν ἀπὸ μᾶς. Τὰ 
ἀρχεῖα, βέβαια, τῆς Σχολῆς κάηκαν στὶς 22 πρὸς 23 τοῦ 
’75.  Ὅμως, οἱ πολλοὶ μαθητές του, ἐπιστήμονες διαφόρων 
εἰδικοτήτων καὶ εὐυπόληπτοι πολίτες σήμερα, μιλοῦν γιὰ 
αὐτόν πολὺ θετικά.

(Ἐδῶ θὰ μποροῦσε νὰ ἔλεγε πολλὰ ὁ μακαριστὸς Πα-
πασωτηρίου καὶ ὁ κ. Σταυρόπουλος, ποὺ ἦταν στενοὶ συ-
νεργάτες του, Καθηγητές στὴ Σχολή, πρὶν μετατεθοῦν στὴ 
δικιά μας. Ὅμως, ὁ πρῶτος εἶναι ἤδη μακαριστός, ὅπως 

ἀκούσατε, ὁ δεύτερος εἶναι, δυστυχῶς, ἀπὼν ἀπὸ τὴν πα-
ροῦσα ἐκδήλωση, λόγω βαθιῶν γηρατειῶν).

Ὅμως, ἔχουμε στὴ διάθεσή μας τὶς μαρτυρίες πολλῶν 
ἄλλων. 

Ὁ μακαριστὸς Θεολόγος Γυμνασιάρχης Ἀριστείδης Χα-
τζηνικολάου, θεῖος τοῦ Ἁγίου Λαυρεωτικῆς, πολύ γνωστὴ 
καὶ μεγάλη προσωπικότητα στὴ Β. Ἑλλάδα, καταθέτει γιὰ 
τὸν μακαριστὸ: «Πῆγα», διηγεῖται γιὰ τὸν ἑαυτό του, «στὴν 
Ξάνθη. Τρία χρόνια, συνεργάστηκα μὲ τὸν ἀρχιμανδρίτη π. 
Δημόπουλο Γεώργιο καὶ μὲ τὸν ἀείμνηστο Ἐμμανουὴλ Φαρ-
δούλη, ποὺ ἄλλον τέτοιον ἄνθρωπο δὲν γνώρισα στὴ ζωή 
μου καὶ ὡς θεολόγο καὶ ὡς ἀκέραιο ἄνθρωπο καὶ ὡς πιστό. 
Δὲν μπόρεσα τρία χρόνια νὰ διαφωνήσω μαζί του. Ἦταν μο-
ναδικὴ προσωπικότητα. Μ’ ἔστειλε ὁ Θεὸς ἐκεῖ καὶ πῆρα πά-
ρα πολλὰ ἀπ’ αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο […] Τὰ παιδιά του εἶναι 
πετυχημένα, τὰ εὐλόγησε ὁ Θεός, ἀκολούθησαν τὴ χάρη τοῦ 
πατέρα». Αὐτὰ λέει ὁ Ἀριστείδης Χατζηνικολάου, ἄνθρω-
πος τοῦ ὕψους τοῦ Φαρδούλη7.

Ὁ κ. Πέτρος Γεωργαντζής, στὸ ἔργο του γιὰ τὴν Ἱ. 
Μονὴ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ 
Σχολὴ Ξάνθης, ποὺ στεγαζόταν στὴ Μονὴ, γράφει κάποια 
πράγματα μὲ πολὺ σεβασμό γιὰ τὸν Φαρδούλη. 

Τὸ βιβλίο ἀφιερώνει στοὺς δυὸ Μητροπολίτες Ξάνθης, 
τὸν μακαριστὸ Ἀντώνιο καὶ τὸν νῦν κ. Παντελεήμονα. Τὸ 
ἀφιερώνει ὅμως καὶ στοὺς «μακαριστοὺς», ὅπως γράφει, 
«πρώτους σκαπανεῖς Σχολάρχες τῆς Σχολῆς Ἀρχιμ. Ἀθανά-
σιο Παντοκρατορινόν καὶ  Ἐμμαν. Φαρδούλη»8, οἱ ὁποῖοι, 
«ὡς ἐθελόθυτα θύματα ἔδωσαν ὅλο τους τὸν ἑαυτὸν διαμέ-

7. Ἀριστείδης Ν. Χατζηνικολαόυ (1915-1982). Μιὰ συγκλο-
νιστικὴ μαρτυρία ἀπὸ τὰ ταραγμένα χρόνια τῆς δεκαετίας 1940-
1950. Θεσσαλονίκη 2012, σ. 55.

8. Πέτρου Γεωργαντζῆ, Ἱ. Μονὴ Παμμμεγίστων Ταξιαρχῶν καὶ  
Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Ξάνθης, Ξάνθη 2016, σ. 15.
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νοντες καὶ διανυκτερεύοντες στὴ Σχολὴ καθ’ ὅλην τὴν ἑβδο-
μάδα, συμπράττοντες ἀδιαλείπτως καὶ στὴ λατρευτικὴ ζωὴ 
(ἑσπερινό, ὄρθρο, Θ. Λειτουργία κ.λπ. τῶν μαθητῶν) καὶ 
κατερχόμενοι μόνον ἐκτάκτως στὴν πόλη, γιὰ λουτρὸ, ἢ 
ἄλλες προσωπικὲς ἢ οἰκογενειακές των ὑποθέσεις»9. 

Ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Ἰωάννης Λα-
σκαρίδης, σὲ ἐπιστολὴ ποὺ μοῦ ἔστειλε, ἀνάμεσα σὲ ἄλλα, 
σημειώνει τὰ ἑξῆς σχετικὰ μὲ τὸν τιμώμενο. Πρόκειται γιὰ 
τὴ συμβολή του στὴν ἐπίλυση θεμάτων πρακτικῶν, ἀλλὰ 
μεστῶν θεολογίας: «Στὸν Ναὸ τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, στὸν 
ὁποῖο ἐκκλησιαζόταν καὶ στὸν ὁποῖο κατέβαινε μὲ τοὺς μα-
θητὲς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς, συνετέλεσε στὸ νὰ παύ-
σουν μερικὲς ἀπαράδεκτες ἐκδηλώσεις, ποὺ λάμβαναν χώ-
ρα στὸν Ναὸ τὰ προηγούμενα χρόνια, ὅπως εἶναι ἡ πενθη-
φορία τοῦ Ναοῦ κατὰ ἡμέρες Κυριακῶν, ὅταν κατὰ τὴ διάρ-
κεια τῆς Θείας Λειτουργίας γινόταν μνημόσυνο συγκεκρι-
μένου προσώπου, μὲ τὴν ὑπόδειξη ὅτι ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡμέ-
ρα ἀναστάσιμη καὶ χαρμόσυνη.

»Ἐπίσης συνετέλεσε στὸ νὰ παύσει ὁ μέχρι τότε διενερ-
γούμενος στὸν πρόναο τοῦ Ναοῦ, κατὰ τὴν ὥρα τῶν Ἐγκω-
μίων τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, πλειστηριασμὸς πρὸς ἀνά-
δειξη τοῦ πλειοδότη, ὁ ὁποῖος θὰ ἔφερνε τὸν σταυρό, κατὰ 
τὴν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου. Αὐτὰ καὶ ἄλλα παρόμοια ἔγι-
ναν παρότι ὑπῆρξε ἀντίδραση».

Ὁ κ. Λασκαρίδης μοῦ ἔγραψε καὶ ἄλλα γιὰ τὸν Φαρ-
δούλη, ποὺ δὲν προλαβαίνουμε νὰ διαβάσουμε.

Ὁ Θεολόγος καὶ ἐκλεκτὸς ἰατρὸς κ. Βασίλειος Σωτη-
ρίου, ποὺ βρίσκεται ἀνάμεσά μας, σὲ ἐπιστολή του λέει 
κι αὐτὸς σπουδαῖα πράγματα γιὰ τὸν μακαριστό. Κατα-
θέτει, βέβαια, γιὰ τὸν ἀείμνηστο, κι αὐτό ἔχει ξεχωριστὴ 
σημασία, τὰ πανθομολογούμενα. Προσθέτει, ὅμως, καὶ 
τὰ ἑξῆς: «[…]σποραδικὰ μετέβαινε στὴν οἰκία του, κυρίως 
μετὰ τὶς 10 τὸ βράδυ καὶ ἐπέστρεφε στὶς 6 τὸ πρωὶ. Τὶς πε-
ρισσότερες φορὲς κατέβαινε μὲ ἕνα μπαστουνάκι καὶ ἕναν 
φακό […] Ἡ οἰκία του βρισκόταν 1,5 χιλιόμετρο ἀπὸ τὸ κά-
θετο μονοπάτι».

Ὁ κ. Βασιλείου ἐπιμένει δικαίως στὴν ἁγιότητα τοῦ τι-
μωμένου. Καὶ αὐτὰ ἐπιτρέψτε μου νὰ τὰ διαβάσω. «Εἶχα 
τὴν εὐλογία νὰ μοῦ ἔχουν ἀναθέσει», λέει ὁ κ. Βασιλείου, 
«τὰ καθήκοντα τοῦ Ἐκκλησιάρχου γιὰ τρία χρόνια καὶ νὰ 
ζήσω ἀποκαλυπτικὲς στιγμὲς τῆς ἁγιότητός του […] Ἀρχί-
ζαμε τὸν ὄρθρο, ἰδίως τὶς Τεσσαρακοστές, μισὴ ὥρα πρὶν 
ἀπὸ τὸ ἐγερτήριο τῶν μαθητῶν, καὶ κατὰ τὴ διάρκεια ποὺ 
ἦταν μόνος στὸ ψαλτήρι τὸν ἔβλεπα ἀπὸ τὸ ἱερὸ Βῆμα […]
πολλάκις νὰ τρέχουν δάκρυα στὰ μάγουλά του ὅταν άνε-
γίνωσκε τὸν ἑξάψαλμο καὶ ἔψελνε τὰ καθίσματα. Ἔβγαζε 
τὰ χοντρὰ γυαλιά του καὶ σκούπιζε τὰ δάκρυά του.

»Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς φοιτήσεώς μου πληροφορήθη-
κα ἀπὸ συμμαθητὲς μου, ποὺ πλησίαζαν τὸν κοιτῶνα του 
καὶ κρυφοκοίταγαν ἀπὸ τὴν κλειδαρότρυπα, ὅτι πολλάκις 
τὸν εἶδαν νὰ προσεύχεται γονατιστὸς στὸ πάτωμα.

9. Πέτρου Γεωργαντζή, ὅ.π., σ. 15.

»Κατὰ τὴν κρίση τῶν πυρaύλων στὴν Κούβα, ἐπὶ Κένε-
ντυ καὶ Χρουστσώφ, προσηύχετο στὸ δωμάτιό του γιὰ τὴν 
εἰρήνη τοῦ κόσμου.

»Ὅταν, σπανίως, ἐπληροφορεῖτο ὅτι τὸ φαγητὸ δὲν ἔφτα-
νε γιὰ ὅλους τοὺς μαθητὲς ἐπέστρεφε τὸ φαγητό του ἄθι-
κτο καὶ ἔμενε νηστικός».

Αὐτά καὶ ἄλλα πολλὰ καταθέτει ὁ κ. Βασιλείου. Καὶ 
τὸν εὐχαριστοῦμε γι’ αὐτό.

Κι ἐγώ ρωτάω. Ποιὲς ἀπὸ τὶς συμπεριφορὲς αὐτὲς δὲν 
ἐπαναλάμβανε μόνιμα καὶ στὴν Κόρινθο ὁ μακαριστός 
Φαρδούλης; 

«Ἐπιλείψει με […] ὁ χρόνος διηγούμενον»10 περὶ Φαρ-
δούλη. Γι’αὐτὸ αφήνω τὶς κρίσεις γιὰ αὐτὸν ἄλλων προ-
σώπων τῆς Ξάνθης, τοῦ κορυφαίου δογματολόγου τῆς 
Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης ἀείμνηστου Νίκου Μα-
τσούκα καὶ τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση, καθηγητὴ τῆς ἴδιας 
Σχολῆς, καὶ περνῶ στὰ τῆς Κορίνθου.

Σημειώνω μόνο ὅτι περὶ τὸ τέλος τῆς θητείας του στὴν 
Ξάνθη οἱ σχέσεις του μὲ τὸν Μητροπολίτη φαίνεται ὅτι 
δὲν ἦταν ἰδιαίτερα καλές. Ἀνάμεσα σὲ ἄλλα, μᾶλλον, ὁ 
Μητροπολίτης, ἄν καὶ αὐστηρὸς ὁ ἴδιος, δὲν συμφωνοῦσε 
μὲ τὴν αὐστηρή πειθαρχία, ποὺ ἐπέβαλε ὁ Φαρδούλης στὴ 
Σχολή. 

Τρίτος καὶ τελευταῖος σταθμός: ἡ Κόρινθος  
Στὴν Κόρινθο, ποὺ ἦταν ὁ τρίτος καὶ ὁ τελευταῖος σταθμὸς 
τῆς ζωῆς τοῦ Φαρδούλη, ἦλθε κατά τὸ σχολικὸ ἔτος 1965-
66, ποὺ ὁ ὁμιλών ἄρχιζε τὴ δεύτερη τάξη τῆς ἑξαταξίου 
Σχολῆς. 

Ἦλθε νωρίτερα ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ Σχολικοῦ ἔτους. 
Καὶ πρόλαβε, ὥσπου νὰ ἀρχίσει ἡ Σχολὴ, νὰ τὴν θέσει σὲ 
λειτουργία, ὅπως τὴν ἤθελε ἐκεῖνος. Ὅταν ἐμεῖς παρου-
σιαστήκαμε, τέλη τοῦ Σεπτέμβρη, διαπιστώσαμε νὰ πνέει 
ἐντελῶς ἄλλος ἄνεμος. Μᾶς ὑποδέχθηκε ἕνας ἀλλιώτι-
κος Διευθυντὴς. Τὸ μάτι του διέκρινε τὰ πάντα. Ἤλεγχε 
καὶ ταυτόχρονα ἀγκάλιαζε ὅλα. Οἱ ἄνθρωποι, ποὺ ἐργά-
ζονταν στὴ Σχολὴ, ἔδειχναν ὅτι πῆραν τὰ μηνύματα ἀλ-
λαγῆς. Καὶ τὸ συνειδητοποιοῦσαν κάθε μέρα καὶ καλύτε-
ρα. Τὸ ἴδιο καὶ οἱ λοιπὲς ὑπηρεσίες τῆς Σχολῆς. Καὶ οἱ μα-
θητὲς κυρίως. Τὸ κτήριο φρεσκοβαμμένο καὶ ἀπόλυτα κα-
θαρό. Ὅλα ἕτοιμα γιὰ μιὰ νέα ἀρχὴ καὶ νέα πορεία. 

Καὶ πράγματι βιώσαμε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τὸ και-
νούργιο καὶ τὴν ἀλλαγή. Ριζικὴ βελτίωση σε ὅλα: στὴν 
ὅλη λειτουργία τῆς Σχολῆς, στὰ χωρὶς κενὰ μαθήματα, 
στὴν ὁλοένα ἔμπρακτη, θὰ ἔλεγα, αὐτοδιοίκηση, στὸ σι-
τηρέσιο, ἐκεῖνες οἱ κοτόσουπες, π.χ., τὰ κρύα βραδινά θὰ 
μᾶς μείνουν ἀξέχαστες, τὰ σουτζουκάκια μὲ τὸν πουρέ, τὸ 
παστίτσιο, τὰ τρὶς ἢ τετράκις τοὐλάχιστον της ἑβδομάδος 
φροῦτα, τὴ στιγμὴ ποὺ μόλις τὸ προηγούμενο ἔτος δοκι-
μάσαμε, σὲ ὅλο τὸ διάστημα τὸ πρὸ τῶν Χριστουγέννων, 
μιὰ φορὰ μῆλο, τὰ κύπελλα γιὰ νερὸ. Αὐτὰ θεωροῦνται 

10.  Ἕβρ. 11,32.
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αὐτονόητα σήμερα. Γιὰ μᾶς ὅμως ἦταν τότε πολὺ σπου-
δαῖα. Ἀναμορφωτὴ τῆς Σχολῆς ἀποκάλεσε τὸν Φαρδού-
λη ὁ κ. Σταματόπουλος. Καὶ δὲν ἔχει καθόλου ἄδικο. Απὸ 
αὐτὰ ἀρχίζουμε.

Ὅλα λειτούργησαν ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ καὶ λειτουρ-
γοῦσαν ἔκτοτε σὰν ρολόι ἀκρίβειας. Τὰ μαθήματα, τό ἐσω-
τερικὸ πρόγραμμα, τὰ καθημερινὰ βραδινά, μαθήματα θὰ 
τὰ ἔλεγα. Θυμᾶστε λ.χ. γιὰ τὴ φράση «καλλιὰ τῶν ἀγγέ-
λων» τὶ συζήτηση ἔγινε. Τὸ ἐγερτήριο, οἱ ἀτέλειωτες 
ἔμπρακτες συμβουλές, ἡ προσευχή, οἱ ἐντολὲς γιὰ τὸν 
ἐκκλησιασμό, ἡ ἀκρίβεια τοῦ Τυπικοῦ, ὁ αὐστηρότατος 
ἔλεγχος τῶν παραβάσεων, οἱ ποινές, ὁ λόγος γιὰ τὴν 
ἀμφίεση, τὸ σιωπητήριο, ἡ ἐλεύθερη ὥρα, ἡ ἐπιθεώρηση 
τοῦ Σαββάτου, ἡ ἐξελισσόμενη αὐτοδιοίκηση κ.λπ. Ὅλα 
παρέπεμπαν σὲ Σχολὴ Εὐελπίδων καὶ κάτι περισσότερο. 
Ξεχωρίζω τὶς πολλὲς ἐκδρομὲς, ὅταν ἄρχιζε ἡ ἄνοιξη κ.ο.κ.

Ὅλα στὸν στόχο τους: βαθμηδὸν προετοιμασία γιὰ τὸ 
μεγάλο ἔργο, ποὺ ὁ καθένας θὰ ἀναλάμβανε, χωρὶς ἐμεῖς 
νὰ ἔχουμε, ἐκ τῶν προτέρων, καμιὰ περγαμηνή. Κανένα 
ξεχωριστὸ προσόν. Πέρα ἀπὸ τὴ φτώχεια καὶ, θὰ ἔλεγα, 
τὴν ἁγνότητά μας.

Γ΄ ΜΕΡΟΣ 

Τὸ τέλος του
Ἡ κόπωση ἡ διαρκής, ἡ ἄσκηση ἡ ἀσταμάτητη, οἱ ἀγρύ-
πνιες οἱ πολλὲς, ἡ νηστεία ἡ συνεχής, τὰ ποικίλα διοικη-
τικὰ προβλήματα, σύν κάποια πρόσφατη ἀταξία κάποιου 
μαθητῆ, ποὺ τὸν στεναχώρησε ἰδιαίτερα, ἐπιβάρυναν τὴν 
ὑγεία τοῦ μακαριστοῦ Φαρδούλη. Θὰ ἔλεγα ὅτι ἡ ἐνθα-
δικὴ του ζωή, ἀπὸ κοντὰ, ἔμοιαζε μὲ σύννεφο ποὺ συνεχῶς 
μεγαλώνει καὶ βαραίνει.

Στὴν τελευταία ἐκδρομὴ στὴ Νεμέα τὸν θυμούμαστε 
ὅτι εἶχε δεχτεῖ μιὰ πρώτη ἐπίσκεψη. Εκεῖ, φαίνεται, ἔπα-

θε κάποιο καρδιακὸ ἐπεισόδιο. Ἤμασταν 
κοντά του, μὲ κάποιους ἄλλους συμμα-
θητὲς, καὶ κάτι θυμούμαστε ἀπὸ αὐτή τὴν 
ἀδιαθεσία, γιὰ τὴν ὁποία δὲν μίλησε σὲ 
κανένα. 

Εἶναι γεγονὸς ὁτι τὸ βιβλιάρο ὑγείας 
ἦταν λευκό. Αὐτό σημαίνει ὅτι καὶ τὸ πρό-
σφατο τὸ πέρασε ἔτσι, ὅπως πιθανὸν καὶ 
ἄλλα.

Χωρὶς στὸ ἐλάχιστο νὰ ἄλλάξει τρόπο 
ζωῆς, μετὰ ἀπὸ περίπου μια ἑβδομάδα ὑπέ-
κυψε. Γύρω στή 1.30 πρωϊνὴ τῆς 5ης Φλε-
βάρη πόνεσε γιὰ τελευταία φορὰ ἡ καρ-
διά του. Βογγοῦσε. Ξύπνησαν τὰ δυὸ του 
κορίτσια, ποὺ ἔμεναν μαζί του. Ἐκεῖνος τὰ 
καθησύχαζε. Ἡ Μαρία, παιδί μικρὸ, ἔψαλ-
λε «φάνηθι προστάτις καὶ βοηθὸς!» πρὸς 
τὴν Μυρτιδιώτισσα. Ξύπνησαν καὶ κά-
ποιοι καθηγητές. Ἀνάστατη ὅλη ἡ Σχολή. 

Ἄργησε νὰ ̓ ρθεῖ καὶ γιατρός. Τελικὰ ἔφυγε. Στὶς ἐπάλξεις. 
Ἡ ὑψηλὴ δρῦς ἔπεσε. Τὸ πιστοποιητικό θανάτου γράφει: 
«ἀπὸ πνευμονικὸ οἴδημα».

Τὰ παιδιὰ του, τὰ περισσότερα μικρά, μεγάλωσαν ἀπὸ 
τὴν μητέρα, κατὰ τὴν παρακαταθήκη τοῦ μπαμπᾶ. Ἐκεί-
νη μαλάκωνε τὸν πόνο της, μὲ τὸ νὰ ἐπαναλαμβάνει στὰ 
παιδιὰ: «Ὁ Θεὸς τὸν ἀγαποῦσε καὶ τὸν πῆρε κοντά του». 

Ἐκεῖνος, στὴ χώρα τῶν ζώντων, παρακαλοῦσε καὶ πα-
ρακαλεῖ γιὰ τα παιδιὰ του, στὰ ὁποῖα συγκαταλεγόμαστε 
ὅλοι ἐμεῖς.

 Ἐπί τοῦ τάφου.
Στὴν Κόρινθο ἔγινε ἡ κηδεία. «Δημοσία δαπάνη». Ὁ κ. Σταυ-
ρόπουλος ἐξεφώνησε τὸν ἐπικήδειο. Ὁ νῦν Μητροπολίτης 
Γουμενίσσης, ὡς φοιτητὴς τότε, ἐξεφώνησε χαιρετισμό, ἐκ 
μέρους τῶν μαθητῶν τῆς Κορίνθου, καὶ ὁ κ. Βασιλείου, ποὺ 
ἀναφέραμε ἤδη, ἐκ μέρους τῶν μαθητῶν τῆς Ξάνθης. Ἡ 
μπάντα τοῦ Δήμου παιάνιζε χαρμολυπητικά. Ὁ ἐνταφιασμὸς 
ἔγινε ἐπίσης στὴν Κόρινθο. Ἦταν ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα. Θλί-
ψη, προσευχὴ καὶ ἐλπίδα ἐπικρατεῖ σὲ ὅλους. Ὁ ἥλιος σὲ λί-
γο ἔδυσε. Ἐπιστροφὴ στὴ Σχολή, χωρὶς τὸν Φαρδούλη.

Στὸν τάφο του εἶναι γραμμένος, φυσικὰ ἀπὸ τὴν ἀεί-
μνηστη Ἀγγελική, ἀλλὰ ἐκφράζει καὶ ἐκεῖνον, ὁ Ἀποκα-
λυπτικὸς λόγος: Μακάριοι οἱ ἐν Κυρίω ἀποθνήσκοντες11.

Ἐμεῖς βλέπουμε τὸ γραφεῖο σου στὴ Σχολὴ καὶ τὸ μνῆμα 
σου στὸ κοιμητήριο, ἀξέχαστε δάσκαλε, ὡς τὸν τόπο ἀπὸ 
ὅπου δρασκέλησες ἀπὸ τὴν ἐνθαδικὴ ζωή πρὸς τὴν ἀνέ-
σπερη, τὴ μόνιμη πατρίδα. 

Καὶ ἀπὸ ἐκεῖ σοῦ φωνάζουμε: «Θὰ φυλάξουμε τὸ πνεῦμα 
σου, Ἐμμανουὴλ Φαρδούλη», ὅ,τι δηλαδὴ φώναξε καὶ τὸ 
πλῆθος, τὴν ἡμέρα τοῦ ἐνταφιασμοῦ τοῦ Μ. Βασιλείου. 

11. Ἀποκ. 14,15.
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Ἐπίλογος
Ὁ Φαρδούλης ἦταν ἰσχυρὴ πνευματικὴ φύση. Τὸ ἔργο του 
εἶχε μιὰ ξαστερωσύνη. Γι’ αὐτὸ καὶ ἄνθισε. 

Στὴν πορεία του ἔδειχνε μόνος. Ἡ ζωή του καὶ ἡ διδα-
σκαλία του, ὅμως, ἦταν παράδοση, λειτουργικὴ ζωή, ἀλή-
θεια, σχέση μὲ τόν ζωοδότη Χριστό.

Ἡ Σχολή, τολμῶ νὰ πῶ, ἦταν στὰ χρόνια του, παρὰ τὴν 
ὅποια μεμψιμοιρία, μιὰ νησίδα ὀρθοδοξίας. 

Εὐχόμαστε νὰ εἶναι ἡ μνήμη του αἰώνια. 

[Λόγω της μεγάλης έκτασης της ομιλίας, δημοσιεύ-
σαμε το Α΄ και το Γ΄ μέρος της. Το Β΄ μέρος θα δημοσιευ-
θεί στο επόμενο φύλλο.]

Από την εκδήλωση για τον Εμμ. Φαρδούλη
[Διευθυντή Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου (1965-1969)]



Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Οπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος, τα μέλη 
της  Ένωσης Αποφοίτων της Εκκλησιαστι-

κής Σχολής Κορίνθου προσήλθαν στην ετήσια 
συνάντησή τους στην Κόρινθο, προκειμένου 
να εορτάσουν και να τιμήσουν τη μνήμη της 
Προστάτιδάς τους Αγίας Φωτεινής κατά τα 
χρόνια της μαθητείας τους και να ενδυναμώ-
σουν τον πνευματικό δεσμό που τους συνέχει 
επί πενήντα και πλέον χρόνια.

Το πρωί της 6ης Μαΐου, στο εκκλησάκι της 
Αγίας, που βρίσκεται κοντά στο Επισκοπείο, πα-
ρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία. Χοροστά-
τησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών και 
Αιγίνης κ. Εφραίμ, παλαιός μαθητής της Σχο-
λής, μαζί με τον Σεβ. Μητροπολίτη Κορίνθου κ. 
Διονύσιο και πλήθος ιερέων. Η προσέλευση των 
αποφοίτων υπήρξε συγκινητικά μεγάλη.

Στη συνέχεια οι απόφοιτοι επισκέφθηκαν το 
κτίριο της Σχολής, όπου σήμερα στεγάζεται η Πε-
ριφέρεια, και με αισθήματα συγκίνησης περιηγήθηκαν 
τους χώρους του. 

Στις 12.15 μ.μ. διοργανώθηκε στην Κροκίδειο Αίθου-
σα της Ιεράς Μητροπόλεως, υπό την αιγίδα του Σεβ. Μη-
τροπολίτου κ. Διονυσίου, τελετή εις μνήμην του μακαρι-
στού Εμμανουήλ Φαρδούλη, Διευθυντού της Σχολής κα-
τά τα έτη 1965-69. 

Αρχικά ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Αθαν. Ψυχογιός 
καλωσόρισε τους προσελθόντες στην εκδήλωση και, με-
ταξύ άλλων, είπε και τα ακόλουθα:

Με ανείπωτη χαρά τα μέλη του Δ.Σ. της Ενώσεως σας 
υποδεχόμαστε στην ετήσια συνάντησή μας στην Κόρινθο, 
προκειμένου να εορτάσουμε και να τιμήσουμε τη μνήμη 
της Προστάτιδός μας Αγίας Φωτεινής, κατά τα 
χρόνια της μαθητείας μας στην Εκκλησιαστική 
Σχολή Κορίνθου, και να ενδυναμώσουμε τον 
πνευματικό δεσμό που μας συνέχει 50 χρόνια και 
πλέον.

Όμως φέτος, αγαπητοί συμμαθητές, έχουμε 
έναν επιπλέον λόγο που μας έφερε μαζικότερα 
κάθε άλλης φοράς στην Κόρινθο. Με πρωτοβου-
λία των νεότερων συμμαθητών μας, που υπήρξαν 
μαθητές του μακαριστού Διευθυντού της Σχολής 
Εμμανουήλ Φαρδούλη κατά τα έτη 1965-1969, 
διοργανώσαμε το σημερινό πνευματικό μνημόσυ-
νο για να τον τιμήσουμε. Είναι μεγάλη η χαρά και 
η τιμή που αισθανόμαστε, διότι την εκδήλωσή 
μας τιμούν με την παρουσία τους ο τοπικός Ιεράρ-
χης κ. Διονύσιος και ο άλλοτε αγαπημένος μαθη-
τής του τιμωμένου, Μητροπολίτης Ύδρας, Σπε-
τσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ.

Επίσης, τιμούν με την παρουσία τους την εκδήλωσή μας 
τα τέκνα του Εμμανουήλ Φαρδούλη, τα οποία και ευχαρι-
στούμε.

Για τον αείμνηστο διευθυντή Εμμανουήλ Φαρδούλη δε 
θα ομιλήσω, διότι καταλληλότεροι ομιλητές, που υπήρξαν 
μαθητές του, θα παρουσιάσουν την προσωπικότητά του. 
Εγώ αρκούμαι απλώς να αναφέρω ότι «Ανδρών αγαθών 
έργω γενομένων έργω και δηλούσθαι τας τιμάς».

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι οι απόφοιτοι της Σχο-
λής δεν είμαστε επιλήσμονες του μεγάλου και υιικού εν-
διαφέροντος, που επέδειξαν οι εκάστοτε Μητροπολίτες Κο-
ρίνθου σε εμάς όταν ήμασταν μαθητές της Σχολής. Για τον 
λόγο αυτό συγκεντρώσαμε όλα τα έργα που συνέγραψαν 
οι απόφοιτοι της Σχολής και τα προσφέραμε στη Βιβλιοθή-

ΤΑ ΝΕΑ μασ
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κη της Ι. Μητρόπολης Κορίνθου, ως μικρή ένδειξη της τι-
μής και της εκτίμησης που τρέφουμε στον Μητροπολίτη 
αυτής, κ. Διονύσιο. Θα παρακαλέσω τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Διονύσιο να παραλάβει τον κα-
τάλογο με τα βιβλία και να απευθύνει χαιρετισμό στην εκ-
δήλωσή μας.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο μαθητής του π. Ιωάννης 
Σκιαδαρέσης, Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος με ιδιαίτερη συγκίνηση πα-
ρουσίασε τα κυριότερα στοιχεία από τη ζωή και το έργο 
του τιμώμενου και αποκάλυψε άγνωστα στους περισσό-
τερους στοιχεία της προσωπικότητάς του. 

Προηγήθηκαν ο Χαιρετισμός και η επίσημη παράδο-
ση του Καταλόγου της Βιβλιοθήκης των Αποφοίτων της 
Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου στον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Κορίνθου, Συκιώνος, Ζεμενού, Ταρσού & 
Πολυφέγγους κ.κ. Διονύσιο από τον Πρόεδρο της Ένω-
σης κ. Αθανάσιο Ψυχογιό. Αξίζει να αναφερθεί ότι έχει 
προηγηθεί η προσφορά σχεδόν του συνόλου των βιβλίων, 
που συνέγραψαν οι απόφοιτοι της Σχολής, για τη Βιβλιο-
θήκη της Ι. Μητροπόλεως Κορίνθου ως μικρή ένδειξη τι-
μής και εκτίμησης προς τον Μητροπολίτη κ. Διονύσιο.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Διονύσιος ευχαρίστησε την Ένω-
ση για την ευγενική προσφορά της και για το γεγονός ότι 
οι Απόφοιτοι της Σχολής δε λησμόνησαν τη μεγάλη βοή-
θεια που τους πρόσφερε η Εκκλησία.

Ακολούθησε Χαιρετισμός του Μητροπολίτου Ύδρας, 
Σπετσών & Αιγίνης κ.κ. Εφραίμ, ο οποίος μίλησε με πολύ 
θερμά λόγια για την προσωπικότητα του τιμώμενου κα-
θηγητή του και αναφέρθηκε σε περιστατικά από τη δρά-
ση του ως Διευθυντού της Σχολής, καθώς και παρέμβαση 
από τον κ. Ηλία Εμμ. Φαρδούλη, πτυχιούχο Αγγλικής Φι-
λολογίας, Θεολόγο και Μουσικό. 

Μετά το πέρας της παρουσίασης, ακολούθησε σύντο-

μο Μουσικό Πρόγραμμα, Μνήμη Χρεωστική και Μέλος 
Ιερό για τον Εμμανουήλ Φαρδούλη, κατά το οποίο η Χο-
ρωδία της Ένωσης Αποφοίτων της Σχολής, υπό τη διεύ-
θυνση του Πρωτοψάλτη κ. Γ. Γιαννακόπουλου, εκτέλεσε 
βυζαντινούς εκκλησιαστικούς ύμνους με τη συνοδεία μου-
σικών οργάνων. Ακούστηκαν: 1. Χριστός Ανέστη – Ήχος 
Πλάγιος του Α΄, 2. Απολυτίκιον Αγίας Φωτεινής – Ήχος 
Β΄, 3. Απολυτίκιον Αποστόλου Παύλου – Ήχος Β΄, 4. Μα-
κάριος Ανήρ – Ήχος Πλάγιος του Δ΄, 5. Δύο Στιχηρά Αί-
νων της Αγίας Φωτεινής – Ήχος Α΄ – Προσόμοια, 6. Δύο 
Στιχηρά του Πάσχα – Ήχος Πλάγιος Α΄, εκ του Κε, 7. Δο-
ξαστικόν της Σαμαρείτιδος – Ήχος Πλάγιος του Β΄, 8. Θ΄ 
Ωδή της Ε΄ Κυριακής από του Πάσχα – Ήχος Α΄, 9. Κρά-
τημα Πέτρου Λαμπαδαρίου (+1777) – Ήχος Α΄, 10. Φήμη 
Μητροπολίτου Κορίνθου. 

Για την ιστορία, στη χορωδία μετείχαν: Ανδρικόπου-
λος Δημ., Βερύκιος Δημ., Γεωργακόπουλος Παν., Εγγλέ-
ζος Γεώρ., Ζήκος Κων., Ηλιόπουλος Διον., Ιωαννίδης 
Ιωάν., Καλαντζής Νικ., Καραγκούνης Μιχ., π. Κεραμίδας 
Θεόδ., Κιοσόγλου Βασ., Κολεντίνης Δημ., Κυριακόπου-
λος Δημ., Κωνσταντινόπουλος Γεώρ., Λιότσος Χρ., Μη-
νακάκης Δημ., Μαντζάνας Παν., Παπαγεωργίου Αθ., Πα-
παγεωργίου Φώτ., Παπαζαρής Αθαν., Πατσούρης Θεόδ., 
Πολίτης Γεώρ., Πριλής Θεόδ., Σιαπέρας Χρ., Κούλης Στ., 
Τζαβέλας Φώτ., Τρανούδης Εμμ., Τσοβίλης Νικ., Φιλιπ-
πόπουλος Αλ. 

Συνόδευσαν οι μουσικοί: Νίκος Βερύκκοκος, βιολί, 
Δέσποινα Σπανού, βιολοντσέλο, π. Νικόλαος Κολοβός, 
κανονάκι.

Η εκδήλωση έκλεισε σε πανηγυρικό κλίμα, ακολού-
θησε συνεστίαση σε ταβέρνα της περιοχής και ανανεώ-
θηκε το ραντεβού για το επόμενο έτος. 
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Τιμητικές εκδηλώσεις 
για τον Απ. Παύλο στην Κόρινθο

ΠΑΥΛΕΙΑ 2018

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και όπως αρμόζει στον Με-
γάλο Απόστολό μας, τον ένδοξο Ιδρυτή της Τοπι-

κής μας Εκκλησίας και Πολιούχο Κορίνθου, τον φωτιστή 
της Ελλάδος και ολοκλήρου της Οικουμένης Άγιο Παύ-
λο, εορτάστηκε κι εφέτος η μνήμη Του στον Καθεδρικό Ι. 
Ναό, που τιμάται στο όνομά Του, στην Κόρινθο. 

Το απόγευμα και ώρα 19:00 με κάθε επισημότητα και 
με τη δέουσα εκκλησιαστική τάξη τελέσθηκε ο καθιερω-
μένος πλέον Μέγας Συνοδικός Πολυαρχιερατικός Εσπε-
ρινός, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκό-
που Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β΄, πλαι-
σιουμένου υπό των Συνοδικών Μητροπολιτών, Χαλκίδος 
κ. Χρυσοστόμου, Κερκύρας κ. Νεκταρίου, Λαγκαδά, Λη-
τής και Ρεντίνης κ. Ιωάννου, καθώς και υπό των προσκε-
κλημένων υπό του Μητροπολίτου μας και εγκεκριμένων 
υπό της Ι. Συνόδου Σεβ. Μητροπολιτών Μαντινείας και 
Κυνουρίας κ. Αλεξάνδρου και πολλών άλλων Μητροπο-
λιτών. Αμέσως μετά το πέρας του Εσπερινού, ο Σεβ. Μη-
τροπολίτης μας, από τα προπύλαια του Καθεδρικού Ι. 
Ναού, προσφωνών ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο Αρ-
χιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο Β΄, 
καθώς και τους υπολοίπους Συνοδικούς και μη Σεβασμιω-
τάτους Αρχιερείς, που αψήφησαν κόπους και αποστάσεις, 
ερχόμενοι στην πόλη μας, ώστε να τιμήσουν τις Εορτα-
στικές Εκδηλώσεις προς τιμήν του 
Αποστόλου Προστάτου μας Θείου 
Παύλου, υπό τον τίτλο «ΙΒ΄ ΚΟΡΙΝ-
ΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ 2018».

Στη σύντομη αναφορά του ο 
Σεβ. Ποιμενάρχης μας αναφέρθη-
κε στον προκάτοχό του Μητροπο-
λίτη Κορινθίας και μετέπειτα Αρ-
χιεπίσκοπο Αμερικής κυρό Μιχαήλ 
Α΄ και σε αδιαμφισβήτητα ιστορι-
κά γεγονότα, σχετικά με τον μακα-
ριστό, όταν ακόμη υπηρετούσε 
στην Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών ως 
Μέγας Πρωτοσύγκελλος, τα οποία 
καθιέρωσαν τον εορτασμό του 
Αποστόλου Παύλου, ως σημαντι-
κό διεθνές γεγονός, αποδεικτικό 
του Ορθόδοξου Χριστιανικού χα-
ρακτήρα της Ελληνικής Πρω-
τευούσης και του Ελληνικού 
Έθνους γενικότερα. Εν συνεχεία, 

ανέφερε τον τρόπο με τον οποίο ο Μιχαήλ τίμησε τον Από-
στολό μας, ως Μητροπολίτης Κορινθίας πλέον, με την κα-
θιέρωση της «ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ», 
«της ωραιοτέρας πνευματικής εκδηλώσεως από την ίδρυ-
ση της Νέας Κορίνθου», κατά τον μακαριστό Σήφη Κόλ-
λια. Ολοκληρώνοντας, κάλεσε τον Σεβ. Μητροπολίτη Λα-
γκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννη, στον οποίο ο Μα-
καριώτατος Αρχιεπίσκοπος τιμητικώς έδωσε την εντολή 
της διακονίας του Θείου Λόγου, να απευθύνει λόγους 
πνευματικής οικοδομής προς τους παρισταμένους πι-
στούς. 

Εν συνεχεία, συνοδεία των Πολιτικών και Στρατιωτι-
κών Αρχών της πόλεως και χιλιάδων πιστών, πραγματο-
ποιήθηκε ανά τις οδούς της πόλεως η πάνδημος Λιτάνευ-
σις των Ιερών Εικόνων του Αποστόλου Παύλου και της 
Παναγίας Παραμυθίας, φερόμενες επί στρατιωτικών οχη-
μάτων, καθώς και η επί των χειρών των αδελφών των μο-
ναστικών αδελφοτήτων της Ι. Μητροπόλεώς μας Λιτά-
νευσις των Ιερών Λειψάνων 

Το πρωί, 29η Ιουνίου 2018, ανήμερα της μνήμης των 
Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στην 
Ι. Ακολουθία του Όρθρου χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπο-
λίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεόκλη-
τος, ενώ της Θ. Λειτουργίας προέστη ο Σεβ. Μητροπολί-
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ

π. Ιωάννης Ντούλης 
Tο τελευταίο αντίο στον ταπεινό και αγαθό ιερέα

της Μαντινείας και Κυνουρίας κ. 
Αλέξανδρος.

Λίγο πριν από την απόλυση, ο 
Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύ-
σιος ανακήρυξε ως Μέγιστο Ευερ-
γέτη της Ι. Μητροπόλεως Κορίν-
θου τον Πρόεδρο του Κέντρου Ελ-
ληνισμού κ. Δαμιανό Κωνσταντί-
νου και του επέδωσε τιμητικώς το 
Παράσημο του Αποστόλου Παύ-
λου, τη μέγιστη διάκριση της Απο-
στολικής Ιεράς Μητροπόλεως Κο-
ρίνθου, αναγνωρίζοντας τη βοή-
θεια και την αγάπη με την οποία 
«αγκάλιασε» και συνεχίζει να 
«αγκαλιάζει» την Ι. Μητρόπολη 
Κορίνθου και το Κορινθιακό Ποί-
μνιο, αποκαλώντας τον «Ελληνό-
ψυχο» Κύπριο ευεργέτη. Το βιο-
γραφικό του κ. Κωνσταντίνου διά-
βασε στους παρισταμένους ο εκ 
των άμεσα αποδεχομένων την αγά-
πη του, ως υπεύθυνος της Τραπέζης τροφίμων και ενδυ-
μάτων της Ι. Μητροπόλεώς μας, υπό τον τίτλο ΘΕΟΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑ, Παν/τος Αρχ. π. Αρκάδιος Ραζνύ.

Με τον Μέγα Πολυαρχιερατικό Εσπερινό στο «Βήμα 
του Γαλλίωνος», στην Αρχαία Κόρινθο, κορυφώθηκαν κι 
εφέτος οι Λατρευτικές Εκδηλώσεις του διημέρου 28 και 
29 Ιουνίου 2018 προς τιμήν του Ιδρυτού της Τοπικής μας 
Εκκλησίας και Πολιούχου Κορίνθου Αγίου Αποστόλου 
Παύλου.

Το κορυφαίο αυτό θρησκευτικό γεγονός, που με με-
γάλη προσμονή αναμένεται από τους Κορινθίους πιστούς, 
επισφράγισε την τιμή και τον σεβασμό τους προς τον 
«πνευματικό» τους πατέρα και προστάτη και απέδωσε με 
τον καλύτερο τρόπο την ευγνωμοσύνη των Κορινθίων 
στον τόπο όπου έζησε και περπάτησε επί έναν και ήμισυ 
χρόνο ο Απόστολός τους, μέσα στη φυσική ομορφιά της 
Κορινθιακής γης και στον επιβεβαιωμένο και από την αρ-
χαιολογική σκαπάνη χώρο, δεχόμενοι τον αγιασμό και την 
ευλογία Του. 

Ο αγαπητός σε όλους μας παπα-Γιάννης Ντούλης, εφη-
μέριος του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αποστόλου Παύ-

λου Κορίνθου, εκοιμήθη το πρωί της Δευτέρας 4 Ιουνίου 
στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Ο εκλιπών Πρωτοπρεσβύτε-
ρος γεννήθηκε το έτος 1932 στο χωριό Δάρας της Αρκα-
δίας. Σπούδασε στην Ιερατική Σχολή Κορίνθου και χειρο-
τονήθηκε Διάκονος στις 14 Σεπτεμβρίου 1958, στον Ιερό 
Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου, και Πρεσβύτερος 
στις 26 Οκτωβρίου 1958, στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτει-
νής της Σαμαρείτιδος, της τότε Ιερατικής Σχολής Κορίν-

θου (στον οποίο και εφημέρευσε από την 1η Νοεμβρίου 
1958 έως την 1η Ιανουαρίου 1964) υπό του αοιδίμου Μη-
τροπολίτου Κορινθίας κυρού Προκοπίου Τζαβάρα (1949-
1964). Από το έτος 1964 έως και της εκδημίας του διακό-
νησε ως Εφημέριος στον Καθεδρικό Ι. Ναό Αποστόλου 
Παύλου Κορίνθου. Έγινε Πνευματικός στις 16 Αυγούστου 
1968 και Πρωτοπρεσβύτερος στις 4 Ιουλίου 1985 υπό του 
αειμνήστου Μητροπολίτου Κορίνθου κυρού Παντελεήμο-
νος Καρανικόλα (1965-2006). Ήταν πατέρας τριών τέκνων 
και κατέλιπεν μαρτυρία αγαθού και ακούραστου Λευΐτου.
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Στη σορό του εκλιπόντος που εκτέθηκε προς ασπα-
σμόν στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου Κο-
ρίνθου, τη Δευτέρα το βράδυ, και στη συνέχεια στην Ιε-
ρά Αργρυπνία, εψάλη η Νεκρώσιμος Ιερά Ακολουθία από 
τους Ιερείς, αλλά και το πρωί της Τρίτης πλήθος πιστών 
έσπευσε να αποχαιρετήσει τον ιδιαίτερα αγαπητό π. Ιωάν-
νη. Με δάκρυα στα μάτια, κλήρος και λαός της Κορίνθου 
αποχαιρέτησαν το πρωί της Τρίτης 5 Ιουνίου τον μακα-
ριστό Πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Ντούλη. Ο ναός ήταν 
ασφυκτικά γεμάτος από κληρικούς και λαϊκούς. Στους 
επικήδειους που εκφώνησαν, μόνο καλά λόγια είχαν να 
πουν όσοι μίλησαν για την προσωπικότητα του μακαρι-
στού ιερέως.

Στην εξόδιο ακολουθία χοροστάτησε ο Ιεροκήρυκας 
της Ι. Μητροπόλεώς μας κ. Άνθιμος Παπαλεξόπουλος, 
Ηγούμενος της Ι. Μονής Παναγίας «ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑ» Κα-
λεντζίου, κωλυομένου του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου 
μας κ. Διονυσίου να παραστεί, λόγω της απουσίας Αυτού 
εις την Σύρον. Ο Πρόεδρος της Ένωσής μας κ. Αθαν. Ψυ-
χογιός στον επικήδειο λόγο του είπε μεταξύ άλλων και τα 
εξής: «Μεγάλη η συγκίνηση και η λύπη που διακατέχει όλους 
μας για τον χαμό του αγαπημένου μας φίλου και σεβαστού 
πατέρα, ο οποίος για μια ολόκληρη 60ετία πρόσφερε τον 
εαυτό του θυσία υπέρ του ποιμνίου του, για το συμφέρον 
της Εκκλησίας, και αναδείχθηκε σε αγαθόν εργάτη του 
αμπελώνος του Κυρίου. Από μικρό παιδί, ο προκείμενος νε-
κρός έφυγε από την αρκαδική γη και βρέθηκε στην Κόριν-
θο, σπουδαστής της Ιερατικής Σχολής, με στόχο να πραγ-
ματοποιήσει το όνειρό του, που δεν ήταν άλλο από το να γί-
νει υπηρέτης του Ιερού Θυσιαστηρίου. Όταν τελείωσε τις 
σπουδές του, παρέμεινε στην Κόρινθο και προσελήφθη ως 
επιμελητής της Σχολής μέχρι το 1958, όταν ο Μητροπολί-
της Κορίνθου μακαριστός Προκόπιος Τζαβάρας, που είχε 
διαγνώσει τις μεγάλες του αρετές, τον χειροτόνησε Διάκο-
νο και, στη συνέχεια, Πρεσβύτερο. Από το 1964 μέχρι σήμε-
ρα διακόνησε στον Μητροπολιτικό Ναό του Απ. Παύλου ως 
τίμιος και πιστός υπηρέτης του θείου θελήματος. 

Ως Πρεσβύτερος και αργότερα προϊστάμενος του ιστο-
ρικού Ναού του Απ. Παύλου στάθηκε δίπλα στους πιστούς, 
απλός, προσιτός, πραγματικός πατέρας, προστάτης και 
βοηθός. Αγαπούσε, συμπονούσε, συγχωρούσε, συνέπασχε 
και ελεούσε με το περίσσευμα της ψυχής του. Συμπαραστά-
της στις χαρές και τις λύπες του ποιμνίου του, πάντα εμψύ-
χωνε και δίδασκε με το παράδειγμά του, αφοσιωμένος στην 
υπέρτατη ιδέα της χριστιανικής αγάπης. Άνθρωπος γεμά-
τος αγάπη και καλοσύνη, πίστη και ευσέβεια, κατανόηση 
και επιείκεια, κατηύθυνε το ποίμνιό του στον δρόμο της 
αρετής, στον δρόμο της πίστης, στον δρόμο του καλού και 
του ωραίου, στον δρόμο του Θεού… Αντιμετώπιζε τα πράγ-
ματα με γενναιότητα, υπευθυνότητα και καλή προαίρεση 
και δεν ήταν λίγες οι φορές που ανάλωσε τον εαυτό του για 
το καλό των πιστών. Ήταν προικισμένος με πολλές αρετές, 
κυριαρχούσε όμως ανάμεσά τους η απλότητα. Απλός στη 

ζωή του, στην αμφίεση, στους τρόπους και στον καθημερι-
νό λόγο του, στο κήρυγμά του, που έβγαινε μέσα από την 
καρδιά του, στην επαφή του με τον κόσμο».

Την Ένωσή μας (της οποίας ήτο συνεχώς ενεργό μέ-
λος), εκπροσώπησε ο πρόεδρός μας κ. Αθανάσιος Ψυχο-
γιός, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα της Ένω-
σης κ. Μιχάλη Καλλαρά και τα μέλη της Ένωσης κ. Αθα-
νάσιο Παπαζαρή και κ. Γιώργη Γιαννακόπουλο. Επίσης 
παρευρέθησαν στην εξόδιο ακολουθία τα μέλη της Ένω-
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π. Θεμιστοκλής Στεφανίδης (1941-2018)

Τὴν 25ην Ἰουνίου 2018 μετέστη «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς 
τὴν ζωὴν» ἕνας δίκαιος ἄνθρωπος καὶ ἐνάρετος Λει-

τουργὸς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ὁ πρωτοπρεσβύτε-
ρος Θεμιστοκλῆς Στεφανίδης. Ἐὰν θέλει κανεὶς νὰ πε-
ριγράψει τὴν προσωπικότητὰ του, δὲν ἔχει παρὰ νὰ θυμη-
θεῖ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου μας: «μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πράος 
εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ». Καὶ πράγματι, ὅλη του τὴν 
ἐπὶ γῆς ζωὴ τὴν χαρακτήριζε ἡ πραότητα καὶ ἡ ταπείνω-
ση, γι’ αὐτὸ καὶ ὅσοι τὸν γνώρισαν ἔχουν τὴν βεβαιότητα 
ὅτι μετέστη ἐκ τῶν προσκαίρων εἰς τὰ αἰώνια, ἐκ τῶν 
φθαρτῶν εἰς τὰ ἄφθαρτα, ἐκ τῶν ἐπιγείων εἰς τὰ ἐπουράνια 
γιὰ νὰ παρουσιασθεῖ ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ καλέσα-
ντος αὐτὸν Θεοῦ. 

Ὁ μεταστὰς ἦταν μιά κατ’ ἐξοχὴν συμπαθὴς φυσιο-
γνωμία, εἶχε φόβο Θεοῦ καὶ ὁ λόγος του ὑπῆρξε πάντο-
τε «ἐν χάριτι ἅλατι ἠρτυμένος» καὶ στὸ στόμα αὐτοῦ 
«δόλος οὐκ ἔστι». Γεννήθηκε τὸ ἔτος 1941 στὴ Με-
γαλόνησο Κύπρο, τὸ μεγαλύτερο ὅμως μέρος τῆς ζωῆς 
του τὸ πέρασε στὴν Κορινθία. Ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη 
Κορίνθου Παντελεήμονα χειροτονήθηκε Διάκονος, τὴν 
13ην Μαρτίου 1971, καὶ Πρεσβύτερος τὴν 21ην Μαρτίου 
τοῦ ἰδίου ἔτους. Ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος εἰς τοὺς Ἱ. 
Ναοὺς Ἁγ. Νικολάου Ἄνω Συνοικίας Τρικάλων, Ἁγ. 
Βλασίου Ξυλοκάστρου, Ἁγ. Τριάδος Σοφικοῦ καὶ Ἁγ. Πα-
ρασκευῆς Βραχατίου, ἀπ’ ὅπου καὶ συνταξιοδοτήθηκε. 
Παράλληλα, δίδαξε ὡς Καθηγητὴς (1977-1990) στὸ 
Ἐκκλησιαστικὸ Λύκειο Κορίνθου, στὸ ὁποῖο καὶ διετέλε-
σε Διευθυντής (1991-2006). 

σης, ο Μιχάλης Μαρινός (μέλος του Δ.Σ.), ο Μιχάλης Κα-
ραγκούνης, ο Διονύσης Φαραώ και ο π. Δημήτριος Κορ-
ρές. Φυσικά ο π. Γρηγόριος Θεοδώρου, συνεφημέριος του 

πατρός Ιωάννου και μέλος της Ένωσής μας, φρόντιζε συ-
νεχώς τα της τελετής. 

Από την ιστοσελίδα της Ι.Μ. Κορίνθου
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Ὁ πατὴρ Θεμιστοκλῆς διακρινόταν γιὰ τὶς δύο ἰδιότη-
τες πού εἶχε, ὡς ἱερέας καὶ ὡς ἐκπαιδευτικός, χωρὶς ἡ μία 
νὰ ἀποβαίνει εἰς βάρος τῆς ἄλλης, ἀλλ’ ἀντίθετα, ἡ μία 
νὰ ἐνισχύει τὴν ἄλλη. Ὡς ἱερέας κατέλιπε φήμη ἁπλοῦ, 
ἐναρέτου καὶ ταπεινοῦ κληρικοῦ, ἀφοσιωμένου ἀποκλει-
στικὰ καὶ μόνο στὰ ἐφημεριακὰ του καθήκοντα. Ὡς 
ἐκπαιδευτικὸς κατάφερε ὄχι μόνο νὰ ἀσκήσει τὸ ἔργο 
τοῦ Δασκάλου, ἀλλὰ νὰ ἀκουμπήσει τὶς ψυχὲς τῶν νέων. 
Τίς σχεδὸν τρείς δεκαετίες πού βρέθηκε στὸ Ἐκκλησια-
στικὸ Λύκειο Κορίνθου εἶχε ὡς μαθητὲς του ἀμέτρητα 
παιδιὰ καὶ πολλοὺς ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι δὲν ξέχασαν ποτὲ τὴ 
γαλήνη τοῦ προσώπου του καὶ τῆς συμπεριφορὰς του, 
τὰ σπλάχνα οἰκτιρμῶν του, τὴν ἀνεξικακία του, γι’ αὐτὸ 
καὶ σὲ κάθε εὐκαιρία πού τὸν συναντοῦσαν τὸν σταμα-
τοῦσαν γιὰ νὰ φιλήσουν τὸ χέρι του, νὰ λάβουν τὴν εὐχὴ 
του καὶ νὰ τὸν εὐχαριστήσουν γιὰ ὅσα τοὺς εἶχε 
προσφέρει.

Ὁ μακαριστός, ὡς γνήσιο τέκνο τοῦ Ἐσταυρωμένου 
Χριστοῦ, σήκωσε μὲ καρτερία καὶ πίστη ποικίλους σταυ-
ροὺς στὴ ζωὴ του, γι’ αὐτὸ καὶ θὰ τύχει τῆς καλῆς προϋ-
πάντησης στὸν οὐρανὸ μὲ τοὺς λόγους: «εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ 

καὶ πιστέ!  Ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· 
εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου». Αἰωνία αὐτοῦ ἡ 
μνήμη. Καλὸ Παράδεισο. Καλὴ Ἀνάσταση. 

Ύστερα από πολλά χρόνια, βρεθήκαμε όλοι μαζί στην Ενορία Αγίας Παρασκευής Βραχατίου Κορινθίας, για να αποχαιρετήσουμε έναν 
Άξιο Ιερέα της Εκκλησίας μας, έναν ξεχωριστό άνθρωπο, έναν καλό φίλο, έναν φωτισμένο δάσκαλο, ο οποίος μας βοήθησε στα πρώτα 

μας βήματα να διακονήσουμε τον Θεό και τους ανθρώπους. Ας είναι αιώνια η μνήμη του π. Θεμιστοκλή, να έχουμε την ευχή του.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επειδή πολλά μέλη της Ένωσης 
έστειλαν συνεργασίες πολυσέλιδες, 

που είναι πολύ δύσκολο να 
δημοσιευθούν στον περιορισμένο χώρο 
της εφημερίδας μας, σας παρακαλούμε 

να τηρείτε τον περιορισμό των 400 
λέξεων που έχει οριστεί από την αρχή.
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+ Ιερεύς Παναγιώτης Κορκόντζιλας

Την 20ή Ιουνίου εκοιμήθη εν Κυρίω ο πρωτοπρεσβύ-
τερος Παναγιώτης Κορκόντζιλας, απόφοιτος της 

επταταξίου ΕΣΚ (1952-1959).
Eκ Καλλιθέας Πατρών καταγόμενος, ήταν εφημέριος 

για 45 έτη του ιστορικού Ι.Ν του Αγίου Γεωργίου Ζαγκλι-
βερίου. Μετά τη Σχολή σπούδασε διαδοχικά στην Εκκλη-
σιαστική Ακαδημία της Θεσ/νίκης και στις Σχολές Θεο-
λογική και Νομική του ΑΠΘ.

Χειροτονήθηκε κληρικός το έτος 1962 και διακόνησε 
την Εκκλησία ως το τέλος του 2017, όταν και αποσύρθη-
κε για λόγους υγείας.

Ως εφημέριος υπηρέτησε αρχικώς στην ενορία του Κα-
λαμωτού, ακολούθως στον Ι.Ν Αγίου Στεφάνου Αρναίας 
και τέλος στον ως άνω Ι.Ν. 

Παράλληλα εργάστηκε στην εκπαίδευση: 5 έτη στη 
Δημοτική και 27 στη Μέση ως θεολόγος και διευθυντής 
του Γυμνασίου Ζαγκλιβερίου Ήταν υποδειγματικός οι-
κογενειάρχης, σεμνός, ταπεινός, ιεροπρεπής λειτουργός, 
έντιμος και δραστήριος πολίτης, καθοδηγητής των νέων, 
συμπαραστάτης των ενοριτών σε κάθε ανάγκη τους, αγα-
πητός στην τοπική κοινωνία, μειλίχιος και μετριοπαθής. 
Συνέβαλε στην ανακαίνιση του ναού και πολλών άλλων 
διάσπαρτων στην περιοχή εξωκκλησίων και γενικά δια-
μόρφωσε τη ζωή της ενορίας.Τιμήθηκε κατά καιρούς με 
τα οφφίκια που απονέμει η Εκκλησία. Γενικός Αρχιερα-
τικός Επίτροπος επί Αρχιερατείας Παύλου και Αρχιερα-
τικός Επίτροπος Ζαγκλιβερίου επί Νικοδήμου και Θεο-
κλήτου. 

Κηδεύτηκε με πάνδημη συμμετοχή την 21η Ιουνίου 
υπό του Σεβ. Μιλήτου κ. Αποστόλου. 

Άφησε χριστιανική, ευυπόληπτη και ευημερούσα οι-
κογένεια καθώς και αγαθή φήμη στην τοπική κοινωνία. 
Έγραψε το 2015 ο επιχώριος ποιμενάρχης κ. Θεόκλητος: 
«Είναι αληθές ότι ο π. Παναγιώτης είναι κεφάλαιο για την 
Ιερά μας Μητρόπολη. Ζωντανή ιστορία της Ι.Μ. θα τον χα-
ρακτηρίζαμε, αλλά κυρίως θα τον ονομάζαμε ιστορική και 
εκκλησιαστική “Βίβλο” του Ζαγκλιβερίου. Φέρει τα στίγ-
ματα στο σώμα και στην ψυχή του τόπου αυτού και ως ανε-
κτίμητο “Μητρώο” αγάπης, προσφοράς και θυσίας σκια-
γραφεί τον διαχρονικό του ρου».

Είθε ο Πανάγαθος Θεός να αναπαύσει, συγχωρήσει, ελεή-
σει και σώσει την ψυχή του στη Βασιλεία των Ουρανών! 

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ H ENVSH MAS
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΟΡΟ ΕΧΕΙ  

ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ. 
ΤΟ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΩΣ  
ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΕΤΕ  

ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.
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Εδώ και κάμποσο καιρό1 έχω αποκτήσει ένα χαριτω-
μένο εγγονάκι, που ακούει στο όνομα «Θεόφιλος». 

Η θεοφιλία του δικαιολογεί απόλυτα την άπλετη θεία χά-
ρη που εκπέμπει η φωτεινότητα και η αθωότητα του βλέμ-
ματός του, η χάρη των κινήσεών του, το ελκυστικό του 
γέλιο, η φιλική του προσέγγιση προς τους άλλους, ο γνή-
σιος αυθορμητισμός του, ο πόθος να γνωρίσει τον κόσμο 
με πάθος και δράση – αυτά που νιώθει κάθε παιδί, όταν 
έρχεται αντιμέτωπο μ’ έναν άγνωστο αποκαλυπτικό κό-
σμο. Να η πρόκληση για μια ενεργητική αναμέτρηση μα-
ζί του…

Η συνολική σαγηνευτική αύρα που εκπέμπει ο Θεόφι-
λος τον κάνει θεοφιλή και σε κάνει να νιώθεις κι εσύ φι-
λόθεος, όταν ξυπνάνε μέσα σου συναισθήματα στοργής 
και αγάπης, έκπληξης και θαυμασμού για το υπέροχο πλά-
σμα που αντικρίζεις, με την αίσθηση του χιούμορ να δια-
περνά το είναι του∙ το ελκυστικό του χαμόγελο, το δυνα-
τό του «χαρτί», είναι το κυρίαρχο επικοινωνιακό του όπλο 
με το οποίο επιδιώκει να κοινωνήσει μαζί σου και να γνω-
ρίσει τον περιβάλλοντα κόσμο. Εσύ καλείσαι να γίνεις, με 
δέος και ευθύνη, ο διερμηνέας των μηνυμάτων του εξω-
τερικού κόσμου, της φύσης2 –το περιβόλι του Θεού– προς 
το βρέφος και αντίστροφα. 

Και αυτό το ταξίδι θα γίνει παράλληλα και για σένα 
μια ευκαιρία να γνωρίσεις τον τρόπο, με τον οποίο, κά-
ποτε κι εσύ ως βρέφος, ανακάλυψες τον κόσμο…

Παρατηρώντας τον Θεόφιλο μέσα στο σπίτι. Προσπάθεια 
κατανόησης της ψυχοκινητικής του συμπεριφοράς.
Ο Θεόφιλος, εδώ και κάμποσο καιρό, είναι σε θέση να 
περπατά έχοντας καταφέρει μεγάλο θρίαμβο, αφού πέρα-
σε, όπως όλα τα βρέφη, μέσα από διάφορες «πρότυπες» 
κινήσεις3 –πιπίλισμα, διαρκείς κινήσεις χεριών και ποδιών, 

1. Πριν από περίπου 20 μήνες.
2. Βασική προϋπόθεση είναι ο σεβασμός προς τη φύση που 

ανήκει στην Κτίση. Πρβλ. «Η Δημιουργία, όπως ερμηνεύεται 
θεολογικά από τη χριστιανική κοσμοθεωρία, πρέπει να διδά-
σκει συνεχώς τη σχέση ταυτότητας φύσης και οργανικής ζωής 
ως αδιάσπαστης ενότητας της δυναμικής και παραπέρα δη-
μιουργικής σχέσης μεταξύ Θεού, Φύσεως και Ανθρώπου» (Νη-
σιώτης, Ν., σελ. 16, 1985).

3. Κάθε διαμορφωμένη πρότυπη κίνηση αποτελεί μία πρώι-
μη ανταπόκριση του βρέφους στο περιβάλλον και εκφράζει μία 
κυρίαρχη ανάγκη τη στιγμή που εμφανίζεται.

μπουσούλημα–, που συνθέτουν την κινητική του συμπε-
ριφορά. 

Μέσα από μια καταπληκτική έμφυτη περιέργεια που τον 
διακρίνει, τρέχει μέσα στον χώρο για να ανακαλύψει την 
υφή των διαφόρων αντικειμένων, περνώντας τα, φυσικά, 
μέσα από τη διακριτική «γευσιγνωσία» του, να παίξει με τα 
παιχνίδια του και να δώσει αυθαίρετους ρόλους στους «συ-
μπαίκτες» του, δίνοντάς τους πνοή, μέσα από τις δικές του 
ευφάνταστες προβολικές μυθοπλασίες, που υπηρετούν δι-
κές του ψυχικές εντάσεις. Υπάρχουν στιγμές που τα αγκα-
λιάζει, γι’ αυτόν λειτουργούν ως έμψυχες ζώσες παιδικές 
παρουσίες, άλλοτε τα βάζει σε μια τάξη για να υπηρετή-
σουν έναν ρόλο που τους αναθέτει, με μυστικό τρόπο, άλ-
λοτε τα μαλώνει γιατί, φαίνεται, ατακτούν και δεν πειθαρ-
χούν στις δικές του ενδόμυχες σκέψεις και διαθέσεις…

Φαίνεται ο συμπαθητικός Θεόφιλος να έχει εμπνεύ-
σει στους ήρωές του-συμπαίκτες το πάθος του για επι-
κοινωνία και ζωή με μια πρωτοφανή σοβαρότητα. Όλα αυ-
τά οργανώνονται 
από μια αθώα 
ύπαρξη που μετα-
φέρει όλο το ειδι-
κό βάρος της 
αθωότητας που 
αγκαλιάζει και 
μαγνητίζει το πε-
ριβάλλον του.

Κάποια στιγ-
μή αποφασίζει να 
διασκεδάσει. Μό-
νος του έχει μά-

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ

«Ανακαλύπτοντας τον κόσμο “ξανά” μέσα από τα μάτια ενός βρέφους» 
  

Του Γιάννη Β. Σούλη, Συνταξιούχου Εκπαιδευτικού  



18 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου    Αύγουστος 2018

θει, πλέον, να λειτουργεί το μικρό του synthesizer και αμέ-
σως λικνίζεται χορεύοντας4 με τον δικό του ιδιότυπο τρό-
πο στον ρυθμό που υπαγορεύουν τα μουσικά ακούσματα 
εκφωνώντας δυνατά σύντομους φθόγγους – που σε εμάς 
είναι ακατανόητοι. Ο ίδιος χαίρεται αφάνταστα ανακαλύ-
πτοντας, μέσα από τον χορό που ενώνει την ψυχή και το 
σώμα, τον δικό του εσωτερικό ρυθμό που εναρμονίζεται 
με την παγκόσμια γλώσσα της μουσικής. Η ευθυμία της 
ψυχής του σε όλη της την πληρότητα! Τον βλέπεις να ηρε-
μεί, αν και γίνεται έξαλλος από ενθουσιασμό, να ιλαρύνει 
το πρόσωπό του υπηρετώντας την αγάπη, τη φιλική διά-
θεση, την αρμονία του ρυθμού και της μουσικής∙ φιλότη-
τα5 θα ονόμαζε όλα αυτά τα παρεπόμενα ο προσωκρατι-
κός φιλόσοφος Εμπεδοκλής.

Έλα που δεν αργεί, μετά το διάλειμμα της ψυχικής ανά-
τασης, να υπηρετήσει και το νείκος, οπότε αρχίζει η δια-
μάχη, η διάλυση, η κίνηση6. Αρχίζει να εκσφενδονίζει τα 
παιχνίδια του και να μεγαλουργεί νιώθοντας κυρίαρχος 
στο περιβάλλον του, να διαλύει αντικείμενα, εάν κομμα-
τιάζονται, προσπαθώντας να τα επαναφέρει στην αρχική 
τους αρμολόγηση. Τον βλέπεις άλλοτε να προσπαθεί 
ν’ ανέβει στον καναπέ για να κάνει τον γύρο του θριάμ-
βου, ξεφωνίζοντας, όταν τα καταφέρει, και άλλοτε με επι-
μονή να εξερευνά τρύπες σε παιχνίδια και ρούχα επιβε-
βαιώνοντας με ιαχές τον μεγάλο του θρίαμβο! – και ο 
θρίαμβος αυτός είναι το ξέσπασμα χαράς της ψυχής που 
κάνει τους γύρω του να θριαμβολογούν και να δικαιώ-
νουν τη χαρά του. Ο ίδιος πετάει στα σύννεφα από την 
επιβεβαιωτική επικοινωνιακή ανταπόκριση.

Γίνεσαι κι εσύ παιδί μέσα από το αθώο πάθος και τη 
δημιουργική διάθεση του συμπαθητικού Θεόφιλου που 
κινείται σε μια «οικολογία πλαισίων»7. Αν εσύ συγκινείσαι 
στο έπακρο και τον αγκαλιάζεις με μια ζεστή αγκαλιά, η 
ΖΩΗ, παράλληλα, πανηγυρίζει καυχώμενη για τον μόχθο 
της καθημερινής του δημιουργικής δραστηριότητας8.

Ενώ το περιβάλλον συνευφραίνεται και συνεορτάζει, ο 
εμπλεκόμενος ψυχισμός του μικρού Θεόφιλου με όλα τα κα-
θημερινά σημαντικά, γι’ αυτόν, ερεθίσματα προωθεί, δειλά-
δειλά, την ψυχοκινητική του ανάπτυξη και διευρύνει τον ερευ-
νητικό του ορίζοντα στο περιβάλλον που διαρκώς το ψάχνει, 

4. «Ο χορός μια από τις θεμελιακές ανάγκες του ανθρώπου». 
Βλ. Ν. Καζαντζάκη, σελ. 156, 1968.

5. Η φιλότης και το νεῖκος, κατά τον Εμπεδοκλή, μαθητή 
της Σχολής των Πυθαγορείων, είναι οι αντίθετες δυνάμεις που 
εναλλάσσονται διαδοχικά στην κυριαρχία του κόσμου και η 
σύνθεσή τους παράγει ακατάπαυστα μέσα στο σύμπαν «μετα-
βολάς και μετακομίσεις» (Εμπεδοκλής, «Περί φύσεως» 115, 14).

6. «Η κίνηση είναι ζωή και έχεις και κίνηση και ζωή» (Βλ. 
Satir Virginia, σελ. 73, 1985).

7. Βάσει διατύπωσης της οικοσυστημικής προσέγγισης του 
Urie Bronfenbrenner. Βλ. Πετρογιάννης, Κ., σελ. 21, 25, 2003.

8. «Μάθε ότι είσαι μια ατόφια κυψέλη δραστηριότητας» (Βλ. 
Satir Virginia, σελ. 13, 1985).

ως «μικρός επιστήμονας», όπως θα έλεγε η μεγάλη παιδαγω-
γός Maria Montessori, προνοώντας να το εντάξει στην κα-
θημερινή του εμπειρία, μαθαίνοντας, έτσι, για τον εαυτό του 
και τον κόσμο μέσα από την κοινωνία προσώπων (γνώση εν 
προσώπω)9. Παράλληλα βελτιώνονται οι αντιληπτικές του 
ικανότητες που συνεγείρουν τον ψυχικό του κόσμο, ώστε να 
οργανώνει με τάξη τις εμπειρίες του και ν’ αποκτά περισσό-
τερη σιγουριά και δεξιότητα.

Κοιτάζοντας «έξω», κοιτάζοντας «μέσα». 
Όση ώρα βρίσκομαι με τον «Θεόφιλό μου», όπως συνή-
θως τον αποκαλώ, ανακαλύπτω μια βαθιά εσωτερική έλ-
ξη να με συνδέει με τις αυθόρμητες χαριτωμένες κινήσεις 
του, που ψάχνουν με αγωνία να επικοινωνήσουν με το πε-
ριβάλλον. Κάτι μου θυμίζει η ανάλαφρη παρουσία του, 
κάτι που έρχεται από μακριά… Με όλες τις αισθήσεις σε 
συναγερμό προσπαθώ να «αναζητήσω επαφή» με ό,τι 
πλουσιοπάροχα εκπέμπει η ακριβή του παρουσία με τη 
ζωηρή κινητικότητά του.

Αρχίζω να διακρίνω την απόσταση που υπάρχει ανά-
μεσα σε μένα και στην αποκαλυπτική αθωότητά του, που 
αντιφεγγίζεται στα αθώα ματάκια του, στο φωτισμένο 
πρόσωπό του, στην ευγένεια της γελαστής ψυχής του. Χω-
ρίς περιστροφές ανακαλύπτω τη χαμένη αθωότητα της 
παιδικής μου ηλικίας που δηλώνεται καθαρά μέσα από το 
θάμβος της βρεφικής αθωότητας του μικρού Θεόφιλου 
που όλους τους αναβαπτίζει στη κολυμβήθρα της δικής 
του ευρύχωρης αγνότητας. Πράγματι, την ίδια ελκυστική 
αντίδραση παρατηρώ στους διερχόμενους, όταν τον πη-
γαίνω βόλτα,10 που κοντοστέκονται, δεν προσπερνούν11, 
για να επικοινωνήσουν μαζί του με τρυφερότητα, με στορ-
γή, μ’ ένα χαμόγελο, με ένα καλοσυνάτο χαιρετισμό12, με 
ανακούφιση13. Η νοσταλγική ματιά της ενήλικης ζωής μας 
αναζητά και πάλι το παιδικό της «βλέμμα».

9. «Αυτή η κοινωνία προσώπων οδηγεί στην εν αγάπη κοι-
νωνία που ελευθερώνει τον άνθρωπο από την ατομικότητά του, 
υπάρχει ως πρόσωπο μέσα στην ιστορία και μπορεί, στη συνέ-
χεια, να οδηγήσει στη γνώση του Θεού». (Βλ. Δ. Μαυρόπου-
λος, σελ. 104, 105, 2017).

10. Το ίδιο διαπιστώνουν οι γονείς του: Δημήτρης και Κατερί-
να, και οι υπόλοιποι παππούδες: Ελευθερία, Εύη και Θεόφιλος.

11. «Και κάθε φορά που προσπερνάμε έναν διαβάτη είναι σαν 
να λέμε αντίο σ’ όλη τη ζωή» (Βλ. Μηνακάκης Βασίλης, Τάσος 
Λειβαδίτης, σελ. 100, 2014).

12. «Ο άνθρωπος εισπνέει και εκπνέει τον άλλον, συγκροτεί-
ται από την παρουσία του…, αλλά δεν μπορεί να νοηθεί ζωή 
μιας ψυχής που δεν ζει μέσα στο θέατρο της κοινωνικότητας 
και της συστημικής ψυχικής συνενοχής» (βλ. Παπαγιώργης Κ., 
σελ. 26, 2016).

13. «Η σκυθρωπή τελμάτωση της ζωής θα ήταν αβάσταχτη 
αν δεν συνοδευόταν από μια ανελλιπή παιδικότητα που εξεγεί-
ρεται ενάντια στην τάξη και τη σοβαρότητα» (Βλ. Μπρυκνέρ, 
Π., σελ. 116, 2002).
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Κοιτάζοντας «μέσα». Η «χαμένη» μας αθωότητα…
Η παρουσία του Θεόφιλου τους μεταμορφώνει και τους 
οδηγεί στο δικό τους «παιδί», στην αφετηρία της ζωής τους, 
που αποδεσμεύεται πλέον από την αγελαία συνείδηση και 
τους εντάσσει στον αυθεντικό εαυτό τους, ένα ταξίδι συνε-
χούς αναζήτησης, τους πηγαίνει μακριά –στο ιστορικό τους 
ξεκίνημα για αναζήτηση της ζωής–, τους υποβάλλει την 
επιθυμία να σκύψουν πάνω από αυτή τη φλόγα και να ξε-
διψάσουν μέσα από την ελεγειακή αναζήτηση των πρώτων 
σκιρτημάτων τους. Να η ευκαιρία μήπως συνδεθούν με τις 
αρχικές τους καταβολές για αλληλοπεριχώρηση με το πε-
ριβάλλον, για μια προοπτική ενατένισης της αιωνιότητας – 
αφού η χρονική αίσθηση είναι απούσα. 

Η αθωότητά του τους αιχμαλωτίζει, σαν μια ακολου-
θία ονείρου που υπερβαίνει την καθημερινότητα. Τους αγ-
γίζει σε διάρκεια χρόνου και τους εξακοντίζει στον «άγνω-
στο» χώρο του μακρινού τους παρελθόντος – εκεί προς 
τις μαγευτικές όχθες της δικής τους αθωότητας∙ μια ανα-
δυομένη αθωότητα που θυμίζει, ενδεχομένως, τη δική τους 
απολεσθείσα αθωότητα. Το αποτέλεσμα; Ο θρήνος για ό,τι 
υπήρξε και δεν υπάρχει πλέον, για εκείνο που έφυγε και 
έρχεται πάλι. Θρήνος «ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος» 
(Ψαλμός 136,1) για την επιστροφή προς την απολεσθεί-
σα αθωότητα, προς τη μετατόπιση της ύπαρξης. Θρήνος 
και αγανάκτηση για όσους υπονόμευσαν και μόλυναν την 
αθωότητα εκείνη, αλλά και διαμαρτυρία για τη δική τους 
ανεπίγνωστη «υπακοή» προς τις εξωτερικές πιέσεις του 
περιβάλλοντος. Αφορμή ένα βρέφος που κινείται προς 
την προστατευτική ματιά των ενηλίκων. Και πάλι ένα τε-
λευταίο οπτικό αγκάλιασμα του διαβάτη ενήλικα προς το 
βρέφος, με τον εσωτερικό θρήνο να συνεχίζεται…

Το βρέφος είναι εντελώς ανυποψίαστο για τη χρονι-
κή και συναισθηματική μετατόπιση του περαστικού ενή-
λικα. Όμως, νιώθει ευτυχισμένο που έγινε μια συνάντη-
ση και έτυχε της αναγνώρισης από τυχόντες περαστικούς, 

μέσα από τον εντοπισμό της ποθητής χαμένης αθωότη-
τάς τους. Και ο περαστικός ενήλικας νιώθει ανάλαφρος 
γιατί, αν και ξαλάφρωσε με τον εσωτερικό του θρήνο, πέ-
ταξε στιγμιαία στα αρχέγονα λημέρια της ύπαρξής του και 
συνάντησε, μέσα από την ανάμνηση, τον αυθεντικό του 
εαυτό να υπηρετεί με έκδηλο αυθορμητισμό το πάθος και 
τη δημιουργικότητα∙ και τι δε θα’ δινε να βρίσκεται στη 
θέση του μικρού Θεόφιλου…

Προχωρώντας επανέρχεται «εἰς ἑαυτὸν» σκεπτόμενος 
πώς θα πορευτεί στο μέλλον. Από εκείνη τη στιγμή έχει 
αφήσει την παιδική του ηλικία πίσω. Μπορεί να γίνει επα-
νάκτηση της χαμένης αθωότητας;

Προς αποκατάσταση της «χαμένης» αθωότητας
Βαδίζοντας, από εδώ και πέρα, τον δικό μας δρόμο προς το 
μέλλον μπορούμε να εντάξουμε στο πρόγραμμά μας εμπει-
ρίες και εκφράσεις της παιδικής μας αθωότητας –γέ λιο, 
ξενοιασιά, χιούμορ, αυθορμητισμό, απλότητα, στροφή 
προς τη φύση, σχέση με τον διπλανό–, ώστε να υιοθετή-
σουμε μια νέα μελλοντική φιλοσοφία που θα τη διαπνέουν 
οι απεριόριστες προοπτικές που ανοίγονται μπροστά και 
οι δυνατότητες που επιτρέπουν στο όραμα να γίνει ενέρ-
γεια και στον ενθουσιαστικό παλμό να δονείται από δρά-
ση για να προχωράμε «με ματιά καθαρή και να κοιτάζου-
με μπροστά τη ζωή σαν δραπέτες…»14.

Να μια τακτική αλλαγή τρόπου ζωής, σκέψης και πρά-
ξης, όπου κυριαρχεί η «παιδική» νοοτροπία: αθωότητα, 
ονειροπόληση, αναμέτρηση με τους οραματισμούς, διερ-
χόμενη τις αβέβαιες ατραπούς του μέλλοντος, αλλά που 
αποκτά, ενδεχομένως, τη δυνατότητα να βλέπει το «μα-
γικό»15, το «αόρατο», το «ανείπωτο», το «απερίγραπτο». 

14. Από τη «Χαμένη αθωότητα», σε στίχους και μουσική του 
Δ. Τσακνή.

15. Βλ. Gelatt, H.B., σελ. 49, 1991.
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Εξάλλου, αυτά δεν ήταν τα χαρακτηριστικά εκείνων που 
έπαιρναν διαρκώς δημιουργικές αποφάσεις χρησιμο-
ποιώντας τη θετική αβεβαιότητα16 και διέπρεψαν στην 
έρευνα, στην επιστήμη, στις τέχνες, στα γράμματα και 
στην Αγιότητα;

Τις συμπληρωματικές, εξάλλου, αναπληρώσεις μιας 
χαμένης αθωότητας που μας απαλλάσσει από μελλοντι-
κές διορθώσεις στην περαιτέρω πορεία μας τις προλα-
βαίνει η ρήση του Ευαγγελίου: «ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εάν 
μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθη-
τε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 18,3)17, που 
συνηγορεί με τη θέση να είμαστε πάντα παιδιά στην ψυ-
χή για να μας εξασφαλίζει η σχέση μας με τον Θεό σωτη-
ρία18, χαρά19, νόημα και ασφάλεια στην πορεία μας. 

Ανακαλύπτοντας τον κόσμο ξανά…
Έτσι, ανακαλύπτουμε τον κόσμο ξανά… μέσα από την 
αθώα θεϊκή έκφραση ενός βρέφους. Το χρέος που προ-
κύπτει για μας είναι να διαφυλάξουμε την αθωότητα του 
παιδιού, τον αυθορμητισμό του, το δικαίωμα να εκφρά-
σει και να υλοποιήσει ό,τι το εκφράζει20, ό,τι του ενισχύει 
τις αρχέγονες ρίζες του και τις πρωταρχικές ροπές της 
ψυχής του. Στην πράξη, όμως, το παιδί αφήνεται έρμαιο 
στην τύχη της ρέουσας πραγματικότητας, που, «ο χρό-
νος, κατά τον Τάσο Λειβαδίτη, και η ενηλικίωση, που ανε-

16. Using Positive Uncertainty, Gelatt, H.B., 1991.
17. «Σας βεβαιώνω πως αν δεν αλλάξετε κι αν δε γίνετε σαν 

τα παιδιά, δε θα μπείτε στη βασιλεία του Θεού». (Βλ. Ελληνική 
Βιβλική Εταιρία, σελ. 47, 2003).

18. Τη θέση αυτή εκφράζει και ο ποιητής Τάσος Λειβαδίτης 
αναφερόμενος στον νόστο της παιδικής ηλικίας: «Πώς να σω-
θείς από την πραγματικότητα όταν δεν είσαι πια παιδί» (Γ 221). 
(Βλ. Μηνακάκης Βασίλης, Τάσος Λειβαδίτης, σελ. 32, 2014).

19. «Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρή-
νη…» (Γαλ. ε΄ 22).

20. Π.χ. Η σύμπλευση των εγγενών ενδιαφερόντων με τη 
λήψη επαγγελματικής απόφασης.

παίσθητα τον ακολουθεί, είναι δύο στοιχεία που υπονο-
μεύουν τον παιδικό κόσμο»21.

Να είσαι πάντα καλά, Θεόφιλέ μου, και να δοξάζεις 
τον Θεό που η φύση σε έχει προικίσει με ποιοτική αθωό-
τητα, που εμείς οι μεγάλοι ζηλεύουμε να έχουμε, και με 
δραστηριότητες όπου κυριαρχεί το πάθος και η δημιουρ-
γικότητα. Μπορείς να συνεχίσεις με συνέπεια την πορεία 
σου – αυτή που σου ταιριάζει και σου χρειάζεται22. Σ’ ευ-
χαριστούμε, Θεόφιλε, που γίνεσαι η αιτία να μας θυμίζεις 
την απώλεια και την επανάκτηση της «χαμένης» μας αθωό-
τητας, βλέποντας τον κόσμο με «άλλο» μάτι, ενώ «πεν-
θούμε το “μικρό παιδί” που ήμασταν κάποτε, και γερνάμε 
δίχως να μεγαλώσουμε».23
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

+ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Του Παναγιώτη Σ. Χαλκιά, ιερέως

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Είμαστε οι ανυποψίαστοι πρωταγωνιστές μιας λυτρωτικής συνύπαρξης  
που μας χάρισε απλόχερα «πνευματική ταυτότητα ζωής».

Γιάννης Ιωαννίδης

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 στο e-mail: mkal8645@gmail.com και τις συνδρομές 
σας στον λογαριασμό της ΕΤΕ, IBAN GR 0701101510000015129611214.

Συμμαθητές και φίλοι,
Όπως ίσως γνωρίζετε, στην πόλη της Βεροίας ήρθα 

τον Οκτώβριο του 1970.
Εγνώρισα και γνωρίζω πολλούς αξιόλογους ανθρώ-

πους. Μεταξύ αυτών ήταν και ο μακαριστός Χριστόφο-
ρος Ποταμόπουλος, υπάλληλος της «Εργατικής Εστίας», 
αθλητής και ποδοσφαιριστής της ομάδας «ΕΡΜΗΣ» Βε-
ροίας, τη δεκαετία του 1950.

Κατά τις συζητήσεις που είχα μαζί του, μου διηγήθηκε 
ότι γνώρισε και συνεργάστηκε με τον μακαριστό καθηγη-
τή μας της Γυμναστικής Χρήστο Ασημακόπουλο, ο οποίος 
ήταν τότε Γενικός Επιθεωρητής. Τον χαρακτήρισε άριστο 
επιστήμονα στον τομέα του.

Εξαιτίας λοιπόν της γνωριμίας μου με τον Ποταμόπου-
λο, θυμήθηκα δυο περιστατικά που έχουν σχέση με τον 
μακαριστό γυμναστή μας:

1. Οκτώβριος 1953. Μια μέρα πριν μπω στη Σχολή, ευ-
ρισκόμουν στο μαγαζί του κηδεμόνα μου Παναγιώτη Ζερ-
βού, αδελφού του ηθοποιού Παντελή Ζερβού. Κάποια στιγ-
μή μπαίνει στο μαγαζί ένας κύριος μελαχρινός. Ήταν ο κα-
θηγητής κ. Ασημακόπουλος. Του λέει, λοιπόν, ο Ζερβός:

– Κύριε καθηγητά, ο μικρός που βλέπεις θα φοιτήσει 
στη Σχολή. Είναι προστατευόμενός μου. Σε παρακαλώ να 
τον προσέχεις.

Ο μακαριστός με κοιτάζει για μερικά λεπτά και του 
απαντά με αυτά, ακριβώς, τα λόγια:

– Ποιος, αυτός; Αυτός, σε μια εβδομάδα, θα πηδήξει 
από τα κάγκελα της Σχολής και θα το σκάσει!

Δεν το «έσκασα» βέβαια. Και ο κ. Ασημακόπουλος μου 
είχε ιδιαίτερη αδυναμία. Ίσως, γιατί ήμουν καλός στο μά-

θημά του (με έβαζε να εκτελώ τις δύσκολες ασκήσεις για 
να βλέπουν και οι μαθητές των τάξεων) και, κυρίως, για-
τί, όπως είπε σε κάποιον συμμαθητή μου, που ήθελε 19 
βαθμό στη Γυμναστική, «εάν σου βάλω 19, του Χαλκιά 
που πηδάει επτά μέτρα τι να του βάλω;».

2. Όταν η τάξη μου είχε Γυμναστική, το πρόγραμμα 
ήταν το ακόλουθο:

α. Δέκα λεπτά τρέξιμο ελαφρό
β. Δέκα λεπτά ασκήσεις
γ. Από τρία άλματα εις μήκος (απλούν) στο σκάμμα, και
δ. Παιχνίδι ελεύθερο (Βόλει, Μπάσκετ, Ποδόσφαιρο).
Όταν λοιπόν άρχιζε να πηδά άλμα απλούν ο πρώτος 

συμμαθητής μου, εγώ πήγαινα και «ψιλοκλοτσούσα» τις 
μπάλες, που ήταν τοποθετημένες στη μάντρα, προς τη 
θάλασσα.

Με έβλεπε και μου έλεγε: 
– Πανάγο, άσε την μπάλα. 
Εγώ έφευγα και πήγαινα τελευταίος στη σειρά για να 

πηδήξω το πρώτο μου άλμα.
Μετά, ξαναπήγαινα για δεύτερη φορά στις μπάλες και 

έκανα, επίτηδες, το ίδιο! 
Επαναλάμβανε: 
– Άι στο δ…, Πανάγο. Σου είπα, άσε την μπάλα!…
Αιωνία σου η μνήμη, κύριε Καθηγητά! 
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Απόφοιτοι Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου 1967-1968 

(Με την αγάπη του Αναστάντος Χριστού, 
Ιερέας Απόστολος Διαμαντούδης 
Εφημέριος Αγ. Αικατερίνης Νέας Χώρας Χανίων 
ΤΗΛ.: 6982614404)

Όρθιοι από αριστερά:  
ΚΟΥΤΣΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Γεράκι Λακωνίας)
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Λουτράκι Κορινθίας),  
νυν Μητροπολίτης ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ 
ΛΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Λάλα Ηλείας)
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (Ιερέας – Ξυλόκαστρο Κορινθίας) 
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ιερέας – Κρέστενα Ηλείας) 
ΜΠΕΛΕΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Αγ. Βασίλειος Πατρών)

Καθήμενοι από αριστερά: 
ΣΤΕΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Κυψέλη Αιγίνης),  
νυν Σεβ. Εφραίμ, Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών & Αιγίνης 
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (Ίσθμια Κορινθίας), 
νυν Αρχιμανδρίτης 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Ιερέας – Χανιά Κρήτης)

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Ιερέας – Βραχάσι Λασιθίου Κρήτης) 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (συνταξιούχος Θεολόγος 
– Αρκαδία)

ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ  ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ο ΜΙΧΑΗΛ  
ΛΙΑΠΗΣ, ΙΕΡΕΑΣ, ΑΠΟ ΕΓΡΗΓΟΡΟ ΧΙΟΥ. 

Οι χρόνοι απού πέρασαν 
δε(ν) πρόκαμαν να χτίσουν
μεσότοιχο στη λησμονιά
κι ανάμνησες να σβήσουν.
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Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΪ-ΣΩΣΤΗ ΣΤΑ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ
Μια ματιά στις ιστορικές μαρτυρίες και τις λαϊκές παραδόσεις

Του Γιάννη Κουτσούκου  

Το εκκλησάκι του Αϊ-Σώστη στα Δερβενάκια δεν εκτί-
σθη μετά την ιστορική καταστροφή του Δράμαλη στο 

μέρος αυτό, όπως πολλοί σήμερα πιστεύουν, αλλά προϋ-
πήρχε του 1822.

Βέβαιον είναι ότι ο ναός αυτός προϋπήρχε και κατε-
στράφη από τους Τούρκους κατά την εισβολή τους στην 
Πελοπόννησο το 1715 (όταν εκυρίευσαν την χώραν από 
τους Βενετούς) ή το 1769, όπου καταπνίγηκε η τότε πρώ-
τη επανάσταση και κατεστράφησαν για αντίποινα πολ-
λοί ναοί και μοναστήρια στον Μοριά.

Ο Ναός, που καταστράφηκε το 1769, ήταν, σύμφωνα 
με παραδόσεις, που έχουν καταγραφεί (το 1913 από τον 
Δ. Βαρδουνιώτη), βυζαντινός, μεγαλύτερος αυτού που 
υπήρχε στην επανάσταση του 1821 και με τρούλο.

Ο Βαρδουνιώτης κατέγραψε το 1913 τα ίχνη του πα-
λαιού ναού, σύμφωνα με τα θεμέλια που εσώζοντο τότε: 
Δηλαδή το θεμέλιο του παλαιού ναού προς βορρά ήταν κα-
τά 2,75 μέτρα μεγαλύτερο του σημερινού βορείου θεμελίου.

Επίσης, υπήρχαν έξω από τον ναό μαρμάρινες στήλες, 
πιθανόν από παλαιό νεκροταφείο.

Ο Ναός αυτός ήτο αφιερωμένος στον Άγιο Σώζοντα, 
εορτάζετο την 7η Σεπτεμβρίου και δε γνωρίζουμε πότε 
είχε κτισθεί (ο βυζαντινός). Μετά την καταστροφή του 
βυζαντινού αυτού Ναού το 1715 ή το 1769, έμεινε ερει-
πωμένος. Έτσι ερειπωμένος ήταν και το 1822 και κατά 
τη διάρκεια της Επανάστασης μέχρι το 1860. Βρισκόταν 
όμως πάντοτε κοντά στον κατεστραμμένο ναό ένα προ-
σκυνητάρι, στο οποίο υπήρχε η εικόνα του Αγίου Σώζο-
ντα, και ένα κουτί, όπου οι προσκυνητές και οι διαβάτες 
έριχναν τον οβολό τους.

Τα στενά του Αϊ-Σώστη ήταν η πιο συνηθισμένη διά-
βαση για πεζούς ή για ιππικό για τη μετάβαση από Κόριν-
θο προς Άργος.

Η πορεία ήταν η ίδια όπως στην αρχαία Ελλάδα: Αρ-
χαία Κόρινθος – σημερινά Βελληνιάτικα – σημερινό Σπα-
θοβούνι – Τούρκικο γεφύρι στη θέση Αλάμπι (Αλη-
Μπέης) – Χάνι Κουρτέσσας – στενά Αϊ-Σώστη – Φίχτια 
(ή Χαρβάτι) – Άργος.

Ο σημερινός ναός (χωρίς την ακαλαίσθητη δυτική προ-
σθήκη που έγινε αυθαίρετα τις τελευταίες δεκαετίες από 
εφημέριο του Αγίου Βασιλείου) εκτίσθη από τον Γενναίο 
Κολοκοτρώνη (γιο του Θ. Κολοκοτρώνη) το 1860 (Φε-
βρουάριος).

Κτίσθηκε στην ίδια θέση, αλλά μικρότερος.
Ο Βαρδουνιώτης που κατέγραψε τον ναό του Γεν-

ναίου Κολοκοτρώνη το 1913 δίνει τα εξής στοιχεία: μή-
κος 6,60 μ., πλάτος 4,55 μ., ύψος 4 μέτρα. Είχε δυτικά την 
είσοδο (όπως και σήμερα), αλλά το 1913 υπήρχε «κομ-
ψόν μικρόν κωδωνοστάσιον» πάνω από την είσοδο. Προς 
βορράν υπήρχε «μικρός περίβολος και ασκεπής γη, ήτις 
εχρησίμευσεν ως νεκροταφείον». Το υψόμετρο του ναού 
δίδεται σε 385 μέτρα από την θάλασσαν.

Ο στρατηγός Γενναίος Κολοκοτρώνης έκτισε (ή απο-
περάτωσε) τον Ναόν με δικές του δαπάνες. Έκανε την σκε-
πήν, κατασκεύασε το Τέμπλον, το εκόσμησε με εικόνες, 
καντήλια, ιερά βιβλία και ό,τι άλλο ήταν αναγκαίο.

 Τα εγκαίνια του Ναού αυτού έγιναν την 21η Μαΐου 
1862 από τον Μητροπολίτη Κορινθίας Αμφιλόχιον. Επει-
δή την 21η Μαΐου είναι η εορτή των Κωνσταντίνου και 
Ελένης, καθιερώθηκε από τότε ο ναός να εορτάζεται και 
στις 21 Μαΐου.

Ο Γενναίος είχε το εκκλησάκι υπό την προστασία του 
μέχρι τον θάνατό του. Το επεσκέπτετο τακτικά.

Από το 1864 μέχρι το 1904 υπήρχε μόνιμα μοναχός-
επιμελητής, ο οποίος έμενε σε διπλανό «πενιχρό κελί».

Το κελί αυτό αργότερα ξανακτίσθηκε μεγαλύτερο από 
Αργίτες. Τα σημερινά κελιά εκτίσθηκαν αργότερα (περί-
που το 1920) από κατοίκους του Αγίου Βασιλείου, που εί-
χαν μεταναστεύσει στην Αμερική και έστελναν χρήματα.

Από το έτος 1866 άρχισε να φυτεύεται και δάσος (κυ-
παρίσσια, συκιές, πεύκα κ.λπ.). Μέχρι το 1920 η περιοχή 
βορειοανατολικά του Ναού ήταν κήπος, ο οποίος καλ-
λιεργείτο με το τρεχούμενο άφθονο νερό που υπήρχε στην 
περιοχή των στενών.
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Και αργότερα εμόνασε στην περιοχή μοναχός-επιμε-
λητής του ναού, ονομαζόμενος Ιωνάς και κατήγετο από 
τις Λίμνες Αργολίδος.

Ο Ναός εορτάζει την 26η Ιουλίου (ημέρα της Αγίας 
Παρασκευής) που συνέπεσε με την ημερομηνία της Μά-
χης των Δερβενακίων και της καταστροφής του Δράμα-
λη το 1822. Επίσης εορτάζεται (ή μάλλον εορτάζετο στο 
παρελθόν) και του Αγίου Παντελεήμονος, επειδή κάτοι-
κοι του Άργους είχαν αφιερώσει εικόνα του Αγίου Πα-
ντελεήμονος.

Η παράδοση των απογόνων του Κολοκοτρώνη να ευ-
λαβούνται το εκκλησάκι του Αϊ-Σώστη συνεχίσθηκε και 
μετά τον θάνατο του Γενναίου Κολοκοτρώνη. Μέχρι τα 
μέσα της δεκαετίας του εξήντα, τακτικά επεσκέπτετο, 
την 26η Ιουλίου, το εκκλησάκι ο στρατηγός Βλαδίμηρος 

Κολοκοτρώνης, και κατέθετε στεφάνι στο άγαλμα του 
προγόνου του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη.

Το εξωκκλήσι του Αϊ-Σώστη ανήκει στην ενορία του 
Αγ. Βασιλείου. «Τας ιερουργίας και εορτάς τελεί ανελ-
λιπώς από το 1882 ο αιδεσιμώτατος και Φιλόπατρις Ιωάν-
νης Δ. Μπακοδήμος, αφ’ ης εγένετο ιερεύς του Αγίου 
Βασιλείου. Ο Πατήρ αυτού ήτο αναγνώστης, μετασχών 
και της μάχης του Αγίου Σώστη» (Δ. Βαρδουνιώτης).

Το 1911, με Βασιλικό Διάταγμα που εδημοσιεύθη στις 
22 Δεκεμβρίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Αρ. 
Φύλ. 350) το εξωκκλήσι Άγιος Σώστης υπάγεται μαζί με 
άλλα εξωκκλήσια στην ενορία Αγίου Βασιλείου Κοριν-
θίας. 

Η ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ

Του Γιώργου Φωτόπουλου  

Η πολιτισμική κρίση που διέρχεται η νεοελληνική κοι-
νωνία εκφράζεται με την καταρράκωση των αξιών, 

των ιδανικών, των θεσμών και την απροκάλυπτη περιφρό-
νηση των νόμων. Και όταν βέβαια λέμε νόμο, εννοούμε 
τον κανόνα δικαίου που ρυθμίζει τις κοινωνικές σχέσεις 
και οργανώνει την πολιτεία.

Με τους νόμους αναγνωρίζεται το πλαίσιο δικαιωμά-
των και υποχρεώσεων των πολιτών. Μ’ αυτούς κατοχυ-
ρώνονται οι ελευθερίες και ομαλοποιείται η κοινωνική και 
πολιτική ζωή.

Γι’ αυτούς τους λόγους οι αρχαίοι πρόγονοί μας είχαν 
ανυπόκριτο δέος απέναντι στους νόμους, ο δε Θουκυδί-
δης, τονίζοντας τη μεγάλη σημασία τους, έλεγε: «Είναι 
καλύτερη η πόλη που έχει κακούς νόμους και τηρούνται, 
παρά αυτή που έχει καλούς νόμους και δεν τηρούνται».

Στην εποχή μας είναι χαρακτηριστικό το φαινόμενο 
της ανυπακοής και συνδέεται με την έκπτωση των αξιών 
και την έλλειψη ηθικών αναστολών. Απόρροια αυτού η 
δυσλειτουργία του θεσμού της δικαιοσύνης, αλλά και των 
άμεσων παρεμβάσεων της πολιτικής εξουσίας, που ενι-
σχύει την καχυποψία και την έλλειψη εμπιστοσύνης του 
πολίτη προς το κράτος.Επακόλουθο, η έλλειψη πολιτικού 
ήθους κάποιων φορέων της εξουσίας, που περιφρονούν 
τους νόμους και καταχρώνται την εξουσία, δίνοντας αρ-
νητικό παράδειγμα στους πολίτες. 

Στη συνέχεια, καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα και οι ατομικές ελευθερίες, διευρύνονται οι κοινωνικές 
ανισότητες, δυσλειτουργούν οι θεσμοί, ελαχιστοποιείται 
ο κοινωνικός έλεγχος και αποδιοργανώνεται το κοινωνι-
κό σύνολο.

Πολιτιστικά, οι μακρινές ρίζες της σημερινής κρίσης, 
που δεν είναι μόνο οικονομική αλλά κυρίως κοινωνική 
και πολιτισμική, βρίσκονται στην εμφάνιση του Αυριανι-
σμού. Η παρακμή άρχισε τη δεκαετία του 1980. Από τότε 
άρχισε η περιφρόνηση των νόμων, ο εκχυδαϊσμός και ο 
ευτελισμός της πολιτικής και κοινωνικής ζωής και συνε-
χίζεται μέχρι σήμερα. Ο καθένας αγνόησε τον νόμο και 
πολέμησε αποκλειστικά για το δικό του συμφέρον. Αυτό 
οδήγησε στον χωρίς μέτρο πελατειασμό και καταναλωτι-
σμό. Άφθονες παροχές, θέσεις στο δημόσιο, επιδόματα, 
παράνομες συντάξεις, λαμογιές και καταχρήσεις. Όλα αυ-
τά μας χρεοκόπησαν.

Πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε αυτή τη συμπερι-
φορά μας και προπάντων να σεβαστούμε τους νόμους. Κι 
αυτό δεν επιτυγχάνεται με ηθικές εκκλήσεις. Απαιτείται 
ο σεβασμός του εαυτού μας και των άλλων, η πιστή τήρη-
ση των νόμων και η επιβολή ποινής στους παραβάτες, ανε-
ξαρτήτως από το αξίωμά τους. Όχι να λειτουργεί ο νόμος 
μόνο με τον αδύνατο και να καλύπτεται με το αξίωμά του 
ο ισχυρός ή με την ασυλία ο πολιτικός.

Η τήρηση, λοιπόν, των νόμων είναι καθήκον όλων και 
οφείλουμε να το εκπληρώσουμε στο ακέραιο. «Πρέπει 
όλοι να σεβόμαστε τους νόμους, για να είμαστε ελεύθε-
ροι», όπως έλεγε ο ελληνομαθής ρήτορας και νομομαθής 
Κικέρων. 
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Από τον κ. Βλάσιο Ανδρικόπουλο

Η εκδήλωση λήξης των Κοινωνικών Φροντιστηρίων 
του Δήμου Κορινθίων πραγματοποιήθηκε στις 23 

Μαΐου με μεγάλη επιτυχία, και τούτο οφείλεται στην πο-
λύ καλή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στον εθε-
λοντισμό και στο γεγονός πως ό,τι προσφέρουν το κά-
νουν με αγάπη. 

Ο Δήμος Κορινθίων από τη δημιουργία των Κοινωνι-
κών Φροντιστηρίων το 2012 μας παραχώρησε το κεντρι-
κότερο σχολείο της Κορίνθου, το Κέντρο Κοινωνικής Πο-
λιτικής του Δ. Κορινθίων έχει αναλάβει τα έξοδα υλικο-
τεχνικής υποδομής και γραφικής ύλης, οι Εθελοντές Κα-
θηγητές διδάσκουν αφιλοκερδώς, δίνουν με τον καλύτε-
ρο τρόπο και από καρδιάς μόρφωση στους μαθητές, και, 
τέλος, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
του Τμήματος Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
βοηθούν τα Κοινωνικά Φροντιστήρια στη Γραμματειακή 
υποστήριξη για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους. 

Επιπροσθέτως, τα μέλη του συλλόγου μας «Οι φίλοι 
των Κοινωνικών Φροντιστηρίων του Δήμου Κορινθίων» 
με τις δράσεις και τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πε-
λοποννήσου, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κορινθίας, 
καθώς και συλλόγους γονέων και μαθητών Σχολείων του 
Δήμου μας, κατάφεραν να κάνουν πράξη την 1η μετεξέλι-
ξη των Κοινωνικών Φροντιστηρίων σε Κοινωνικό Ανοιχτό 
Σχολείο, με αποτέλεσμα να βοηθούνται όχι μόνο μαθητές 
που έχουν ανάγκη αλλά και άλλες ευπαθείς ομάδες. 

Έγιναν πειράματα Φυσικής και Χημείας με εντυπωσια-
κά αποτελέσματα από τον διευθυντή του ΕΚΦΕ Νομού 
Κορινθίας κ. Μιχάλη Παπακαλοδούκα, τον καθηγητή του 
3ου ΓΕΛ Κορίνθου κ. Θεοδόση Στριμενόπουλο με ομάδα 
μαθητών του, και τους καθηγητές Χημείας των Κοινωνι-
κών Φροντιστηρίων κ. Τάσο Κόρκα & κ. Γεωργία Βενε-
τσάνου, με αποτέλεσμα να εντυπωσιαστούν οι παρευρι-
σκόμενοι και να εκφραστούν με κολακευτικά λόγια.

Μίλησαν καθηγητές μας (κ. Κοσμίδης Δημήτρης, κ. Κόλ-
λια Σωτηρία κ.ά.) και αναφέρθηκαν στη βοήθεια που προ-
σφέρουν στους μαθητές, στην εμπειρία που απέκτησαν και 
στην υποστήριξή τους από τους Συμβούλους με τα Σεμινά-
ρια Διδακτικής, όπως από τον κ. Κων/νο Τσατσάνη, Σύμ-
βουλο Φιλολόγων, τον κ. Ξένο Νικόλαο, Εκπαιδευτή Ενη-
λίκων, και την κ. Εύα Μπουντούρη, Ψυχολόγο.

Η καθηγήτρια Βιολόγος κ. Αλεξάνδρα Γλυκοφρύδη 
μάς παρουσίασε μελέτη της, που είχε κάνει στα Κοινωνι-
κά Φροντιστήρια με πολύ χρήσιμα συμπεράσματα.

Ορισμένοι φοιτητές, διά της εκπροσώπου κ. Ροκάκη 
Βενετίας, η οποία ήταν η γραμματέας μας για το 1ο τρί-

μηνο του 2018, ευχαρίστησαν τα Κοινωνικά Φροντιστή-
ρια και τον σύλλογο για την υπέροχη εμπειρία, τη συνερ-
γασία αλλά και όλες τις γνώσεις που απέκτησαν, τους υπέ-
ροχους ανθρώπους που γνώρισαν και οι οποίοι προσφέ-
ρουν στην κοινωνία μας.

Τέλος, ο καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Μπαγάκης Γεώρ-
γιος μίλησε για το σπουδαίο έργο που επιτελείται και την 
υποστήριξη που παρέχουμε στους φοιτητές για την πρα-
κτική τους άσκηση, το άνοιγμα προς την κοινωνία της πό-
λης μας, τονίζοντας παράλληλα ότι προσβλέπει σε περαι-
τέρω συνεργασία τόσο με τα Κοινωνικά Φροντιστήρια 
όσο και με τον σύλλογο για καλύτερα αποτελέσματα.

Βραβεύτηκαν οι Εθελοντές καθηγητές μας για το εκ-
παιδευτικό τους έργο, αλλά και η φοιτήτρια κ. Ροκάκη Βε-
νετία για τη γραμματειακή της υποστήριξη στο πλαίσιο 
της πρακτικής της άσκησης από τον Δήμαρχο Κορινθίων 
κ. Αλέξανδρο Πνευματικό και την Πρόεδρο του Κέντρου 
Κοινωνικής Πολιτικής κ. Κων/να Λύτρα, οι οποίοι στις 
ομιλίες τους συνεχάρησαν όλους τους εμπλεκομένους για 
το θεάρεστο έργο που προσφέρουν.

Στην εκδήλωση αυτή παρευρέθησαν και τραγούδησαν 
τα μέλη της χορωδίας του 1ου ΚΑΠΗ Κορινθίων με τον 
χοράρχη τους κ. Αθανάσιο Αγγελαδάκη και τον βιρτουό-
ζο του ακορντεόν κ. Τάσο Ρουμπέκα και τους οποίους ευ-
χαριστούμε από καρδιάς.

Έτσι το σύνθημά μας «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» γί-
νεται πράξη στη μικρή Βασιλειάδα του Δήμου μας. 

25/05/2018
Η Επιτροπή Διεύθυνσης 

των Κοινωνικών Φροντιστηρίων



ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Γιώργη Χρ. Γιαννακόπουλου, Καθηγητού Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής:  
«Το Των Ελλήνων Άσμα»

Εκδ. Πανόραμα, Αμαλιάδα 2018

Θα ήθελα εξαρχής να δώσω μια εξή-
γηση: έχω διαβάσει αρκετά βιβλία-

συλλογές δημοτικών τραγουδιών, γραμ-
μένα από καταξιωμένους μελετητές της 
Νεοελληνικής Παράδοσης, που ασχο-
λούνται χρόνια με το δημοτικό μας τρα-
γούδι και, γενικότερα, με την παραδο-
σιακή μουσική του τόπου μας. Τα περισ-
σότερα είναι αξιόλογα και πετυχαίνουν 
τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκαν.

Αυτές τις μέρες όμως ήλθε στα χέρια 
μου μια καλαίσθητη έκδοση, ένα επιβλη-
τικό σε σχήμα και μέγεθος βιβλίο, στο 
οποίο «έχουν καταγραφεί 246 Δημοτικά 
τραγούδια και οργανικοί σκοποί απ’ όλη 
την Ελλάδα σε Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή σημειογραφία, 
με σχόλια μουσικολογικά και ιστορικά». Μαζί με το βιβλίο 
επισυνάπτεται και σχετικός ψηφιακός δίσκος (CD) για την 
πληρέστερη κατανόηση του ύφους και του ήθους κάθε τρα-
γουδιού. Συγγραφέας του είναι ο αγαπητός ομογάλακτος  
και φίλος Γιώργης Γιαννακόπουλος, καθηγητής Βυζαντι-
νής Μουσικής, Πρωτοψάλτης και επί σειρά ετών ερευνη-
τής της μουσικής μας Παράδοσης.

Το βιβλίο περιλαμβάνει τραγούδια του Μοριά και της 
Ρούμελης, θρακιώτικα, μακεδονίτικα, θεσσαλικά, ηπειρώ-
τικα, νησιώτικα, μικρασιάτικα, κάλαντα και ληστρικά τρα-
γούδια. Σε κάθε ενότητα προηγείται μια άκρως κατατοπι-
στική Εισαγωγή, κατάλογος με τα είδη  χορών της περιο-
χής, καταγραφή με βυζαντινές νότες κάθε τραγουδιού και 
κατατοπιστικά σχόλια ή ιστορικά στοιχεία, μύθοι, θρύλοι, 
διηγήσεις των προγόνων μας. Στο τέλος του βιβλίου τα ίδια 
τραγούδια καταγράφονται με ευρωπαϊκές νότες.

Είναι μεγάλη η ποικιλία των τραγουδιών, «πολύμορφη 
η κληρονομιά» μας και οι ρυθμοί τους εναλλασσόμενοι. Η 
επιλογή τους έχει γίνει  με στόχο να καλύπτεται ένα ευρύ 
πεδίο. Υπάρχουν τραγούδια ιστορικά, αισθηματικά, του γά-
μου, της ξενιτιάς. Άλλα χαρούμενα, λεβέντικα, γεμάτα αι-
σιοδοξία για τη ζωή, κι άλλα λυπητερά, καταθλιπτικά κι απαι-
σιόδοξα. Άλλα σαρκαστικά που προκαλούν γέλιο, άλλα 
δραματικά, άλλα επαναστατικά που εξιστορούν αγώνες των 
κλεφταρματολών και παλικαριών της Ελληνικής Επανά-
στασης του 1821, άλλα  ερωτικά κτλ. Όλα τους τραγούδια 
γραμμένα κάτω από έντονη συναισθηματική φόρτιση από 
ανώνυμους συγγραφείς, που αυτοσχεδίαζαν περιγράφοντας 
συμβάντα έτσι όπως τα υπαγόρευε η ψυχή τους.

Ο ίδιος έγραφε σε παλαιότερο άρθρο του για την ανά-
γκη καταγραφής και μελέτης των δημοτικών τραγουδιών: 
«Αφού δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε δημοτικά τρα-

γούδια που να καλύπτουν τις ψυχικές 
ανάγκες μας, θεωρώ απαραίτητες τη δια-
τήρηση, τη μελέτη και την αξιοποίηση 
του υλικού που έχει περισωθεί με τόσες 
θυσίες από ανθρώπους, οι οποίοι διαπί-
στωσαν την ανάγκη καταγραφής τους. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τα διασώ-
σουμε και να τα διαδώσουμε στις επερ-
χόμενες γενιές και να είστε σίγουροι ότι 
κάποτε θα εκτιμηθούν δεόντως. Πολλοί 
νέοι έχουν επιστρέψει στις ρίζες μας, χο-
ρεύουν και τραγουδούν την παράδοσή 
μας, και αυτό, πιστεύω, είναι ένα στοι-
χείο που μας κάνει να είμαστε βέβαιοι ότι 
η Ελλάδα μας, η Πατρίδα μας, θα ζει και 

θα δίνει ήρωες, θα δίνει μάρτυρες, θα δίνει ευεργέτες, θα 
δίνει προπάντων ανθρώπους με υψηλά ιδανικά».

Αυτή, λοιπόν, είναι η «φιλοσοφία» του συγγραφέα. Αυ-
τά τραγουδούσε από παιδί,  αυτά υπηρετεί και αυτά προσπα-
θεί να διαφυλάξει. Του αξίζουν συγχαρητήρια γι’ αυτή την 
ολοκληρωμένη και αντιπροσωπευτική του προσπάθεια.

Συμπερασματικά, το βιβλίο αυτό του Γ. Γιαννακόπου-
λου κρίνεται πολύ αξιόλογο και προσφέρει πολλά στη μου-
σική μας παράδοση. Του ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο!

Ο Γιώργης Γιαννακόπουλος είναι πολυτάλαντος. Έχει 
ασχοληθεί με πολλά και με μεγάλη επιτυχία. Ήταν Πρωτο-
ψάλτης σε διάφορες εκκλησίες της Αθήνας και του Πειραιά. 
Έχει διδάξει Βυζαντινή Μουσική και Δημοτικό Τραγούδι σε 
Ωδεία και Μουσικές Σχολές, και έχει γράψει και τα ακόλου-
θα βιβλία λαογραφικού και ηθογραφικού περιεχομένου:

 Εύθυμα και σοβαρά του χωριού μου
 Γενί Τζαμί, η μεγάλη εμποροζωοπανήγυρις
 Η ζωή, οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα του χωριού μου
 Θρύλοι, φάρσες και πλάκες τουλουκακαβιτσαίικες

Συνεργάστηκε με κορυφαίους μουσικούς και τραγου-
διστές της Παραδοσιακής Μουσικής. Έχει δώσει πολλές 
συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ως μαέστρος 
διαφόρων εκκλησιαστικών χορωδιών.

Έχει κάνει τηλεοπτικές εκπομπές στο 7Χ και ραδιοφω-
νικές στον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Το 1991 ίδρυσε μαζί με άλλους τον Σύλλογο ΘΕΜΑ-
ΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, με σκοπό τη διατήρηση 
και τη διάδοση της Παραδοσιακής Μουσικής. 

Το βιβλίο διατίθεται από τον εκδότη.
Τηλ.: 26220 21221 
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Πέτρος και Παύλος
Οι Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι του Χριστού

Ο Πέτρος και ο Παύλος αποτελούν τα κύρια πρόσωπα, 
τους πρωταγωνιστές της ένδοξης πορείας του Χρι-

στιανισμού. Παρά τη διαφορετική τους καταγωγή και μόρ-
φωση και τον εκ διαμέτρου αντίθετο τρόπο συμπεριφο-
ράς, υπηρέτησαν με θερμουργό πίστη τη χριστιανική ιδέα 
και αναδείχτηκαν γενναίοι ιεραπόστολοι-πολεμιστές για 
την επικράτησή της. 

Πέρα όμως από τις διαφορές στον χαρακτήρα, είχαν 
και πολλά κοινά σημεία μεταξύ τους. Ο Απ. Πέτρος, ο 
Πρωτόθρονος, ο κορυφαίος των δώδεκα μαθητών, ομο-
λόγησε πρώτος ότι ο Χριστός είναι ο «Υιός του Θεού», πέ-
ταξε τα δίχτυα, ακολούθησε πρώτος τον Κύριο με πίστη  
και έγινε η «πέτρα» πάνω στην οποία στήριξε ο ίδιος ο Ιη-
σούς την Εκκλησία Του. Ο απλός και άξεστος ψαράς έγι-
νε πλέον «αλιεύς ανθρώπων».

Άνθρωπος με πολλά ελαττώματα, με χάσματα και ατέ-
λειες και προσκολλημένος στα υλικά αγαθά. Πολλές φο-
ρές, παρά τις καλές προθέσεις του, η προσήλωσή του αυ-
τή τον έφερνε αντιμέτωπο με τη διδασκαλία του Κυρίου 
του. Ο Ιησούς, μακρόθυμος και πολυέλαιος, γεμάτος αγά-
πη προς τον μαθητή Του, για να τον συνετίσει, τον αντι-
μετώπιζε με αυστηρότητα: με επιτιμήσεις, ειδοποιήσεις, 
σκληρή γλώσσα. Κι όταν κάποτε ο Πέτρος θέλησε να Του 
προσφέρει υλική υποστήριξη, του απηύθυνε πολύ σκλη-
ρά λόγια, σχεδόν τον έδιωξε από κοντά του!  Κατά τον 
Ευαγγελιστή Λουκά τού είπε: «Σίμων, Σίμων, ἰδού ὁ σα-
τανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ συνιάσαι ὡς τὸν σῖτον. Ἐγὼ δὲ 
ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλείπῃ ἡ πίστις σου. Καὶ σύ ποτε 
ἐπιστρέψας στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου». Κι όταν τράβη-
ξε τη μάχαιρα κατά την ώρα της σύλληψης και έχυσε αν-
θρώπινο αίμα, τον επέπληξε αυστηρά. Κι όταν αρνήθηκε 
λιπόψυχα εκείνη τη νύχτα μπροστά στην παιδίσκη, θυμή-
θηκε τα λόγια Του ότι θα τον αρνηθεί τρεις φορές. Στο τέ-
λος όμως μαλάκωσε η ψυχή του. Δεν είχε εκλείψει η πί-
στη του. Ήθελε να ανήκει στον Ιησού. Έφτασε στην έσχα-
τη ταπείνωση. Έκλαψε πικρά για τα σφάλματα και τις αδυ-
ναμίες του. Ισοπέδωσε τον εαυτό του και, συντετριμμέ-
νος, ομολόγησε τη θεότητα του Ιησού και αφιερώθηκε 
στον αγώνα για την επικράτηση της διδασκαλίας Του. 

Και ο Κύριος δέχτηκε τη βαθιά συγγνώμη του και τον 
αντάμειψε με τη χάρη και το έλεός του. Η βαθιά μεταμέ-
λειά του τον αξίωσε να διαπιστώσει την Ανάσταση και να 
δει πρώτος αυτός τον αναστάντα Χριστό. Τον αξίωσε, επί-
σης, την ημέρα της Πεντηκοστής να μιλήσει στο πλήθος 
που είχε συγκεντρωθεί, να κάνει πολλούς να πιστέψουν, 
και να βαπτισθούν 3.000 άτομα. Στη συνέχεια, ανέλαβε να 
εκχριστιανίσει τους Ιουδαίους, ανέλαβε ιεραποστολικές 
περιοδείες, έκανε πολλές θαυματουργές πράξεις, διώχθη-
κε, φυλακίστηκε και υπέφερε για τον Χριστό μέχρι τον μαρ-

τυρικό του θάνατο στη Ρώμη 
μαζί με τον Απ. Παύλο την 
εποχή των διωγμών του Νέ-
ρωνα, το 67 μ.Χ.

Ενώ ο Απ. Πέτρος ήταν 
ένας εκ των δώδεκα, ο Απ. 
Παύλος είναι ο δέκατος τρί-
τος μαθητής του Κυρίου. Κι 
αυτός, ως φανατικός Ιου-
δαίος, ήταν άπιστος και 
σκληρός διώκτης του Χρι-
στιανισμού. Ο Χριστός αντι-
μετώπισε κι αυτόν αυστηρά 
και τον τιμώρησε σκληρά με 
τύφλωση! Και μόνο όταν 
εκείνος έδειξε ολοφάνερα 
την ειλικρινή μεταμέλειά του, 
τον συγχώρησε και τον αξίω-
σε να γίνει Πρωτοκορυφαίος 
Απόστολός Του.

Όπως και ο Απ. Πέτρος, 
έτσι και ο Απ. Παύλος διακρι-
νόταν για τη βαθιά του πίστη 
και αφοσίωση στον Χριστό. Κι 
αυτός ομολόγησε ότι ο Χρι-
στός «εφανερώθη εν σαρκί, 
εδικαιώθη εν πνεύματι, ώφθη αγγέλοις, εκηρύχθη εν έθνε-
σιν, ανελήφθη εν δόξη» (Α΄ Τιμ. 3,16). Χαρακτηριστική εί-
ναι η φράση του: «ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμοί Χριστός».

Και οι δύο εργάστηκαν περισσότερο από κάθε άνθρω-
πο και υπέφεραν τα πάνδεινα για να θεμελιώσουν τη σω-
στή πίστη, να απαλλάξουν την Εκκλησία από τους εχθρούς 
της, αιρετικούς και ψευδοπροφήτες, από την ειδωλολατρία 
και τους Εθνικούς. Ο Απ. Παύλος περιγράφει στους Κοριν-
θίους τα βάσανα που υπέστη στην προσπάθειά του να κα-
θιερωθεί ο Χριστιανισμός: «ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν πλη-
γαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν θανάτοις 
πολλάκις· ὑπὸ ̓ Ιουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα παρὰ μίαν 
ἔλαβον, τρὶς ἐρραβδίσθην, ἅπαξ ἐλιθάσθην, τρὶς ἐναυάγησα, 
νυχθημερὸν ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκα· ὁδοιπορίαις πολλάκις, 
κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις λῃστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, 
κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, 
κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις· ἐν κόπῳ 
καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίψει, ἐν νη-
στείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι». 

Και οι δύο υπήρξαν ασυμβίβαστοι στη ζωή τους και δε 
συνθηκολόγησαν ποτέ. Το έργο τους υπήρξε τεράστιο, 
γι’ αυτό και τους τιμούμε ξεχωριστά. 

Πινακοθήκη Κέρκυρας:  
Εικόνα αγνώστου καλλιτέχνη 

(17ος αι.) στην οποία  
απεικονίζονται οι Άγιοι  

Πέτρος και Παύλος να κρατούν 
Εκκλησία, εντός της οποίας  
βρίσκεται η Αγία Τράπεζα.  

Στην ουράνια σφαίρα  
ο Παντοκράτωρ. 
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Να τα πούμε;
Το «Μακεδονικό των Σκοπιανών»

(Ένα παλαιότερο κείμενο του συνεργάτη μας που ανταποκρίνεται στις περιστάσεις)

Άδει ο Κώστας Μπιλίρης  

Θεωρώ σκόπιμο να μιλήσω και για τα Σκόπια. Σκοπός 
μου θα είναι να προσπαθήσω επί του θέματος των 

Σκοπίων μια σύντομη επισκόπηση.
Παραδέχομαι κατ’ αρχάς ότι σε ζητήματα εξωτερικής 

πολιτικής τον λόγο έχει η νόμιμη κυβέρνηση. Όταν όμως 
το θέμα είναι εθνικό, έχει δικαίωμα έκφρασης και η Εκ-
κλησία. Και το θέμα αυτό, έτσι όπως εξελίχθηκε, είναι 
εξόχως εθνικό.

Άλλωστε, από τις απαρχές της δημιουργίας του  «μα-
κεδονικού ζητήματος» αρκετοί  Έλληνες ιερωμένοι σφά-
χτηκαν ή κρεμάστηκαν από Βούλγαρους κομιτατζήδες 
και Σκοπιανούς ψευτομακεδόνες.

Το μεγάλο μας λάθος έγινε το 1992 και εξακολουθή-
σαμε να το διαπράττουμε. Βάλαμε βασικό αίτημα να μας 
ικανοποιήσουν οι Σκοπιανοί την εγγύηση των συνόρων 
μας. Να εγγυηθούν αυτοί τα σύνορά μας.

Ναι, κύριε! Φωνάζαμε και επιχειρηματολογούσαμε τό-
σα χρόνια να εγγυηθούν αυτοί τα σύνορά μας! Αλήθεια! 
Τα δικά τους μπορούσαν να τα εγγυηθούν;

Εμείς είχαμε αξιόμαχες Ένοπλες δυνάμεις και αυτοί 
δεν είχαν ούτε ένα ξυπόλυτο τάγμα.

Εμείς κάθε χρόνο εγκρίναμε για τις αμυντικές δαπά-
νες το 20% του κρατικού μας προϋπολογισμού, ενώ αυ-
τοί δεν είχαν ούτε καν προϋπολογισμό. 

Εμείς είχαμε αναπτύξει τεράστια πολεμική βιομηχα-
νία και αυτοί είχαν μόνο αμηχανία! Αμηχανία και θράσος.

Εμείς είχαμε οχτώ χιλιάδες στρατηγούς και οι Σκοπια-
νοί ούτε οχτώ λοχίες.

Εμείς διαθέταμε δεκάδες χιλιάδες αξιωματικούς που 
μετεκπαιδεύτηκαν με υποτροφία στο εξωτερικό. Αυτοί 
για να βρουν αξιωματικό εκπαιδευμένο, έπρεπε να τον 
φέρουν με υποσχετική. Εμείς ειδικευόμεθα στα νέα όπλα 
και αυτοί, εκείνη την περίοδο, ούτε ήξεραν πώς ήσαν τα 
παλιά.

Εμείς ήμασταν στο ΝΑΤΟ, στην ΕΟΚ, στο Μάαστριχτ 
και αυτοί οι καραγκιόζηδες στα κρύα του σοσιαλιστικού 
λουτρού.

Και ζητούσαμε εμείς απ’ αυτούς τους γουρνοτσαρου-
χάδες να μη μας επιτεθούν, να δεσμευτούν με συμπερι-
φορά καλής γειτονίας και να εγγυηθούν τα σύνορά μας! 
Γιατί δε φτύναμε να τους πνίξουμε;

Και τρέχαμε στα Ευρωβούλια και βουλευόμασταν πα-
ρακλήσεις, και βουρλιζόμασταν και γκρινιάζαμε και συ-

σκεπτόμασταν τα κόμματα με την πολιτική ηγεσία και 
αλληλοβριζόμασταν. Και δείχναμε τρομαγμένοι απένα-
ντι στον «επίβουλο του πατρίου εδάφους μας», επειδή 
στο Σύνταγμά του γίνεται, λέει, αλυτρωτική προπαγάν-
δα…

Και ενώ παιζόταν αυτό το παιχνίδι, αφήσαμε να μετα-
φερθούν εκεί οι μισές βιομηχανίες και βιοτεχνίες της Βό-
ρειας Ελλάδας, που τους έσωσαν από την πείνα.

Φτάσαμε, όπως είδα, και στο σημείο να τους κολα-
κεύουμε. Να τους κανακεύουμε, να τους καλοπιάνουμε 
και να τους υποσχόμαστε ξελάσπωμα της οικονομίας τους 
με χρήματα που θα μεσιτεύσουμε να τους δώσει η Ευρω-
παϊκή Ένωση!

Για σκεφτείτε πρεμούρα! Σκεφτείτε ενδιαφέρον! Ένας 
στους τέσσερις Έλληνες να βρισκόμαστε στο όριο της 
φτώχειας κι ακόμη παρακάτω, και η Πολιτεία, έντρομη, 
να καλοπιάνει τους Σκοπιανούς βρικόλακες των Βαλκα-
νίων να μη μας κάνουν «ντα»!

Κρύβονται βέβαια πίσω από κάτι «συμμάχους» μας, 
φίδια κολοβά, που δεν είχαμε δυνατότητες να τους βά-
λουμε στη θέση τους.

Κάτσε κύριε, Αμερικάνε. Κάτσε κύριε, ανακατώστρα. 
Εσείς εκεί στη χώρα σας, τριακόσια χρόνια, τρωγόσαστε 
με Τεξανούς, Μεξικανούς, Παναμαίους, Βρετανούς, Γάλ-
λους αποίκους, Ισπανόφωνους και Κουβανέζους. Μαλ-
λιοτραβιόσαστε και δαγκωνόσαστε Βόρειοι με Νότιους, 
εξαφανίσατε και κατασπαράξατε εγχώριους πληθυσμούς.

Ήρθαμε ποτέ εμείς να σας πούμε αυτό γουστάρουμε 
να κάνετε και έτσι να φερθείτε;

Γιατί θέλετε να ενθαρρύνετε και να καθοδηγείτε τους 
εχθρούς μας; 

Γιατί υφαίνετε εναντίον μας τα βρόμικα σχέδιά σας;        
Όχι, δεν είμαστε ασυμβίβαστοι. Αν σώνει και καλά 

πρέπει να δοθεί ένα σύνθετο όνομα στους Σκοπιανούς, 
που να περιλαμβάνει και τον όρο Μακεδονία, υπάρχει:

«Σλάβικη συμμορία σε Μακεδονικό έδαφος» 
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Η ψευδαίσθηση της σωτηρίας

Του Σπύρου Μεσσηνιώτη, Θεολόγου-Νομικού  

Ψ Υ ΧΩΦΕ ΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ο Χριστός στο τέλος της επί του όρους ομιλίας του 
αναφέρει τον αποκλεισμό από τον Παράδεισο τριών 

κατηγοριών ανθρώπων:
Η πρώτη κατηγορία είναι των καλών ανθρώπων. Αυ-

τών που έχουν κάνει σπουδαίο έργο και είναι διδάσκαλοι 
του Ευαγγελίου. 

– Κύριε, άνοιξέ μας. Στο όνομά σου προφητεύσαμε. 
–Όχι, δε σας αναγνωρίζω για δικούς μου! Απέλθετε.
Η δεύτερη κατηγορία είναι των θαυματουργών. Αυ-

τών που έβγαζαν δαιμόνια. 
–Κύριε, άνοιξέ μας. Στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια.
– Όχι, δε σας αναγνωρίζω για δικούς μου! Απέλθετε.
Η τρίτη κατηγορία είναι των θεραπευόντων. Αυτών 

που θεράπευαν αρρώστιες.
– Κύριε, άνοιξέ μας
– Όχι, δε σας αναγνωρίζω για δικούς μου! Απέλθετε.
Ο αποκλεισμός των τριών αυτών κατηγοριών είναι συ-

γκλονιστικός. Είχαν την ψευδαίσθηση της σωτηρίας. Νό-
μιζαν ότι θα σώζονταν από τα χαρίσματα, ενώ ο άνθρω-
πος σώζεται από τις πράξεις του και τις αρετές, που είναι 
καρποί της πίστεως.

Η ψευδαίσθηση καλλιεργείται με την κολακεία, την 
κενοδοξία και με την άγνοια της Αγίας Γραφής, η οποία 
είναι η μόνη ακτινογραφία της καρδιάς που δείχνει την 

αλήθεια. Μόνο αυτή διδάσκει τι πρέπει να κάνει ο άνθρω-
πος για τη σωτηρία του.

Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος έλεγε: Αυτός που έχει δύο χι-
τώνες να δίνει τον έναν σε αυτόν που δεν έχει. 

Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει ότι ο άνθρωπος πρέπει 
να φροντίζει για το συμφέρον των άλλων.

Ο άνθρωπος δεν κινδυνεύει μόνο από τους αιρετικούς, 
από τον άνεμο της αθεΐας και την προσβολή των πειρασμών. 
Κινδυνεύει από το σαράκι που κρύβεται μέσα του. Είναι ο 
συγκεκριμένος εγωισμός που ονομάζεται ψευδαίσθηση. 

Ψευδαίσθηση είναι το μαξιλάρι της συνείδησης.
 Είναι το χλωροφόρμιο που ναρκώνει την ψυχή.
 Είναι εισιτήριο εκπρόθεσμο.
 Είναι πλαστό διαβατήριο.
 Είναι απάτη, αυταπάτη, βιτρίνα γυαλιστερή γεμάτη 

βρομιά.
Τέσσερα πράγματα μας βγάζουν απ’ την ψευδαίσθη-

ση, μας οδηγούν στη γνήσια πνευματικότητα και τελικά 
στη βασιλεία των ουρανών:
  Η μετάνοια και η εξομολόγηση,
  Η συχνή Θεία Κοινωνία,
  Η ελεημοσύνη και 
  Η μελέτη της Αγίας Γραφής. 

Συνδρομές που λάβαμε

ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 20,00 €

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΙΕΡΕΑΣ 20,00 €

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 50,00 €

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 20,00 €

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20,00 €

ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ 20,00 €

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ 20,00 €

ΚΑΛΑΡΑΣ ΚΛΑΥΔΙΟΣ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ 30,00 €

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30,00 €

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20,00 €

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20,00 €

ΛΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ 50,00 €

ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ 20,00 €

ΜΥΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30,00 €

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 100,00 €

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 20,00 €

ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20,00 €

ΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €

ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ 40,00 €

ΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20,00 €

ΣΠΡΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30,00 €

ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20,00 €

ΤΡΑΝΟΥΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 20,00 €

ΤΣΙΑΚΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 20,00 €

ΦΙΦΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΕΡΕΑΣ 20,00 €

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20,00 €
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η παρουσία του Χριστιανισμού

Του Δημ. Λ. Δρίτσα, Δρος Θεολογίας  

Θα ήταν σοβαρή πλάνη να πίστευε κανείς ότι μόνο με 
τις δικές του δυνάμεις ο άνθρωπος θα μπορούσε να 

ικανοποιήσει πλήρως τις βαθύτερες ανάγκες και απαιτή-
σεις του εαυτού του και της κοινωνίας. Αναντίρρητα, η πο-
λύπλευρη επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος είναι μια 
χειροπιαστή απόδειξη των δυνατοτήτων του ανθρώπου. 
Αποτέλεσμα αυτής της προόδου είναι οπωσδήποτε η εξα-
σφάλιση των προϋποθέσεων και των συνθηκών μιας καλύ-
τερης ζωής. Πολλά προβλήματα βρήκαν τη λύση τους, ενώ 
άλλα παρουσιάστηκαν. Εάν σ’ αυτά προσθέσουμε και εκεί-
να που σχετίζονται με τον εσώτερο εαυτό του και την πνευ-
ματική υπόσταση του ανθρώπου, αντιλαμβάνεται κανείς 
την αναγκαιότητα της παρουσίας του Χριστιανισμού. Ας 
μη βιαστούν μερικοί να του δώσουν το εξιτήριο από τον 
σύγχρονο κόσμο με την κατηγορία του ξεπερασμένου. Όσοι 
όμως τον γνωρίζουν σωστά και σε βάθος μεταφράζοντας 
τη διδασκαλία του στη γλώσσα της καθημερινής ζωής, θα 
επιβεβαιώσουν τη ζωογόνο και λυτρωτική παρουσία του 
Χριστιανισμού. Είναι δεδομένο ότι η χριστιανική κοσμο-
θεωρία επανατοποθετεί τον άνθρωπο στη θέση που του 
αξίζει, τον βλέπει σαν μια αναντικατάστατη προσωπική 
ύπαρξη με έντονα τα χαρίσματα του «κατ’ εικόνα Θεού».

Στον τομέα της κοινωνικής ζωής ο σύγχρονος άνθρω-
πος καλείται να εφαρμόσει τον «χρυσούν κανόνα» της 
Καινής Διαθήκης: «και καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι 
άνθρωποι και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως» (Λουκ. 6,31). Ο 
χριστιανός, έχοντας ως πρότυπο το θεανθρώπινο πρόσω-
πο του Χριστού, αγαπά τον συνάνθρωπό του και τον βλέ-
πει σαν οικείο και συγγενή. Τις διαπροσωπικές σχέσεις 
των μελών μιας χριστιανικής κοινωνίας χαρακτηρίζει η 
ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη, η αλληλοκατανόηση, η δια-

θεσιμότητα της αλληλοπροσφοράς, η φιλαλήθεια, η αυ-
τογνωσία, η ταπείνωση. Είναι αυτονόητο ότι όλα τα πα-
ραπάνω έχουν ως βάση και πηγή τη γνήσια χριστιανική 
πίστη και την προς αλλήλους αγάπη.

Η παρουσία του Χριστιανισμού σε κάθε εποχή εξαρ-
τάται από την παρουσία των χριστιανών. Από τον τρόπο, 
δηλαδή, που ζουν και συμπεριφέρονται στο πλαίσιο της 
κοινωνικής ζωής, μπορεί κανείς να διαπιστώσει κατά πό-
σον δικαιολογούν την ιδιότητά τους ως χριστιανών και 
μελών της Εκκλησίας. Σε μια κοινωνία προσώπων, όπως 
η Εκκλησία, δεν έχει θέση το αρνητικό στοιχείο της διά-
κρισης των ανθρώπων σε κοινωνικές τάξεις με ανταγωνι-
στική προδιάθεση. Τη θέση της έχει πάρει η αδελφική συ-
νύπαρξη και αλληλεγγύη. 

Με την παρουσία του ο Χριστιανισμός στήνει την 
πραγματική αξιολογική κλίμακα στο προσκήνιο της ζωής. 
Η εφαρμογή της διδασκαλίας του εξασφαλίζει στον άν-
θρωπο την ψυχοσωματική του ισορροπία. Ο πραγματικός 
χριστιανός ζει και ακτινοβολεί τη χαρά της ένθεης ζωής. 
Η εποχή μας έχει ανάγκη από την παρουσία των σωστών 
χριστιανών. Γι’ αυτό οφείλουν να δώσουν ένα ζωντανό 
«παρών» στο αίτημα αυτό και να γίνουν πρωτοπόροι στην 
ανακαίνιση της ζωής και του κόσμου. Βασικές προϋποθέ-
σεις για μια θετική απάντηση στο προσκλητήριο του Χρι-
στιανισμού είναι η αγαθή εσωτερική διάθεση και η γνή-
σια επιθυμία για την ανατολή ενός νέου κόσμου με κέντρο 
αναφοράς το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Εάν 
τα προλεχθέντα γίνουν πράξη, τότε ο τίτλος του άρθρου 
μας θα έχει μεταφραστεί στη γλώσσα της πραγματικότη-
τας και τότε η παρουσία του Χριστιανισμού θα πάψει να 
είναι θέμα συζήτησης, γιατί θα έχει γίνει θέμα ζωής. 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

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


