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Η μεταφυσική και o ορθόδοξος μυστικισμός
στον εθνικό ποιητή Διονύσιο Σολωμό
Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Του Σταμάτη Πορτελάνου, Καθηγητού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ο

Σολωμός, κορυφαία ποιητική φυσιογνωμία για το
έθνος μας, γεννήθηκε στη Ζάκυνθο (1798). Ήταν αριστοκράτης από πατέρα και ποπολάρος από μητέρα. Δηλαδή σύνθεση γονιδιακών αντιθετικών στοιχείων, της αριστοκρατίας και της φτωχολογιάς. Ο Σολωμός μισούσε την κυριαρχία των Βενετών και είχε φιλελεύθερα φρονήματα. Μεγάλωνε με ιδεώδη πρότυπα, τον πατέρα του, τον δάσκαλο,
τους πνευματικούς ταγούς και τον κάθε ήρωα που αγωνιζόταν για τις αξίες και το νόημα της ζωής. Επηρέασαν θετικά την ορμητική ψυχή του Σολωμού πνευματικοί ταγοί
της εποχής του. Η ευαισθησία της ψυχής του φανερώνεται
όταν, όπως αναφέρει ο Πολυλάς, έκλαψε θερμά για τον θάνατο ενός συνομηλίκου του και άλλοτε «φίλησε το χέρι
ενός άλλου», που είχε πράξει ένα ευεργέτημα.
Εξερευνούσε, όπως ιστορείται, το μυστικό της φύσης,
ήταν ρομαντικός, τον συγκινούσε η αυγή και το δειλινό.
Διακρινόταν για την αγνότητα, είχε πρώιμη μελαγχολική
διάθεση και η μοναξιά ήταν ο αληθινός του πλούτος. Ήταν
ειλικρινής, γενναιόδωρος, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
την εσωτερικότητα και τη ζωηρότητα. Κριτικοί αναφέρουν ότι στα ποιήματά του φαίνεται ότι αναζητά ειδυλλιακή ζωή, πράγμα που, όμως, δεν έζησε. Οι γυναικείες
μορφές που διαλαμβάνονται στην ερωτική του ποίηση είναι υπέρκοσμες και αγγελικές. Ο αγώνας του είναι να πλησιάσει και να παρουσιάσει το τέλειο. Και ως λυρικός ανακαλύπτει στη φύση τη γαλήνη και το ωραίο, και το συνδέει με το πνευματικό μέσα από τον συμβολισμό και τη
σημειωτική. Η σημερινή αποπνευματικοποιημένη και πα-

γκοσμιοποιημένη πραγματικότητα ηθελημένα μηδενίζει
τη μοναδικότητα και ιδιαιτερότητα τόσο των προσώπων
όσο και των μακραίωνων πολιτισμών. Ο ρεαλισμός, χωρίς αναφορά σε βεβαιόπιστη καταγωγική ηθική, αποδομεί τα σύμβολα που ανάγουν σε εμπειρίες αλήθειας με διαγενεαλογική, διαχρονική και οικουμενική αξία. Στην απάτριδα διεθνογένεση που απειλεί σήμερα ιστορικούς πολιτισμούς αποτελεί πρόταση ευθύνης η εθνική οικουμενικότητα με πανανθρώπινα ιδεώδη, που είναι εγγεγραμμένα στο συλλογικό ασυνείδητο.
Ο Σολωμός είναι εθνικός ποιητής, επειδή αναφέρεται σε
ζωτικά προβλήματα που αντιμετώπιζε στην εποχή του η Ελλάδα. Έτσι, στην ποιητική του τέχνη εξυμνεί την πολύπαθη
ελευθερία, την πολιτική αρετή, την εθνική ενότητα και παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο ασκούν τη δικαιοσύνη οι
ξένες δυνάμεις απέναντι στην πατρίδα. Η νεοελληνική ποίηση με τον Σολωμό παρουσιάζει ένα μείγμα τόσο από αυτόχθονες ουσίες με ελληνοχριστιανικά σύμβολα και αξίες όσο
και από ξένα στοιχεία, εφόσον είχε σπουδάσει και στην Ιταλία. Στην ποίησή του φαίνεται πως μετουσιώνει με ενθουσιασμό και βαθιά πίστη το φυσικό σε υπερφυσικό, αλλά παράλληλα και κοσμοθεωρίες και πεποιθήσεις του τις οποίες
αποτυπώνει σε πραγματικά γεγονότα, που συγκινούν.
Είναι ιδεαλιστής και το νόημα της τέχνης το βρίσκει
από την κουλτούρα που έχει πάρει μελετώντας τον Όμηρο και τον Δάντη. Φιλοσοφεί αλλά συνδέει την ιδέα, το
ιδεώδες, το αυθεντικό με την πραγματικότητα. Η ελευθερία ως αρετή και εθνική αξία μέσα από την ελληνική και
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ευρωπαϊκή ιστορία αποτελεί το θεμελιακό γεγονός της
ζωής του και αυτή είναι που συνενώνει και συναδελφώνει
όλα τα πρόσωπα του Εθνικού Ύμνου, Σουλιώτες, Σουλιώτισσες, πολεμιστές, Ναπολέοντα, Λόρδο Βύρωνα, «Δόξα
Ψαρών», «Δόξα Μάρκου Μπότσαρη». Συγκερνά κλασικισμό και ρομαντισμό. Συγχωνεύει την προσωπικότητα των
Αγωνιστών ρεαλιστικά με την αϋλότητα, με το πνεύμα
που θα τους υψώσει, θεοποιήσει και διαιωνίσει.
Με την παιδεία που έχει, γίνεται υπερασπιστής και εκφραστής των μεγάλων ιδανικών, που είναι το χρέος προς
την πατρίδα και η πίστη στον Θεό, το περιεχόμενο των
οποίων συνεπάγεται εσωτερική ελευθερία και μεταφυσική λύτρωση. Ο καταγωγικός πολιτισμικός δεσμός του με
το συμβολικό και οντολογικό περιεχόμενο ενώνει το φυσικό και το μεταφυσικό, την επίγεια και την ουράνια πατρίδα. Η πίστη του στον χριστιανισμό και η μελέτη του
στους Πατέρες της Εκκλησίας και τον μυστικισμό τού δίνουν λύση στα μεταφυσικά του ερωτήματα και διέξοδο
στα προβλήματά του.
Δεν είναι μόνο άκρατος ιδεαλιστής, όπως έχει γραφεί,
αλλά στο πρόσωπό του συνδέονται θεωρία και πράξη. Η
πίστη του εκφράζεται με πράξεις αγαθοεργίας σε ντόπιους
και ξένους σε μια διάσταση διαπολιτισμική, αλλά βρίσκει
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και αντικατοπτρισμό στην τέχνη, στην οποία και αφοσιώνεται. Δύσκολα προσαρμόστηκε στους συμβιβασμούς της
ζωής επειδή ήταν ευαίσθητη φύση και ασυμβίβαστη. Διαμόρφωσε ισχυρή προσωπικότητα με αναλλοίωτες αξίες
που πίστευε και δεν αλλοτριώθηκε. Γι’ αυτό είχε οξύθυμο
χαρακτήρα, όμως μετανοούσε για τις υπερβολές του και
προσπαθούσε να επανορθώσει το σφάλμα του.
Χαρακτηρισμοί της προσωπικότητάς του: εθνικός
ποιητής, προικισμένη μορφή με πλούσια ποιητική φλέβα,
ευαίσθητος αλλά και ανήσυχος, ανικανοποίητος, άκρατος ιδεαλιστής, οραματιστής αγγελικού κόσμου, πλασμένου και όμορφου ηθικά.
Το Σολωμικό ποίημα Ο Κρητικός επιλέχτηκε για ανάλυση, επειδή διαθέτει ιδιαίτερα μεταφυσικά ή υπερφυσικά
στοιχεία και επειδή σ’ αυτό αποκαλύπτεται η προσωπικότητα του Σολωμού με την καθολική παιδεία και την πίστη
του στις πάτριες καταγωγικές ρίζες, τις οποίες με την ποιητική του δεινότητα και συγκρότηση μεταλλάσσει σε τέχνη.
Ο Σολωμός, μετά τον Ύμνο εις την Ελευθερίαν, όταν
γράφει ποίημα το συνδέει με ιστορικό αφήγημα. Ο Κρητικός είναι ποίημα που εκφράζει την ωριμότητα του Σολωμού, με το οποίο, καθώς μαρτυρείται, διεισδύει και στον
πνευματικό χώρο της Ευρώπης. Το ποίημα αυτό, όπως και

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

Καλό Πάσχα
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όλη η ποίηση του Σολωμού, κυριαρχείται από τον ρομαντισμό, που σημαίνει απελευθέρωση του συναισθήματος
και της φαντασίας από τον εγκλωβισμό του ανθρώπου
στη λογική, τον ορθολογισμό ή την απόλυτη φυσιοκρατία. Συνδυάζει στην ποιητική του τέχνη το επικό, το δραματικό και το λυρικό στοιχείο.
Το ποίημα Ο Κρητικός πραγματεύεται την περιπέτεια
ενός ναυαγού από την Κρήτη, απ’ όπου αναγκάζεται να φύγει ύστερα από την καταστολή της επανάστασης και τις
διώξεις των Τούρκων (1823-1824).
Ο Κρητικός γράφτηκε στην Κέρκυρα την περίοδο 1833-1834. Ο σκοπός που υπηρετεί μέσα από το ποίημά του ο Σολωμός είναι διττός. Ο
πρώτος ήταν η ηθική στήριξη των
συμπατριωτών του και ο δεύτερος
να καταδείξει ότι η ποίηση ως έκφραση στέκεται δίπλα στην πίστη
όσον αφορά την πνευματική ανάταση του ανθρώπου, το «είναι» του
και την ελπίδα που υπερβαίνει τα
όρια του χωροχρόνου, του τώρα και
του φθαρτού.
Ως προς τη μεταφυσική διάσταση στην ποίηση του Σολωμού, διάχυτη είναι η αντίληψη και εμφανείς
οι επιρροές του από το Ευαγγέλιο
και ιδιαίτερα από την Αποκάλυψη
του Ιωάννη. Το ποίημα Ο Κρητικός
παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή αφηγείται ένα ιστορικό γεγονός στο οποίο έχει δεσπόζουσα σημασία από φιλοσοφικής, θεολογικής, ψυχολογικής και λογοτεχνικής πλευράς η ξαφνική εμφάνιση
και εμπλοκή της εμβληματικής οντότητας της Φεγγαροντυμένης.
Σύμφωνα με την αφήγηση του ποιήματος, το πλοίο
όπου βρίσκεται ο πρωταγωνιστής με την αγαπημένη του
αρραβωνιαστικιά βυθίζεται. Εκείνος προσπαθεί να τη σώσει από τα άγρια κύματα της θάλασσας. Ο πρωταγωνιστής και ήρωας-ναυαγός στην προσπάθεια να σωθεί μαζί της αναβιώνει και επανακαλεί τις πνευματικές καταγωγικές ρίζες της μεταφυσικής και της πίστης του, που του
έχουν γίνει συνείδηση παιδιόθεν. Στην πάλη του με τη θάλασσα, ο ήρωας Κρητικός, και με την αγαπημένη του δίπλα στην προσπάθεια να τη σώσει, βλέπει μπροστά του
τη «Φεγγαροντυμένη».
Η μεταφυσική του Σολωμού στο ποίημα αυτό καταδεικνύεται όταν το μεγαλύτερο μέρος του αφιερώνεται
στη Φεγγαροντυμένη, στη Δευτέρα Παρουσία και στη μεταθανάτια τελική κρίση σε επίπεδο συμβολισμών και εικονοποίησης. Ο Σολωμός με την αναφορά στον θάνατο
των προγονικών προσώπων μαχητών για την ελευθερία
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και τον πόνο, που έχει αυτός σκορπίσει, προετοιμάζει τη
συνάντηση και περιπέτεια του πρωταγωνιστή με την αγαπημένη του. Όπως στον Εθνικό Ύμνο η ελευθερία αναδύεται από «τα κόκκαλα βγαλμένη» των ηρώων, έτσι και στον
Κρητικό η Φεγγαροντυμένη εμφανίζεται για να συνδέσει
το φθαρτό με το άφθαρτο, το κτιστό με το άκτιστο φως.
Οι χαρακτηρισμοί της «Φεγγαροντυμένης», που παρουσιάζεται έξαφνα σ’ αυτή την περιπέτεια ως «θεϊκή θωριά»,
ως «θεϊκό πρόσωπο», συνιστούν το κορυφαίο γεγονός στην
πλοκή της αφήγησης. Δίνουν πολλές αφορμές για μεταφυσικές και
υπερφυσικές ερμηνείες ως προς το
τι παρομοιάζει ή προσωποποιεί η έννοια «Φεγγαροντυμένη». Δηλαδή
ιδέα ή θεϊκή υπόσταση; Κάποιες ερμηνείες φέρουν τη φεγγαροντυμένη ως φως, Αφροδίτη, Παναγία, Ελλάδα, πλατωνική ιδέα, Ελευθερία,
καντιανό ύψιστο ή αλληγορία της
θείας χάριτος. Για παράδειγμα, η
σύνδεση της Φεγγαροντυμένης με
τον στίχο του ποιήματος: «κι από το
πέλαο, που πατεί χωρίς να το σουφρώνει», φανερώνει τη σχέση της
με τον Χριστό που περπατά στη θάλασσα σύμφωνα με τη διήγηση του
Ευαγγελίου. Η Ελένη Τσατσάνογλου συσχετίζει τον Κρητικό με ορισμένα νεανικά σολωμικά κείμενα
στα ιταλικά, που έχουν ως θέμα την
Ανάληψη της Θεοτόκου.
Είναι λογικό να αποκλειστεί η
ερμηνεία της Φεγγαροντυμένης ως ψυχής της αγαπημένης
αρραβωνιαστικιάς, αφού ο πρωταγωνιστής ομιλεί για παλιά και ξεχασμένη ανάμνηση που ανάγεται χρονικά στη
βρεφική του ηλικία, πριν γνωρίσει την αρραβωνιαστικιά
του. Ωστόσο, οι ερμηνείες μπορεί να είναι αλληλοσυγκρουόμενες, επειδή υπάρχει ανεπαρκής προσδιορισμός
όρων, όπως «σύμβολο», «φύση», «ψυχή», «δόγμα», «θεότητα», όροι που απαιτούν κάποια προσοχή, αλλά και κατανόηση του ψυχικού υποβάθρου και των πεποιθήσεων του
ποιητή. Για παράδειγμα, ο Louis Coutelle ερμηνεύει τη «θάλασσα», τη «νύχτα» και την «ακτή» ως αλληγορία της αμαρτίας και της σωτηρίας.
Η έκτακτη παρουσία της «Φεγγαροντυμένης» με την
ανάλυση και τη σύνδεσή της με το φως, όπως συνάγεται από το ποίημα, αποτελεί έκφραση του ασυνείδητου,
της συνείδησης και της κουλτούρας θύραθεν και θεολογικής του Σολωμού. Η θεολογία της «έκστασης» και του
«ακτίστου φωτός», που αποτέλεσαν διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας και του Ορθόδοξου μυστικισμού,
φαίνεται ότι είναι γνωστή και έχει επηρεάσει βαθιά τον
ποιητή, όπως συνάγεται και από άλλα ποιήματά του.
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Η Φεγγαροντυμένη, ως ενδεδυμένη το φως του φεγγαριού, μεταφυσικό ή υπερφυσικό, αποτελεί λογοτεχνική μεταφορά. Το φως των αστεριών δεν μπορεί να καλύψει το αΐδιο φως που εκπέμπει η Φεγγαροντυμένη. Πατά
πάνω στη θάλασσα, έχει «πάσαν ομορφιά» και τις αρετές
«πάσαν καλοσύνη» και «ταπεινοσύνη». Πρόκειται για θεϊκή υπόσταση με υπερφυσικές ιδιότητες που το «φως φαίνει πάσι». Απηχείται το αρχαιοελληνικό ιδεώδες και κάλλος που είναι αναπλασμένο από τη χριστιανική αντίληψη
και προσωποποιείται από συγκεκριμένες οντότητες, όπως
παραπάνω αναφέρθηκαν και όπως υποστηρίζεται από
αναλυτές του ποιήματος. Με τα πρόσωπα του Χριστού,
της Παναγίας και των αγίων το κάλλος των αρετών υποστασιάζεται. Τα Πρόσωπα αυτά δε συνιστούν πλέον κάποιες αφηρημένες ιδέες ή αξίες, ούτε ανθρωποκεντρικές
ιδεολογίες. Το φως που εκπέμπεται από τη Φεγγαροντυμένη είναι άκτιστο, υπερφυσικό, αΐδιο. Δεν υπόκειται στη
νομοτέλεια της φύσης, συναντιέται με το κτιστό, «μεταβάλλει τη νύχτα σε μέρα», όπως σημειώνεται σε στίχο του
ποιήματος, και δίνει ελπίδα στα δημιουργήματα του Θεού.
Στην ποιητική περιγραφή του μεταφυσικού τοπίου στον
Κρητικό χρησιμοποιούνται στοιχεία της φύσης, όπως και
στη Βίβλο, π.χ. λουλούδια, θύρα κ.ά., με τα οποία εγκοσμιώνεται ο παράδεισος. Ο Σολωμός επίσης αξιοποιεί περιεχόμενα της πίστης στη μεταθανάτια ζωή με πλούσια εικονοπλασία, όπως με βιβλικές ή θεολογικές έννοιες: σάλπιγγα,
κοιλάδα Ιωσαφάτ, Παράδεισο, Ανάσταση, ενσάρκωση αναστημένων, δημιουργία νέου ουρανού, «γέεννα του πυρός».
Η επίκληση από τον ίδιο τον πρωταγωνιστή της Σάλπιγγας της Δευτέρας Παρουσίας μάς μεταφέρει στη στιγμή της
έσχατης κρίσης, όπου παρουσιάζεται το σκηνικό με τις λέξεις «θύρα τής Παράδεισος» και «Κοιλάδα». Ο Σολωμός
στο πρόσωπο του πρωταγωνιστή, εκστατικά, συνδέει τη
φυσική με το μεταφυσικό όραμα, τη δοκιμασία του πρωταγωνιστή στο παρόν με την εσχατολογία και την εξαγνισμένη αγάπη. «Μην είδετε την ομορφιά που την Κοιλάδα αγιάζει;». Ο πρωταγωνιστής πιστεύει ότι η δυνατή αγάπη με την
αρραβωνιαστικιά του είναι πρόκριμα και πρόγευση για να
την ξανασυναντήσει στη Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή, δέχεται την απώλειά της με τη βεβαιότητα της μελλοντικής
και αιώνιας συνύπαρξής τους.
Συνιστά διεπιστημονική συνάντηση θεολογίας και λογοτεχνίας, παροντολογίας και εσχατολογίας, όταν ο Σολωμός στους προλογικούς στίχους του ποιήματος αποτυπώνει τη θεολογία της κοινωνίας-επικοινωνίας της στρατευόμενης με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Συγκεκριμένα,
όταν παρουσιάζει τον πρωταγωνιστή, πριν από την εμφάνιση της Φεγγαροντυμένης να συνομιλεί με τις αναστημένες ψυχές, συνέστιες με την αγαπημένη του. Με παραστατικό τρόπο ο ίδιος ανοίγει το σάβανο της νεκρής αγαπημένης του, ώστε αυτή να αναστηθεί, να την ξανασυναντήσει
και να κριθεί μαζί της, αφού η αγάπη τούς συνδέει. Ο ενάρετος πιστός, σύμφωνα με την ορθόδοξη διδασκαλία, με

την αγάπη ως κριτήριο υπερβαίνει τον θάνατο, προγεύεται
τον Παράδεισο. Δηλαδή ο Παράδεισος υπερβαίνει τη φυσική νομοτέλεια, δεν αποτελεί επίτευγμα νοησιαρχικό, ούτε ετεροχρονισμένη ανταμοιβή. Αυτή η εμπειρία της θεωρίας του Θεού από τον άνθρωπο εμφαντικά αναφέρεται και
διδάσκεται από την προσωπική μέθεξη στο θείο φως του
Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου. Ο Άγιος Συμεών στις
μεγάλες στιγμές στη ζωή του μετέχει των ελλάμψεων του
θείου φωτός. Είναι η επιβεβαίωση ότι εκτός από την κυτταρική μεθηλικίωση υπάρχει και η πνευματική μεθηλικίωση με τη μετοχή του πιστού στο άκτιστο φως.
Η πατερική εμπειρία και διδασκαλία για την πρόγευση της βασιλείας του Θεού με τη μέθεξη στο θείο φως από
τον παρόντα βίο και καθολικά από την ανθρώπινη υπόσταση αποτελεί την ορθόδοξη διδασκαλία. Σημαίνει τη
γεύση της λύτρωσης και αθανασίας του ανθρώπου από
την παρούσα ζωή. Δεν έχει σχέση με τον Βουδισμό ή με
άλλες ανατολικές θρησκείες, όπου η επίτευξη της αθανασίας γίνεται μέσα από μια διαδικασία αποφλοίωσης και
υπαρξιακής αποταύτισης, εγκατάλειψης εκείνου που πεθαίνει, εκείνου που δεν έχει βάθος αθανασίας, αλλά το
θνητό και ταλαίπωρο εξωτερικό στρώμα του ανθρώπου.
Η αισθητή θέα του Θεού ξεφεύγει από κάθε νοησιαρχία
και λογική σύλληψη όταν συνιστά όραση άμεση, η οποία
προϋποθέτει αίσθηση εγκάρδια. Η Δυτική θεολογία, επειδή απέφυγε την ορθόδοξη πρακτική και εμπειρία της μυστικής παράδοσης των Πατέρων και τη μέθεξη στο θείο
φως, περιπλανήθηκε και σε ποικιλία αντιλήψεων για τη
διδασκαλία περί βασιλείας του Θεού και εσχατολογίας.
Για παράδειγμα, ο καθηγητής G. Martelet, αφού καθαρίζει τη «θεολογία» αυτή από την επίδραση του καντιανισμού και του εγελιανισμού, ομιλεί για νέες μορφές εσχατολογικής ελπίδας μέσα στην Ιστορία, βασισμένες στη δυναμική θέση του Αποστόλου Παύλου. «…ος (Χριστός) μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών σύμμορφον
τω σώματι της δόξης αυτού κατά την ενέργειαν του δύνασθαι αυτόν και υποτάξαι αυτώ τα πάντα» (Φιλιπ. 3, 20-21).
Η αποφατικότητα της θεολογίας στον Κρητικό εμφανίζεται μεταξύ άλλων και στους στίχους που αναφέρονται
στη νηνεμία της θάλασσας μετά τη θαλασσοταραχή και
στο «κρυφό μυστήριο που στένεψε τη φύση». Ο θετικισμός και η φυσιοκρατία δε δίνουν απάντηση στο μυστήριο της ζωής και στα υπαρξιακά θέματα του ανθρώπου, τη
δοκιμασία και τον θάνατο. Η πίστη και η συνέργεια της
ανθρώπινης με τη θεία θέληση μεταμορφώνει τη δημιουργία, την ενδύει υπερβατικά. Η ποίηση του Σολωμού έχει
βάθος ψυχολογικό και θεολογικό, αφού στα πρόσωπα των
ηρώων που αφηγείται επιχειρεί, με εγρήγορση, κατάδυση
στην ψυχή τους.
Στα ποιήματα του Σολωμού όπως και στον Κρητικό διαφαίνονται οι επιρροές από την Πλατωνική και Αριστοτελική φιλοσοφία. Επομένως, με δύο αναγνώσεις μπορεί να
προσεγγιστεί μεταφυσικά ή υπερφυσικά το ποίημα του
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Κρητικού: α) όταν απομονωθούν κάποιοι στίχοι από τους
υπόλοιπους, που αναφέρονται στη χριστιανική παράδοση
από τον σαρκωμένο Λόγο και τη γενεαλογική αγιολογία,
τότε η Φεγγαροντυμένη με πλατωνική ερμηνεία σημαίνει
ότι ο άνθρωπος γνωρίζει πράγματα επειδή, όταν τα βλέπει, θυμάται τα πρότυπά τους, δηλ. τις ιδέες. Η Φεγγαροντυμένη σύμφωνα με αυτή την εκδοχή είναι η ιδέα του αγαθού που ο πρωταγωνιστής γνώρισε στον κόσμο των ιδεών
και την ξαναβλέπει μπροστά του, δηλαδή σύμφωνα με τον
στίχο «ήταν μνήμη παλαιή, γλυκειά κι αστοχισμένη», χωρίς ντετερμινιστικούς, ωφελιμιστικούς όρους, β) η άλλη
προσέγγιση είναι ολιστική, συνδέει την πλατωνική αντίληψη, τη γιουνγκιανή με το ψυχαναλυτικό και αρχετυπικό της περιεχόμενο και με τη χριστιανική. Τη δεύτερη προσέγγιση (ολιστική) για την υπερφυσικότητα της Φεγγαροντυμένης συμπυκνώνουν οι παρακάτω στίχοι:
… Έλεγα πως την είχα ιδεί πολύν καιρόν οπίσω,
καν σε ναό ζωγραφιστή με θαμασμό περίσσο,
κάνε την είχε ερωτικά ποιήσει ο λογισμός μου,
καν τ’ όνειρο, όταν μ’ έθρεψε το γάλα της μητρός μου.
Ήτανε μνήμη παλαιή, γλυκειά κι αστοχισμένη…»
Στον στίχο «καν τ’ όνειρο, όταν μ’ έθρεψε το γάλα της
μητρός μου» υποδηλώνεται το αρχέτυπο ως ψυχικό φαινόμενο, το οποίο δεν ανήκει μόνο στο προσωπικό ασυνείδητο αλλά και στο συλλογικό ασυνείδητο. Υπάρχουν
εμπειρίες που δε διδάσκονται αλλά κληρονομούνται, όπως
και ο νεοσσός δε διδάσκεται αλλά κληρονομεί, κατέχει
«εκ κοιλίας μητρός του» τον τρόπο με τον οποίο θα βγει
από το αυγό. Το αγαθό για την οντολογική ορθόδοξη αντίληψη είναι εγγενές, «φυτευμένο» στην ψυχή του ανθρώπου, όπως ισχυρίζεται και ο Αριστοτέλης, που η ορθολογική σκέψη είναι ανεπαρκής να πραγματευθεί. Η ανάμνηση του ποιητή και οι πνευματικές του εμπειρίες από τη
σχέση του με την Εκκλησία δεν είναι απολιθώματα του
παρελθόντος, αλλά λειτουργούν και αποδεικνύουν ότι το
Πνεύμα που ενεργεί είναι αείζωο και εκφράζεται στην τέχνη. Η αρχετυπική οντότητα του Γιουνγκ στο ασυνείδητο γίνεται αποκαλυπτική με τη σάρκωση του Λόγου και
αυτό αποδίδει ο ποιητής με τα λόγια που βάζει στο στόμα του Κρητικού: «κι έχασα αυτό το θεϊκό πρόσωπο για
πολληώρα». Το αρχέτυπο λαμβάνει υπόσταση με τη σάρκωση του Λόγου και η απουσία του ή η παρουσία του μεταβάλλεται από ασυνείδητη σε συνειδητή. Απαιτούνται
προϋποθέσεις για να διεισδύσει κάποιος στο μεγαλείο της
ποίησης του Σολωμού, αφού γνωρίσει και εμβαθύνει στη
ζωή, στα πιστεύματα και στις αξίες/αρετές που εσωτερίκευσε. Η νεωτερικότητα με τον αποδομισμό και τον
στρουκτουραλισμό αναλύει μορφικές δομές ενός λογοτεχνικού κειμένου και αποφεύγει τη συζήτηση γύρω από
τη βαθύτερη σημασία των λέξεων και τη διυποκειμενική
σχέση που μπορεί να υπάρξει μεταξύ των βιωμάτων του
ποιητή και προσώπων που ενσωματώνει στο έργο του συνυφασμένων με ιστορικά γεγονότα. Επίσης, επιμελώς αρ-
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νείται την προσέγγιση των λέξεων αλήθεια ή πραγματικότητα, αφού για τους αποδομιστές ή μεταδομιστές του
εμπειρικά βιωμένου αρχείου μνήμης δεν υπάρχει καμιά
αλήθεια. Όμως με την ολιστική ερμηνεία και προσέγγιση
της ζωής δεν μπορεί η λογοτεχνία να αυτονομηθεί ως ένα
φιλολογικό είδος και να κριθεί με αποκλειστικό στόχο τη
λατρεία και μονομέρεια των φιλολογικών δεδομένων.
Η Φεγγαροντυμένη χωρίς τα σύμβολα και τη σχέση
τους με την υπαρξιακή συγκρότηση του ήρωα, τις θεολογικές και ψυχολογικές ερμηνείες, χάνει την ουσιαστική
της σημασία και το βάθος της σκέψης του εθνικού ποιητή. Μελετητές του Σολωμού και ιδιαίτερα του ποιήματος
του Κρητικού και της ερμηνείας της Φεγγαροντυμένης
θεωρούν ότι χωρίς τις ψυχικές εικόνες που έλκουν την καταγωγή τους από παραδοσιακές πηγές, είτε της ιστορίας,
είτε της θεολογίας, είτε της ψυχολογίας, δεν μπορεί να γίνει ολιστική προσέγγιση και ανάλυση του ποιήματος. Ο
Μassimo Peri θεωρεί ότι η Φεγγαροντυμένη παρουσιάζεται και ερμηνεύεται με ιερά χαρακτηριστικά, επειδή πρόκειται για ψυχικές εικόνες του Κρητικού, που σύμφωνα με
τον Γιουνγκ σ’ αυτές συμπυκνώνεται ολόκληρο το φάσμα
της εσωτερικής ζωής του ανθρώπου. Επομένως, αυτό το
ποιητικό έργο του Σολωμού είναι συνδεδεμένο με τις
εμπειρίες της πνευματικής ζωής του και η ποίηση αποτέλεσε το μέσο για να λυτρωθεί πνευματικά.
Ο Σολωμός σε κάθε ποιητική του δημιουργία είχε στην
ψυχή του τους στίχους του Ίψεν: «Ζωή σημαίνει να νικάς
μέσα σου τις σκοτεινές δυνάμεις καθώς βρυκολακιάζουν, /
Ποίηση, να φέρνεις στο κριτήριο και να δικάζεις το ίδιο το
εγώ σου».
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Ε

ίχαμε την ανάγκη να βρεθούμε ξανά μαζί, αδελφωμένοι, για να αναπολήσουμε ωραίες και αξέχαστες στιγμές από τα μαθητικά μας χρόνια, καθώς και περιστατικά
που μένουν χαραγμένα στη μνήμη, σφραγισμένα με τη
χαρά και τη φρεσκάδα εκείνης της εποχής.
Το Σάββατο, 9/2/2019, η Ένωσή μας έκοψε την πίτα
της. Ο καιρός ήταν καλός και βοήθησε στην προσέλευση
αρκετών συμμαθητών. Το πρωί τελέστηκε με επισημότητα και λαμπρότητα Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στη
Μητρόπολη Αθηνών προεξαρχόντων των Σεβασμιωτάτων Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλεξάνδρου, Ύδρας,
Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ και Θηβών και Λεβαδείας
κ. Γεωργίου. Στη Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος και οι
ομογάλακτοι ιερείς π. Νικόλαος Αργυρόπουλος, π. Φιφλής Χρήστος και ο π. Παπαχατζής Δημήτριος.
Χοράρχης ήταν ο καθηγητής μουσικής κ. Μηνακάκης
Δημήτριος, συνεπικουρούμενος από χορωδία μελών και
φίλων της Ένωσης. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των
κεκοιμημένων αδελφών μας.
Στη συνέχεια μεταβήκαμε στο ξενοδοχείο ELECTRA
METROPOLIS για την κοπή της πίτας. Ευχές απηύθυνε
ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Αθανάσιος Ψυχογιός, ο οποίος
καλωσόρισε τους Σεβασμιωτάτους, που είχαν την καλο-

σύνη να πλαισιώσουν τη συγκέντρωση με τη σπουδαία
παρουσία τους και να χοροστατήσουν στην πολυαρχιερατική Λειτουργία, τους πανεπιστημιακούς καθηγητές,
τον ομογάλακτο και πρώην Δήμαρχο Ηλιουπόλεως κ.
Γεωργάκη, τον καθηγητή μας στην Κόρινθο κ. Φώτιο Σταματόπουλο και όλους εμάς που συμμετείχαμε στην εκδήλωση. Αυτή τη φορά συμμετείχε, με έκδηλη συγκίνηση,
και ικανοποιητικός αριθμός Αποφοίτων του Εκκλησιαστικού Λυκείου Κορίνθου.
Ο Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος στον σύντομο χαιρετισμό του τόνισε ότι η Σχολή μας δημιούργησε φιλίες αγνές, που έγιναν καρδιακές
και σαν καρδιακές έμειναν παντοτινές. «Θυμάμαι», είπε,
«βλέποντας τις φωτογραφίες συμμαθητών μου από τη
Σχολή, νέα παλικάρια, και τώρα τους βλέπω να βρίσκονται σε ωριμότητα, έτοιμους να μεταβούμε στη βασιλεία
του Θεού. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή χαρά που μου
δώσατε σε αυτή τη σύναξη, όπου ανανεώσαμε φιλίες και
κρατήσαμε τις αναμνήσεις μας. Και με αυτή την εικόνα
σας χαιρετώ, σας ευλογώ και σας προσκαλώ το Σάββατο
13 Ιουλίου όλους στην Τρίπολη. Είστε όλοι καλεσμένοι
και φιλοξενούμενοί μου. Θα είναι χαρά και τιμή μου να
πάμε όλοι… να πατήσουμε την Τριπολιτσά».
Στη συνέχεια, πήρε τον λόγο ο Μητροπολίτης Ύδρας
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κ. Εφραίμ, ο οποίος ανέφερε ότι η σημερινή συνάντηση
είναι συνάντηση προσώπων, τιμής και αγάπης. «Σήμερα
τιμούμε και σεβόμεθα αλλήλους. Εύχομαι στη ζωή μας και
στην καρδιά μας να συναντιέται ο Χριστός με εμάς κι εμείς
να συναντάμε τον Χριστό με καθαρή την καρδιά μας. Να
διατηρήσουμε τη μεταξύ μας αγάπη και ενότητα. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. γι’ αυτή την εορτή και πανήγυρη. Ο Θεός να μας δίνει χρόνια καλά, χαρούμενα κι ευτυχισμένα, και να ευγνωμονούμε τη Σχολή
μας για όσα πρόσφερε σε εμάς. Ήμασταν φτωχόπαιδα από
λαϊκά στρώματα. Εγώ είχα δεκαπέντε αδέλφια. Δε θα
μπορούσα να σπουδάσω. Βρέθηκε όμως ο πατριώτης μου
π. Νεκτάριος Μαρμαρινός, που με έφερε στη Σχολή, κι αργότερα άλλοι που με βοήθησαν στο Πανεπιστήμιο. Χρόνια πολλά σε όλους».
Ο Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος
ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. για τη σημερινή συνάντηση. «Θέλω να εκφράσω», είπε, «τη χαρά
μου που βρίσκομαι μαζί σας. Χαίρομαι επίσης και για την
παρουσία δύο πανεπιστημιακών, των κ. Οικονόμου και
Βουρλή και του καθηγητή μου κ. Φ. Σταματόπουλου. Να
δοξάζουμε τον Θεό που μας αξίωσε να συμπροσευχηθούμε». Εξέφρασε τη λύπη του για την κοίμηση δύο αποφοίτων της Σχολής μας, του μακαριστού Μητροπολίτη Καρπενησίου Νικολάου και του π. Αικατερίνη, εφημερίου Ερυθρών Βοιωτίας. Τελειώνοντας τόνισε: «Ο δρόμος προς τη
Βοιωτία είναι ανοιχτός για όλους σας, και αυτούς της γενιάς μου και τους παλαιότερους αδελφούς, που γνώρισα
από τις επισκέψεις τους στον μακαριστό γέροντά μου Πέτρο. Να είστε όλοι καλά. Καλή χρονιά».
Ο Καθηγητής ΕΚΠΑ κ. Οικονόμου τόνισε ότι: «Εμείς
που σπουδάσαμε στη Σχολή δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι σπουδάζαμε σε ένα σχολείο με σοβαρές προοπτικές και με εξαιρετική συγκρότηση Κολεγίου. Αυτό ήταν
φανερό και από τον ευρύτερο κύκλο των διδασκομένων
μαθημάτων (Γεωπονικά, Μουσική κτλ.), τους εξαιρετικούς καθηγητές και τον εντοπισμό του. Ήταν ένα θεολογικό Κολέγιο, που μας άνοιξε ορίζοντες. Όσοι δε από

εμάς πήγαμε στη Θεολογική, νιώθαμε ότι είχαμε υπεροχή γνώσεων έναντι των άλλων. Και όσοι κατακτήσαμε
θέσεις Καθηγητών με μόχθο, προσωπική προσπάθεια και
χωρίς να δουλέψουμε ως ομάδα, διατηρώντας καθένας
την προσωπικότητά του, ξέραμε περισσότερα και αναβαθμίσαμε τη Θεολογική Σχολή. Ήταν φανερό ότι δέσποζαν οι “Κορίνθιοι”, οι απόφοιτοι της Σχολής μας. Δώσαμε αυτά που πήραμε από τη Σχολή της Κορίνθου σε
ανθρώπους που έγιναν ιερείς ή δάσκαλοι και κρατούσαν
στο χέρι τους την ελληνική παιδεία και τη μεταλαμπάδευαν στα πέρατα της οικουμένης». Τελειώνοντας εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για δύο απώλειες: του συμφοιτητή του Μητροπολίτη Καρπενησίου κυρού Νικολάου
και του υιού του Βλάση Φειδά.
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο συμμαθητής μας κ. Γεωργάκης, πρώην Δήμαρχος Ηλιούπολης. Εξέφρασε την ιδιαίτερη συγκίνησή του που βρίσκεται σε αυτή την όμορφη
συνύπαρξη και συνεχάρη τον Πρόεδρο και τα μέλη του
Δ.Σ. για το έργο τους. Τόνισε ότι, μικρό παιδί, από ένα χωριό της Λευκάδας τον πήγε ο Θεός στην ευλογημένη Σχολή της Κορίνθου, απ’ όπου πήρε το φως που τον γέμισε
με πίστη στον τριαδικό Θεό, στον εαυτό του και στα αγαπημένα πρόσωπα. «Γεμίσαμε αγάπη», είπε, «που χάρη σε
σένα, Πρόεδρε, μπορούμε να τη μεταγγίζουμε ο ένας στον
άλλο. Σε όλη μου τη διαδρομή αυτή την αγάπη προσπάθησα να έχω, να παίρνω και να δίνω, κι αυτή με βοήθησε
να υπηρετήσω από διάφορα μετερίζια την κοινωνία μας.
Σας αγαπώ όλους και από σας παίρνω αγάπη. Ευλογημένη χρονιά».
Ο π. Σωτήριος Αθανασούλιας, εφημέριος του Ι.Ν. Αγ.
Βασιλείου Τριπόλεως μίλησε εκ μέρους των αποφοίτων
της νεότερης γενιάς. «Είμαστε εδώ», είπε, «για να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους και για να διακηρύξουμε την
ενότητα που υπάρχει και πρέπει να καλλιεργείται μεταξύ
παλαιάς και νεωτέρας Σχολής. Εμείς οι απόφοιτοι του Λυκείου νιώθουμε πως ανήκουμε στην ίδια Σχολή. Διοργανώσαμε στην Τρίπολη μια πρώτη συγκέντρωση, ένα αντάμωμα αποφοίτων του Εκκλησιαστικού Λυκείου Κορίνθου,
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με στόχο να συγκροτηθούμε και να διατυπώσουμε τη θέλησή μας να ενωθούμε με τους αποφοίτους της παλαιάς
Σχολής». Στις 13 Ιουλίου, μας προσκάλεσε όλους, παλαιούς και νέους, στην Τρίπολη, να λειτουργηθούμε όλοι
μαζί στον Μητροπολιτικό Ναό και να προγραμματίσουμε όλοι μαζί τις επόμενες συναντήσεις. «Σας καλούμε
όλους να είμαστε εκεί. Εκφράζουμε την ευχή να ξαναλειτουργήσει κάποτε η Σχολή μας».
Τέλος, ο κ. Φώτιος Παπαγεωργίου, ιδρυτικό μέλος της
Ένωσης, τόνισε: «Είμαστε από τη σειρά του 1950. Φτωχόπαιδα σε δύσκολα χρόνια ήλθαμε στη Σχολή. Δάσκαλοί
μας ήσαν οι παλιοί μαθητές της Σχολής. Χάραξαν ανεξίτηλες γραμμές στις παιδικές μας ψυχές. Τους ευχαριστούμε». Στη συνέχεια αναφέρθηκε με ευγνωμοσύνη στον μακαριστό Μητροπολίτη Κορίνθου Προκόπιο, που τον ώθησε να σπουδάσει στη Θεολογική Σχολή της Αθήνας και
του πρόσφερε υποτροφία στο οικοτροφείο της Αποστολικής Διακονίας για όλα τα χρόνια των σπουδών του.
Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας ευλόγησε, έκοψε και μοίρασε τη συμβολική πίτα, της
οποίας το φλουρί κέρδισε ο Σεβασμιώτατος Θηβών, ενώ το
φλουρί της μεγάλης πίτας κέρδισε ο συμμαθητής μας Σπύρος Ψύχος.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης άλλοι μετέβησαν σε κοντινό ζαχαροπλαστείο για καφέ και γλυκό, και άλλοι σε
εστιατόριο για λίγο κρασί και κουβέντα, συσφίγγοντας
έτσι τους δεσμούς μας.
Η συμμετοχή των μελών της Ένωσης ήταν άκρως ικανοποιητική. Στα πρόσωπα όλων διάχυτη ήταν η χαρά για
τη συνάντηση. Έχουν περάσει πολλές δεκαετίες από τότε
που οι δρόμοι μας χώρισαν. Παρ᾽ όλα αυτά, στις συναντήσεις μας αγκαλιαζόμαστε σαν να είναι η πρώτη φορά, γελάμε, δακρύζουμε, φέρνουμε στη μνήμη στιγμές από εκείνη τη θητεία, γινόμαστε και πάλι παιδιά… Είμαστε τυχεροί,
γιατί οι δεσμοί που μας συνδέουν μας κάνουν να συναντιόμαστε συχνά και να επιβεβαιώνουμε ότι άνθρωποι διαφορετικοί, που χάραξαν ο καθένας τον δικό του ξεχωριστό
δρόμο στη ζωή, μπορούν και παραμένουν φίλοι όταν υπάρχει αγάπη. Τα πρόσωπά μας έχουν σημαδευτεί από τον χρόνο. Όμως αυτή τη φθορά την αναπληρώνει η αγάπη που ξεχειλίζει από μέσα μας. Η καρδιά μας, που μας φέρνει πάλι
μαζί, είναι γεμάτη από ωραία συναισθήματα που μας πλημμύριζαν και τότε. Κρατάμε σαν φυλαχτό αυτό που έφυγε…
Ανανεώσαμε το ραντεβού μας για τον Μάιο, στη γιορτή της Αγίας Φωτεινής, και τον Ιούνιο, στην εκδρομή που
προγραμματίζουμε για Κωνσταντινούπολη. 
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Ξανάνθισαν οι μνήμες
«Δεν μπορείς να κρύψεις το παρελθόν. Θα το κουβαλάς μέσα σου για
πάντα. Θα το συγκρίνεις με ό,τι συμβαίνει στο παρόν. Και θα σου λείπει
και θα το αποζητάς να το ξαναζήσεις… Θα το αποκαθάρεις από τα κακά
και θα προβάλεις τα καλά του, και μ’ αυτά θα ζεις ευτυχισμένος».
Του Πρεσβυτέρου Νικολάου Κατσηδήμα, Αποφοίτου Εκκλησιαστικού Λυκείου Κορίνθου,
εφημερίου Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Πύργου

Ξ

ανάνθισαν οι μνήμες των Ιεροσπουδαστών της περίπυστης Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου, η οποία
λειτούργησε ως πνευματικό και εκκλησιαστικό φυτώριο
κατά τα έτη 1924-1971. Η ένδοξη αυτή Ιερατική Σχολή
αποτελούσε το καύχημα της Αποστολικής Εκκλησίας Κορίνθου αλλά και της Ελλαδικής, διότι εφοδίασε την Εκκλησία και το Έθνος μας με άριστους κληρικούς παντός
βαθμού και με διδασκάλους μεστούς θρησκευτικών και
εθνικών ιδεωδών, υπό την καθοδήγηση πνευματικών αναστημάτων, Διευθυντών και Καθηγητών της.
Μοσχοβολούσε μαζί με το λιβάνι του θυμιατού το άρωμα της νιότης, της ζωής, ξεφύτρωνε όμορφη και σφριγηλή
σαν άνοιξη η ελπίδα, το λαμπρό μέλλον του Έθνους και της
Εκκλησίας μας. Στην πνευματική αυτή κυψέλη γαλουχήθηκαν χιλιάδες νεαρών βλαστών, προερχομένων από τα πέρατα της ελληνικής γης, ακόμη, δε, και από το εξωτερικό.
Οι Ιεροσπουδαστές εκείνων των χρόνων, γεμάτοι ενθουσιασμό, παλμό και πάθος, δημιουργούσαν, μέσα από
ένα δύσκολο παρόν, ελπιδοφόρο το αύριο, όπως ανέφε-

ραν χαρακτηριστικά, συγκινημένοι, κατά την συνεστίαση
στο Ξενοδοχείο «ELEKTRA METROPOLIS», σε εμάς τους
αποφοίτους του Εκκλησιαστικού Λυκείου Κορίνθου, οι
οποίοι είχαμε την ωραία και ευλογημένη ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μαζί τους, εν πνεύματι Χριστιανικής αγάπης και αδελφοσύνης, ως ομογάλακτοι Ιεροσπουδαστές.
Η Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου αυτό το θεάρεστο
έργο επιτέλεσε εις το ακέραιο μέχρι και το 1971, όταν βίαια
κλείσθηκε από τη δικτατορία. Και αυτό, ασφαλώς, για να
παύσει η Χριστιανική και Εθνική προσφορά της. Πρόσφερε στα Γράμματα, αφού αρκετοί Καθηγητές Πανεπιστημίων
και Μέσης Εκπαιδεύσεως, Συγγραφείς και Λογοτέχνες,
προέρχονται εξ αυτής. Προσέφερε επίσης στη Διοίκηση της
Εκκλησίας μας, αφού πολλοί Κληρικοί, Πρεσβύτεροι αλλά
και Επίσκοποι προέρχονται εξ αυτής. Μεταξύ, δε, αυτών
και ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ. Γερμανός (ο οποίος φοίτησε κατά τα έτη 1947-1953). Καθώς επίσης και ο μακαριστός Μητροπολίτης Ηλείας κυρός Αθανάσιος. Προσέφερε τέλος και στο Κράτος, αφού πολλοί εκλεκτοί κρατικοί
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λειτουργοί (Δικαστικοί, Δημόσιοι Υπάλληλοι, Υπάλληλοι
Τραπεζών, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ) προέρχονται εξ αυτής.
Το Σάββατο, 9/2/2019, εις τον Μητροπολιτικό Ναό των
Αθηνών, τελέστηκε Τρισαρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας
και Κυνουρίας κ.κ. Αλεξάνδρου, συνιερουργούντων δε των
Σεβ. Μητροπολιτών Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ.κ. Εφραίμ
και Θηβών και Λεβαδείας κ.κ. Γεωργίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις προαναφερόμενοι Σεβάσμιοι Αρχιερείς
διετέλεσαν Ιεροσπουδαστές της Εκκλησιαστικής Σχολής
Κορίνθου, σε διαφορετικές βέβαια περιόδους. Συμπροσευχόμενος στο Ιερό Βήμα, παρέστη ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κ.κ. Ιερώνυμος Β΄.
Στο αναλόγιο έψαλε η Χορωδία της Ένωσης, υπό τη
διεύθυνση του Πρωτοψάλτου και Καθηγητού Βυζαντινής
Μουσικής κ. Δημητρίου Μηνακάκη, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η τέλεση του καθιερωμένου μνημοσύνου υπέρ
αναπαύσεως όλων των κεκοιμημένων καθηγητών, σπου-

δαστών, του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Δαμασκηνού, ιδρυτού της Σχολής, των Αρχιερέων αποφοίτων και
καθηγητών της Σχολής Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρού Σεραφείμ, Γόρτυνος κυρού Θεοφίλου, Θήρας κυρού Παντελεήμονος, Λαρίσης κυρού Σεραφείμ, Σιατίστης κυρού
Αντωνίου, Χριστουπόλεως κυρού Πέτρου, Μαραθώνος κυρού Μελίτωνος και του προσφάτως κοιμηθέντος Καρπενησίου κυρού Νικολάου, καθώς επίσης των ιερέων και των
λαϊκών.
Την κοπή της Βασιλόπιτας της Ένωσης στο Ξενοδοχείο «ELEKTRA METROPOLIS» ευλόγησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας κ.κ. Αλέξανδρος, ενώ το φλουρί
έτυχε στον Σεβ. Μητροπολίτη Θηβών κ.κ. Γεώργιο. Εν συνεχεία διεξήχθη η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης,
όπου ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Ψυχογιός, αφού ευχαρίστησε όλους τους παριστάμενους, ανέλυσε τα πεπραγμένα της Ένωσης και ζήτησε από τους παρόντες να συμβάλουν ενεργά στην επιτέλεση των στόχων της. 

Συνδρομές που λάβαμε
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓ.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.
ΑΧΑΜΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΛΛΙΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓ.
ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
π. ΓΑΡΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ.
π. ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜ.
π. ΔΕΡΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΗΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΘΑΝ.
π. ΚΑΝΑΒΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
π. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
π. ΚΑΤΣΗΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
ΛΙΟΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
π. ΛΟΓΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

60,00 €
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20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
30,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
50,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
40,00 €
20,00 €
30,00 €
20,00 €
30,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

π. ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡ.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜ.
ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ
ΜΠΙΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΜΥΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΞΕΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΖΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
π. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜ.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤ.
ΠΡΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Σεβ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ κ. ΑΛΕΞΑΝ.
Σεβ. ΥΔΡΑΣ κ. ΕΦΡΑΙΜ
ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΡΑΝΟΥΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
π. ΤΣΙΜΠΟΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΤΣΙΧΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΦΑΡΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
π. ΦΙΦΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓ.
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΘΑΝ.
ΨΥΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

20,00 €
20,00 €
100,00 €
20,00 €
20,00 €
100,00 €
30,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
100,00 €
50,00 €
30,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
50,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
100,00 €
20,00 €
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ΤΟ «ΑΝΤΆΜΩΜΑ» ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΊΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΎ ΛΥΚΕΊΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΊΠΟΛΗ

Σ

την Πρωτεύουσα του Μοριά, την όμορφη και ιστορική Τριπολιτσά, την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019,
έγινε το 1ο Αντάμωμα των Αποφοίτων του Εκκλησιαστικού Λυκείου Κορίνθου, το οποίο είχε «εξοριστεί» κυριολεκτικά σε μια απόμακρη περιοχή του Λουτρακίου,
την «Κατουνίστρα», αντικειμενικά ακατάλληλη για τη
ζωή των Ιεροσπουδαστών και τη λειτουργία ενός τέτοιου
Εκκλησιαστικού Σχολείου. Εκεί λειτουργούσε από το
1979, ως 4τάξιο μέχρι το 2006 και ως 3τάξιο από τότε μέχρι και το 2010, σε κλίμα εγκατάλειψης, με την ελπίδα
να επανέλθει στην κοιτίδα του, στην Κόρινθο, που τελικά ποτέ δεν έγινε. Στις 30/06/2010 δυστυχώς έκλεισε και
συγχωνεύτηκε πλέον μέχρι και σήμερα στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Πάτρας.
Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι το παραπάνω Εκκλησιαστικό Λύκειο αποτέλεσε τη συνέχεια της Εκκλησιαστικής
Σχολής Κορίνθου, η οποία ιδρύθηκε το 1924 επί Μητροπολίτου Κορινθίας κυρού Δαμασκηνού, του μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και Αντιβασιλέως των Ελλήνων, για να καλύψει τρέχουσες ανάγκες
για επάνδρωση της Εκκλησίας με μορφωμένους Κληρικούς. Λειτούργησε με την ευθύνη της Εκκλησίας και ονομάστηκε Ιερατική Σχολή. Το 1971, δυστυχώς ανεστάλη η

λειτουργία της, με το 487 Β. Διάταγμα της Δικτατορίας.
Στην παραπάνω Σχολή φοίτησαν πολλοί Ιεράρχες, μεταξύ αυτών οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ηλείας κ.κ.
Γερμανός, Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Αλέξανδρος,
Γουμενίσσης κ.κ. Δημήτριος, Θηβών και Λεβαδείας κ.κ.
Γεώργιος, καθώς επίσης Ακαδημαϊκοί Καθηγητές, Θεολόγοι Καθηγητές, πλήθος λειτουργών της Αγίας μας Εκκλησίας και λαϊκοί συνεργάτες αυτής, στην Ελλάδα και τη
Διασπορά.
Η συνάντηση αυτή, αν και έγινε για πρώτη φορά, στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία. Διοργανώθηκε από τον τελευταίο Σχολάρχη του Εκκλησιαστικού Λυκείου κ. Βλάση Ανδρικόπουλο (Καθηγητή Φυσικό), με την πολύτιμη
συνεργασία της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας, βεβαίως υπό την πεφωτισμένη καθοδήγηση του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Αλεξάνδρου και των
εκλεκτών συνεργατών του, Αιδεσιμολογιοτάτων π. Ιωάννου Σουρλίγκα και π. Σωτηρίου Αθανασούλια, στο τουριστικό περίπτερο «Άγιος Γεώργιος», μέσα στο ιδιαίτερο
φυσικού κάλλους Άλσος του Αγίου Γεωργίου.
Ο Σεπτός και ταπεινός Ποιμενάρχης της Θεοσώστου
αυτής ιστορικής επαρχίας, κατά την ευλόγηση της Αγιοβασιλόπιτας, αναφέρθηκε στη μεγάλη διαδρομή της Εκ-
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κλησιαστικής Σχολής και του Εκκλησιαστικού Λυκείου Κορίνθου, με ιδιαίτερη συγκίνηση, διηγούμενος –και
χαριτολογώντας παράλληλα– ανέκδοτες ιστορίες ως Ιεροσπουδαστής.
Χαιρετισμούς στη συνεστίαση
απηύθυναν επίσης ο Σχολάρχης κ.
Βλάσης Ανδρικόπουλος, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Αποφοίτων της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου κ. Μιχαήλ Μαρινός, καθώς και ο κ. Μιχαήλ
Καλλαράς, μέλος του Δ.Σ. και υπεύθυνος Τύπου.
Στο κάλεσμα αυτό ανταποκρίθηκαν Ιερείς και Λαϊκοί απόφοιτοι του
Εκκλησιαστικού Λυκείου Κορίνθου με τις οικογένειές
τους, από την Αττική, Αργολίδα, Αρκαδία, Γορτυνία,
Ηλεία, Κορινθία, Μεσσηνία και Λακωνία, οι οποίοι με συγκίνηση και με χαρά θυμήθηκαν τις στιγμές που έζησαν
ως Ιερουσπουδαστές στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Κορίνθου, το οποίο έγινε το θεμέλιο πάνω εις το οποίο χτίστηκε, ακλόνητο από τις θύελλες του βίου, το πνευματικό οικοδόμημα της κατοπινής τους ζωής και πορείας. Εκεί η
γνώση ως μαθησιακή λειτουργία δοκιμαζόταν την κάθε
στιγμή, για να μεταπλαστεί σε βίωμα, και οδοδείκτη, και
στάση ζωής!
Φωτισμένοι διδάσκαλοι, αφοσιωμένοι στο ιερό χρέος
πνευματικοί άνθρωποι, ιεροφάντες κληρικοί και λαϊκοί
Διευθυντές, Θεολόγοι, επιστήμονες των άλλων διδακτικών ενοτήτων και μαζί τους οι απλοί εργάτες της Σχολής
μας, όλοι πνευματικοί γονείς, που νύχτα και μέρα με πλεόνασμα αγάπης έδιναν και την ψυχή τους, για να ενσταλάξουν στον νου και στις καρδιές των μαθητών-παιδιών τους
τη σωστική βίωση του Λόγου του Ευαγγελικού, τη μετοχή στη Μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, την κοινωνία με το Σώμα και Αίμα του Λυτρωτή, την εμπιστοσύνη
στις πανανθρώπινες αξίες της Ορθοδοξίας και τα ζώπυρα ιδανικά του Ελληνισμού!
Το δεύτερο αντάμωμα των Αποφοίτων για το τρέχον
έτος θα πραγματοποιηθεί συν Θεώ το Σάββατο 13 Ιουλίου και πάλι στην Τρίπολη, κατόπιν προτάσεως του Σεβασμιωτάτου, όπου θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προς τιμήν του Επισκόπου Ωφελίμου, ενός εκ των
συμμετεχόντων στη Δ΄ εν Χαλκηδόνα (451) Οικουμενική Σύνοδο. Θα δοθούν τιμητικές διακρίσεις και θα βραβευθούν από τον Μητροπολίτη κ.κ. Αλέξανδρο άπαντες
οι ιερείς απόφοιτοι του Εκκλησιαστικού Λυκείου, ενώ θα

ακολουθήσει γεύμα και ξενάγηση στα Ιερά Προσκυνήματα της Τριπολιτσάς.
Αξίζουν θερμές ευχές και ευχαριστίες εις τον Σεπτό και
ακάματο Ποιμενάρχη της ιστορικής αλλά και πάντα φιλόξενης Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας
κ.κ. Αλέξανδρον, για την τελεσθείσα υπό του ιδίου Αρχιερατική Θεία Λειτουργία εις τον περικαλλή Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως, καθώς επίσης για την
πατρική υποδοχή και την Αβραμιαία φιλοξενία Του! 
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΓΧΡΕΩΝ
ο Αρχιμανδρίτης Αγάπιος Δρίτσας

Η

Ιεραρχία εξέλεξε Επίσκοπο τον Αρχιμ. Αγάπιο Δρίτσα, Γενικό Αρχιερατικό της Ι.Μ. Κορίνθου και Καθηγούμενο της Ι.Μ. Αναστάσεως Χριστού Λουτρακίου. Ο
νέος Επίσκοπος έλαβε τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Κεγχρεών.
Ο εψηφισμένος Επίσκοπος Κεγχρεών κ. Αγάπιος Δρίτσας, του Στυλιανού και της Ισιδώρας, εγεννήθη εις Αθήνας την 17ην Δεκεμβρίου 1959. Ετελείωσεν τας εγκυκλίους
σπουδάς του εις Μέγαρα Αττικής. Εσπούδασεν εις την
Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τα
έτη 1978-1982. Παρηκολούθησεν μαθήματα Ψυχολογίας
εις το Κέντρον Ελευθέρων Σπουδών Ερεύνης Ψυχολογίας
(Κ.Ε.Σ.Ε.Ψ.), ως και μαθήματα εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήμα Ιστορικόν Αρχαιολογικόν).
Εκάρη Μικρόσχημος Μοναχός την 30ήν Δεκεμβρίου
1984. Διάκονος εχειροτονήθη την 24ην Φεβρουαρίου 1985
και Πρεσβύτερος την 8ην Μαρτίου 1987 διακονήσας εν
τη Εκκλησιαστική Επαρχία Καλαβρύτων ως Εφημέριος
Ιεροκήρυξ επί τετραετίαν.
Από του έτους 1988 ανέλαβεν την επαναλειτουργίαν
της εγκαταλελειμμένης Ιεράς Μονής καρείς εις αυτήν Μεγαλόσχημος Μοναχός, εγκαταβιών εν αυτή μονίμως έως
της σήμερον, θεραπεύων δε τας λειτουργικάς και κηρυκτικάς ανάγκας της ως άνω Ιεράς Μονής ως και τας πνευματικάς τοιαύτας των προσκυνητών αυτής.

Την 8ην Απριλίου 1991 ενεθρονίσθη υπό του μακαριστού Μητροπολίτου Κορίνθου κυρού Παντελεήμονος
Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αναστάσεως Χριστού εν
Λουτρακίω Κορινθίας.Υπηρέτησε, προσέτι, ως Εφημέριος
Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, ως και Ορφανοτρόφος εις το Εκκλησιαστικόν Ορφανοτροφείον της
Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου «ΟΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣ ΧΛΟΗΣ»,
Πνευματικός της Προτύπου Γυναικείας Μοναστικής Αδελφότητος «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ» Ηλιουπόλεως κ.ά., καθώς και
Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος.
Επί διετίαν επεμελείτο και επαρουσίαζε εις τον τηλεοπτικόν σταθμόν Κορίνθου «RTP ΚΕΝΤΡΟΝ» την εκπομπήν «ΕΠΙ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΑΝΕΜΩΝ». 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΕΓΕΑΣ
ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Ντούλιας

Η

χειροτονία του νέου βοηθού Επισκόπου Τεγέας κ.
Θεοκλήτου τελέσθηκε την Κυριακή 24 Μαρτίου στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως.
Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος, ο οποίος
τέλεσε και τη χειροτονία του νέου Επισκόπου, συλλειτουργούντων και επτά άλλων Μητροπολιτών. Παρέστησαν επίσης συμπροσευχόμενοι ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, αντιπροσωπείες μοναχών της περιοχής, οι βουλευτές της Αρκαδίας, εκπρόσωποι των αρχών της Τρίπολης, ο Δήμαρχος Τρίπολης, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κ.ά.
Ο εψηφισμένος Επίσκοπος Τεγέας, κ. Θεόκλητος (κατά κόσμον Ανδρέας – Χρυσοβαλάντιος) Ντούλιας, του
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Ιωάννου και της Ελένης, εγεννήθη το 1971 εις το Άργος
Αργολίδος.
Είναι απόφοιτος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Αθηνών, της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών και
του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Έλαβε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Θεολογία από το Πανεπιστήμιο Νεαπόλεως Πάφου Κύπρου.
Εκάρη Μοναχός το 1993 εν τη Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Βαρσών Μαντινείας, εχειροτονήθη Διάκονος το 1993
και Πρεσβύτερος το 1994, προχειρισθείς αυθημερόν εις
Αρχιμανδρίτην.

Διηκόνησε ως Εφημέριος εις διαφόρους ενοριακούς
ιερούς ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας και από το 2003 ως Ιερατικός Προϊστάμενος του
Ενοριακού Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Τριπόλεως.
Ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου
της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας το
έτος 2003 και το 2013 καθήκοντα Πρωτοσυγκέλλου και
υπηρέτησεν ως Ιεροκήρυξ τον Άμβωνα της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας. 

Η εκλογή του π. Χαραλάμπους Φαρδούλη
σε Ηγούμενο της Ι.Μ. Κωνσταμονίτου Αγίου Όρους

Μ

ε ξεχωριστή χαρά πληροφορηθήκαμε την εκλογή
του π. Χαραλάμπους ως ηγουμένου στην Ι.Μ. Κωνσταμονίτου του Αγίου Όρους. Η ενθρόνισή του έγινε την
22α Δεκεμβρίου 2018 σε κλίμα ιερής κατάνυξης.
Ο π. Χάραλαμπος (κατά κόσμον Αντώνιος) γεννήθηκε το 1954 στην Ξάνθη. Προσήλθε στην Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου στις 20.12.1982. Εκάρη μοναχός στις
28.11.1983. Εχειροτονήθη Ιερομόναχος στις 27.12.1985
παρουσία του Σεβασμιωτάτου Ιεζεκιήλ (πρώην Αυστραλίας). Εν μέσω βαρέως χειμώνος οι καιρικές συνθήκες
ήταν πολύ καλές για την παρουσία των φιλοξενηθέντων
προσκυνητών όσον αφορά στην προσέλευση αλλά και
την επιστροφή τους από το Άγιο Όρος. Ο ενθρονισθείς
γέροντας αποτελεί όντως σέμνωμα των μοναχών, γι’ αυτό επισυνάπτουμε και μεις το «άξιος» που είναι μαζί κρίση και ευχή. Είναι γνωστός σ’ εμάς, τους μαθητές της
Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου, από τότε που ο αείμνηστος πατέρας του Εμμανουήλ Φαρδούλης ήταν διευθυντής μας. Τα καθήκοντά του ως ηγουμένου είναι μεγάλα και υψηλά. Η αποστολή του επίσης είναι ιερή. Η
ανταπόκρισή του σ’ αυτά είναι βεβαία. Οι μακαριστοί
γονείς του προσεύχονται από τα ουράνια σκηνώματα και
καμαρώνουν τη νέα του διακονία. Τα εκλεκτά του αδέλφια, οι γνωστοί του και όλοι εμείς προσευχόμαστε και

τον συγχαίρουμε για την εκλογή του και ευχόμαστε από
τα βάθη της καρδιάς μας η Παναγία να συνεχίσει να είναι αρωγός και προστάτης στη ζωή του, ώστε να ευαρεστεί Θεόν και ανθρώπους. 

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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Η ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΣΤΩΙΚΩΝ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
Βλασίου Ἰω. Φειδᾶ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

1. Ἡ Κοσμόπολις τῶν Στωικῶν καί τό Φυσικόν Δίκαιον
Ἐπέλεξα τήν εἰσαγωγή αὐτή γιά τό θέμα τῆς Παγκοσμιοποιήσεως, γιατί, στό περίφημο ἔργο τοῦ Ζήνωνα «Κοσμόπολις», προβλήθηκε γιά πρώτη φορά, μέ συστηματικό μάλιστα τρόπο, ἡ ὀργανική ἑνότητα τόσο τοῦ κοσμικοῦ σύμπαντος, ὅσο καί ὁλοκλήρου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἡ
ἑνότητα αὐτή ἐπέτρεπε ἤ ἀξίωνε νά γίνη ὁλόκληρο τό
ἀνθρώπινο γένος μία μεγάλη παγκόσμια κοινότητα μέ
ἴδιους νόμους καί ἴδια ἤθη, ἀφοῦ ἀκυρώθηκε πλήρως ἡ μέχρι τήν ἐποχή τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου κρατούσα πολιτική θεωρία τῆς «πόλεως-κράτους» (Ἀθῆναι, Σπάρτη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθος κ.ἄ.) γιά νά γίνη ὃλος ὁ κόσμος «μία πόλις»,
μέ τήν εἰσαγωγή μάλιστα τοῦ θεσμοῦ τῶν αὐτοκρατοριῶν.
Ὁ ἐμπνευστής τῆς Στωικῆς φιλοσοφίας Ζήνων, ὁ
ὁποῖος γεννήθηκε στό Κίτιο τῆς Κύπρου (335 π.Χ.) ἀπό
πλούσια οἰκογένεια, μετέβη στἠν Ἀθήνα τό 312, σέ ἡλικία 22 ἐτῶν, γιά νά σπουδάση φιλοσοφία, γοητευμένος
ἀπό τό σωκρατικό ἠθικό πρότυπο καί τόν πλατωνικό διαλεκτικό λόγο. Στήν Ἀθήνα μαθήτευσε σέ ὅλες σχεδόν τίς
τάσεις τῶν φιλοσοφικῶν σχολῶν, μέ ἰδιαίτερο μάλιστα
ζῆλο, ἵδρυσε τελικῶς καί δική του σχολή («Ποικίλη Στοά»),
γι’ αὐτό οἱ μαθητές του ὀνομάσθηκαν «στωικοί».
Τό φιλοσοφικό του σύστημα περιλάμβανε τόσο τή λογική καί τή γνωσιολογία, ὅσο καί τή φυσική καί τήν ἠθική, ἀφοῦ ἡ μέν λογική ἐγγυᾶται τήν ἀληθινή γνώση, ἡ δέ
ἠθική συνδέει τή φυσική τάξη τοῦ κόσμου μέ τίς συνέπειες
τῶν πράξεων τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ὄφειλαν πάντοτε
«ὁμολογουμένως τῇ φύσει ζῆν». Βεβαίως, ἡ αὐτοπειθαρχία, ἡ ἐγκράτεια καί τό ἄψογο ἦθος του ἐντυπωσίασαν ὄχι
μόνο τούς μαθητές του, ἀλλά καί τήν κοινωνία τῶν
Ἀθηνῶν, γι’ αὐτό ὁ Δῆμος τῶν Ἀθηναίων ἀποφάσισε νά
τόν στεφανώση «χρυσῷ στεφάνῳ» καί νά ἐπιτρέψη τήν
ταφή του «ἐν τῷ Κεραμεικῷ» (263 π.χ.).
Συνεπῶς, στήν «Κοσμόπολιν» τῶν Στωικῶν ὅλοι οἱ πολίτες τοῦ κόσμου ἔπρεπε νά εἶναι ἴσοι μεταξύ τους καί νά
βιώνουν, μέ σοφία καί δικαιοσύνη, τήν κοινή εὐδαιμονία
τους, ἡ ὁποία πηγάζει πάντοτε ἀπό τή θεία βούληση, ἀφοῦ,
στή στωική φιλοσοφία, ὁ μέν Θεός εἶναι ἡ ψυχή τοῦ κόσμου, ὁ δέ κόσμος εἶναι τό σῶμα τοῦ Θεοῦ. Ἄλλωστε, ὁ
Θεός καί ὁ κόσμος εἶναι μία ἄρρηκτη ὀντολογική ἑνότητα, ἤτοι ὅπως ἀκριβῶς ἡ σχέση μιᾶς ἐσωτερικῆς δυνάμεως
μέ τήν αἰσθητή ἐξωτερίκευσή της. Ὑπό τό πνεῦμα αὐτό, ὁ
Θεός τῶν Στωικῶν εἶναι ἡ ἀπόλυτη καί αἰώνια ἀναγκαιότητα (εἱμαρμένη), ἡ ὁλοκληρωμένη σοφία καί ἡ ἔλλογη
πρόνοια, ἡ ὁποία διατηρεῖ τή φυσική τάξη καί τή λειτουρ-

γική ἁρμονία ὄχι μόνο τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἀλλά καί
τοῦ ὅλου ὑλικοῦ κόσμου, ὅπως αὐτή προβάλλεται στήν
«Κοσμόπολιν» τῶν Στωικῶν.
Εἶναι λοιπόν εὐνόητον ὅτι ὁ ἡγεμόνας τῆς «Κοσμοπόλεως» ὄφειλε νά τή διοικῆ μέ σοφία καί δικαιοσύνη, ἤτοι
ὅπως προνοεῖ ὁ Θεός γιά τήν ἁρμονική λειτουργία τοῦ κοσμικοῦ σύμπαντος. Πράγματι, θεμελιώδης ἀρχἠ τῆς στωικῆς
φιλοσοφίας εἶναι ἡ εὐδαιμονία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἡ
ὁποία βρίσκεται στήν ἀναγκαία συμφωνία τῆς ἀνθρωπίνης
βουλήσεως μέ τή θεία βούληση, γι’ αὐτό αὐτή διαποτίζει τόν
κόσμο καί αὐτή διέπει τήν ἁρμονική λειτουργία του. Ὑπό
τήν προοπτική αὐτή, ἡ «Κοσμόπολις» τῶν Στωικῶν ἀφ’ ἑνός
μέν συστηματοποίησε, μέ ἐντυπωσιακή μάλιστα πληρότητα, τίς ἀρχές τοῦ Φυσικοῦ Δικαίου τῆς παλαιότερης κλασικῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, ἀφ’ ἑτέρου δέ προέβαλε τήν
ἰδέα μιᾶς παγκόσμιας αὐτοκρατορίας γιά νά ἐγκαταλειφθῆ
ἡ ἀπαξιωμένη πλέον παλαιά θεωρία τῆς «πόλεως-κράτους»
στή νέα πραγματικότητα τοῦ τότε γνωστοῦ κόσμου.
Ὑπό τήν ἔννοια αὐτή, ἡ κατακτήτρια τοῦ ἑλληνορωμαϊκοῦ κόσμου «πόλις-κράτος» τῆς Ρώμης γνώρισε τή στωική θεωρία τῆς «Κοσμοπόλεως» ἀπό τόν ἑλληνομαθῆ Ρωμαῖο ρήτορα καί φιλόσοφο Κικέρωνα (106-43 π.Χ.), ὁ
ὁποῖος εἶχε γνωρίσει τή στωική φιλοσοφία ἀπό τούς φιλοσόφους Ἀπολλώνιο τόν Ρόδιο καί Διόδοτο τόν στωικό. Τή
φιλοσοφία λοιπόν αὐτή προέβαλε καί ἐπέβαλε, μέ ἐντυπωσιακό μάλιστα τρόπο, στήν πολιτική καί τήν πνευματική
ἡγεσία τῆς Ρώμης τόσο μέ τούς ρητορικούς λόγους, ὅσο
καί μέ τίς φιλοσοφικές του πραγματεῖες, ἰδιαίτερα δέ μέ τήν
πραγματεία του «Περί Πολιτείας» (De Republica, 51 π.Χ.),
ἡ ὁποία ἐπιτάχυνε ὄχι μόνο τή μετάλλαξη τῆς Ρώμης ἀπό
«πόλεως-κράτους» σέ μία παγκόσμια «ρωμαϊκή αὐτοκρατορία». Ὡστόσο, ἡ μετάλλαξη αὐτή τῆς Ρώμης εἶχε ὡς αὐτονόητη συνέπεια τήν ὑποκατάσταση τοῦ ρωμαϊκοῦ «δικαίου
τῶν ἐθνῶν» μέ τό «φυσικό δίκαιο» τῆς «Κοσμοπόλεως τῶν
Στωικῶν», ἤτοι μέ τήν ἐπιβολή τῶν ἀρχῶν τῆς ἰσονομίας
καί τῆς δικαιοσύνης ὄχι μόνο γιά τά ὑποτελῆ ἔθνη, ἀλλά
καί γιά κάθε συγκεκριμένο πολίτη τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, ἤτοι ἀνεξαρτήτως ἐθνικῶν, θρησκευτικῶν, πολιτικῶν ἤ ἄλλων διακρίσεων.
Εἶναι λοιπόν εὐνόητον ὅτι ἡ ἐπίσημη ἀποδοχή ἀπό τή
Ρώμη τῆς στωικῆς θεωρίας τῆς «Κοσμοπόλεως» ὑπῆρξε
ἰδιαζόντως εὐεργετική καί γιά τήν ταχύτερη διάδοση τῆς
χριστιανικῆς πίστεως στόν ἑλληνορωμαϊκό κόσμο, ἤτοι «εἰς
πάντα τά ἔθνη» (Ματθ. 28,19) καί «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς»
(Πράξ. 1,8). Ἦταν εὐεργετική, ἀφ’ ἑνός μέν γιατί ἡ στωική
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φιλοσοφία ἦταν πλέον μία καθιερωμένη κοινή ὁδός λόγου
καί διαλόγου στόν ἑλληνορωμαϊκό κόσμο, ἀφ’ ἑτέρου δέ
γιατί διευκόλυνε τήν εὐρύτερη ἀπήχηση τοῦ εὐαγγελικοῦ
κηρύγματος γιά τήν ἐν Χριστῶ σωτηρία ὁλοκλήρου τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους. Ἄλλωστε, ἡ «Κοσμόπολις» τῆς στωικῆς
φιλοσοφίας ἦταν «ἡ ὅλη θεία δημιουργία» τῆς χριστιανικῆς
παραδόσεως, γι’ αὐτό τή δημηγορία τοῦ ἀποστόλου τῶν
ἐθνῶν Παύλου στόν Ἄρειο Πάγο τῶν Ἀθηνῶν θά τήν ὑπέγραφε καί ὁ ἴδιος ὁ Ζήνων ὁ Κιτιεύς, ἄν εὑρισκόταν στή ζωή.
Πράγματι, ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν ὑπέμνησε στούς
Ἀθηναίους τίς ἀρχές τῆς στωικῆς φιλοσοφίας γιά νά τίς
συνδέση μέ τό ἀποστολικό κήρυγμα, ἀφοῦ «ὁ Θεός ὁ ποιήσας τόν κόσμον καί πάντα τά ἐν αὐτῶ, οὗτος οὐρανοῦ καί
γῆς Κύριος ὑπάρχων […] αὐτός διδούς πᾶσι ζωήν καί πνοήν
κατά πάντα, ἐποίησέ τε ἐξ ἑνός αἵματος πᾶν γένος ἀνθρώπων, κατοικεῖν ἐπί πᾶν τό πρόσωπον τῆς γῆς […] τοῦ γάρ
καί γένος ἐσμέν…» (Πραξ. 17,23-29). Συνεπῶς, κατά τόν
ἀπόστολο Παῦλο, ὁ «ἄγνωστος Θεός» τῶν Ἀθηναίων θά
μποροῦσε νά ταυτισθῆ τόσο μέ τόν Θεό τῆς στωικῆς φιλοσοφίας, ὅσο καί μέ τόν Θεό τῶν χριστιανῶν, τόν ὁποῖο
ἀγνοοῦσαν μέν οἱ Ἀθηναῖοι, ἀλλά κήρυσσε ὁ ἀπόστολος
τῶν ἐθνῶν (Πραξ. 17, 1634).
Βεβαίως, ἡ σύνδεση τοῦ Θεοῦ τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας μέ τόν Θεό τῆς στωικῆς φιλοσοφίας εἶχε ὡς κοινό τόπο τή θεωρία τῆς «Κοσμοπόλεως» τῶν Στωικῶν, ἡ
ὁποία εἶχε πλέον ταυτισθῆ μέ τήν πολιτική θεωρία τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας καί εἶχε ἤδη συνδεθῆ μέ τήν πνευματική ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας στόν ἑλληνορωμαϊκό κόσμο. Ἡ ἐπικράτηση λοιπόν τοῦ Χριστιανισμοῦ στόν ἑλληνορωμαϊκό κόσμο προσέδωσε στή ρωμαϊκή αὐτοκρατορία μία νέα προοπτική ὄχι μόνο γιά τήν ἐνίσχυση τῆς ἐσωτερικῆς συνοχῆς τοῦ ἤδη ἀποδιοργανωμένου σώματός
της, ἀλλά καί γιά τήν ἐπέκταση τῶν ὁρίων της σέ ὅλο τόν
κόσμο, μέ τή διάδοση μάλιστα τοῦ Εὐαγγελίου σέ ὅλα τά
ἔθνη, «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πραξ. 1,8).
Ἡ ἀνανέωση ὅμως τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας μέ
τήν ἵδρυση τῆς χριστιανικῆς αὐτοκρατορίας τοῦ Βυζαντίου (renovatio Imperii), ἡ ὁποία ἐκφράσθηκε μάλιστα
τόσο μέ τή μεταφορά ἀπό τόν Μ. Κωνσταντίνο τῆς πρωτεύουσας τῆς αὐτοκρατορίας ἀπό τή Ρώμη στήν Κωνσταντινούπολη, τή Νέα Ρώμη, ἀλλά καί μέ τήν κατάργηση
τῶν ἐδαφικῶν ὁρίων τῆς ἀχανοῦς κυριαρχίας τῆς ρωμαϊκῆς
αὐτοκρατορίας στόν ἑλληνορωμαϊκό κόσμο. Ἡ προοπτική λοιπόν τῆς χριστιανικῆς πλέον ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας ἐκτεινόταν «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς», γι’ αὐτό ἡ βυζαντινή αὐτοκρατορία ὑπῆρξε ἡ μόνη ἱστορική μορφή οἰκουμενικῆς αὐτοκρατορίας, τήν ὁποία γνώρισε ὁ κόσμος, ἤτοι
μιᾶς αὐτοκρατορίας χωρίς ἐξωτερικά ἐδαφικά σύνορα.
Πράγματι, ἡ οἰκουμενική προοπτική τῆς ἀποστολῆς
τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας μέ τήν ἐπέκταση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ της σώματος καί ἔξω ἀπό τά ὅρια τῆς ρωμαϊκῆς
αὐτοκρατορίας προσδιόρισε ἀθορύβως καί μέ τή δική της
ἰδεολογική προοπτική, χωρίς ὅμως νά ἀμφισβητηθῆ ἤ νά

ἀθετηθῆ ἡ ἄρρηκτη σχέση τῆς ρωμαϊκῆς ἰδέας μέ τίς κοινές ἀρχές τόσο τῆς στωικῆς «Κοσμοπόλεως», ὅσο καί τοῦ
ἑλληνορωμαϊκοῦ «Φυσικοῦ Δικαίου». Ἀντιθέτως, τό ἑλληνορωμαϊκό Βυζαντινό Δίκαιο ἐμπλουτίσθηκε, μέ τήν ἀξιοποίηση μάλιστα τῆς σπουδαίας Πατερικῆς παραδόσεως,
τόσο στή μεγαλόπνοη Ἰουστινιάνεα νομοθεσία (corpus
juris civilis), ὅσο καί στή μεταγενέστερη σπουδαία νομοθεσία τῶν Ἰσαύρων καί τῶν Μακεδόνων αὐτοκρατόρων.
Συνεπῶς, στό ἑλληνορωμαϊκό «Φυσικό Δίκαιο» τῆς
βυζαντινῆς νομοθετικῆς παραδόσεως προβλήθηκαν συστηματικῶς οἱ καθιερωμένες βασικές χριστιανικές ἀρχές
ὄχι μόνο γιά τήν ὀρθή ἑρμηνεία τῆς σχέσεως τοῦ χριστιανοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό καί μέ τόν κόσμο, ἀλλά καί γιά
τήν ἁρμονική λειτουργία τῶν μελῶν τοῦ ὅλου ἐκκλησιαστικοῦ σώματος σέ τοπική, περιφερειακή καί οἰκουμενική προοπτική, γι’ αὐτό τό Ἑλληνορωμαϊκό Δίκαιο (Jus
Graecoromanum) παρέμεινε πάντοτε ἡ διαχρονική κοινή
καί ἀπαραίτητη πηγή γιά τή νομοθεσία ὅλων τῶν χριστιανικῶν λαῶν μέχρι σήμερον.
2. Ἡ ἀπαξίωση τῶν ἀρχῶν τῆς Στωικῆς φιλοσοφίας
καί τοῦ Φυσικοῦ Δικαίου
Ἡ προτεσταντική Μετάρρυθμιση τοῦ ΙΣΤ΄ αἰώνα προκάλεσε τή διάσπαση τῆς ἑνότητας τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου τῆς
Δύσεως, ἡ ὁποία συνδέθηκε μέ τήν ἀποϊεροποίηση ὄχι μόνο τῆς Ἐκκλησίας καί ὅλων τῶν θεσμικῶν της λειτουργιῶν,
ἀλλά καί ὁποιουδήποτε ἐκκλησιαστικοῦ θεσμοῦ ἤ φιλοσοφικοῦ συστήματος εἶχε συνδεθῆ μέ τήν ἀποστολή ἤ τό ἔργο
τῆς Ἐκκλησίας. Στό νέο αὐτό πλαίσιο, ἡ περίφημη διακήρυξη τῆς Εἰρήνης τῆς Αὐγούστας (Augsburg 1555) ἀναγνώρισε στόν ἡγεμόνα κάθε κράτους ἤ ἡγεμονίας τό ἀνεξέλεγκτο
δυναστικό δικαίωμα νά ὁρίζη αὐθαιρέτως καί αὐτή ἀκόμη
τήν πίστη τῶν ὑπηκόων του (cuius regio, eius religio).
Οἱ συνέπειες ὅμως τῆς διακηρύξεως αὐτῆς ὑπῆρξαν
καταλυτικές ὄχι μόνο γιά τίς παραδοσιακές σχέσεις τῆς
ἀλληλέγγυας συνεργασίας τῶν δύο ἐξουσιῶν, ἤτοι τῆς
κρατικῆς καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας, ἀλλά καί γιά
τήν καθιερωμένη ἐφαρμογή τῶν ἀρχῶν τοῦ «Φυσικοῦ Δικαίου» στή λειτουργία τῆς κρατικῆς ἐξουσίας καί γιά τήν
προστασία ἀκόμη τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν (ἰσονομίας, ἐλευθερίας, δικαιοσύνης, ζωῆς, ἰδιοκτησίας κ.ἄ.). Ὡστόσο, ἡ ἀποϊεροποίηση τῶν δύο ἐξουσιῶν
εἶχε ἤδη προβληθῆ στό περίφημο ἔργο τοῦ Ν. Μακιαβέλι
«Ὁ Ἡγεμών» (il Principe, 1513), στό ὁποῖο εἶχε ἤδη διακηρυχθῆ ὡς δῆθεν ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη ἀποσυνδέσεως
τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας ἀπό κάθε ἔννοια θρησκευτικῆς
αὐθεντίας ἤ παραδοσιακῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς.
Οἱ τάσεις αὐτές ἐνισχύθηκαν καί ἀπό τίς νέες ἐπιστημονικές θεωρίες, ἤτοι τόσο ἀπό τήν ἡλιοκεντρική ἑρμηνεία τοῦ κόσμου ἀπό τόν Ν. Κοπέρνικο (1473-1543), ἡ
ὁποία ἀπέρριψε τήν παραδοσιακή γαιοκεντρική κατανόησή του, ὅσο καί ἀπό τίς μαθηματικές ἀποδείξεις (Principia)
του Ἰ. Νεύτωνα (1642-1727) γιά τήν κίνηση τῶν οὐρανίων
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σωμάτων, ἡ ὁποία θά μποροῦσε πλέον νά ἐξηγηθῆ ὄχι μόνο μέ τόν θεῖο νόμο, ἀλλά καί μέ τόν φυσικό νόμο τῆς βαρύτητας. Ἄλλωστε, μέ τήν ἡλιοκεντρική θεωρία ἀποϊεροποιήθηκε καί ὁ φυσικός κόσμος, ἀφοῦ προσέλαβε εὐλόγως νέες διαστάσεις καί νέες προοπτικές στό περίεργο καί
ἐρευνητικό μάτι τοῦ ἀνθρώπου, γι’ αὐτό ἡ ὅλη θεία δημιουργία προβλήθηκε ἀλαζονικῶς ὄχι πλέον ὡς ὁ «οἶκος
τοῦ Θεοῦ», ἀλλ’ὡς ὁ κατ’ ἐξοχήν «οἶκος τοῦ ἀνθρώπου».
Συνεπῶς, ἡ ἐνθουσιαστική ὑποδοχή τῶν νέων ἐπιστημονικῶν παρατηρήσεων ἐνίσχυσε τήν προβολή ἀπό τούς
οὑμανιστές φιλοσόφους τοῦ ὀρθοῦ λόγου ὡς ἑνός αὐτοδύναμου κριτηρίου γιά μία νέα ἑρμηνεία τῆς σχέσεως τοῦ
ἀνθρώπου μέ τόν Θεό καί μέ τόν κόσμο. Ὑπό τήν προοπτική αὐτή, ὁ Βρετανός φιλόσοφος καί κριτής τῶν πολιτικῶν θεωριῶν τῆς ἐποχῆς του Θ. Χόμπς (T. Hobbes, 15881679) ἀξιολόγησε μέ κριτικό τρόπο τίς βασικές ἀρχές τοῦ
Φυσικοῦ Δικαίου, σέ σχετικές πραγματεῖες: α) Τά στοιχεῖα
τοῦ Δικαίου, Φυσικοῦ καί Πολιτικοῦ (The Elements of Law,
1640), β) Περί τοῦ Πολίτη (De Cive, 1642), γ) Λεβιάθαν,
ἤ ἡ φύση, ἡ μορφή καί ἡ ἐξουσία μιᾶς κοινῆς ἐκκλησιαστικῆς καί πολιτικῆς ἀρχῆς (Leviathan, 1651) κ.ἄ.
Ὁ Θ. Χόμπς στίς πραγματεῖες αὐτές, οἱ ὁποῖες ἐπηρέασαν βαθύτατα τήν ὅλη ἐξέλιξη τῶν πολιτικῶν θεωριῶν γιά
τό κράτος καί τήν κρατική ἐξουσία, ὑποστήριζε, μέ ἰδιαίτερη μάλιστα ἔμφαση, ὅτι ἡ Δημοκρατία ὑπῆρξε ἡ πρώτη
καί ἡ κύρια μορφή πολιτεύματος, ἀπό τήν ὁποία προέκυψαν τόσο ἡ μοναρχία, ὅσο καί ἡ ἀριστοκρατία. Ἐν τούτοις,
διακήρυσσε ἐπίσης μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση ὅτι ἦταν ἀπολύτως ἀναγκαῖο ἕνα κοινωνικό συμβόλαιο γιά τήν παραχώρηση ἀπό τά ἄτομα ἑνός κοινωνικοῦ συνόλου τῶν βασικῶν πολιτικῶν, θρησκευτικῶν καί κοινωνικῶν δικαιωμάτων τους σέ ἕναν αἱρετό ἡγεμόνα (μοναρχία) ἤ καί σέ
περισσότερα πρόσωπα (ὀλιγαρχία), ὥστε νά ἀσκοῦν, μέ
ἀπόλυτο ἤ καί ἀνεξέλεγκτο τρόπο, τήν παραχωρηθείσα
σέ αὐτούς μέ συμβατικό τρόπο ἀπολυταρχική ἐξουσία.
Εἶναι λοιπόν εὐνόητον ὅτι στό νέο αὐτό ἐκκοσμικευμένο πλαίσιο δομῆς καί λειτουργίας τοῦ νεώτερου κράτους κύρια πηγή τῆς ἐξουσίας ἦταν ἡ συλλογική βούληση κάθε λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἀνέθετε σέ ἕνα μονάρχη ἤ ἡγεμόνα τήν ἀπόλυτη καί ἀνεξέλεγκτη ἐξουσία γιά τήν προστασία τῶν βασικῶν δικαιωμάτων του, ἤτοι χωρίς πλέον τήν
ὁποιαδήποτε ἀναφορά ἤ ἐξάρτησή τους καί ἀπό καθιερωμένους μέχρι τήν προτεσταντική Μεταρρύθμιση τοῦ ΙΣΤ΄
αἰώνα κανόνες τοῦ Φυσικοῦ Δικαίου τῆς Στωικῆς Φιλοσοφίας καί τοῦ Ἑλληνορωμαϊκοῦ Δικαίου (Jus Graecoro
manum) ἤ τῶν θεμελιωδῶν ἀρχῶν τῆς παραδοσιακῆς ἀντικειμενικῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς.
Βεβαίως, ὁ ἐπίσης κριτικός ἀναλυτής τῶν πολιτικῶν
θεωριῶν Βρετανός Ἰ. Λόκ (John Locke, 1632-1704) ἀνέπτυξε τίς δικές του προτάσεις στίς «Δύο Πραγματεῖες γιά
τήν Κυβέρνηση» (Two Treatises of Government, 1690). Ἔτσι,
στή μέν πρώτη πραγματεία ἀπέρριψε τή χριστιανική παράδοση γιά τή θεία προέλευση τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, ἐνῶ
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στή δεύτερη ἀπέρριψε ἐμμέσως τή θεωρία τοῦ Θ. Χόμπς
γιά τό ἀπολυταρχικό κράτος (Λεβιάθαν). Ὑπό τό πνεῦμα
αὐτό, ὑποστήριξε ὅτι ἡ μόνη πηγή τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας
εἶναι ὁ λαός, ὁ ὁποῖος μπορεῖ ἀφ’ ἑνός μέν νά ἀναδεικνύη
τήν Κυβέρνησή του μέ μόνο κριτήριο τήν ἀρχή τῆς πλειοψηφίας τῶν μελῶν του, ἀφ’ ἑτέρου δέ νά ἐκχωρῆ μέ τή συναίνεσή του στούς αἱρετούς ἄρχοντες ὁρισμένα ἀπό τά βασικά καί κοινά γιά ὅλους του πολίτες δικαιώματά του (ἐλευθερία, δικαιοσύνη, προστασία ζωῆς καί περιουσίας κ.ἄ.).
Συνεπῶς, ὁ Γάλλος φιλόσοφος Ρουσσώ (J. J. Rousseau,
1712-1778), στό περίφημο ἔργο του γιά τό «Κοινωνικό συμβόλαιο» (Contrat social, 1762), ἀξιοποίησε τίς προτάσεις
τῶν Βρετανῶν Θ. Χόμπς καί Ἰ. Λόκ, ἀλλά τίς ἐνέταξε σέ ἕνα
δικό του σταθερό πλαίσιο ὁρισμένων ἀντικειμενικῶν ἠθικῶν
κανόνων, οἱ ὁποῖοι ἀπέρρεαν ἀπό τό περιθωριοποιημένο
στή νεώτερη δυτική διανόηση Φυσικό Δίκαιο τῆς Στωικῆς
φιλοσοφίας καί τοῦ Ἑλληνορωμαϊκοῦ δικαίου. Στό πλαίσιο
αὐτό, ὑποστήριξε ὅτι «τό κράτος εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἠθικό πρόσωπο, ἡ ὕπαρξη τοῦ ὁποίου συνίσταται ἀπό τήν ἕνωση τῶν
μελῶν του», ἀλλ’ ὅμως κάθε μέλος τοῦ κοινωνικοῦ αὐτοῦ
σώματος «ἐκχωρεῖ συμβατικῶς ὁρισμένα δικαιώματα καί
ἐξουσίες του σέ μία γενική ἀντιπροσωπευτική βούληση»,
ἤτοι ὄχι στόν ἡγεμόνα, στήν ὁποία βεβαίως μετέχει ἰσότιμα
καί τό ἴδιο, ἤτοι μέσα στό πλαίσιο ἑνός «κοινωνικοῦ συμβολαίου» μεταξύ τοῦ ἡγεμόνα καί τῶν πολιτῶν τοῦ κράτους.
Οἱ πολιτικές αὐτές θεωρίες συστηματοποιήθηκαν ἀπό
τόν κορυφαῖο ἐκπρόσωπο τῆς κρατικῆς ἰδεολογίας τοῦ γερμανικοῦ Ἰδεαλισμοῦ Χέγκελ (G.W.F. Heggel, 1770-1831)
στό περίφημο ἔργο του «Θεμελιώδεις ἀρχές τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Δικαίου» (Grundlinien der Philosophie des Rechts).
Στό ἔργο του αὐτό κατανοοῦσε τό κράτος ὡς τήν ὕψιστη
μορφή πολιτικῆς ὀργανώσεως τῆς κοινωνίας στό πλαίσιο
τοῦ ἰδιωτικοῦ δικαίου, γι’ αὐτό ἡ προστασία τόσο τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων ὅλων τῶν πολιτῶν, ὅσο καί τῶν ἀτομικῶν τους συμφερόντων ἐξασφαλίζοντο σέ ἕνα Σύνταγμα, τό ὁποῖο ἐπέβαλλε ἐπιτακτικῶς καί ἀπαραιτήτως τήν
κοινή ἀναφορά ὅλων τῶν μελῶν τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν
στό θεσμοθετημένο θετικό Δίκαιο κάθε κράτους, στό ὁποῖο
οἱ ἀρχές τοῦ Φυσικοῦ Δικαίου ταυτίσθηκαν πλήρως μέ τίς
διατάξεις τῆς κρατικῆς νομοθεσίας (νομικός θετικισμός)
μέχρι τό τέλος τοῦ Β΄ παγκοσμίου πολέμου (1945).
Ἀντιθέτως, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ἐσχατολογικῆς ἑρμηνείας τῆς ἑγελιανῆς ἰδεολογίας Κ. Μάρξ θεωροῦσε τό κράτος ἕνα καταπιεστικό καί πλασματικό ταξικό μόρφωμα,
μέ τό ὁποῖο ἡ κυρίαρχη τάξη ἐπιβάλλει αὐθαιρέτως καί
δυναστικῶς τά ποικίλα συμφέροντά της στό εὐρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ὑπό τό πνεῦμα αὐτό, προέβαλε, μέ ἰδιαίτερη μάλιστα ἔμφαση, τήν ἀπόλυτη ἀναγκαιότητα τῆς ἐπιβολῆς ἑνός οὐτοπικοῦ διεθνιστικοῦ ὁράματος, ἤτοι μιᾶς
μελλοντικῆς ἀκρατικῆς δομῆς τῆς κοινωνίας ὅλων τῶν
πολιτῶν τοῦ κόσμου, γι’ αὐτό διακήρυσσε ἤδη τό 1860 ὅτι
ὁ μέν Καπιταλισμός θά ἀποδυναμώση τόν Ἐθνικισμό, ὁ
δέ Μαρξισμός θά τόν ἐξαφανίση. (Συνεχίζεται) 
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ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟΝ
Του Αθανασίου Θ. Βουρλή, Ομοτίμου Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών

Δ

ιανύουμε ήδη την εκκλησιαστική περίοδο του Τριωδίου, μέσα στο οποίο εντάσσεται και η Μ. Τεσσαρακοστή. Το γεγονός αυτό μας δίδει την ευκαιρία να διατυπώσουμε μερικές επίκαιρες σκέψεις και να παράσχουμε
κάποιες εξειδικευμένες, αλλά σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες, για τους αγαπητούς φιλομαθείς αναγνώστες
του Περιοδικού μας.
1. Η έννοια «Τριώδιον». Με τον όρο «Τριώδιον» εννοούμε τρία πράγματα: α) την εκκλησιαστική περίοδο που
αρχίζει από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου
και τελειώνει το Μ. Σάββατο, β) τη Μ. Τεσσαρακοστή που
είναι ενταγμένη σ’ αυτή και γ) το εκκλησιαστικό βιβλίο πού
καλύπτει από πλευράς λειτουργικού και υμνολογικού υλικού τις ιερές Ακολουθίες αυτής της περιόδου. Η λέξη «Τριώδιον» προκύπτει από τη σύνθεση του απόλυτου αριθμητικού επιθέτου «τρία» και του αρχαιοελληνικού ποιητικού
όρου «Ωδή» (τρία+ωδή=Τριώδιον). Επειδή το αριθμητικό
τρία όλοι το γνωρίζουμε, γι’ αυτό και θα παραθέσουμε μερικές επεξηγηματικές πληροφορίες για τη λέξη «Ωδή» που
είναι εξειδικευμένος όρος και για πολλούς άγνωστος.
2. Ο όρος «Ωδή». Η «Ωδή» είναι ένα αρχαίο είδος της
λυρικής (=συναισθηματικής) ποιήσεως, την οποία τραγουδούσαν με τη συνοδεία της λύρας ή άλλων μουσικών
οργάνων. Σ’ αυτό το είδος εντάσσεται όλη η θρησκευτική
ποίηση και κατά συνέπεια η γνωστή σε μας, εκκλησιαστική Υμνογραφία. Η ετυμολογία της λέξεως «Ωδή» προέρχεται από το ρήμα «άδω» (με υπογεγραμμένη στο α). Το
«άδω» στην αρχαιοελληνική ποιητική χρήση του απαντάται ως «αείδω», κατά μετάπτωση «αοίδω» και κατά συναίρεση προκύπτουν οι τύποι: «ωδή», «ωδείο», «επωδή» και
τα όμοια. Η «Ωδή», ως όρος και ποιητικό θρησκευτικό είδος, είναι γνωστή από τους προχριστιανικούς χρόνους.
Τη συναντούμε, πολλές φορές, και στην ελληνόγλωσση
μετάφραση (των Ο΄) της Π. Διαθήκης και στην κλασική
Ελληνική Γραμματεία. Από εκεί πέρασε στην Κ. Διαθήκη,
στα Λειτουργικά μας κείμενα, στα Πατερικά συγγράμματα, στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή μας λογοτεχνία,
αλλά και στις νεοελληνικές ποιητικές μας δημιουργίες.
Πολλά δοξολογικά, υμνητικά και προσευχητικά κείμενα
προς τον Θεόν, τα οποία έγραψαν διάφοροι Προφήτες της
Π. Διαθήκης, φέρουν τον ιδιαίτερο χαρακτηρισμό «Ωδή».
Τις «Ωδές» τις έψαλλαν με το στόμα, για λόγους αμεσότητας, σπανιότερα δε, με τη συνοδεία μουσικού οργάνου.
Συνήθως τις έλεγαν έπειτα από ένα έκτακτο θαυμαστό
γεγονός, θείας επεμβάσεως.

Τα κείμενα των «Ωδών» της Π. Διαθήκης τα χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι στην προσωπική τους προσευχή και
στην κοινή τους Λειτουργική ζωή. Από αυτούς τα πήραν
οι πρώτοι Χριστιανοί, οι οποίοι, αφού επέλεξαν οκτώ από
αυτά και πρόσθεσαν από την Κ. Διαθήκη την «Ωδή» της
Θεοτόκου (Λουκά 1,46-55), τα εισήγαγαν στη δική τους
Θ. Λατρεία. Έτσι, παρέμειναν εν χρήσει στην Ορθόδοξη
και ιδίως στη μοναστική λατρευτική ζωή, εννέα βιβλικές
«Ωδές».
Οι επιλεγμένες (από την Π. και την Κ. Διαθήκη) εννέα
αυτές «Ωδές» υπήρξαν η κύρια πηγή εμπνεύσεως, συμβολισμού, εκφράσεως και λεκτικής εξαρτήσεως των χριστιανών ελληνόφωνων Μελωδών1 (αρχικά) και Υμνογράφων
(αργότερα), για τη δημιουργία της χριστιανικής «Ωδής».
Η χριστιανική «Ωδή» έχει και νέα μορφή και νέο περιεχόμενο, το οποίο, σκόπιμα, είναι επηρεασμένο από τις βιβλικές «Ωδές», για να φαίνεται ότι το ίδιο Άγιον Πνεύμα
εμπνέει και κατευθύνει την Υμνογραφία και της Π. και της
Κ. Διαθήκης.
Μορφολογικά, η χριστιανική ελληνόγλωσση «Ωδή»
συγκροτείται από ένα σύνολο τροπαρίων που ο αριθμός
τους δεν είναι πάντοτε σταθερός. Άλλοτε, δηλαδή, είναι
μικρός κι άλλοτε πολύ μεγάλος (όπως συμβαίνει στον περίφημο «Μεγάλο Κανόνα» του αγίου Ανδρέα Κρήτης, Ζ΄
αι.). Η κάθε «Ωδή έχει στην αρχή της έναν ύμνο που λέγεται «Ειρμός». Αυτός αποτελεί, τρόπον τινά, το στέρεο
κι αμετάβλητο μουσικοποιητικό πρότυπο (τον οδηγό), πάνω στον οποίο και γράφονται και ψάλλονται όλα τα υπόλοιπα τροπάρια της «Ωδής». Η «Ωδή» παρουσιάζει πολλές μορφολογικές ομοιότητες με το προγενέστερο ποιητικό εκκλησιαστικό είδος που λέγεται «Κοντάκιον». Κύριος δημιουργός και εκπρόσωπος του οποίου ήταν ο άγιος
Ρωμανός, ο Μελωδός (ΣΤ΄ αι.)2.
3. Ο όρος «Κανόνας». Οι χριστιανικές «Ωδές», λοιπόν, ως επί μέρους υμνητικά σύνολα, αποτέλεσαν το υμνολογικό υλικό και τις υμνολογικές ενότητες που συγκρότησαν, εξελικτικά, ένα άλλο, νέο και σπουδαίο υμνολογι1. Μελωδός ονομάζεται αυτός που γράφει και το κείμενο
και τη μουσική ενός ύμνου, ενώ ο Υμνογράφος, αυτός που γράφει μόνο ύμνους επάνω στα μουσικοποιητικά πρότυπα που μας
άφησαν οι προγενέστεροι των Υμνογράφων, Μελωδοί.
2. Ονομάστηκε Πίνδαρος της εκκλησιαστικής μας Υμνογραφίας λόγω της πληθωρικής ποιητικής παραγωγής του. Έγραψε περί τα χίλια «Κοντάκια», από τα οποία σώζονται ολίγα.
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κό, ποιητικό είδος της Εκκλησίας μας που λέγεται «Κανόνας». Ο «Κανόνας» εμφανίζεται κατά τον Ζ΄αιώνα, ως
εξελικτική υμνολογική μορφή και της «Ωδής» και του «Κοντακίου». Ο «Κανόνας» χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα και
είναι ενταγμένος ως βασικό υμνολογικό λειτουργικό στοιχείο σε όλες τις Ακολουθίες του Όρθρου, του Αποδείπνου,
των Παρακλήσεων της Θεοτόκου και των μοναστικών
Θεοτοκαρίων.
4. Ο όρος «Τριώδιον». Η επεξήγηση των δύο προηγούμενων όρων («Ωδή», «Κανών») ήταν αναγκαία προϋ
πόθεση, για την κατανόηση της δημιουργίας του όρου
«Τριώδιον». Είπαμε ότι ο «Κανόνας» προέκυψε από την
αρμονική σύνθεση κάποιου αριθμού «Ωδών». Οι αρχικοί
«Κανόνες» συγκροτήθηκαν από δύο ή τρεις «Ωδές». Οι
δύο συμβόλιζαν τις δύο φύσεις του Θεανθρώπου Ιησού
Χριστού και οι τρεις, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος.
Τέτοιους δυώδιους και τριώδιους «Κανόνες» βρίσκουμε
μόνο στο βιβλίο του Τριωδίου και στις, ιστορικά, παλαιότερες Ακολουθίες του που τις εντοπίζουμε στους Όρθρους
της Μ. Εβδομάδας (Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης), καθώς, επίσης, και στους Όρθρους πολλών άλλων καθημερινών Ακολουθιών του Τριωδίου. Αργότερα, συντίθενται
πληρέστεροι «Κανόνες» των οκτώ και σπανιότερα των
εννέα «Ωδών». Αυτού του είδους «Κανόνες» υπάρχουν
και στο Τριώδιο. Επειδή, όμως, στις καθημερινές Ακολουθίες του Τριωδίου δεσπόζουν οι τριώδιοι, «Κανόνες», επικράτησε να λέγεται και η περίοδος και το βιβλίο που τους
περιέχει «Τριώδιον». Η ονομασία «Τριώδιον», επομένως,
προήλθε από την αρχική δημιουργία, μόνο σ’ αυτό το λειτουργικό βιβλίο, «Κανόνων» με τρεις «Ωδές».
5. Η ιστορική διαμόρφωση του «Τριωδίου». Οι Ακολουθίες και το βιβλίο του Τριωδίου δημιουργήθηκαν
ιστορικά και λειτουργιολογικά αντίστροφα από ό,τι είναι διατεταγμένες σήμερα στο Βιβλίο οι Ακολουθίες του.
Για τη σημερινή μορφή του χρειάστηκαν πολλοί αιώνες.
Φαίνεται ότι υπήρξε ένας αρχέγονος σχεδιασμός διαμορφώσεως των Ακολουθιών, ο οποίος ξεκίνησε από το
Μ. Σάββατο και πορευόμενος αντίστροφα περιέλαβε
πρώτα όλες τις ημέρες της Μ. Εβδομάδας και ύστερα (με
την πάροδο αιώνων), όλες τις άλλες Εβδομάδες του
Τριωδίου, μέχρι την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου που σήμερα είναι η πρώτη, σε ευθεία ανάγνωσή
του. Η εν λόγω αντίστροφη αυτή ανάπτυξη και διαμόρφωση προέκυψε πιθανότατα από τους εξής λόγους: α)
Επειδή την επόμενη ημέρα του Μ. Σαββάτου εορτάζουμε την κατεξοχήν μέγιστη χριστιανική εορτή, την εκ νεκρών Ανάσταση του Κυρίου, η Εκκλησία, από την εποχή των Αποστολικών και Μεταποστολικών χρόνων, άρχισε να δημιουργεί ένα ιδιαίτερο κι εκτενές λειτουργιολογικό χρονικό πλαίσιο προπαρασκευής και προετοιμασίας των πιστών, για την όσο το δυνατόν καλύτερη, αποτελεσματικότερη και άξια συμμετοχή τους στην εορτή
του Πάσχα. β) Επειδή κατά την ημέρα αυτή γίνονταν οι
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ομαδικές Βαπτίσεις των «Κατηχουμένων», έπρεπε (οι
«Κατηχούμενοι») να έχουν, παράλληλα με την εντατική
κατήχησή τους, και την αναγκαία πνευματική κι αγωνιστική ζωή, όχι μόνο για τη Βάπτισή τους, αλλά και για
την πρώτη συμμετοχή τους (αμέσως μετά το Βάπτισμα,
λευκοφορημένοι και λαμπαδοκρατούντες), στο κατεξοχήν Μυστήριο της ζωής, τη Θ. Κοινωνία, κατά την αναστάσιμη Θ. Λειτουργία. γ) Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουν
λησμονηθεί από πολλούς χριστιανούς ορισμένα ειδωλολατρικά έθιμα, στα οποία συμβαίνουν ηθικές παρεκτροπές (π.χ. το Καρναβάλι) και συμπίπτουν χρονικά με το
Τριώδιο, η Εκκλησία για ποιμαντικούς λόγους επεξέτεινε προς τα πίσω τη διάρκεια του Τριωδίου κατά τέσσερες εβδομάδες, προκειμένου να καλύψει το χρονικό διάστημα των ειδωλολατρικών εκδηλώσεων και πιθανών
παρεκτροπών, προβάλλοντας και προτάσσοντας στους
πιστούς Της άλλους πνευματικούς τρόπους, πραγματικής ψυχαγωγίας (αγωγής της ψυχής) κι όχι διασκεδάσεως (από το ρήμα «σκεδάννυμι» που σημαίνει διασκορπίζω, αποδιώκω, διαλύω). Έτσι, για τη γενικότερη προστασία και προετοιμασία των πιστών, καθορίστηκαν περισσότερες λειτουργικές ευκαιρίες, στις οποίες: α)
Ακούονται ειδικά ιστορικά και διδακτικά βιβλικά αναγνώσματα. β) Προβάλλονται αναγωγικές και διδακτικές ευαγγελικές περικοπές, από τις οποίες έλαβαν τα
ονόματά τους οι Κυριακές αυτής της περιόδου. γ) Ψάλλονται διδακτικότατοι και κατανυκτικότατοι ύμνοι
εμπνευσμένοι από την Αγία Γραφή, τις επίκαιρες ευαγγελικές περικοπές και τα συγγράμματα των αγίων Πατέρων. δ) Τελούνται κατανυκτικές (όπως το Μ. Απόδειπνο, ο Κατανυκτικός Εσπερινός των Κυριακών, η Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων) ή, χαρούμενες πρωινές, απογευματινές και βραδινές Ακολουθίες
(όπως οι Κυριακές, οι Ακολουθίες των Χαιρετισμών, η
εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η ανάσταση του
Λαζάρου) και συχνότερες Θ. Λειτουργίες προς διευκόλυνση της συμμετοχής των πιστών στο Μυστήριο της Θ.
Ευχαριστίας. ε) Γίνονται, επίσης, κατάλληλες ομιλίες
από επισκόπους, εξειδικευμένους ιεροκήρυκες και θεολόγους, για εποικοδομητικό προβληματισμό και θεολογική σωτηριολογική κατάρτιση των πιστών. δ) Τέλος,
επειδή βασικός στόχος του πιστού πρέπει να είναι η μίμηση της ζωής του Χριστού και των Αγίων Του, γι’ αυτό
η Εκκλησία θέσπισε στη χρονική περίοδο του Τριωδίου
(κι από τους πρώτους αιώνες) την αυστηρή Τεσσαρακονθήμερη νηστεία. Αυτή γίνεται κατά μίμηση της νηστείας του Χριστού που πραγματοποίησε στην έρημο μετά τη Βάπτισή Του (Ματθ. 4,12), αλλά και ως υπόμνηση
της παραβάσεως της νηστείας πού όρισε ο Θεός στους
Πρωτόπλαστους κι έγινε, όπως γνωρίζουμε, η αιτία της
πτώσεως και της εξώσεώς τους από τον Παράδεισο. Ας
σημειωθεί εδώ ότι και πολλοί Προφήτες της Π. Διαθήκης εφάρμοζαν αυστηρή ή τεσσαρακονθήμερη νηστεία
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(Μωυσής) πριν από κάποιο αναμενόμενο σημαντικό γεγονός της ζωής τους.
6. Η εσωτερική διαίρεση του «Τριωδίου». Η περίοδος και το βιβλίο του «Τριωδίου», σύμφωνα με την τελική σημερινή εν χρήσει διαμόρφωσή τους, διακρίνονται,
συμβολικά ίσως, σε τρία μέρη: α) Στο προγυμνασιακό ή
προπαρασκευαστικό ή προκαθάρσιμο, το οποίο συνιστά,
τρόπον τινά, την εισαγωγική προειδοποίηση και προϊδέαση του ερχομού της Μ. Τεσσαρακοστής. Περιλαμβάνει δε,
τις πρώτες τέσσερες, (εκτός αυστηρής νηστείας) Κυριακές (Τελώνου και Φαρισαίου, Ασώτου, Απόκρεω και Τυρινής). β) Στο καθ’ αυτό αγωνιστικό τμήμα, το οποίο είναι και το εκτενέστερο, αφού περιλαμβάνει το κεντρικό
διάστημα πέντε Κυριακών (Ορθοδοξίας, αγίου Γρηγορίου
του Παλαμά, Σταυροπροσκυνήσεως, Ιωάννου της Κλίμακος και Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας), μέχρι το Σάββατο
του Λαζάρου. Και γ) στη Μ. Εβδομάδα, η οποία αρχίζει με
την Κυριακή των Βαΐων και φθάνει μέχρι το Μ. Σάββατο,
προβάλλοντας την ιστορική εξέλιξη των Αγίων Παθών
του Κυρίου μέχρι της καθόδου Του στον Άδη.
Το δεύτερο και τρίτο τμήμα του Τριωδίου καλύπτεται
από τη Μ. Τεσσαρακοστή, η οποία επεκτείνεται μέχρι το
Μ. Σάββατο και διαρκεί συνολικά έξι εβδομάδες. Σημειώνουμε εδώ ότι η ανωτέρω τριμερής διάταξη δεν διασπά
την ενότητα των επί μέρους εορταζομένων και προβαλλομένων γεγονότων, γιατί η όλη διάρθρωσή τους παρουσιάζει συνεχή αναγωγική παιδαγωγική πορεία και άρρηκτη εσωτερική συνοχή γεγονότων και νοημάτων.
7. Η θεολογική αξία του «Τριωδίου». Το βιβλίο του
Τριωδίου, κρινόμενο από θεολογικής (δογματικοηθικής)
και μορφωτικής πλευράς, έχει μεγάλη αξία, γιατί έχει ως
κεντρικές ιδέες: α) τον τριαδικό Θεό που προνοεί και φροντίζει για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων και β) τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει, αν
θέλει, την προσφερόμενη από τον Θεό σωτηρία. Οι δύο αυτοί κεντρικοί άξονες προσδιορίζουν και το χαρακτήρα του
βιβλίου, ως θεοκεντρικό κι ανθρωπολογικό. Η θεολογία
του εκπηγάζει πρωτίστως από την ιστορική Θ. Αποκάλυψη που είναι καταγεγραμμένη στην Αγία Γραφή αλλά κι
από την ισόκυρη ιερή Παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ενισχύεται όμως κι από την ερμηνευτική συμβολή των
μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας. Στο Τριώδιο διεκτραγωδείται λεπτομερώς, αφ’ ενός μεν, όλη η περιπέτεια του
ανθρώπινου γένους μετά την πτώση των Πρωτοπλάστων,
αφ’ ετέρου δε, προβάλλεται, ως μοναδική ελπίδα σωτηρίας
όλων των ανθρώπων, ο Θεάνθρωπος Χριστός. Ο Ιησούς
Χριστός με τη συγκαταβατική και μυστηριώδη ενανθρώπηση, την απαράμιλλη θεία διδασκαλία, τα ευεργετικά φιλάνθρωπα θαύματα, τα εθελούσια Άγια Πάθη, τη θριαμβευτική κάθοδο στον Άδη, την ένδοξη Ανάσταση και Ανάληψή Του παρουσιάζεται στο Τριώδιο ως το κυρίαρχο πρόσωπο, στο οποίο πρέπει να καταφύγουμε και να στηρίξουμε την ελπίδα της σωτηρίας μας. Έχει, ως εκ τούτου το βι-

βλίο και έντονο Χριστοκεντρικό και Χριστολογικό υπόβαθρο και χαρακτήρα. Η θεολογία του, δηλαδή, δεν είναι θεωρητικά μόνο διατυπωμένη ως δόγμα και πίστη, αλλά κι ως
πραγματοποιήσιμος τρόπος ένθεης ζωής, ως ορθόδοξο ήθος
και ορθόδοξο βίωμα. Τούτο προκύπτει από το γεγονός ότι
οι κύριοι γνωστοί και άγνωστοι δημιουργοί και διαμορφωτές του Τριωδίου ήσαν περίπου είκοσι Άγιοι μοναχοί, Μελωδοί και Υμνογράφοι, των ιερών Μονών του Αγίου Σάββα Ιεροσολύμων και του Στουδίου (Κωνσταντινουπόλεως),
οι οποίοι αποτύπωσαν σ’ αυτό με σαφήνεια και ακρίβεια το
ορθόδοξο δόγμα και κυρίως την ασκητική, αγωνιστική και
βιωματική τους εμπειρία, που κατέκτησαν ζώντας μέσα
στον αγιοπνευματικό κι αγιαστικό χώρο της Εκκλησίας μας.
Το Τριώδιο, επομένως, ως λειτουργικό βιβλίο και κορυφαία
εκκλησιαστική περίοδος, έχει μεγάλη ανθρωπολογική αξία,
γιατί καλεί κάθε συνειδητοποιημένο πιστό να ακολουθήσει τον αγωνιστικό σταυροαναστάσιμο αλλά σωτηριώδη
δρόμο που έζησε ο Χριστός και οι Άγιοί Του, εφαρμόζοντας
την πρακτική εμπειρία που έζησαν και κατέγραψαν οι Άγιοι
της Εκκλησίας μας.
8. Ο σκοπός του «Τριωδίου». Το ομώνυμο βιβλίο και
η εκκλησιαστική αυτή περίοδος του κατανυκτικού «Τριωδίου» με την εμπνευσμένη διάταξη και διάρθρωση των
Κυριακών και των Εορτών, την ποικιλία των ιερών Ακολουθιών, την έντονη λειτουργική ζωή, τον πλούτο των
αγιογραφικών αναγνωσμάτων (Π. και Κ. Διαθήκης), των
εμπνευσμένων υμνολογικών και λειτουργιολογικών κειμένων, σε συνδυασμό με την τήρηση της Μ. Τεσσαρακοστής που είναι αυστηρότερη των άλλων νηστευτικών περιόδων του έτους, προσδίδουν σ’ αυτό το χρονικό διάστημα έναν ιδιαίτερο πνευματικό, αγωνιστικό κι ασκητικό χαρακτήρα προετοιμασίας και μία εμφανή σταυροαναστάσιμη πορεία. Απώτερος σκοπός όλων αυτών είναι η επάξια συμμετοχή μας στον εορτασμό της κορυφαίας «εορτής των εορτών», το άγιον Πάσχα, την Ανάσταση του Κυρίου, η οποία αποτελεί και το κορυφαίο χριστολογικό δόγμα της πίστεώς μας. (Ο απόστολος των εθνών, Παύλος,
έγραψε σχετικά: «Εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, κενόν ἄρα
τό κήρυγμα, κενή δέ καί ἡ πίστις ὑμῶν» Α΄ Κορινθ. 15,13.
17). Η Εκκλησία, ως φιλόστοργη και φιλάνθρωπη μητέρα, ανοίγει μπροστά μας αυτή την περίοδο του Τριωδίου,
ως άλλο «Στάδιο τῶν ἀρετῶν», ως ακόμη μία ευκαιρία της
ταραχώδους ζωής μας, και καλεί όλους μας να αγωνισθούμε τον καλό πνευματικό αγώνα, με σθένος, υπομονή, θέληση, αποφασιστικότητα, χαρά, εγρήγορση, προσευχή,
πίστη, ελπίδα και αγάπη στον τριαδικό Θεό. Η όποια αγωνιστική προετοιμασία και πορεία μας αποβλέπει στην αλλαγή του λανθασμένου και αδιεξόδου τρόπου της ζωής
μας που είναι συνέπεια της απομακρύνσεώς μας από τις
εντολές του Θεού και της εκτροπής μας από το δρόμο που
μας έδειξε Εκείνος. Η σωστή αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας μπορεί να βοηθήσει τον κάθε πιστό, ώστε να προβληματισθεί, να κάνει την αυτοκριτική του, να διώξει τη
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σκέψη του από την ύλη και τις ψυχοφθόρες ηδονές, να
οδηγηθεί στα σωστικά Μυστήρια (τη μετάνοια, την Εξομολόγηση και τη Θ. Κοινωνία, πράγματα που είναι ξεχασμένα για πολλούς Ορθοδόξους χριστιανούς), και να τον
κάνει πιο φιλόθεο, φιλάγιο, φιλάνθρωπο, φιλακόλουθο,
ολιγαρκή, νηστευτή, εγκρατή, φιλαλήθη, ειλικρινή φίλο
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του Χριστού, με Τον Οποίο θα κληθεί τη Μ. Εβδομάδα
«κεκαθαρμέναις διανοίαις» να συμπορευθεί, να συσταυρωθεί νεκρώνοντας τις ηδονές του βίου και να συναναστηθεί με τον Αναστημένο Κύριο, ψάλλοντας ευφρόσυνα το «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν…» και το «συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Άναστάσει». 

Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Του Φώτη Τζαβέλλα

Α

φορμή για να εκθέσω περιληπτικά τις απόψεις του
Αριστοτέλη για τη ρητορική τέχνη και στο σημείο
που αυτές έχουν σχέση με το εκκλησιαστικό κήρυγμα αποτέλεσαν κάποια κηρύγματα κατά τη Θεία Λειτουργία τα
οποία, ενώ ξεκινούσαν με την ανάλυση της ευαγγελικής
περικοπής, αναλώνονταν σε άλλα θεματικά κέντρα με
δογματική ορολογία και με πολλές αναφορές σε χωρία
των Πατέρων με αποτέλεσμα να είναι ακατάληπτα από
τους περισσότερους πιστούς.
Η «ρητορική» εμφανίζεται από τότε που ο άνθρωπος
έγινε κοινωνικός και έπρεπε να πείσει για τις απόψεις του
ή να αναιρέσει τις θέσεις των άλλων, πράγμα που ήθελε
«τέχνη» και ευγλωττία.
Οι πρόγονοί μας είχαν αναπτύξει τη ρητορική από την
εποχή του Ομήρου όπου το ιδανικό ενός ατόμου ήταν να
είναι «μύθων τε ρητήρ και έργων πρηκτήρ» (Ιλιάδα Ι 443),
δηλαδή ικανός στα λόγια και άξιος στα έργα. Στην Ιλιάδα (Α 248-249) ο Νέστορας παρουσιάζεται ως καλλίφωνος αγορητής που από τη γλώσσα του έρρεε φωνή πιο
γλυκιά από το μέλι. Από τα ομηρικά χρόνια μέχρι την εποχή του Αριστοτέλη η ρητορική εξελίχθηκε και σε αυτή διέπρεψαν σπουδαίοι ρήτορες, όπως ο Αντιφών, ο Ισοκράτης, ο Δημοσθένης κ.ά. Πολλοί έγραψαν συγγράμματα
αλλά ο Αριστοτέλης συστηματοποίησε τα σχετικά με τη
ρητορική τέχνη σε τρία βιβλία, έργο που αποτέλεσε τη βάση για τη μόρφωση και τη διδασκαλία της τέχνης «του
λέγειν» για όλη την ανθρωπότητα. Στο πρώτο και δεύτερο βιβλίο εξετάζει τι πρέπει να λέμε, ενώ στο τρίτο πώς
πρέπει να το λέμε. Υποστηρίζει ότι πρέπει ο ομιλητής να
χρησιμοποιεί πειστικά επιχειρήματα και να έχει το κατάλληλο ύφος. Αναφέρει ότι τρεις παράγοντες εμπλέκονται
σε ένα λόγο «ο ρήτορας, το θέμα και οι ακροατές» (ρητορική Α, κεφ. 3). Σκοπός του ρήτορα είναι να πείσει τους
ακροατές. Η πειστικότητά του εξαρτάται σε μεγάλο βαθ-

μό από την εντύπωση που θα προξενήσει στο ακροατήριο ο ίδιος ως προσωπικότητα. Οφείλει λοιπόν να γνωρίζει σε ποιους απευθύνεται, ποιο είναι το μορφωτικό τους
επίπεδο, ποια είναι η ψυχολογική τους κατάσταση και ανάλογα να προσαρμόζει το λεξιλόγιό του και τον τρόπο ομιλίας του. Δεν πρέπει να προσέχει μόνο να είναι ο λόγος
του πειστικός αλλά να δείχνει παράλληλα ότι εμφορείται
από φιλικά αισθήματα προς τους ακροατές (Ρητορική Β,
κεφ. 1). Επιπλέον έχει μεγάλη σημασία πώς θα μιλήσει ο
ρήτορας. Πρέπει να προσέχει τη φωνή του πότε θα είναι
δυνατή, πότε χαμηλή και πότε φυσιολογική. Πρέπει στη
φωνή να υπάρχει αρμονία και ρυθμός (Ρητορική Γ, κεφ.
1). Καλό είναι να χρησιμοποιούνται ωραίες και εύηχες λέξεις και να αποφεύγονται διφορούμενες εκφράσεις και
άγνωστες στους ακροατές λέξεις. Επίσης η ομιλία δεν πρέπει να ειναι σχοινοτενής διότι «το πρέπον» δεν είναι η μακρηγορία ή να ομιλεί κάποιος γρήγορα ή σύντομα, αλλά
το μέτρο (Ρητορική Γ, κεφ. 16). Το θέμα του λόγου να είναι σαφές και σωστά δομημένο, να μη γίνονται παρεκβάσεις και πολλές αναφορές σε απόψεις άλλων διότι χάνεται ο ειρμός των σκέψεων του ακροατή. Ο ομιλητής μπορεί να χρησιμοποιεί παρομοιώσεις, μεταφορές, γνωμικά
αλλά με μέτρο. Ο χρόνος ανάπτυξης του θέματος ποικίλλει, ωστόσο ένα εκκλησιαστικό κήρυγμα καλό είναι να
έχει διάρκεια 8-10 λεπτά. Όσο ουσιαστικός είναι ο λόγος,
τόσο περισσότερο αποτυπώνεται στο μυαλό του ακροατή. Η πολυλογία και ο βερμπαλισμός κουράζουν. Το τέλος του κηρύγματος πρέπει να είναι προτρεπτικό και αισιόδοξο.
Πιστεύω ότι οι απόψεις του Αριστοτέλη είναι χρήσιμες και διαχρονικές, και θεωρώ ότι καλό είναι να τις εφαρμόζουν όσοι κηρύττουν τον λόγο του Θεού για να είναι
και πειστικοί και αποδεκτοί από το ποίμνιό τους. Το εύχομαι ολόψυχα. ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ. 
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
† Mhtropολίτης Καρπενησίου Νικόλαος
«ναί, Κύριε, σύ οἶδας ὅτι φιλῶ σε»
(ἀντί Τρισαγίου στή μνήμη τοῦ κεκοιμημένου Ἱεράρχου Νικολάου
τῆς ἐν Καρπενησίῳ παροικούσης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ)

Του Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κ. Δημητρίου

Ἡ

λαϊκή μας θυμοσοφία ἀνέκαθεν συνέκλινε πρός τό
σχεδόν πανανθρώπινο αἴσθημα γιά τήν προσέγγιση ἑνός ὑπερώριμου θανάτου ὡς παραδεκτοῦ ὁρίου γιά
τή μεταβίωση· οἱονεί καταφάσκοντας τή θεία βουλή γιά
κάθε γέροντα καί δή ὑπέργηρο κοιμηθέντα. «Ἦταν γέροντας πιά, πέρασαν τά χρόνια του –γνωματεύει– καιρός
του ἦταν νά ἀναπαυθεῖ». Καί ἡρεμοῦμε, καί στέκει ἡ ψυχή μας ὡσάν νά ἐπιβοᾶ ὑποσυνείδητα πρός τόν Κτίστη νά
τῆς παράσχει ἀνάλογη μακροημέρευση, ἀνάλογη μετάθεση τοῦ ὁρίου τοῦ θανάτου. Ἐκ τοῦ ἀντιθέτου στέκεται
ἄφωνη ἀπό τόν παραπικρασμό της μπροστά στήν ἀπροσδόκητη ὑφαρπαγή τῶν σχετικά νεωτέρων. «Γιατί νά μήν
μᾶς τόν ἀφήσει λίγο παραπάνω χρόνο ὁ Θεός, νά ζήσει
περισσότερο καί νά προσφέρει», πλανᾶται μεταξύ νοῦ καί
χειλέων ἀναπάντητο τό ἐρώτημα. «Λογισμοί γάρ θνητῶν
δειλοί καί ἐπισφαλεῖς αἱ ἐπίνοιαι ἡμῶν», θά μᾶς ψυχολογοῦσε μέ ἄλλη ἀφορμή ἡ βιβλική σοφία (βλ. Σοφ. Σολ.
9,14). Καί ἔρχεται μιά γνώριμη ἀναστάσιμη ἀφήγηση ἀπό
τά ἑωθινά τῆς Κυριακῆς νά μᾶς καθησυχάσει καί νά μᾶς
εὐθυδρομήσει σέ ἀπόλυτη τήν πίστη, ἀκέραια τήν πιστότητα, τελειότερη τήν ἐμπιστοσύνη στήν ἅγια πρόνοια τοῦ
Θεοῦ γιά ὅλους μας καί γιά τόν καθένα μας. Ὁ ἀπ. Πέτρος
τρίς ἐρωτᾶται, τρίς ἀποκρίνεται: «Κύριε, σύ οἶδας, σύ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε». Ἀνακαλεῖται στήν πρότερη κλήση
καί συνάμα πληροφορεῖται περίπου τόν χρόνο καί ἀκριβέστερα τόν τρόπο τῆς ἀποβίωσής του. Γιά νά ἐρωτήσει
περί τοῦ Ἰωάννου, καί νά ἀναδεχθεῖ τήν ἀπόκριση στούς
ἀνάλογους λογισμούς ὅλων μας δι᾽ αἰώνων καί αἰώνων:
«Ἐάν αὐτόν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρός σέ; Σύ ἀκολούθει μοι» (Ἰω., 21,22). Μέ αὐτήν τήν ἀφετηρία, ἀπό τό
τέλος, ἀπό τόν σκοπό, ἀπό τήν ἀπολυτότητα τῆς σχέσης
πρός τόν Ὄντα, πρός τόν Λόγο τοῦ Πατρός καί Σωτήρα
τοῦ κόσμου, ὀργανώνεται ἐπί 20 αἰῶνες μ.Χ. (ὅπως καί
πλείονες αἰῶνες π.Χ.) ἡ ἀκεραιότητα τοῦ βίου καθενός
μας· ἡ ἀκεραιότητα, δηλαδή, τοῦ ὁρισμένου κύκλου τῆς
ἐπιβίωσής μας μέχρι τό ἔσχατο δευτερόλεπτο πρίν ἀπό τό

πέρασμα «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν» (βλ. Ἰω. 5,24).
Ὁ προβληματισμός τῆς δυναμικῆς τῆς πίστης στόν
ζῶντα Θεό μας εἶναι ρωμαλεότερος ἀπό ὅ,τι τά ἀγωνιώδη ἐρωτηματικά τῆς ἄγνοιάς μας περί τήν ἄγνωστη ὥρα
τῆς μεταβίωσής μας. Ὅσο καί νά «συστενάζει καί συνωδίνει» τό φυσικό μας θέλημα ἐνόψει τοῦ θανάτου μας καί
τοῦ θανάτου τῶν προσφιλεστέρων μας καί τῶν οἰκείων
τῆς πίστεως, παρά ταῦτα γιά τή χαριτόδωρη ἔμπνευση τῆς
γνώμης μας δεσπόζει ἀκλόνητη ἡ βεβαιότητα ὅτι ὁ Κύριος ἔγινε «πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν» (Κολ. 1,18), ἀφοῦ
γιά μᾶς, γιά τήν περιληφθεῖσα πανανθρωπότητα τῆς πεπτωκυίας μας φύσης, «χάριτι Θεοῦ ὑπέρ παντός ἐγεύσατο
θανάτου» (Ἑβρ. 2,9). «Τί πρός σέ; Σύ ἀκολούθει μοι». Ἰδού,
ἡ ἀπόκριση στά ἀγωνιώδη ἐρωτήματά μας. Ἀκολουθώντας τόν Χριστό μέ τόν τρόπο πού ἀναλογεῖ στή δική μας
συνέργεια πρός τό ἄφευκτο φιλάνθρωπο θέλημά Του. Μέ
τή δική μας συνέργεια πρός τήν προαιώνια περί ἡμῶν
ὀντοποιό γνώση Του, λύεται ἡ διαρκῶς ἀναδυόμενη φυσική ἀδυναμία μας. Ὡσάν ταχύτερος δρομέας μᾶς ἐγκατέλειψε πρότριτα ὁ μακαριστός Σισανίου κυρός Παῦλος,
καί τόν ἀκολούθησε μεθύστερος, μέ βραδύτερο βηματισμό, ὁ ἀοίδιμος πρώην Καρπενησίου κυρός Νικόλαος.
Ἀμφότεροι «γενόμενοι ὑπήκοοι» καί σ᾽ αὐτήν τήν ἔσχατη γιά τά ᾧδε κλήση τοῦ Σωτῆρος μας Θεοῦ. Τήν ὥρα πού
ὅριζε γιά τόν καθένα Ἱεράρχη ἡ φιλανθρωπότατη οὐσιοποιός γνώση Ἐκείνου. «Οὕς προέγνω καί προώρισε συμμόρφους» καί ὡς πρός τοῦτο, ὡς πρός τή βίωση τοῦ μυστηρίου τοῦ θανάτου καί τῆς μακαρίας μεταβάσεως «πρός
τήν κρείττονα καί τελειοτέραν σκηνήν» τῆς αἰωνιότητός
Του. Ὁ νεώτερος Ἱεράρχης ἐκοιμήθη «ἐν ἐνεργείᾳ», ὁ γηραιότερος ἐκοιμήθη «σχολάζων». Ἀμφότεροι ἐκοιμήθησαν «σχολάζοντες καί γνόντες ὅτι Αὐτός ἐστιν ὁ Θεός»
(πρβλ. Ψαλμ. 45,11). Μέ τόν χριστιανικό τους βίο μέχρι
τήν ἔσχατη ὡριαία στιγμή τοῦ θανάτου τους, ὡσάν προφητεία δι᾽ ἔργων, μᾶς ἀφῆκαν κληρονομιά τή θεολογική
ἀνθρωπολογική διάγνωση ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτό τό μεγα-

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

της Εκκλησιαστικής Σχολής και του Εκκλησιαστικού Λυκείου Κορίνθου

λειῶδες πρωτοεπλάσθη νά φθάσει καί μετεπλάσθη ἐν
Χριστῷ ὥστε νά εἶναι: «Διττή ὕπαρξη […] ἐπίγεια ἀλλά
καί οὐράνια, πρόσκαιρη ἀλλά καί ἀθάνατη, ὁρατή ἀλλά
καί νοούμενη» (ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, λόγος
38ος, 11, PG 36, 321C-324B). Μέσα στήν ἀνθρώπινη πίκρα τῆς ὁρατῆς ἀπώλειας καί τήν ἐλπιδηφόρο θέα τῆς
ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας, ἀντίκρισα εὐτρεπισμένο
ἀνθρωπίνως «πρό τῆς κοινῆς ἀναστάσεως» νεκρό τόν
ἀδελφό Σισανίου & Σιατίστης κυρό Παῦλο, τελώντας κατά τά εἰωθότα Τρισάγιο μέ τόν ἅγιο Ναυπάκτου καί τόν
ἅγιο Ταμασοῦ, ἐν μέσῳ καί ἄλλων ἀδελφῶν Ἱεραρχῶν, μέ
τόν κόσμο νά τόν ἀσπάζεται συνεχῶς, προσκλαίοντας τόν
Ποιμενάρχη του. Ὅμως, μέσα μου ὁ εὐλαβής σεβασμός καί
γιά τόν κοιμηθέντα πρώην Καρπενησίου Νικόλαο τόν Α΄
ἀναδεύει μνῆμες ἀγαθές, πού γίνονται περιγραφές, κι ἀπό
λόγια γίνονται δεήσεις πρός τόν Παντεπίσκοπο καί Σωτήρα μας. Ἤμουν παιδάκι, ὅταν τόν ἄκουγα νά ψέλνει
καλλίφωνα, πάρα πολύ ὡραῖα στόν Ναό τοῦ Τιμίου Προδρόμου στό Λουτράκι, ὅσο ἦταν ἱεροσπουδαστής στήν
εὐλογημένη Ἐκκλησιαστική Σχολή τῆς Κορίνθου. Γιά
ὅλους, ὅπως καί γιά μένα, ἦταν ἕνα παράδειγμα ἔνζηλης
λατρεύουσας πίστης ὡς ἐκκλησιαστικής διακονίας καί συνεισφοράς. Ἀπό τίς ἀναρίθμητες εὐλογίες μέ τίς ὁποῖες
ἐλεήθηκα νά παραδειγματίζομαι. Προερχόταν ἀπό παραδοσιακή πολύτεκνη οἰκογένεια, μέ ἄλλα ἑπτά ἀδέλφια.
῞Ενας ἀπό τούς παπποῦδες του ἦταν ἱερεύς, ὁ ἀδελφός
του π. Χρυσόστομος διετέλεσε κληρικός στή Μάνη καί
μετέπειτα γιά χρόνια ἡγούμενος στήν Ἱ. Μονή Προυσοῦ,
μία ἀδελφή του εἶναι μοναχή στήν Πρώτη Σερρῶν μέ τόση συνέπεια ὥστε ποτέ δέν ἐξῆλθε τῆς Μονῆς! Αὐτό προφανέστατα ξεκινᾶ ἀπό μιάν ἀνάλογη οἰκογενειακή ἀγωγή καί πνευματική καλλιέργεια, ἄν τό συνυπολογίσουμε
στό καλογερικό ἦθος τοῦ μακαριστοῦ, τόσον ὡς ἱερέως
μέ συνεχή 20ετή ποιμαντική θητεία στόν ἴδιο πάντοτε τόπο, ὅσο καί ὡς Ἐπισκόπου μέ μιάν ἀνάλογα «μοναστική»
βίωση τῆς ἐπισκοπικῆς ἰδιότητος. Αὐτό δέν συνιστοῦσε
οὔτε ἀδυναμία οὔτε ἰδιοτροπία, ἀλλά συνειδητή ἀποφυγή κάθε ἐκκοσμίκευσης, ἀφοσίωση στά οὐσιώδη τῆς Ἐπισκοπικῆς κλήσεως (ἰδίως γιά κεῖνα τά παραδοσιακότερα
χρόνια) καί σεβασμό τοῦ εὐλογημένου συνδέσμου πού
ἀναδέχθηκε ἐκλεγόμενος γιά τό «ἀσκητικό» δυσπρόσιτο
Καρπενήσι μέ τήν παραδοχή τοῦ Μικροῦ καί τοῦ Μεγάλου Μηνύματος καί τήν ὁμολογία πρό τῆς χειροτονίας.
Ἀποφοίτησε τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν 27χρονος
καί μετά διετίαν στρατεύθηκε στήν κηρυγματική καί ποιμαντική διακονία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίων καί
Κοζάνης στά ἱστορικά Σέρβια μονίμως ἐπί ἔτη πολλά (!),
δίπλα στόν σοφότατο ἀοίδιμο Κοζάνης κυρό Διονύσιο,
γέννημα καί θρέμμα ὡσαύτως τῆς κυκλαδίτικης περίσσιας νησιώτικης εὐλάβειας. Ἡ Σαντορίνη τοῦ εἶχε ἐμπνεύσει τό λειτουργικό κι εὐλαβικό ἦθος, ἀκόμη καί μέ τίς 365
ἐκκλησιές ἤ παρεκκλήσια-ἐξωκλήσια γιά κάθε γιορτή ἀνά
ἡμέρα τοῦ χρόνου! Ὅταν διχοτομήθηκε ἡ «γεροντική»
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Μητρόπολη Ναυπακτίας καί Εὐρυτανίας, ἐκεῖνος ἐξελέγη πρῶτος Μητροπολίτης τῆς νεοσύστατης Μητροπόλεως Καρπενησίου στήν ὀρεινή καί δυσπρόσιτη Εὐρυτανία μέ τόσα «ἄγονα» χωριά, ἀλλά καί τήν τόση ἐκπαιδευτική προϊστορία τῶν χρόνων τῆς δουλείας καί τά ἱστορικά μοναστήρια, προεχόντως τῆς Παναγίας τῆς Προυσσιώτισσας (9ου αἰ.) καί τῆς Παναγίας Τατάρνης (11ου αἰ.)
ἐκ τῶν διασωθέντων ἀπό τή διάλυση-διαρπαγή 400 καί
πλέον μοναστηριῶν τήν περίοδο τῆς Ἀντιβασιλείας τοῦ
Ὄθωνος (νά τό θυμόμαστε κι αὐτό)… Ἡ χειροτονία τοῦ
π. Νικολάου Δρόσου ὡς Ἐπισκόπου Καρπενησίου δέν ἔγινε στήν Ἀθήνα ἀλλά στά Σέρβια, ἀπό τόν μακαριστό Κοζάνης Διονύσιο. Ζυμωμένος κι ὁ μακαριστός ἐπί μιά 20ετία
δίπλα στόν μακαριστό Διονύσιο, στάθηκε Ἐπίσκοπος γιά
κάθε χωριουδάκι τῆς ἀπρόσιτης τότε, εἴτε δυσπρόσιτης
ἐπαρχίας του! Ἐνίοτε δέν γινόταν νά φθάσει ἐκεῖ παρά μόνο μέ πεζοπορία, καί ὅμως αὐτό δέν τόν ἀπέτρεπε ἀπό τό
σταθερό ποιμαντορικό του χρέος οὔτε τόν πτοοῦσε. Λέγεται πώς ἡ Νομαρχία (Ὑπ. Ἐσωτερικῶν) καθυστέρησε νά
τοῦ παραχωρήσει αὐτοκίνητο καί ὁδηγό γιά τή Μητρόπολη· ἴσως καί νά μήν ἦταν διεκδικητικός ὁ νησιωτικῆς
καταγωγῆς καί ἠπιότατος Μητροπολίτης. Καί μέ αὐτοκίνητο ἀκόμη, σέ πολλά χωριά ἡ μετάβαση ἀπαιτοῦσε συνεχεῖς ἐλιγμούς (μανοῦβρες) στίς στροφές! Καί ὅμως, ὁ
ἀοίδιμος Ἐπίσκοπος Νικόλαος ἦταν ἐκ πεποιθήσεως ἕτοιμος νά σταθεῖ γιά ὅλους Ποιμενάρχης. Προτιμοῦσε ἀπό
τά μεγάλα κεφαλοχώρια τά χωριά, ἰδίως ἐκεῖνα πού δέν
εἶχαν μόνιμο ἱερέα. Λειτουργοῦσε ἀπαραίτητα κάθε Κυριακή (ἐκτός ἀπό τίς ἐνδιάμεσες ἑορτές). Σέ μικρά χωριά
λειτουργοῦσε μέ ἀμφίεση οἱονεί ἱερέως, δίχως μήτρα-πα-
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τερίτσα, χωρίς πρόθεση «καταφρόνησης» τῆς καθιερωμένης ἱερᾶς ἀμφιέσεως, ἀλλ᾽ ἀποβλέπων στήν οὐσία-θεολογία τοῦ λειτουργικοῦ μυστηρίου καί στήν ταπεινότερη
προσέγγιση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ του πληρώματος. Γι᾽ αὐτό
μάλιστα ἀπέφευγε νά παραμένει στήν πρωτεύουσα μετά
τήν ὁλοκλήρωση τῶν Συνοδικῶν συνεδριῶν. Ἀκόμη κι ἄν
ὁ χρόνος ἦταν «συντετμημένος», προτιμοῦσε νά ἐπιστρέφει βράδυ στό Καρπενήσι, προκειμένου νά μεταβεῖ τήν
ἑπομένη σέ κάποιο χωριουδάκι καί νά τελέσει τή θεία Λειτουργία. Διηγιόταν ἱερεύς πού ἔζησε ἕνα γεγονός ὡς διάκονος συνοδεύοντας τόν μακαριστό Μητροπολίτη Νικόλαο. Μετέβαινε πάνω σέ γαϊδουράκι σέ ἕνα χωριό, ὅπου
δέν εἶχαν ξαναδεῖ Δεσπότη. Μιά ὑπέργηρη γερόντισσα
πρόσμενε ὥρα πολλή νά τόν ἀντικρίσει. Εἶχε ἀκούσει πώς
ὁ Ἐπίσκοπος ἐνδύεται διαφορετικά ἄμφια ἀπό τόν παπά.
Ἡ γερόντισσα εἶχε παρανοήσει τήν πληροφορία καί τόν
πρόσμενε μέ τήν ἀπορία: «Θέλω νά δῶ τί εἶναι αὐτός ὁ δεσπότης; Τί φορέματα φοράει;» Ὁ ἀοίδιμος ζοῦσε καλογερικά, τό ὕφος του ἔδειχνε ἄνθρωπο κλειστό, ἐσωστρεφή,
ἀπόκοσμο γιά τίς ἐξελίξεις, μέ ἐναργή τόν κολλυβαδικό
χαρακτήρα τῆς οἰκογενειακῆς καί νησιωτικῆς ἐκκλησιαστικῆς του μορφώσεως. Φιλακόλουθος στό ἔπακρο, ὅπως
εἶχε μάθει παιδιόθεν, ζοῦσε μέ τόν Ἑσπερινό, τόν Ὄρθρο,
τή συχνή θεία Λειτουργία. Ἦταν ἕνας Ἐπίσκοπος-μοναχός, ἄν καί δέν ἔκλεινε τίς πόρτες τῆς Μητρόπολης σέ
ὅσους τόν ζητοῦσαν γιά κάποια βοήθεια. Ζυμωμένος μέ

τήν παραδοσιακή νησιωτική ἁπλότητα καί καλοσύνη, δέν
πονηρευόταν. Ἄνθρωπος ἠπίων τόνων, δεῖγμα ταπεινόφρονος σοφίας καί πατρικῆς καλοσύνης, κατά τά σημαινόμενα καί τοῦ ἱεροῦ ὀνόματος τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ὅλα
αὐτά ἦταν ἀποτυπωμένα στό καθαρό καί εὐθύ του βλέμμα, χωρίς συσκιάσεις. Καί τά διετήρησε στά 37 χρόνια τῆς
ἐνεργοῦ Ἐπισκοπικῆς του διακονίας, ὥσπου στά 2016 κατέθεσε τήν ἐντολή στήν Ἱερά Σύνοδο καί ἀποσύρθηκε τῆς
ἐνεργοῦ ποιμαντορίας. Τή σκυτάλη παρέλαβε ἐκλεγόμενος ὁ σημερινός Μητροπολίτης Καρπενησίου Σεβασμιώτατος κ. Γεώργιος, ἕνας νέος Ἱεράρχης, δημιουργικός καί
ὀργανωτικός, ἀλλά καί προσηνής στούς ὀξυδερκεῖς Εὐρυτάνες, εὐφυῶς ἀνταποκρινόμενος στά ποιμαντικά αἰτήματα καί στίς νεότερες προκλήσεις. Στή δική του εὐαισθησία καί τοῦ περί αὐτόν εὐλογημένου ἐκκλησιαστικοῦ σώματος-πληρώματος ἐμπιστευόμεθα τήν εὐλαβική ἀναφορά μας στόν ἀπελθόντα προκάτοχό του, τόν κεκοιμημένο Μητροπολίτη πρώην Καρπενησίου κυρό Νικόλαο τόν
Α΄. Ἄς ἔχουμε τήν εὐλογία καί τήν εὐχή του ὅλοι μας, καθώς θά πορεύεται πραΰς πρός τόν «δίκαιον καί σῴζοντα
καί πραΰν βασιλέα τῆς δόξης» (βλ. Ζαχ. 9,9). Φερόμενος
πλέον ὄχι «ἐπί ὑποζύγιον καί πῶλον νέον», ὅπως στίς διαδρομές τῆς σεμνῆς καί ἀγαθῆς καί θυσιαστικῆς ἐπισκοπικῆς του διακονίας, ἀλλά μέ τήν ἄκτιστη ἕλξη τῆς θείας
χάριτος, τήν ὁποία ἐξεδέχετο καί προσέφερε καί ἐπιμαρτυροῦσε πρός ὅλους. 

† Mελέτιος Αικατερίνης

Ο

ομογάλακτος π. Μελέτιος Αικατερίνης, εφημέριος
του ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ερυθρών Αττικής, εξεδήμησεν εις Κύριον έπειτα από σύγκρουση του οχήματός του με άλλο όχημα. Το δυστύχημα συνέβη την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου, μέσα στο χωριό
Δάφνη, σε ένα σημείο που ο δρόμος είναι ιδιαίτερα στενός και επικίνδυνος, χωρίς ορατότητα και σήμανση.
Δυο ώρες μετά το δυστύχημα, άφησε την τελευταία
του πνοή στο Νοσοκομείο της Θήβας.
Ο π. Μελέτιος καταγόταν από το Κλειδί Βοιωτίας και
ήταν ένας ιερέας που το ποίμνιό του τον αγαπούσε και
τον σεβόταν απεριόριστα. Στις Ερυθρές, έπεσε σαν βόμβα η είδηση του θανάτου του και στο χωριό επικρατεί γενικό πένθος για την τραγική του απώλεια.
Στην κηδεία του αειμνήστου π. Μελετίου παραβρέθηκαν οι σεβ. Μητροπολίτες Μεγάρων και Σαλαμίνος, Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος, πλήθος ιερέων και σύσσωμοι οι κάτοικοι των Ερυθρών. Εκ μέρους της Ένωσής
μας, πλην του Μητροπολίτη Θηβών Γεωργίου, παρέστη-

σαν και οι: Γιώργης Χ. Γιαννακόπουλος, Δημήτρης Μηνακάκης, Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, από την Πάρο ο π.
Σπύρος Φωκιανός με τον ιεροδιάκονο γιο του, από την
Αμαλιάδα ο π. Χαράλαμπος Δέρβος, εφημέριος του μητροπολιτικού Ναού Πύργου Ηλείας, μετά της πρεσβυτέρας του και ο Κώστας Βαγενάς.

Επικήδειος λόγος του σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Μεγαρίδος και Σαλαμίνος,
Ποιμενάρχα της Ιεράς Μητροπόλεως ταύτης.
Αγαπητοί πατέρες και συλλειτουργοί.
Αξιότιμοι εκπρόσωποι αρχών, φορέων, συλλόγων.
Αγαπητοί οικείοι του π. Μελετίου και αγαπητοί αδελφοί.
Προπέμπουμε σήμερα στην αιωνιότητα τον π. Μελέτιο,
τον συμπατριώτη σας και εφημέριό σας για πάρα πολλά χρόνια, και δεηθήκαμε του Κυρίου όλοι μαζί να αναπαύσει την
ψυχή του στον χώρο της αγάπης του και να δώσει παρηγο-
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ρία και ενίσχυση στην πρεσβυτέρα του, στα παιδιά του, στα
εγγόνια του, στους συγγενείς του, στους ενορίτες του και σε
όλους εκείνους που βιώνουν τον πόνο του αποχωρισμού, που
μπορεί η πίστη στην Ανάσταση και στη συνέχεια της ζωής
να μας ενισχύει και πρέπει να μας στηρίζει, αλλά παρά ταύτα κατά άνθρωπο βιώνουμε τον πόνο του αποχωρισμού.
Σήμερα λοιπόν μας συνεκάλεσε όλους εδώ η αιφνίδια
κοίμησή του και ήρθαμε να τον αποχαιρετήσουμε, να προσευχηθούμε για άλλη μια φορά για εκείνον και για εμάς και
για τους οικείους του.
Είναι πολύ συγκινητικό το ότι βλέπω απέναντί μου τόσο πολλούς ανθρώπους, τόσο πολλούς κληρικούς, συλλειτουργούς του από τη Μητρόπολή του, συσπουδαστές του
από τη γεραρά το πάλαι, Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου,
όπου και η ταπεινότητά μου εσπούδασε. Μάλιστα τον είχα θαλαμάρχη. Βλέπω επίσης και άλλους σπουδαστές αδελφούς που σήμερα εκόσμησαν το αναλόγιο και ήταν σύγχρονοί του, εκπροσώπους της Ενώσεως των Αποφοίτων της
Σχολής μας, αλλά και όλους εσάς που ήρθατε να εκφράσετε την τιμήν και την αγάπην στο πρόσωπό του.
Συγκλονιστικό πράγμα ο θάνατος. Και ο λόγος του Θεού
μάς διαβεβαιώνει ότι: «έκαστος ανθρώπων οφείλει άπαξ
αποθανείν, μετά δε τούτο κρίσις».
Και αυτό ισχύει για όλους μας. Για εμάς τους κληρικούς
και τους επισκόπους, αλλά και όλους τους χριστιανούς. Και
μόνον με την πίστη στην Ανάσταση και σε κείνον που μας
είπε ότι είναι «η Ζωή και η Ανάστασις και η Οδός» μαλακώνει αυτός ο πόνος. Και μέσα από την πορεία και το μονοπάτι της Εκκλησιαστικής μας ζωής και της συνδέσεώς
μας με τον νικητή του θανάτου, με τη χάρη και το έλεός
του, ετοιμαζόμαστε και προσπαθούμε να ατενίσουμε και
να κατευθυνθούμε προς την αγήρω ζωή που εκείνος μας
προσφέρει και μας χαρίζει, όταν όμορφα και γνήσια αγωνιζόμαστε να είμαστε αληθινοί μαθητές του.
Είναι δύσκολο κανείς τούτη την ώρα να αρθρώσει λόγο. Όμως σαν όμορος Μητροπολίτης και σαν συσπουδαστής του και ποιμαίνοντας την ιστορική πόλη των Θηβών,
που πολύ συχνά ερχόταν στις πανηγύρεις μας και σε άλλες ευκαιρίες της τοπικής μας Εκκλησίας, αισθάνομαι την
ανάγκη να του απευθύνω τον τελευταίο χαιρετισμό. Επιπλέον δε η διακονία του ξεκίνησε από τη Μητρόπολή μας,
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Σεβασμιώτατε, και διηκόνησε την Κοινότητα του Υψηλάντου για κάποια χρόνια, και μετά ήρθε στην πατρίδα του,
στο χωριό του, στην πόλη του. Όλοι τον γνωρίσαμε και
όλοι γνωρίζουμε τον απλό του χαρακτήρα, την όμορφη
διάθεσή του και την καλοκάγαθη προσέγγισή του. Διηκόνησε, εσείς το γνωρίζετε καλύτερα, σε τούτο τον ναό τριάντα οκτώ χρόνια. Είχα την ευκαιρία κι εγώ παλαιότερα,
επί μακαριστού προκατόχου σας κυρού Βαρθολομαίου να
έρθω κάποιες φορές και πάντοτε εξέφραζε τη χαρά του,
την αγάπη του και την εκτίμησή του στο ταπεινό μου πρόσωπο.
Σήμερα τον προπέμπουμε με αγάπη στην αιωνιότητα
και ευχόμαστε στον Κύριο και Θεό μας να τον αναπαύσει
εκ των κόπων, των καμάτων του, που δεν χόρταινε να τρέχει. Να δώσει παρηγορία στην καλή του πρεσβυτέρα, στα
παιδιά του, στους συγγενείς του και σε όλους τους φίλους
του. Για εμάς όλους, η κοίμηση κάθε αδελφού είναι μια ευκαιρία, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, να εμβαθύνουμε
περισσότερο και να προσεγγίζουμε αληθινά το μυστήριο
του θανάτου σε μια εποχή που έχει άλλες προτεραιότητες
και οι παράμετροί της δεν αφήνουν πολύ περιθώριο να
ψηλαφεί κάποιος τα πραγματικά γεγονότα. Και μόνο τότε θα μπορούμε να προσεγγίζουμε Εκείνον που μας είπε
ότι θα είναι μαζί μας σε όλες τις ημέρες της ζωής μας, αλλά θα είναι και η αναφορά μας μετά την έξοδό μας από
τούτον τον κόσμο. Έχω το χρέος να μεταφέρω σε Σας, Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα, αλλά και στους οικείους του, τα
συλλυπητήρια και τις ευχές και την αγάπη του προέδρου
της Ενώσεώς μας των Αποφοίτων της Εκκλησιαστικής
Σχολής Κορίνθου κ. Αθανασίου Ψυχογιού και των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί πάντοτε και εκείνος
ήταν μέλος της και μάλιστα πριν δύο χρόνια σε μια συνάντησή μας εδώ στην τοπική μας Εκκλησία κι ο ίδιος συμμετείχε και όλοι χαρήκαμε την παρουσία του καθενός αλλά και τη δική του.
Να δώσει ο Θεός ένας άλλος ιερέας να βλαστήσει σε
τούτη την ενορία, Σεβασμιώτατε αδελφέ, και να δώσει πολλή ενίσχυση στους οικείους και τους συγγενείς του π. Μελετίου.
Καλό ταξίδι αγαπητέ, π. Μελέτιε. Καλή ανάπαυση. Καλή Ανάσταση. 
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† Ιωάννης Κουτσούκος [1941–2019]
«Όντως φοβερότατων το του θανάτου μυστήριον».

Ο

μέχρι τα τέλη του περασμένου Μαρτίου αναπνέων
και ζων ομογάλακτος συμμαθητής μας Γιάννης, ο
θείω ζήλω πυρπολούμενος αναχώρησε για την αιωνιότητα, σε ηλικία 78 ετών. Με τις ευχές της εκκλησίας μας τον
προπέμψαμε στην τελευταία του κατοικία, ευχόμενοι να
είναι κληρονόμος της βασιλείας του θεού.
Η εξόδιος αρχιερατική ακολουθία του έγινε την Τρίτη 2 του Απρίλη, από τον ιερό ναό Kοιμήσεως της Θεοτόκου της Κορίνθου και ετάφη στο κοιμητήριο του αγίου
Bασιλείου Κορινθίας, στο χωριό όπου γεννήθηκε.
Ο Γιάννης Κουτσούκος, συμμαθητής μας στις δύο πρώτες τάξεις της μητέρας σχολής μας, παιδί της Κατοχής, όπως
όλοι μας, έδειχνε από μικρός τις μεγάλες ανησυχίες που είχε και ρουφούσε σαν σφουγγάρι τις γνώσεις των σεπτών
Καθηγητών μας. Συνέχισε τις σπουδές του στο Γυμνάσιο
της περιοχής του και τις περάτωσε αριστούχος. Στη συνέχεια έφυγε για τη Γερμανία για ανώτατες σπουδές. Στο Πολυτεχνείο της Γερμανίας σπούδασε Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος και μετά Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Ο νόστος της
ιδιαίτερης πατρίδας τον ανάγκασε να επιστρέψει στην Κόρινθο και να σταδιοδρομήσει ως επιτυχημένος επιστήμονας στον τομέα του. Η προσφορά όμως του Γιάννη υπήρξε πολυδιάστατη. Σε τοπικό κανάλι που ίδρυσε με άλλους
συνεργάτες του και στα συγγράμματά του διέδιδε και έγραφε τα ανθρωπιστικά του ιδεώδη, στη δεκαετία που είχαν
μεγαλύτερη βαρύτητα εκείνη του θετικού επιστήμονα.
Υπήρξε ενεργό μέλος και στην αυτοδιοίκηση της Κορίνθου, ενώ παράλληλα με άλλους συνεργάτες του ίδρυσαν και ανθρωπιστικό σύλλογο. Ο Γιάννης Κουτσούκος

διακρίθηκε ως
έγκριτος επιστήμων θιασώτης της μεσότητας και του
χριστιανικού
μέτρου. Ταλαντούχος και ευφυής με αγωνία
εκκλησιαστική,
πορεύθηκε τη
στενή και τεθλιμμένη οδό
του χρέους.
Εύχαρις και
προσιτός στον καθένα, πάντα με το ζεστό χαμόγελο, την
έμφυτη καλοσύνη και την πηγαία εγκαρδιότητά του στάθηκε σε όλους, ιδίως στη σύζυγό του και στις δύο θυγατέρες του, πολλώ δε μάλλον στα τρία χαριτωμένα αγόρια
εγγονάκια του, για τα οποία συνεχώς μου μιλούσε στο τηλέφωνο και τα οποία μαζί με τους γονείς τους βρίσκονταν
μπροστά στη σεπτή σορό του για το ύστατο χαίρε και για
να τον οδηγήσουν στην τελευταία του κατοικία. Ο Γιάννης έφυγε ως λαμπρός επιστήμων, ως άριστος οικογενειάρχης και ως ευυπόληπτος πολίτης.
Καλό ταξίδι, φίλτατε Γιάννη, και ας είναι ελαφρύ το
χώμα της πατρώας γης που σε σκεπάζει και το οποίο με
ιδρώτα σου πότισες. 
Γιώργος Φωτόπουλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γίνεται γνωστό ότι το Σάββατο 13 Ιουλίου 2019 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Αλέξανδρος, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
που θα πραγματοποιηθούν προς τιμήν του Επισκόπου Τεγέας Ωφελίμου (ενός εκ
των Πατέρων της Δ΄ εν Χαλκηδόνι Οικουμενικής Συνόδου), θα τιμήσει τους ιερείς αποφοίτους του Εκκλησιαστικού Λυκείου Κορίνθου.
Περισσότερες πληροφορίες θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερομένους εκ της
Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας.
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ΜΕΤΟΧΟΙ ΣΤΟ «ΔΕΙΠΝΟ»
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Πρόσκληση – Πρόκληση – Υπέρβαση – Άρνηση

Του Nικολάου Μαρκαντώνη

Α. Παράτολμη ενέργεια και ανέφικτη όντως η εξιχνίαση
του Μυστηρίου στο οποίο θεμελιώθηκε η Εκκλησία ως
«καινή κτίσις» προκειμένου ο άνθρωπος της αμαρτίας να
λυτρωθεί από τον θάνατο!
Ο λόγος περί του «Δείπνου» του Σώματος και του Αίματος Χριστού, όπως θεόπνευστα αποτυπώνεται στα
Ευαγγέλια (Ιωάνν. ΣΤ΄, 49-59, Ματθ. ΚΣΤ΄, 26, Λουκά
ΚΕ΄, 19). Η έννοια της «Πρόσκλησης» καθώς και του «Δείπνου», η κατανόηση και εφαρμογή συνιστούν γεγονός
εσωτερικό, όχι μόνο του Υπερβατικού λόγου. Υφίσταται
επίσης «εν ημίν», στην περιοχή του θυμικού, και λειτουργεί ως νοσταλγία και έλξη, ως ελπίδα αυτοβεβαιούμενη,
ως απροσμέτρητη ευφροσύνη και χαρά, μας βεβαιώνει ο
Καυσοκαλυβίτης Άγιος. Για τον πιστό θα αρκέσει η συναίσθηση αμαρτωλότητας του Τελώνη, με μια ειδοποιό διαφορά. Ο Τελώνης της παραβολής «υπήρξε» πριν το υπέρτατο, ιστορικό «Δείπνο» πραγματοποιηθεί και φυσικά δεν
έλαβε την πρόσκληση, αν και αναδεικνύεται πρότυπο ο
ίδιος όλων των «προσκεκλημένων»! Εξυπακούεται, ασφαλώς, η ταπείνωση ως η «Πύλη» εισόδου στη Βασιλεία των
Ουρανών, τονίζουν χαρακτηριστικά οι Πατέρες. Όντας
δε ο Χριστός υπόδειγμα ανέφικτης ταπείνωσης και υπακοής, «μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού» (Φιλιπ. Β΄,
8), οι άγιοι «φίλοι» Του, δόκιμοι των υπέροχων «αθλημάτων», είναι σε θέση βεβαίως να μας καθοδηγήσουν.
Ο Αββάς Ισαάκ, ως παράδειγμα, τονίζει: «Να υπομένεις την εξουθένωση και την ταπείνωση με θέληση αγαθή για να αποκτήσεις παρρησία στον Θεό». Ο Αββάς
Ησαΐας, από εμπειρία δική του, ορίζει την ταπείνωση όπλο
ακατανίκητο στη μάχη κατά του διαβόλου και των παγίδων του. Ο ιερός Χρυσόστομος, στο Υπόμνημά του, «κατά Ματθαίον», Ευαγγελίου σημειώνει: «Όταν ταπεινώνεσαι μη φοβηθείς ότι χάνεις την αξιοπρέπειά σου. Γιατί όσο
κι αν ταπεινωθείς δε θα φτάσεις ποτέ στο σημείο που έφτασε Εκείνος που θέλεις να μιμηθείς! Όμως η ταπείνωσή Του
έγινε ο λόγος της εξύψωσης όλων των ανθρώπων ώστε
να λάμψει η δόξα Του! Μη διστάσεις λοιπόν σκεπτόμενος
ότι χάνεις την αξιοπρέπειά σου, όσο κι αν ταπεινωθείς. Με

την ταπείνωση εξυψώνεται αφάνταστα η δόξα σου. Αυτή,
η ταπείνωση, είναι η “πύλη” της Βασιλείας των Ουρανών».
(Ε.Π.Ε. 11, 569-571).
Αν η ταπείνωση οδηγεί πράγματι στο «Ποτήριον της
ζωής», καθώς αποφαίνεται σύσσωμη η χορεία των αγίων,
η κατάκτησή της ανταποκρίνεται, ακριβώς και «κατεξοχήν», στο ζητούμενο του ανθρώπου! Πραγματική ταπείνωση απέναντι στον Θεό εξυψώνει τον άνθρωπο στο θεϊκό επίπεδο (Πέτρου Α΄, κεφ. Ε΄, 68). Αποτέλεσμα είναι η
μείωση του κακού στο ελάχιστο με «αναχαίτιση» του «άρχοντος του κόσμου τούτου» (Ιω. ΙΒ΄, 31).
Β. Για τον «αθλούμενο» προέχει, άρα, η «γνωριμία»
με τον «Αθλοθέτη» και η ταύτιση μαζί Του, καθώς Εκείνος ταυτίστηκε μαζί μας! Λαμβάνοντας σάρκα και μορφή τέλειου ανθρώπου, όρισε να μεταλαμβάνουμε αυτή
τη θεανθρώπινη, δική Του, Σάρκα, «εν Μυστηρίω». Έτσι,
κατά την ώρα του Μυστικού Δείπνου, στο Υπερώον, παραδίδει στους Αποστόλους και Ευαγγελιστές την Παρακαταθήκη λέγοντας: «λάβετε φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου» και: «πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα
μου» (Ματθ. ΚΣΤ΄, 26, Λουκά ΚΒ΄, 19). Ήδη, είχε προαναγγείλει το γεγονός, μιλώντας στη Συναγωγή της Καπερναούμ, ως εξής: «Ἐγώ εἰμί ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς, ὁ ἐκ τοῦ
Οὐρανοῦ καταβάς. Ἄν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. Καί ὁ ἄρτος δε ὅν ἐγώ δώσω ἡ σάρξ
μου ἐστίν, ἥν ἐγώ δώσω, ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς» (Ιωάννη ΣΤ΄, 51-52). Η αντίδραση ήταν άμεση και σκληρή καθώς ξέσπασε διαμάχη μεταξύ των ακροατών. «Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν;» (όπ.π., στ.
53). Δέχτηκαν όμως κατηγορηματική απάντηση: «Ἀμήν
λέγω ὑμῖν, ἐάν μὴ φάγητε τήν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα οὐκ ἔχετε ζωήν ἐν ἑαυτοῖς»
(όπ.π., στ. 54). Αλλά και από την πλευρά των μαθητών
ακούστηκε: «σκληρός ὁ λόγος οὗτος». Ήλθε όμως αυστηρότατη η απάντηση: «μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν;» Τότε παρεμβαίνει ο Πέτρος: «Κύριε πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; Ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις» (όπ.π., στ. 69). Κι εδώ
έρχεται η απάντηση της πίστεως ως η αναγκαία προϋ-
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πόθεση «μετοχής» στο «κατεξοχήν» Δείπνο της Αγάπης.
Η Εκκλησία, έχοντας όπλα ακαταμάχητα τη Συγχώρηση, την Εξομολόγηση, τη Μετάνοια του αμαρτωλού,
τη Θεία Λατρεία, καταρτίζει τα μέλη προσκαλώντας «ένα
έκαστο» με το όνομά του! Προτείνει ένα Δείπνο «άλλης
τάξεως», διαφορετικού νοήματος και σκοπού. Προτεραιότητες, εύνοια και διακρίσεις δεν έχουν θέση! Ο «μόσχος
πολύς, οὐδείς ἐξέλθῃ πεινῶν», σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ουδείς λοιπόν φόβος ή ανησυχία για τους συνδαιτυμόνες. Αντιθέτως θλίψη και ανησυχία διαπερνούν
τον Οικοδεσπότη όπως μαρτυρεί η «οργισμένη» εντολή
Του και ο τόνος της φωνής προς τον Υπηρέτη, προστάζοντας: «Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατεῖας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλούς καὶ τυφλούς εἰσήγαγε ὧδε» (Λουκά ΙΔ΄, 21-22). Η εντολή φυσικά αναφέρεται σε όλους τους εμπερίστατους, ναρκομανείς, αλκοολικούς, ομοφυλόφιλους, τελώνες, πόρνες όλων
των εποχών. Εξαιρούνται μόνο οι άγιοι και οι μάρτυρες,
οι ομολογητές και οι μετανοούντες. Για τους ζώντες «άχρι
της ώρας», ισχύει πάντα η αποκαλυπτική μαρτυρία του
Αποστόλου Παύλου ότι: «ημείς οι ζώντες οι περιλειπόμενοι, άμα συν αυτοίς, αρπαγησόμεθα εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα…» (Α΄ Θεσ. Δ΄, 17). Μέχρι την
ώρα εκείνη, τη θνητή ζωή μας συνέχουν η αμαρτωλότητα και φυσικά η ενοχή των ατομικών αμαρτημάτων. Προέχει πάντα η μετάνοια ως άγρυπνη ελπίδα και η νοσταλγία
της λύτρωσης και της καταλλαγής! Παράλληλα η τραυματική εμπειρία της εικόνας (μας) σε σχέση με τον άλλο
και πρώτα η αναμέτρηση του υποκειμένου προς την υπέρμετρη, υπερκείμενη, θεία Δωρεά. Η κατάφαση σ’ Εκείνον
που σε ελευθερώνει προσφέροντας «λύτρον» το Αίμα Του!
Αίμα Πάθους «μανικού», της Αγάπης, που δεν έσβησε στον
Τάφο ούτε αρκέστηκε στην Ανάσταση! Αλλά «κατῆλθε
μέχρις Ἅδου Ταμιείων», «ἐν ὧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασι κηρύξας τῇ τοῦ θεοῦ Μακροθυμίᾳ», επιμαρτυρεί κορυφαίος Απόστολος (Α΄ πετ. Γ΄ 20).
Γ. Οι επόμενες σκέψεις αντί , δυστυχώς, να εκπέμπουν
αισιοδοξία, αν όχι ένα μήνυμα χαράς, προσγειώνονται αναγκαστικά στην ήδη βιούμενη «ζοφώδη» πραγματικότητα!
Οι όποιες εκτιμήσεις και τρόποι «ανάγνωσης» της σημερινής κοινωνίας του ρευστού «κοσμοειδώλου» της δεν κρύβουν κάποιες οδυνηρές αλήθειες όπου θίγονται «δρώμενα» και δράστες αλλά και εμπειρίες οδυνηρές και συνέπειες, σε έκταση και σε βάθος! Η αίσθηση κατ’ αρχάς μιας

«υστέρησης» της εσωτερικής ελευθερίας στον Έλληνα πολίτη, συγχρόνως με την «έκρηξη» φαινομένων «αποχαλίνωσης» ορμών και ενστίκτων, σηματοδοτούν βαθύτερες
αιτίες με φανερές επιπτώσεις στην καθημερινότητα. Η επιδείνωση της ποιότητας ζωής, όχι άσχετη με το ψυχοφθόρο άγχος της βιωσιμότητας. Η κορύφωση του εμπορευματισμού και η παντοδυναμία της νομισματικής «ισχύος» εις
βάρος των ηθικών και των πνευματικών αξιών! Ο «εκμαυλισμός» των πολιτών, μεθοδευμένος συχνά από το κράτος, και επιπλέον τα φαινόμενα εκφυλισμού του κοινωνικού σώματος, αντανακλώνται στην άσκηση της δημοκρατικής λειτουργίας με θύματα νόμους και θεσμούς! Στρεβλώσεις στο πολιτικό και το εκπαιδευτικό σύστημα, παλαιότερες και νεότερες, προκαλούν εντάσεις και εξάρσεις
της παραβατικότητας, της ασέβειας, του κυνισμού των
ημερών μας! Οι διαβρώσεις στην παραδοσιακή οικογένεια
και τη γονιμότητα, την ανατροφή των νέων μελών, πράγματι συγκλονίζουν! Η απώλεια ενότητας και συνείδησης
του πολίτη, ως μέλους μιας «έννομης» κοινωνίας, πιο απλά,
η αδιάφορη στάση, ηθελημένη ή όχι, αφυπνίζει ροπές λανθάνουσας εκτροπής με οδυνηρά απρόβλεπτη εξέλιξη! Προπάντων, η «έμμονη» ιδέα περαιτέρω μείωσης της Εκκλησίας, ηθικής αλλά και υλικής, πιο έντονης τώρα από ποτέ,
ο ύποπτος «τρόπος», τα «παίγνια» εις βάρος Της προκαλούν απογοήτευση και κλίμα διωγμού! Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου φίλος κ. Ευγένιος, σε
άρθρο του με θέμα «Η Εκκλησία υπό διωγμόν», επιβεβαιώνει «του λόγου το αληθές». Ισχύει, ξανά και απροσδόκητα, η ρήση, έστω σε προσαρμογή, ότι: «αἱ ἀλώπεκες φωλεούς ἔχουσι… ὁ δὲ υἱός τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ» (Λουκά Θ΄, στ. 68).
Σήμερα, «αλώπεκες» ανθρώπων όχι μόνο αρνούνται το
Πρόσωπο του Χριστού αλλά το εξισώνουν με οποιονδήποτε θρησκευτικό ηγέτη και αιρεσιάρχη! Στόχος, η αλλοίωση
του ορθόδοξου χαρακτήρα του ενιαίου ελληνικoύ πολιτισμού, με ισοπέδωση δομών, αξιών και συμβόλων! Διώκτες,
όχι με τις προσταγές αυτοκρατόρων, μάλλον δε συνειδητοί «απόγονοι» των… Γαδαρηνών, μεθοδεύουν «φυγή» του
Ιησού από τη «χώρα τους» (Λουκά Η΄, 26-37). Γνωρίζοντας
ότι η παρουσία Του εξουδετερώνει «τον άρχοντα του αιώνος τούτου» (Ιω. ΙΒ΄, 31), «πλανώντες και πλανώμενοι»,
ουσιαστικά ανίδεοι, «αρπάχτηκαν» σε παγίδα! Είναι η αγανάκτηση του Οικοδεσπότη, η παραίτηση από το Μυστήριο της Αγάπης, η άρνηση του «Ποτηρίου της Ζωής»! 

Ε ΝΗ ΜΕΡΩΣΗ
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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Tο «καλαμάκι»

(ένα πικρό παραμύθι της κράτησης)
Του Γιάννη Σ. Ιωαννίδη, Ψυχολόγου Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού ΙΙ

Μ

ια φορά κι έναν καιρό, όταν το νερό της βροχής αργοκυλούσε μέσα στο ποτάμι της ζωής, από την κορυφή του βουνού μέχρι τη θάλασσα, είδε μια μέρα δίπλα
του ένα καλάμι. Ένα μικρό καλάμι. Ένα καλαμάκι.
«Καλημέρα, καλαμάκι. Τι κάνεις εδώ;» το ρώτησε το νερό.
«Είμαι καλά γιατί σε πίνω», του είπε το καλαμάκι.
«Και εγώ είμαι καλά γιατί σε ποτίζω, και θα σε ποτίζω
για μια ζωή», του απάντησε το νερό…
Και ο καιρός περνούσε, και το νερό κυλούσε, και το καλαμάκι μεγάλωνε, ώσπου μια μέρα το νερό της βροχής σταμάτησε να τρέχει μέσα στο ποτάμι της ζωής.
Το καλαμάκι σήκωσε απορημένο τα μεγάλα πράσινα
φύλλα του, κοίταξε τον αέρα στα μάτια και τον ρώτησε:
«Αέρα, πού πήγε το νερό;»
«Το νερό έγινε χιόνι και είναι φυλακισμένο στην κορυφή του βουνού», του είπε ο αέρας.
«Και τι θα κάνουμε τώρα;» ρώτησε ανήσυχο το καλαμάκι.
«Τίποτα. Θα περιμένουμε τον ήλιο της Άνοιξης να έρθει από την ανατολή, για να φιλήσει με τα ζεστά του χείλη
το χιόνι. Τότε, το χιόνι θα ξαναγίνει νερό και θα ξανακυλήσει κοντά σου…»
Το καλαμάκι άφησε τα φύλλα του στην αγκαλιά του
αέρα, τον κοίταξε στα μάτια και του είπε: «Αέρα, πες στο
νερό ότι εγώ θα είμαι εδώ, όρθιο, και θα το περιμένω».
Άνοιξη του 2009: Πέρασαν δέκα ολόκληρα χρόνια από
τότε που προσπάθησα, μέσα από την αλληγορία του παραβολικού μύθου, να ορίσω, ως ψυχολόγος της φυλακής,
τα «δεινά του εγκλεισμού».
Φυλακή: Ο ανέστιος τόπος της ανθρώπινης ύπαρξης.
Όταν η βαθμιαία ιδρυματοποίηση των κρατούμενων γονέων υπονομεύει την ικανότητά τους να προετοιμάσουν
την επάνοδό τους στην κανονική ζωή, τότε οι άνθρωποι
της φυλακής πρέπει να τους δείξουν «δρόμους και τρόπους»
για να «στείλουν» τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής τους πράξης στις αυλές των σπιτιών τους, εκεί όπου
τα «καλαμάκια» τους είναι όρθια και τους περιμένουν.
Κρατούμενοι γονείς: Δύο αδρανοποιημένες και ξεθωριασμένες «ταυτότητες ζωής» που πίσω από τα κρύα κάγκελα των κελιών τους προετοιμάζουν στωικά την «επιστροφή» τους στον αληθινό εαυτό τους και την παιδαγωγική τους αποστολή. Η φυλακισμένη πατρότητα και η φυλακισμένη μητρότητα. Οι γονεϊκές απουσίες που τραυματίζουν και στιγματίζουν αθώες παιδικές παρουσίες που
προσπαθούν να διαχειριστούν, μέσα από την αινιγματική

σιωπή τους, τους συναισθηματικούς δεσμούς με τους κρατούμενους γονείς τους στους «αλλότριους» χώρους των
Επισκεπτηρίων των Καταστημάτων Κράτησης.
Παιδιά κρατούμενων γονέων: Τα παιδιά του ξαφνικού αποχωρισμού και της παιδαγωγικής απουσίας. Αν η
πατρότητα και η μητρότητα είναι τρόπος ζωής και η παρουσία ενός παιδιού η «φλεγομένη» βάτος, που προεικονίζει την ενυπόστατη ελπίδα μας, τότε οφείλουμε να την
προσεγγίσουμε υπεύθυνα και σοβαρά, βγάζοντας τα «παπούτσια» μας. Όλοι! Από τον «νομικό πολιτισμό» μέχρι
τη γιαγιά και τον παππού που ξαναγίνονται μάνα και πατέρας για να σηκώσουν στους ώμους τους το βάρος και
τις ευθύνες των κρατούμενων παιδιών τους και να αυξήσουν, με τον καθαρό παιδαγωγικό τους τρόπο, την ψυχική ανθεκτικότητα των εγγονών τους.
Άνθρωποι: «Εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς με». Μόνο όταν κατανοήσουμε ότι η ψυχολογική στήριξη των
κρατουμένων αποτελεί ένα από τα έξι κριτήρια του Ουρανού για να «εισέλθουμε ως δούλοι αγαθοί εις την χαράν του Κυρίου μας», θα σηκώσουμε το κεφάλι μας ψηλά και θα ακολουθήσουμε το αστέρι που δείχνει τον τόπο της δοκιμασίας του «ελάχιστου» αδελφού μας. Τότε,
μέσα από το ήρεμο και κατανοητικό κλίμα της δοτικής
επικοινωνίας, θα μάθουμε από τον κρατούμενο ότι είμαστε και εμείς πρωταγωνιστές της σωφρονιστικής του προσπάθειας. Είναι αλήθεια ζωής ότι η στέρηση γεννάει σοφία και ο πόνος μάθηση. Ο άνθρωπος που του λείπουν
τα παιδιά του και το σπίτι του θα ζητάει πάντα… Άνθρωπο, γιατί «η στατική πορεία» της επανόδου γίνεται πιο
«εύκολη» μόνο όταν φωτίζεται από την ταπεινή και δοτική διάθεση των απλών και αθόρυβων επισκεπτών της
φυλακής.
Άνοιξη του 2019: Σήμερα ένα μικρό παιδί δεν πήγε
στο σχολείο. Το κράτησε η γιαγιά του στο σπίτι για να
επισκεφθούν τον πατέρα του στη φυλακή. Μετά την επίσκεψη, και την επιστροφή τους στο σπίτι, ο μικρός θα
ακουμπήσει προσεκτικά πάνω στο άδειο οικογενειακό
τραπέζι τα «δώρα» του πατέρα του: το μειωμένο άγχος
του για την τύχη του πατέρα του, τις μειωμένες ενοχές
του για τη φυλάκιση του πατέρα του και τη μειωμένη
αποστασιοποίησή του από τον πατέρα του. Το μικρό
άσπρο μαντιλάκι, με την «υπομονή» δεμένη κόμπο στην
άκρη του, που σφίγγει στο δεξί του χέρι, είναι το δικό
μας «δώρο» και θέλει να μας πει «ευχαριστώ».
«Καλή κοινωνία», πατέρα… 
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Ο Γιάννης Σ. Ιωαννίδης, μικρασιατικής καταγωγής, έγγαμος
και πατέρας δύο αγοριών, γεννήθηκε στη Γαστούνη της Ηλείας
το 1953. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του, στις Εκκλησιαστικές Σχολές Κορίνθου και Τήνου, και στη Σχολή Ιερατικών Σπου-

δών, φοίτησε με υποτροφία στη Σχολή Ψυχολογίας του Σαλεζιανού Πανεπιστημίου της Ρώμης. Εργάζεται ως ψυχολόγος υπηρετώντας τον άνθρωπο και ξεκουράζεται «ταξιδεύοντας» με τους
οκτώ καθαρούς ήχους του Θεού.

ΔΙΗΓΗΜΑ

«ΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΠΛΕΙΝ ΕΣ ΚΟΡΙΝΘΟΝ»
Του Αργύρη Τσιχλιά

Α

ΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, το καΐκι που είχαν μισιακό ο Ντουλοκώστας με τον Θανάση τον Μπαλαούρα, φορτωμένο μέχρι τα μπούνια λιοκόκκι, περίμενε μέρες τώρα
αραγμένο αρόδο στο λιμάνι της Αντίκυρας, μπροστά στον
μύλο του Ιερεμία, να σπάσει ο μαΐστρος, να μπονατσάρει
ο καιρός, για να σαλπάρει για Κόρινθο, την πατρίδα του
Βελλεροφόντη, του Περίανδρου και της Λαΐδας, όπου θα
ξεφόρτωνε. Ο μαΐστρος όμως, παρότι δεν είναι μακρόπνοος αέρας, δεν κρατάει δηλαδή πολλές μέρες, όπως ο
βοριάς, αυτή τη φορά το παράκανε, δεν έλεγε να κόψει·
βέβαια μπορεί πότε πότε να το γύριζε στον γαρμπή ή στον
πουνέντε, για μας όμως, το πλήρωμα του καϊκιού, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Καθόμασταν στη στεριά άπρακτοι
και περιμέναμε, ανήμποροι να αντιδράσουμε, υπομένοντας στωικά τη μοίρα μας. Και ήταν η εποχή που στην
Αντίκυρα τα έφερναν δύσκολα βόλτα, πολύ δύσκολα. Αναψαριά κι αναδουλειά χωρίς προηγούμενο… οι τράτες
έγδερναν τη θάλασσα και δεν έβγαζαν ψάρια ούτε για τα
πετρέλαια. Το ίδιο και τα δίχτυα, ούτε λέπι! Τα βερεσέδια
στα μπακαλοτέφτερα ανέβαιναν, οι τρατολόγοι έκλαιγαν
τη μοίρα τους και όλοι αναζητούσαν ένα σίγουρο μεροκάματο στη στεριά. Πού όμως να το κάμουν; Πουθενά!
Οι άντρες στην Αντίκυρα όμως τότε μόνο έναν δρόμο
είχαν στη ζωή τους, τον δρόμο της θάλασσας, και τον
έπαιρναν γιατί αυτό ήταν το ριζικό τους. Άλλωστε, των
περισσότερων οι πατεράδες και οι παππούδες από τη θάλασσα είχαν έρθει στην Αντίκυρα. Έγιναν γαμπροί της Δεσφίνας κι έμειναν∙ γι’ αυτό και οι Δεσφινιώτες τους αποκαλούσαν περιπαικτικά «μαζώματα»! «Μάζωμα» βέβαια
ήμουνα κι εγώ, αφού ο παππούς μου ο γερο-Ποσειδώνας,
όπως τον φώναζαν Αντικυραίοι και Γαλαξιδιώτες, αναγνωρίζοντας έτσι τη ναυτοσύνη του, είχε έλθει στο χωριό
από τα Βουρλά της Μ. Ασίας, πριν από τη Μικρασιατική
Καταστροφή. Παντρεύτηκε τη γιαγιά μου, Δεσφινιώτισσα κι αυτή, και έμεινε.
Ο Ντουλοκώστας, ο καπετάνιος του καϊκιού, ήταν
έμπειρος ναυτικός και γνώριζε τους κινδύνους της θάλασσας. Είχε χάσει τον μικρό του αδελφό τον Γιώργη σε
ναυάγιο με μαΐστρο το 1948 στον Κορινθιακό και το 1944
είχε ναυαγήσει κι ο ίδιος. Γι’ αυτό και ήταν πάρα πολύ προ-

σεκτικός στις αποφάσεις του. Τότε ασφαλής πρόβλεψη
του καιρού ήταν αδύνατη. Παρά ταύτα όμως, όλες τις νύχτες που ο Άγιος Νικόλαος παρέμενε αραγμένος, ο ίδιος
πήγαινε στην παραλία του Μπαλντά, λίγο έξω από την
Αντίκυρα, να αφουγκρασθεί την ερεστία, να οσμιστεί τον
πελαγίσιο αέρα, να προεκτιμήσει, κατά το δυνατόν, τι καιρό θα ’κανε τη νύχτα και να αποφασίσει εάν θα σαλπάραμε ή όχι και πότε. Κι εμένα κάθε πρωί με ρωτούσε ειρωνικά ο κ. λιμενοσταθμάρχης που ήταν και γείτονας: «Δε σαλπάρατε ακόμη για Κόρινθο, κύριε Αργύρη;» Κι εγώ του
απαντούσα: «Ου παντός πλειν ες Κόρινθον, κύριε λιμενάρχα!» Αφού είδε και απόειδε ο μπάρμπας μου ο Ντουλοκώστας περιμένοντας, τελικά τη δέκατη νύχτα της αναμονής αποφάσισε: σαλπάρουμε. Και τολμήσαμε να σαλπάρουμε μια θεοσκότεινη και άγρια χειμωνιάτικη νύχτα.
Οι ναυτικοί είναι γενναίοι άντρες και συνηθισμένοι στους
κινδύνους και στην ιδέα του θανάτου, άνθρωποι της ανάγκης. Πώς αλλιώς να κάνουν όταν δεν έχουν εναλλακτικές λύσεις; Οι τρεις από το πλήρωμα στο βιράρισμα της
άγκυρας δυνατά και με τέμπο: «Εεεε, οπ». Μπροστά ο
Ντουλοκώστας, πίσω ο Παρασκευάς ο Χονδρομιχάλης,
«μάζωμα» κι αυτός από το Γαλαξίδι, και τελευταίος εγώ
να μαζεύω τα μπόσκα. Και ο τέταρτος του πληρώματος,
ο Μπάμπης ο Μπαλαούρας, στη μηχανή. Πήραμε επάνω
την άγκυρα και μετά ο καθένας στο πόστο του. Στο τιμό-

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

της Εκκλησιαστικής Σχολής και του Εκκλησιαστικού Λυκείου Κορίνθου

νι ο Ντουλοκώστας, δίπλα του εγώ, πλώρα ο Παρασκευάς
ντουκιάριζε τα σχοινιά. Ο καπετάνιος με τα θαλασσινά
του μάτια προσπαθούσε να αραιώσει το σκοτάδι για να
δει αν ανοιχτά φυσάει μαΐστρος και τι ένταση έχει. Καλού
κακού όμως κρατήθηκε σοφράνο, σχεδόν με τη Λυκοποριά∙ κι αυτό γιατί έκανε πρόβλεψη ότι μπορεί να κινήσει
μαΐστρο. Οπότε θα πηγαίναμε πρύμα στην Κόρινθο, αν
πηγαίναμε βέβαια.
Μόλις περάσαμε τον κάβο του Αϊ-Πάγκαλου και βγήκαμε στο μπουγάζι, μας ήρθαν οι πρώτες ριπές του ανέμου, τα πρώτα φύλλα∙ κι ύστερα αμέσως τα πρώτα κύματα που έσκασαν με ορμή στη δεξιά μάσκα του καϊκιού και
μας λαντούρισαν. Το καΐκι άρχισε να ποντζάρει επικίνδυνα∙ ο μαΐστρος είχε μπουκάρει άγριος, τα ξάρτια σφύριζαν
απόκοσμα∙ το καΐκι έτρεμε σύγκορμο. Το τρίτο κύμα μάς
άρπαξε από την κουβέρτα ένα μπουγέλο και τη γριά φουφού. Ο Παρασκευάς αρπάχτηκε από το άλμπουρο για να
μην εκτιναχτεί με το πόντζι στη θάλασσα, ο Μπάμπης
έκλεισε το σκέπαστρο του ταμπουκιού της μηχανής για
να μην πέσει καμιά θάλασσα μέσα και μας τη σβήσει, οπότε γράψε αλίμονο. Εγώ κρατήθηκα από τον πρυμιό παπά
και το παραπέτο και ο μπάρμπας μου ο Κώστας ο Ντούλας τράβηξε με δύναμη δεξιά το δοιάκι και το καΐκι πρύμησε με πλώρη προς την Κόρινθο. Ευτυχώς πρόλαβε, γιατί λίγο αν αργούσε θα μας πλάγιαζε, και έτσι όπως ήμαστε βαρυφορτωμένοι, θα πηγαίναμε σίγουρα στον πάτο.
Ο Άγιος Νικόλαος ισορρόπησε∙ αντί να ποντζάρει επικίνδυνα σαν μεθυσμένος ξενύχτης, σκαμπανέβαζε σαν τον
μπαρμπα-Γιώργο στον μπερντέ του Καραγκιόζη. Ευτυχώς
ήταν γερό σκαρί, καλοτάξιδο και νέο, πάσαρας γαλαξιδιώτικος κεφαλωμένος με μπαστούνι. Τον είχε ναυπηγήσει ένας
από τους καλύτερους καραβομαραγκούς του Γαλαξιδίου,
ο γερο-Τσαμπακούρος, μπροστά στον μόλο του Ζέρβα. Είχε όμως και καλό καπετάνιο και άξιο πλήρωμα!
Τα κύματα τώρα σκάζανε ελαφρά στην πρύμη και έδειχναν να αφρίζουν απ’ το κακό τους γιατί δε μας προλάβαιναν όπως ήθελαν! Έπρεπε με κάθε τρόπο να αυξήσουμε την
ταχύτητα του καϊκιού, που έκανε δεν έκανε επτά μίλια την
ώρα. Ο Μπάμπης άνοιξε τις στροφές της μηχανής, το κυνηγητό όμως με τα κύματα συνεχιζόταν και ο κίνδυνος να
μας καθίσει κανένα στην πρύμη ήταν υπαρκτός. Γι’ αυτό
αποφασίσαμε να κάνουμε το πανί, έστω και πνιχτό, μουδαρισμένο, όπως λένε οι ναυτικοί∙ θα μας βοηθούσε αποτελεσματικά. Έτσι, ο Μπάμπης ο Μπαλαούρας βγήκε απ’ το
ταμπούκιο της μηχανής, πήγε δίπλα στο άλμπουρο και αφού
έλυσε το μαντάρι, μαζί με τον Παρασκευά τον Χονδρομιχάλη, άρχισαν να βιράρουν την αντένα μέχρι τον σταυρό.
Εγώ την ίδια ώρα τους φώτιζα με έναν νυσταγμένο φακό
για να διευκολύνω τις κινήσεις τους και να ιδούν αν είναι
όλα νέτα. Αφού τσιμάραμε το πανί, εγώ πήρα το σχοινί της
σκότας, το έφερα πρύμα και το έδωσα στον μπάρμπα μου
τον Κώστα. Αυτός, αφού πήρε όλα τα μπόσκα και σόκιαρε
η ράντα, έφερε μεντζοβόλτα στον αριστερό πρυμιό παπά
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το σχοινί του φλόκου και κράτησε κόντρα την άκρη του· το
πανί που ήταν ράντα και κομμένο στα μέτρα του καϊκιού
και τις αναλογίες του από τους παλιούς καπετάνιους, τον
γερο-Γεράσιμο Αρκούδη και τον Νίκο Ιερεμία, γέμισε αέρα. Τότε έτριξαν η αντένα και το άλμπουρο αλλά άντεξαν.
Το σκάφος ανάσανε στην κυριολεξία. Σαν να το τράβηξε
ένα αόρατο τιτάνιο χέρι προς τα επάνω∙ ήταν το χέρι του
Αιόλου∙ κερδίσαμε έξαλα δέκα πόντους τουλάχιστο. Η ταχύτητά του αυξήθηκε εντυπωσιακά και απέκτησε καλύτερη ευστάθεια. Αναθαρρήσαμε∙ η αγωνία μας μετατράπηκε
σε αισιοδοξία. Πάνω από τον Ελικώνα, εν τω μεταξύ, φάνηκε ο Αυγερινός∙ σε λίγο ξημέρωνε, μια άλλη μέρα άρχιζε
για μας. Ο γιγαντιαίος φάρος του Αγριλιού μάς φώτιζε την
πορεία και μας έγνεφε θαρρείς φιλικά. Προς τα μέσα, προς
την Κόρινθο να πάτε, εκεί έχει σίγουρο λιμάνι∙ μην έρθετε
πάνω μου, έχει βράχια και ξέρες.
Ο Μπάμπης ο Μπαλαούρας, που δεν έχανε ποτέ την
ψυχραιμία και το χιούμορ του, ο κόσμος να χαλάσει, είχε
βγάλει το κεφάλι του έξω από το ταμπούκιο της μηχανής
και σιγοτραγουδούσε με τη βραχνή φωνή του φάλτσα:
«Θάλασσα, π’ όλα τα νερά και τα ποτάμια πίνεις κι από τα
παλικάρια μας κανένα δεν αφήνεις. Έγια μόλα, έγια λέσα,
άντε, θάλασσα μπαμπέσα…» Να πάρει η ευχή, να πάρει,
λέω μέσα μου, τραγούδι που βρήκε να τραγουδήσει τέτοια ώρα! Και σε τι συνειρμούς μάς στέλνει! Σε όλα τα
ναυάγια της Αντίκυρας και τους πνιγμένους! Τον μπάρμπα μου τον Γιώργη τον Ντούλα, αδελφό του Κώστα, τον
Παρασκευά τον Πάνο, τον κουμπάρο του πατέρα μου
Οδυσσέα τον Πάνο, τον γαμπρό του Μπαχλιτζανάκη, τον
ξάδελφό μου τον Νίκο τον Μπαλαμπό και άλλους. Χάθηκε να πει καμιά εωθινή προσευχή; Κάποιο εξαποστειλάριο από την ακολουθία του όρθρου ή κανέναν ψαλμό από
την ακολουθία των ωρών; Και εγώ για αντίποινα άρχισα
τους ψαλμούς του Δαβίδ για την περίσταση: «Σώσον με
ο Θεός ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου… μη με καταποντισάτω καταιγίς θαλάσσης, μηδέ καταπιέτω με βυθός… ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε…»
Η ώρα πέρασε∙ ο ήλιος πρόβαλε φιλικός και ελπιδοφόρος ανάμεσα στον Κιθαιρώνα και τα Γεράνεια όρη.
Μπροστά μας διαγράφηκε ο όγκος του Ακροκορίνθου και
δεξιά μας τα Μοραΐτικα βουνά, η Τζήρια και ο Χελμός.
Μου ’ρθε κι εμένα τότε να τραγουδήσω το δημοτικό τραγούδι «πού ήσουν, Γκόλφω, κι άργησες…», αλλά δε μου
’βγαινε. Ο μαΐστρος είχε πέσει αρκετά. Μόλις περάσαμε
τον κυματοθραύστη του Αναξαγόρα, μαϊνάραμε το πανί
και αράξαμε πλαγιοδετώντας. Τα φορτηγά περίμεναν στο
μουράγιο. Τι φορτηγά δηλαδή, κάτι σαράβαλα που ο Θεός
να τα έκανε αυτοκίνητα!
Άρχισε η εκφόρτωση. Ο Παρασκευάς στο φτυάρι και
στο σάκιασμα, τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, πλοίαρχος, μηχανικός, μούτσος, με τη σειρά στη μεταφορά από
το καΐκι στα φορτηγά αυτοκίνητα. Δεν υπήρχε μέχρι τότε σωματείο λιμενεργατών στην Κόρινθο για να διεκδι-
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κήσει το μεταφορικό έργο, αλλά και να υπήρχε, πάλι μόνοι μας θα ξεφορτώναμε, γιατί, εδώ που τα λέμε, ποιος θα
ήθελε να κάνει αυτή τη χαμαλοδουλειά αντί πινακίου φακής, αφού δεν υπήρχαν περιθώρια υψηλών αμοιβών; Φορέσαμε λοιπόν από ένα τσουβάλι άδειο στο κεφάλι μας,
αφού βάλαμε τη μια πλευρά μέσα στην άλλη για να μην
περνάει το λιοκόκκι στο κορμί μας, και αρχίσαμε. Μοιάζαμε λίγο με λερά μέλη της Κου Κλουξ Κλαν∙ εγώ δε περισσότερο γιατί είχα σκεπάσει καλά το πρόσωπό μου, έτσι
που να μη με αναγνωρίζουν εύκολα. Και ο λόγος; Είχα
πρόσφατα τελειώσει το Γυμνάσιο της Κορίνθου και έκανα όνειρα για σπουδές και τα τοιαύτα… Δεν ήθελα με κανέναν τρόπο να με δουν «χαμάλη» οι συμμαθητές μου στο
γυμνάσιο, και κυρίως οι συμμαθήτριές μου.
Στο εικοστό τσουβάλι, έτσι όπως ήμουνα και λίγο άμαθος, κωλοκάθισα από το βάρος, ξανασηκώθηκα όμως∙ τα
τσουβάλια ήταν μεγάλα, τρίριγα, κι έτσι γινόταν η παράδοση. Ο Παρασκευάς όμως ήταν ειδικός στο σάκιασμα
και στο φόρτωμα∙ τα εκατό τσουβάλια μπορούσε να τα
κάνει εκατόν πενήντα και να μην πάρει κανένας είδηση!
Γι’ αυτό κράταγε άλλωστε σταθερά αυτό το πόστο. Το κωλοκάθισμά μου έπεσε στο έμπειρο μάτι του μπάρμπα μου
του Κώστα του Ντούλα, ο οποίος μου ’δειχνε πάντοτε την
προστατευτική του διάθεση με ποικίλους τρόπους: «Πέταξε το τσουβάλι», μου λέει, «απόστασες∙ κάθισε λίγο να
ξαποστάσεις. Πάρε κι αυτά τα λεφτά, μια και ξέρεις τα κατατόπια της Κορίνθου, αφού μεγάλωσες εδώ, και πήγαινε ν’ αγοράσεις ένα χαρανί και τίποτε να φάμε γιατί πεινάσαμε». Πήρα τα χρήματα, αλλά δίστασα να ξεκινήσω.
Πώς να περάσω τον Φλοίσβο και να μπω μέσα στην Κόρινθο με τα ρούχα που φορούσα και ήμουνα σαν λιτρουβιάρης; Και αν έπεφτα πάνω σε καμιά συμμαθήτριά μου;
Την Αγγελική, την Πόπη, τη Μαρία; Τι χαμπάρια, μάστορα; Γι’ αυτό γύρισα πίσω στο καΐκι, πήρα μια παλιοτραγιάσκα του Παρασκευά, την έχωσα βαθιά στο κεφάλι μου,
φόρεσα κι ένα σακάκι της ΟΥΝΤΡΑ που μας το είχαν χορηγήσει όταν ήμαστε ανταρτόπληκτοι στην Κόρινθο το
1948, σήκωσα τον γιακά ψηλά και έτσι καμουφλαρισμένος ξεκίνησα. Και να τότε μπροστά μου η από μηχανής

θεά, η θεία μου η Ηρώ! Ερχόταν από τον Φλοίσβο προς
την παραλία και κρατούσε ένα χαρτί στο χέρι της∙ με τα
μάτια της ανίχνευε τη θάλασσα και το μουράγιο σαν κάτι να αναζητούσε. Την πλησίασα και τη χαιρέτησα: «Γεια
σου, θεία Ηρώ, πώς από δω;» Στην αρχή δε με γνώρισε και
διέκρινα κάποια έκπληξη στα μάτια της, που είναι τόσο
εκφραστικά. Όταν όμως με αναγνώρισε, με τον αυθορμητισμό που τη διακρίνει, με αγκάλιασε χωρίς να υπολογίσει τη λιγδιασμένη αμφίεσή μου και με φίλησε αμφίπλευρα. «Μανάρι μου», μου λέει, αυτή ήταν η αγαπημένη της
έκφραση, «πότε ήρθες; Με ποιον ήρθες;» κ.λπ. κ.λπ. Της
απαντώ: «Με τον Κώστα τον Ντούλα και τον Μπάμπη τον
Μπαλαούρα». Και τη ρωτάω με τη σειρά μου: «Εσύ τι ψάχνεις στην παραλία;» «Να», μου λέει δείχνοντας το χαρτί
που κρατούσε στα χέρια της, «ο θείος Θανάσης ο Μπαλαούρας μου ’στειλε στην Εισαγγελία αυτό το τηλεγράφημα και ανησύχησα όταν το διάβασα∙ γι’ αυτό κατέβηκα στο λιμάνι, να μάθω τι συμβαίνει». Πήρα το τηλεγράφημα από τα χέρια της θείας μου και διάβασα: «Ηρώ Γκιγκέλου, υπάλληλον Εισαγγελίας Κορίνθου. Παρακαλώ
να μας γνωρίσετε εάν πετρελαιοκίνητον σκάφος Άγιος Νικόλαος, νηολογίου Πατρών 747, αφίχθη εις Κόρινθον.
Στοπ. Απάντηση πληρωμένη. Υπογραφή Αθανάσιος Βαλαούρας, πρόεδρος της κοινότητος Αντικύρας». Απόρησα κι εγώ με το περιεχόμενο. «Από πού», λέω, «έμαθε ο
μπαρμπα-Θανάσης ότι κινδυνέψαμε κι έστειλε τηλεγράφημα; Άλλωστε γνωστό είναι στους παροικούντας την Ιερουσαλήμ ότι οι ναυτικοί ζουν επικινδύνως».
Σήκωσα τα μάτια μου και ρωτάω τη θεία: «Εσύ τι σκέπτεσαι, θεία, να απαντήσεις;» «Δεν ξέρω», μου λέει, «περιμένω από σένα να μου πεις». Και τότε εγώ της λέω σαρκάζοντας: «Θεία, να στείλεις την εξής απάντηση: Πετρελαιοκίνητον σκάφος Άγιος Νικόλαος, νηολογίου Πατρών,
εβυθίσθη αύτανδρον ανοιχτά του ακρωτηρίου Ηραίον.
Στοπ. Πτώμα κυβερνήτου Κωνσταντίνου Μυλωνά εξεβράσθη Ποσειδωνίαν. Τύχη λοιπών μελών του πληρώματος αγνοείται. Κεντρικόν Λιμεναρχείον Κορίνθου διεξάγει έρευναν περί των συνθηκών του ναυαγίου». 
(Συνεχίζεται)

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ

ΣΤΙΣ 26 ΜΑΪΟΥ 2019
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΑΣ ΜΑΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!
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Ένωση Αποφοίτων Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου
Τ.Θ. 52057, Τ.Κ. 14401, Μεταμόρφωση

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 (01/01/2018-31/12/2018)

ΕΣΟΔΑ

ιολο ΕΞΟΔΑ

1. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

3.730,00

2. ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

40,23

1. ΕΛΤΑ

730,01

2. ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ

1.809,79

3. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΦΟΡΑ

1.207,00

4. ΔΩΡΕΕΣ

300,00

5. ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ
6. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΦΟΡΙΑΣ
7. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΔ. 2019

14,13
61,44
320,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

3.770,23

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

4.442,37

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2017

8.535,51

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2018

7.863,37

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12.305,74

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12.305,74

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2018
(ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 151/296112-14)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΜΕΤΡΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

7.483,88 €
379,49 €

Ένωση Αποφοίτων Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου
7.863,37 €
Τ.Θ. 52057, Τ.Κ. 14401, Μεταμόρφωση
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019
ΧΡΗΣΕΩΣ
Ο Πρόεδρος

2019 (01/01/2019-31/12/2019)
Ο Ταμίας

ΕΣΟΔΑ
1. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Αθανάσιος Ψυχογιός

ιολο ΕΞΟΔΑ
3.500,00

1. ΕΛΤΑ

Γεώργιος Κορκόντζηλας

750,00

2. ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ

1.800,00

3. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΦΟΡΑ

1.200,00

4. ΔΩΡΕΕΣ

300,00

5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

200,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

3.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

4.250,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2018

7.863,37

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2019

7.113,37

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11.363,37

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11.363,37

0,00

Η Σ Τ Η Λ Η ΤΩΝ ΑΠ Ο Φ ΟΙ ΤΩΝ
«Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις
και η ισχύς τω Θεώ ημών εις τους αιώνας των αιώνων αμήν». (Αποκ. 7,12)
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.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Του Γιώργου Φωτόπουλου, τ. Λυκειάρχη Θεολόγου-Φιλόλογου

Κ

ομβική ημέρα για το έθνος μας η 25η Μαρτίου. Ένδοξη ημέρα εθνικής παλιγγενεσίας. Ημέρα ρίγους και
τιμής γι’ αυτούς που διαχρονικά μάχονται υπέρ των υψίστων ιδανικών της ελευθερίας, είτε εθνικής είτε οποιασδήποτε άλλης μορφής. Ημέρα περηφάνιας. Περηφάνιας,
που ανήκουμε σε μια πατρίδα που έχει μοχθήσει και έχει
βασανιστεί πολλάκις, αλλά ποτέ δεν το έβαλε κάτω. Που,
αψηφώντας τους κινδύνους, μάχεται για το δίκαιο.
Αυτή η επέτειος, παραδόξως, αντί να μας ενώνει πολλές φορές μάς διχάζει. Μας διχάζει για το αν αυτοί που
υμνούν τους ήρωες του 1821 είναι πραγματικοί Έλληνες
ή όχι. Όμως, ποιος πραγματικά είναι ο Έλληνας; Είναι αυτός που κατάγεται από την Ελλάδα, είναι χριστιανός ορθόδοξος, εκφράζεται στην ελληνική γλώσσα και διαθέτει
τα «ελληνικά» εξωτερικά χαρακτηριστικά; Πολλοί θεωρούν ότι αυτός είναι ο γνήσιος Έλληνας και κατά συνέπεια απόγονος και συνεχιστής του έργου των αγωνιστών
της Ελληνικής Επανάστασης. Όμως, ας αναλογιστούμε
ποια πραγματικά χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει κάποιος για να χαρακτηρίζεται Έλληνας. Σίγουρα πάντως
αυτό δεν έχει να κάνει με το αν κάποιος θεωρείται Έλληνας «στα χαρτιά». Έλληνας είναι αυτός που αρχικά σέβεται την πολιτεία στην οποία ανήκει. Αυτός που σέβεται τη
διαφορετικότητα των άλλων, που συμπονά τους συνανθρώπους του. Αυτός που πρεσβεύει τα αρχαιοελληνικά
ιδανικά και τις αξίες, που σέβεται τις υπόλοιπες εθνότητες και ταυτόχρονα αγαπά το έθνος του. Που ακόμα κι αν

κατάγεται από άλλη χώρα, και συνεπώς δε γνωρίζει καλά την ελληνική γλώσσα, θα στείλει τα παιδιά του στο ελληνικό σχολείο και θα είναι ευγνώμων που το ελληνικό
κράτος τού παρέχει δωρεάν εκπαίδευση. Αυτός που στην
παρέλαση θα κρατήσει την ελληνική σημαία, άσχετα με
το αν κατάγεται από αυτή την πατρίδα, και θα την κρατήσει με δέος, περηφάνια και με ευγνωμοσύνη. Αδιαμφισβήτητα, ένας λαός ορίζει την εθνική του ταυτότητα αναζητώντας τις καταβολές του και με βάση τον ιστό των κοινών χαρακτηριστικών που διαθέτει. Αυτά όμως δεν είναι
πάντοτε τα χαρακτηριστικά για τον προσδιορισμό της
εθνικής ταυτότητας. Δεν μπορείς να είσαι ρατσιστής και
να θεωρείς τον εαυτό σου απόγονο του Σωκράτη, ούτε να
είσαι μισαλλόδοξος και να θεωρείσαι απόγονος του Κλεισθένη και του Περικλή.
Η Ελλάδα σήμερα έχει περιέλθει σε μια δυσχερέστατη φάση. Δεν είναι ούτε η πρώτη αλλά ούτε και η τελευταία φορά. Οι Έλληνες, που ζούσαν υπό τον οθωμανικό
ζυγό επί αιώνες, αδιαμφισβήτητα ήσαν σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Όμως δε λύγισαν και με ομόνοια, παραμερίζοντας ο καθένας το ιδιωτικό του όφελος, αγωνίστηκαν
υπέρ της ατομικής τους ελευθερίας και υπέρ του υπέρτατου αγαθού, της ελευθερίας της πατρίδας. Έτσι και τώρα,
οι Έλληνες πρέπει να προπορευτούν με ενότητα, παρά τις
συμπληγάδες. «Αν οι Έλληνες αποκτήσουν μόρφωση και
ενότητα, αλίμονό μας», είχε πει κάποτε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ. Μόρφωση αποκτήσαμε, ενότητα πότε; 

Η ΣΤ Η Λ Η Τ Ω Ν ΑΠ Ο Φ ΟΙ ΤΩΝ

Γιατί το λέμε έτσι;
Του Γιώργη Χρ. Γιαννακόπουλου

ΡΈΜΠΕΛΟΣ: Η λέξη προέρχεται από τα γαλλικά
«rebelle» και σημαίνει επαναστάτης, αντάρτης, ανυπότακτος. Μέσα από μια σειρά κοινωνικών σηματοδοτήσεων
της λέξης έφτασε να σημαίνει σήμερα τον αργόσχολο και
τεμπέλη άνθρωπο.
ΣΑΒΒΑΤΟΓΕΝΝΗΜΈΝΟΣ: Δεν είναι μόνον οι παραδόσεις και οι θρύλοι∙ πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν
πως, όταν αλώθηκε η Πόλη, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν παντρεμένος και είχε τρία αγόρια. Η γυναίκα
του ήταν έγκυος στο τέταρτο παιδί. Την ημέρα λοιπόν
που συντελέστηκε το κοσμοϊστορικό γεγονός της Άλωσης της Πόλης, η γυναίκα του γέννησε κόρη, η οποία
όμως πέθανε αμέσως. Ο θάνατος αυτός θεωρήθηκε κακό σημάδι και από τότε βγήκε η γνωστή παροιμία «Σάββατο γιο μη χαίρεσαι και Τρίτη θυγατέρα», γιατί Τρίτη
ήταν που έπεσε η Κωνσταντινούπολη και Σάββατο γιορτάζουν οι διώκτες του Χριστού. Από την ίδια περίπου αιτία βγήκε και η φράση «Σαββατογεννημένος», επειδή ο
λαός πιστεύει πως όσοι γεννιούνται την ημέρα αυτή είναι αλαφροΐσκιωτοι, δηλαδή βλέπουν νεράιδες, φαντά-

σματα και στοιχειά, αλλά ποτέ δεν τους πειράζουν.
Σ’ ΑΓΑΠΆΕΙ Η ΠΕΘΕΡΆ ΣΟΥ: Ο Νικόλαος Πολίτης δίνει την ερμηνεία της παραπάνω έκφρασης. Λέει, λοιπόν,
πως πριν παντρέψουν το κορίτσι τους, οι πεθερές είναι ευγενικές και αγαπάνε τον μέλλοντα γαμπρό τους. Ο γαμπρός θα κάτσει στο καλύτερο μέρος του τραπεζιού, ο γαμπρός θα πάρει την καλύτερη μερίδα του φαγητού κ.λπ.
κ.λπ. Ο γαμπρός πάντα βρίσκεται στην πρώτη και καλύτερη γραμμή για την πεθερά. Τον προσέχει πολύ και δεν
αρχίζουν ποτέ να φάνε, αν δεν έρθει ο γαμπρός. Τον περιμένει πάντα η πεθερά και αυτό το έχει επιβάλει και στους
άλλους.
Όταν όμως γίνει ο γάμος, η πεθερά δεν έχει κανένα λόγο να τον περιμένει και να τον περιποιείται ιδιαίτερα. Δε
βρίσκει, δηλαδή, ο γαμπρός τις χαρές που είχε, όταν ήταν
αρραβωνιασμένος. Γι’ αυτό και σ’ όποιον πάει σε κάποιο
σπίτι, την ώρα που αρχίζουν να τρώνε, λένε πως: «τον αγαπάει η πεθερά του», δηλαδή είναι τυχερός. 
(Από το βιβλίο του Τάκη Νατσούλη
3.000 λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις)

Ο κ. Νικ. Μαρκαντώνης, επίτ. Σχολικός Σύμβουλος, μας έστειλε την ακόλουθη επιστολή:
Εκλεκτοί φίλοι, Πρόεδρε και μέλη του Δ.Σ.,
Ευχαριστώ θερμά έχοντας την τιμή να ενημερωθώ ως προς τη θλιβερή για τους μένοντες εκδημία του μακαριστού
συμμαθητή μου και Μητροπολίτη Καρπενησίου κυρού ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α΄.
Τα αισθήματα προς το τίμιο πρόσωπό του θα ήταν δύσκολο, στο βραχύ τούτο σημείωμα, να εκφραστούν. Η μνήμη
όμως και ο θαυμασμός των αρετών που κοσμούσαν την προσωπικότητά του παραμένουν εναργείς! Τον ζήσαμε πρωτοπόρο στην τάξη και στην επίδοση, γνωρίσαμε το ήθος της μετριοπάθειας και της ταπεινότητάς του. Αργότερα, τον καμαρώσαμε στο Πανεπιστήμιο και τα πανελλήνια θεολογικά συνέδρια.
Ως Μητροπολίτης μάς τίμησε με τις επιστολές του, με την αποστολή λαμπρών εκδόσεων (Πρακτικών) Επιστημονικών Συνεδρίων προνοίας του, όπως του Ευγενίου του Αιτωλού και Διονυσίου του εκ Φουρνά.
Ευγνώμων στην ιερή μνήμη του, εύχομαι ο Κύριος του θανάτου και της ζωής να κατατάξει το τίμιο πρόσωπό του μεταξύ των Αγίων.
Με αγάπη. 
Στη συνάντηση της 9ης Φεβρουαρίου για την κοπή της πίτας ο σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ.
Αλέξανδρος μας χαιρέτησε με τη φράση: «Αγαπητοί ομοφάσουλοι», θέλοντας να τονίσει τη συχνότητα με την οποία
τρώγαμε φασολάδα στη Σχολή μας.
Ο Καθηγητής κ. Οικονόμου συμπλήρωσε: «η πυκνότητα των φασολιών μέσα στο πιάτο ήταν τέτοια, που ανάγκαζε τους μαθητές σε διαμαρτυρίες. Κάποιοι είχαν γράψει πως για να βρεις φασόλια πρέπει να κάνεις… μακροβούτι. Τότε, βέβαια, τα φασόλια ήταν υποτιμημένο φαγητό. Σήμερα θεωρείται ιδιαιτέρως αγαπητό».
Πάντως η φασολάδα στη σχολή ήταν από τα καλύτερα φαγητά μας. 

Η Σ Τ Η Λ Η ΤΩΝ ΑΠ Ο Φ ΟΙ ΤΩΝ

Η μετά θάνατον ζωή
και η ανακαίνιση του σύμπαντος
Από τη φιλοκαλία των ιερών νηπτικών
Του Γιάννη Κουτσούκου

Μ

έσα στα κείμενα του Αγίου Συμεών του νέου Θεολόγου βρίσκεται ο πυρήνας της ορθόδοξης πίστης
μας, ο οποίος όμως δυστυχώς σήμερα ή έχει αγνοηθεί ή
δεν τονίζεται, όσο θα έπρεπε από τη διοικούσα Εκκλησία.
Τι γίνεται, λοιπόν, μετά τον θάνατο;
Σύμφωνα με τον Άγιο Συμεών, την ώρα του θανάτου,
που η Εκκλησία ονομάζει κοίμηση, υπάρχει ένας προσωρινός χωρισμός σώματος και ψυχής. Στη Δευτέρα Παρουσία θα έχουμε ανάσταση νεκρών και ένωση πάλι ψυχής και σώματος, αλλά σε νέο σώμα «πνευματικό». Αυτό θα συμβεί για τους «δίκαιους», για όσους δηλαδή κριθούν να κληρονομήσουν την «αιώνιο βασιλεία» (Παράδεισο).
Τι είναι, όμως, ο Παράδεισος; «Εκεί θα λάμπουμε από
το πρώτο και θείο φως ως δεύτερα φώτα, με το να βλέπουμε τη δόξα και τη λαμπρότητα αυτού του απρόσιτου
και απείρου φωτός και να απολαμβάνουμε την άφραστη
και τρισυπόστατη θεότητα».
Για το ίδιο θέμα άλλοι νηπτικοί πατέρες της Ορθοδοξίας μιλάνε για «κατά χάριν μέθεξη στις άκτιστες ενέργειες του Τριαδικού Θεού». Μιλάμε, δηλαδή, για ανακαίνιση του σύμπαντος και αλλαγή των σωμάτων από υλικά
σε πνευματικά (ανθρωπίνων σωμάτων). Αυτή ακριβώς η
ανακαίνιση του σύμπαντος μετά την «κοινή ανάσταση»
και την κρίση είναι ο «μέλλοντας αιώνας» για τον οποίο
το Σύμβολο της Πίστης μας λέει και ομολογούμε σε κάθε
λειτουργία: «Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του
μέλλοντος αιώνος» (απόσπασμα από το «Πιστεύω»). Αυτή την ανακαινισμένη γη θα κληρονομήσουν οι μακαριζόμενοι «ως πραείς» από τους μακαρισμούς του Χριστού
κατά την Επί του Όρους Ομιλία του: «Μακάριοι οι πραείς,
ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην».
Σε μια σύγκριση του υλικού σώματος του ανθρώπου, της
ψυχής, των Αγγέλων και του Απείρου Θεού, ο Άγιος Συμεών
λέει: «Οι Άγγελοι είναι για την “άυλη και ασώματη φύση της
θεότητος κάπως σωματικοί και περιγραπτοί”, για μας, όμως,
τους ανθρώπους που έχουμε ύλη, οι άγγελοι είναι “άυλοι”,
“εντελώς ασώματοι, αόρατοι και ακατάληπτοι”».
Τι γίνεται με την ψυχή του ανθρώπου;
Για τον «φύσει ασώματο Θεό και τους Αγγέλους» η ψυχή του ανθρώπου είναι «κάπως σωματική και περιγραπτή». Για μας όμως τους ανθρώπους, που φοράμε τη σάρκα, η ψυχή μας είναι «εντελώς ασώματη και ακατάληπτη».
Αυτά βέβαια όσο ζούμε σ’ αυτή τη ζωή.

Για το μετά τη Δευτέρα Παρουσία διάστημα τα πνευματικά πλέον σώματα των δικαίων «γίνονται όμοια με των
Αγγέλων, όχι βέβαια κατά τη φύση, αλλά κατά την αξία».
Και τέλος τι γίνεται με τις ψυχές αυτών που στην εδώ
ζωή τους έφθασαν σε ύψη αγιότητας, δηλαδή των Αγίων
«εν ζωή»; Οι ψυχές των «προσκολλώνται» με τη δωρεάν
ένωση του Αγίου Πνεύματος στον Θεό και ανακαινιζόμενες αλλοιώνονται και ανασταίνονται από τον θάνατο και
αποκαθίστανται μετά την κοίμηση σε δόξα ανεσπέρου φωτός.
Με τα σώματα των Αγίων, μετά την κοινή ανάσταση,
τι συμβαίνει;
«Πρόκειται να γίνουν κι αυτά άφθαρτα κατά την κοινή ανάσταση, όταν και όλη βεβαίως η επίγεια κτίση, αυτή η ορατή και αισθητή, θα αλλοιωθεί και θα ενωθεί με
τα επουράνια, δηλαδή τα αόρατα και τα υπέρ αίσθηση».
Πέρα από την καθημερινότητα, τη ρουτίνα, τη μικροπολιτική και την πολιτική σε εισαγωγικά, που απασχολούν συνήθως την εποχή μας, καλό θα ήταν να ρίχνουμε
κάπου κάπου και μια ματιά στα πνευματικά αυτά θέματα
της πίστης μας. Τα θέματα αυτά έχουν καταγραφεί ως
πνευματικές εμπειρίες και ως «εξ αποκαλύψεως σοφία»
στους νηπτικούς Αγίους της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας
και περιλαμβάνονται οπωσδήποτε στην Καινή Διαθήκη,
αλλά κυρίως ξεκάθαρα στη Φιλοκαλία των ιερών νηπτικών Πατέρων της Ορθοδοξίας. 
Το κείμενο αυτό του Γιάννη Κουτσούκου δημοσιεύθηκε
στις 3-2-2000 στην εφημερίδα ΣΗΜΕΡΑ της Κορινθίας.

Ε Ν Τ Υ Π Α Π Ο Υ ΛΑΒ ΑΜΕ
Ηλία Β. Οικονόμου, ομοτίμου Καθηγητού, Κοσμήτορος της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ:

«Ο Θεός και το 1821 – Το θείον εις τον λόγον και την πράξιν των πρωτουργών
και του λαού κατά την Εθνεγερσίαν»
Σαΐτης, Αθήνα 2018

H

επανάσταση δεν έγινε μόνο για την
απελευθέρωση των υπόδουλων Ελλήνων από τη σκλαβιά και τις κακουχίες
αλλά, προπάντων, για να φυλάξουν τη χριστιανική πίστη ακέραιη και αμόλυντη από
τους απίστους. Οι έννοιες ελευθερία και
Ορθοδοξία, Ορθοδοξία και Ρωμιοσύνη,
για εμάς τους Έλληνες, είναι συνυφασμένες με την πατρίδα. Θεός και Θρησκεία είναι αλληλένδετες με τις έννοιες Επανάσταση και Ελευθερία. Η ελευθερία και η
πίστη στον τριαδικό Θεό είναι τα πρώτα
απ’ όλα τα ιδανικά. Έτσι πορεύτηκαν οι
αγωνιστές του ’21, πάντοτε με τον Θεό μαζί. Απλοί και ταπεινοί άνθρωποι που αγωνίστηκαν «για του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδος την ελευθερία». Και ο αγώνας για την ανεξαρτησία
θεωρήθηκε έργο του Θεού που «έβαλε την υπογραφή του
για την Ελλάδα και δεν την πήρε πίσω».
Αυτό το σπουδαίο θέμα πραγματεύεται ο ομογάλακτος και σεβαστός μας Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ηλίας Οικονόμου στο βιβλίο του Ο
Θεός και το 1821. Η πρωτοτυπία αυτού του βιβλίου είναι
ότι δεν αποτελεί σύνθεση άλλων βιβλίων, δε στηρίζεται
σε δευτερογενείς πηγές, αλλά στα γραπτά κείμενα των
αγωνιστών, μέσα από τα οποία ο συγγραφέας ερευνά συστηματικά «την κατάστασιν της ψυχικής δομής των διεκδικητών της θεόθεν δεδομένης ελευθερίας».
Η θρησκευτική ορθόδοξη πίστη υπήρξε η υπέρτατη
ψυχική πηγή δυνάμεως ολόκληρου του αγωνιζόμενου
έθνους και οι αγωνιστές επικαλούνταν σε κάθε προσπάθειά τους τη θεϊκή συμπαράσταση στον αγώνα τους. Κοινή ήταν η πεποίθηση ότι υπάρχει ένα σχέδιο θείας οικονομίας για τον ιερόν αγώνα των Ελλήνων.
Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη: Το πρώτο, το «Γενικόν», που περιλαμβάνει τα κατά καιρούς δημοσιευθέντα εισαγωγικά κεφάλαια, και το δεύτερο, το «Ειδικόν», που περιλαμβάνει αυθεντικά αποσπάσματα λόγου από την προεπαναστατική περίοδο μέχρι και τη λήξη της Επανάστασης
του ’21. Αναλυτικότερα, στο πρώτο μέρος ερευνώνται η
γλώσσα των κειμένων του 1821, οι τρόποι αναφοράς στον
Θεό, το υποκείμενο της πίστεως, τα σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν στον αγώνα, η συμμετοχή του κλήρου, το σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τον ιερόν αγώνα και τα ειδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των πρωταγωνιστών και του
λαού που με συντονισμένον αγώνα έγραψαν Ιστορία. Ο συγ-

γραφέας προβάλλει τις προσωπικότητες
του Ρήγα και του Μακρυγιάννη, με στόχο
να αναδείξει τις θρησκευτικές πτυχές του
έργου τους. Με την πίστη τους στον Θεό
αυτοί οι δυο μεγάλοι συντελεστές του
αγώνα έδωσαν μια διαφορετική διάσταση
στην Επανάσταση και την έκαναν ξεχωριστή από κάθε άλλη επανάσταση. Το πατριωτικό τους όραμα λειτούργησε παράλληλα με το θρησκευτικό. Έτσι, «έθεσαν,
εμπειρικά, τις βάσεις της θεολογικής αξιολογήσεως της ελληνικής ιστορίας, δηλαδή τη θεολογία της εθνικής και πολιτικής
απελευθερώσεως», της «νεκρανάστασης
του γένους από την ευσπλαχνία του μεγάλου Θεού», όπως έλεγε ο Μακρυγιάννης.
Το δεύτερο μέρος είναι ένα απάνθισμα αντιπροσωπευτικών γραπτών κειμένων που αναφέρονται στη βοήθεια του
Θεού και τη διαρκή παρουσία Του στο εθνικό μας ζήτημα.
Στα περισσότερα αποσπάσματα είναι διάχυτη η πεποίθηση
ότι η επιτυχία του αγώνα για την απελευθέρωση εξαρτάται
από την πίστη στον Θεό και τη Θεία Πρόνοια. Εφόσον, λοιπόν, ο αγώνας γίνεται «υπέρ πίστεως και πατρίδος», είναι
ευλογημένος από τον Θεό και η έκβασή του δεν μπορεί παρά να είναι ευνοϊκή. Παρατίθενται αποσπάσματα: α) από
την προεπαναστατική περίοδο, μέχρι το 1820, β) μαρτυρίες
από την έναρξη και την τοπική επικράτηση του αγώνος, γ)
από την περίοδο της σταθεροποιήσεως του αγώνος (κυρίως
διακηρύξεις Εθνοσυνελεύσεων, Συνταγμάτων 1822-23 κτλ.),
δ) από την περίοδο εξασθενήσεως του αγώνος, 1824-27
(διακηρύξεις Γ΄Εθνοσυνέλευσης, Σύνταγμα της Τροιζήνος,
Επιστολές Κολοκοτρώνη, Καραϊσκάκη, Έξοδος Μεσολογγίου κ.ά.), ε) από την περίοδο 1828-1830, στ) από την περίοδο του Νέου Ελληνικού Κράτους, 1833-1962 (Μακρυγιάννης κ.ά).
Ο πολυγραφότατος Καθηγητής κ. Ηλίας Οικονόμου και
σε αυτό το έργο του αποδεικνύει ότι έχει τη δυνατότητα να
προσφέρει στους αναγνώστες του σπουδαίες ιστορικές γνώσεις και χρήσιμους προβληματισμούς με τρόπο σχετικά απλό.
Ο αναγνώστης καλείται να αφεθεί στην ατμόσφαιρα των
κειμένων που επιβεβαιώνουν τις κρίσεις του, να ανασύρει
το ύφος μιας συγκεκριμένης ένδοξης εποχής, να οσφρανθεί τον αέρα της λευτεριάς που φλόγισε τις επαναστατημένες ψυχές των αγωνιστών, να οδηγηθεί στην αλήθεια, να
μάθει να προστατεύει την αγιασμένη του πίστη και να τη
διαφυλάττει ως πολύτιμο θησαυρό.  Μ.Π.Κ.
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Ψ Υ Χ Ω ΦΕ Λ Η ΘΕ Μ ΑΤΑ

Η αξία της ψυχής
Του Σπυρίδωνος Μεσσηνιώτη, Θεολόγου-Νομικού

Η

ψυχή του ανθρώπου έχει ανυπολόγιστη αξία. Αξίζει
όσο δεν αξίζει όλος ο κόσμος μαζί. Είναι σαφής ο λόγος του Κυρίου: «τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδήσῃ τον
κόσμον όλον, και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού;» (Μάρκ. 8,36).
Ανεπανάληπτη η ανθρώπινη ψυχή. Βλέπει, ακούει, τρέχει, διανοείται, επιθυμεί, ενδιαφέρεται, έχει πλήρη αυτοσυνειδησία. Είναι σκιά του Θεού, πνοή του πνεύματός Του
και έργο των χειρών Του.
Για τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου υπάρχουν ανταλλακτικά. Για τα μέλη του σώματος υπάρχουν ανταλλακτικά που δίνονται με τις μεταμοσχεύσεις. Ακόμα και για την
καρδιά υπάρχει ανταλλακτικό, με τη μεταμόσχευση.
Για ένα πράγμα δεν υπάρχει ανταλλακτικό, για την ψυχή. Και επειδή στη γη δεν υπήρχε ανταλλακτικό γι’ αυτήν, ο Θεός το έστειλε από τον ουρανό.
Το μοναδικό ανταλλακτικό της ψυχής είναι το αίμα
του Ιησού Χριστού. Στο ερώτημα του Κυρίου «Τι δώσει
άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού;» (Μάρκ. 8,37) η
απάντηση είναι: Ο άνθρωπος δεν έχει αντάλλαγμα. Ο
Θεάνθρωπος προσφέρει αντάλλαγμα. Είναι το αίμα του
που εξαγοράζει και ξανακαινουργιώνει την ψυχή.
Για την αξία της ψυχής μιλώντας ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει: «Ουκ έστι ψυχής ουδέν αντάξιον, ουδέ ο κόσμος
άπας» (Ε.Π.Ε. 18,80).

Και όμως, αυτή η ψυχή, που είναι απείρως ανώτερη
από το σώμα, που είναι αθάνατη, αυτή η ψυχή που τίποτε ισάξιό της στον κόσμο δεν υπάρχει, αυτή η ψυχή που ο
Θεός γι’ αυτήν έγινε άνθρωπος, αυτή η ψυχή μένει σήμερα παραμελημένη, λησμονημένη, περιφρονημένη. Και
ακούγεται το παράπονό της στον άνθρωπο: Γιατί με ξέχασες;
Γιατί με αφήνεις πεινασμένη και διψασμένη; Γιατί για
το κλουβί, το σώμα, τόσο ενδιαφέρον και για μένα τόση
αδιαφορία;
Αγαπητοί, ο χριστιανός πρέπει να προσπαθήσει ώστε
η πρόνοια της σαρκός να γίνει πρόνοια της ψυχής. Την
ψυχή του να περιποιείται ωσάν ηγεμόνας και το σώμα του
ωσάν στρατιώτης.
Να την ξεδιψάσει με το αθάνατο νερό του Ευαγγελίου.
Να τη χορτάσει με τον άρτο της ζωής, τη θεία κοινωνία,
με την προσευχή, τη μελέτη της Αγίας Γραφής και την
ελεημοσύνη.
Να την ξεκουράσει στο μυστήριο του Σταυρού, στο
μυστήριο της χάριτος.
Σύνθημα να είναι το του Παύλου: «πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκός ου μη τελέσητε» (Γαλ. 5,16).
Στάδια αγιότητος της ψυχής: κάθαρση – φωτισμός –
θέωση. 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Επειδή δεχόμαστε τηλεφωνικά μηνύματα συμμαθητών-αποφοίτων της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου που κατοικούν στο εξωτερικό και επιθυμούν να ενημερώνονται σχετικά με την πορεία της
Ένωσής μας από τη ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ, τους πληροφορούμε ότι δεν είναι ανάγκη να μας
ζητούν να τους στείλουμε την εφημερίδα μας. Μπορούν να τη διαβάζουν πλέον ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.eask.gr.
Επίσης μπορούν να διαβάζουν και το λεύκωμά μας και άλλες ειδήσεις στο Εκκλησιαστική Σχολή
Κορίνθου.
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Να τα πούμε;

Τι να σου κάνει η μάνα;
Άδει ο Κώστας Μπιλίρης

Μ

ια παροιμία ισχυρίζεται: «το σκυλάκι σου και το παιδάκι σου όπως το μάθεις», δηλαδή όπως τα εκπαιδεύσεις, όπως τα προσαρμόσεις, όπως τα συνηθίσεις. Τα
έμαθες να κατουράνε στο μπάνιο; Εκεί θα σπεύδουν να λερώσουν. Τα έμαθες να κατουράνε στην αυλή; Στην αυλή θα
ξαλαφρώσουν. Κοίτα να κρατάς ανοιχτή και την αυλόπορτα. Τα άφησες να κοπρίζουν στη ρίζα ενός δέντρου; Μονίμως εκεί θα ανακουφίζονται. Και στο φαΐ τους πάλι εσύ θα
βάλεις τάξη ενωρίς. Τα έμαθες να τρώνε παστίτσιο; Θα το
εξαφανίσουν μετ’ απείρου ευγνωμοσύνης. Τα έμαθες να
τρώνε φακές; Τα προσγείωσες στα λαδερά; Λαδερά θα περιμένουν. Τα εκπαίδευσες να χάφτουν το πρασόρυζο; Μωρέ, θα το κατεβάζουν και θα γλείφουν και το πιάτο! Και καλά με το σκυλάκι σου. Άμα δεν υπακούει, το αφήνεις σε ένα
κυνοκομείο και γλιτώνεις. Ή το παρατάς κάπου και του ρίχνουν μια φόλα. Από σκυλοκτόνους γέμισε ο τόπος. Αν
όμως το παιδί σου βγει αγρίμι και ανυπόταχτο; Αν σου προκύψει μέγας ταραξίας; Αν γεννηθεί «χωρίς αιδώ και περίσκεψιν», που λέει ο Καβάφης; Αν σου τύχει χαρακτήρας
οξύθυμος και πεισματάρης; Αν δεν παίρνει από λόγια και
παίρνει εξάψεις στο κρανίο; Αν αρέσκεται να σουλατσάρει
με σκυλοπαρέες; Αν βολεύεται με όσα του εμπνέουν οι τρελότερες; Και πες εσύ ότι το δικό σου το μαθαίνεις και το κατευθύνεις σωστά και ελληνορθόδοξα. Και πες ότι εσύ, η μητέρα του, του χαράσσεις τον δρόμο της αρετής με ευθύνη
και διαρκή παρέμβαση. Αν ο γείτονας αφήνει το δικό του
στο έλεος της ασυδοσίας; Αν το περιβάλλον καιροφυλακτεί γεμάτο νάρκες και πέδικλα;
Τι να σου κάνει και η μάνα σ’ αυτή την αντικοινωνική
καμπή που ζούμε; Και μήπως είναι μόνο αυτή που διαπλάθει συμπεριφορές και κατευθύνσεις στην πορεία ενός παιδιού; Η ακεραιότητά του βάλλεται πανταχόθεν. Τι να σου
κάνει και η μάνα; Πώς να ελέγξει όλες τις ώρες του παιδιού της; Πώς να ψυχολογήσει όλους τους φίλους του;
Πώς να προστατέψει την ανωριμότητα του παιδιού της;
Πώς να κηδεμονεύσει όλη την επικοινωνία του; Πώς να
περιορίσει το διαδίκτυο; (Ζημιά που κάνει και τούτο το
ρημάδι!) Τι να σου κάνει η μάνα; Πώς να εποπτεύσει όλες
τις εξόδους της κόρης; Πώς να κατοπτεύσει τους βυθούς

που καιροφυλακτούν; Πώς να βουλώσει τις στοές που χάσκουν; Πώς να περιορίσει τη συνήθεια της αχαλίνωτης διασκέδασης; Πώς να ξεστρεβλώσει τις έντονες επιθυμίες που
εισορμούν στην ψυχή μας; Πώς να προλάβει τη στραβοτιμονιά; Πώς να προφυλάξει από τον κίνδυνο, πώς να διορθώσει όλα τα λάθη; Τι να σου κάνει και η μάνα; Πώς να εντοπίσει τις κακοτοπιές; Πώς να βρει και ν’ αχρηστέψει όλες
τις παγίδες; Πώς να εξορκίσει το κακό που στήνει ενέδρες;
Πώς να εκτοπίσει τη φαυλότητα; Πώς να θωρακίσει την
αγνότητα; Πώς να προστατέψει την παιδικότητα; Πώς να
επαρκέσει και να ευθυγραμμίσει όλα τα στραβά; Πώς να
εκτοπίσει το σκοτάδι για να κυριαρχήσει το φως; Και φως
σημαίνει αλήθεια, σημαίνει ξαστεριά, σημαίνει λιακάδα. Τι
να σου κάνει και η μάνα; Τι να πρωτοπροστατέψει; Δε γίνεται να ανήκει μόνο στους άλλους. Θέλει κι αυτή κάποιες
στιγμές δικές της. Για τον εαυτό της. Και σκέψου να είναι
και εργαζόμενη…
Συμπέρασμα: Μάνα είναι μόνο μία. Οι υποχρεώσεις
που της φορτώθηκαν, πολλές. Τι να πρωτοπρολάβει η χριστιανή! Μάνα είναι μόνο μία. Οι κίνδυνοι για τα παιδιά
αμέτρητοι. Μάνα είναι μόνο μία. Η πολιτεία κακιά μητριά.
Μάνα είναι μόνο μία. Η εκπαίδευση πότε λαφίνα και πότε λύκαινα. Το συγγενολόγι Λερναία Ύδρα. Μάνα είναι
μόνο μία. Η κοινωνία μια διαρκής απειλή.
Τι να σου κάνει η μάνα; Την ελληνόφρενη σκέψη την
ξεριζώνουμε. Την προσευχή στα σχολεία τη θεωρούμε ρατσισμό. Το άσυλο και την καταστροφή τα ξαναφέραμε. Τα
ελληνότροπα προγράμματα τα καταργήσαμε. Τον εκκλησιασμό των μαθητών τον διαγράψαμε. Τη θρησκεία την
κατασυκοφαντήσαμε. Όπου να ’ναι θ’ απαλείψουμε και
τον Σταυρό από τη σημαία. Τι να σου κάνει και η μάνα
όταν απέναντί της χτυπούν ανθέλληνες; Μάνα είναι μόνο μία. Τι μπορεί να είναι όλοι οι άλλοι; Μάνα είναι μόνο
μία. Τα μανούλια πολλά. Μάνα είναι μόνο μία. Οι ερωμένες του μπαμπά ανάλογα με τα οικονομικά του. Μάνα είναι μόνο μία. Οι ευθύνες της πολλές. Σύμφωνα με έναν
Κινέζο στοχαστή, για να είσαι άνθρωπος, πρέπει να έχεις
δυο μάτια, δυο χέρια και μια μάνα. Εννοεί μάνα με προσωπικότητα και αίσθηση ευθύνης. 
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Ἕνωσις Ἀποφοίτων Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς καί Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Κορίνθου

ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
18-24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
1η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ 18-6-2019: ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ:
(700 χλμ.) Συγκέντρωση ώρα 8.00 π.μ. στην Πλατεία Ομονοίας (μπροστά στο κατάστημα Hondos Center), επιβίβαση και αναχώρηση για Κομοτηνή με ενδιάμεσες στάσεις κατά τη διαδρομή για προαιρετικό γεύμα και καφέ. Άφιξη
στην Κομοτηνή, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο CRIS ET EVI
(A΄ κατηγ.), προαιρετικό δείπνο, διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 19-6-2019: ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (300 χλμ.) Στις 7.00 π.μ. έγερση, στις
7.30 π.μ. πρωινό, στις 8.00 π.μ. αναχώρηση για Κωνσταντινούπολη. Ύστερα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες στα
σύνορα των Κήπων, διασχίζοντας την Ανατολική Θράκη,
φτάνουμε στην αρχαία Ραιδεστό (Ταρκιντάγ), όπου κάνουμε στάση για προαιρετικό γεύμα. Άφιξη στην Πόλη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο CLARION GOLDEN HORN, 4+
αστέρων, δείπνο, διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ 20-6-2019: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: Στις 7.00 π.μ. έγερση, στις 7.30 π.μ. πρωινό και στις
8.00 π.μ. αναχώρηση για ξενάγηση στην Πόλη. Θα αρχίσουμε από τον Βυζαντινό Ιππόδρομο, όπου βρίσκεται η
στήλη του Θεοδοσίου και ο Χάλκινος Τρίποδας των Δελφών, το Μπλε Τζαμί (Σουλτάν Αχμέτ), η Αγια-Σοφιά, το
Παλάτι των Σουλτάνων Τοπ Καπί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-6-2019: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: Στις 7.00 π.μ. έγερση, στις 7.30 π.μ. πρωινό
και στις 8.00 π.μ. αναχώρηση για ξενάγηση. Θα επισκεφθούμε το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, τη Βλαχερνά,
όπου εψάλη ο Ακάθιστος Ύμνος, τη Μονή της Χώρας (Καχριέ Τζαμί) και το Μπαλουκλί, όπου βρίσκονται οι τάφοι
των Πατριαρχών. Το μεσημέρι γεύμα στο ξενοδοχείο. Το
απόγευμα κρουαζιέρα στον Βόσπορο διάρκειας 1.30 ώρας.
Στη συνέχεια, επίσκεψη στην περίφημη σκεπαστή αγορά
για να κάνετε τα ψώνια σας. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε κέντρο με φολκλορικό πρόγραμμα. Eπιστροφή στο
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 22-6-2019: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: Στις 7.00 π.μ. έγερση, στις 7.30 π.μ. πρωινό, στις
8.00 π.μ. αναχώρηση και επιβίβαση στο καραβάκι της γραμμής για τα Πριγκιπονήσια, την Πρώτη, την Αντιγόνη, τη
Χάλκη, Πρίγκηπος. Θα αποβιβαστούμε στη Χάλκη όπου
θα επισκεφθούμε τη Θεολογική Σχολή. Με το επόμενο καραβάκι θα πάμε στην Πρίγκηπο. Προαιρετική περιήγηση
του νησιού με άμαξα για να θαυμάσουμε τα παλιά αρχοντικά. Επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη. Μετάβαση στο
ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
6η ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 23-6-2019: Στις 8.00 π.μ. έγερση,

στις 8.30 π.μ. πρωινό και στη συνέχεια στην κλειστή αγορά για τα τελευταία ψώνια. Το μεσημέρι αναχώρηση για
την επιστροφή μας στην Ελλάδα. Διέλευση συνόρων και
άφιξη στην Κομοτηνή. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, προαιρετικό δείπνο, διανυκτέρευση.
7η ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 24-6-2019: Στις 7.00 π.μ. έγερση, στις 7.30 π.μ. πρωινό και στις 8.00 π.μ. αναχώρηση για
την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και προαιρετικό γεύμα.
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 350 ΕΥΡΩ
Τιμή διαφοράς μονόκλινου +175 ΕΥΡΩ
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν • 4 διανυκτερεύσεις σε
δίκλινο δωμάτιο με πρωινό σε ξενοδοχείο 4* στην Κωνσταντινούπολη • 2 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό στην Ελλάδα • 4 γεύματα ή δείπνα στην Κωνσταντινούπολη • Κρουαζιέρα στα Πριγκιπονήσια • Κρουαζιέρα στον
Βόσπορο • Περιηγήσεις – ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
• Αρχηγός / Ξεναγός • Ασφάλεια ταξιδίου.
Δεν περιλαμβάνονται:
Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η σειρά των ξεναγήσεων είναι δυνατόν να αλλάξει ανάλογα με την κατάσταση που θα επικρατεί στην Πόλη.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ:
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Λίρες Τουρκίας 60 (10 ευρώ περίπου) • ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Λίρες Τουρκίας 45 (7,5 ευρώ περίπου) • ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΟΠ ΚΑΠΙ Λίρες Τουρκίας 60 (10 ευρώ περίπου)
• ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ-ΛΙΡΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ (σήμερα: 5-32019): 1 ευρώ = 6,0916 TL Λίρες Τουρκίας • ΟΙ ΕΙΣΟΔΟΙ
ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΙΡΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: α) Διαβατήριο
ή β) ταυτότητα ΝΕΑ με λατινικούς χαρακτήρες. Με τη δήλωση συμμετοχής καταβάλλονται 100 ευρώ ανά άτομο και
φωτοτυπία του εγγράφου που θα ταξιδέψετε (διαβατήριο
ή ταυτότητα νέα, με λατινικούς χαρακτήρες). Η εξόφληση
του ποσού θα γίνει το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από
την αναχώρηση (7-6-2019).
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης κ. Φώτη Τζαβέλα στο τηλέφωνο 6945395598 (9.00 έως 14.00) και στον κ. Γιώργη Γιαννακόπουλο στο τηλέφωνο 6974880140 (10.00 έως 13.00).
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 20 ΜΑΪΟΥ 2019

