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Κάθε χρόνο μια αναβίωση μνήμης ζουν υπαρξιακά οι 
απόφοιτοι της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου με 

τη συμμετοχή τους στον εορτασμό του «καθεδρικού» της 
ναϊδρίου, της Αγίας Φωτεινής. Η εμβληματική εικόνα και 
παρουσία της Αγίας στη ζωή της Σχολής συνεχίζει να κο-
σμεί και να συμβολίζει το αναβλύζον ρείθρο, τον ακαθαί-
ρετο πύργο της πνευματικής ιστορίας της, «συναυλιζόμε-
νη» παράπλευρα, με την Παύλεια και αποστολική παρά-
δοση της πόλεως και Μητροπόλεως Κορίνθου. 

Εφέτος ματαιώθηκε η προγραμματισμένη σύναξη των 
αποφοίτων στην Αγία Φωτεινή λόγω της πανδημίας του 
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Στη μνήμη της «Αγίας Φωτεινής», 
η απουσία των αποφοίτων ως παρουσία

Του Σταμάτη Πορτελάνου, Καθηγητού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
Προέδρου του Ολυμπιακού Κέντρου Φιλοσοφίας και Παιδείας
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κορονοϊού, που επέβαλε την απαγόρευση μετακινήσεων 
από νομό σε νόμο. Ωστόσο δεν παρέπεσε στη λήθη η μνή-
μη μιας Αλήθειας που πρόσφερε στους υπο-τρόφους της 
τον Άρτο της Ζωής. Η χρονικότητα της εορτής, ετησίως, 
ανακυκλώνει στη μνήμη μας το αναλλοίωτο αρχέτυπο 
που μυστικά αποκαλυπτόταν στις εφηβικές ψυχές των 
σπουδαστών της ασκησιογόνου Σχολής, σύνορο με τη θα-
λάσσια αύρα σε κορινθιακό ακρογιάλι. 

Όμως η σωματική απουσία μας στον φετινό εορτασμό 
είναι παρουσία, σύμφωνα με την αντίληψη του Λακάν, 
αφού, οντολογικά, η ψυχή δε συμφωνεί με την έλλειψη 
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που συμβαίνει στη φαινομενικότητα των πραγμάτων. Η 
εορτή της Αγίας Φωτεινής υπάρχει ιστορικά και λειτουρ-
γεί στη μνήμη μας επειδή βρίσκεται στα βάθη του Είναι 
των ομογάλακτων σπουδαστών, ως μαθησιακή εστία συ-
ναξιακής ενότητας και γαλήνης. Στον ναό αυτόν μαθη-
τεύσαμε, διαλεκτικά, στο μυστήριο ανάμεσα στο Είναι, 
στο Γίγνεσθαι και στην ενότητά τους, που στους καιρούς 
μας, του σκληρού ρεαλισμού και της ιδιοτέλειας, μοιάζει 
αντίφαση ή διχαστικός δυϊσμός. Για τον Πλάτωνα, η σύλ-
ληψη της πραγματικότητας είναι εφικτή για τον άνθρω-
πο μόνο στην έκταση που συμμετέχουμε στο θείο.

Όπου κι αν βρισκόμαστε την ημέρα αυτή του εορτα-
σμού της Αγίας Φωτεινής, αναπαράγεται μέσα από τη μνή-
μη της ένα νόημα ζωής που βλάστησε στην ψυχή μας και 
ήταν σηματωρός στην πορεία του καθενός, ανεξάρτητα 
από τις επιλογές του, στην επαγγελματική και προσωπική 
του οδοιπορία και στις πτώσεις ή ανορθώσεις στη μετέ-
πειτα ζωή του. Δεν παραλείπεται, ιδιαίτερα, να επισημαν-
θεί ότι απόφοιτοι της Σχολής με τον πνευματικό θυρεό 
τους στελέχωσαν και διακονούν τόσο τον θεσμό της Εκ-
κλησίας όσο και εξέχουσες θέσεις της κοινωνικοοικονομι-
κής, πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής ζωής 
της χώρας μας, και όχι μόνο, με λαμπρές περγαμηνές. 

Οι καθημερινές ακολουθίες στον ναό της Αγίας Φωτει-
νής ήταν η αρχή και το τέλος της ημερήσιας βιωτής των 
σπουδαστών. Ο μικρός αυτός σε χωρητικότητα πάγκαλος 
ναός έκρυβε το αχώρητο μεγαλείο της συνάντησης των 
εφηβικών ψυχών με τη συνειδητοποίηση της ανεπίγνω-
στης, ορθολογικά, άκτιστης χάρης. Στον όρθρο, χαραυγή 
αφύπνισης, μαθητεύαμε στη δοξολογία της χορηγίας και 
ψηλάφησης του απείρου κάλλους της δημιουργίας. Στον 
εσπερινό ένιωθες το «Ιλαρό Φως» και την «οίκοθεν» ανέ-
σπερη παραμυθία του «αθανάτου Πατρός». Βίωνες, υπο-
κείμενος στην ανορθολογική θεία ενίσχυση, τον πηγεμό 
από την «περιπέτεια» του πρωτόπειρου οδοιπόρου, της 
εσωτερικής κοινοτικής ζωής ετερόκλητων χαρακτήρων, 
στη σπουδή και μύηση του αληθώς «ευ ζην». Ήταν μια 
προοδευτική ορθοδρομία, τουτέστιν εκστασιακή εμπειρία 
ουρανοδρομίας, ένας πρωτόγνωρος βηματισμός μετάβα-
σης από το «ανεπαισθήτως», στο «αισθητώς», στο «ευσε-
βώς και μυστηριακώς ζην» των Νηπτικών Πατέρων. 

Η Αγία Φωτεινή, από τη συνάντησή της με τον Χρι-
στό, αποτελεί τόσο μια διδαχή ζωντανής παρουσίας στη 
ζωή μας, όσο και έναν συμβολισμό. Όπως Εκείνη έμαθε 
από τον Χριστό ποιο είναι το αθάνατο νερό που όποιος 
το πίνει ξεδιψάει αέναα, έτσι και οι απόφοιτοι μυήθηκαν 
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σ’ αυτή τη βιοτική «αειφορία», αντιβιοτική της θνησιγέ-
νειας. Κάθε χρόνο αναβιώνουν αυτό το μυστήριο της 
πνευματικής συνευωχίας στον ναό της Σαμαρείτιδας, αει-
φόρα φωτιστική πηγή ελπίδας που διαιωνίζει τη μεγαλο-
σύνη της πίστης και της αγάπης και λυτρώνει από τη μο-
νοθεληματική ειδωλοποίηση της ζωής. 

Με την ανάμνηση της εορτής ξεδιψάμε στον ομώνυ-
μο της Αγίας Φωτεινής ναό, αναπολώντας τις μεθηλικιώ-
σεις που μας χάριζε από τον ενδοφλέβιο και ενδόψυχο πο-
ταμό της εφηβικής ορμής στις εκβολές άυλων εικόνων 
απόκτησης αυτογνωσίας και συγχώρησης. Συνειδητο-
ποιούμε με την ετήσια αναπαραστατική σύναξη το πέρα-
σμα από την εξωτερικότητα των συμβολισμών στην ανα-
κάλυψη των φυτευμάτων του Είναι μας. Η ζωή στην Εκ-
κλησιαστική Σχολή Κορίνθου με την ουρανόκλητη σκέ-
πη της Αγίας Φωτεινής καταπράυνε εφηβικές ανησυχίες, 
εσωτερικές συγκρούσεις, άνοιγε ορίζοντες με σοφία και 
σύνεση. Μέσα από τα στασίδια της εγκαρτέρησης και της 
κατάνυξης του εαυτού συνεχίζεται να αναπλάθεται ένα 
μήνυμα: ότι με την προσήλωση στις παρακαταθήκες μας 

η αλήθεια, ως σάρκωση του Λόγου, δε δραπετεύει, αλλ’ αεί 
ιστορείται, βιώνεται διαγενεαλογικά και αποκαλύπτεται.

Το γεγονός ότι οι μεγάλες στιγμές της ανθρώπινης 
ζωής και εξέλιξής της σχηματίζουν μια αλυσίδα με κρίκους 
το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, θεωρώ ότι το ύψι-
στο επίτευγμα μιας περασμένης εποχής παραμένει επίσης 
μεγάλο όταν συνιστά θεμελιώδη ιδέα συνάμα και βίωμα 
της προσωπικής κουλτούρας, αλλά και της πολιτισμικής 
συνέχειας ζυμωμένης με τη ζωή της χάριτος. Αεί ευγνώ-
μονες στη Μητέρα και Τροφό μας Σχολή!

Απευθύνω ευχαριστίες στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ένωσης των αποφοίτων της Εκκλησιαστικής Σχολής Κο-
ρίνθου, που ανέθεσαν στην ταπεινότητά μου με τη γρα-
φίδα μου να αποτυπώσω, συνοπτικά, ό,τι το αρχείο μνή-
μης της ψυχής μου είχε καταγράψει στις δέλτους της. 
Ωστόσο, το περιέγραψα, το ανέλυσα εν «υλικοίς γράμμα-
σι», με την έννοια ότι οι λέξεις αναρτημένες περιορίζουν, 
εγκλωβίζουν το άπειρο του μυστικού και εντολοδόχου 
«χώρου» του νου και της καρδιάς, θείας καταγωγής.  
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ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20,00 €
ΠΑΠΑΖΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20,00 €
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 70,00 €
ΠΑΠΑΧΕΙΜΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20,00 €
ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10,00 €
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20,00 €
ΠΡΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20,00 €
ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΘΗΒΩΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50,00 €
ΣΕΡΜΙΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25,00 €
ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30,00 €
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30,00 €
ΣΠΡΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00 €
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50,00 €
ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 20,00 €
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 20,00 €
ΤΟΜΠΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10,00 €
ΤΣΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 30,00 €
ΤΣΙΜΠΟΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €
ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20,00 €
ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20,00 €
ΦΑΡΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 20,00 €
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 20,00 €
ΦΙΦΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20,00 €
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20,00 €
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 100,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ
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ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η μεταμέλεια και η μετάνοια στα πρόσωπα 
του Ιούδα και του Πέτρου

Γράφει ο Γιώργος Φωτόπουλος

Κατά τη διάρκεια του Πάθους του Κυρίου, δύο από 
τους μαθητές του, ο Ιούδας και ο Πέτρος, διέπραξαν 

μεγάλα αμαρτήματα. Ο πρώτος τον πρόδωσε, ο δεύτερος 
τον αρνήθηκε. Εκ πρώτης όψεως, η άρνηση δείχνει μεγα-
λύτερη φόρτιση από την προδοσία. Και όμως! Ο μεν Ιού-
δας απωλέσθη γιατί «μεταμεληθείς απήγξατο», ο δε Πέ-
τρος εσώθη, γιατί από τη μεταμέλειά του προχώρησε στη 
μετάνοια. Αυτό δηλαδή που επί τρία συνεχή χρόνια τόνι-
ζε στους μαθητές του ο Κύριος και η σανίδα της σωτηρίας, 
η μετάνοια, βρήκε απήχηση στην καρδιά του Πέτρου.

Στο πλαίσιο της ορθόδοξης θεολογίας υπήρξε διαφο-
ροποίηση των εννοιών της μεταμέλειας και της μετάνοιας, 
παρόλο που η κοινή ανθρώπινη λογική και σκέψη ταύτι-
ζε και ταυτίζει, συνήθως νοηματικά, τις δύο αυτές έννοιες. 
Πολλοί μάλιστα, λόγω αυτής της λογικής, ισχυρίζονται 
ότι υφίσταται δυσκολία συνειδητοποίησης της νοηματι-
κής αυτής διαφοράς με την έννοια της πλήρους βιωματι-
κής αντίληψης της διαφοράς αυτής.

Ετυμολογικά, ωστόσο, ως μεταμέλεια νοείται το αίσθη-
μα ντροπής, στενοχώριας που αισθάνεται κάποιος για ό,τι 
έπραξε ή για ό,τι παρέλειψε να πράξει (μεταμέλεια = μετά 
+ μέλομαι). Ως μετάνοια θεωρείται η συναίσθηση από κά-
ποιον της κακής ή εσφαλμένης πράξης στην οποία προέ-
βη και η αλλαγή του νου, δηλαδή η μεταστροφή (μετάνοια 
= μετά + νοέω [νόος = κρίση]). Η ετυμολογική ερμηνεία 
διαφοροποιεί εύληπτα τις δύο έννοιες, δεδομένου ότι γί-
νεται κατανοητό ότι σε όσες περιπτώσεις ο άνθρωπος προ-
βαίνει σε μια άσχημη ή αρνητική ενέργεια και ακολούθως 
νιώθει τύψεις ή αισθάνεται ντροπή ή στενοχώρια γι’ αυτό, 
μεταμελείται, ενώ δε θεωρείται ότι μετανοεί, γιατί μετά-
νοια συνιστά η επιστροφή προς τον Θεό και όχι απλώς οι 
τύψεις και το άσχημο συναίσθημα που τις συνοδεύει.

Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, μετάνοια 
σημαίνει αναβαπτισμός, δηλαδή ανανέωση του Βαπτίσμα-
τος, νέα συνθήκη με τον Θεό. Δηλαδή συμφωνία για νέα 
ζωή, ενδυνάμωση κατά της απελπισίας, λογισμός αυτο-
κριτικής και αυτοκατάκρισης, εμπιστοσύνη στον Θεό και 
απόλυτη ελπίδα, αγαθοεργία και καθαρή συνείδηση.

Επομένως, στο πλαίσιο της ορθόδοξης θεολογικής σκέ-
ψης, η μεταμέλεια έχει την έννοια της συναισθηματικής 

αναγνώρισης του λάθους, της εσφαλμένης πράξης του 
ατόμου και συνήθως συνοδεύεται από τύψεις. Σύμφωνα 
με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, «μετάνοια σημαίνει 
επάνοδο από το παρά φύση στο κατά φύση και όδευση στο 
υπέρ φύση. Είναι πορεία από το κατ’ εικόνα στο καθ’ ομοίω-
ση» συναισθηματική φόρτιση-αγχωτική κατάσταση. Το 
άτομο κατακλύζεται από τύψεις που δύσκολα μπορούν να 
ελεγχθούν μέσω των εσωτερικών του δυνάμεων. Γι’ αυτό 
πολλοί θεολόγοι υποστηρίζουν ότι η μεταμέλεια πηγάζει 
από τον εγωισμό του ατόμου. Δεν οδηγεί στη σωτηρία και 
λύτρωση. Είναι φαινομενική μεταστροφή που στην πραγ-
ματικότητα καθηλώνει το άτομο στη φιλαυτία του.

Αντίθετα, ο μετανοημένος άνθρωπος δε φοβάται. Δε 
νιώθει ανησυχία, τρόμο και θυμό με τον εαυτό του. Δεν 
έχει ενοχές, δε διακατέχεται από αίσθημα ντροπής. Ο 
Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι «η μετάνοια δε μέ-
νει στα λόγια αλλά στα πράγματα». Όσο περισσότερο με-
τανοεί ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο αισθάνεται την 
αγάπη του Θεού, αναγεννιέται και νιώθει ελεύθερος.

Κατά την ορθόδοξη πίστη, η λύτρωση από την αμαρ-
τία και η προσέγγιση του Θεού γίνονται μέσω της μετά-
νοιας, αφού η μετάνοια, όταν είναι αληθινή, θεραπεύει, 
εξαγνίζει, λυτρώνει και φωτίζει πνευματικά τον άνθρωπο.

Η κατανόηση της διαφοράς της μετάνοιας από τη μετα-
μέλεια γίνεται εύκολα αντιληπτή στην περίπτωση του Ιού-
δα (Ματθ. 27, 3-10). Ο Ιούδας μεταμελήθηκε αναγνωρίζο-
ντας απλώς το λάθος του αλλά δε μετανόησε. Εάν μετα-
νοούσε πραγματικά, δε θα καταλαμβανόταν από απελπι-
σία, που τον οδήγησε στην αυτοκτονία. Θα αναζητούσε έν-
θερμα τον Θεό και θα προσέφευγε στον Κύριο ζητώντας συ-
ντετριμμένος συγχώρηση. Κάτι τέτοιο όμως δεν το έπραξε.

Αντίθετα, με συντριβή καρδιάς ο Πέτρος μετανόησε. Δο-
κιμασθείς τρεις φορές από τον Κύριο: «Πέτρε, αγαπάς με; 
Πέτρε, αγαπάς με πλέον τούτων; Πέτρε, φιλείς με;». Είπε τη 
χαρακτηριστική φράση: «Κύριε, συ οίδας ότι φιλώ σε…» και 
έλαβε τη συγχώρηση από τον Κύριο (Κατά Ιωάννη 21, 15-
10). Και ο καρδιογνώστης Κύριος είπε στον Πέτρο το μαρ-
τύριο που τον περιμένει στο τέλος της ζωής του: «…όταν δε 
γηράσης, εκτενείς τας χείρας σου και άλλος ζώσει σε» (Ιωάν. 
21, 18). Μαρτύρησε επί Νέρωνος στη Ρώμη το 67 μ.Χ.  



Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Χοροστατούσε, μέσα σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης, 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών και Λεβα-

δείας κ.κ. Γεώργιος, παρόντος του Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Βερατίου κ.κ. Ιγνατίου, ο οποίος συμμετείχε 
στην τέλεση του μνημοσύνου των εις Κύριον εκδημησά-
ντων αρχιερέων, διευθυντών, καθηγητών και συμμαθη-
τών-μελών της Ένωσης. Στην ακολουθία έλαβαν μέρος 
και οι ιερείς του ναού και άλλοι συμμαθητές ιερείς. Το κλί-
μα ήταν κατανυκτικό, όπως ταιριάζει σε τέτοιες συναντή-
σεις, και σε αυτό συνέβαλε και η καλλικέλαδη χορωδία 
της Ένωσής μας με τους υπέροχους ύμνους που ανέπεμπε 
στον Θεό.

Μετά το πέρας της Λειτουργίας, η Ένωση πρόσφερε 
ένα είδος πρωινού με καφέ, τσάι, χυμό πορτοκαλιού και 
λιχουδιές (τυροπιτάκια, σαντουιτσάκια) σε αίθουσα δίπλα 
από τον ναό. Στην αίθουσα είχαν αναρτηθεί 18 μεγάλες 
ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τη ζωή μας στη σχολή και 
τα παρόντα μέλη αναζητούσαν τον εαυτό τους και τους 
συμμαθητές τους σε αυτές. 

Στη συνέχεια, ο κ. Ψυχογιός απηύθυνε χαιρετισμό στους 
παρευρισκόμενους, τους ευχήθηκε καλή και ευλογημένη 
χρονιά, τίμησε με πλακέτα τον κ. Μιχάλη Καλλαρά για 
την πολύχρονη προσφορά του στην Ένωση και κήρυξε 
την έναρξη των εργασιών της Γενικής μας Συνέλευσης. 

Ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της 
Ένωσης από τον Σεβασμιώτατο κ.κ. Γεώργιο, που ευχή-

θηκε καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους. Ήταν συγκι-
νημένος ιδιαίτερα επειδή βρισκόταν για ακόμα μια φορά 
μαζί με τους συμμαθητές του στη Σχολή. 

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος οι ομότιμοι καθηγητές 
του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.κ. Ηλίας Οικονόμου, Αθα-
νάσιος Βουρλής, ο ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχο-
λής κ. Γεώργιος Βαϊόπουλος, γιος παλαιού μαθητή της 
Σχολής μας, και άλλοι. 

Τον κ. Μιχάλη Καλλαρά παρουσίασε ο Γενικός Γραμ-
ματέας της Ένωσης, κ. Φώτης Τζαβέλλας, αναφερόμενος 
στη σταδιοδρομία και στο έργο του, και εκθείασε ιδιαίτε-
ρα τον ρόλο του στην έκδοση των 50 φύλλων της Φωνής 
των Αποφοίτων και τη συμβολή του στην επανέκδοση του 
Αναμνηστικού Λευκώματος της Σχολής.

Στη συνέχεια, ο τιμώμενος, εμφανώς συγκινημένος, 
είπε μεταξύ άλλων και τα εξής: «Θα ήθελα ειλικρινά να 
ευχαριστήσω όλους εσάς για την εξαιρετική τιμή που επι-
φυλάξατε στη μετριότητά μου. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τα 
μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων για την εξαιρετικά 
γόνιμη, δημιουργική και αποτελεσματική συνεργασία 
μας όλα τα χρόνια και σε όλα τα πεδία δράσης μέσα σε 
ένα κλίμα εμπιστοσύνης, κατανόησης και αγάπης πραγ-
ματικής. Αισθάνομαι πολύ τυχερός που αξιώθηκα να συ-
νεργαστώ μαζί σας και να εισπράξω τόσο πολλά από αυ-
τή τη συνεργασία. Συστρατευτήκαμε σε έναν όμορφο 
αγώνα με στόχο να ανεβάσουμε το κύρος της Ένωσής 

Με απόλυτη επιτυχία έγινε και αυτή τη φορά η ετήσια συνάντησή μας το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου στον φιλόξενο Ιερό Ναό  
του Αγίου Σπυρίδωνα Παγκρατίου, στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Οι συμμαθητές μας από πολύ ενωρίς έσπευσαν να λάβουν  

μέρος στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 
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μας και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των συμμαθη-
τών και των φίλων. Πετύχαμε μαζί αρκετά. Σας ευχαρι-
στώ για την πολύμορφη στήριξή σας και εύχομαι από την 
καρδιά μου υγεία και δύναμη και καλό κουράγιο στο έρ-
γο σας. Σας υπόσχομαι ότι, όσο κρατούν οι δυνάμεις μου, 
θα συνεχίσω να συνοδοιπορώ μαζί σας σε κάθε προσπά-
θειά σας. 

»Σας ευχαριστώ πολύ. Η τιμή όμως που αποδίδετε σε 
μένα είναι δυσανάλογα μεγάλη. Αλλού θα έπρεπε να απο-
δοθεί. Περισσότερη τιμή πρέπει να αποδοθεί στον εκλε-
κτό και ακάματο Πρόεδρο της Ένωσης, κ. Αθανάσιο Ψυ-
χογιό, χωρίς την υλική και ηθική βοήθεια του οποίου δε 
θα υπήρχε, ίσως, η Ένωση των αποφοίτων της Σχολής μας. 
Είναι ο άνθρωπος που μόχθησε περισσότερο από όλους 
μας, που ονειρεύτηκε, σχεδίασε και εκτέλεσε τα μεγάλα 
βήματά μας. Μας βοήθησε όλους να δώσουμε, όσο μπο-
ρούμε, όλοι τον καλύτερο εαυτό μας. Η συνεργασία του 
μαζί μας ήταν χαρά και τιμή. Η φιλοξενία του στις εγκα-
ταστάσεις της εταιρείας του παροιμιώδης. Πάντα θα τον 
θυμάμαι και θα τον αγαπώ. Του εύχομαι από την καρδιά 
μου υγεία, οικογενειακή ευτυχία, προκοπή και διαρκείς 
επιτυχίες στις εκδοτικές του προσπάθειες».

Η συνέλευση συνεχίστηκε υπό την προεδρία του κ. Νι-
κολάου Κόκλα, ο οποίος διεξήγαγε με τρόπο άψογο τη 
διαδικασία των αρχαιρεσιών. 
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Ψήφισαν 140 μέλη (44 παρόντες και 96 με επιστολή) και 
οι υποψήφιοι έλαβαν τις παρακάτω ψήφους. ΒΟΥΡΛΗΣ 
102, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 90, ΖΗΚΟΣ 66, ΚΑΨΑΛΗΣ 
28, ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑΣ 64, ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ 40, ΠΑΠΑ-
ΖΑΡΗΣ 34, ΠΡΙΛΗΣ 19, ΣΙΑ ΠΕΡΑΣ 34, ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ 
96, ΤΣΙΑΚΟΥΛΙΑΣ 28, ΤΣΙΜΠΟΥΞΗΣ 19, ΦΙΦΛΗΣ 35, 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ 132.

Εκλέγονται οι εννέα πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης. 
Τέλος, αρκετά μέλη πήγαν στην παρακείμενη ταβέρνα 
«Καραβίτης» για λίγο κρασί και αρκετή κουβεντούλα.

Το Δ. Σ. αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει 
θερμά τον Προϊστάμενο του ι. Ναού Αγίου Σπυρίδωνος 
π. Χρήστο Αργυρόπουλο και τους ιερείς του Ναού για τη 
θερμή φιλοξενία που μας επεφύλαξαν, τη συγκινητική προ-
θυμία που επέδειξαν, ώστε να μη μας λείψει τίποτε και τις 
μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλαν για να ολοκληρω-
θεί η ωραία αυτή τελετή με τρόπο άψογο. 

Κι άλλη μια φορά γυρίσαμε στα σπίτια μας πλημμυρι-
σμένοι από υπέροχα συναισθήματα και πολλά ωφελημέ-
νοι στην ψυχή και στο πνεύμα μας.

Ακολουθεί πλούσιο φωτογραφικό υλικό.  
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Του Πρεσβυτέρου Νικολάου Κατσηδήμα, 
εφημερίου Ι. Ν. Αγίου Σπυρίδωνος Πύργου, 

αποφοίτου Εκκλησιαστικού Λυκείου Κορίνθου

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, με την πεφωτισμένη καθο-
δήγηση και την ευλογητή παρουσία του Σεβασμιωτά-

του Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Αλε-
ξάνδρου, αλλά και του τελευταίου Σχολάρχου του Εκκλη-
σιαστικού Λυκείου Κορίνθου κ. Βλάση Ανδρικόπουλου, 
πραγματοποιήθηκε η ευλόγηση και κοπή της βασιλόπι-
τας των αποφοίτων ιεροσπουδαστών του Εκκλησιαστι-
κού Λυκείου Κορίνθου το Σάββατο 11 Ιανουαρίου στην 
Τρίπολη.

Ο σεπτός, ταπεινός, πράος αλλά και ακάματος ποιμε-
νάρχης της θεοσώστου αυτής ιστορικής επαρχίας, κατά 
την ευλόγηση της βασιλόπιτας στην εμπνευσμένη προσ-
λαλιά του, αναφέρθηκε εκτενώς στη μεγάλη διαδρομή της 
Εκκλησιαστικής Σχολής και του Εκκλησιαστικού Λυκείου 
Κορίνθου με ιδιαίτερη συγκίνηση, διηγούμενος παράλ-
ληλα χαριτολογώντας ανέκδοτες ιστορίες ως ιεροσπου-
δαστής. Χαιρετισμούς στη συνεστίαση απηύθυναν επίσης 
ο Σχολάρχης κ. Βλάσης Ανδρικόπουλος, ιερείς και λαϊκοί, 
διηγούμενοι προσωπικά βιώματα από τη φοίτησή τους, 
αναπολώντας με συγκίνηση τα μαθητικά τους χρόνια ως 
ιεροσπουδαστές, κάτω από την καθοδήγηση πεφωτισμέ-
νων διδασκάλων και πνευματικών ανθρώπων αφοσιωμέ-
νων στο ιερό χρέος! Ιεροφάντες κληρικοί και λαϊκοί σχο-
λάρχες, θεολόγοι, επιστήμονες των άλλων διδακτικών 
ενοτήτων και μαζί τους οι απλοί εργάτες της Σχολής μας, 
όλοι πνευματικοί γονείς μας, νύχτα και μέρα, με πλεόνα-

σμα αγάπης, έδιναν ακόμη και την ψυχή τους για να εν-
σταλάξουν στον νου και στις καρδιές μας τη σωστική βίω-
ση του Λόγου του Ευαγγελικού, τη μετοχή στη μυστηρια-
κή ζωή της Εκκλησίας μας, την κοινωνία με το Σώμα και 
Αίμα του Λυτρωτή, την εμπιστοσύνη στις πανανθρώπι-
νες αξίες της ορθοδοξίας και στα ζώπυρα ιδανικά του ελ-
ληνισμού! 

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το παραπάνω Εκκλησιαστι-
κό Λύκειο, το οποίο, αφού «εξορίστηκε» κυριολεκτικά σε 
μια απόμακρη περιοχή του Λουτρακίου «Κατουνίστρα», 
αντικειμενικά ακατάλληλη για τη ζωή των ιεροσπουδα-
στών και τη λειτουργία ενός τέτοιου Εκκλησιαστικού Σχο-
λείου, παρά τα πολλά και δυσεπίλυτα  προβλήματα, σε 
κλίμα εγκατάλειψης από πλευράς Εκκλησίας και Πολι-
τείας, λειτουργούσε από το 1979 ως τετρατάξιο μέχρι το 
2006 και ως τριτάξιο στη συνέχεια. Στις 30/06/2010 δυ-
στυχώς έκλεισε οριστικά και συγχωνεύτηκε πλέον μέχρι 
και σήμερα με το Εκκλησιαστικό Λύκειο Πάτρας.

Το Εκκλησιαστικό Λύκειο Κορίνθου αποτέλεσε τη συ-
νέχεια της παλαίφατης Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίν-
θου, η οποία ιδρύθηκε το 1924 επί Μητροπολίτου Κοριν-
θίας κυρού Δαμασκηνού, του μετέπειτα Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος και Αντιβασιλέως των Ελλή-
νων, για να καλύψει τρέχουσες ανάγκες για επάνδρωση 
της Εκκλησίας με μορφωμένους κληρικούς. Λειτούργησε 
με την ευθύνη της Εκκλησίας της Ελλάδος και ονομάστη-
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κε Ιερατική Σχολή. Το 1971 δυστυχώς ανεστάλη η λειτουρ-
γία της, με σχετικό Διάταγμα της Δικτατορίας.

Στην παραπάνω Σχολή φοίτησαν πολλοί ιεράρχες, με-
ταξύ αυτών οι επιζώντες μέχρι σήμερα Σεβασμιώτατοι 
Μητροπολίτες Ηλείας κ.κ. Γερμανός, Μαντινείας και Κυ-
νουρίας κ.κ. Αλέξανδρος, Ύδρας και Σπετσών κ.κ. Εφραίμ, 
Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κ.κ. Δημή-
τριος Θηβών και Λεβαδείας κ.κ. Γεώργιος, καθώς επίσης 
ακαδημαϊκοί καθηγητές, θεολόγοι καθηγητές, πλήθος λει-
τουργών της Αγίας μας Εκκλησίας και λαϊκοί συνεργάτες 
αυτής, στην Ελλάδα και τη Διασπορά.

Στο κάλεσμα αυτό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
κ.κ. Αλεξάνδρου ανταποκρίθηκαν για ακόμη μία φορά ιε-
ρείς και λαϊκοί απόφοιτοι του Εκκλησιαστικού Λυκείου 
Κορίνθου, το οποίο έγινε το θεμέλιο πάνω εις το οποίο 
χτίστηκε, ακλόνητο από τις θύελλες του βίου, το πνευμα-
τικό οικοδόμημα της κατοπινής τους ζωής και πορείας. Η 
επόμενη συνάντηση-αντάμωμα για το τρέχον έτος θα 
πραγματοποιηθεί συν Θεώ τον  Ιούλιο και πάλι στην Τρί-
πολη κατόπιν σχετικής προτάσεως του Σεβασμιωτάτου, 
όπου θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ενώ θα 
ακολουθήσει γεύμα και ξενάγηση στα ιερά προσκυνήμα-
τα της Τριπολιτσάς.

Αξίζουν θερμές ευχαριστίες στον Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη και ακάματο ποιμενάρχη της ιστορικής αλλά 
και πάντα φιλόξενης Ιεράς Μητροπόλεως Μαντίνειας 
και Κυνουρίας κ.κ. Αλέξανδρο για την πατρική και φι-
λάδελφη υποδοχή καθώς επίσης και την αβραμιαία φι-
λοξενία του στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Με-
ταμορφώσεως του Σωτήρος, ωσαύτως στον Θεοφιλέ-
στατο Επίσκοπο Τεγέας κ.κ. Θεόκλητο και στους Αιδε-
σιμολογιοτάτους π. Σωτήριο Αθανασούλια και π. Ιωάν-
νη Σουρλίγκα.  
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Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ  
ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας, λόγω της υψηλής 
μεταδοτικότητάς της, έφερε και αυτό: οι πολύ γρήγο-

ρες, σχεδόν ακαριαίες, αντιδράσεις των κρατών οδήγησαν 
στη λήψη σκληρών μεν και αντιλαϊκών, πολύ όμως αποτε-
λεσματικών μέτρων, που επηρέασαν και τη λατρεία. Απα-
γορεύτηκαν λατρευτικές συνάξεις παρουσία πιστών και η 
συμμετοχή τους στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Κι αν 
λάβει κανείς υπόψη του ότι αυτό συνέβη και κατά τη διάρ-
κεια των αγίων ημερών του Πάσχα, της μεγαλύτερης και 
λαμπρότερης εορτής της χριστιανοσύνης, ο πόνος γίνεται 
μεγαλύτερος. Ο περιορισμός του δικαιώματος της πίστης 
και της συλλογικής λατρείας υπέρ άλλων συλλογικών αγα-
θών, και δη της δημόσιας υγείας, προκάλεσε πόνο στους 

κόλπους της Εκκλησίας, η οποία πειθάρχησε μπροστά στον 
κίνδυνο κατάρρευσης του συστήματος υγείας και των συ-
νεπειών μιας εκτεταμένης διασποράς του ιού.

Θύμα των εκτάκτων συνθηκών έπεσε και η προστάτι-
δα της Σχολής μας, η Αγία Φωτεινή. Ο εορτασμός της έγι-
νε, και μάλιστα με πανηγυρικό τρόπο, έλειψαν όμως πά-
ρα πολλοί συμμαθητές. Τελέσθηκε πανηγυρικός Εσπερι-
νός και την επόμενη μέρα Δισαρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία, χοροστατούντων του Σεβ. Μητροπολίτου Κορίνθου 
κ. Διονυσίου και του Επισκόπου Κεγχρεών Αγαπίου.

Ας ελπίσουμε ότι θα μας συγχωρήσει η Χάρη της. Την 
επόμενη χρονιά θα έλθουμε να την προσκυνήσουμε πε-
ρισσότεροι.  

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ  
ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ 
ΘΑ ΕΧΕΙ Ο κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ, ΣΥΝΕΠΙΚΟΥΡΟΥΜΕΝΟΣ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ κ.κ. ΦΩΤΗ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΖΑΡΗ.
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Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμήν 
του Αγίου Απ. Παύλου με τον τίτλο: «ΙΔ΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΠΑΥΛΕΙΑ 2020» με την παρουσία σύμπαντος του Ι. Κλή-
ρου, των Μοναχικών Αδελφοτήτων της Ι. Μητροπόλεώς 
μας και με τη συρροή ευσεβούς εκκλησιάσματος, παρά τη 
συνεχή βροχόπτωση, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα 
της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2020 η υποδοχή της Ι. Εικόνας 
της Παναγίας «ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ», αντιγράφου εκ της Ι. 
Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, εκ του Μητροπολιτικού 
Παρεκκλησίου της Αγίας Φωτεινής, στον Καθεδρικό Ι. 
Ναό του Απ. Παύλου, στην Κόρινθο.

Μετά το πέρας της υποδοχής της Ι. Εικόνος στα προ-
πύλαια του Ι. Καθεδρικού Ναού, από τον Σεβ. Μητροπολί-
τη μας κ. Διονύσιο και τον Θεοφιλέστατο Πρωτοσύγκελ-
λο της Ι. Μητροπόλεως μας, Επίσκοπο Κεγχρεών κ. Αγά-
πιο, ακολούθησε, εντός του Ι. Ναού, η «έξοδος» του Ι. Λει-
ψάνου του Αγίου Αποστόλου Παύλου, του αποτεθησαυ-
ρισμένου από του έτους 2011 στον Ι. Ναό, η λιτάνευση και 
η «ενθρόνισή» του στον καθορισμένο τόπο, στο κέντρο του 
Ι. Ναού, ενώ εψάλετο η προς τούτο ειδική Ι. Ακολουθία.

Αμέσως μετά την «ενθρόνιση» τελέσθηκε, χοροστα-
τούντος του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Διονυσίου και 
συμμετεχόντων των ιερέων των πόλεων Κορίνθου και 
Λουτρακίου, ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στη 
συνέχεια η καθιερωμένη Ι. Αγρυπνία, προεξάρχοντος του 
Σεβ. Ποιμενάρχου μας και συμπροσευχομένου του Θεο-
φιλεστάτου Επισκόπου Κεγχρεών κ. Αγαπίου, προς τιμήν 
πάντων των εν Κορινθία Αγίων.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στις 8:30 μ.μ., τελέστηκε ιε-
ρά αγρυπνία εις τιμήν πάντων των Αγ. Αποστόλων, συ-
νεργών του Απ. Παύλου εν Κορίνθω. 

Το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου και ώρα 19:00 

με κάθε επισημότητα και με τη δέουσα εκκλησιαστική τά-
ξη τελέσθηκε ο καθιερωμένος πλέον Μέγας Συνοδικός 
Εσπερινός, προεξάρχοντος του, ορισθέντος υπό της Ιεράς 
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως μοναδικού εκ-
προσώπου Αυτής, λόγω των υφισταμένων μέτρων για την 
υγειονομική κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. κ. Χρυσοστόμου, 
πλαισιουμένου υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεγ-
χρεών κ. Αγαπίου, Πρωτοσυγκέλλου της Ι. Μητροπόλεώς 
μας, ως και του Σεβ. Ποιμενάρχου Κορίνθου κ. Διονυσίου.

Αμέσως μετά το πέρας του Εσπερινού, ο Σεβ. Μητρο-
πολίτης μας, προσφωνών ευχαρίστησε την Ιερά Σύνοδο, 
τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελ-
λάδος κ. Ιερώνυμο Β΄, καθώς και τον Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, που, παρά την 
εξαιρετικά δύσκολη και αρνητική συγκυρία της πανδη-
μίας, συνέχισαν να τιμούν τις εορταστικές εκδηλώσεις 
προς τιμήν του Αποστόλου Προστάτου μας Θείου Παύ-
λου, υπό τον τίτλο «ΙΔ΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ 2020». 
Στη σύντομη αναφορά του ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας ανα-
φέρθηκε στη σημαντικότητα της παρουσίας τόσο των 
πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών όσο και του κόσμου, 
που δήλωσαν και σ’ αυτά τα «ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ 
2020», τα δυσκολότερα από την ημέρα της ενθρονίσεώς 
του, την περίτρανη και αδιαμφισβήτητη αγάπη τους για 
τον Πολιούχο Απόστολό μας. Ολοκληρώνοντας, κάλε-
σε τον Συνοδικό Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυ-
σόστομο, τον οποίο ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος τι-
μητικώς όρισε εκπρόσωπο της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος, να διακονήσει τον θείο λόγο, απευθύνο-
ντας λόγους πνευματικής οικοδομής προς τους παριστα-
μένους πιστούς.

ΙΔ́  ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ 2020
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Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, 
αφού αρχικώς ευχαρίστησε τον Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. 
Διονύσιο για την πρόσκληση στους εορτασμούς της μνή-
μης του Αποστόλου Παύλου στην πόλη της Κορίνθου, 
εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και το δέος του για την πα-
ρουσία του στο μέρος όπου διέμεινε και κήρυξε επί μα-
κρόν ο Απόστολος Παύλος. Ακολούθως εξήρε τη σημα-
ντικότητα της διαδοχής του Απ. Παύλου τόσο για τον Επί-
σκοπο όσο και για το ποίμνιο της κορινθιακής γης και 
έδωσε συγχαρητήρια σε κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοί-
κηση για την αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας, που μας κατέταξε πολύ υψηλά παγκοσμίως.

Ο Απ. Παύλος, τόνισε ο άγιος Μεσσηνίας, κατέστη 
από διώκτης κήρυκας και «Σκεύος Εκλογής» και όλα αυ-
τά χωρίς ποτέ να ζητήσει τίποτα. Εντελώς ανιδιοτελής, 
χωρίς ερωτήματα, χωρίς αμφιβολία, χωρίς αμφισβήτηση 
ή όρους αφιέρωσε τη ζωή του σε μία ολοκληρωτική προ-
σφορά στον άνθρωπο και στο έργο του Θεού. Γιατί όποιος 
εμπιστεύεται, ελπίζει και ελπίζει σε κάτι ανώτερο από αυ-
τόν. Είπε ο Απόστολος, 2.000 χρόνια πριν, στους τότε αντι-
μαχόμενους Χριστιανούς και Εθνικούς ότι χωρίς θυσία 
και προσφορά στον συνάνθρωπο δεν υπάρχει ελευθερία, 
για την οποία μάχονται. Και ήρθε η πανδημία για να επι-
βεβαιώσει πλήρως το λεχθέν του Απ. Παύλου. Δεν έχει 
σημασία τι σκέπτομαι εγώ για τον εαυτό μου, αλλά το πώς 
εγώ θυσιάζομαι για τον άλλο. Το μήνυμα της θυσίας για 
την ανθρωπότητα από τον Παύλο ήρθε σήμερα περισσό-
τερο επίκαιρο από ποτέ, γιατί ως Έλληνες θυσιάσαμε ακό-
μα και αυτά που θεωρούσαμε ως σήμερα αυτονόητα για 
το κοινωνικό σύνολο και το κοινωνικό καλό και μ’ αυτόν 
τον τρόπο κατέστημεν διά πρεσβειών του Αγίου πολίτες 
και συμπολίτες της Βασιλείας των Ουρανών.

Το πρωί της 29ης Ιουνίου 2020, ανήμερα της μνήμης 
των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, 
χοροστάτησε στην Ι. Ακολουθία του Όρθρου και τέλεσε 
την Θ. Λειτουργία ο ορισθείς υπό της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, εκπρόσωπος Αυτής, Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, συνιε-
ρουργούντων του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεγχρεών 
κ. Αγαπίου και του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Διονυσίου.

Λόγους οικοδομής στο Χριστεπώνυμο πλήρωμα, που 
είχε κατακλύσει τον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου 
Παύλου και τον περιβάλλοντα χώρο, απηύθυνε ο Θεοφι-
λέστατος Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως μας Επί-
σκοπος Κεγχρεών κ. Αγάπιος, ο οποίος εκκίνησε την ομι-
λία του εστιάζοντας με γλαφυρό τρόπο στο μένος, με το 
οποίο ο Σαύλος καταδίωκε τους Χριστιανούς, «γεμάτος 
θυμό και εκδίκηση», πριν φυσικά την «κλήση» της Δαμα-
σκού. Στην Δαμασκό έπεσε ο Σαούλ και σηκώθηκε ως Από-
στολος ο Παύλος, αυτοαποκαλούμενος μάλιστα, με πε-
ρίσσια υπερηφάνεια, «δούλος Ιησού Χριστού». Ο γνώρι-
μος ενθουσιασμός του επανέρχεται, μόνο που τώρα κη-
ρύττει «Ιησού Χριστόν και τούτον Εσταυρωμένο», τα δε-

σμά του γίνονται πηγή δυνάμεως, φτερά μεγάλα, δυνατά 
και ακαταμάχητα με αποτέλεσμα τον ξεριζωμό αιωνόβιων 
πεποιθήσεων και την ίδρυση Εκκλησιών σε όλο τον τότε 
γνωστό κόσμο, που συγκλονίζεται κυριολεκτικά από το 
κήρυγμά Του.

Όμως ο Απόστολος δεν έζησε «ρόδινα». Υπέστη πολ-
λά για να επιτύχει περισσότερα. Και απ’ όλους αυτούς 
τους κινδύνους πάντοτε τον λύτρωνε ο Κύριος. Το δια-
κηρύττει εξάλλου ο ίδιος: «Και εκ πάντων με ερρύσατο ο 
Κύριος». Όμως ακατάβλητος αγωνιστής ως ήταν, παρέ-
μεινε ως σήμερα παντοτινό υπόδειγμα αγώνων για την 
πίστη και την αλήθεια και συνεχίζει να ζητεί ως σήμερα 
μιμητές, που θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν ζωντανή 
και ζέουσα αυτή την πίστη και την αλήθεια του Χριστού, 
που εκείνος εκήρυξε και με τον μαρτυρικό θάνατο του 
επεσφράγισε.

Λίγο πριν από την απόλυση, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας 
κ. Διονύσιος ανακήρυξε ως Ευεργέτιδα της Ι. Μητροπό-
λεως Κορίνθου την τέως Πρόεδρο του Συλλόγου υπό την 
επωνυμία «Ορθόδοξη Χριστιανική και Πολιτιστική Αδελ-
φότητα «Η Αγία Πρίσκιλλα», κ. Δέσποινα Μέξια, και της 
επέδωσε τιμητικώς το Παράσημο του Αποστόλου Παύ-
λου, τη μέγιστη διάκριση της Αποστολικής Ιεράς Μητρο-
πόλεως Κορίνθου, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό της και 
την προσφορά του ως άνω Συλλόγου στους Χριστιανούς 
της Κορίνθου και το επιτελεσθέν μετ᾿ εκκλησιαστικής 
φρονήσεως κατηχητικό και φιλανθρωπικό έργο αυτού.

Ο σεπτός Ποιμενάρχης, εμφανώς συγκινημένος, δή-
λωσε καθήκον ιερό και υποχρέωσή του να εκφράσει την 
ευγνωμοσύνη του προς όλους τους συντελεστές των «ΙΔ΄ 
Κορίνθου Παυλείων», αλλά κυρίως προς τους χιλιάδες 
πιστούς, οι οποίοι και εφέτος απέδωσαν τη δέουσα τιμή 
στον έναν και μοναδικό, στον «Υπεραπόστολο», στον 
Ιδρυτή της Εκκλησίας μας, στον Πολιούχο και προστάτη 
μας Θείο Παύλο. Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει ολόθερ-
μα τον προεξάρξαντα Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. 
Χρυσόστομο για τη μεγίστη ευλογία που παρείχε στο 
πλήρωμα της τοπικής μας εκκλησίας με την τιμητική πα-
ρουσία του στα «ΙΔ΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ».

Λόγω των υφιστάμενων υγειονομικών μέτρων για την 
καταπολέμηση της πανδημίας του Covid-19 αλλά και των 
μέτρων που μας επέβαλε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοριν-
θίας (ΕΦ.Α.ΚΟΡ.), μό νο για ε φέ τος ο καθιερωμένος Μέ-
γας Εσπερινός που τελούνταν στο Βήμα του Γαλλίωνος, 
εντός του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Κορίνθου, 
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 
7:30 μ.μ. κατ᾿ ε ξαί ρε ση στον Καθεδρικό Ι. Να ό του Απο-
στό λου Παύ λου στην Κό ριν θο και ό χι στο Βή μα του Γαλ-
λίωνος.

Από την ιστοσελίδα της Ι. Μητροπόλεως Κορίνθου.  
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Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Σωτηρίου Αθανασούλια

Ερμηνεία και παρερμηνεία της Αγίας Γραφής
Με ζητήματα σχετικά με την Αγία Γραφή έχουμε ασχολη-
θεί και σε προηγούμενο τεύχος του εντύπου μας (No 52). 
Όπως είχαμε επισημάνει εκεί, όλες οι χριστιανικές Ομο-
λογίες, σχεδόν όλες οι αιρέσεις του Χριστιανισμού απο-
δέχονται τo κύρος και την αυθεντία της Αγίας Γραφής, 
της ίδιας Αγίας Γραφής την οποία κατέχει και αποδέχεται 
η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Μάλιστα, οι χριστιανικές αι-
ρέσεις από την πρωτοχριστιανική εποχή μέχρι τις σύγ-
χρονες παραχριστιανικές ομάδες («Μάρτυρες του Ιεχω-
βά» κ.ά.) διακρίνονται για την υπερβολική δήθεν προσή-
λωσή τους στην Αγία Γραφή. Γιατί, όμως, ενώ συμβαίνει 
αυτό, καθεμία από αυτές καταλήγει σε διαφορετικά συ-
μπεράσματα, σε εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις για τον 
Θεό, τον άνθρωπο και τη σωτηρία του; Γιατί δεν οδηγού-
νται όλοι στην ίδια αλήθεια, στην ίδια πίστη; Πώς δικαιο-
λογείται η ύπαρξη των αιρέσεων και το φαινόμενο της πο-
λυδιάσπασης του χριστιανικού κόσμου;

Προφανώς, το πρόβλημα έγκειται στην ερμηνεία. Υπάρ-
χουν διαφορετικά συμπεράσματα, επειδή υπάρχουν δια-
φορετικές ερμηνείες της Αγίας Γραφής. Έτσι, προκύπτει 
ένα άλλο ερώτημα: Ποιος από τους πολλούς και διαφό-
ρους τρόπους ερμηνείας είναι ο αυθεντικός; Ποιος αποτε-
λεί όντως ερμηνεία και ποιοι συνιστούν παρερμηνεία; Ποιο 
είναι το «κλειδί» της αυθεντικής κατανόησης και ερμη-
νείας της Αγίας Γραφής; Εκ των πραγμάτων διαφαίνεται 
ότι ή ύπαρξη ενός τέτοιου «κλειδιού» είναι απολύτως απα-
ραίτητη. Η Αγία Γραφή μόνη της δεν μπορεί να οδηγήσει 
στην Αλήθεια. Απαιτείται ένας επιπλέον οδηγός, κι αυτός 
είναι η ορθή ερμηνευτική μέθοδος. Ο προτεσταντικός κό-
σμος, με τη δήθεν υπερπροσήλωσή του στην Αγία Γραφή, 
πίστεψε ότι αυτή είναι αρκετή για να οδηγήσει στην Αλή-
θεια (ή ακόμη ότι ταυτίζεται με την Αλήθεια). Αρκεί η Γρα-
φή, «μόνο η Γραφή»! Η έκφραση «Sola Scriptura» («μόνο 
η Γραφή») έγινε κυρίαρχο σύνθημα του Προτεσταντισμού. 
Η ίδια επαρκεί για την κατανόηση και την ερμηνεία της: 
«Η Γραφή ερμηνεύεται διά της Γραφής». Τα αποτελέσμα-
τα αυτής της αντίληψης ήταν, όντως, τραγικά.

Κάθε μικροομάδα ή και μεμονωμένο πρόσωπο, έχο-
ντας απόλυτη πεποίθηση στη δική του αυθαίρετη κατα-
νόηση και ερμηνεία, αποσχιζόταν από την ομάδα στην 

οποία ανήκε και δημιουργούσε τη δική του «εκκλησία», 
με αποτέλεσμα η πολυδιάσπαση αυτή να συνεχίζεται μέ-
χρι σήμερα, να αποτελεί σκάνδαλο στον σύγχρονο κόσμο 
και, έτσι, το όνομα του Χριστού να «βλασφημείται εν τοις 
έθνεσι» (PcojJi. 2,24).

Τα παραπάνω ερωτήματα συμπλέκονται και με κάποια 
άλλα, τα οποία θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο 
τεύχος αυτό, όπως: Τι ακριβώς είναι η Αγία Γραφή; Ποια 
είναι η θέση της εντός της Εκκλησίας και ποια η σχέση της 
με αυτήν; Πώς κατανοείται η θεοπνευστία της; Ποια η σχέ-
ση της με την Αποκάλυψη και ποια με τον Λόγο του Θεού; 
Ποια η σχέση της με ό,τι αποκαλούμε Ιερά Παράδοση; Ποια 
είναι και από ποιους γίνεται η αυθεντική ερμηνεία της;

Η Αγία Γραφή στις χριστιανικές αιρέσεις
Οι εσφαλμένες απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, δηλα-
δή η εσφαλμένη θεώρηση της Αγίας Γραφής, οδήγησε σε 
σοβαρές παρεκτροπές, τις οποίες συναντάμε σε παλαιό-
τερες και σύγχρονες χριστιανικές αιρέσεις. Πράγματι, σε 
πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα στον προτεσταντικό χώ-
ρο, η αντίληψη για την Αγία Γραφή δε διαφέρει από την 
αντίληψη του Ισλάμ για το Κοράνιο.

Κατά τη διδασκαλία του Ισλάμ, το Κοράνιο είναι «ο 
άκτιστος Λόγος του Θεού». Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύει 
η Ορθόδοξη Εκκλησία για τη Βίβλο, το Κοράνιο δε θεω-
ρείται κτιστός λόγος, αλλά άκτιστος. Αυτό σημαίνει ότι 
ολόκληρο το περιεχόμενό του, μέχρι των λεπτομερειών, 
είναι θεόπνευστος και έχει απόλυτο κύρος (βέβαια, το πώς 
εξηγούνται οι αντιφάσεις του παραμένει αναπάντητο από 
τους «θεολόγους» του Ισλάμ). Το Κοράνιο κατέβηκε αυ-
τούσιο από τον ουρανό. Το πρωτότυπό του διατηρείται 
εκεί, στον ουρανό. Εδώ, στη γη, υπάρχει ένα αντίγραφο 
του ουράνιου πρωτοτύπου. Κατά συνέπεια, το Κοράνιο 
είναι το κατεξοχήν θεμέλιο του Ισλάμ: Το Ισλάμ είναι «θρη-
σκεία ενός βιβλίου».

Πράγματι, σε χριστιανικές αιρέσεις συναντάμε την αντί-
ληψη ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού ή ότι ταυτί-
ζεται με τον Λόγο του Θεού ή ότι είναι η Αποκάλυψη του 
Θεού. Υπό την επίδραση αυτής της προτεσταντικής θεώρη-
σης, παρόμοιες εκφράσεις συναντάμε και σε δικούς μας θεο-
λόγους. Επίσης, είναι ευρύτατα διαδεδομένη σε χριστιανι-
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κές αιρέσεις η αντίληψη ότι η Γραφή είναι θεόπνευστη «κα-
τά γράμμα» και ότι πρέπει να ερμηνεύεται «κατά γράμμα».

Για παράδειγμα, ο Λεωνίδας Φέγγος, ηγέτης γνωστής 
πεντηκοστιανής οργάνωσης, της «Ελευθέρας Αποστολι-
κής Εκκλησίας της Πεντηκοστής», ισχυρίζεται ότι, όταν 
η Γραφή αναφέρει ότι ο Θεός έχει «χέρια» ή «πόδια», αυ-
τό σημαίνει ότι έχει πράγματι χέρια και πόδια. Όταν κά-
νει λόγο για «θρόνο» του Θεού, αυτός μπορεί να προσ-
διορισθεί τοπικά (π. Αντ. Αλεβιζόπουλου, Εγχειρίδιο αι-
ρέσεων, Αθήνα 1994, σ. 214). Άλλη νεοπροτεσταντική ορ-
γάνωση, η «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση», αρχίζει την 
προσηλυτιστική της δράση με πρόγραμμα διανομής της 
Καινής Διαθήκης και άλλων εντύπων σε διάφορες περιο-
χές της χώρας. Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Η Αγία Γραφή 
για κάθε σπίτι». Στην ιστοσελίδα της αναφέρει: «Δεχόμα-
στε την Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) ως τον 
Θεόπνευστο Λόγο του Θεού». Άλλη αιρετική οργάνωση, 
η ελληνική «Εκκλησία του Χριστού», δέχεται ότι η Γραφή 
είναι «πανεπαρκής» για την πίστη. Εκεί που μιλάει, πρέ-
πει να μιλάμε, και εκεί που σιωπά, πρέπει να σιωπούμε. Το 
Άγιο Πνεύμα ενεργεί και καθοδηγεί τον πιστό και την Εκ-
κλησία με τον γραπτό λόγο, την Αγία Γραφή». Συνεπώς, 
κάθε παραδεδομένη πίστη έξω από τη Γραφή, ακόμη και 
η μεταποστολική, απορρίπτεται (δ.π., σ. 10-11).

Είναι φανερό ότι όλες αυτές οι οργανώσεις του στενό-
τερου ή ευρύτερου προτεσταντικοί χώρου αρνούνται ότι 
υπάρχουν άλλα θεόπνευστα ή ιερά κείμενα εκτός της 
Αγίας Γραφής.

Υπονοούν ότι το Άγιο Πνεύμα ενεργούσε μεν στη μα-
κρά περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, φωτίζοντας τους συγ-
γραφείς της, αλλά έπαψε να ενεργεί μετά την Πεντηκο-
στή, δηλαδή μετά την πραγματική επιφοίτηση του στην 
Εκκλησία! Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο θεωρητικά. Πρακτι-
κά, κάθε ομάδα αποδέχεται και τη «θεοπνευστία» του ηγέ-
τη της ή της ηγεσίας της ή απολυτοποιεί την ερμηνευτι-
κή της μέθοδο. Έτσι, η εταιρεία «Σκοπιά» των «Μαρτύ-
ρων του Ιεχωβά» ισχυρίζεται ότι «επί αιώνες το πλείστον 
της Αγίας Γραφής ήταν Ζόφος δι’ όλους τους ανθρώπους» 
(Εχθροί, 1930, σ. 189). «Η Γραφή δεν μπορεί πλήρως να 
κατανοηθεί χωρίς να έχουμε στον νου μας τη θεοκρατική 
οργάνωση», δηλ. την οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιε-
χωβά» (Σκοπιά, 1954, σ. 360). Αναγκάζεται, μάλιστα, να 
παραδεχτεί ότι «οι 6 τόμοι των Γραφικών Μελετών» του 
ιδρυτή της Καρόλου Ρώσσελ (1852-1916) «ήσαν για τους 
πιστούς πολύ πιο βασικοί από την Αγία Γραφή»! (Σκοπιά, 
αγγλ. εκδ., 15-9-1910, σ. 298-299). Η ίδια οργάνωση, άλ-
λωστε, έχει τόσο «σεβασμό» στην Αγία Γραφή, ώστε δε δι-
στάζει να αλλοιώνει το κείμενό της, για να ευνοεί τις θέ-
σεις της (βλ. Ν. Ματθαίου, Η Κ. Διαθήκη αλλοιωμένη από 
τους «Μάρτυρες του Ιεχωβά», εκδ. Λυδία κ.ά.).

Βέβαια, τα φαινόμενα αυτά δεν είναι ανεξήγητα. Εξη-
γούνται ιστορικά. Όταν εμφανίστηκε ο Προτεσταντισμός 
(16ος αι. μ.Χ.), ο μεσαιωνικός Παπισμός είχε απομακρυν-

θεί κατά πολύ από το γράμμα και το πνεύμα της Αγίας Γρα-
φής, επικαλούμενος για τις καινοτομίες και τις πλάνες του 
την «Ιερά Παράδοση». Ένα μεγάλο μέρος των οπαδών του 
αντέδρασε έντονα και δημιούργησε τον Προτεσταντισμό 
(Μεταρρύθμιση), ο οποίος, απέρριψε την Ιερά Παράδοση, 
αναζητώντας το σταθερό θεμέλιο της πίστεως στην Αγία 
Γραφή, «μόνο στη Γραφή». Μην έχοντας, όμως, το ερμη-
νευτικό «κλειδί» της, κατέληξε σε ποικίλες αυθαίρετες ερ-
μηνείες, μη δυνάμενος να φανταστεί τις διαστάσεις που 
θα προσελάμβανε η πλάνη! Σε μεγάλο βαθμό ο Προτεστα-
ντισμός μετέτρεψε τον Χριστιανισμό σε «θρησκεία ενός 
βιβλίου». Η ουσία του Χριστιανισμού είχε ήδη απολεσθεί 
σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι στον Παπισμό.

Έννοια και θεοπνευστία της Αγίας Γραφής
Με αυτά τα δεδομένα, διάσημοι Δυτικοί θεολόγοι άρχι-
σαν να αναζητούν και πάλι την «ουσία του Χριστιανι-
σμού». Είναι χαρακτηριστικό τό έργο του Adolf von 
Harnack (1851-1930) με τον παραπάνω τίτλο («Das Wesen 
des Christentums», 1900). Ποια είναι, τελικά, η ουσία του 
Χριστιανισμού; Ποιο είναι το θεμέλιό του; Είναι η Αγία 
Γραφή ή κάτι άλλο; Τι προηγείται και τι έπεται αξιολογι-
κά; Για μας τους Ορθόδοξους το θέμα είναι απλό: Ουσία 
και θεμέλιο του Χριστιανισμού είναι o Χριστός, μόνο o 
Χριστός και τίποτε άλλο, είναι το Θεανθρώπινο πρόσω-
πο του Ιησού Χριστού. Αυτός προηγείται όλων. Αυτός εί-
ναι ο Πρώτος και ο Έσχατος, το Α και το Ω, η Αρχή και το 
Τέλος (Αποκ. 22,13). Αυτός είναι Θεμέλιος της Εκκλησίας 
και «θεμέλιον άλλον ουδείς δύναται θείναι παρά τον κεί-
μενον, ος έστιν Ιησούς Χριστός» (Α΄ Κορ. 3,11). Κατά συ-
νέπεια, ο Χριστιανισμός είναι «η θρησκεία ενός προσώ-
που». Ειδικότερα, ό,τι μας διακρίνει ως χριστιανούς και 
μέλη της Εκκλησίας είναι η ομολογία ότι ο Χριστός είναι 
ο «Υιός του Θεού του ζώντος» (Ματθ. 16, 16-18), δηλαδή 
ότι ο Χριστός δεν είναι ένας κοινός άνθρωπος, ένας με-
γάλος σοφός, ένας Άγιος, ένας προφήτης, αλλά είναι ο 
ίδιος ο Θεός, που έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία μας. Αυ-
τή η ομολογία είναι η ουσία της πίστεώς μας και η κατε-
ξοχήν προϋπόθεση του χριστιανικού Βαπτίσματος.

Όμως, ο Χριστός είναι πάντοτε ενωμένος («αχωρί-
στως» και «αδιαιρέτως»!) με το Σώμα Του, και το Σώμα 
Του είναι η Εκκλησία, κατά τον Απόστολο Παύλο (Κολ. 
1,24). Όπου υπάρχει ο Χριστός, εκεί υπάρχει και η Εκκλη-
σία, και όπου υπάρχει η Εκκλησία, εκεί υπάρχει ο Χριστός: 
«όπου ο Χριστός εκεί και η Καθολική Εκκλησία» (Αγ. Ιγνά-
τιος). Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστιανισμός, ο αυθεντικός 
Χριστιανισμός, εμφανίζεται πάντοτε ως Εκκλησία, ή μάλ-
λον ο Χριστιανισμός στην αυθεντικότητά του ταυτίζεται 
απόλυτα με την Εκκλησία, με τη Μία, Αγία, Καθολική και 
Αποστολική Εκκλησία του Χριστού.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αξιολογικά προηγού-
νται ο Χριστός και η Εκκλησία και έπεται η Αγία Γραφή. Η 
αξία της Αγίας Γραφής έγκειται στο ότι μαρτυρεί περί του 
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Χριστού και στο ότι η μαρτυρία της είναι αυθεντική. Η 
Αγία Γραφή δεν είναι ο Λόγος του Θεού (ο Λόγος του Θεού 
είναι ο Χριστός!), αλλά λόγος περί του Θεού ή λόγος πε-
ρί του Λόγου του Θεού, δεν είναι ο Χριστός, αλλά ο οδη-
γός στον Χριστό και στη διά του Χριστού σωτηρία, δεν 
ταυτίζεται με την Αλήθεια, ούτε περιέχει ολόκληρη την 
Αλήθεια, απλούστατα επειδή η Αλήθεια δεν περιορίζεται 
σε κάποια κείμενα, έστω κι αν αυτά είναι ιερά. Η Αλήθεια 
είναι ο ίδιος ο Χριστός («εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και 
η ζωή», μας διαβεβαιώνει, (Ιω. 14,6) και ο Χριστός είπε και 
έπραξε τόσα πολλά, ώστε, αν καταγράφονταν, ο κόσμος 
δε θα χωρούσε τά γραφόμενα βιβλία! (Ιω. 21,25). Οι πα-
ραπάνω διακρίσεις φαίνονται, ίσως, λεπτές και χωρίς νόη-
μα, αν όμως αγνοηθούν, οδηγούν σε πλάνες, σαν αυτές 
που συναντάμε στις χριστιανικές αιρέσεις.

Αγία Γραφή ονομάζεται η συλλογή 76 ιερών βιβλίων, 
που έχουν γραφεί από άγιους ανθρώπους (Προφήτες και 
Αποστόλους) σε διάφορες περιοχές και κατά τη διάρκεια 
περίπου 1.000 ετών, μέχρι το τέλος του 1ου μ.Χ. αι. (100 
μ.Χ.). Διακρίνεται σε Παλαιά Διαθήκη (49 βιβλία) και Και-
νή (27 βιβλία). Περιεχόμενό της, τόσο της Παλαιάς όσο 
και της Καινής Διαθήκης, είναι ο Χριστός. Η Παλαιά Δια-
θήκη αναφέρεται στις ενέργειες του Χριστού πριν γίνει άν-
θρωπος, όταν ενεργούσε ως Άσαρκος Λόγος, και η Καινή 
αναφέρεται στις ενέργειες του Χριστού όταν έγινε άνθρω-
πος, δηλ. όταν ενεργούσε ως Άσαρκος Λόγος, και η Και-
νή αναφέρεται στις ενέργειες του Χριστού όταν έγινε άν-
θρωπος, δηλ. όταν ενεργούσε ως Λόγος Σεσαρκωμένος. 

Λέμε, συνήθως, ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη ή 
ότι έχει γραφτεί με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος κι 
αυτό όντως ισχύει. «Πάσα γραφή θεόπνευστος» (Β΄ Τιμ. 
3,16) και «υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν 
Άγιοι Θεού άνθρωποι» (Β΄ Πέτρ. 1,21). Όμως, ποια είναι 
η φύση της θεοπνευστίας; Για το θέμα αυτό έχουν διατυ-
πωθεί διάφορες θεωρίες, οι κυριότερες από τις οποίες εί-
ναι δύο: α) η μηχανική ή «κατά γράμμα» θεοπνευστία, κα-
τά την οποία ο ιερός συγγραφέας ενεργεί μηχανικά, ως 
άβουλο όργανο του Αγίου Πνεύματος, με αποτέλεσμα η 
θεοπνευστία να φτάνει μέχρι τις λέξεις, τα γράμματα, ακό-
μη και τα σημεία στίξης και β) η δυναμική, η «κατ’ έννοιαν» 
θεοπνευστία, κατά την οποία το Άγιο Πνεύμα ενεργεί 
στους ιερούς συγγραφείς αποκαλύπτοντας θείες αλήθειες, 
χωρίς όμως να καταργεί την αυτοσυνειδησία τους, με απο-
τέλεσμα η Αγία Γραφή να είναι έργο δύο παραγόντων, του 
θείου καί του ανθρώπινου.

Είναι φανερό ότι στα Ορθόδοξα δεδομένα προσιδιάζει 
η δεύτερη, η «κατ’ έννοιαν», και όχι η πρώτη, η «κατά γράμ-
μα» (ή μαγική στην ουσία) θεωρία της θεοπνευστίας. Είναι, 
επίσης, φανερό ότι η περί θεοπνευστίας αντίληψη επηρεά-
ζει καίρια και την περί ερμηνείας της Αγίας Γραφής αντίλη-
ψη. Έτσι, στην αρχαία Εκκλησία (περίπου 3ο-5ο μ.Χ. αι.) 
κυριαρχούσαν δύο ερμηνευτικές μέθοδοι: α) η γραμματι-
κοϊστορική της Σχολής της Αντιόχειας, με βάση το σχήμα 

«κατά γράμμα» θεοπνευστία – «κατά γράμμα» ερμηνεία, 
και β) η αλληγορική μέθοδος της Σχολής της Αλεξανδρείας. 
Οι εκκλησιαστικοί Πατέρες, αν και χρησιμοποίησαν και τις 
δύο μεθόδους (περισσότερο, ίσως, την πρώτη), δεν απολυ-
τοποίησαν καμία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότε-
ροι αιρετικοί της εποχής (Άρειος, Νεστόριος, Θεόδωρος 
Μοψουεστίας κ.ά.) ήταν μαθητές της Αντιοχειανής Σχολής 
και χρησιμοποιούσαν την «κατά γράμμα» ερμηνεία.

Αυτό σημαίνει ότι η αυθεντική ερμηνεία της Αγίας Γρα-
φής υπερβαίνει ερμηνευτικές μεθόδους και θεωρίες περί 
θεοπνευστίας. Για την ακρίβεια, δεν υπάρχουν θεόπνευ-
στα κείμενα, αλλά θεόπνευστα πρόσωπα. Θεόπνευστα 
πρόσωπα είναι όσοι βλέπουν τον Χριστό μέσα στην άκτι-
στη Δόξα Του, είτε ως Άσαρκο Λόγο, όπως οι Προφήτες 
της Παλαιάς Διαθήκης, είτε ως Σεσαρκωμένο Λόγο, όπως 
οι Απόστολοι της Καινής και οι Άγιοι της Εκκλησίας. Όσοι 
βλέπουν έτσι τον Χριστό, Τον βλέπουν διά του Αγίου 
Πνεύματος, είναι Πνευματοφόροι, έχουν «Πνεύμα Κυ-
ρίου», είναι «πλήρεις Πνεύματος Αγίου» (Πράξ. 7,55) και 
«υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι» (Β΄ Πέτρ. 1,21). Ο Χρι-
στός εμφανίστηκε «εν Δόξη» στη Μεταμόρφωση, αλλά 
εμφανίζεται έτσι και μετά την Ανάληψή Του στους ουρα-
νούς. Εμφανίσεις του Χριστού «εν Δόξη» μετά την Ανά-
ληψη καταγράφονται και στην Καινή Διαθήκη, όπως στην 
περίπτωση του Απ. Παύλου (Πράξ. 9, 4-5) και του Αγίου 
Στεφάνου (Πράξ. 7,55), όμως επαναλαμβάνονται και εκτός 
της Καινής Διαθήκης στους Αγίους της Εκκλησίας μέχρι 
σήμερα, όπως συνεχίζεται και η δράση του Αγίου Πνεύ-
ματος εντός της Εκκλησίας μέχρι σήμερα.

Στη συνέχεια, τα θεόπνευστα πρόσωπα διατυπώνουν 
την άκτιστη εμπειρία τους και τις αλήθειες που τους απο-
καλύπτονται εντός αυτής με ανθρώπινους (κτιστούς) λό-
γους. Κατ’ επέκταση, θεόπνευστοι θεωρούνται και οι λό-
γοι των θεόπνευστων αυτών ανθρώπων, όχι μόνο οι γρα-
πτοί, αλλά και οι προφορικοί. Ένα μέρος αυτών των λό-
γων έχει καταγραφεί στην Αγία Γραφή. Βέβαια, ένα μέρος 
της Αγίας Γραφής είναι λόγοι του ιδίου του Κυρίου, όπως, 
όμως, τους διέσωσαν και τους κατέγραψαν θεόπνευστοι 
άνθρωποι. Ένα άλλο μέρος θεόπνευστων λόγων έχει κα-
ταγραφεί σε άλλα ιερά κείμενα, από τη μεταποστολική 
εποχή μέχρι σήμερα, κι αυτά αποτελούν την Ιερά Παρά-
δοση. Η Παράδοση είναι έργο του Αγίου Πνεύματος, όπως 
και η Γραφή: ό,τι αποκαλύπτει το Άγιο Πνεύμα έχει την 
ίδια ακριβώς αξία, είτε βρίσκεται εντός, είτε εκτός της Γρα-
φής. Η Γραφή είναι μέρος της Παράδοσης και η Παράδο-
ση είναι η συνέχεια της Γραφής.

Αγία Γραφή και Εκκλησία
Τα θεόπνευστα πρόσωπα (Προφήτες, Απόστολοι και 
Άγιοι) είναι τα εξέχοντα μέλη του Σώματος του Χριστού, 
δηλαδή της Εκκλησίας, που οδηγούν τα υπόλοιπα μέλη 
στη σωτηρία και τη θέωση. Αν η Αγία Γραφή είναι έργο 
των θεόπνευστων προσώπων, σημαίνει ότι είναι έργο της 
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Εκκλησίας. Η Εκκλησία συντάσσει την Αγία Γραφή και 
μόνο η Εκκλησία μπορεί να την ερμηνεύει ορθά. Ήδη ανα-
φέραμε ότι η Εκκλησία υπερέχει της Γραφής: χωρίς Γραφή 
μπορεί να υπάρξει Εκκλησία, χωρίς Εκκλησία, όμως, δεν 
μπορεί να υπάρξει Γραφή. Αυτό σημαίνει ότι για τους εκτός 
Εκκλησίας η Αγία Γραφή είναι βιβλίο «κατεσφραγισμένον 
σφραγίσιν επτά», κατά τη χαρακτηριστική εικόνα της Απο-
καλύψεως (5,1), δηλαδή είναι βιβλίο πλήρως ακατανόη-
το. Οι Άγιοι Απόστολοι, προφανώς, γνώριζαν τις Γραφές 
και πριν από την Ανάσταση, αλλά τις κατανόησαν μόνο 
όταν ο Κύριος «διήνοιξεν αυτών τον νουν του συνιέναι 
τας Γραφάς» (Λουκ. 24,45). Άλλωστε, η Εκκλησία καθο-
ρίζει τον Κανόνα της Αγίας Γραφής, δηλαδή αποφαίνεται 
ποια κείμενα ανήκουν σ’ αυτήν και ποια όχι. Από τη στιγ-
μή δε που συγκροτεί τη Γραφή, την τιμά απεριόριστα και 
την έχει πλέον ως οδηγό της (το Ευαγγέλιο, π.χ., τοποθε-
τείται σε εξέχουσα θέση πάνω στην Αγία Τράπεζα).

Ειδικότερα, η Αγία Γραφή ερμηνεύεται ορθά από άλ-
λα θεόπνευστα πρόσωπα, που έχουν την ιδία εμπειρία με 
τους συγγραφείς της και τους έχουν αποκαλυφθεί ακρι-

βώς οι ίδιες αλήθειες. Κατά συνέπεια, το ερμηνευτικό 
«κλειδί» των Γραφών είναι οι λόγοι των Πατέρων και των 
Αγίων της Εκκλησίας. Και επειδή το Άγιο Πνεύμα δεν αντι-
φάσκει, αλλά αποκαλύπτει σε όλους τα ίδια, όλες οι ερ-
μηνείες ή μάλλον η κοινή ερμηνευτική των Πατέρων οδη-
γεί πάντα στις ίδιες αλήθειες, στη μία πίστη της Εκκλη-
σίας, στην ενότητα της πίστεως.

Ο 19ος Κανόνας της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνό-
δου (691 μ.Χ.) κατοχυρώνει αυτήν ακριβώς την ερμηνευ-
τική μέθοδο. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ει γραφικός ανα-
κινηθεί ο λόγος, μη άλλως τούτον ερμηνευέτωσαν, ή ως 
αν οι της Εκκλησίας φωστήρες, και διδάσκαλοι, διά των 
οικείων συγγραμμάτων παρέθεντο». Ο Κανόνας προϋπο-
θέτει ότι εντός της Εκκλησίας υπάρχει μία και μοναδική 
κατανόηση των Γραφών, χωρίς διαφωνίες. Αν, ωστόσο, 
υπάρξει κάποια διαφωνία, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να 
ερμηνεύσουμε, όπως ερμηνεύουν οι «φωστήρες και διδά-
σκαλοι», οι Πατέρες και οι Άγιοι της Εκκλησίας, και όπως 
διδάσκουν με τα συγγράμματά τους.  

ΜΝΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΣΜΟΥ 
4.000 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Του Θεόδωρου Γ. Πισιμίση, π. Προέδρου του Συλλόγου των Παλαιοκαστριτών

«…ανιέρου δε πόλεως και αθέου μη χρωμένης ευχαίς, 
μηδέ όρκοις, μηδέ μαντείαις, μηδέ θυσίαις επ’ αγαθοίς, 
μηδέ αποτροπαίς κακών μηδείς εστίν ούδ’ έσται γεγονώς 
θεατής»

(Πλούταρχος)

Οι αρχαίοι Ναοί, κατά τον ποιητή Γ. Σεφέρη, στο δοκίμιό 
του «Πάντα πλήρη Θεών», είναι «σπαρτοί» στην πατρίδα 
μας, ριζωμένοι στα τοπία τους με ντόπια πέτρα, και μόνο 
όταν παραμένουν εκεί έχουν αξία, ως δημιουργήματα υψη-
λής Αρχιτεκτονικής, ως εναρμονισμός ύλης και πνεύματος 
και ως μέσα έκφρασης ενός έντονα θρησκευόμενου λαού. 
Σε διαφορετική περίπτωση, όταν μεταφερθούν τα μέλη 
τους είτε τμήματα από τις διακοσμήσεις τους μακριά από 
τον τόπο τους, μοιάζουν με σωρούς «σαρίδια» (Ελγίνεια).

Με το ίδιο πνεύμα και ο Απόστολος Παύλος, παρατη-
ρώντας την πληθώρα των ιερών της Αθήνας, με κορύφω-
ση τον ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ, προσφωνεί τους Αθηναίους λέ-

γοντας: «Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δεισιδαιμονε-
στέρους (έντονα θρησκευόμενους) υμάς θεωρώ».

Αυτή, λοιπόν, η θρησκευτική έκφραση του αρχαίου ελ-
ληνικού κόσμου διαπιστώνεται διαχρονικά από την αρ-
χαιότητα μέχρι σήμερα στο Παλαιόκαστρο Αρκαδίας, μέ-
σα από τη διασωθείσα πολιτιστική μας κληρονομιά.

Από την εμφάνιση του Μυκηναϊκού Πολιτισμού μέχρι 
το 1100 π.Χ. ο τόπος μας χαρακτηρίζεται «παγκόσμιο κέ-
ντρο Μυκηναϊκού θρησκευτισμού», σύμφωνα με τον κα-
θηγητή της Αρχαιολογίας κ. Θεόδωρο Σπυρόπουλο, ο 
οποίος ανακάλυψε στη δεκαετία του 1980 το νεκρομα-
ντείο της «Νέκυιας» (λ΄Ραψ. Ομ. Οδυσ.) στο Μυκηναϊκό 
Νεκροταφείο του Παλαιοκάστρου, το αρχαιότερο Νεκρο-
μαντείο του Αρχαίου Κόσμου.

Κατά τη διάρκεια των μεταβατικών χρόνων της Γεω-
μετρικής περιόδου και της Αρχαϊκής εποχής (1100-479 
π.Χ.) συνεχίζουν οι πρόγονοί μας να εκπληρώνουν τις 
θρησκευτικές τους υποχρεώσεις στον ίδιο χώρο, πάνω 
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από τους επιχωματωμένους θαλαμωτούς τάφους, όπως 
δείχνουν οι «ταφές» και τα κτερίσματα, που έφερε στο φως 
η αρχαιολογική σκαπάνη (3.500 κτερίσματα, που εκτίθε-
νται στα μουσεία, Τρίπολης, Σπάρτης, Πάτρας, Αθήνας).

Αργότερα, κατά τους κλασικούς και ελληνιστικούς 
χρόνους, έχουμε:

α) τα ιερά του Ασκληπιού στη θέση Σκλήπια ή Στή-
πλια, που εκτείνονται μέχρι τις πηγές της «Ταβέρνας»,

β) τα παρόδια ταφικά μνημεία, που ανακαλύφθηκαν 
πρόσφατα από τη Δρ Αρχαιολογίας κ. Άννα Καραπανα-
γιώτου, στη θέση Σκλήπια (Ασκληπίεια) επί της ομηρικής 
οδού Ολυμπίας-Σπάρτης προς τιμήν της Θεάς Αρτέμιδας 
της «Σωτείρας»

γ) τον αρχαίο δωρικό ναό στην κορυφή του Κάστρου.
Με την επικράτηση του Χριστιανισμού στην Ελλάδα 

συνεχίζεται η ανέγερση ναών στον τόπο μας με απαρά-
μιλλο ιερό ζήλο:

1) Πλησίον του Μυκηναϊκού Νεκροταφείου, βόρεια 
του χωριού, κτίζεται βυζαντινός ναός προς τιμήν της Γέν-
νησης της Θεοτόκου, κατά την παράδοση, ως Μητροπο-
λιτικός Ναός του Θέματος Αρακλώβου (10ος-13ος αι. 
μ.Χ.), περιβαλλόμενος από εκτεταμένο κοιμητήριο με δια-
σωζόμενες αρκετές «ταφές» και ίχνη του βυζαντινού ναού. 
Κατά τη ΙΓ΄εκατονταετηρίδα με το θρυλικό τέλος του κά-
στρου μας Αρακλώβου ερημώνεται η περιοχή, οι κάτοι-
κοι διασκορπίζονται σε μικρούς οικισμούς και επιχωμα-
τώνεται το κοιμητήριο αυτό.

2) Στο τέλος του 15ου αιώνα, κατά την Τουρκοκρατία, 
κτίζεται από τους προγόνους μας ραγιάδες, στα ερείπια 
του βυζαντινού αυτού ναού, μικρός και απέριττος ναός, 
θαμμένος στη γη, προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου. Ο ναός 
αυτός περιβάλλεται από κοιμητήριο επάλληλο του επι-
χωματωμένου βυζαντινού.

3) Κατά τον 18ον αιώνα, κατόπιν των αλλεπάλληλων 
εξεγέρσεων των υπόδουλων Ελλήνων και της κορύφω-

σης των τουρκικών βιαιοτήτων, οι κάτοικοι της περιοχής 
μας κατέφυγαν στο Σπήλαιο-Ναό του Άγιου Νικόλα, στον 
βράχο του Γάιτου, στη δεξιά όχθη του Αλφειού, στους δυ-
τικούς πρόποδες του Κάστρου, όπου βρέθηκαν και τα πο-
λύτιμα ιερά κειμήλιά μας. (Αντιμήνσιο, Ευαγγέλιο, Λει-
τουργική Φυλλάδα, του 18ου αιώνα).

4) Ύστερα από την απελευθέρωσή μας από τον τουρκικό 
ζυγό, στη διάρκεια του 1830, κτίζεται ο κοιμητηριακός ναός 
του χωριού μας προς τιμήν του Αγίου Νικολάου, ως συνέ-
χεια του «Άγιου Νικόλα» στο Γάιτο. Μας εντυπωσιάζουν τα 
παράθυρα-πολεμίστρες και η σταδιακή υπερύψωσή του.

5) Το 1901-1903 κτίστηκε ο Ναός της Μεταμόρφωσης 
στο Κάστρο, όπου υπήρχε Ναός της Αρτέμιδος της Σω-
τείρας (τοπωνύμιο από την προσωνυμία της Αρτέμιδος 
πλησίον ναών του Ασκληπιού).

6) Τέλος το 1910 ανηγέρθη ο καθεδρικός ναός του χω-
ριού μας, στην κεντρική πλατεία, προς τιμήν του ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, αντιπροσωπευτικό πέ-
τρινο μνημείο τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης. Ση-
μειωτέον πως και τους τέσσερις αυτούς χριστιανικούς 
ναούς μας ανακαίνισε ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑ-
ΧΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ, κατά τη δεκαετία 1996-
2006, με σεβασμό και περισσή επιμέλεια.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω πως όλα αυτά τα 
μνημεία βρίσκονται «φυτρωμένα» στον χώρο τους και 
αποτελούν τους συνδετικούς κρίκους των παλαιών με τα 
σημερινά σε μια αδιάσπαστη συνέχεια. Τα μνημεία αυτά 
δεν μπορούν να έχουν την πραγματική τους αξία απομο-
νωμένα από το περιβάλλον τους, το «τριγυρινό» τους το-
πίο, και έχουν τη δική τους ψυχή, που είναι η συνισταμέ-
νη της πίστης τόσων γενεών. Μ’ αυτή την έννοια τα επι-
σκεπτόμαστε κάθε φορά, ως προσκυνητές και όχι ως του-
ρίστες, ανοίγουμε διάλογο μαζί τους και τότε δυναμώνει 
η πίστη μας, καθρεπτίζεται σ’ αυτά η ψυχή μας και μεταρ-
σιώνεται προς τον Δημιουργό.  

Αρτόσχημο αλάβαστρο από τον μεγάλο ηγεμονικό τάφο του 
Μυκηναϊκού Νεκροταφείου στο Παλαιόκαστρο. Διακοσμείται 
με διπλούς πελέκεις, στοιχουμένους σε επάλληλη παράθεση. 
Σύμβολα λατρευτικά και τελετουργικά. (16ος αι. π.Χ.)

Παλαιόκαστρο, θέση «Σκλήπια» ή «Στήπλια» ή «στα Μάρμαρα». 
Αγγεία από ανασκαφή νεκροταφείου ύστερων κλασικών και ελλη-
νιστικών χρόνων το 2008. (Φωτό: Δρ Άννα-Βασιλική Καραπανα-
γιώτου, Αρχαιολόγος του ΥΠ.ΠΟ στη ΛΘ΄ ΕΠΚΑ Αρκαδίας)



Επρεπε σήμερα τα στιλό να αναστηλωθούν, να μην ορι-
ζοντιωθούν… Εξόργισε όλη τη Χριστιανοσύνη, και 

όχι μόνο, η χθεσινή καινοφανής «φιέστα» του τουρκικού 
φανατισμού για την Άλωση της Πόλης. Όμως η ιστορική 
μνήμη μέσω της αιωνόβιας «Αγίας Σοφίας» δεν τιθασεύε-
ται. Το ότι διάβασαν… αποσπάσματα από το Κοράνι μέ-
σα στο μνημείο-σύμβολο, τον ναό της Αγίας Σοφίας της 
Πόλης, δεν είναι μόνο βεβήλωση οικουμενικού μνημείου 
κληρονομιάς, αλλά και προσπάθεια αλλοίωσης της ιστο-
ρικής μνήμης. Ο ναός αυτός εσωκλείει Λειτουργίες, προ-
σευχές, αγωνίες ψυχών, ιστορικά γεγονότα, δοξολογίες, 
καημούς και μνήμες άσχετες και ετεροβαρείς μιας άλλης 
θρησκείας που η ίδια τις εκτόπισε, όπως και τον συναφή 
πολιτισμό τους. Σε μια εποχή που η λαίλαπα της παγκο-
σμιοποίησης επιχειρεί να γκρεμίσει αναγωγές νοήματος 
ζωής που συνεπάγονται αντίσταση στο εφήμερο και τον 
πεσιμισμό, οι διεθνείς Οργανισμοί μένουν θεατές, ενώ 
επαγγέλλονται ότι προασπίζουν τον παγκόσμιο πολιτι-
σμό. Πού είναι οι δυναμικές επίσημες εγχώριες και διε-
θνείς παραστάσεις, ευαισθησίες, και οι κραυγές αγανά-
κτησης στα αδίκως και απολιτίστως τελούμενα; Το σύμ-
βολο πραγματοποιεί την εκφραστική λειτουργία ενός 
νοήματος και γίνεται χώρος εκφραστικός μιας παρου-
σίας, ενός Λόγου για τον οποίο κατασκευάστηκε. Ο Ναός 
της Αγίας Σοφίας συμπυκνώνει την άσκηση για την όρ-
θωση του κάλλους ενός ανατέλλοντος διαχρονικού πο-
λιτισμού με αέναο αγωγό τον Ελληνισμό και την Ορθο-
δοξία. Αποτυπώνει μια ιστορία αγώνων αιώνων για την 
Οικουμενική αλήθεια, γι’ αυτό αποτελεί μνημείο ιερό πα-
γκόσμιας κληρονομιάς. Συμβάλλει στη σύνδεση του πε-
περασμένου με το άπειρο, του Λόγου –άυλου– με τον υλι-
κό κόσμο, του σχετικού με το απόλυτο. Τα σύμβολα σή-

μερα κινδυνεύουν να αποκαθηλωθούν από τον τρόπο που 
τα προσεγγίζουμε. Όμως, είναι καθρέπτες αναγωγικοί 
μιας εσωτερικής αλήθειας και αποτελούν αναβαθμό επε-
νεργό στη διαμόρφωση ταυτότητας και συνείδησης. Εν-
νοείται ότι τα σύμβολα αποβαίνουν απαιδευσίας και ανε-
λευθερίας τεκμήριο, γίνονται αντικείμενα, απολιθώματα 
όταν «συμβάλλουν» στην τυπολατρία και όχι στην ου-
σιαστική σημασία, που παραπέμπουν ως μηνύματα ζωής 
και μεταμόρφωσης. Ο Ναός της Αγίας Σοφίας συμβολί-
ζει και συμπεριλαμβάνει όλο το πάλεμα μιας περιόδου και 
την εσωτερίκευση και εμπράγματη κορύφωση του Πνεύ-
ματος μιας ζωηφόρου Αλήθειας. Ο διαπολιτισμός δεν ει-
σπράττεται ούτε πωλείται στις οικονομίες των κρατών 
και στα χρηματιστήρια, αλλά κυοφορείται και διαλαμβά-
νεται στα «θρανία» των ψυχών από τις εθνικές παιδείες 
που καλλιεργούν ανοιχτά πνεύματα σεβασμού και αγά-
πης του κάθε άλλου με τον πολιτισμό του.

Απάντηση στην τουρκική πρόκληση
Η Αγία Σοφία δεν κατακτιέται, δεν αποτελεί άψυχο μνη-
μείο, αφού αναπαράγει την αιώνια Αλήθεια πάνω στην 
οποία κτίσθηκε. Ακόμη και η σύγχρονη τεχνολογία, όπως 
επισημαίνει η Καθηγήτρια του Stanford Μπισέρα Πέντσε-
βα σε μια πρωτοποριακή μελέτη, με τη χρήση προηγμέ-
νων υπολογιστικών συστημάτων παρουσιάζει τη δυνατό-
τητα πιστής αναδημιουργίας του ήχου του Ναού, φέρνο-
ντας στο σήμερα κάτι που στο παρελθόν έμοιαζε αδύνα-
το. Δηλαδή, τη συμμετοχική εμπειρία στο παρόν σε Ακο-
λουθίες του Όρθρου και του Εσπερινού, σαν να πρόκει-
ται ότι βρίσκεσαι στην Αγία Σοφία της βυζαντινής επο-
χής. Η τουρκική πρόκληση συνεχίζει να παραχαράσσει 
την ιστορικότητα του μνημονικού Πνεύματος που αντα-

Ο Σταμάτης Πορτελάνος σχολιάζει την επικαιρότητα
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νακλάται στην Αγία Σοφία. Η άλωση της Πόλης μπορεί 
να είναι κτήση των κτιστών όμως δεν είναι κατάκτηση του 
Πνεύματος της Αλήθειας που κόσμησε την τέχνη και τον 
πολιτισμό. Δεν κατακτιέται η «Αγία Σοφία» διότι εδραιώ-
θηκε και ήταν έμπνευση από την Αιτιώδη προτέρα αρχή 
της. «Προτέρα πάντων έκτισται σοφία και σύνεσις φρο-
νήσεως εξ αιώνος» (Σοφία Σειράχ 1,4). Επομένως είναι 
αιώνιο σύμβολο που διαιωνίζει και σαρκώνει την πίστη 
στη σοφία που υπάρχει προ όλων των πραγμάτων και συμ-
βολίζεται αιώνια σ’ αυτό τον ναό. 

Αυτή η πνευματική εμπειρία αιώνων έχει αποτυπωθεί 
στους τοίχους και στα ψηφιδωτά που εικονίζουν τον Χρι-
στό, την Παναγία και τους Αγίους. Η Αγία Σοφία δεν απο-
τελεί άψυχο μνημείο, αφού αναπαράγει την αιώνια Αλή-
θεια πάνω στην οποία κτίσθηκε. Δεν κατακτιέται γιατί εί-
ναι δημιούργημα συνέργειας αδούλωτου, ζωοδόχου Πνεύ-
ματος. Η ιστορία του Βυζαντίου υφαίνεται και μέσα στον 
Ναό της Αγίας Σοφίας, όπου αναπαρίστανται άυλες εικό-
νες μιας Αλήθειας που εξακολουθεί διαγενεαλογικά να 
βιώνεται. Η έννοια του «πραγματικού» δε χρησιμοποιείτο 
στον μεσαιωνικό κόσμο, αλλά η έννοια της «Αλήθειας». 
Μέσα στον Ναό συνεχίζεται ένας τρόπος ζωής και ασκη-
τικής της Αλήθειας. Δηλαδή, αισθάνεσαι, αναστοχάζεσαι, 
αναβιώνεις μια μυσταγωγία που είναι συνέργεια πίστης 
και του υπέρλαμπρου κτίσματος. Ο Ναός της Αγίας Σο-
φίας προς τιμήν τής του Θεού Σοφίας είναι το αριστούρ-
γημα της βυζαντινής τέχνης, αλλά, όπως έχει λεχθεί, και 
από τα σπουδαιότερα δημιουργήματα στην ιστορία όλης 
της αρχιτεκτονικής. Όσο για την Αγία Σοφία που ο κ. Ερ-
ντογάν θεωρεί ότι προσφέρθηκε με την Άλωση της Πόλης 
ως δικαίωμα, αυτό αποτελεί ύβρη, αφού ο Ναός αυτός συ-
νιστά μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και αυτό σημαί-
νει ότι η ιστορία του συνιστά ιστορική, αναβιωματική μνή-
μη. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος αυτός της τέχνης είναι και 

βιωματικός, οι αψίδες, ο θόλος, οι κίονες και όλα τα αρχι-
τεκτονικά μέρη έχουν ζυμωθεί, έχουν συγχνωτισθεί και 
συγχρωτισθεί με αγωνίες, ποιητικούς ύμνους, ελπίδες και 
οράματα.

Από συγγραφείς έχει σημειωθεί ότι μέσα σ’ αυτόν τον 
Ναό θεωρείς ότι βρίσκεται μέσα ο Θεός. Σύμφωνα με συγ-
γραφέα του έκτου αιώνα θεωρείται έργο θαυμάσιο, αλλά 
και τρομερό στη θέα. Είναι τόσο ανάλαφρο και αέρινο, που 
φαίνεται «μάλλον ότι κρέμεται με χρυσή αλυσίδα από τον 
ουρανό παρά ότι στηρίζεται σε στέρεες πέτρες». Μέσα και 
έξω απ’ αυτόν, ως κεντρομόλος δύναμη, έχει γραφεί η ιστο-
ρία του Βυζαντίου. Η πολιτιστική ταυτότητα του Ναού δεν 
μπορεί να αλλάξει, αφού συνεπάγεται επιστημονικές αλ-
λά και πνευματικές συνέργειες που τον ανοικοδόμησαν 
και καθόρισαν τη λειτουργία και την ταυτότητά του. Είναι 
βεβήλωση η μετάλλαξή της σε άλλου είδους θρησκευτική 
λειτουργικότητα, όταν στις Λειτουργίες της «Αγια-Σο-
φιάς» μυείτο ο πιστός στην ορθή δόξα (Ορθοδοξία), στην 
αιτιώδη Σοφία και στην ασκητική της Αλήθειας.

Ο ιστορικός Προκόπιος γράφει: Καθώς εισέρχεται κα-
νείς στην εκκλησία να προσευχηθεί, αισθάνεται αμέσως ότι 
ο ναός αυτός δεν είναι έργο ανθρώπινης προσπάθειας ή τε-
χνικής, αλλά της επενέργειας του Θεού. Το πνεύμα, ανυψού-
μενο προς τον Ουρανό, αντιλαμβάνεται ότι εδώ ο Θεός βρί-
σκεται πολύ κοντά και ότι ιδιαίτερα ευχαριστείται να κατοι-
κεί σ’ αυτό το ναό, τον οποίο ο ίδιος εξέλεξε για τον Εαυτό 
Του. Η «Αγία Σοφία» ως τέχνη και ως ζωή συνετέλεσε στη 
διαμόρφωση πολιτιστικής ταυτότητας των Βυζαντινών, αλ-
λά εξακολουθεί ν’ αποτελεί ιστορική αναγωγή που διαιω-
νίζεται στην ελληνική ψυχή. Η μονοδυναμική της τέχνης 
χωρίς Λόγο και κατανόηση περιορίζει την παιδευτική της 
διάσταση και αξιολόγηση. Είναι επίκαιρος ο ποιητικός στί-
χος για τα θυρανοίξια του νέου κόσμου: «Τη Ρωμιοσύνη 
μην την κλαις εκεί που πάει ν’ ανθίσει…».  

Ο Γιουνγκ θεωρεί ότι αποτελεί σχε-
δόν γελοία προκατάληψη το να 

μη δεχόμαστε άλλη πραγματικότητα 
πέραν της σωματικής. Σημειώνει ότι 
η μόνη μορφή πραγματικότητας για 
την οποία έχουμε άμεση γνώση είναι 
η ψυχική. Ποιος, όμως, μας δίνει ανα-
γωγές για να κατανοήσουμε τη φύση 
μας και τον εαυτό μας; Αυτό θα όφει-
λε να είναι το πρόταγμα και το πρό-
σταγμα μιας γενικής παιδείας, η οποία 
διασώζει την καλλιέργεια της ψυχής.

Πραγματολογικά μπορούμε να 
αντλήσουμε παραδείγματα από την 
Ιστορία και όχι από αφηρημένες σκέ-
ψεις ή ιδεοληψίες. Η ιστορία με τις επι-
στήμες και τους κλάδους αυτών είναι 

απαραίτητη για να μελετήσουμε και να 
ερμηνεύσουμε τη ζωή και την εξέλιξή 
της. Ο μεταδιδόμενος ιός (νέος κορο-
νοϊός) είναι μια άλογη, απείθαρχη φθο-
ροποιός ύλη, γι’ αυτό ανεξέλεγκτα δρα 
και προσβάλλει χωρίς διακρίσεις άλο-
γα και έλλογα όντα. Είναι αταξικός δεν 
υπολογίζει αξιώματα, κοινωνικές τάξεις 
και κατηγοριοποιήσεις ανθρώπων, πο-
λιτικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων 
πιστών, αγνωστικιστών, απίστων, επι-
στημόνων και μη. Ως θανατηφόρος ιός 
είναι, οντολογικά, χωρίς συνείδηση, δη-
λαδή εγγενώς ασυνείδητα άσωτος. 
Γι’ αυτό και δεν έχει ούτε απαιτείται κά-
ποια επιστροφή (σωτηρία), υπό την έν-
νοια υγιούς συνειδητής κατάστασης και 

αλλαγής τρόπου ύπαρξης. Και τούτο 
επειδή στερείται βούλησης για μετα-
στροφή σε κάτι διαφορετικό απ’ αυτό 
που «είναι» και «έχει». Έτσι, θα παρα-
μείνει άσωτος και ολέθριος ιός, παρά-
γοντας απώλειας, αφού δεν έχει αυτο-
γνωσία, αλλά και γνώση ποιον ανώτε-
ρό του, οντολογικά, πολεμάει. 

Εξ αφορμής της ομοηχίας «ιός» και 
«υιός» και της σχέσης με το επίθετο 
άσωτος μπορεί να προκύψει μια συ-
γκριτική της οντολογίας. Δηλαδή, δια-
φοροποιείται οντολογικά και υπαρξια-
κά ο άσωτος ιός της φθοράς, που μας 
εξαναγκάζει στον εγκλεισμό, από τον 
άσωτο υιό της ευαγγελικής παραβο-
λής. Ο ιός είναι ασυνείδητος από γεν-

Ο άσωτος ιός και η ανέγκλειστη Ανάσταση
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νησιμιού του και αμετανόητος, ενώ ο 
υιός της παραβολής μετανιώνει γιατί 
έχει συνείδηση που οδηγεί σε συγκρί-
σεις, του προηγούμενου τρόπου ζωής 
(αγαπητικής και υγιούς συμβίωσης) με 
αυτή του άσωτου και παθογόνου βίου. 
Άλλη η ανόητη «ελευθερία» και αλο-
γία του ιού και άλλη η οντολογική 
ελευθερία του λογικού όντος ασώτου 
υιού. Η ελλογία, η αξία/αρετή παρά-
γει τόσο αυτογνωσία, ευσυνειδησία, 
μετάνοια/επιστροφή στο «αληθώς 
υπάρχειν», όσο και χρέος προς εαυτόν 
και προς την κοινότητα. 

Ο άσωτος υιός σε κάποια στιγμή 
απελπισίας «ελθών εις εαυτόν», αυτο-
μέμφεται γιατί έχει προηγούμενη 
γνώση και εμπειρία βιωμένης αλή-
θειας. Ο άσωτος ιός αφού δεν έχει τη 
δυνατότητα να συγκρίνει συμπεριφο-
ρές στη ζωή του, παραμένει άσωτος, 
δε λυτρώνει, αλλά και ασυνείδητα κα-
ταστρέφει. Ο έλλογος άσωτος υιός 
της παραβολής, αξιοποιώντας τα αρ-
χικά δεδομένα της ανθρωπινότητας 
λογική και βούληση διακρίνει το 
«σώο» ως αγαθό, από την ασωτία που 
κατάντησε. Συγκρίνει το παρελθόν με 
το παρόν και κάνει επιλογές με την 
ελευθερία του. Η ιστορία και η παι-
δεία του, ως ριζικό θεμέλιο της ύπαρ-
ξής του, καθορίζει και τη λύτρωσή 
του. Είναι σημαντικό στον άνθρωπο 
να διδαχθεί, να διερευνήσει, να βρει 
την «αιτιώδη αρχή του υπάρχειν», ως 
οδοδείκτη και κριτή των πράξεών του. 
Επιστρέφει, λοιπόν, στην αγαπητική 
συμβίωση και σχέση, πρότυπα με τα 
οποία μεγάλωσε. Η Τριαδική σχέση 
των Προσώπων (Πατέρας, Υιός και 
Άγιο Πνεύμα) είναι το πρότυπο και η 
πρόταση τρόπου ύπαρξης, σχέσης 
αγάπης και ελευθερίας κοινοτικής 
ζωής, η οποία είναι και η «αρχή», η αι-
τία της λύτρωσης. Εμείς χωρίς πρότυ-
πα και αρχέτυπα δημιουργήσαμε την 
ατομιστική ή «ατομική κοινωνία» που 
ονομάζει ο Αντόρνο. Επομένως, ο 
σύγχρονος άνθρωπος της άσωτης 
ατομικότητας, συγχρονιζόμενος με το 
παράδειγμα του Υιού και Λόγου που 
θυσιάζεται, προτείνεται να επιστρέ-
ψει από εκεί που ξεκίνησε από τον αι-
τιώδη σκοπό της Δημιουργίας, την 

Αγάπη. Η κοινοτική, συλλογική συ-
νείδηση είναι η λύτρωση από την ασω-
τία της παγκοσμιοποιημένης ατομι-
κότητας του homo ekonomikus. Η 
σταυρική θυσία του Υιού και Λόγου 
είναι η απάντηση σ’ αυτόν που διαθέ-
τει κόκκο πίστης. Άλλωστε ο Ουμα-
νισμός, καθώς έχει και στις μέρες μας 
αποδειχθεί, χωρίς θυσία είναι μόνο 
στα λόγια. Ωστόσο, η ανάγνωση της 
ελευθερίας και της αγάπης ως αγώ-
νας κατάκτησης και ερμηνείας τους 
έχει ένα ρίσκο, όταν δεν υπάρχουν 
προϋποθέσεις ή ακυρώνονται αρχέ-
τυπα ή πρότυπα από την ιστορία του 
πολιτισμού για να τις δειγματίσουν.

Στο νόημα αυτό της ανεύρεσης 
νοήματος ζωής και λύτρωσης υπάρχει 
η ιστορία και η παράδοση ενός πολι-
τισμού που διαχρονικά δίνει αξίες για 
να υπερβεί ο άνθρωπος τα υπαρξιακά 
του αδιέξοδα. Η κάθε αξία παράγει 
από τη φύση της χρέος ή πίστη και πε-
ποιθήσεις, αγωγή και επαναγωγή βιω-
μάτων λύτρωσης και αναγέννησης. 
Έτσι γεννιέται η διαγενεαλογική ηθι-
κή. Δηλαδή, τα ήθη, τα έθιμα, η πίστη, 
που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. 
Η σύλληψη της τέχνης με υψηλές μορ-
φές έκφρασης, λογοτεχνία, ποίηση, 
μουσική, αγιογραφία ενθυλακώνονται 
στην ιστορία της Εκκλησίας, στη λα-
τρεία της όπως οι ύμνοι της Μ. Εβδο-
μάδας που αποδεικνύουν τη συμβίω-
ση του ανθρώπου με το μεταφυσικό 
και υπερφυσικό. Πρόκειται για ανα-
γωγές που συμβάλλουν στην ισορρο-
πία, στη λειτουργία της ψυχής, ως έκ-
σταση από τον εθισμό στην παθολο-
γία της καθημερινότητας.

Είναι λαθεμένη προσέγγιση της 
ταυτότητας του ανθρώπου όταν πα-
ρερμηνεύεται ή αγνοούνται οι παρά-
γοντες λειτουργίας και ίασης της ψυ-
χής. Τόσο περισσότερο η ψυχή εκτεί-
νεται μέσα της, όσο περισσότερους πε-
ριορισμούς ευρίσκει έξω της. Διωγμέ-
νοι από όλα τα οχυρώματα, όσα μπο-
ρούν να δώσουν μια φυσική προστα-
σία του αισθητικού ανθρώπου, προ-
σφεύγουμε ενίοτε στον δήθεν ακατα-
μάχητο πύργο της ελευθερίας, απο-
κτώντας μια επισφαλή ασφάλεια, ενώ 
αφήνουμε ένα σχετικό και προσωρινό 

υπεράσπισμα μέσα στο πεδίο των φαι-
νομένων. Υπάρχουν οι αποκαλούμενοι 
«έγκλειστοι» σε σπηλιές άγιοι της Ορ-
θοδοξίας, που δεν έβλεπαν επί χρόνους 
πολλούς τον κτιστό «ουρανό» και τη 
θέα των δημιουργημάτων, κι όμως απέ-
κτησαν τον θείο φωτισμό της ψυχής, 
τη λάμψη του προσώπου με την ελευ-
θερία από τα πάθη και την αρετή, την 
αγάπη και τη συγγνώμη ως ψυχοθερα-
πεία. Η ταχύτητα της διαδικτυακής 
πληροφορίας και ο βομβαρδισμός 
πλουραλισμού γνώσεων απειλεί, δυ-
στυχώς από την παιδική ηλικία, την κα-
τανόηση του περιεχομένου τους και τη 
δυνατότητα διείσδυσης του ανθρώπου 
στο «αληθώς ευ ζην». 

Στην υπαρξιακή ανησυχία του αν-
θρώπου σε καιρούς όπου η αγωνία για 
τη ζωή, την επιβίωση και τον φόβο του 
θανάτου και οι δοκιμασίες είναι έντο-
νες, θα προτείνω δύο αναφορές με 
δύο εμβληματικές μορφές της λογο-
τεχνίας, τον Νίκο Καζαντζάκη και την 
Κική Δημουλά:

Α) Νίκος Καζαντζάκης:
Ο Καζαντζάκης σύμφωνα με τη δια-
γενεαλογική ηθική διαμορφώνει συ-
νείδηση από το διαγενεαλογικό δέν-
δρο των προγόνων του. Θεωρεί ως 
χρέος του ανθρώπου: να φιλιώσει μέ-
σα του τους προγόνους, ν’ ανέβει από 
το σκοτάδι στο φως, να βρει διέξοδο 
στη μεταφυσική αγωνία και την ενόρ-
μηση του θανάτου. Ο Καζαντζάκης, 
παρά την ανθρωποκεντρική θρησκευ-
τικότητά του, όπως η κριτική τη χα-
ρακτηρίζει, στον επίλογο του έργου 
του «Αναφορά στον Γκρέκο» γράφει 
ένα γράμμα στον πρόγονό του Ελ 
Γκρέκο με τον οποίο συνομιλεί σε ένα 
όνειρο. Ο Καζαντζάκης τον ρωτάει αν 
μπορεί να γλυκάνει λίγο το χρέος του 
ανθρώπου απέναντι στον Θεό και την 
αλήθεια. Τότε ο πρόγονός του, Ελ 
Γκρέκο, ζητάει να διαλέξει ανάμεσα 
σε τρεις προσευχές προς τον Θεό που 
είναι αντίστοιχες σε τριών λογιών ψυ-
χές: Πρώτη προσευχή: «Δοξάρι είμαι 
στα χέρια σου, Κύριε. Τέντωσέ με να 
μη σαπίσω». Δεύτερη προσευχή: «Μη 
με παρατεντώσεις, Κύριε, θα σπάσω». 
Τρίτη Προσευχή: «Παρατέντωσέ με, 
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Κύριε, κι ας σπάσω!» Ο Καζαντζάκης 
όπως αποδεικνύεται από τη ζωή και 
το έργο του διάλεξε την τρίτη προ-
σευχή και επέλεξε ν’ αγωνιστεί κι ας 
έτριζε το δοξάρι στα χέρια μιας μεγά-
λης και αγνής δύναμης. Τελειώνει τον 
επίλογό του αναρωτώμενος: «Νίκη-
σα; Νικήθηκα; Τούτο μονάχα ξέρω: εί-
μαι γεμάτος πληγές και στέκουμαι όρ-
θιος», και προς τον πρόγονό του (Ελ 
Γκρέκο) λέει: «τέλεψε η μάχη να ξα-
πλώσω δίπλα σου, να γίνω χώμα δί-
πλα σου, να περιμένουμε μαζί κι οι δυο 
τη Δευτέρα Παρουσία».

Β) Κική Δημουλά:
Μια ποιητική αποστροφή της ποιή-
τριας Κικής Δημουλά που τελευταία 
ανήκει σε υπερβατικούς χώρους είναι 
η εξής: «Το πολύ ν’ αγοράσω λίγο χώ-
μα όχι για τα λουλούδια, αλλά για 
εξοικείωση. Θάνατος και ζωή είναι ένα 
όταν η αγάπη καταργεί το χώρο και 
το χρόνο». Ο χώρος και ο χρόνος δη-
μιουργεί αποστάσεις, η αγάπη κινεί-
ται και ανοίγει την ψυχή στο άτοιχο 
άπειρο του Συ και του Εμείς. Είναι το 
Πάσχα, το πέρασμα από τον δυσοίω-
νο καθρέφτη του ληξιπρόθεσμου ατο-
μικού συμφέροντος στην εικόνα του 

αει-Φέροντος στην ψυχή το άκτιστο 
φως της Ανάστασης παντός καιρού σε 
όλη την πλάση, σε κάθε περίκλειστο 
τόπο επιβαλλόμενης καραντίνας και 
θυσιακής καρτερίας ή συλλογικής 
άσκησης υπομονής, ελπίδας και ηρωι-
κής νοσηλείας. Ανασταίνεται ο Θεός 
της ελευθερίας και της συγγνώμης μέ-
σα στον άνθρωπο, όχι τυπολατρικά 
και με κριτήρια κτιστότητας και εθι-
μικής νοοτροπίας, αλλά με Πνεύμα 
αλήθειας, μεταστροφής, αγάπης και 
προς τον εχθρό, και εγρήγορσης για 
το Αγαθό. Δεύτε λάβετε Φως.  

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Γεννήθηκε στις 21/11/53 στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρ-
νανίας και απεβίωσε στις 16/1/20. Φοίτησε στη σχολή το 
τελευταίο έτος λειτουργίας της (1970-1971).

Τον επικήδειο εκφώνησε ο ιερεύς Κωνσταντίνος Αθα-
νασόπουλος, που μεταξύ άλλων είπε και τα εξής·

Δε θα ήθελα να απουσιάσω από την εξόδιο ακολουθία σου, 
μακαριστέ Παναγιώτη. Από τη στιγμή που πληροφορήθηκα 
την κοίμησή σου δρομολόγησα το πρόγραμμα μου έτσι ώστε 
να είμαι εδώ μετά των συμπρεσβυτέρων μου, της οικογενείας 
σου, των οικείων και συγγενών και του λοιπού εκκλησιάσμα-
τος. Και τούτο γιατί στα παιδικά μας χρόνια, η αγάπη του 
Θεού μάς συνάντησε ως συσπουδαστές στην αποστολική πό-
λη της Κορίνθου, στα ίδια θρανία, στην κοινή τράπεζα, στους 
θαλάμους της παραλιακής μας Εκκλησιαστικής Σχολής, από 
όπου καθημερινά αγναντεύαμε τον Κορινθιακό Κόλπο και 
τα Γεράνεια Όρη με το μοναστήρι και το σκήνωμα του Οσίου 
πατρός ημών Παταπίου. Θυμάμαι πως καθημερινά στον εσπε-
ρινό, που τελούσαμε στο εκκλησάκι της Αγίας Φωτεινής, ανα-
φωνούσαμε το Αύτη η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Τι 
να πρωτοθυμηθώ, μακαριστέ Παναγιώτη!

Μακαρίζω τους αειμνήστους δασκάλους μας που μας 
έτρεχαν στα ιερά της πατρίδας μας και πότιζαν τις καρδιές 
μας με το «ύδωρ το ζων». Όμορφες και χαρούμενες ανα-
μνήσεις που τις οφείλουμε στους σοφούς και μακαριστούς 
μας δασκάλους.

Μακαριστός και συ σήμερα, αδελφέ Παναγιώτη. Πέρα-
σες από τα πρόσκαιρα στα ασφαλέστερα και αιώνια. Βιά-
στηκες, θα λέγαμε, ηλικιακά αλλά πώς θα ίσχυε ο Ευαγγε-
λικός λόγος που μας διαμηνύει το «Γρηγορείτε ότι ουκ οί-
δατε την ημέραν ουδέ την ώραν εν η ο Υιός του ανθρώπου 
έρχεται». Αφού δοκιμάστηκες μακρόχρονα από την επά-
ρατο νόσο ανεβαίνοντας τον Γολγοθά σου, μεταβέβηκας εκ 

του θανάτου εις την ζωήν. Ναι, 
αδελφέ μου, εκ του θανάτου 
εις την ζωήν, διότι ο Χριστός 
ως ζωή μάς επαναλαμβάνει το 
αναστάσιμο μήνυμα ότι «ο πι-
στεύων εις εμέ ου μη αποθάνη 
εις τον αιώνα». Βεβαίως «θρη-
νώ και οδύρομαι, όταν εννοή-
σω τον θάνατον», όπως λέει ο 
Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. 
Ο ίδιος όμως δε μας αφήνει 
στον θρήνο αλλά μας διαβε-
βαιώνει ότι «ο θάνατός σου 
Κύριε αθανασίας γέγονε πρό-
ξενος».

Αείμνηστε συσπουδαστή 
Παναγιώτη, ως εντρυφών παι-
διόθεν εις τα πνευματικά, ως καλός οικογενειάρχης, σύζυ-
γος και πατέρας, ευελπιστούμε πως η αγάπη του Θεού σε 
υποδέχεται στον τόπο «ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου 
στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος».

Με τους συμπρεσβυτέρους μου, τους συμμαθητές μας 
που έψαλαν στο αναλόγιο, τον κ. Γεωργακόπουλο Πανα-
γιώτη, τον κ. Ζέρη Αθανάσιο και όλο το εκκλησίασμα που 
έσπευσε να ανάψει ένα κεράκι στη μνήμη σου, καταθέτου-
με την αγάπη μας και τις ευχές μας στην οικογένειά σου, 
στη σύζυγό σου Κατερίνα, στα παιδιά σου και σε όλους τους 
οικείους και συγγενείς, και δεόμεθα όπως Κύριος ο Θεός 
ημών τάξη την ψυχήν σου ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται. 

Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και αείμνηστε αδελ-
φέ ημών Παναγιώτη.  
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Στίς 4 Ἀπριλίου 2020 ἔφυγε ἀπό τόν παρόντα κόσμο γιά 
τήν αἰωνιότητα, γιά τή Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, σέ ἡλι-

κία μόλις 33 ἐτῶν, ἕνας λαμπρός νέος καί ἐξαίρετος ἐπιστή-
μονας μέ πολλές προοπτικές ὁ μακαριστός πλέον Γεώργιος 
Καψάλης. Ἄφησε τήν τελευταία του πνοή ἐξαιτίας καρδιο-
λογικῶν προβλημάτων ὕστερα ἀπό ὀλιγοήμερη παραμονή 
στό Νοσοκομεῖο Εὐαγγελισμός τῶν Ἀθηνῶν. Εὐγενεῖ πα-
ραχωρήσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας κ. 
Κυρίλλου ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐψάλη στήν Ἱερά Μονή Εἰσο-
δίων τῆς Θεοτόκου στό Μαρκόπουλο Ἀττικῆς ἀπό τόν Θεο-
φιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀβύδου κ. Κύριλλο. Ὁ ἀείμνηστος 
Γεώργιος γεννήθηκε στό Παναρίτι Κορινθίας τό 1987, ὅπου 
μεγάλωσε καί ἔζησε τά παιδικά του χρόνια. Ἀπό μικρός δια-
κρίθηκε γιά τήν πίστη του στόν Θεό, γιά τήν εὐλάβεια, γιά 
τήν ὀξύνοιά του καί γιά τήν ἀγάπη του πρός τή μάθηση.

Τελειώνοντας τό Γυμνάσιο στήν ἰδιαίτερη πατρίδα του, 
ἀποφάσισε νά ἐγγραφεῖ καί νά συνεχίσει τή μαθητεία του 
στό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Κορίνθου (2002-2005), σχο-
λεῖο τό ὁποῖο ἀγάπησε μέ ὅλη του τήν ψυχή καί ἀγαπήθη-
κε ἀπό καθηγητές καί συμμαθητές του. Μέχρι πρόσφατα 
ἐργαζόταν ἐντατικά γιά τόν συντονισμό τῶν ἀποφοίτων 
του, σέ συνεργασία μέ τόν τελευταῖο Διευθυντή κ. Βλάσ-
σιο Ἀνδρικόπουλο. Μετεῖχε ἐνεργά στίς ἐκδηλώσεις τῶν 
Ἀποφοίτων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κορίνθου καὶ 
κατὰ τὶς τελευταῖες ἐκλογὲς τῆς Ἑνώσεως ἐξελέγη μέλος 
τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Συνέχισε τίς σπουδές του στό Τμῆμα Κοινωνικῆς Θεο-
λογίας καί Θρησκειολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, στό ὁποῖο εἰσῆλθε μέ τίς σχετι-
κές ἐξετάσεις καί ἀπό τό ὁποῖο ἀποφοίτησε μέ βαθμό Ἄρι-
στα. Παράλληλα ὁλοκλήρωσε τίς σπουδές του στήν ἀγγλι-
κή καί στή γερμανική γλώσσα.

Θέλοντας νά διευρύνει τίς γνώσεις του καί σέ ἄλλα 
γνωστικά ἀντικείμενα, εἰσῆλθε μέ κατατακτήριες ἐξετά-
σεις στό Τμῆμα Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, 
τοῦ ὁποίου ἀνεδείχθη πτυχιοῦχος. Τὸ ἐρευνητικό του 
ἐνδιαφέρον ἑστιάστηκε στὴ Δογματικὴ Θεολογία, στὶς 
Διορθόδοξες καὶ Διαχριστιανικὲς Σχέσεις, ἀλλὰ καὶ στὴν 
Ἠθική, στὴν Ἐφαρμοσμένη Ἠθικὴ καὶ στὴ Φιλοσοφία τῆς 
Θρησκείας. Παράλληλα μετεῖχε σέ ἡμερίδες καί συνέδρια 
καί ἦταν ἐνεργό μέλος τῆς Ἑλληνικής Ἑταιρείας Ἠθικῆς.

Ὡστόσο, δέν ἐγκατέλειψε τίς Θεολογικές σπουδές, πού 
ἀποτέλεσαν τό κατ’ ἐξοχήν ἐρευνητικό του ἐνδιαφέρον. 
Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στήν κατεύθυνση τῆς 
«Ἐκκλησιαστικῆς Γραμματείας» καί ἔλαβε μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα, ἐκπονώντας μεταπτυχιακή ἐργασία μέ τίτλο «Ὁ 
διάλογος τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ μέ τόν Πα-
τριάρχη Πύρρο», ἡ ὁποία ἐκδόθηκε τό 2017 (ἐκδόσεις Ἐλί-
κρανον, Ἀθήνα).

Στήν ἐργασία αὐτή ὁ μακαριστός Γεώργιος ἀσχολήθη-
κε μέ μία μεγάλη πατερική καί ἀσκητική προσωπικότητα, 
τόν ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή (580-662) καί μέ ἕνα χα-

Ο μακαριστός Γεώργιος Καψάλης και το έργο του 1987-2020

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Σωτηρίου Αθανασούλια
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ρακτηριστικό κείμενο τῆς Πατερικῆς γραμματείας, τό 
ὁποῖο σχολιάζει καί ἀναλύει, τόν διάλογο τοῦ ἁγίου Μα-
ξίμου μέ τόν αἱρετικό (Μονοθελήτη) πρώην Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως Πύρρο (638-641, 654).

Ὁ ἅγιος Μάξιμος ἔζησε σέ μιά ταραγμένη ἐποχή, μέ 
ἔντονες θεολογικές ἀντιπαραθέσεις. Ὑπέστη σκληρές διώ-
ξεις γιά τή διδασκαλία του, ἡ ὁποία ἦταν προϊόν τῆς προ-
σωπικῆς θεοπτικῆς του ἐμπειρίας, ἀλλά καί τῆς κοινῆς 
θεοπτικῆς ἐμπειρίας ὅλων τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας. Ἦταν 
ἡ αὐθεντική ἐκκλησιαστική πίστη, ἡ ὁποία ἐπικυρώθηκε 
ἀπό τήν ΣΤ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο (Κωνστανινούπολη, 
680-681 μ.Χ.) μετά τήν κοίμηση τοῦ ἁγίου Μαξίμου (662).

Εἰδικότερα, μετά τήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο (Χαλ-
κηδόνα, 451 μΧ.) ἑκατομμύρια μονοφυσιτῶν ἤ μονοφυ-
σιτιζόντων χριστιανικῶν πληθυσμῶν στήν Αἴγυπτο καί 
ἀλλοῦ ἀρνήθηκαν τή Σύνοδο καί ἔμειναν ἐκτός Ἐκκλη-
σίας, σχηματίζοντας ἰδιαίτερες χριστιανικές κοινότητες, 
τίς λεγόμενες «Ἀντιχαλκηδόνιες ἤ «Προχαλκηδόνιες 
Ἐκκλησίες», πού ὑφίστανται μέχρι σήμερα. Ἔκτοτε οἱ Βυ-
ζαντινοί Αὐτοκράτορες ἀναζητοῦσαν τρόπους προσέγγι-
σης αὐτῶν τῶν πληθυσμῶν, μέσῳ τοῦ συμβιβασμοῦ, συ-
νήθως, στά θέματα τῆς πίστεως. Ἡ θεολογική φόρμουλα 
πού ἐπινόησε γιά τόν σκοπό αὐτό ὁ προκάτοχος τοῦ Πύρ-
ρου αἱρετικός Πατριάρχης Σέργιος (610-638) ἦταν ὅτι στό 
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχουν μέν δύο τέλειες φύσεις, 
ὅπως δεχόταν ἡ Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος, ἀλλά μία μόνο 
θέληση (Μονοθελητισμός) καί μία ἐνέργεια (Μονοενερ-
γητισμός). Τή νέα θεολογική θέση θέλησαν νά ἐπιβάλ-
λουν μέ διατάγματά τους οἱ Αὐτοκράτορες τῆς ἐποχῆς, 
τήν ἀπεδέχθη δέ καί ὁ διάδοχος τοῦ Σεργίου Πατριάρχης 
Πύρρος.

Τήν ἐποχή τοῦ διαλόγου ὁ Πύρρος ἦταν ἔκπτωτος τοῦ 
πατριαρχικοῦ θρόνου. Στόν διάλογο μεταφέρει ὅλα τά ἐπι-
χειρήματα τῶν ὁμοφρόνων του, ὅπως ὅτι πηγή τοῦ θελή-
ματος εἶναι τό πρόσωπο καί ὄχι ἡ φύση, ὅτι ἄν ὑπάρχει 
διακεκριμένο ἀνθρώπινο θέλημα στό πρόσωπο τοῦ Χρι-
στοῦ αὐτό θά ἐναντιώνεται στό θεῖο θέλημα, ὅτι τό ἀνθρώ-
πινο θέλημα θά εἶναι ἠναγκασμένο καί ὄχι ἐλεύθερο κ.ἄ. 
Ὁ ἅγιος Μάξιμος ἀπάντησε ὅτι, κατά τήν ὁμόφωνη Πα-
τερική, ἀλλά καί τή γενικότερα ἀποδεκτή ἄποψη, πηγή  
τῆς θελήσεως (καί τῆς ἐνέργειας) εἶναι ἡ φύση καί ὄχι τό 
πρόσωπο ἤ ἡ ὑπόσταση, ἡ δέ διαφορετική ἄποψη ἀκυρώ-
νει πλήρως τή διδασκαλία τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 
ἀφοῦ, ὅπου εἰσάγεται μιά θέληση, εἰσάγεται ἀναγκαστι-
κά καί μία φύση. Ἐπίσης, ἀπάντησε ὅτι τό ἀνθρώπινο θέ-
λημα τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ὑπενάντιο στό θεῖο, ἀλλά ὑπο-
τάσσεται καί ἀκολουθεῖ αὐτό ἐλευθέρως, ὅτι στόν Χριστό 
δέν ὑπάρχει «γνωμικό θέλημα» κ.ἄ. Ἄλλωστε, ἡ θεολογι-
κή πρόταση τοῦ Πύρου, τοῦ Σεργίου καί τῶν ὁμοφρόνων 
τους δέν ἐπέφερε τό ἀναμενόμενο ἀποτέλεσμα, τήν ἕνω-
ση μέ τούς μονοφυσιτίζοντες. Στόν διάλογο ἀνεδείχθη 
σαφῶς ἡ θεολογική ὑπεροχή τοῦ ἁγίου Μαξίμου, μέ ἀπο-
τέλεσμα νά συντριβοῦν κυριολεκτικά τά ἐπιχειρήματα τοῦ 

Πύρρου καί ὁ ἴδιος νά προσχωρήσει στήν ὀρθή πίστη. Δυ-
στυχῶς, ὅμως, ὕστερα ἀπό κάποιο διάστημα καί προκει-
μένου νά ἐπανέλθει στόν πατριαρχικό θρόνο, ἐπέστρεψε 
στίς προηγούμενες αἱρετικές ἀπόψεις του. Μετά ἀπό δεύ-
τερη σύντομη (τετράμηνη) παραμονή στον πατριαχικό 
θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τό 654, ὁ Πύρρος ἀπε-
βίωσε ξαφνικά, καταδικάστηκε δέ ὡς αἱρετικός ἀπό τήν 
ΣΤ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο (680-681), ἡ ὁποία καταδίκασε 
ἐπίσης τόν Μονοθελητισμό καί τόν Μονοενεργητισμό καί 
ἐπικύρωσε τή διδασκαλία τοῦ ἁγίου Μαξίμου καί ἄλλων 
Πατέρων τῆς ἐποχῆς.

Τά θέματα αὐτά συνέχισαν νά βρίσκονται στό ἐπίκε-
ντρο τοῦ θεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ μακαριστοῦ 
Γεωργίου Καψάλη, ἀφοῦ οἱ χριστιανικές κοινότητες πού 
προέκυψαν ἀπό τήν ἀπόρριψη τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συ-
νόδου, οἱ λεγόμενες «Ἀντιχαλκηδόνιες ἤ «Προχαλκηδό-
νιες» ἤ «Ἀνατολικές Ἐκκλησίες», ὑφίστανται μέχρι σήμε-
ρα, ἡ δέ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διεξάγει ἐπίσημο Θεολογι-
κό Διάλογο μέ αὐτές. Τήν πορεία καί τά πορίσματα αὐτοῦ 
τοῦ Διαλόγου ἀνέλαβε νά ἀξιολογήσει ὁ μακαριστός Γεώρ-
γιος, ἐκπονώντας τή διδακτορική διατριβή του μέ θέμα: 
«Ὁ Θεολογικός Διάλογος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ 
τίς ἀρχαῖες Ἀνατολικές Ἐκκλησίες», ὡς Ὑποψήφιος Διδά-
κτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου 
Ἀθηνῶν. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἐπιβλέπων τῆς Διδακτο-
ρικῆς τοῦ Διατριβῆς ἦταν ὁ Ἐπίσκοπος Ἀβύδου Κύριλλος 
καὶ μέλη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος καὶ ὁ 
Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος.

Ὁ Διάλογος μέ τίς «Ἐκκλησίες» αὐτές, δηλαδή τήν Κο-
πτική, τήν Αἰθιοπική, τη Συροϊακωβιτική, τήν Ἀρμενική 
καί τήν Ἰνδική (τοῦ Μαλαμπάρ), πού ἀριθμοῦν σήμερα 
στό σύνολό τους περίπου 70 ἑκατομμύρια πιστῶν, διεξή-
χθη σέ δύο φάσεις, μία ἀνεπίσημη (1964-1979) καί μιά ἐπί-
σημη (1985-1993). Ἡ πρώτη ἄρχισε μέ συνάντηση τῶν 
ἐκπροσώπων τῶν δύο πλευρῶν στό Aarchus τό 1964. Ἀκο-
λούθησαν παρόμοιες συναντήσεις τό 1967 (Bristol), τό 
1970 (Geracle) καί τό 1971 (Addis-Abeba). Ὁ ἐπίσημος 
Θεολογικός Διάλογος ἄρχισε τό 1985 στό Chambesy, ἀκο-
λούθησαν δέ τρεῖς ἀκόμη ἐπίσημες συναντήσεις τό 1989 
(Νιτρία), τό 1990 (Chambesy) καί τό 1993 (Chambesy) 
καί ἄλλες ἀνεπίσημες στά ἐνδιάμεσα. Οἱ δύο πλευρές κα-
τέληξαν σέ συμφωνία ὡς πρός τό Χριστολογικό καί ση-
μαντικότερο μέρος, σέ κοινή ἀποδοχή τῆς διδασκαλίας 
τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας (370-444) καί τῶν με-
τά τήν Γ΄ Οἰκουμενικῶν Συνόδων (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ καί Ζ΄) καί 
σέ κοινή καταδίκη τῶν αἱρεσιαρχῶν Νεστορίου (395-451) 
καί Εὐτυχοῦς (π. 378-451). Ὡστόσο, ὁ δρόμος πρός τήν 
πλήρη κοινωνία φαίνεται νά εἶναι μακρύς. Προβλήματα 
ὑπάρχουν πολλά, στά ὁποῖα ἐπιχείρησε νά ἀπαντήσει ὁ 
μακαριστός Γεώργιος μέ τό ἔργο του, ὅπως ἄν ὑπάρχουν 
πραγματικές διαφορές στή διδασκαλία ἤ μόνο διαφορές 
στήν ὁρολογία, ἄν ὑπάρχει δυνατότητα διατύπωσης νέου 
κοινῶς ἀποδεκτοῦ Χριστολογικοῦ Ὅρου, ἄν ἐπιτρέπεται 
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οἱ κοινότητες αὐτές νά ἀποκαλοῦνται Ἐκκλησίες, ἄν ὑπάρ-
χει δυνατότητα ἄρσεως ἀναθεμάτων πού ἔχουν ἐπιβληθεῖ 
ἀπό Οἰκουμενική Σύνοδο, ποιά ἡ θέση τῶν καταδικασμέ-
νων ἡγετῶν τῶν Ἀντιχαλκηδονίων Διοσκόρου (+454) καί 
Σεβήρου (+538), τό ζήτημα τῆς ἐπίσημης συναρίθμησης 
τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τό ζήτημα τῶν ἐκκλησια-
στικῶν δικαιοδοσιῶν σέ περίπτωση ἑνώσεως κ.ἄ.

Δυστυχῶς ἡ σπουδαία αὐτή ἐργασία, ὁλοκληρωμένη ἤδη, 
δέν πρόφθασε νά ἐγκριθεῖ ὡς διδακτορική διατριβή καί δεν 
εἶδε τό φῶς τῆς δημοσιότητας, λόγῳ τῆς ἀπροσδοκήτου κοι-
μήσεως τοῦ μακαριστοῦ Γεωργίου Καψάλη. Ὁ Γεώργιος ἐργά-
στηκε σκληρά γι’ αὐτήν. Συνέλεξε στοιχεῖα ἀνέκδοτα, πού 
εἶναι δύσκολο νά βρεθοῦν. Ἐργάστηκε σέ διάφορα μέρη τοῦ 

κόσμου, στό ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στήν Ἀθήνα, στό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, στήν Κύπρο, σέ διάφορες πόλεις 
τῆς Εὐρώπης. Συμβουλεύτηκε τά προσωπικά ἀρχεῖα προσω-
πικοτήτων πού μετεῖχαν στόν Διάλογο, ἐπιζώντων ἤ κεκοι-
μημένων. Εὐχή καί προσδοκία ὅλων μας εἶναι νά ἐγκριθεῖ καί 
νά ἐκδοθεῖ αὐτή ἡ διατριβή εἰς μνήμην του.

Γενικά, ὁ μακαριστός Γεώργιος ἦταν ἄνθρωπος ἰδιαίτε-
ρα ἀγαπητός σέ ὅλους. Διακρινόταν γιά τό λαμπρό ἦθος 
του καί γιά τόν σπάνιας ποιότητας χαρακτῆρα του. Θά τόν 
ἐνθυμούμεθα πάντοτε μέ ἀγάπη, θά τόν μνημονεύομε καί 
εὐχόμεθα ὁ Κύριος νά ἀναπαύει τήν ψυχή του μετά τῶν 
Ἁγίων καί τῶν Δικαίων, ἡ δέ μνήμη του νά εἶναι αἰωνία.  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ

Άλλος ένας σπουδαίος άνθρωπος, από τους παλαιούς αποφοίτους της Σχολής μας, ανα-
χώρησε από αυτόν τον μάταιο κόσμο για την ουράνια μακαριότητα. Ο σεμνός και ευ-
γενής Μανώλης Μαριδάκης άφησε την τελευταία του πνοή στις 8 Μαΐου τρέχοντος 
έτους, σε ηλικία 83 ετών. Γεννήθηκε στους Λαμπιώτες Ρεθύμνου το 1937. Γράφτηκε 
στην Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου το1949 και ήταν μεταξύ άλλων συμμαθητής με 
τους Σταματόπουλο Φώτιο, Χασούρα Βασίλειο, Καμπύλη Αθανάσιο και Αδαμόπουλο 
Κώστα. Νυμφεύτηκε την κ. Βασιλική, με την οποία απέκτησε δύο αγόρια. 

Σταδιοδρόμησε ως υπάλληλος του ΟΤΕ και παράλληλα διετέλεσε ψάλτης σε πολ-
λές εκκλησίες. Έψαλε στον Άγιο Βασίλειο Τρίπολης, στη Μητρόπολη Λαμίας, στην 
Ευαγγελίστρια Πειραιώς και, τελευταία, στην Αγία Ευθυμία Νέας Χαλκηδόνας. Στο 
τελευταίο του ταξίδι τον συνόδευσαν συγγενείς και φίλοι και τον υποδέχτηκε η Κρη-
τική γη που τόσο αγάπησε.

Ήταν άνθρωπος της αρετής, της μεγαλοψυχίας, της αγάπης και της προσφοράς. Η 
Εκκλησία αλλά και η κοινωνία είναι φτωχότερες με τον θάνατό του.

Ως μέλος της Ένωσης ήταν τυπικότατος, συνεπέστατος και ευγενέστατος. 
Συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις της Ένωσης, και σε βαθιά γεράματα και με προ-

βλήματα υγείας προσερχόταν στις εκδηλώσεις μας με το μπαστούνι του και δε δίστα-
ζε να ανεβαίνει στο αναλόγιο για να βοηθήσει την εκάστοτε χορωδία με τις ψαλτικές 
του ικανότητες. Λειτουργούσε για όλους εμάς τους νεότερους ως παράδειγμα ζήλου 
για την Ένωση Αποφοίτων. 

Θα μας λείψει η παρουσία του στο αναλόγιο. 
Θα μας λείψει η πραότητα και η προσφορά του στον άνθρωπο και στο κοινωνικό 

σύνολο.
Ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας να είναι ελαφρύ το χώμα της Κρητικής γης που σκεπάζει το σώμα του 

αείμνηστου Μανώλη. Είμαστε σίγουροι ότι εκεί όπου βρίσκεται, ανάμεσα στους εκλεκτούς του Θεού, θα μας θυμά-
ται πάντα και θα προσεύχεται για εμάς.  

Αιωνία του η μνήμη.

Παρακαλούνται τα μέλη της Ένωσής μας που έχουν ηλεκτρονικές  
σελίδες να μας αποστείλουν το email τους για να λαμβάνουν  

ταχύτερα τις ανακοινώσεις μας.



«Δεύτε εκκαθάρωμεν εαυτούς εν ελεημοσύναις και οικτιρμοίς πενήτων, μη σαλπίζοντες,  
μη δημοσιεύοντες ημών την ευποιίαν· μη επιγνώτω η αριστερά της δεξιάς το έργον·  

μη σκορπίση η κενοδοξία τον καρπόν της ελεημοσύνης αλλ’ εν κρυπτώ, τω τα κρυπτά  
ειδότι, κράξωμεν· πάτερ, άφες τα παραπτώματα ημών, ως φιλάνθρωπος»

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.

Όσοι όμως στείλουν τη συνδρομή τους μέσω Τραπέζης, παρακαλούμε θερμά να επικοινωνούν τηλεφω-
νικά μαζί μας και να μας ειδοποιούν αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και το ποσό της κατάθεσης, για 
να το δημοσιεύσουμε στη λίστα των συνδρομητών του περιοδικού μας. Κι αυτό επειδή η Τράπεζα πλέον την 
καταχωρίζει ως Ανώνυμη Κατάθεση και είναι αδύνατο να γνωρίζουμε τα στοιχεία του καταθέτη.

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝΗ ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Μια σπάνια φωτογραφία, από τα χρόνια της Κατοχής,  
του Ιερού Ναού του Αποστόλου Παύλου, που είχε καταστραφεί 

από τους σεισμούς του 1928 και αναστηλώθηκε στις αρχές  
του 1930, έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες  
του τότε Μητροπολίτου Κορινθίας Δαμασκηνού.

Από το αρχείο του Μιχαήλ Παπαμανωλάκη  
Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
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Μία διαχρονική προφητεία για τον ελληνισμό, που 
φέρεται να ειπώθηκε από την Πυθία, κυκλοφορεί 

τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο και για πολλούς θεω-
ρείται λίαν επίκαιρη.

Όταν στις αρχές του 2ου προχριστιανικού αιώνα ο πο-
λύπειρος Αρκάδας στρατηγός Φιλοποίμην είδε τη διάθε-
ση για εμπλοκή στα ελληνικά πράγματα του Ρωμαίου υπά-
του Φλαμινίνου, κατάλαβε πως οι Έλληνες βρίσκονταν 
μπροστά σε τεράστιες περιπέτειες.

Ο Φιλοποίμην αποφάσισε τότε να συμβουλευτεί το 
Μαντείο των Δελφών για το μέλλον της Ελλάδας.

Η Πυθία έδωσε τον εξής χρησμό και ταυτόχρονα τον 
απόλυτο ορισμό της Ελλάδας που, εδώ και 22 αιώνες, 

επιβεβαιώνεται στο ακέραιο: «ασκός κλυδωνιζόμενος 
μηδέποτε βυθιζόμενος». Η ιέρεια των Δελφών παρο-
μοίασε την Ελλάδα με φουσκωμένο ασκί στο φουρτου-
νιασμένο πέλαγος, που κλυδωνίζεται λόγω των κυμάτων 
αλλά που δεν πρόκειται να βυθιστεί ποτέ!

Και πράγματι, οι Ρωμαίοι –επιβεβαιώνοντας τους φό-
βους του Φιλοποίμενα– ήρθαν! Οι Γότθοι ήρθαν! Οι Άβα-
ροι ήρθαν! Οι Φράγκοι ήρθαν! Οι Τούρκοι ήρθαν! Οι Άρα-
βες ήρθαν! Οι Γερμανοί ήρθαν! Οι σύμμαχοι ήρθαν! Οι 
Γερμανοί ξαναήρθαν!

Όπως ήρθαν και προδότες, χρεοκοπίες, μνημόνια!
Αλλά ο ασκός, σε πείσμα όλων αυτών και πολλών άλ-

λων, «μηδέποτε βυθίζεται».  

25η Μαρτίου 1962. Οι τελειόφοιτοι (Ζ΄τάξη)  
στα Προπύλαια της Σχολής.

Ένα μοναδικό στιγμιότυπο από την εκδρομή στα Μπίσια 
Κορινθίας, Πρωτομαγιά του 1962. Ο Καθηγητής της Σχολής 

Θεόδωρος Παραδείσης, έπειτα από επίμονη παράκληση  
του αγαπημένου του μαθητή Θεόδωρου Πισιμίση, αποφάσισε  
να σύρει τον χορό για χάρη του (!). Ο μακαριστός καθηγητής 

υπήρξε πολύ αυστηρός και λιγομίλητος και δεν άφηνε  
τον εαυτό του να παρασύρεται. Αυτή τη φορά όμως έκανε  

μια εξαίρεση. Στη φωτογραφία, μετά τον Καθηγητή, 
εικονίζονται ο Θεόδωρος Πισιμίσης, ο Σπύρος Κώρος,  

ο Κώστας Ζαχαρόπουλος και ο Φώτης ο Γόγολας.

Ιούνιος 1961. Εκδρομή της Σχολής στα Δωδεκάνησα  
με τον «ΜΑΧΗΤΗ». Ο καθηγητής μας Θεόδωρος Παραδείσης 
και ο μαθητής της ΣΤ΄ τάξης Θεόδωρος Πισιμίσης.  
(Κοινό τους στοιχείο η μαθηματική σκέψη). Ρόδος

Διαχρονική προφητεία για την Ελλάδα  
Τι απίστευτο είχε προβλέψει η Πυθία

Γράφει ο Χρήστος Σιαπέρας
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Αμέσως μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Καποδί-
στριας άρχισε περιοδείες στην Πελοπόννησο.

Στην πρώτη από αυτές κοντά στην Κόρινθο, προηγού-
νταν ο ταχυδρομικός διανομέας Καρδαράς, ντυμένος επί-
σημα με βελούδινη χρυσοκέντητη στολή. Ακολουθούσε 
έφιππος ο Καποδίστριας, ντυμένος πολύ απλά και κάτι-
σχνος από την ταλαιπωρία και την κακή διατροφή. Ο λαός 
που είχε συγκεντρωθεί, αυθόρμητα, νομίζοντας ότι ο Κυ-
βερνήτης ήταν ο λαμπροφορεμένος διανομέας, τον χει-
ροκροτούσε και εκδήλωνε σε αυτόν την αγάπη και τον 
θαυμασμό του. Στην αρχή όλοι διασκέδασαν. Όμως στη 
συνέχεια ο Κολοκοτρώνης δεν το άντεξε. Πλησίασε τον 
Καποδίστρια και του είπε ότι ο λαός είχε δικαίωμα να γνω-
ρίσει τον Κυβερνήτη του.

«Και τι θέλεις να κάμνω, Θεοδωράκη;», απάντησε ο 
Καποδίστριας.

«Η υπερεξοχότης Του να ενδυθεί την κυβερνητική του 
στολή».

Έτσι ο Καποδίστριας οδηγήθηκε σε ένα κοντινό χάνι 
και φόρεσε τη στολή του, η οποία όμως ήταν πολύ κατώ-
τερη από αυτήν του ταχυδρομικού διανομέα!

Ο Καποδίστριας ντυνόταν πολύ απλά. Στο Ναύπλιο 
έμενε σε ένα φτωχικό σπιτάκι, με σκοτεινή αυλή και ξύλι-
νη σκάλα. Φρουρά δεν υπήρχε. Στο δωμάτιο «υποδοχής» 
του εργασιομανούς Κυβερνήτη τα μόνα έπιπλα ήταν μία 
καρέκλα και ένα γραφείο. Ήταν βέβαια και εξαιρετικά ολι-
γαρκής και λιτοδίαιτος. Παράλληλα, ήταν τόσο ευαίσθη-
τος στα βάσανα των απλών ανθρώπων, ώστε όχι μόνο δεν 
δέχτηκε τον μισθό που ψηφίστηκε από την Εθνοσυνέλευ-
ση γι’ αυτόν αλλά και διέθεσε την προσωπική του περιου-
σία για τις ανάγκες της πατρίδας. Βοηθούσε μάλιστα από 
το υστέρημά του και όσους δεν άξιζαν τη βοήθειά του. 
Ακόμα και οι πιο αδιάλλακτοι από τους εχθρούς του δεν 
τολμούσαν να αμφισβητήσουν την καθαρότητα της ιδιω-
τικής του ζωής.  

Καποδίστριας-Κολοκοτρώνης

Η αφοπλιστική απάντηση του Κολοκοτρώνη  
στον Ρώσο πρέσβη

Ακόμα και μετά τον ερχομό του Καποδίστρια στην Ελ-
λάδα, οι πρέσβεις των Μεγάλων Δυνάμεων δεν έπα-

ψαν να αναμειγνύονται στα εσωτερικά της. Ο Ρώσος πρέ-
σβης Ρίκορντ είπε κάποτε στον Κολοκοτρώνη: «Πόσο 
άσχημα, άραγε, θα νιώθει ο Σουλτάνος βλέποντας να 
περνάει μπροστά στα μάτια του η ελληνική σημαία!»

Τότε ο Κολοκοτρώνης με θάρρος τού απάντησε: «Εξο-
χότατε, λες πως θα κακοφαίνεται του Σουλτάνου να 
βλέπει την ελληνική σημαία να περνάει από μπροστά 

του και να μην κακοφαίνεται σε μας που υποφέραμε στη 
γη των προγόνων μας να βλέπουμε τους Τούρκους να 
στρογγυλοκάθονται ακόμα και στα πατρικά μας σπίτια. 
Αυτά να τα πεις και στον Αυτοκράτορα Νικόλαο!» 

Την άλλη μέρα, ο Καποδίστριας βρήκε τον Κολοκοτρώ-
νη και του είπε: «Θεοδωράκη, τι ήταν αυτά που είπες;»

«Αν δεν ήταν καλά, να με συμπαθάς, αλλά τέτοια έχω 
μάθει να λέω». 

«Όχι, καλά του είπες!» απάντησε ο Κυβερνήτης.  

ΕΠΕΙΔΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ  

ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ, ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ Η ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑ  

ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ  

ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ.
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Πολύ συχνά στις μέρες μας, πολλά απ’ όσα προβάλ-
λονται ως επιτυχίες και ως στοιχεία της πολιτισμι-

κής μας υπεροχής έναντι άλλων λαών έχουν ευθεία ανα-
φορά στον πολιτισμό των προγόνων μας, στην πλούσια 
Αρχαιολογική Γραμματεία, στις διαχρονικές και αθάνατες 
αξίες του πολιτισμού.

Είναι συνηθισμένες οι αναφορές στους μεγάλους φι-
λοσόφους και στη γονιμοποιό δύναμη της σκέψης τους, 
στην Ελευθερία και στη Δημοκρατία, στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, στη Συμμετρία, στον Ανθρωπισμό, στα διαχρο-
νικά μνημεία. Αναφορές που δείχνουν την εμμονή σε όλες 
εκείνες τις αξίες με τις οποίες οικοδομήθηκε ο ευρωπαϊ-
κός πολιτισμός, γιατί, όπως έλεγε ο Σέλλεϊ, «είμαστε όλοι 
Έλληνες». Και ασφαλώς αυτή η αναφορά δεν είναι κακή, 
αρκεί να γίνεται στο πλαίσιο μιας συνολικής θεώρησης 
στα πολιτιστικά πεπραγμένα του λαού μας μέσα στους 
αιώνες. Άλλωστε, είμαστε υποχρεωμένοι ως Έθνος να ενι-
σχύουμε τη μνήμη μας μπροστά στη λήθη του χρόνου και 
να αντλούμε δύναμη από το παρελθόν, για να πορευτού-
με με σιγουριά στο παρόν και στο μέλλον.

Η συχνή όμως ρητορεία και αναφορά στο πλούσιο πα-
ρελθόν μας δεν αφήνει να δούμε κατάματα το παρόν. 
Αναμφίβολα, το πολιτιστικό παρόν επηρεάζεται καθορι-
στικά από το παρελθόν, αλλά διαμορφώνεται κυρίως μέ-
σα από την πολιτισμική δράση και παρουσία των σημερι-
νών γενεών. Γι’ αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να δημιουρ-
γούμε και να τοποθετούμαστε κριτικά στη σημερινή πραγ-
ματικότητα, γιατί ο πολιτισμός δεν είναι κάτι το απόμα-
κρο, το αποθησαυρισμένο, το μουσειακό.

Το πολιτισμικό μας επίπεδο, λοιπόν, φαίνεται από τον 
τρόπο που βιώνουμε το παρελθόν, το πόσο το προστα-
τεύουμε και το αναδεικνύουμε στο παρόν, από τη δημιουρ-
γία έργων ποιότητας και τη διάκριση των δημιουργών σε 
παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και από την ποιότητα των κοι-
νωνικών μας σχέσεων, την αποδοχή του «άλλου», του ξέ-
νου, του μειονοτικού, από τη σχέση μας με τη φύση, από 
τις προτεραιότητες και την καθημερινή μας ζωή…

Επομένως, αξιολογώντας κανείς το πολιτιστικό παρόν 
μπορεί να μιλήσει για αξιόλογη παρουσία πολλών –ανα-
λογικά με τον πληθυσμό μας– Νεοελλήνων δημιουργών, 
επιστημόνων και καλλιτεχνών, σε ελληνικό και διεθνές 
επίπεδο, για υψηλές διακρίσεις, για ποιοτικές εκδηλώσεις. 
Σε πολλά άλλα, όμως, που έχουν να κάνουν με τον σεβα-
σμό των μνημείων μας, με την αρχαιομάθεια αλλά και την 
κοινωνική μας συμπεριφορά και τις επιλογές μας στην κα-
θημερινή ζωή γενικά παρατηρείται υστέρηση. Είναι εμφα-
νής η ροπή του Νεοέλληνα προς την αυθαιρεσία και τη 
χυδαιότητα.

Οπωσδήποτε υπάρχει πολιτισμική δημιουργία και αξιό-
λογο δυναμικό, που δραστηριοποιείται και εκτός Ελλά-
δας, αλλά αυτό δε συνιστά υπεροχή. Απαιτείται αναβάθ-
μιση και εκσυγχρονισμός όλων των θεσμών με έμφαση 
στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι 
εθνική υπόθεση και αν έτσι τον αντιμετωπίσουμε, τότε 
μπορούμε να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον και να 
συμβάλλουμε στη διαμόρφωση του πολιτιστικού προσώ-
που της Ευρώπης όπου ανήκουμε.  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ;

Του Γιώργου Φωτόπουλου

Παρακαλούνται οι συμμαθητές του εξωτερικού να καταθέτουν  
τις συνδρομές τους στον λογαριασμό της Ένωσής μας και να μη στέλνουν  
επιταγές, διότι το κόστος εξαργύρωσής τους στις τράπεζες είναι υψηλότερο 

από την αξία τους. Με λύπη μας επιστρέψαμε τη συνδρομή  
του π. Τζον Αντωνόπουλου γι’ αυτόν τον λόγο.
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Ακούω πάλι τον γείτονά μου να ουρλιάζει: «Αποκλείε-
ται. Δε βγαίνω έξω με τίποτα. Δεν ξεμυτίζω ποτέ των 

ποτών. Μωρέ, λίρες να μου τάξουν, δεν αγγίζω την εξώ-
πορτα. Και το αγγούρι, πριν το ξεφλουδίσω, θα το περά-
σω από το πλυντήριο».

Για κοίτα εξελίξεις, για κοίτα κατάντημα!
Ο τρόμος πλανάται στη χώρα. Ο τρόμος σκεπάζει τη 

γη. Ο χάρος βγήκε παγανιά. Έχει ορθώσει το χατζάρι του 
και παίρνει κεφάλια.

Ένα τοσοδά μαμουλάκι, ο κορονοϊός, λέει τ’ όνομά του 
και μας πιάνει σύγκρυο.

Πλάκωσε επιδημία. Δεν ξέρεις πώς να φυλαχθείς και 
ποιον να προστατέψεις.

Δεν ξέρεις προς τα πού να κάνεις. Κατέφθασαν τα δύ-
σκολα. Ο κίνδυνος αιωρείται στα τέσσερα σημεία του ορί-
ζοντα. Πού να ’ρθούν και τα χειρότερα;

Κατέφθασε η πείνα. Τα ράφια άδειασαν. Δε σημαίνει 
πως γέμισαν γεροντοκόρες.

Κατέφθασε ο κορονοϊός. Καιρός για αισχροκέρδεια. 
Αμυνόμαστε φορώντας μάσκα. Η τιμή της αναδεικνύει 
μασκαράδες. 

Τι να κάνουμε; Ο λύκος στην αντάρα χαίρεται. Οι φαρ-
μακέμποροι χαίρονται στις επιδημίες.

Μπήκαμε σε καραντίνες.
Καιρός να θυμηθούμε τον Θεό. «Βάλε το χέρι σου, Με-

γαλοδύναμε».
Πλάκωσε η λοίμωξη. Η ατμόσφαιρα γέμισε φονιάδες. 

Ώρα να ψάξουμε για λύτρωση. Πρώτη φορά δεν έχεις πού 
να πας.

Ο αόρατος εχθρός έκανε επέλαση. Και πού είσαι ακό-
μη! Η κοινή ζωή γέμισε δεσμεύσεις. Και πού είσαι ακόμη!

Τα κράτη μετρούν τους νεκρούς τους. Προς το παρόν 
μετρούν πόσοι έφυγαν. Αν συνεχισθεί αυτή η κατάσταση 
θα μετρήσουμε και πόσοι έμειναν.

Μου ήρθε στο μυαλό και το παλιό ρεμπέτικο. «Μπλέ-
ξαμε, φίλε, μπλέξαμε, και τη μαγκιά μπερδέψαμε».

Και με την αποτελεσματική θεραπεία τι γίνεται; Σε 
ποιους δρόμους επιστημονικούς θα την αναζητήσουμε; 
Ας μιλήσουμε με έναν γιατρό.

– Τι μέτρα παίρνουμε, γιατρέ;
– Κατ’ αρχάς κλείνεσαι σπίτι σου και σαπουνίζεις συ-

νεχώς τα χέρια σου.
– Το σαπούνι έχει λεφτά. Αν δεν τα διαθέτεις;
– Πάρε από κάπου δανεικά.

– Άλλη λύση δεν υπάρχει;
– Βάλε γάντια πλαστικά. Κάπου μοιράζουν δωρεάν.
– Κι αν δε βρεις γάντια;
– Τα χέρια πρέπει να πλυθούν.
– Κι αν δεν έχεις χέρια; Θα ψάξεις για δανεικά;
– Μείνε σπίτι σου και προφυλάξου.
– Κι αν δεν έχεις σπίτι;
– Ούτε σπίτι έχεις πια εσύ;
– Με αυτούς που έμπλεξα. Το ένα το έφαγε η τράπε-

ζα, το άλλο η εφορία.
– Μέτρο δεύτερο. Κρατάμε αποστάσεις. Κάποτε κρα-

τούσαμε αποστάσεις για να μην πιάσουμε κοριούς. Τώρα 
τις κρατάμε για να μην πιάσουμε κορονοϊούς. Ας μην ξε-
χάσουμε και την παροιμία. «Όσο αραιά είναι τα σκόρδα, 
τόσο πιο πολύ χοντραίνουν».

– Εγώ δε θέλω να χοντρύνω. Αρκετά είναι τα κιλά μου.
Βρε κατάντημα! Να μην τολμάς να βγεις από την πόρ-

τα του σπιτιού σου γιατί παραμονεύει ο θάνατος. Δεν ξέ-
ρεις τι να πιάσεις, τι ν’ αφήσεις και πού να στηριχθείς. Βλέ-
πεις τα πορτοκάλια, τα λιμπίζεσαι και αρχίζεις να προβλη-
ματίζεσαι. Ποιος τα έβαλε στο ψυγείο; Ποιος τα έπιασε 
πριν από σένα; Φορούσε γάντια ή δούλευε αδιάφορος; 
Ποιος τα πήρε από το δέντρο; Ποιος τα μετέφερε στο τε-
λάρο; Ποιος γέμισε τη σακούλα; Μήπως είναι μολυσμέ-
να; Θες να φιλήσεις το χέρι της γιαγιάς σου και πρέπει 
πρώτα να της το απολυμάνεις ή να της βάλεις γάντι. Θέ-
λεις να φιλήσεις το αγαπημένο σου πρόσωπο και πρέπει 
πρώτα να κάνετε στο στόμα σας μπουγάδα. Ή να περά-
σετε τα χείλη με χλωρίνη.

Στο παρελθόν συμβούλευαν: «Κάτσε καλά» και «κά-
τσε στ’ αυγά σου». Τώρα υποδεικνύουν: «Μένουμε σπίτι 
και γινόμαστε σπιτόγατοι. Μένουμε σπίτι και χορταίνου-
με ύπνο. Σε μερικούς τον χρώσταγε η ζωή. Μένουμε σπί-
τι και γνωριζόμαστε και μεταξύ μας». Σοβαρολογώ. Και-
ρός κάποιοι γονείς να γνωρισθούν με τα παιδιά τους.

Μένουμε σπίτι και παρασκευάζουμε και κανένα μου-
σακά μερακλίδικο. Μένουμε σπίτι και σκαρώνουμε και κα-
νένα μωράκι ζουμπουρλούδικο.

«Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε» είναι η άνωθεν εντολή. 
Ίσως βρούμε την ευκαιρία να την πραγματοποιήσουμε. 
Έστω και από σπόντα. Καιρός να ξαναρχίσουν οι επιπλο-
ποιοί να ξαναφτιάχνουν κούνιες.  

Κορoνο-γράμματα

Άδει ο Κώστας Μπιλίρης

Να τα πούμε;
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             Οι φάσεις του κακού

Του Σπύρου Μεσσηνιώτη, Θεολόγου-Νομικού

ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΘΕΜΑΤΑΨΥΧΩΦΕΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η αμαρτία είναι ο τρομερός σεισμός της ψυχής του αν-
θρώπου. Επομένως, για να τελεστεί μία αμαρτία, συμβαί-
νουν πέντε πράγματα:

Η προσβολή: είναι αποκλειστικό έργο του διαβόλου 
που με λύσσα χτυπά τα ευαίσθητα αισθητήρια του ανθρώ-
που. Ιδίως προσβάλλει τους λογισμούς του. Οι λογισμοί, 
κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, «είναι της φαντα-
σίας παίγνια και του διαβόλου λόγια».

Ο συνδυασμός: η προσβολή των λογισμών δεν καθι-
στά υπεύθυνο τον άνθρωπο. Η ευθύνη του αρχίζει από το 
δεύτερο στάδιο, που είναι ο διάλογος με τον διάβολο και 
την αμαρτία. Παράδειγμα ο διάλογος της Εύας με τον διά-
βολο στον Κήπο της Εδέμ.

Η πάλη: είναι πολύ σκληρή η πάλη με τους λογισμούς. 
Ο αόρατος πόλεμος πρέπει να είναι συνεχής. Ο κίνδυνος 
είναι η υποχώρηση και το όπλο η αντίσταση, η οποία γί-
νεται με την νοερά προσευχή και την επίκληση του ονό-
ματος του Χριστού.

Η συγκατάθεση: Στον πνευματικό αγώνα καμία φιλία 
και συμφιλίωση με τον εχθρό. Δεν πρέπει να καλωσορί-
ζουμε τους λογισμούς και τους πειρασμούς, που είναι η 
καταδίκη και η αιχμαλωσία μας. Από το σημείο αυτό αρ-
χίζει η ανοχή μας. Ανάβουμε το πράσινο φως και επιτρέ-
πουμε τη διάβαση της αμαρτίας στην ψυχή μας.

Η πράξη: Το κακό έργο που κάνουμε…
Επομένως, τα ανωτέρω πέντε στάδια είναι αυτά που 

κυοφορούν την αμαρτία, η οποία αποκύει θάνατον (Ια-
κωβ. 1,14-15).

Είναι δεδομένο για τον Χριστιανό οι συμφορές και οι 
αναγκαίες προσβολές του εχθρού: «εν τω κόσμω θλίψιν 
έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον» (Ιωάν. 
16, 33).

Ο Χριστιανός δεν πρέπει να σαλεύει και να ταράζεται, 
αλλά να υπομένει και να λάμπει αγωνιζόμενος.

Τελικά, ο φόβος μετριάζεται από την πίστη και την ελ-
πίδα στον Παντοδύναμο Θεό.  

TO NEO Δ.Σ. TΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
ΚΑΙ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2020-2023)

Πρόεδρος: Ψυχογιός Αθανάσιος  
Α΄ Αντιπρόεδρος: Βουρλής Αθανάσιος 
Β΄ Αντιπρόεδρος: Ζήκος Κωνσταντίνος 

Γραμματέας: Τζαβέλλας Φώτιος  
Αναπλ. Γραμματέας: π. Φιφλής Χρήστος  

Ταμίας: Κορκόντζηλας Γεώργιος

Μέλη: Παπαζαρής Αθανάσιος, Γιαννακόπουλος Γεώργιος, Μηνακάκης Δημήτριος

Αναπληρωματικά Μέλη: Σιαπέρας Χρήστος, Καψάλης Γεώργιος, Τσιακούλιας Φίλιππος

Ελεγκτική Επιτροπή: Ανδρικόπουλος Δημήτριος, 

Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος, Δημόπουλος Γεώργιος

Αναπληρωματικό Μέλος: Λιότσος Χρήστος
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Οι ορθόδοξοι χριστιανοί σέβονται και τιμούν την Πα-
ναγία. Η αγάπη και η τιμή τους προς το πρόσωπο της 

Θεομήτορος εκδηλώνονται με πολλούς τρόπους: με την 
ίδρυση ναών στο όνομά της, με την αγιογράφηση υπέρο-
χων εικόνων αφιερωμένων σε μεγάλα γεγονότα της ζωής 
της, με την καθιέρωση των θεομητορικών εορτών και με τη 
σύνθεση-μελοποίηση εξαιρετικών ύμνων. Ποιος πιστός, 
εξάλλου, δε συμμετέχει με κατάνυξη στην ψαλμωδία του 
υπέροχου υμνολογικού κειμένου, του γνωστού Ακάθιστου 
Ύμνου ή των Χαιρετισμών; Το ίδιο ισχύει και για τις Ακο-
λουθίες του Μικρού και Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα. 

Ο πασίγνωστος και υπέροχος αγγελικός ύμνος, που 
ψάλλεται πανηγυρικά, μετά την τέλεση του μυστηρίου της 
Θείας Ευχαριστίας, αποτελεί μια δέσμη εγκωμιαστικών λό-
γων τους οποίους απευθύνουν με σεβασμό οι πιστοί στην 
Παναγία: αξίζει πραγματικά, λέγει ο υμνωδός, να μακαρί-
ζουμε τη Θεοτόκο, η οποία είναι παντοτινά μακαριστή, αψε-
γάδιαστη και μητέρα του Θεού μας. Σε μεγαλύνουμε, σε 
δοξάζουμε εσένα που είσαι πιο τιμημένη από τα Χερουβείμ 
και ασυγκρίτως πιο ένδοξη από τα Σεραφείμ, εσένα που 
γέννησες τον Θεό Λόγο αδιάφθορα, δηλαδή χωρίς τη με-
σολάβηση άνδρα. Οι εκκλησιαστικοί ποιητές τη χαρακτη-
ρίζουν άχραντη, αμόλυντη και αειπάρθενο, γιατί έμεινε παρ-
θένος προ του τόκου, κατά τον τόκον και μετά τον τόκον. 
Η γέννηση του Θεανθρώπου Χριστού από την Παναγία εί-
ναι υπερφυσική και όχι φυσική.

Η ορθόδοξη Εκκλησία ονομάζει την Παναγία Θεομή-
τορα και Θεοτόκον, γιατί πιστεύει ότι γέννησε τον Θεάν-
θρωπο Χριστό, σε αντίθεση με τον αιρετικό Νεστόριο, που 
δίδασκε ότι γέννησε τον άνθρωπο Χριστό, με τον οποίο 
ενώθηκε ο Θείος Λόγος. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος 
(Έφεσος 431 μ.Χ.) καταδίκασε αυτή την αιρετική διδα-

σκαλία και διακήρυξε την Ορθόδοξη πίστη ότι ο Κύριος 
είχε δύο τέλειες φύσεις, την ανθρώπινη και τη θεία, ενω-
μένες «ασυγχύτως και ατρέπτως» στο ένα πρόσωπό Του. 
Γι’ αυτό και στον παραπάνω ύμνο η Παναγία χαρακτηρί-
ζεται ως «όντως Θεοτόκος».

Δικαιολογημένα λοιπόν ο υμνωδός τονίζει από την αρ-
χή «άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον…». 
Έτσι εξηγείται η διάκρισή της από τα Χερουβείμ και τα Σε-
ραφείμ. Η συμβολή της στην πραγματοποίηση του θεϊκού 
σχεδίου για τη σωτηρία των ανθρώπων από τις συνέπειες 
του προπατορικού αμαρτήματος ήταν ουσιώδης και καθο-
ριστική. Η Παναγία, εκπροσωπώντας το ανθρώπινο γένος, 
είπε το μεγάλο «ναι» στην απόφαση-πρόσκληση συμμετο-
χής στην Γέννηση του Θεανθρώπου Χριστού: «η δούλη Κυ-
ρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου» (Λουκ. 1,38). Στο Απο-
λυτίκιο του Ευαγγελισμού τονίζεται χαρακτηριστικά: «Σή-
μερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απ’ αιώ-
νος μυστηρίου η φανέρωσις…» (Ότι δηλαδή ο Υιός του 
Θεού Υιός της Παρθένου γίνεται…)

Οι χριστιανοί πιστεύουμε ότι η Παναγία είναι Μεγαλό-
χαρη, Γοργοεπήκοος, Γλυκοφιλούσα, Ελεούσα, Υπέρμαχος 
Στρατηγός και προστάτης του έθνους μας. Στον Μικρό Πα-
ρακλητικό Κανόνα ψάλλουμε: «Πρεσβεία θερμή και τείχος 
απροσμάχητον, ελέους πηγή, του κόσμου καταφύγιον…». 
Ας ενώσουμε κι εμείς τις ικετήριες φωνές μας με τους με-
λωδικούς ύμνους προς τη Θεοτόκο και να παρακαλέσου-
με να γίνει μεσίτης μας προς τον Υιόν της, για να μας χαρί-
σει τα αγαθά της βασιλείας Του. Είναι ευνόητο ότι αυτή η 
παράκλησή μας, που έχει εγκόσμιο και υπερκόσμιο χαρα-
κτήρα, προϋποθέτει και τη δική μας ανταπόκριση στην προ-
τροπή του «εντολήν καινήν δίδωμι υμίν ίνα αγαπάτε αλλή-
λους, καθώς ηγάπησα υμάς…» (Ιωάν. 13,34).  

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

                «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΩΣ ΑΛΗΘΩΣ»

Του Δημ. Λ. Δρίτσα, Δρος Θεολογίας

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να δημοσιευτούν κείμενά τους να απευθύνονται 
στους υπευθύνους της έκδοσης του περιοδικού μας κ. Μιχάλη Καλλαρά   

(τηλ.: 6944243041) και κ. Φώτη Τζαβέλλα (τηλ.: 210 8990786)  
και να τους τα παραδίδουν ιδιοχείρως ή να τα αποστέλλουν άμεσα ηλεκτρονικά  
ή ταχυδρομικά. Μην ξεχνούν, επίσης, να αποστέλλουν και τη συνδρομή τους.


