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«Τί θαυμάζεις, Μαριάμ; Τί ἐκθαμβεῖσαι τῷ ἐν σοί;  
Ὅτι ἄχρονον Υἱόν, χρόνῳ ἐγέννησα φησί».

(Κάθισμα τῶν Χριστουγέννων)

1. Μ᾽ αὐτή τή μυστική στιχομυθία ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκ-
κλησίας ἐπισημαίνει τήν ἀμηχανία τοῦ ἀδιάφθορου 
ἀνθρώπου μπροστά στό μυστήριο τῆς θείας Ἐνανθρω-
πίσεως. 

Ἐκπλήσσεται καί ἐκθαμβεῖται ἡ Παναγία, ὄχι μόνο 
γιατί χωρίς νά γνωρίσει ἄνδρα «εὐρέθη ἐν γαστρί ἔχου-
σα», ἀλλά πρό πάντων γιά τό ἀνήκουστο γεγονός ὅτι 
αὐτή ἡ κτιστή, μέσα στόν χρόνο, ἐκλήθη νά γεννήσει 
τόν «Ἄχρονο» καί «Ἄκτιστο». 

Ἡ Γέννηση ὅμως τοῦ Χριστοῦ, πού γιά τήν Παρθέ-
νο εἶναι τό ἄμεσο καί χειροπιαστό θαῦμα, γιά μᾶς ὅλους 
τούς ἄλλους εἶναι ἕνα θαῦμα ἔμμεσο καί μακρινό. 

Τό γνωρίζουμε καί τό τιμοῦμε διά μέσου τῆς Πανα-
γίας, καί μέ τήν ταπείνωση καί τήν ὑπακοή τῆς Πανα-
γίας. Διαφορετικά δέν εἴμαστε σέ θέση νά προσεγγί-
σουμε τό μυστήριο τῆς Θείας Ἐνανθρωπίσεως. Κι αὐτή 
τή φυσική ἀδυναμία μας τήν ὑπογραμμίζει, τόσο συ-
γκινητικά, πάλι ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν διε-
ρωτᾶται: «τί σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ;» 

Μ’ αὐτά ὅμως πού εἴπαμε ὥς ἐδῶ δέ σημαίνει πώς 
εἴμαστε ἀμέτοχοι στό θαῦμα τῆς Γεννήσεως. Ἄν τό γνω-
ρίζουμε ἔμμεσα, δέ σημαίνει πώς καί γιά μᾶς δέν εἶναι 
τό ἴδιο ἱερό, ἀνερμήνευτο καί μεγάλο. Ἡ ἔμμεση συμ-
μετοχή σέ μιά πραγματικότητα μπορεῖ κάποτε νά ὑπο-
χρεώνει βαθύτερα, νά εἶναι πιό συγκλονιστική. 

† Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Ὕδρας, Σπετσῶν & Αἰγίνης Εφραίμ  
(Σχολικά έτη φοίτησης 1962-1968)
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Πάντως, ὅπως καί νά ἔχει τό πράγμα, γιά νά προ-
σεγγίσομε ἀσφαλέστερα τό μυστήριο τῆς ἱστορικῆς 
Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νά χειραγωγηθοῦμε 
ἀπό τήν πνευματικότητα τῶν Πατέρων.

2. Κοινή διδασκαλία ὅλων τῶν Πατέρων τῆς 
Ἐκκλησίας εἶναι ὅτι πολύ πρίν ἀπό τή Γέννησή Του 
τήν ἱστορική, πολύ πρίν ἀπό τήν ἐνανθρώπισή Του ἐπί 
Καίσαρος Αὐγούστου, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, τό 
δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, εἶχε «σαρκω-
θεῖ» μυστικά στήν ὁρατή δημιουργία «ἀπό καταβολῆς 
κόσμου»!

Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής εἶναι ἡ ἀνυπέρ-
βλητη κορύφωση αὐτῆς τῆς συγκλονιστικῆς διδασκα-
λίας: καί τό τελευταῖο λιθάρι, καί τό πιό ταπεινό χορ-
τάρι, καί ὁ λεπτότερος κονιορτός μέσα στό ὑλικό σύ-
μπαν ἔχει θεμέλιο τόν ἴδιο τόν Χριστό! Ἄλλωστε αὐτό 
δέν εἶχαν διδάξει ἀπερίφραστα, πολύ πρίν, καί ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος καί ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης; «Τά πά-
ντα δι’ αὐτοῦ καί εἰς αὐτόν ἔκτισται» (Κολ. 1,16). Ἐδῶ 
λοιπόν εἶναι πού ριζώνει τό θαῦμα. Καί ἐδῶ εἶναι πού 

πρέπει ἤδη νά ἐκθαμβεῖται ὁ ἄνθρωπος. Ὄχι μονάχα 
μέ τό ἐρώτημα «ὁ ἀχώρητος παντί πῶς ἐχωρήθη ἐν 
γαστρί;», ἀλλά καί μέ τή γενικώτερη θαυμαστική ἀπο-
ρία, πῶς ὅλα τά κτιστά καί φθειρόμενα ἔχουν προέλ-
θη ἀπό μιά τέτοια ἄκτιστη δημιουργική ἐνέργεια. 

Μ᾽ αὐτές μόνο τίς προϋποθέσεις ἔχει τό δικαίωμα ὁ 
χριστιανισμός νά κηρύττει τήν ἱερότητα ὁλόκληρου 
τοῦ σύμπαντος καί νά πιστεύει στήν καταλλαγή καί 
μεταμόρφωση ὁλόκληρου τοῦ κόσμου. 

Πάνω σ᾿ αὐτή τήν ἀδαμάντινη καί κατ’ ἐξοχήν θεο-
λογική βάση οἰκοδομεῖται ὄχι μόνον ἡ ἐν Χριστῷ αἰσιο-
δοξία μας, ἀλλά καί ἡ ἐσχατολογική ἐλπίδα μας γιά τήν 
ἔλευση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἤδη σ’ αὐτόν ἐδῶ τόν 
κόσμον. 

Τά ψώνια, οἱ ἑτοιμασίες καί ἡ ἀνταλλαγή δώρων καί 
τό χριστουγεννιάτικο τραπέζι κινδυνεύουν νά μονο-
πωλήσουν τό ἐνδιαφέρον μας καί νά ἀπορροφήσουν 
ὁλοκληρωτικά τήν προσοχή μας. 

Ὅμως τά Χριστούγεννα εἶναι ὁ πιό ὑπέροχος ὕμνος 
γιά τήν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ πιό συγκλονιστι-

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

Καλά ΧριστούγενναΚαλά Χριστούγεννα
και Ευτυχές και Ευτυχές 
το Νέο Έτος!το Νέο Έτος!
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κή καί μοναδική ἀνθρωπολογία. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι κα-
λεσμένος νά γίνει Θεός κατά χάρη.

3. Ὁ «πληρώσας πᾶσαν τήν ὑπέρ ἡμῶν Οἰκονο-
μίαν» μέ τήν ἐνανθρώπισή Του προσέλαβε τήν ἀνθρώ-
πινη φύση, τήν ὁποίαν ἀνύψωσε, ἐμπλούτισε, θέωσε 
καί ἔσωσε.

Καλῶ λοιπόν ὅλους νά εὐχαριστήσουμε τόν Σαρ-
κωθέντα Σωτῆρα Χριστό γιά τή συγκλονιστική 
ἀλλαγή τοῦ τρόπου τῆς ὑπάρξεως τῆς ἀνθρώπινης 
φύσης, ἀπό σκουπίδι, χωρίς τόν Θεό, σέ Θεοειδή καί 
Θεούμενη, μέσα ἀπό τήν ὑποστατική, τήν ἀδιαίρε-
τη καί ἀσύγχυτη σύγκρασή της μέ τή Θεία καί ἄκτι-
στη φύση. 

Εἴμαστε ἐκ κατασκευῆς ἔνθεοι. Ὁ Πλαστουργός, ὁ 
Φυτουργός, αὐτός πού φύτεψε τήν ψυχή μας, μᾶς ἔβα-
λε μέσα μας τήν πίστη σ’ Αὐτόν∙ «ἡ πίστις τοῦ εἶναι 
Θεόν, φυσικῶς ἡμῖν ἐγκατέσπαρται» (Δαμασκηνός). 
Δηλαδή, ἡ πίστη στήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ εἶναι μέσα μας, 
σπαρμένη ἐκ φύσεως. 

Αὐτή εἶναι ἡ ὑπέροχη, ὑπέρλογη καί μοναδική ἀλη-

θινή ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία πού κάνει τόν ἄνθρωπο 
Θεό κατά χάριν, ἀθάνατο, ἄφθαρτο κάι ἅγιο. 

Ἑπομένως, τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ ἀπαρχή τῆς θέω-
σης τοῦ ὅλου ἀνθρώπου, «ἐσαρκώθη ἵνα ἡμεῖς θεο-
ποιηθῶμεν». Εἴσοδος δηλαδή τῆς Θείας ζωῆς μέσα στόν 
ἄνθρωπο, ὡς κατ’ εἰκόνα Θεοῦ δημιουργημένος. Αὐτή 
ἡ μοναδική ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία μπορεῖ νά ἀπα-
ντήσει στά σύγχρονα μεγάλα προβλήματα τῆς ποιμα-
ντικῆς, τά ἀναφερόμενα στή βιολογία, βιοηθική, τή γε-
νετική καί τή βιοτεχνολογία. 

Εὔχομαι χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλό 
Δωδεκαήμερο σέ ὅλους τούς ὁμόσκηνους, ὁμογάλα-
κτους καί ὁμοτράπεζους καί ἀδελφούς μας, καί στίς 
οἰκογένειές τους. Καί νά φέρει ὁ ἐκ Παρθένου Μαρίας 
σαρκωθείς Ἰησοῦς Χριστός τήν οἰκουμένη στό σπήλαιο 
τῆς Βηθλεέμ στήν ἁγία Του Γέννηση, στή θεία Του 
εὐσπλαχνία. 

Χρόνια Πολλά καί εὐλογημένα. 

Μητροπολίτης πρώην Ηλείας κ. Γερμανὸς

Τὰ παιδικά καὶ τα μετέπειτα χρόνια

Φίλος μου (ὁ Γιώργης ὁ Γιαννακόπουλος) μὲ προέτρε-
ψε, ὡς ἀπόφοιτο τῆς Σχολῆς Κορίνθου, νὰ γράψω κάτι 
γιὰ τὸν παλιὸ τέως Μητροπολίτη Ἠλείας κ. Γερμανό, 
καταδικό μας, τῆς Σχολῆς μας δηλαδὴ καὶ κυρίως τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, ἄνθρωπο. Ὁλοπρόθυμα 
ὑπακούω στὴν προτροπή, μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι θὰ ἀφή-
σω ἐκεῖνον νὰ μιλήσει, πολὺ σύντομα, κυρίως γιὰ τὴν 
παιδική του ἡλικία, ὕστερα γιὰ τὸ πῶς ὁδηγήθηκε στὴ 
μάνα Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ τῆς Κορίνθου καὶ κατόπιν 
πολὺ πολὺ λίγα γιὰ τὴ ζωή του ὡς φοιτητῆ τῆς Θεολο-
γίας καὶ γιὰ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς Ἱεροσύνης του. Δὲ θὰ 
καταπιαστῶ καθόλου μὲ τὸ ποιμαντικό του ἔργο, ποὺ 
εἶναι πολὺ μεγάλο καὶ θαυμαστό. Ἐκεῖ, τέλος, ποὺ θὰ 
γράψω κάτι δικό μου εἶναι ὁ στίβος, στὸν ὁποῖο ἀδια-

φιλονίκητα πρωτεύει ὁ Γέροντας: στὴν τέλεση τῆς 
Θείας Λειτουργίας. Ἐκεῖ ποὺ εἶναι ἀνεπανάληπτος. Ἐκεῖ 
ποὺ θὰ πρέπει ὅλοι ὅσοι γνωρίζουμε τί περίπου σημαί-
νει Θεία Λειτουργία νὰ μαθητεύουμε, ὣς τὴν τελευταία 
μας στιγμή, μὲ μεγάλη προθυμία.

Θὰ ἀφήσω, λοιπόν, τὸν Γέροντα νὰ διηγηθεῖ μόνος 
του λίγα ἀπὸ τὰ πολλὰ δικά του. Εἶναι πολύ πολὺ χρήσι-
μα. Λέει, λοιπόν, ὁ Σεβασμιώτατος τὰ ἑξῆς, τὰ ὁποῖα τὰ 
ἔχει διηγηθεῖ καὶ ἄλλες φορὲς καὶ τὰ ὁποῖα μεταφέρο-
νται ἐδῶ σὲ τρίτο πρόσωπο: Γεννήθηκε στὸν Καρδαμᾶ 
Ἀμαλιάδος τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1932. Οἱ γονεῖς του ἦταν 
ὁ Γεώργιος Παρασκευόπουλος τοῦ Ἰωάννη, ἀπὸ τὸ Κα-
στέλι τῶν Καλαβρύτων, καὶ ἡ Κωνσταντίνα Τράπαλη 
τοῦ Ἰωάννη, ἀπὸ τὴ Λάστα τῆς Ἀρκαδίας. Ὁ παπποῦς 

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Γ. Σκιαδαρέση,
Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Σχολικά ἔτη φοίτησης 1964-1970)



4 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής και του Εκκλησιαστικού Λυκείου Κορίνθου

του, Ἰωάννης Παρασκευόπουλος, εἶχε πρῶτα ξαδέλφια 
τὸν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Αἰτωλοακαρνανίας Ἱερό-
θεο Παρασκευόπουλο καὶ τὸν ἀδελφό του Ἀθανάσιο Πα-
ρασκευόπουλο, ἱερέα, ποὺ ἐφημέρευε ἀπὸ τὸ 1920 ἕως 
τὸ 1935 στὴν ἐνορία Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀμαλιάδος.

Οἱ γονεῖς του ἦσαν γεωργοί, μὲ μικρὸ κλῆρο καὶ 
εἶχαν 6 παιδιά, τὰ ὁποῖα προσπαθοῦσαν πάντοτε νὰ τὰ 
προωθοῦν γιὰ καλὴ ἀποκατάσταση καὶ κοινωνικὴ προ-
σφορά. Ἔτσι τὸν Ἰωάννη, τὸν Σεβασμιώτατο δηλαδή, 
τὸν ἔδωσαν τὸ 1940 στὴν ἄτεκνη οἰκογένεια Β. Κα-
ραλῆ, ἀπὸ τὴν Ἀμαλιάδα, ποὺ ἦταν Γενικὸς Διευθυντὴς 
τοῦ μεγάλου τότε Καταστήματος Τροφίμων, Ἑστιατο-
ρίου καὶ Ξενοδοχείου ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ, στὴν ὁδὸ Πανε-
πιστημίου καὶ Ἐμμ. Μπενάκη, γιὰ νὰ τοὺς κάνει τὰ θε-
λήματα, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸν στέλνουν καὶ στὸ σχολεῖο. 
Ἔμεναν στὴν Ἀθήνα, στὸ ἰσόγειο διωρόφου οἰκίας, στὴν 
ὁδὸ Ἀχαρνῶν 31 καὶ Ἠπείρου. Ὅμως, ἦλθε ὁ Ἑλληνοϊ-
ταλικός πόλεμος καὶ σταμάτησε τὸ σχολεῖο τοῦ Ἰωάν-
νη. Ἔζησε τὴν κατάληψη τῆς Ἀθήνας ἀπὸ τοὺς Γερμα-
νούς καὶ βασανίστηκε, μαζὶ μὲ τοὺς προστάτες του, ἀπὸ 
τὴν πείνα. Ἕνας θεῖος του, τόν Ἰούνιο τοῦ 1941, τὸν ἔβα-
λε τότε στὸ τρένο Ἀθήνα-Πάτρα-Κυπαρισσία καὶ ὁ 
Ἰωάννης ἐπέστρεψε στὸ πατρικό του σπίτι.

Καὶ ἐδῶ ἡ πείνα δὲν ἦταν λίγη. Ἔτσι κατ’ ἀρχὰς πῆγε 

παραπαίδι, γιὰ θελήματα, στὴν ἄτεκνη πλούσια οἰκο-
γένεια Θαλασινοῦ στὰ Δουνέικα (εἶχαν 300 στρέμμα-
τα σταφίδες, ἐλιές, μυγδαλιές, χωράφια, ἄλογο κ.λπ.).

Ἀργότερα, τὸ 1943, οἱ γονεῖς του τὸν ἔστειλαν τσο-
πάνη σὲ γνωστή τους οἰκογένεια στὸ Σιμόπουλο Πη-
νείας, γιὰ νὰ φάει «καθάριο ψωμὶ» καὶ νὰ ἔχει καλύτε-
ρη τροφή. Γιὰ τὴν περίοδο ἐκείνη, στὸ Σιμόπουλο, ὁ 
Σεβασμιώτατος διηγεῖται τὸ ἑξής γεγονός, ποὺ 
κατ’ αὐτὸν ἦταν θαυματουργικό: Ὅταν ἕνα μεσημέρι 
κατέβαζε τὰ πρόβατα ἀπὸ τὸ χωριὸ πρὸς τὸν ἐκεῖ κοντὰ 
διερχόμενο Πηνειὸ ποταμό, γιὰ νὰ τὰ ποτίσει, ἀπὸ ἕνα 
ἐξοχικό πετάχτηκε ἕνα σκυλὶ καὶ τὸν δάγκωσε στὴν 
κνήμη του. Ἔκαναν οἱ ἄνθρωποι κάποια γιατροσόφια 
γιὰ νὰ τὸ θεραπεύσουν, ἀλλὰ τὸ τραῦμα ἦταν πολὺ 
ἐνεργό. Ὅταν τὸ εἶπαν στοὺς γονεῖς του, ἦλθε ἡ μητέ-
ρα του στὸ Σιμόπουλο. Ὅταν τὸν εἶδε ἔτσι, τὸν πῆρε 
ἀμέσως γιὰ τὸν Καρδαμᾶ καὶ τὸν περιποιήθηκε, σύμ-
φωνα μὲ ὅσα τοὺς εἶπαν οἱ γιατροὶ τῆς Ἀμαλιάδας καί 
τοῦ Πύργου.

Καί κατέληγε σ’ αὐτές του τὶς διηγήσεις ὁ Σεβασμιώ-
τατος: «Ἔτσι ἀπὸ τσοπάνης προβάτων, ἔγινα ποιμὴν 
τῶν ἀνθρώπων». Καὶ νὰ πῶς διηγεῖται ὅτι ἔγινε καὶ 
αὐτό: Ὁ Καρδαμᾶς εἶχε πολλὰ νερὰ τρεχούμενα καὶ ὅλα 
τὰ χωράφια τοῦ χωριοῦ ποτίζονταν καί ἦταν ὅλα περι-
βόλια (πορτοκαλιές, λεμονιές, ντοματιές κ.λπ.). Ἡ μη-
τέρα του εἶχε ἀδελφὴ τοῦ πατέρα της παντρεμένη στὸ 
Χάβαρι (στὰ Λαστέικα καὶ στοῦ Χάβαρι ἦταν κάτοικοι 
ἀπὸ τὴ Λάστα τῆς Γορτυνίας ). Ἔτσι τὸν Αὔγουστο τοῦ 
1946, ἐνῶ εἶχε βγάλει πλέον τὸ Δημοτικὸ καὶ εἶχε δώ-
σει ἐπιτυχεῖς ἐξετάσεις στὸ Γυμνάσιο Ἀμαλιάδος, τὸν 
πῆρε ἡ μητέρα του καὶ πῆγαν στὸ Χάβαρι γιὰ ἐπίσκε-
ψη τῶν θείων της Ἀθανασίου καί Εὐδοκίας Ψύλλα. Παι-
δί τους, ὁ Γεώργιος Ψύλλας, εἶχε μόλις γίνει Κληρικός. 
Τῆς λέγει, λοιπὸν, ὁ π. Γεώργιος: «Ποῦ θὰ πάει ὁ Γιάν-
νης;» «Στὸ Γυμνάσιο Ἀμαλιάδος», τοῦ ἀπαντᾶ ἡ μητέ-
ρα τοῦ Σεβασμιωτάτου. Καὶ ὁ π. Γεώργιος Ψύλλας τὴν 
πληροφορεῖ: «Ξέρεις, στὴν Κόρινθο ἔχει ἀνοίξει μία Ἱε-
ρατικὴ Σχολή. Ἐκεῖ τὰ παιδιὰ μένουν μέσα στὴ Σχολή, 
τρῶνε, μαθαίνουν γράμματα καὶ γίνονται καλοὶ ἄνθρω-
ποι. Δὲν τὸν στέλνεις ἐκεῖ;» Καὶ προσθέτει: «Ἀπὸ τὸ 
Μπουχιώτι (σημερινὸ Αὐγεῖο), κοντινὸ χωριὸ στὸ Χά-
βαρι καὶ στὴν Ἀμαλιάδα, ὁ ἱερέας Παπαγγελῆς εἶχε 
στείλει τὸν Ἰανουάριο ἐκεῖ τὸ παιδί του καὶ μέχρι τὸν 
Ἰούνιο ἔβγαλε ἤδη τὴν πρώτη τάξη».

Ἔτσι, ὅπως ἦταν ἐκεῖ, πῆρε ἡ μητέρα του τὸ γαϊδού-
ρι της, ἔβαλε τὸν Γιάννη πισωκάπουλα καὶ πῆγαν στὸ 
Μπουχιώτι. Ἐκεῖ συνάντησαν τὸν Παπαγγελῆ, εἶδαν 
καὶ τὸ γυιόν του Παναγιώτη, τοὺς εἶπε ὅτι στὴ Σχολὴ 
εἶναι πολὺ καλὰ καὶ ὅτι οἱ ἐξετάσεις θὰ γίνονταν μετὰ 
τοῦ Σταυροῦ. Γύρισαν, λοιπόν, αὐθημερὸν στὸν Καρ-
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δαμᾶ καὶ ἑτοιμάζονταν γιὰ τὴν Κόρινθο, τοῦ Γιάννη 
μᾶλλον μὴ θέλοντος, ἀλλὰ δὲν ἔφερε καὶ ἄρνηση, οὔτε 
μποροῦσε. Ἀνήμερα τοῦ Σταυροῦ τὸ 1946 τὸ μεσημέρι 
ἡ μητέρα του καὶ ὁ Γιάννης ξεκίνησαν ἀπὸ τὸν Καρ-
δαμᾶ μὲ τὸ τρένο, ποὺ περνάει ἀπὸ τὸ χωριό τους, καὶ 
ἔφθασαν τὸ βράδυ στὴν Πάτρα, ὅπου διανυκτέρευσαν 
σὲ μιὰ πλατεία, ἐπάνω ἀπὸ τὸν τότε Σιδηροδρομικὸ 
Σταθμὸ τῶν Πατρῶν. Τὸ πρωΐ ξεκίνησαν μὲ τὸ τρένο 
καὶ ἔφθασαν στὴν Κόρινθο μόλις ἔπεφτε ὁ ἥλιος. Κα-
τέβηκαν καὶ ἀμέσως κατευθύνθηκαν στὴν παραλία, κι 
ἔφτασαν στὴ Σχολή, ὅπου καὶ φιλοξενήθηκαν σὲ κά-
ποιο θάλαμο.

Στὴ Σχολὴ ὁ Γιάννης γνωρίστηκε, γιὰ πρώτη φορά, 
καὶ μὲ τὸν ἀείμνηστο προκάτοχό του Μητροπολίτη 
Ἀθανάσιο Βασιλόπουλο, 22 ἐτῶν τότε. Ἔδωκαν μαζὶ 
ἐξετάσεις, ὁ Γιάννης 14 ἐτῶν, ἐνῶ ὁ Ἀθανάσιος 22. Καὶ 
τὸν Σεπτέβρη τοῦ 1946 γράφτηκαν στὴν ἑπτατάξιο τό-
τε Σχολή, ἡ ὁποία, ἄρχισε νὰ λειτουργεῖ ἀπὸ τὸν προη-
γούμενο τοῦ 1946 Γενάρη, εἶχε διακόψει γιὰ λίγο, λό-
γω τῶν συνθηκῶν. Τὸν ἑπόμενο χρόνο ὁ Ἀθανάσιος 
στρατεύθηκε ὣς τὸ 1950.

Διευθυντὴς τῆς Σχολῆς ἦταν ὁ μακαριστὸς Γεώρ-
γιος Τρουπάκης.

Στή Ά  Τάξη, τὸ 1946-1947, σὲ τρία Τμήματα, μεταξὺ 
τῶν ἄλλων μαθητῶν τῆς Σχολῆς, ἦταν καὶ οἱ Κορίνθιοι: 
Δημήτριος Δρίτσας, Ἠλίας Δήμας, Κώστας Δημογέρο-
ντας, Δημήτριος Γρουμπός καὶ ἄλλοι. Στὴ Β΄ Τάξη, ἦταν 
τότε μεταξύ τῶν ἄλλων καί οἱ Κορίνθιοι: Ἠλίας Οἰκο-
νόμου, Νίκος Παπαδόπουλος, Στυλιανὸς Παπαδόπου-
λος, Παναγιώτης Μπράβος καί ἄλλοι. 

Ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς Σχολῆς ὁ Σεβασμιώτατος θυμᾶται 
πολλά. Θυμᾶται, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ καθημερινὰ, τὰ γνωστὰ 
σὲ ὅλους τοὺς ἀποφοίτους, λ.χ. ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος με-
τέπειτα Ἀμερικῆς μακαριστὸς Μιχαήλ ἔφυγε ἀπὸ τὴν 
Κόρινθο τὸ 1959 καὶ τὸ ἴδιο ἔτος ἦλθε ὁ μακαριστὸς Προ-
κόπιος. Θυμᾶται ὅτι τὸ καλοκαίρι τοῦ 1951, μετὰ τὸ τέ-
λος τοῦ σχολικοῦ ἔτους, δὲν πῆγε στὸ χωριό του ἀλλὰ 
ἀπασχολήθηκε, μὲ πρόταση τοῦ μακαριστοῦ Ἀσημακό-
πουλου, γυμναστῆ, σὲ κάποιες κατασκηνώσεις γιὰ λίγο 
χαρτζιλίκι καὶ λίγο φαγητό… Θυμᾶται ἐπίσης ὅτι τὸ 1952, 
τοῦ Ἁγίου Προκοπίου, ὁ Ἀθανάσιος ἔγινε μοναχὸς τὸ 
βράδυ καὶ διάκονος τὸ πρωΐ στὸν Ναὸ τῆς Ἁγίας Φω-
τεινῆς. Θυμᾶται ὅτι στὸν Ναὸ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς ἀρχικὰ 
ἦταν ἀριστερὸς ἱεροψάλτης καὶ ἀργότερα δεξιός. Τὸ 1953 
ἀποφοίτησε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Σχολή. 

Τὸ ἴδιο ἔτος ὁ Ἰωάννης ἔδωσε ἐξετάσεις καὶ πέτυχε 
στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν. Τὴν ἑπόμενη χρονιὰ 
πέτυχε καὶ ὁ Ἀθανάσιος, ποὺ ἦταν ἤδη διάκονος. Τὸ 
ἴδιο ἔτος προσλήφθηκε ἐπίσης ὡς ἀριστερὸς ἱεροψάλ-
της στὸν Ναὸ τῆς Χρυσοκαστριώτισσας. Ἀπὸ τὰ φοι-

τητικὰ του χρόνια ὁ Σεβασμιώτατος θυμᾶται ὅτι συνό-
δευε τὸν Ἀθανάσιο, ὄντας διάκονος ἀπὸ τὸ 1952, κρα-
τώντας τὸν ἁγιασμὸ καὶ ὅτι στὸ τέλος μοιράζονταν τὰ 
χρήματα ποὺ ἔπιαναν. 

Θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ κάπου ἐδῶ, ἀπὸ τὸν γράφο-
ντα τὸ σύντομο βιογραφικὸ αὐτὸ σημείωμα, ὅτι οἱ ἐπι-
δόσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου στὰ μαθήματα καὶ τῆς Σχολῆς 
μας καὶ τῆς Θεολογικῆς ἦταν πάντα πολὺ καλές.

Τέτοιας ποιότητας καὶ προοπτικῆς ἦταν ὁ Μητρο-
πολίτης Γερμανὸς ὡς παιδὶ, ὡς μαθητὴς τῆς Σχολῆς μας 
καὶ ὡς φοιτητὴς τῆς Θεολογίας. Ἔχει, λοιπόν, ἡ Σχολή 
μας ἀκόμη ἕναν, γιὰ τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ σεμνύνεται 
καὶ νὰ καυχιέται.

Αὐτά, τὰ λίγα, γιὰ τὴν πορεία του μέχρι τὶς 7 Νοεμ-
βρίου τοῦ 1960, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος ἔγινε μοναχὸς 
στὴ Σκαφιδιά, ποὺ τότε ἦταν ἀνδρικὴ μονή, ἀπὸ τὸν 
Σεβασμιώτατο Γερμανό, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔδωσε καὶ τὸ ὄνο-
μά του. Στὶς 20 Νοεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους, χειροτονή-
θηκε διάκονος, καὶ στὶς 6 Δεκεμβρίου, τοῦ ἴδιου πάλι 
ἔτους, στὸν πανηγυρίζοντα Μητροπολητικὸ Ναὸ τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου, πρεσβύτερος καὶ ταυτόχρονα χειρο-
θετήθηκε Ἀρχιμανδρίτης. Τὴν ἑπόμενη, 7 Δεκεμβρίου, 
διορίστηκε προσωρινὸς ἐφημέριος τοῦ μικροῦ οἰκισμοῦ 
Βρανᾶ Βαρθολομιοῦ ἕως τὸν Μάρτιο τοῦ 1961, ὅπου 
μετατέθηκε στὴν ἐνορία Σκουροχωρίου Πύργου. Καὶ 
τὸν Σεμτέμβριο, τοῦ ἴδιου ἔτους, διορίσθηκε τακτικὸς 
Ἱεροκήρυκας (τοῦ ΟΔΕΠ) καὶ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπί-
τροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθὼς δὲν ὑπῆρχε 
Πρωτοσύγκελλος καὶ ἄλλος Θεολόγος κληρικὸς στὴ 
Μητρόπολη.

Ἐδῶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσουν τὰ τῆς ἱεροσύνης 
του Σεβασμιωτάτου καὶ ἡ τεράστια ποιμαντικὴ του δρά-
ση ἀπὸ τὴν ἐκλογή του, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ προκα-
τόχου του μακαριστοῦ Ἀθανασίου, ὡς Μητροπολίτη. 
Ἀλλὰ ἀφήνω, ὅπως προανέφερα, τὸ μέρος αὐτὸ τοῦ 
ποιμαντικοῦ του ἔργου γιὰ ἄλλους, ἀφήνω δηλαδὴ τις 
ἀμέτρητες σοφές παρεμβάσεις – εἰσηγήσεις του πρὸς 
τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, πρὸς ἀδελφοὺς συνεπισκόπους, ἱε-
ρεῖς καὶ μοναχούς, πρὸς λαϊκοὺς. Ἀφήνω τις ἀναρίθμη-
τες ἐνέργειές του γιὰ τὰ ἱδρύματα, τὴ σοφὴ καθοδήγη-
ση τῶν κατηχητικῶν, τὰ ἐτήσια θεολογικὰ συνέδρια, 
τὶς ἀμέτρητες ἐκδηλώσεις ἀγάπης, τὶς συνεντεύξεις, 
τὴν ἀνύστακτη φροντίδα του γιὰ τὸ ποίμνιό του, τὸ 
ὁποῖο γιάτρευε ἀπὸ τὰ συνεχή «δαγκώματα» τοῦ 
ἐχθροῦ, σὰν κι αὐτό πού μικρὸς δέχτηκε ὁ ἴδιος, στὸ 
Σιμόπουλο. Σημειώνω μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ διακονία 
του ὡς Μητροπολίτη Ἠλείας καὶ Ὠλένης ὑπῆρξε ἡ μα-
κροβιότερη ὅλων τῶν ἐπισκόπων ποὺ προηγήθηκαν 
στὴν Ἠλεία. Καὶ προσθέτω μόνο ὅτι γι’ αὐτὰ θὰ μιλή-
σουν ἄλλοι, ἀλλὰ κι ἀπὸ τὸν ἴδιο τὰ πληροφορεῖται κα-
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νεὶς, ἀπὸ τέσσερις τόμους τῆς Διακονίας του, πού μέ-
χρι τώρα ἐξέδωσε.

Γράφω, ὅμως, λίγα λόγια γιὰ τὸ σκάμμα καὶ τὸν στί-
βο, ὅπως τὸ ὑποσχέθηκα, στὸν ὁποῖο πρωτοπορεῖ ὁ Σε-
βασμιώτατος καὶ στὸν ὁποῖο συνασκοῦνται ἀλλὰ καὶ 
τὸν ἀπολαμβάνουν ὅλοι οἱ πιστοί. Καὶ ἐγὼ τὸν ἀπή-
λαυσα πολλὲς φορές, ἐξ’ αἰτίας τῶν συχνῶν μου ἐπι-
σκέψεων στὴν Ἠλεία: Γιὰ τὸν Σεβασμιώτατο ὡς λει-
τουργό. Γιὰ τὴ στάση του μέσα στὴ λειτουργία. Στὸ κοι-
νό μας ὕψιστο ἔργο.

Ἀρχίζω ἀπὸ τὴν ἀφετηρία του στὸ λειτουργικὸ ἔργο. 
Ἀπὸ αὐτὸ ποὺ φαντάζει μικρὸ καὶ ἁπλό∙ καὶ τὸ βλέπει 
κανείς. Εἶναι ὅμως πολὺ μεγάλο. Καὶ τὸ λέω ἁπλά: Ντύ-
νεται τὴν ἀρχιερατικὴ στολὴ, ἀκόμη καὶ τώρα στὰ βα-
θιά του γηρατειά, ἀπόλυτα μόνος του, ὁ ἐπίσκοπός μας. 
Κάτι τὸ ἀσυνήθιστο. Καὶ τακτοποιεῖ, «διπλώνει» δη-
λαδὴ τὰ ἄμφιά του πάλι μόνος του, μετὰ τὸ πέρας τῆς 
κοινῆς ἀναβάσεώς μας, στὸν χῶρο τῆς βασιλείας. Χωρὶς 
τὴ βοήθεια ἄλλων κληρικῶν ἢ τῶν ἐσχάτως λεγομέ-
νων –μᾶλλον ἄκοσμα– «ἱεροπαίδων». Ἀποκλείει ἔτσι 
ἐκείνη τὴ φασαρία τῆς ἔνδυσης, ἡ ὁποία συχνὰ γίνεται 
θορυβώδης καὶ ὄχι μόνο… Εἶναι, νομίζω, τὸ πρῶτο 
σπουδαῖο μάθημα ποὺ δίνει ὁ «ἐπὶ σκοπόν» τεθείς, του-
λάχιστον στοὺς παρόντες μέσα στὸ ἱερό. 

Συναφὲς πρὸς τὸ προηγούμενο, ἀκόμα ὅμως πιὸ με-
γάλο, εἶναι αὐτό ποὺ κλείνει τὴ λειτουργία, ποὺ τελέ-
στηκε μὲ μπροστάρη τὸν δεσπότη μας. Μετὰ τὸ πέρας 
τῆς λειτουργίας ἀνάγινώσκονται, μέσα σὲ ἀπόλυτη σι-
γή, οἱ εὐχές τῆς εὐχαριστίας. Εἰς ἐπήκοον ὅλων, 
εὐκρινῶς, μὲ κατάνυξη, μιά μιὰ οἱ εὐχὲς, καὶ ἐπισφρα-
γίζουν τὸ γεγονός.

Αὐτές οἱ δυό διαπιστώσεις ἀφοροῦν, κατὰ κάποιο τρό-
πο, στὸ πλαίσιο τῆς εὐχαριστίας, ποὺ θὰ τελέσει ὁ ἐπί-
σκοπος. Στὴν ἀρχὴ καὶ στὸ τέλος της, ἂν ὑπάρχει τέλος. 
Εἶναι ὅμως ἱκανὲς νὰ φανερώσουν τὸ πλαισιούμενο.

Καὶ τώρα κάτι γιὰ αὐτὸ τὸ πλαισιούμενο, τὴ λει-
τουργία δηλαδή μὲ τὸ κήρυγμα, ποὺ ἀπαραίτητα τὴ συ-
νοδεύει. Καὶ πρῶτα γιὰ τὴ λειτουργία: Ὁ ἐπίσκοπος 
Γερμανός, ὅπως προφανῶς καὶ ἄλλοι ἐπίσκοποι καὶ ἱε-
ρεῖς, εἴτε ὅταν στέκεται εἴτε ὅταν κινεῖται μέσα στὸν 
Ναὸ δείχνει ὅτι ἐπιτελεῖ τὸ πιὸ μεγάλο καὶ τὸ πιὸ ἱερό 
ἔργο ποὺ ἔχει νὰ κάνει πάνω στὴ γῆ. Δείχνει ὅτι κάνει 
τὴν ὑπέρτατη πράξη τῆς ζωῆς του. Καὶ τὴν κάνει ὄχι ὡς 
νεκρὴ τελετουργία, ἀλλὰ ὡς ζωντανή, «ἐν κινήσει», θεϊ-
κή πράξη πού στοχεύει στὸ πιὸ ὑψηλό. Ἡ Θεία Λειτουρ-
γία, μὲ τὸν Δεσπότη, γίνεται ὄντως μιὰ θεϊκή πραγμα-
τικότητα… Δὲν ἀναρωτιέσαι ἂν ἄγγιξες τὸ βάθος τῶν 
τελουμένων. Ἂν εἶσαι στὸ ὑπερῶο τῆς Μυστικῆς τρα-
πέζης ἢ σὲ κάποια θεατρικὴ παράσταση. Ἔχεις ἀλλοιω-
θεῖ, μὲ πρῶτο τὸν ἐπίσκοπο… 

Καὶ σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ πανηγύρι και σὲ ὅλη αὐτὴ τη χα-
ρά, χωρὶς τὰ παραφορτώματα ποὺ ἔχουν χαρακτηρισθεῖ 
ὡς «ἱερὴ σκουριά» στὴ λειτουργία μας, ἀπολαμβάνεις 
ἕναν ἤρεμο διάλογο ἤχου ἱεροῦ, ποὺ εἰσχωρεῖ στὰ κα-
τάβαθα τῆς ὕπαρξής σου. Ὁ δεσπότης ἔχει ὄντως δια-
μορφώσει ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ συνείδηση σπάνια, 
ἀπὸ παλιά, ἀπὸ τότε ποὺ ἦταν μαθητὴς στὴ Σχολή μας. 
Ὄχι ξεφωνητά. Ὄχι ἄτακτες βοές. Ὄχι παραφωνίες.

Και κάτι τελευταῖο, πού ὅμως εἶναι ἐξ ἵσου, θὰ έλε-
γα πρῶτο, ὅπως ἡ λειτουργία. Κάτι γιὰ τὸ κήρυγμα. Σὲ 
κάθε λειτουργία χτίζεται μέσα στοὺς πιστοὺς ἡ πίστη 
καὶ μεγαλώνει ἡ ἐλπίδα στὸν Θεὸ καὶ ἡ μεταξὐ τῶν 
πιστῶν ἀγάπη, μὲ τὸ κήρυγμα τοῦ δεσπότη. Ὁ γέρο-
ντας διδάσκει, ὡς παπάς, τὸ ποίμνιο, ποὺ ποιμαίνει καὶ 
τώρα, μὲ τὸ κήρυγμα, τὸ ἀνεβάζει πρὸς τὸν «νοητὸ Πη-
νειό» ποταμό, γιὰ νὰ τὸ ποτίσει, τουτέστι ὄχι τόσο νὰ 
τὸ γεμίσει μὲ ἱστορικοφιλολογικὲς καὶ ἄλλες γνώσεις, 
ἀλλὰ νὰ τὸ ξεδιψάσει. Ἕνα κήρυγμα, ποὺ ἄνετα θὰ τὸ 
χαρακτηρίζαμε κυρίως Βιβλικό, ἄκρως θεμελιακό.

Γιὰ ὅλα αὐτὰ καὶ γιὰ πολλὰ ἄλλα εὐχαριστοῦμε 
πολὺ τὸν Σεβασμιώτατο. Τοῦ εὐχόμαστε νὰ ζήσει 
πολλὰ χρόνια ἀκόμη. Νὰ στέκεται, σὰν φύλακας ἄγγε-
λος, δίπλα στὸν νέο Μητροπολίτη Ἀθανάσιο, ποὺ πολὺ 
σοφά, ἔγκαιρα καὶ φρόνιμα φρόντισε ὥστε νὰ τὸν δια-
δεχθεί. 
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Πρώην Μητροπολίτης Σιατίστης ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Γνωρίζατε ότι υπήρχε δεσπότης που πήγαινε στη σύνοδο με ΚΤΕΛ;

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. 
Ἀντώνιος Κόμπος ἐγεννήθη τῷ 1920 εἰς Ἄργος 

Ἀργολίδος. Ὑπῆρξε ἀπόφοιτος τῆς Μαρασλείου Παι-
δαγωγικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Μετεξεπαιδεύθη 
εἰς τὰ Πανεπιστήμια Ὀξφόρδης καὶ Παρισίων. Διετέλε-
σε καθηγητὴς καὶ Διευθυντὴς Ἱερατικῶν Σχολῶν. Ερ-
γάστηκε και στη δική μας Εκκλησιαστική Σχολή Κο-
ρίνθου ως Θεολόγος Καθηγητής. Δίδασκε μάθημα «Ει-
σαγωγή εις τας Αγίας Γραφάς» και είχε συγγγράψει σχε-
τικό ευσύνοπτο και πολύ χρήσιμο βιβλίο. Διέμενε στη 
Σχολή αλλά προμηθευόταν την τροφή του (μόνο φρού-
τα και λαχανικά, δεν έτρωγε κρεατικά) από τη λαϊκή 
αγορά της Κορίνθου κυρίως ή από την ιδιαιτέρα του 
πατρίδα. Ήταν πολύ πράος και ταπεινός και αξιοθαύ-
μαστα μελετηρός. Κατὰ τὰ ἔτη 1971-74 ὑπηρέτησεν ὡς 
Ἱεροκήρυξ εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Αἰτωλίας καὶ 
Ἀκαρνανίας. Διάκονος ἐχειροτονήθη εἰς τὰς 3.12.67, 
πρεσβύτερος δὲ εἰς τὰς 4.12.67. Τὴν 23ην Μαΐου 1974 
ἐξελέγη Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης. Ἐξέ-
δωκεν ἀξιόλογα ἐπιστημονικὰ ἔργα. Ἐδημοσίευσε βι-
βλιοκρισίας καὶ ἄρθρα ἐποικοδομητικὰ εἰς διάφορα πε-
ριοδικά. Ἐκοιμήθῃ ἐν Κυρίῳ τῇ 17ῃ Δεκεμβρίου 2005.

Γνωρίζατε ότι υπήρχε δεσπότης που πήγαινε 
στή σύνοδο μέ ΚΤΕΛ;
Γνωρίζατε ότι κυκλοφορούσε μέ φθαρμένα ράσα καί 
όχι μέ άμφια; Ότι δέν είχε αυτοκίνητο δικό του, ούτε 
οδηγό; Ότι δέν χρησιμοποιούσε τηλέφωνο καί σέ κα-
μία περίπτωση κινητό;

Ότι έκανε οτοστόπ καί ανέβηκε στήν καρότσα φορ-
τηγού καί ότι μόλις έφτασε Σιάτιστα οι κάτοικοι τόν 
βοήθησαν να κατεβεί και τότε ρώτησε ό οδηγός τού 
φορτηγού ποιος ιερέας ήταν, και όταν τού απάντησαν 
«ο δεσπότης» έβαλε τά κλάματα;

Ότι μέ τά χρήματά του πλήρωνε τό νοίκι δύο φοι-
τητών;

Στίς 17 Δεκεμβρίου συμπληρώθηκαν 17 χρόνια από 
τότε πού άφησε σέ ηλικία 85 ετών τούς πιστούς τό 2005, 
οί οποίοι τόν λάτρευαν.

Έδινε 100 ευρώ το μήνα σε κάθε φοιτητή οικονομι-
κή ενίσχυση της μητρόπολης Σισανίου και Σιατίστης.

Του χάρισαν ένα πολυτελές αυτοκίνητο, αν και είχε 
δικαίωμα να κατέχει κρατικό αυτοκίνητο με οδηγό σύμ-
φωνα με νόμο του 1932. Χάρισε αυτό το αυτοκίνητο 
την άλλη μέρα σε πολύτεκνη οικογένεια και απάντη-
σε στην ερώτηση γιατί το έκανε ως εξής: ήταν μεγαλύ-
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τερη ανάγκη για την οικογένεια να μεταφέρει τα παι-
διά της!

Κυκλοφορούσε στην Αθήνα με τρόλεϊ και πάντα με 
δημόσια μέσα συγκοινωνίας και τον αποκαλούσαν «ο 
Μητροπολίτης των τρόλεϊ».

Του χάρισε ένας ιερέας έναν δερμάτινο χαρτοφύλα-
κα γιατί κυκλοφορούσε με έναν ξύλινο με επένδυση 

από χαρτόνι. Την άλλη μέρα τον χάρισε σε κάποια κυ-
ρία και είπε στον ιερέα που τον ρώτησε: «Έπιασε τόπο»!

Πήγαινε με στρατιωτικά αυτοκίνητα που υπήρχαν 
στην περιοχή και ήταν στον δρόμο τους και συνέχιζε 
με τα πόδια στα «κουτσοχώρια», όπως τα αποκαλούσε, 
των 20-30 κατοίκων. Πέρασε αρκετές φορές από όλα 
τα χωριά, περίπου 150 στον αριθμό.

Σφουγγάριζε τον δικό του χώρο στη μητρόπολη μό-
νος του! «Είμαι πρώτα καλόγερος και μετά επίσκοπος», 
απαντούσε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου πώς σχολιάζει τα σκάν-
δαλα στον χώρο της Εκκλησίας απάντησε: «Δεν μπο-
ρώ να πω και να κρίνω κανέναν, εγώ είμαι πιο αμαρτω-
λός απ’ όλους. Τι είμαι εγώ μπροστά σ’ αυτούς;»

«Τι τα θέλει τα κινητά τηλέφωνα ο καλόγερος; Η 
επικοινωνία με τον ουρανό γίνεται δωρεάν χωρίς να 
μας επηρεάζουν τα βουνά και να μην έχουμε σήματα, 
και χωρίς μαγνητικά κύματα που βλάπτουν κιόλας», 
απαντούσε όταν τον ρωτούσαν γιατί δεν έχει κινητό 
τηλέφωνο. 

Από το «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. της «Ένωσης Αποφοίτων Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου»

Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 θα γίνει η ετήσια συνάντηση των αποφοίτων στον 
Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Παγκρατίου για την τέλεση της καθιερωμένης Θείας Λειτουργίας και του μνημο-
σύνου των αποβιωσάντων καθηγητών και μαθητών της Σχολής και για την κοπή της πίτας. 

Β. ΚΑΛΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (Άρθρ. 17, 20) τα μέλη της Ένωσης σε τακτική εκλογο-απολο-
γιστική Γενική Συνέλευση μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στην αίθουσα εκδηλώσεων του ναού, στις 11 π.μ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
• Λογοδοσία απερχόμενου Δ.Σ. • Ανάγνωση και έγκριση του Απολογισμού και Ισολογισμού οικ. Έτους 2022. 
•  Ανάγνωση της Έκθεσης της Ε.Ε. • Έγκριση της οικονομικής Διαχείρισης του οικ. Έτους 2022 και απαλλα-

γή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 
• Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων οικ. Έτους 2023. • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. 
• Ανακοίνωση του ψηφοδελτίου. • Ψηφοφορία για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

Γ. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι, αν η Συνέλευση δεν έχει απαρτία, θα επαναληφθεί έπειτα από δεκαπέντε (15) ημέρες 
στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, με τα μέλη που θα είναι παρόντα. Δικαίωμα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά και ταμειακώς εντάξει μέλη. Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθεί 
τριάντα (30) ημέρες πριν από τις εκλογές.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΩΤΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ



Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ

Η νέα μας συνάντηση για την κοπή της πίτας αυτή τη 
φορά θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου, ημέρα 
Σάββατο, στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Παγκρα-
τίου. Εκεί θα τελεσθεί η αρχιερατική Θεία Λειτουργία 
και το μνημόσυνο των τεθνεώτων. Θα ακολουθήσει δε-
ξίωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ι. Ναού και η κο-
πή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης. Στη συνέ-
χεια, θα συγκληθεί η Γενική Συνέλευση του συλλόγου 
με θέματα την έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. και 
τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή του νέου Δ.Σ. 
Γι’ αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η 
προσέλευση όλων μας, ώστε και να ανανεώσουμε τους 
δεσμούς φιλίας και αδελφικής αγάπης μεταξύ μας αλ-
λά και για να παρουσιάσουμε πιο ισχυρή την Ένωσή μας 
με τη μεγάλη συμμετοχή μας στις εκλογές.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στις 11 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Σάββατο, θα σπεύ-
σουμε όλοι να ψηφίσουμε για το νέο Δ.Σ. της Ένωσής 
μας. Μια νέα προσπάθεια να… κρατηθούμε ζωντανοί 
ξεκινάει, και η ευχή όλων μας είναι το ξεκίνημα αυτό 
να γίνει με ένα νέο και ανανεωμένο Δ.Σ. Πρέπει να 
φυσήξει ένας νέος, ανανεωτικός αέρας! Όλοι διαπνεό-
μαστε από την επιθυμία για μακροημέρευση της Ένω-
σης και επομένως όλοι μπορούμε να συμβάλουμε θε-
τικά με τη συμμετοχή μας στο συμβούλιο. Χρειαζό-
μαστε πολλές υποψηφιότητες, για να υπάρχει η δυνα-
τότητα εκλογής των καταλληλότερων. Χρειαζόμαστε 
νέους ανθρώπους με νέες ιδέες, τόλμη, φαντασία και 
όραμα. Χρειαζόμαστε ανθρώπους με όρεξη για δρά-
ση, που θα ανανεώσουν, θα αναδείξουν και θα υλο-
ποιήσουν τους στόχους της Ένωσης. Σπεύσατε, λοι-
πόν, οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλετε αίτηση υποψη-
φιότητας μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζει το 
καταστατικό μας (30 ημέρες πριν από την ημερομη-
νία των εκλογών), για την κατάρτιση του νέου ψηφο-
δελτίου, που θα αποσταλεί σε όλους τους ενδιαφερό-
μενους.

Ιερός Ναός Αγ. Σπυρίδωνος Παγκρατίου

Πώς θα φθάσετε στην εκκλησία 
Με τρόλεϊ ή με λεωφορεία του ΟΑΣΑ: 
•  Γραμμή 4 ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ-ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ: Στάση 

Αγ. Σπυρίδων

•  Γραμμή 11 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Στάση Αγ. Σπυ-
ρίδων.

•  Γραμμή 550 ΦΑΛΗΡΟ-ΚΗΦΙΣΙΑ: Στάση Στάδιο (Καλ-
λιμάρμαρο). 

Όσοι χρησιμοποιήσουν το μετρό ή το τραμ θα κα-
τεβούν στη στάση Σύνταγμα και από εκεί θα χρησιμο-
ποιήσουν τρόλεϊ ή λεωφορείο του ΟΑΣΑ.

Αν έρθετε με Ι.Χ., θα παρκάρετε σε παρακείμενους 
δρόμους με σχετική δυσκολία.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ

•  Μέχρι τις 10-1-2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου) μπο-
ρείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής προς το Δ.Σ. 
για πρωτοκόλληση. 

•  Οι υποψηφιότητες μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά 
στην παρακάτω διεύθυνση: ΤΑΧ. ΘΥΡ. 52057, Μετα-
μόρφωση Αττικής Τ.Κ. 14401 ή στο Fax: 210 28 19 550 

ΨΗΦΙΣΤΕ ΔΙ’ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Αγαπητοί συμμαθητές-μέλη της Ένωσής μας, το Κατα-
στατικό μάς δίνει τη δυνατότητα να ψηφίσουμε από 
απόσταση. Μην το παραμελήσετε. Μπορείτε να στεί-
λετε το ψηφοδέλτιό σας με επιστολή εσωκλείοντάς το 
σε λευκό φάκελο χωρίς ενδείξεις. Στον φάκελο της επι-
στολής γράφετε τα στοιχεία σας. Ο εσώκλειστος όμως 
φάκελος θα είναι λευκός. Συμβουλευτείτε για τις λε-
πτομέρειες το άρθρο 20, 5 του Καταστατικού, που δη-
μοσιεύεται στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας μας. 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  

ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 

ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ 

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. 

ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ 

ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ
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Α. ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Μετέωρος: αυτός που βρίσκεται στον αέρα. Τα Μετέω-
ρα είναι σύνολο ψηλών σκοτεινόχρωμων και απόκρη-
μνων βράχων στο ΒΔ άκρο της Θεσσαλίας, στις κορυ-
φές των οποίων «βασιλεύουν» από τον 14 αιώνα βυζα-
ντινά μοναστήρια. Το υψόμετρο των γεωμορφών αυ-
τών υπερβαίνει τα 300 μέτρα. Η βάση των βράχων απο-
τελείται από κροκάλες μαρμάρων, ασβεστολίθων, σχι-
στολίθων κτλ., οι οποίες είναι ισχυρά συγκολλημένες 
με ψαμμιτικό υλικό. Το σημερινό ανάγλυφο των Με-
τεώρων είναι αποτέλεσμα διάβρωσης και απόθεσης του 
Πηνειού ποταμού που έλαβε χώρα πριν από χιλιάδες 
χρόνια.

Β. ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Τα Μετέωρα σήμερα αποτελούν το μεγαλύτερο και ση-
μαντικότερο μοναστικό συγκρότημα του Ελλαδικού 
χώρου, μετά το Άγιον Όρος. Είναι άγνωστο πότε ακρι-
βώς κατοικήθηκαν από μοναχούς και αναχωρητές. Ανέ-
βηκαν εκεί γιατί ήθελαν με τη νηστεία, την προσευχή 
και την ψαλμωδία να πλησιάσουν τον Θεό και να σώ-
σουν την ψυχή τους. Είναι απορίας άξιον πώς ανέβη-
καν στους βράχους, πώς ανέβασαν τα οικοδομικά υλι-
κά και πώς έκτισαν τα διάφορα κτίρια στο χείλος του 

γκρεμού. Χρησιμοποιούσαν για αρκετά χρόνια ανεμό-
σκαλες, σκοινιά, τροχαλίες και καλάθια. Σήμερα έχουν 
λαξευτεί σκαλιά στους βράχους. Τα Μετέωρα από το 
1988 ανήκουν στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς 
της UNESCO. 

Η ίδρυση της σκήτης της Δούπιανης στα τέλη του 
11ου αιώνα αποτελεί τον πρώτο σημαντικό σταθμό της 
μοναστικής ιστορίας των Μετεώρων. Χρυσόβουλα των 
Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Νικηφόρου Γ (́1078-1081), 
Κομνηνών και Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιολόγου (1328-1341) 
μαρτυρούν ότι η σκήτη της Δούπιανης υπαγόταν στην 
Επισκοπή Σταγών στην οποία κατέβαλλε ετησίως μία 
λίτρα καθαρό κερί.

Τον 14ο αιώνα τα Μετέωρα κατακτήθηκαν από τον 
ηγεμόνα των Σέρβων Στέφανο Δουσάν Γ΄ Ούρεση 
(1321-1331), μετά τον θάνατο του οποίου ανέλαβε ηγε-
μόνας ο ετεροθαλής αδελφός του Ελληνοσέρβος Συ-
μεών Ούρεσης Παλαιολόγος, που παραχώρησε πολλά 
προνόμια στις μονές. Ο γιος του Ιωάννης Ούρεσης Άγ-
γελος Κομνηνός έγινε βασιλιάς μετά τον θάνατο του 
πατέρα του (1370), επισκέφθηκε τα Μετέωρα, συνα-
ντήθηκε με τον ερημίτη-μοναχό Αθανάσιο και έγινε μο-
ναχός με το όνομα Ιωάσαφ.

Σημαντικό σταθμό στην εξέλιξη των Μετεώρων απο-

Μ ΕΤΕ ΩΡΑ
Θαύμα της φύσης – Ησυχαστήριο ψυχών

Του Φώτη Τζαβέλλα, Φιλολόγου 
(Σχολικά έτη φοίτησης 1967-1971)
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τέλεσε η άφιξη στα Μετέωρα του Αγιορείτη μοναχού 
Αθανασίου μαζί με το γέροντά του Γρηγόριο. Εγκατα-
στάθηκαν στον βράχο του Στύλου (σήμερα βράχος του 
Αγίου Πνεύματος) και έμειναν εκεί δέκα χρόνια και ονο-
μάστηκαν Στυλίτες. Το 1340 ο Αθανάσιος με δύο άλλους 
μοναχούς ανέβηκε στον «Πλατύν λίθον» ή κυρίως Με-
τέωρον, όπου έκτισε το ασκητήριό του και οργάνωσε 
την πρώτη μονή με 14 μοναχούς οι οποίοι μέχρι τότε 
ασκήτευαν στους γύρω βράχους. Έτσι ιδρύθηκε από τον 
Όσιο Αθανάσιο το πρώτο κοινόβιο των Μετεώρων. Ο 
Όσιος Αθανάσιος πριν από τον θάνατό του παραχώρη-
σε όλη την εξουσία της Μονής στον Ιωάσαφ (πρώην βα-
σιλιά), ο οποίος ανακαίνισε τον ναό της Μεταμορφώ-
σεως, οικοδόμησε κελιά, νοσοκομείο και άλλα κτίσμα-
τα που λάμπρυναν τη Μονή. Ο Ιωάσαφ πέθανε το 1422 
και η Εκκλησία τον κατέταξε μαζί με τον Αθανάσιο στους 
Οσίους και εορτάζει τη μνήμη τους στις 20 Απριλίου.

Βαθμηδόν όλοι οι βράχοι των Μετεώρων κατοικήθη-
καν από μοναχούς με αποτέλεσμα να υπάρχουν 24 μο-
νές με μεγάλη φήμη και πολλά προνόμια. Δυστυχώς όμως 
κατά το τέλος του 15ου αιώνα ξέσπασαν διαφωνίες και 
ταραχές μεταξύ των μοναχών για διοικητικά θέματα και 
για το ποια μονή θα έχει την πνευματική κηδεμονία των 
κοινοβίων, με συνέπεια την επέμβαση των Τούρκων και 
τη διάλυση-ερήμωση αρκετών μονών. Παρ’ όλα αυτά 
από το 1500 έως το 1569, επί αρχιερατείας των Μητρο-
πολιτών Λαρίσης Βησσαρίωνος Ά , Μάρκου, Βησσαρίω-
νος Β΄ και Νεοφύτου, επανήλθε η τάξη, οι παλαιές μο-
νές επανδρώθηκαν και νέες μονές ιδρύθηκαν στους βρά-
χους των Μετεώρων. Τότε οι ναοί διακοσμήθηκαν με 
εξαίρετες τοιχογραφίες και οργανώθηκαν βιβλιοθήκες 
με πολλά και σημαντικά χειρόγραφα. Την εποχή αυτή 
(16ος αιώνας) ανθεί και ακμάζει ο μετεωρίτικος μοναχι-
σμός με 14 μονές σε πλήρη λειτουργία.

Τον 18ο αιώνα μερικές μονές λειτουργούσαν ως φυ-
λακές στις οποίες στέλνονταν όσοι Έλληνες καταδικά-
ζονταν από τους Τούρκους, καθώς και κληρικοί που τι-
μωρούνταν από τους οικουμενικούς πατριάρχες για εκ-
κλησιαστικά παραπτώματα. Κατά τη γερμανική κατο-
χή οι μονές υπέστησαν πολλές καταστροφές και λεη-
λατήθηκαν. Από το 1960 και μετά, με πρωτοβουλία των 
Μητροπολιτών Τρίκκης και Σταγών (σήμερα Σταγών 
και Μετεώρων), άρχισαν να επισκευάζονται και να ανα-
στηλώνονται αρκετές μονές. Σήμερα με βάση τα στοι-
χεία της Ι. Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων, όπως 
καταγράφονται στα Δίπτυχα της Εκκλησίας του 2022, 
σελ. 873, λειτουργούν 6 μονές, 4 ανδρικές και 2 γυναι-
κείες. 1. Μεταμόρφωση του Σωτήρος ή Μεγάλου Με-
τεώρου (μοναχοί 7). 2. Αγίων Πάντων Βαρλαάμ (μονα-
χοί 10). 3. Αγίας Τριάδος (μοναχοί 3). 4. Αγίου Νικολάου 

Αναπαυσά (μοναχός 2 ). 5. Αγίου Στεφάνου (μοναχές 
31, δοκ. 3 ). 6. Αγίας Βαρβάρας Ρουσάνου (μοναχές 14, 
δοκ. 1).

Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος ή Μεγάλου 
Μετεώρου. Ιδρύθηκε από τον Όσιο Αθανάσιο το 1340 
και ονομάστηκε «Μετέωρο» γιατί ήταν ο ψηλότερος 
βράχος και η άνοδος σε αυτόν γινόταν με καλάθι ή ανε-
μόσκαλα. Το καθολικό της μονής είναι αγιογραφημέ-
νο με θέματα που καλύπτουν τους τρεις εικονογραφι-
κούς κύκλους – δογματικό, λειτουργικό και ιστορικό. 
Μεγάλη σπουδαιότητα έχουν οι φορητές εικόνες της 
μονής, τα ξυλόγλυπτα προσκυνητάρια και αναλόγια 
καθώς και τα χρυσοκέντητα άμφια. Στη βιβλιοθήκη της 
μονής υπάρχουν 640 χειρόγραφοι κώδικες, πολλά βυ-
ζαντινά έγγραφα και πλήθος βιβλίων. Ιδιαίτερη αξία 
έχουν οι κάρες των οσίων Αθανασίου και Ιωάσαφ, που 
φυλάσσονται σε αργυρές λειψανοθήκες.

Μονή Βαρλαάμ. Πρώτος ασκητής ήταν ο Βαρλαάμ 
από τον οποίο πήρε το όνομά του (1350). Ο Βαρλαάμ 
έκτισε έναν μικρό ναό των Τριών Ιεραρχών, αλλά με-
τά τον θάνατό του η μονή ερημώθηκε. Το 1517 ανέβη-
καν στον βράχο τα αδέλφια Θεοφάνης και Νεκτάριος, 
οι Αψαράδες, από τα Γιάννενα, και άρχισαν να κτίζουν 
τη μονή που σε λίγα χρόνια έγινε πλούσιο πνευματικό 
κέντρο των Μετεώρων. Το σημερινό καθολικό της μο-
νής είναι ο ναός των Αγίων Πάντων που αγιογραφήθη-
κε από τον Θηβαίο Φράγκο Κατελάνο το 1548. Αξιο-
πρόσεκτα κειμήλια της μονής είναι: το επιχρυσωμένο 
ξυλόγλυπτο τέμπλο, το περγαμηνό ευαγγέλιο του Βυ-
ζαντινού Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Πορφυρο-
γέννητου, τα πολλά χειρόγραφα, το σκευοφυλάκιο, το 
μαγειρείο και το γηροκομείο. Στη μονή φυλάσσονται 
οι τίμιες κάρες των νεομαρτύρων Νικολάου και Ιωάν-
νου και η χείρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Μονή Αγίου Στεφάνου. Είναι κτισμένη σε βράχο 
ύψους 400 περίπου μέτρων και πρώτος ασκητής ανα-
φέρεται σε επιγραφή ο ερημίτης Ιερεμίας το 1192. Η μο-
νή οργανώθηκε τον 15ο αιώνα και πρώτος κτήτορας 
αναφέρεται ο Όσιος Αντώνιος. Το 1545 ο Όσιος Φιλό-
θεος ανοικοδόμησε τον ναό του Αγίου Στεφάνου που 
ήταν καθολικό της μονής μέχρι το 1798, οπότε κτίστη-
κε το σημερινό καθολικό προς τιμήν του Αγίου Χαρα-
λάμπους, του οποίου η κάρα φυλάσσεται εκεί. Στη μο-
νή υπάρχουν αξιόλογα κειμήλια, όπως συλλογή από 
147 χειρόγραφους κώδικες, πατριαρχικά σιγίλλια (αυ-
τοκρατορικά ή πατριαρχικά επίσημα έγγραφα που τα 
συνόδευε μολύβδινη συνήθως σφραγίδα, από το λατι-
νικό sigillum = σημείο, εκτύπωμα, σφραγίδα), ξυλό-
γλυπτα και άλλα αντικείμενα μικροτεχνίας.

Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά. Είναι το πρώτο 
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μοναστήρι των Μετεώρων που συναντάμε. Λόγω του 
μικρού χώρου της κορυφής του βράχου, η μονή είναι 
τριώροφη. Το καθολικό της μονής κτίστηκε από τον 
Μητροπολίτη Λαρίσης Άγιο Διονύσιο τον Ελεήμονα 
και από τον έξαρχο Σταγών ιερομόναχο Νικάνορα και 
αγιογραφήθηκε από τον Κρητικό αγιογράφο Θεοφά-
νη Στρελίτζα το 1527.

Μονή Ρουσάνου. Είναι κτισμένη πάνω σε λείο και 
κατακόρυφο βράχο σε τρεις ορόφους. Η σημερινή μο-
νή είναι έργο των αδελφών ιερομονάχων Ιωάσαφ και 
Μαξίμου από τα Γιάννενα οι οποίοι έκτισαν το καθολι-
κό και τα άλλα κτίρια στο διάστημα 1527-1530. Κατά 
τον 16 αιώνα στη μονή λειτουργούσε βιβλιογραφικό 
εργαστήριο με έμπειρους αντιγραφείς και καλλιγρά-
φους με ονομαστό κωδικογράφο τον Παρθένιο. Στη 
μονή υπάρχει παρεκκλήσιο της Αγίας Βαρβάρας στη 
μνήμη της οποίας πανηγυρίζει η μονή.

Μονή της Αγίας Τριάδος. Είναι κτισμένη σε επι-
βλητικό βράχο από το μοναχό Δομέτιο το 1438. Στη βι-
βλιοθήκη της μονής ανήκουν 124 χειρόγραφοι κώδικες 
που φυλάσσονται στο σκευοφυλάκιο της μονής του 
Αγίου Στεφάνου. 

Οι μονές των Μετεώρων πρόσφεραν και συνεχίζουν 
να προσφέρουν πολλά στο μοναχισμό,στην Εκκλησία 
και στο Έθνος με το πλούσιο κοινωνικό τους έργο και 
τη συμβολή τους στη διατήρηση της πολιτιστικής μας 
παράδοσης και κληρονομιάς. Είναι χρέος της Εκκλη-
σίας και της Πολιτείας να διατηρήσουν λειτουργικές 
τις Μονές αυτές, γιατί οι ψυχές των μοναχών και των 
επισκεπτών πάνω σε αυτά τα απρόσιτα βράχια απομα-
κρύνονται από τα εγκόσμια και πλησιάζουν το Θείο. 
Παράλληλα η μοναστική αυτή πολιτεία αποτελεί πό-
λο έλξης χιλιάδων ατόμων και συντελεί στην οικονο-
μική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 

ΠΗΓΕΣ
1.  Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, τό-

μος 42.
2.  Δίπτυχα της Εκκλησίας, Ι. Μ. Σταγών και Μετεώ-

ρων (2022).
3.  Βικιπαίδεια.
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Εγγύτατα προς τη Μεγάλη Δεσποτική εορτή της του 
Χριστού Γεννήσεως, «Οι τα πάντα καλώς διαταξά-

μενοι Θειότατοι Πατέρες της Εκκλησίας μας» όρισαν, 
στις 27 Δεκεμβρίου, να εορτάζεται η μνήμη του Αγ. Πρω-
τομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στέφανου. Η θεολογι-
κή, εννοιολογικά, συνένωση των δύο εορτών διατρέχει 
κατά θαυμαστό τρόπο σχεδόν το σύνολο των ύμνων 
του Εσπερινού και του Όρθρου της εορτής του Αγ. Στε-
φάνου. «Τω Βασιλεί και Δεσπότη του παντός τεχθέντι επί 
γής, Στέφανος υπέρλαμπρος προσφέρεται, ουκ εκ λίθων 
τιμίων κατασκευασμένος, αλλ’ εξ οικείων αιμάτων διην-
θισμένος…» (Δοξαστικό εσπερινού της εορτής, Ηχ. Β.). 
«Ως αστήρ φαεινός σήμερον συνεξέλαμψε, τη Γεννήσει 
Χριστού, ο Πρωτομάρτυς Στέφανος, αστράπτων και φω-
τίζων τα πέραντα άπαντα…» (Οίκος Εορτής).

Όπως η Υμνολογία της Εκκλησίας μας υπηρετεί, συ-
νενώνει και προβάλλει τις δύο εορτές, ας μας επιτρα-
πεί με μια άλλη εκκλησιαστική τέχνη, αυτή της Αγιο-
γραφίας, επικαίρως να συνενώσουμε τις δύο εορτές, 
παρουσιάζοντας, μέσα από τις φιλόξενες σελίδες της 
«Φωνής των Αποφοίτων», μία πρωτότυπη και καινο-
τόμο, κατά την άποψή μας, εικονογραφική προσέγγι-
ση του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, 
λέγοντας προς Αυτόν: «Στέφανε ένδοξε, Ουρανοπολί-
τα, Χριστού θεράπον, μακάριε, πρεσβείαν ποίησον υπέρ 
των ψυχών ημών» (Τροπάριο Αίνων της εορτής).

Η φορητή εικόνα του Αγίου Πρωτομάρτυρος και 
Αρχιδιακόνου Στεφάνου στο ομώνυμο παρεκκλήσιο 
του Δήμου Μεταμόρφωσης, περιοχής Μποφίλιας.

Οι ιερές εικόνες, στην ορθόδοξη εκκλησιαστική πα-
ράδοση, είναι αναπόσπαστο στοιχείο της πίστεώς μας. 
Είναι η ορατή φανέρωση του έργου της Θείας Οικονο-
μίας για τη σωτηρία του ανθρώπου.

Η θεολογία περί των ιερών εικόνων θα λέγαμε ότι 
συμπυκνώνεται επιγραμματικά στον λόγο του Αγίου 
Γρηγορίου του Θεολόγου: «Οι ιερές εικόνες είναι για 
τους αγραμμάτους ότι η Αγία Γραφή για τους μορφω-
μένους» (Migne P.L. 77.1027). Στις ημέρες μας, όμως, η 
θεολογία των ιερών εικόνων θα πρέπει να ερμηνευτεί, 
προκειμένου ο πιστός, που τις ασπάζεται, να ανακαλύ-
ψει και να διδαχθεί από το πλήθος των συμβόλων και 

των εννοιών που επιμελώς «κρύβονται» πίσω από τα 
σχήματα και τα χρώματα του εικονογράφου δημιουρ-
γού των.

Στην ιστορούμενη και ερμηνευόμενη ιερά εικόνα, 
το πρόσωπο που δεσπόζει στο κέντρο είναι αυτό του 
Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, που ήταν 
«άνδρας πλήρης πίστεως και Πνεύματος Αγίου» (Πράξ. 
6, 5), όπως πληροφορούμαστε από το βιβλίο της Και-
νής Διαθήκης, Πράξεις Αποστόλων, κεφάλαια 6 και 7, 
από όπου αντλούμε όλες τις πληροφορίες για τον Πρω-
τομάρτυρα, τη ζωή και τη δράση του στην πρώτη χρι-
στιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων. 

Στην εικόνα μας, η έκφραση του προσώπου του δεί-
χνει ότι «ο Στέφανος ήταν πλήρης πίστεως και δυνά-
μεως και εποίει τέρατα και σημεία μεγάλα εν τω λαώ» 
(Πραξ. 6, 8). Επιπλέον, δε, όσοι λογομαχούσαν μαζί του 
«ουκ ίσχυον αντιστήναι τη σοφία και τω πνεύματι ώ 
ελάλει» (Πράξ. 6, 10). 

Ο κόκκινος χιτώνας. Παραπέμπει στον διά λιθοβο-
λισμού μαρτυρικό του θάνατο, αφού, όπως είναι γνω-
στό, οι Εβραίοι «εκβαλόντες έξω της πόλεως ελιθοβό-
λουν» (Πράξ. 7, 58). 

Το λευκό οράριο. Η λευκή υφασμάτινη ταινία που 
αναγράφει τον Αγγελικό Ύμνο, παραπέμπει στη Δια-
κονική του ιδιότητα που έλαβε ως πρώτος μεταξύ των 
επτά Διακόνων «Δι’ επιθέσεως των χειρών» των Αγίων 
Αποστόλων. (Πράξ. 6, 6).

Ο χορός των Γυναικών. Ο πρωτομάρτυρας Στέφα-
νος περιστοιχίζεται από ικανό αριθμό χηρών και ορφα-
νών. Συμβολικά αποδίδεται έτσι «ο γογγυσμός» των 
«Ελληνιστών» Χριστιανών της πρώτης εν Ιεροσολύμοις 
χριστιανικής κοινότητας «προς τους Εβραίους, ότι πα-
ρεθεωρούντο εν τη διακονία τη καθημερινή αι χήραι 
αυτών» (Πράξ. 6, 1). Αυτή άλλωστε ήταν και η αιτία της 
εκλογής των επτά Διακόνων που σκοπό είχε να αποκα-
ταστήσουν την αδικία που γινόταν σε βάρος των «ελ-
ληνόφωνων χηρών». Ο Αγ. Στέφανος στην εικόνα μας, 
ως Διάκονος, με σταθερές κινήσεις, διανέμει δίκαια τα 
τρόφιμα προς τις χριστιανές χήρες και τα ορφανά. 

Το αρχαιοελληνικό ιωνικό κιονόκρανο. Τα προς δια-
νομή τρόφιμα έμπροσθεν του Στεφάνου δε βρίσκονται 

Η ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Του π. Δημητρίου Παπαχατζή 
(Σχολικά έτη φοίτησης 1968-1971)
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επάνω σε κάποιο τραπέζι, αλλά συμβολικά επάνω σε 
ένα αρχαιοελληνικό ιωνικό κιονόκρανο, εμφανώς διαρ-
ραγέν, επί του οποίου βρίσκεται κάνιστρο με άρτους, 
και στάμνος που θα μπορούσε να περιέχει και οίνο. Ο 
συμβολισμός των προσφερομένων δώρων παραπέμπει 
και στη Διακονική υποχρέωση της προετοιμασίας του 
μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ο Διάκονος δεν τε-
λεί το μυστήριο αλλά είναι αυτός που, ως βοηθός του 
επισκόπου ή του πρεσβυτέρου, το προετοιμάζει, όπως 
γίνεται μέχρι και σήμερα στην εκκλησία. Ο ιωνικός κίο-
νας όμως έχει και τον δικό του βαθύτατο συμβολισμό 
που εμείς θα πρέπει «να αποκρυπτογραφήσουμε» προ-
κειμένου να τον κατανοήσουμε. Το κιονόκρανο αρχικά 
παραπέμπει στην εθνική, ειδωλολατρική θρησκεία των 
αρχαίων Ελλήνων, στους οποίους ανήκαν και οι επτά 
Διάκονοι προτού ασπαστούν τον χριστιανισμό. Ως εκ 
τούτου δεχόμαστε ότι ο Στέφανος έδρασε στο μεταίχ-
μιο δύο κόσμων. Ο ένας δύει, η ειδωλολατρική θρησκεία, 
και ο άλλος ανατέλλει, η χριστιανική αλήθεια και η φα-
νέρωση της Εκκλησίας.

Χρονικά της δράσεως του Αρχιδιακόνου Στεφάνου, 
έχει προηγηθεί η επιθυμία των «Ελλήνων» που ζητούσαν 
να δουν τον Ιησού. «Έλληνες τινές … ηρώτων λέγοντες 
… θέλομεν τον Ιησούν ιδείν» (Ιωάν. 12, 20-21). Όταν οι 
Απόστολοι Ανδρέας και Φίλιππος πληροφορούν τον Χρι-
στό για την επιθυμία των Ελλήνων «ο Ιησούς απεκρίνα-
το αυτοίς λέγων, ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του 
ανθρώπου.» (Ιωάν. 12, 20-23). Μια πειστική, κατά τη γνώ-
μη μας, ερμηνεία των λόγων του Ιησού γι’ αυτή τη συνά-
ντηση θα μπορούσε να είναι: Εφόσον οι Έλληνες, που πί-
στευαν ότι κατείχαν την πληρότητα της αλήθειας μέσω 
της φιλοσοφικής τους αναζήτησης, θέλουν «Τον Ιησούν 
ιδείν», είναι σαν να αμφιβάλλουν για τις βεβαιότητές τους 
και κάτι νέο πληρέστερο και αληθινό αναζητούν. Είναι 
σαν να δημιουργούν «ρωγμή» στην περίκλειστη φιλοσο-
φική τους δομή από την οποία «ρωγμή» θα έμπαινε στα-
διακά το «φως το αληθινόν» (Θεία Λειτουργία), που τε-
λικώς θα διέλυε τα σκότη της ειδωλολατρίας. «Ο λαός ο 
καθήμενος εν σκότει είδε φως μέγα» (Ματθ. 4, 16). Γι’ αυ-
τό και η ρωγμή στο κιονόκρανο της εικόνας μας προα-
ναγγέλλει το τέλος του παλαιού κόσμου. «Ιδού καινά 
ποιώ πάντα» (Αποκ. 21, 5), λέει ο Ιησούς.

Ο Αθλοθέτης Χριστός. Στο επάνω μέρος της εικό-
νας εμφανίζεται ο «Αναστάς και εν δόξη Αναληφθείς 
αφ’ ημών εις τους ουρανούς Χριστός ο αληθινός Θεός 
ημών» Τον oποίο Χριστό, την ώρα του μαρτυρίου του, 
ο Πρωτομάρτυρας «είδε εστώτα εκ δεξιών του Θεού» 
(Πράξ. 7, 55). Στεφανώνει εδώ τον μιμητή του δικού Του 
μαρτυρίου, με δάφνινο στεφάνι δόξης, όπως ακριβώς 
στεφανώνονταν οι ήρωες, αφού ο πρωτομάρτυρας Στέ-
φανος ανεδείχθη «ως ο ηρωικότερος των αγίων Του».

Η Λιτανεία της Ιεράς Εικόνας. Στο κάτω μέρος της 
εικόνας μας, υπάρχει ακόμα μια πρωτοτυπία, που θεο-
λογικώς συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον 
της εκκλησίας σε μια αδιάσπαστη ενότητα, χάριν του 
λεγομένου «Λειτουργικού χρόνου» που αποδίδεται 
υμνολογικά με την φράση «σήμερον …». Υπό αυτήν την 
έννοια το παρελθόν της πρώτης εκκλησίας, στην οποία 
έζησε και μαρτύρησε ο Άγιος Στέφανος, ενώνεται με το 
παρόν, δηλαδή το παρεκκλήσιο, που είναι αφιερωμένο 
στη μνήμη του και στην τιμή που αποδίδεται σε αυτόν, 
υπό του κλήρου και του λαού διά της ιεράς λιτανείας 
που παραπέμπει στο μέλλον της εκκλησίας αφού «πύ-
λαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» (Ματθ. 16, 18).

Τελειώνοντας, οφείλουμε θερμές ευχαριστίες στον 
άξιο εικονογράφο του παρεκκλησίου του Αγίου Στεφά-
νου Μποφίλιας, Χαράλαμπο Πυλαρινό τον Ζακύνθιο, 
όχι μόνο για τη συνολική ιστόρηση του παρεκκλησίου 
μας, αλλά και για την έμπνευση, τον σχεδιασμό, τη σύν-
θεση και ολοκλήρωση της παρούσης φορητής εικόνας 
που θα κοσμεί πλέον το κεντρικό εικονοστάσιο του πα-
ρεκκλησίου μας.

Η χάρις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιη-
σού Χριστού διά πρεσβειών του Αγίου Πρωτομάρτυ-
ρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, είη μετά των δωρη-
τών της Ιεράς Εικόνας και πάντων υμών. Αμήν. 
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Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ γεννήθηκε στις 
Αμύκλες Σπάρτης το 1951. Είναι απόφοιτος της 

Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου. Σπούδασε βυζαντι-
νή μουσική, πιάνο, ανώτερα θεωρητικά και σύνθεση. 
Μελέτησε για περίπου τρία χρόνια με τον Αλέκο Αι-
νιάν το ιδιαίτερο σύστημά του. Καθοριστική επίδραση 
στην εξέλιξή του υπήρξε η εξαετής μαθητεία του κοντά 
στον διάσημο μουσουργό και παιδαγωγό Γ. Α. Πα-
παΐωάννου (1982-1989), κοντά στον οποίο γνώρισε και 
τις σύγχρονες τεχνικές σύνθεσης: το δωδεκάφθογγο 
σύστημα (Ανέλιξης, 1985), μεταγενέστερες σειραϊκές 
τεχνικές, π.χ. σειρές Φιμπονάτσι («Έαρ Ανατέλλον», 
1986, «Ανακύκλωση», 1988), τη διτονικότητα («Λυκό-
φως», από τα «Τρία κομμάτια για πιάνο», 1986), καθώς 
και τη δυνατότητα μετασχηματισμού των θεματικών 
δεδομένων, από την τονικότητα στην ατονικότητα και 
στον δωδεκαφθογγισμό («Παραλλαγές και Φούγκα» 
σε θέμα του Γ. Κουρουπού, 1989). Από την άλλη πλευ-
ρά, η θητεία του στη βυζαντινή μουσική και στην «Αντί-
στιξη Παλεστρίνα» φανερώνεται στη «Λειτουργία» 
(1986, 1989), μεγάλο έργο για ορχήστρα εγχόρδων και 
Βυζαντινό χορό. Χαρακτηριστική «ελληνικότητα» 
ατμόσφαιρας και ρυθμών απαντάται και στο έργο του 
«Μακεδονία». Στο κλίμα της Εθνικής Σχολής κινείται 
το έργο του «Οι Γειτονιές του κόσμου», ένας κύκλος 12 
τραγουδιών, σε ποίηση Γ. Ρίτσου, για σοπράνο, μέτζο, 
βαρύτονο, χορωδία και ορχήστρα (2001), καθώς και οι 
«Ελληνικοί χοροί» για ορχήστρα (2000). Διακρίσεις:

– Διάκριση, στον διεθνή Διαγωνισμό 1988 Kucyna 
international competition με το έργο «Ερωτική Τριλο-
γία», ποίηση Κ. Παντελάκη για Βαρύτονο φλάουτο βιό-
λα. Ά  Εκτέλεση Boston University 24.9.88.

– Διάκριση στον διαγωνισμό σύνθεσης μουσικής 

Δωματίου στη μνήμη του Γ. Α. Παπαΐωάνου με το έρ-
γο «Οι δύο όψεις μιας διαδρομής».

– Απονομή της έδρας του Γ. Φυλακτόπουλου «λό-
γω της εξαίρετης παρουσίας του στο Κολλέγιο Αθη-
νών και της σταθερής, αδιάκοπης προσφοράς του, πέ-
ρα και πάνω από τις απαιτήσεις του διδακτικού έργου 
στην τάξη»

– Τιμήθηκε από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δή-
μου Αγίου Δημητρίου για την πολύχρονη και πολύτιμη 
προσφορά του στον Δήμο.

– Τιμήθηκε με την απονομή του Άγιου Σταυρού 
–Santa Cruz do Grau– από την Ιερά Σύνοδο Ορθοδό-
ξων Διασποράς και Ελλάδος και από την Ακαδημία Τέ-
χνης, Πολιτισμού και Ιστορίας της Βραζιλίας. 

– Δίδαξε στην Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή 
Σπετσών (1974-1976), στο Ωδείο του Πειραΐκού Συν-
δέσμου και στο Ωδείον Αθηνών. Από το 1981 διδάσκει 
στο Κολλέγιον Αθηνών και από το 1977 στο Ωδείο Αθή-
ναιον. Είναι καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού 
Ωδείου Αγίου Δημητρίου και του Ωδείου του Κολλε-
γίου Αθηνών.

– Διηύθυνε τη Χορωδία Πειραιώς (1976-1981) και τη 
Μεικτή Χορωδία του Δήμου Πειραιά (1986). Είναι μέ-
λος της Ενώσεως Ελλήνων Μουσουργών.

– Το 1999 εξεδόθη το 1ο τεύχος του έργου του «Η 
τέχνη της μουσικής και η τεχνική της», που πραγμα-
τεύεται τη συστηματική διδασκαλία της μουσικής ανά-
γνωσης και των ακουστικών, και το οποίο από τις αρ-
χές του 2002 κυκλοφορεί σε 2η έκδοση.

– Έχει γράψει έργα για Συμφωνική Ορχήστρα, Ορ-
χήστρα Δωματίου, Μουσική Δωματίου για πλήθος συν-
δυασμών, οργάνων και φωνών. Έργα για χορωδία, με 
συνοδεία και a capella, και έχει επεξεργασθεί πλήθος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ

Του Χρήστου Σιαπέρα
(Σχολικά έτη φοίτησης 1958-1959)

Φέτος συμπληρώνονται 80 χρόνια από την ίδρυση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Στα πλαίσια  
της επετείου αυτής εδόθη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022.  
Η συναυλία άρχισε με ένα νέο έργο του διακεκριμένου συνθέτη και συμμαθητή μας Δημήτρη Μηνακάκη  

με θέμα «Διαδρομές για συμφωνική ορχήστρα», ενώ της ορχήστρας ηγείτο ο καλλιτεχνικός της Διευθυντής 
Λουκάς Καρυτινός. Την παράσταση παρακολούθησαν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως 
Αποφοίτων της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου. Ο κος Μηνακάκης μάς μάγεψε με τη μουσική του και 
καταχειροκροτήθηκε από το πολυπληθές ακροατήριο που συγκινήθηκε από την υπέροχη αυτή συναυλία.
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χορωδιακών έργων παραδοσιακής μουσικής και Ελλή-
νων Συνθετών.

– Πολλοί μαθητές του είναι ήδη γνωστοί συνθέτες 
και σταδιοδρομούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξω-
τερικό (Ευρώπη, Η.Π.Α.) Σημαντικός αριθμός μαθη-
τών του σταδιοδρομούν ως μουσικοπαιδαγωγοί στη 
δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση.

– Πολλά έργα του έχουν εκτελεσθεί στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό (Η.Π.Α. Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, 
Ελβετία, Κύπρο, Αγγλία, Σουηδία, Βραζιλία και αλλού).

– Έργα του έχουν εκτελεσθεί από την Κρατική Ορ-
χήστρα Θεσσαλονίκης, από την Α.Σ.Ο.Ν., από τα έγ-
χορδα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, την Ορχή-
στρα εγχόρδων της Λυρικής Σκηνής, την Ορχήστρα 
εγχόρδων Dianapolis κ.ά.

– Πολλά χορωδιακά του έργα βρίσκονται στο ρε-
περτόριο πολλών ελληνικών και ξένων χορωδιών.

– Από το «Τρίο Κορυφώ» ηχογραφήθηκε το έργο 
του «Ανακύκλωση», για βιολί κλαρινέτο και πιάνο, και 
κυκλοφορεί σε CD. 

«Να τα πούμε, θεία; Θεία, να τα πούμε;»

Του Γιάννη Σ. Ιωαννίδη, ψυχολόγου
(Σχολικά έτη φοίτησης 1967-1971)

Στο καλαντάρι της ζωής μου, τα θολά αλλά ανεξίτη-
λα σημάδια του λυτρωτικού μου βιώματος επιστρέ-

φουν στα «όνειρά» μου, από τον δρόμο της ανάμνησης, 
για να μου θυμίσουν ότι στα παιδικά μου χρόνια τη δί-
ψα μου για το «γλυκό και το αληθινό» την έσβηνε η δρο-
σιά της ιερής μας παράδοσης: χρόνια δίσεκτα, μετακα-
τοχικά. Ήταν τότε που η ζωή άρχιζε να σιγοπρασινίζει, 
στον καρπερό κάμπο της Γαστούνης, και η ελπίδα πέ-
ταγε δεκαρίτσες στο «στερημένο» παιδομάνι, στον «κού-
τουπο», στα σκαλιά του «Αγίου Νικολάου». Τι χρόνια, 
τι χρώματα, τι μουσικές! Στα ανοιχτά της καρδιάς μου, 
το θέλημα του Θεού άρχιζε να ανοίγει πανιά…

«Μην Νοέμβριος, έχων ημέρας τριάντα. Τη δεκάτη 
τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη του αγίου Αποστόλου 
Φιλίππου…». Η πόρτα της μεγάλης γιορτής άνοιγε με 
τη «Μικρή Αποκριά», γιατί από την επόμενη μέρα θα 
άρχιζε, αχάραγο, η μικρή σαρακοστή, με τις σαράντα 
προεόρτιες Λειτουργίες που θα έκλειναν ταπεινά τα 
«βημόθυρά» τους, όταν θα άρχιζε ο Όρθρος των Χρι-

στουγέννων. Το μοσχολιβανισμένο λειτουργικό ρολόι, 
που χτυπάει, ακόμη, μέσα μου, μου φωνάζει ότι τα Χρι-
στούγεννα δεν… έρχονται ποτέ μόνα τους, όπως δια-
λαλεί από τα… Μέσα του ο ψηφιακός πολιτισμός μας, 
αλλά πηγαίνουμε εμείς σ’ Αυτά ακολουθώντας τον δρό-
μο του Αστέρα και των Ποιμένων. «Ξύπνα, Γιάννη. Ο 
Παππούλης σε περιμένει. Είναι μόνος του, δεν έχει ψάλ-
τη…» μου έλεγε κάθε πρωί η μάνα μου. Κι εγώ σηκω-
νόμουνα σιγά σιγά, έριχνα λίγο νερό στο πρόσωπό μου, 
την έπιανα απ’ το χέρι και, σιγοψέλνοντας στον δρόμο, 
«μάθαινα» τα «δύσκολα» λόγια του Σαρανταλείτουρ-
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γου που ήταν, «όρθρου βαθέως», το πρώτο Σχολείο της 
ζωής μου. Κι ύστερα τη εικοστή πρώτη, των «Εισοδείων 
της Θεοτόκου», οι καταβασίες «Χριστός γεννάται, δο-
ξάσατε…». Κι ύστερα πάλι, τη εικοστή έκτη, του Αγίου 
Στυλιανού, «Η παρθένος σήμερον τον προαιώνιον λό-
γον…». Κι εγώ, οχτώ χρόνων παιδάκι, «ψαχούλευα τα 
γράμματα, τα θεϊκά, με υπομονή ζητιάνου».

«Μην Δεκέμβριος, έχων ημέρας τριάκοντα μίαν…
Προφήτες, Προπάτορες, Άγιοι! Τη εικοστή τετάρτη του 
αυτού μηνός, των…αγίων καλάντων της ψυχής μας!» 
Στην προσφυγική γειτονιά του Σιδηροδρομικού Σταθ-
μού, ξύπνιοι από τα άγρια χαράματα της παραμονής, ο 
αδελφός μου ο Μπάμπης κι εγώ πυρώναμε στη στάχτη 
του σβησμένου μαγκαλιού τα παγωμένα χέρια μας και 
κάναμε τις τελευταίες πρόβες, σιγοψιθυρίζοντας τη με-
λωδία των καλάντων, όπως την είχαμε ακούσει από τον 
μεγάλο μας αδελφό, τον Μάκη, που «έπαιζε» στη Δη-
μοτική Φιλαρμονική. Χριστουγεννιάτικα κάλαντα: ο 
χαιρετισμός, η αναγγελία της γέννησης του Χριστού, 
το φιλοδώρημα, το κέρασμα και οι ευχές… «Καλημε-
ρά, καλησπερά, καλή σου μέρα αφέντη με την κυρά…». 
«Παιδιά, ο Γιαννάκης κι ο Λαμπάκης λένε τα κάλαντα 
όπως τα “παίζει” η μουσική», λέγανε τα γειτονόπουλά 
μας. Αλήθεια λέγανε. Δεν ήταν όμως παιδικός… εγωι-
σμός, ήτανε μεράκι. Όταν βγαίναμε με τον αδελφό μου, 
χωρίς τη συνοδεία του πατροπαράδοτου τριγώνου, για 
πούμε τα κάλαντα, ξέραμε από την αρχή πως τα «όχι» 
θα ήταν περισσότερα από τα «ναι», στη μονότονη ερώ-
τησής μας: «Να τα πούμε, θεία; Θεία, να τα πούμε;». 
Μια… «ικεσία», που «σκέπαζε», σαν φοβισμένη ηχώ, 
τη διατονική διάθεσή μας να ψάλλουμε, στους καθα-
ρούς ήχους του Θεού, στη χαρά της παράδοσης. Ήταν 
πέντε το πρωί. Ο Μπάμπης χτύπησε, φοβισμένα, την 
πόρτα. Το παράθυρο του πλίθινου σπιτιού ήταν μισά-
νοιχτο. Η γυάλινη λάμπα φώτιζε το προσωπάκι του ρο-
δοκόκκινου μωρού. Το καναρίνι στο κλουβί φούσκω-
νε τα πούπουλά του. Το ζυμάρι του χριστόψωμου έλα-
μπε αφράτο μέσα στον καθαρό σοφρά. Κι εμείς να ρω-

τάμε, μια σβηστά, μια δυνατά, την κυρα-Καλή: «Θεία, 
να τα πούμε; Να τα πούμε, θεία;» Τι να κάνει; Τι να μας 
πει…Σταύρωνε με το δάχτυλό της το στόμα της και, 
περπατώντας στα νύχια, έπαιρνε το μωρό στην αγκα-
λιά της, το φιλούσε γλυκά και του έλεγε στ’ αυτί: «Μη 
βγάλεις άχνα, θα μας ακούσουν τα παιδιά…» Κι όμως, 
τώρα που… ξαναγυρίζω στην πόρτα της κυρα-Καλής, 
βλέπω απ’ το μισάνοιχτο παράθυρο της ψυχής μου το 
εγγονάκι της να διώχνει με το χαμόγελό του το νταμά-
χι μας και να μας φωνάζει δυνατά: «Πέστε τα, πέστε τα». 
Με άλλα λόγια, όταν η αξιοπρέπεια των περήφανων 
ανθρώπων δοκιμάζεται από τη ρημάδα την ανέχεια των 
δύσκολων καιρών, τότε, ακόμη και τα κάλαντα ψά-
χνουν τη θέση τους στο «τυπικό» της μεγάλης γιορτής. 
Μιας γιορτής που η παράδοση θέλει τον οικογενειακό 
κουμπαρά να γεμίζει, από την ευδοκία του Ουρανού 
και την ελπίδα των ανθρώπων. Η δεκαετία του πενή-
ντα αγάπησε τα παιδιά. Μα πιο πολύ, αγάπησε τους γο-
νείς τους. Κι αυτό γιατί τους έβλεπε να μένουν νηστι-
κοί, για να χορτάσουν τα βλαστάρια τους. «Δώστε μας 
και τον κόκορα, δώστε και την κότα, δώστε μας και πέ-
ντε-έξι αυγά να πάμε σ’ άλλη πόρτα». Σπίτι-σπίτι, πόρ-
τα-πόρτα, φασούλι το φασούλι…Μικρασιατόπουλα και 
Γαστουνιοτόπουλα, αγόρια καλομοίρικα και κορίτσια 
καλορίζικα, «σπάγαμε» με τις φωνές μας τους… πά-
γους της «καχυποψίας», στις παγωμένες λακκούβες 
των χωματόδρομων του χωριού μας, ψέλνοντας, στη 
μητρική μας γλώσσα, «το μέλι τρών’ οι άρχοντες, το γά-
λα οι αφεντάδες…». 

Πέρασαν, από τότε, εξήντα ολόκληρα χρόνια. Στο 
«γιορτινό… δείπνο» του Χριστού και του φτωχού, δυο 
μεγάλα, αλλά ίδια κομμάτια, από το Χριστόψωμο της 
καλοσύνης, μοσχοβολάνε, πάνω στο τραπέζι, σουσά-
μι, κανέλλα και ανθόνερο. Κόψτε και φάτε. Πάνω τους 
είναι χαραγμένη η ωραιότητα της Εκκλησίας: Ο τίμιος 
Σταυρός! 

Καλά Χριστούγεννα! 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Επειδή πολλά μέλη της Ένωσης έστειλαν  
συνεργασίες πολυσέλιδες, που είναι πολύ  

δύσκολο να δημοσιευτούν στον περιορισμένο 
χώρο της εφημερίδας μας, σας παρακαλούμε  
να τηρείτε τον περιορισμό των 400 λέξεων  

που έχει οριστεί από την αρχή.

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ  

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΟΡΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ. ΤΟ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ  

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΩΣ ΝΑ  

ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ.  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) ΖΟΡΜΠΑΣ

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Του Γιώργη Χρ. Γιαννακόπουλου, Μουσικού-Συγγραφέα 
(Σχολικά έτη φοίτησης 1964-1970)

Στις αρχές του 2004, πήρα μια πρόσκληση από τον Σύλ-
λογο Καταφυγιωτών Πιερίας, να αναλάβω τη δισκογρα-
φία τοπικών Δημοτικών Τραγουδιών. Μου παρεδόθη 
υλικό περίπου 480 τραγουδιών διαφόρων κατηγοριών 
και άρχισα αμέσως την επεξεργασία, την επιλογή των 
τραγουδιών. Με τις οικονομικές δυνατότητες του Συλ-
λόγου καταφέραμε ύστερα από επίπονη εργασία, πέντε 
περίπου ετών, να δισκογραφήσουμε 32 τραγούδια. 

Μαζί με τα τραγούδια θεωρήσαμε σκόπιμο να συμπε-
ριλάβουμε και ένα ένθετο με στοιχεία διάφορα που αφο-
ρούσαν φυσικά το χωριό ΚΑΤΑΦΥΓΙ Πιερίας. Την υπο-
χρέωση αυτή είχαν αναλάβει ο τοπικός λαογράφος του 
Καταφυγίου, αείμνηστος φίλος και συνεργάτης στην επί-
πονη εργασία μας Νίκος Σόρμας, και το μέλος του Συλ-
λόγου Νικόλαος Κορδώνης, καθώς και άλλοι Καταφυ-
γιώτες. Εκεί βρέθηκα προ εκπλήξεως, αφού στο βιβλίο του 
τοπικού λαογράφου του καταφυγίου Νικολάου Σόρμα 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΠΟΗΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΕΡΙΩΝ-
ΚΟΖΑΝΗΣ (Εκδόσεις ΜΑΤΙ), βρήκα στοιχεία, τα οποία 
αφορούσαν τον Γεώργιο (Αλέξη) Ζορμπά, τον ήρωα του 
βιβλίου του Νίκου Καζαντζάκη, αλλά και της ομότιτλης 
κινηματογραφικής ταινίας 

Από το βιβλίο λοιπόν αυτό παραθέτω λεπτομερείς 
πληροφορίες αλλά και φωτογραφικό υλικό, που περιέ-
χονται στις σελίδες 277-292.   

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) ΖΟΡΜΠΑΣ

Ο Γεώργιος Ζορμπάς γεννήθηκε στο Καταφύγι Κοζά-
νης από γονείς Καταφυγιώτες το έτος 1865. Πατέρας 
του ήταν ο Φώτης Ζορμπάς και μητέρα του η Ευγενία 
το γένος Σπανού. Φέρεται εγγεγραμμένος μέχρι και 
σήμερα στα μητρώα Αρρένων της κοινότητας Κατα-
φυγίου υπ’ αύξοντα αριθμό 5, σύμφωνα με το ακριβές 
αντίγραφο του μητρώου Αρρένων της Κοινότητας με 
τα ονοματεπώνυμα των γεννηθέντων το έτος 1865.

Από το φημισμένο σχολείο του Καταφυγίου, που 

ήταν ο φάρος των γραμμάτων και η κοιτίδα του πολι-
τισμού όλης της περιοχής, απεφοίτησε και ο Γεώργιος 
Ζορμπάς με τις γνώσεις του Δημοτικού, κι ύστερα από 
την πρώτη εφηβεία πέρασε στο σκληρό επάγγελμα του 
υλοτόμου.

Δεν ακολούθησε τον πατέρα του Φώτη, που ήταν 
μεγάλος κτηνοτρόφος, μα ούτε θέλησε να σπουδάσει, 
όπως οι δυο άλλοι αδερφοί του, ο Γιάννης που ακολού-
θησε το επάγγελμα του γιατρού και ο Ξενοφώντας τη 
δημοσιογραφία, αλλά, όπως όλοι οι νέοι τότε, ακολού-
θησε την υλοτομία, που ήταν επικερδέστερο και πιο 
πολιτισμένο επάγγελμα από την κτηνοτροφία. Τον τρα-
βούσε εξάλλου το στοιχείο, που είχε ξεπηδήσει από τα 
βάθη της ψυχής του. Ήθελε να ταξιδεύει σε όλο τον κό-
σμο, να γνωρίσει τα έσχατα της γης, να ζήσει μέσα στην 
περιπέτεια. Ήταν πολύ νέος ακόμα, όταν στην οικογέ-
νειά του ξέσπασε μεγάλη συμφορά. Ξαφνικά πέθανε η 
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μητέρα του. Τα πρόβατα του πατέρα του είχαν προ-
σβληθεί από την ασθένεια της χλαπάτσας (δυστομία-
ση – νόσος του ήπατος) και χάθηκαν όλα. Ύστερα 
απ’ αυτή τη συμφορά ο πατέρας του ο Φώτης έφυγε για 
το Άγιο Όρος, όπου και καλογήρεψε με το όνομα Φι-
λάρετος. Αργότερα το έτος 1909, όπως μας αφηγήθη-
κε η αείμνηστη Γιούλα (Μαριγούλα) Καρινίκου-Μη-
τσοκάπα, συγγένισσα του Φώτη Ζορμπά, γύρισε στο 
Καταφύγι άρρωστος από υδρωπικία, κι έμεινε στη θυ-
γατέρα του Αικατερίνη που ήταν παντρεμένη με τον 
Αλκιβιάδη Καρανίκο (Πάποτη). Το χρονικό εκείνο διά-
στημα της αρρώστιας του πούλησε το σπίτι του στον 
συμπατριώτη του Γιάννη Δαδούκη και προς το τέλος 
του ίδιου έτους πέθανε στο Καταφύγι και τάφηκε στον 
νεκροταφειακό ναό Αγίου Δημητρίου.

Ο Φώτης Ζορμπάς είχε αποκτήσει τέσσερα παιδιά. 
Το πρώτο παιδί του, ο Γιάννης, γεννήθηκε στο Κατα-
φύγι το 1864, σπούδασε γιατρός και πήρε μέρος στον 
Μακεδονικό αγώνα του 1903-1909. Δεύτερο παιδί του 
ήταν ο Γεώργιος (Αλέξης) Ζορμπάς, που γεννήθηκε στο 
Καταφύγι το 1865. Τρίτο παιδί ο Ξενοφώντας, που γεν-
νήθηκε στο Καταφύγι το 1868 και σπούδασε δημοσιο-
γράφος. Τέταρτο παιδί η Αικατερίνη, που γεννήθηκε 
στο Καταφύγι το 1871 και παντρεύτηκε τον συμπα-
τριώτη της Αλκιβιάδη Καρανίκο (Πάποτη). Αυτή ήταν 
η οικογένεια του Φώτη Ζορμπά, μεγάλου κτηνοτρό-
φου και οικονομικά ανεξάρτητου.

Μετά την ολοκληρωτική καταστροφή της οικογέ-
νειάς του, ο Γεώργιος Ζορμπάς δεν έχασε καιρό. Νέος 
ακόμα μόλις 22 χρόνων, μελαμψός, με ωραία χαρακτη-
ριστικά, μαύρα με επιμελημένη χωρίστρα και στριφτό 
μουστάκι, όπως το απαιτούσε τότε η μόδα, έφυγε από 
το Καταφύγι οριστικά παίρνοντας τον δρόμο για μια 
καινούργια τύχη. Θυμήθηκε τους συμπατριώτες τους 
υλοτόμους που είχαν παντρευτεί στα χωριά της Χαλ-
κιδικής που αποκαλούνταν Μαντεμοχώρια (Ταξιάρ-
χης-Ιερισσός-Βαρβάρα-Μαραθούσα-Μεγάλη Παναγιά-
Παλαιοχώρι-Νεοχώρι- Σταύρος-Στρατονίκη) και μάλι-
στα είχαν πετύχει καλύτερους όρους ζωής. Φτάνοντας 
στο χωριό Ίσβορος, το σημερινό Στρατώνι Χαλκιδικής, 
μπήκε αμέσως στη δούλεψη του Επιχειρηματία Γιάννη 
Καλκούνη από την Κάρυστο, σε ένα από τα μεταλλεία 
του στη θέση Μαντέμ Λάκκο.

Ορισμένοι επιχείρησαν να ιστορήσουν σε διάφορα τη-
λεοπτικά κανάλια, εφημερίδες και περιοδικά τη ζωή του, 
χωρίς βέβαια να γνωρίζουν ή να προσεγγίζουν την πραγ-
ματικότητα. Όμως έφτασε πια ο καιρός να γνωρίσουμε 
την πραγματική ιστορία της ζωής και την καταγωγή του, 
όπως μας την αφηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια το 1983 
η τελευταία στη ζωή κόρη του Ζορμπά, Φιλιώ, και όπως, 

τελικά, ανακαλύψαμε και εμείς ξεφυλλίζοντας τα μητρώα 
Αρρένων της κοινότητας Καταφυγίου.

Έτσι λοιπόν με όλο το δίκιο η Φιλιώ, το έτος 1983, 
που ζούσε τότε στον Κάλαμο Αττικής μόνη, χήρα, χω-
ρίς σπίτι, χωρίς παιδιά, χωρίς σύνταξη, χωρίς κανένα 
δικό της, με παράπονο μας διηγήθηκε το πλούσιο έρ-
γο του πατέρα της και το παλιό οικογενειακό τους με-
γαλείο, αρχίζοντας:

«Ο πατέρας μου, που τώρα τελευταία ακούω να τον 
κατηγορούν ως άστατο, ήταν ένας πολύ καλός οικογε-
νειάρχης, καλός πατέρας και υπέροχος άνθρωπος. Εμάς 
σαν παιδιά του μας πρόσεχε πάρα πολύ και βρισκόταν πά-
ντα κοντά μας. Ποτέ, μα ποτέ, δεν μας κακομίλησε, μας 
έπαιρνε στην αγκαλιά του, μας χάιδευε, μας μιλούσε με 
πάθος πατρικό και μας τραγουδούσε πάντα, και όπου κι 
αν πήγαινε, μας έπαιρνε μαζί του. Όταν πέθανε η μάνα 
μου, μας μαγείρευε και δούλευε από το πρωί ως το βράδυ 
ασταμάτητα. Δεν αντέχω άλλο να ακούω κακολογίες για 
τον πατέρα μου. Το όνομά του ήταν Γεώργιος Ζορμπάς. 
Αυτό το επίθετο το πήρε όταν η οικογένεια του προπάπ-
που μου, κυνηγημένη από τους Τούρκους, κατέφυγε στο 
βουνό Πιέρια μαζί με πολλές άλλες Καταφυγιώτικες οι-
κογένειες που στην αρχή ζούσαν σε ξύλινες καλύβες. 

»Αυτό το χωριό λόγω καταφυγής το ονόμασαν ΚΑ-
ΤΑΦΥΓΙΟ, το φτιάξανε με το Ζορμπαλίκι, δηλαδή με το 
έτσι θέλω, με την παλικαριά, και για τούτο ο παππούς 
μου πήρε το επίθετο ΖΟΡΜΠΑΣ.

»Σ’ αυτό το χωριό γεννήθηκε ο πατέρας μου. Τη μά-
να μου τη γνώρισε στο Μαντέμ Λάκκο ή Ίσβορο (το ση-
μερινό Στρατώνι Χαλκιδικής). Την έκλεψε και παντρεύ-
τηκαν κρυφά. Ο πατέρας της μάνας μου, ο Γιάννης Καλ-
κούνης από την Κάρυστο, δεν ήθελε να παντρέψει την 
κόρη του γιατί, όπως έλεγε, ήθελε να μορφώσει τα κορί-
τσια του, την Ελένη, δηλαδή τη μάνα μου, τη Μαριγώ 
και την Τερψιθέα. Όμως ο πατέρας μου αγάπησε παρά-
φορα την Ελένη, καθώς τον είχε ο παππούς μου ο Γιάν-
νης στη δούλεψή του. Την έκλεψε λοιπόν από τον Ίσβο-
ρο, όπου είχε το αρχοντικό του ο παππούς μου ο Γιάννης, 
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και την παντρεύτηκε στο Παλαιοχώρι. Εκεί έκαναν δύο 
παιδιά, τον Ανδρέα και τον Γιάννη.

Ύστερα, αφού ο πατέρας μου βάφτισε το δεύτερο παι-
δί του, τον Γιάννη, προς τιμήν του ονόματος του παππού 
μου Γιάννη, συμφιλιώθηκαν και ο πατέρας μου ξαναγύ-
ρισε στη δουλειά του στον Ίσβορο. 

Η μάνα μου έκανε δώδεκα παιδιά, τα τρία τής πέθα-
ναν μωρά, έκανε και δύο αποβολές. Τα υπόλοιπα εφτά 
μάς άφησε ορφανά, αρρώστησε και πέθανε. Τη θυμάμαι 
πολύ καλά· ήταν λεβεντογυναίκα. Το σπίτι μας ήταν με-
γάλο και αρχοντικό. Είχαμε υπηρέτριες, νταντάδες και 
φύλακα του σπιτιού έναν οπλισμένο φουστανελά. Όλοι 
αυτοί πληρώνονταν από τον πατέρα μου. Η μάνα μου πέ-
θανε το 1909 από γυναικολογικά, ο πατέρας μου τότε 
ήταν 44 χρονών κι ύστερα πήγαμε στο χωριό της μαμής 
της μάνας μου μαζί με μία υπηρέτρια που είχαμε ακόμα.

Μετά από έναν χρόνο ο πατέρας μου πήγε στο Άγιον 
Όρος για υλοτομική εργασία αλλά ξαναγύρισε το 1911 
και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη. Λίγο αργότερα μετακο-
μίσαμε στο Λευτεροχώρι (τη σημερινή Μεθώνη Πιερίας), 
όπου έμενε ο Γιάννης, ο γιατρός αδερφός του πατέρα 
μου. Μείναμε στο Λευτεροχώρι δύο χρόνια, ύστερα πή-
γαμε στην Κερατιά της Καλαμάτας. Εκεί ο πατέρας μου 
γνώρισε τον Καζαντζάκη.

Το 1917 πήγαμε στη Μάνη, όπου ο πατέρας μου με τον 
Καζαντζάκη άνοιξαν μεταλλείο στην Καλογραία. Δεν 
υπήρχε άλλο σπίτι σ’ αυτό το μέρος παρά μόνο το δικό μας. 
Μία μέρα έφτασαν στο σπίτι μας η Γαλάτεια Καζαντζάκη 
με την Κοτοπούλη και την Εύα Σικελιανού. Κάθισαν λίγες 
μέρες και ύστερα έφυγαν, και μαζί τους πήραν και την 
αδερφή μου την Αναστασία στην Αθήνα. Εκεί η Αναστα-
σία παντρεύτηκε τον αδερφό της Γαλάτειας, τον Ροδάμαν-
θο Αλεξίου, κι έτσι συγγενέψαμε μαζί τους. Ο Καζαντζά-
κης και ο Σικελιανός κάθισαν μαζί μας περίπου έξι μήνες.

Ο πατέρας μου δούλευε πολύ, ήταν πάντα χαρούμε-
νος, χόρευε, τραγουδούσε και έπαιζε τον ταμπουρά. Τρέ-
λες δεν έκανε, ήταν καλός, λογικός, ξύπνιος και πολύ 
σωστός. Στη δουλειά του ήταν έμπειρος και μας χάριζε 
τα πάντα, ό,τι θέλαμε το είχαμε. Επίσης ήταν πολύ στορ-
γικός πατέρας. Όταν γύριζε το βράδυ από τη δουλειά του 
σκόρπιζε χαρά και αγάπη σε όλα τα παιδιά του. Ύστερα 
έπαιρνε τον ταμπουρά του του κι άρχιζε να τον παίζει 
και να τραγουδά. Εμάς πάντα μας έλεγε, χορέψτε, τρα-
γουδήστε, χαρείτε, ο πατέρας σας είναι εδώ.

Το 1919 με κρατική αποστολή πήγε μαζί με τον Κα-
ζαντζάκη στη Ρωσία για τους εκεί Έλληνες πρόσφυγες, 
ενώ το 1920 έφυγε για τη Σερβία, γιατί εκεί είχε καλά 
μεταλλεία. Εμείς είχαμε μεγαλώσει πια, μέναμε στην Κε-
ρατιά της Καλαμάτας και ο πατέρας μου πηγαινοερχό-
ταν. Τότε παντρέψαμε την αδερφή μου Ανδρονίκη με τον 

Κεχάεφ ή Κεχαγιά στην Καλαμάτα, όπου εκεί με τον 
άντρα της άνοιξαν φωτογραφείο.

Το 1924 ο πατέρας μου κατέβηκε από τη Σερβία στην 
Αθήνα. Ήθελε να με πάρει μαζί του, ανέβηκα από την 
Καλαμάτα στην Αθήνα, αλλά δεν τον πρόλαβα γιατί εί-
χε φύγει και πάλι στη Σερβία Τότε αναγκάστηκα να μεί-
νω στο σπίτι της αδερφής μου Αναστασίας, στο Κολω-
νάκι. Ύστερα από λίγο άνοιξα με μία φίλη μου ένα μαγα-
ζί καπέλων στην Πατησίων και εργάστηκα σε αυτό μέ-
χρι που κηρύχθηκε ο πόλεμος το 1940.

Στο μεταξύ το 1927 έρχεται πάλι ο πατέρας μου στην 
Αθήνα. Μου ζήτησε να πάω μαζί του στη Σερβία, όμως 
δεν μπορούσα να πάω γιατί είχα το μαγαζί. Τότε μου εί-
πε να πάω στην Καλαμάτα, να φέρω τη μικρή αδερφή 
μου Κατίνα που είχε μεγαλώσει και μόλις είχε τελειώσει 
το δημοτικό. Την πήρε μαζί του στη Σερβία. Εκεί σπού-
δασε την αδερφή μου και ύστερα την πάντρεψε με έναν 
ωραίο νέο, τον Νικόλαο Ιάντες (Γιάντες). Έτσι έμειναν οι 
δυο τους εκεί, αλλά ο πατέρας μου στα Σκόπια και η 
αδερφή μου στο Βελιγράδι.

Το 1935 αρρώστησα και μετακόμισα στα Κιούρκα και 
όταν έγινα καλά, ξαναγύρισα στο μαγαζί στην Αθήνα. 
Το 1940 που κηρύχθηκε ο πόλεμος ξαναπήγα στα Κιούρ-
κα και εκεί, το 1948, παντρεύτηκα με συνοικέσιο τον Βα-
σίλη Μπαλάσκα, έναν ξένο από τη Λιβαδειά. Το επάγ-
γελμά του σαμαράς. Η οικογένειά μου δεν τον ήθελε αυ-
τόν τον γάμο. Το 1942 πέθανε ο πατέρας μου στα Σκό-
πια. Δεν είχα τότε καμία επαφή μαζί του· ό,τι μάθαινα 
για αυτόν το μάθαινα από την αδερφή μου την Κατίνα.



Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής και του Εκκλησιαστικού Λυκείου Κορίνθου 21

Από τα Κιούρκα ήρθα με τον άντρα μου στον Κάλα-
μο Αττικής. Ο άντρας μου πέθανε το 1972 και από τότε 
είμαι πάντα μόνη μου, χωρίς παιδιά, χωρίς σπίτι, χωρίς 
σύνταξη και χωρίς κανένα δικό μου. Οι δικοί μου έχουν 
πεθάνει όλοι. Είμαι ο μόνος άνθρωπος της οικογένειας 
Ζορμπά». Εδώ τελείωσε την αφήγησή της η Φιλιώ, η 
τελευταία στη ζωή κόρη του Ζορμπά.

Ο Ζορμπάς είχε βρει φυσικά εκείνο που ήθελε και 
ζητούσε, να αγοράσει, δηλαδή ένα μεταλλείο της πε-
ριοχής με πλούσιο μετάλλευμα.

Το χρονικό εκείνο διάστημα ο πρώτος του ξάδερ-
φος Αστέριος Ζορμπάς (1874 1957) ήταν μέτοχος σε μία 
γερμανική εταιρεία (freder group), στα μεταλλεία του 
νομού Κιλκίς, και ασχολούνταν με την πράσινη πέτρα 
που βρισκόταν στη θέση Μαύρο Δέντρο και ανάμεσα 
στα χωριά Φανός και Κούπα (παραμεθόριος περιοχή). 
Η πράσινη πέτρα είναι ο σιδηροπυρίτης (μολυβδένιουμ) 
δυσεύρετο, σκληρό μέταλλο και απαραίτητο για την 
κατασκευή οβίδων πυροβολικού. 

Οι δυο ξάδερφοι έκαναν τακτικές συναντήσεις και τό-
τε ο Γεώργιος Ζορμπάς, που είχε ανακαλύψει ένα πλού-
σιο μεταλλείο κοντά στα Σκόπια, του εξήγησε τον πλού-
το του μεταλλείου και του ζήτησε χρήματα να το αγορά-
σει. Χωρίς καθυστέρηση ο ξάδερφός του Στέργιος Ζορ-
μπάς τον χρηματοδότησε με χίλιες χρυσές λίρες Αγγλίας 
και ο Γεώργιος Ζορμπάς αγόρασε το πλούσιο μεταλλείο. 

Αγοράζοντας το μεταλλείο, ο Ζορμπάς άρχισε αμέ-
σως την εκμετάλλευσή του και ο πλούτος του μεταλ-
λείου ξεπέρασε τις προσδοκίες του. Σε λίγο χρονικό 
διάστημα ο Ζορμπάς αισθάνθηκε οικονομικά ανεξάρ-
τητος, αλλά επειδή είχε μείνει μόνος του και στην τρί-
τη πια ηλικία, αποφάσισε και πήρε μία Σέρβα, συζού-
σαν βέβαια, τη Λιούμπα-Αγάπη.

Εκείνο το διάστημα ο Καζαντζάκης βρισκόταν στο 
Βερολίνο και ο Ζορμπάς, που δεν τον είχε ξεχάσει, θέ-
λησε να τον πάρει μαζί του στο μεταλλείο και αμέσως 
του έκανε το γνωστό σε πολλούς τηλεγράφημα.

«Ευρών πράσινη Ωραιοτάτην Πέτραν – έλθετε αμέ-
σως. Ζορμπάς.»

Μόλις πήρε το τηλεγράφημα ο Καζαντζάκης αισθάν-
θηκε αμέριστη αγάπη και εκτίμηση για τον φίλο του 
τον Ζορμπά, μα δεν ήταν δυνατόν να πάει κοντά του. 
Είχε ανοίξει και αυτός το «πνευματικό του μεταλλείο» 
και έτσι οι δύο άντρες δεν συναντήθηκαν ποτέ.

Όμως, δυστυχώς για τον Ζορμπά, τον Απρίλη του 
1941 οι Γερμανοί κατέλαβαν τη Σερβία και επιτάξανε 
όλα τα μεταλλεία, ασφαλώς και το πλούσιο μεταλλείο 
του Ζορμπά, αυτό το δημιουργικό του έργο που με τό-
σους κόπους και θυσίες είχε πετύχει. Έτσι έσβησαν όλα 
με μία από μπροστά του. Η ηλικία του τότε ήταν προ-

χωρημένη και άλλη διέξοδος για αυτόν δεν υπήρχε. Οι 
μόχθοι του είχαν χαθεί οριστικά, τα όνειρα και τις ελ-
πίδες τα είχε παρασύρει η φοβερή δίνη της Κατοχής. 
Άλλο δεν βάσταξε πια, και ένα απόγευμα του 1942, στα 
77 χρόνια του (1865-1942) κι ενώ έβλεπε από το παρά-
θυρο του σπιτιού του το μεταλλείο που το λεηλατού-
σαν στην κυριολεξία οι Γερμανοί, έβγαλε έναν βαθύ 
αναστεναγμό και μία μεγάλη κραυγή πόνου και πέθα-
νε όρθιος από τον μεγάλο του καημό.

Αργότερα ο Καζαντζάκης γύρισε στην Ελλάδα, διά-
λεξε το νησί της Αίγινας κι εκεί έγραψε το βιβλίο προς 
τιμή του φίλου του Ζορμπά με αρχικό τίτλο Γεώργιος 
Ζορμπάς. Τελειώνοντας το χειρόγραφο έδωσε το αντί-
γραφο στον μεγάλο γιο του Ζορμπά, τον Ανδρέα, τι-
μής ένεκεν να το διαβάσει πρώτος, που τότε έφερε τον 
βαθμό του στρατηγού και υπηρετούσε στο Γενικό Επι-
τελείο Στρατού στην Αθήνα

Μόλις ο στρατηγός διάβασε το χειρόγραφο, ενα-
ντιώθηκε κατά του Καζαντζάκη για το σύγγραμμά του, 
που όχι μόνο δεν έγραφε αλήθειες για τον πατέρα του, 
αλλά αντίθετα διέσυρε το όνομά του ως μέθυσο, διε-
φθαρμένο, γυναικά. Ακόμα διέσυρε και το όνομα του 
θείου του γιατρού Γιάννη Ζορμπά, ως μπακάλη μαυρα-
γορίτη. Χωρίς καθυστέρηση επέστρεψε το χειρόγραφο 
ως απαράδεκτο και υπέβαλε μήνυση κατά του Καζαν-
τζάκη για συκοφαντία. Όμως ο στρατηγός έκανε ένα 
ασυγχώρητο λάθος. Δεν κράτησε το χειρόγραφο ως 
απόδειξη με αποτέλεσμα να χάσει τη δίκη.

Ο δικηγόρος του Καζαντζάκη, αφού ο στρατηγός 
δεν είχε καμιά απόδειξη ενοχοποιητική στα χέρια του, 
τον συμβούλεψε να αλλάξει τον τίτλο του βιβλίου και 
από Γεώργιος Ζορμπάς να προσθέσει κάποιο άλλο όνο-
μα. Πράγματι ο Καζαντζάκης άλλαξε τον τίτλο και από 
Γεώργιος Ζορμπάς τιτλοφόρησε το βιβλίο του Αλέξης 
Ζορμπάς.

Μ’ αυτόν τον τρόπο ο Γεώργιος (Αλέξης) Ζορμπάς 
με το ομώνυμο βιβλίο του Καζαντζάκη και την κινημα-
τογραφική ταινία «Ζορμπάς ο Έλληνας», που σκηνο-
θέτησε ο Μιχάλης Κακογιάννης και που τον ρόλο του 
υποδύθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός Άντονι Κουίν, έγι-
νε θρύλος στον διεθνή ορίζοντα. 

Τα παιδιά του Ζορμπά ήταν στη ζωή σύνολο επτά: 
Ανδρέας, Βαγγέλης, Μανώλης, Αναστασία, Ανδρονί-
κη, Φιλιώ και Κατίνα.

Μια άλλη γραπτή απόδειξη για την καταγωγή του 
Ζορμπά παρέχει και η συγγραφέας Έλλη Αλεξίου (συ-
μπεθέρα του Ζορμπά), στέλνοντας τη γραπτή μαρτυ-
ρία της στον τότε Πρόεδρο της Μορφωτικής Ένωσης 
Καταφυγιωτών (Μ.Ε.Κ) Κατερίνης Μενέλαο Τσίκρα. 




22 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής και του Εκκλησιαστικού Λυκείου Κορίνθου

Το βιβλίο ξεκινά με συγκι-
νητική αφιέρωση του συγ-
γραφέα «στη μακαριστή 
ευσεβεστάτη χριστιανή και 
αρχοντική στους τρόπους 
ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΤΑΛΟΥ, 
δεποτομήτορα, ως ευχαρι-
στήριο διά τους με πολλή 
θυσία κόπους της προς 
ανάδειξη του υιού της εις 
ενάρετο και δραστήριο 
ποιμένα της Εκκλησίας της 
Κορίνθου κ.κ. Διονύσιον».

Ο Σεβασμιώτατος κ. 
Διονύσιος, αισθανόμενος την Ποιμαντική του ευθύνη 
για τον Κορινθιακό λαό και επιθυμώντας να προσφέρει 
ένα ψυχωφελές έργο στην Εκκλησία της Κορίνθου με 
τη συμπλήρωση 15ετίας από την εκλογή και την εγκα-
τάστασή του, ζήτησε από τον συγγραφέα του, πανεπι-
στημιακό Καθηγητή και Μητροπολίτη Γόρτυνος και 
Μεγαλοπόλεως, και έλαβε την άδεια να το επανεκδώ-
σει σε δεύτερη έκδοση «ιδία δαπάνη» και να το διανεί-
μει δωρεάν στους πιστούς «προς μελέτη, φωτισμό και 
αγιασμό στις κρίσιμες ώρες που διέρχεται ο κόσμος και η 
πατρίδα μας, ευχόμενος ειρηναία την αφομοίωση και τον 
εξ αυτού ευαγγελισμό με ζωή αγία». Η έκδοση αυτή γί-
νεται και εις μνημόσυνον αιώνιον του Μακαριστού συγ-
γραφέα Ιερεμίου του Αρχιερέως και των γονέων αυτού.

Ο Σεβασμιώτατος είχε την ευγενή καλοσύνη να το 
διανείμει και στο Δ.Σ. της Ένωσής μας για ανάγνωση 
πνευματική και γι’ αυτό τον ευχαριστούμε πολύ.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα βιβλικό ανάγνωσμα, απλό 
και χρήσιμο «ιδιαίτερα για τους σπουδαστές της Ιεράς 
Επιστήμης και τους θεολογούντες γενικά». Περιλαμβά-
νει μια σύντομη εισαγωγή στην Παλαιά και Καινή Διαθή-
κη, γραμμένη με εύληπτο τρόπο, που αποτελούσε και ύλη 
διδασκαλίας για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπι-
στημίου και είχε τύχει ευμενούς υποδοχής. Αρχικά, κά-
νει λόγο για την προέλευση των όρων «Παλαιά» και «Και-

νή» Διαθήκη, τη φύση, την ερμηνεία και την αυθεντία της 
Αγίας Γραφής. Στη συνέχεια, αναφέρεται στο περιεχόμε-
νο καθενός βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης, εξετάζοντας 
τον συνθετικό χαρακτήρα τους, και συσχετίζει πρόσω-
πα και γεγονότα της Π.Δ. με αναλογίες προς την Καινή. 
Για παράδειγμα, η διάβαση της Ερυθράς από τους Ισραη-
λίτες συσχετίζεται με το χριστιανικό Βάπτισμα, ο Ιησούς 
με τον Μωυσή, το μάννα και ύδωρ με τη Θεία Ευχαρι-
στία, κλπ. Στο τέλος κάθε βιβλίου αναφέρονται οι αντί-
στοιχες ερμηνευτικές και λοιπές εργασίες των εκκλησια-
στικών πατέρων και συγγραφέων. Τελειώνει με τη γλώσ-
σα με την οποία παραδόθηκε η Π.Δ., τις μεταφράσεις που 
έγιναν και τα απόκρυφα βιβλία. 

Και για τα βιβλία της Κ.Δ. γίνεται σύντομη αναφορά 
στο περιεχόμενό τους, αρχίζοντας από τα τέσσερα Ευαγ-
γέλια και τις Πράξεις των Αποστόλων, τις επιστολές των 
Απ. Παύλου, Πέτρου και Ιούδα και, τέλος, την Αποκά-
λυψη του Ιωάννου.

Το Β΄ μέρος του Βιβλίου αναφέρεται στο περιεχόμε-
νο των δύο Επιστολών του Παύλου Προς Κορινθίους. 
Και στις δύο Επιστολές παρατίθεται το Κείμενο, η Με-
τάφραση και τα Σχόλια, όπου είναι απαραίτητα. Το πε-
ριεχόμενο της Ά  Επιστολής αναφέρεται στις διασπάσεις 
μέσα στην Εκκλησία, στα αμαρτήματα στην κοινότητα, 
τα θέματα του γάμου, των ειδωλοθύτων, στα δώρα του 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΕΜΙΟΥ (ΦΟΥΝΤΑ) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ (+2021)
ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Έκδοσις Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου
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H θέση που παίρνει ο άνθρωπος μπροστά στο μεγάλο θέ-
μα του θανάτου είναι βασική για τις αντιλήψεις του, την 
κοσμοθεωρία και τη βιοθεωρία του. Ιδιαίτερα όταν αυ-
τός ο άνθρωπος είναι ο ποιητής Σολωμός, που σύμφωνα 
με τον λόγο του Παλαμά «θα περάσουν τα χρόνια και οι 
καιροί και η Μούσα θα χτίσει στην Ελλάδα ναούς και λει-
τουργούς θα βρει αγνότερους, πιο άξιους, πιο ξακουστούς, 
κι ακόμα ο Σολωμός θα στέκεται στην κορυφή, ζωντανή 
πηγή για τη νεότερη ποίηση (Κ. Παλαμάς: Σολωμός, η 
ζωή και το έργο του, πρόλογος εκδ. Μαρασλή).

Εντύπωση προξενεί ότι ένα πλήθος από τα ποιήμα-
τα του Σολωμού είναι αφιερωμένα στο θέμα του θανά-
του. Αυτό σημαίνει ότι ο ποιητής είχε μια έντονη ευαι-
σθησία σ’ αυτό το σημείο και ένιωθε πολύ βαθιά τον 
πόνο που εκφράζει ο θάνατος. Στην Τρελή μάνα μάς δί-
νει ο ίδιος ανάγλυφα όλο τον βαθύ και αμέτρητο πόνο 
που σκίζει τα σπλάχνα της για τον χαμό των δύο παι-
διών της. 

Νιώθει μέσα του ο Σολωμός όλη τη χαρά της ζωής 
και τη φρίκη του θανάτου. Στο ποίημα Εις Μοναχήν 
ένας άγγελος λέει: «Φριχτή ̓ ναι η ώρα που ο άνθρωπος 
βαριά ψυχομαχά». Στο πολύ γνωστό και υπέροχο από-
σπασμα του Λάμπρου η ημέρα της Λαμπρής κλείνει την 
πρώτη στροφή με τον στίχο: «Γλυκιά η ζωή κι ο θάνα-
τος μαυρίλα». Κι είναι γλυκιά ιδιαίτερα όταν η φύση γύ-
ρω μας καλεί στη ζωή, όπως στους Ελεύθερους Πολιορ-
κημένους (Σχεδίασμα Β )́: 

«Μάγεμα η φύσις κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη
Η μαύρη πέτρα ολόχρυση και το ξερό χορτάρι
Με χίλιες βρύσες χύνεται με χίλιες γλώσσες κραίνει
Όποιος πεθαίνει σήμερα, χίλιες φορές πεθαίνει».

Όμως, όσο πικρός κι αν είναι ο θάνατος, είναι κοινή 
μοίρα όλων των ανθρώπων. Ο Θεός

«Μες στα κρυφά της γνώσης του 
Τη χτίση εμελετούσε 
Για να ν̓αι του λιγόζωου
Ανθρώπου η κατοικία». (ποίημα Εις Μοναχήν)
Μπορεί να ασχολείται ο άνθρωπος με χίλια δυο 

πράγματα εδώ στη γη που τα κρίνουν οι άλλοι ή τα νο-
μίζει ο ίδιος σπουδαία και σημαντικά, αλλά

«Όλα ονείρατα στον κόσμο
Ναι, κι ο θάνατος τα λύνει». (Εις Μοναχήν)
Ποια όμως η ουσία του θανάτου; Είναι ένα επεισό-

διο στη ζωή μας χωρίς σημασία; Είναι η λύτρωση από 
τους πόνους και η αρχή μιας σίγουρης μακαριότητας; 
Στον Ύμνον εις την Ελευθερίαν γράφει για τη μάχη της 
Τριπολιτσάς:

«Α, τι νύχτα κι εκείνη
Που την τρέμει ο λογισμός 
Άλλος ύπνος δεν εγένη
Πάρεξ θάνατου πικρός».
Και στον θάνατο του λόρδου Μπάιρον προπέμπει 

τον νεκρό φιλέλληνα:
«Σύρε, Μπάιρον, στο καλό
Ύπνος έξαφνα σε πήρε
Που δεν έχει ξυπνημό».
Αυτοί οι χαρακτηρισμοί μάς θυμίζουν τόσο πολύ τις 

χριστιανικές εκφράσεις «κεκοιμημένος» και «εκοιμήθη 
εν Κυρίω».

Στον θάνατο βρίσκεται ο κόσμος των πνευμάτων, 
όπου καθένας, ανάλογα με τη ζωή και τα έργα του, θα 
βρει την ανταμοιβή του. Για τον δίκαιο είναι ο ουρανός 

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ

Του Γιώργου Φωτόπουλου, Θεολόγου 
(Σχολικά έτη φοίτησης 1953-1960)

Αγ. Πνεύματος και της Ανάστασης των νεκρών. Στη Β΄ 
Επιστολή γίνεται μια αναδρομή στο παρελθόν και ανα-
φέρονται στα θέματα της διακονίας του, στη συλλογή 
χρημάτων για την Ιερουσαλήμ και στην υπεράσπιση του 
αποστολικού αξιώματος έναντι των αντιπάλων.

Ευχαριστούμε τον Σεβασμιώτατο για το πολύτιμο 

δώρο του. Του ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και μακροη-
μέρευση και τον διαβεβαιώνουμε ότι στις προσευχές μας 
θα μνημονεύουμε τη σεπτή «δεσποτομήτορα» Ασπασία 
και τον Μακαριστό Μητροπολίτη Γόρτυνος Ιερεμία. 

Μ.Π.Κ.
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«εις τον θάνατον του Λόρδου 
Μπάιρον στρ., 118» ο Παράδεισος: 

«Γλυκό ’ναι της Παράδεισος
Να μελετάς τα κάλλη». (Εις Μο-

ναχήν)
Για τον άδικο η Κόλαση. Μας 

μιλάει γι’ αυτήν ο Λάμπρος με συ-
γκλονισμό:

«Κόλαση την πιστεύω / κι όλη 
φλογοβολά στα σωθικά μας».

Κι έρχεται η Ανάσταση. Στον 
Λάμπρο μιλά καθαρά για τον Χρι-
στό, που αναστήθηκε αφού κατέ-
βηκε στον Άδη για να ελευθερώσει 
τους νεκρούς:

«Όταν η Πύλη ακούστηκε να 
σπάει

Τι χλαλοή στου κάτω κόσμου εγίνη!
Χαίρεται μόνο η άβυσσο κι ασπρίζει
Ο πειρασμός του Λυτρωτή σφυρίζει».
Την Ανάσαση του Χριστού ακολουθεί η ανάσταση 

του ανθρώπου για την τελική κρίση:
«Θα ξυπνήσει την ύστατη μέρα
Εις τον κόσμον ομπρός να κριθεί» (Φαρμακωμένη).
Δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για τη μέρα της Δεύ-

τερης Παρουσίας. Ο θάνατος είναι ύπνος και θα μας 
ξυπνήσει απ’ αυτόν η φάλαγγα του Αρχάγγελου. Θα 
έλθει ο Κύριος «εν δόξη», «αποδούναι εκάστω κατά τα 
έργα αυτού»:

«βλέπεις τούτους τους τάφους; 
Καμιά μέρα εδώ μέσα και συ θα κοιμάσαι
Έως ότου από ψηλά θέλει βουίσει
Η σάλπιγγα η στερνή να σε ξυπνήσει» (Λάμπρος).
Ο θάνατος κοινή, πικρή μοίρα των ανθρώπων. Αν 

και είμαστε προσωρινοί σ’ αυτή τη γη και το ξέρουμε, 
όμως είναι αδύνατο να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι μια 
μέρα θα φύγουμε. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις∙ εκεί-
νοι που επιζητούν τον θάνατο. Μερικοί το είπαν αυτό 
ηρωισμό. Άλλοι το χαρακτήρισαν φυγή.

Ο Σολωμός μιλάει γι’ αυτό σε ένα από τα πιο όμορ-
φα και πιο γνωστά ποιήματα, τη Φαρμακωμένη. Επει-
δή η κόρη είναι θύμα συκοφαντίας, μιλάει με συμπά-
θεια και φυλάει τον σκληρό λόγο για τον κόσμο, που 
είναι ο ηθικός αυτουργός. Δεν παραλείπει όμως να χα-
ρακτηρίσει την πράξη και να την καταδικάσει με το 
στόμα της ίδιας της Φαρμακωμένης, που τη μέρα της 
κρίσεως ομολογεί με συντριβή το σφάλμα της:

«Κοίτα μες στα σπλάχνα μου, Πλάστη
Τα φαρμάκωσ’ αλήθεια, η πικρή
Και μου βγήκε οχ το νου μου, Πατέρα

Που πλασμένα μού τα χ̓εις Εσύ».
Εκείνος που του ̓ δωσα τη ζωή, εκείνος μόνο έχει δι-

καίωμα να την πάρει. Η ζωή είναι αγαθό δοσμένο 
απ’ τον Θεό για κάποιο σκοπό. Δεν είναι όμως το υπέρ-
τατο αγαθό. Κι αν μένοντας σ’ αυτήν κινδυνεύει ο σκο-
πός που γι’ αυτόν έχει δοθεί, τότε δε θα τη λογαριάσου-
με. Το συγκλονιστικό παράδειγμα του χορού του Ζα-
λόγγου προβάλλει ο Σολωμός στον Θάνατο του Λόρ-
δου Μπάιρον (στρ. 101-104).

Στον Λάμπρο παρουσιάζει τον θάνατο του ιερέα, 
που υπομένει το μαρτύριο να σουβλιστεί και να καεί 
ζωντανός, παρά να αλλαξοπιστήσει.

Τέλος, στους Ελεύθερους Πολιορκημένους» διηγεί-
ται το μαρτύριο και τη δόξα των Μεσολογγιτών, που 
χωρίς ελπίδα πια καμιά οργανώνουν την ύστατη αντί-
στασή τους, καταδικασμένοι από πριν και προτιμούν 
να χάσουν τη ζωή τους παρά την πίστη τους. Αλλά και 
ολόκληρος ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν τι άλλο είναι πα-
ρά η προβολή ενός πνευματικού αγαθού πάνω από τα 
υλικά πράγματα και φυσικά πάνω από τη ζωή. 

Πολλοί βρήκαν τον θάνατο στον άνισο αγώνα του 
’21. Όμως, «εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσών εις την 
γην αποθάνη, αυτός μόνος μένει· εάν δε αποθάνη, πο-
λύν καρπόν φέρει» (Ιωάνν. 1β 24). Ποτέ δεν υπήρξε με-
γάλο έργο που να έγινε δίχως μεγάλες θυσίες. Και ο θά-
νατος, σαν υπέρτατη θυσία για έναν ανώτερο σκοπό, 
γίνεται πάντα πηγή αγαθών. Στον Σολωμό έγινε το λί-
κνο της Ελευθερίας. 
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Ο μακαριστός πλέον, αοίδιμος καθηγητής των απρο-
σμέτρητων δράσεων στον χώρο των επιστημών της 
Καινής Διαθήκης, ο νευραλγικός ερευνητής των συνα-
φών θεολογικών ζητημάτων της Μίας Ορθόδοξης Κα-
θολικής Εκκλησίας παρίσταται, ήδη από 28ης 7/2022, 
ενώπιον ΕΚΕΙΝΟΥ! «Τη αυτή ημέρα», καθώς οι προσ-
ρήσεις αγαπημένων, οικείων και φίλων, αναπέμπονται 
ως θυμίαμα ευγνωμοσύνης.

Αξιότεροι του υποφαινόμενου θα εγκύψουν «αύθις» 
στη χαρισματική και πολυδιάστατη προσωπικότητα 
του ανδρός και της προσφοράς του, «εξ απαλών ονύ-
χων», προς την Εκκλησία. 

Δεδομένου ότι πλειάδα ειδικών τελεί σε ετοιμότη-
τα ώστε να επιτελέσει χρέος οφειλόμενης αγάπης, το 
παρόν αρκείται μόνο να «ψελλίσει» λέξεις φιλίας προ-
σωπικής και αναγνώρισης ακριβού φίλου και αυθεντι-
κού δασκάλου στον χώρο της θεολογίας. Τονίζεται πα-
ρεμβατικά η προέχουσα σχέση με το Ρέθυμνο. Οι τα-
κτικές επισκέψεις, η αγάπη και στοργή για τους ανθρώ-
πους εις τον τόπο.

Η προσωπική γνωριμία με τον Γ. Γαλίτη, το καλοκαί-
ρι του 1981 –η χρονολογία δίδεται με επιφύλαξη– προη-
γήθηκε το ακόλουθο, συγκεκριμένο, περιστατικό. Διερ-
χόμενος την παραλία της πόλης αντιλήφθηκα την πα-
ρουσία άγνωστου σε μένα προσώπου και υποψιάστηκα. 
Ρισκάροντας, τόλμησα να ρωτήσω. Στο τέλος, οι άγνω-
στοι βρεθήκαμε οικείοι και φίλοι! Συντέλεσαν βέβαια 
κοινές μνήμες, κοινοί δάσκαλοι, βιώματα, κοινές πεποι-
θήσεις, «αξίες», θεμελιώνοντας μία, «εφ’ όρου ζωής», 
αμοιβαία προσωπική και οικογενειακή φιλία. Έκτοτε η 
ανταλλαγή επισκέψεων «κατ’ οίκον», οι εξορμήσεις από 
κοινού σε ιστορικούς χώρους, ιερές Μονές και εορτές 
στις οποίες εκαλείτο εκτάκτως από Μητροπολίτες της 
περιοχής ως ομιλητής. Συνοδευόμενος, ενίοτε, από οι-
κείους του είχαμε τη χαρά αλληλογνωριμιών με διαπρε-
πή μέλη της οικογένειας Γαλίτη. Οι συναντήσεις μας στις 
ώρες λατρείας συνεχίζονταν αρκετές φορές ως ένα εί-
δος «λειτουργίας μετά τη Λειτουργία» όπου χαιρόσουν 
το διερευνητικό πνεύμα και τη σοφία του. Οι διοργανώ-

σεις εξάλλου θεολογικών συναντήσεων, φίλων, στο πλαί-
σιο ολιγοήμερων αποδράσεων, εντός και εκτός Ελλά-
δος, με δικές του ενέργειες πάντα, πρόσφεραν, εκτός από 
εφήμερη αναψυχή, μόνιμες εμπειρίες και πρότυπα άξια 
μιμήσεως. Κατά την παραμονή στο Ρέθυμνο ο Γεώργιος 
Γαλίτης μπορούσε να συνεργάζεται τακτικά με την το-
πική μας Εκκλησία και τους Μητροπολίτες Κρήτης σε 
θέματα της ειδικότητάς του, διοικητικά κ.ά. Ως εκπρό-
σωπος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων επικοινωνούσε, 
αρμοδίως, με τον Πατριάρχη, τον Αρχιεπίσκοπο Αρί-
σταρχο και άλλα μέλη της Συνόδου. Εξοικειωμένος στα 
σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας δεχόταν μη-
νύματα και απαντούσε έγκαιρα από τον πλούτο γνώ-
σεων και τη μακρά εμπειρία του. Νους πρακτικός, παρά 
τη μεγάλη θεωρητική συγκρότησή του, ήταν σε θέση να 
διευθύνει συζητήσεις επιστημονικού περιεχομένου όπως 
και να συμβουλεύει, να κατευθύνει στα του βίου με αυ-
θεντικότητα, κατανόηση και πνεύμα ζεστής αλληλεγ-
γύης! Νέοι αρχιερείς, πανεπιστημιακοί, μαθητές του και 
μη έσπευδαν να καρπωθούν από την «εγνωσμένη» με-
θοδικότητα η οποία τον διέκρινε.

Ο Γεώργιος Γαλίτης –πολυσχιδής επιστήμων– εκι-
νείτο με τη γνωστή άνεση και βεβαιότητα σε τομείς ει-
δικότητας και μη. Η πολύπλευρη ιστορία της Εκκλη-
σίας, των συνόδων και των δογμάτων, του ασκητισμού 
και του γεροντισμού ενέπνεαν τη φιλομάθεια και τη 
βιωματικότητά του. Οι σχέσεις Εκκλησίας και Εκκλη-
σιών, οι διεκκλησιαστικές συναντήσεις, οι προσπάθειες 
συνεννόησης τουλάχιστον κατανόησης και καταλλα-
γής χαρακτηρίζουν το πέρασμά του.

Μνημονεύονται απλώς οι «θεματικές» πανορθόδο-
ξων προσυνοδικών διασκέψεων στις οποίες ο Γεώργιος 
Γαλίτης διαδραμάτιζε συχνά ηγετικό και συμβουλευ-
τικό ρόλο. 

Χάρη στην οξυδέρκεια, τον ήρεμο και ψύχραιμο τρό-
πο με τον οποίο χειριζόταν τα ζητήματα ήταν ευπρόσ-
δεκτος ως μέλος και πρόεδρος επιστημονικών εται-
ρειών και συλλόγων όχι μόνο διορθόδοξων αλλά και 
διαθρησκειακών συσκέψεων. 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
+ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΓΑΛΙΤΗΣ

–Ήθος Επιστήμης–

Παρουσίαση: Νικόλαος Κ. Μαρκαντώνης
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Από το 2006, οπότε και έγινε ομότιμος, μέχρι το τέ-
λος, ο Γεώργιος Γαλίτης διατήρησε στο ακέραιο την 
ενεργητικότητα, τη νηφαλιότητα και ευθυκρισία του 
όπως πάντα. Ανάλογη υπήρξε η δραστηριότητα, η δη-
μιουργικότητα και η προσφορά συγγραφικού έργου. 
Το τελευταίο, τούτο, διάστημα οι βιογράφοι του πρό-
κειται να ολοκληρώσουν ένα έργο μακράς πνοής, με 
επιμέλεια, πιστότητα και ακρίβεια αντίστοιχη του τι-
μητικού τόμου, ιδιαιτέρως των σελίδων 23-93.

Ο Γεώργιος Γαλίτης, στην υποδειγματική –από κάθε 
άποψη– διαδρομή του αγάπησε και διακόνησε τον άν-
θρωπο και την επιστήμη όπου, κατά κοινή ομολογία, 
αναδείχτηκε χαλκέντερος! Ως προς άλλα, καίρια «ση-
μεία», τίμησε βαθιά το πρόσωπο, την οικογένεια, τους 
φίλους του! Αναφέρεται απλά η αμοιβαιότητα άσκησης 
της φιλίας (μας) όπως ο ίδιος την αντιλαμβανόταν, απο-
τυπώνοντας, αφιερωματικά στον τιμητικό τόμο και άλ-
λα έργα του αυτό που ζούσε, όπως λ.χ. «στους αδελφούς 
εν Πνεύματι, Νίκο και Ιωάννα Μαρκαντώνη, ελάχιστο 
δείγμα βαθιάς φιλίας». Γεώργιος Α. Γαλίτης, 31.8.2006. 

Ο Γεώργιος Αντωνίου Γαλίτης υπήρξε ιδιαιτέρως 
γνωστός στην ελληνική και τη διεθνή σκηνή, στον χώ-
ρο της έρευνας, της ερμηνείας, των μεταφράσεων και 
υπομνημάτων της Καινής Διαθήκης με σκοπό την κα-
τανόηση και τη βίωση της αλήθειας. Τομείς στους 
οποίους ειδικεύθηκε, ειδίκευσε άλλους και διέπρεψε! 
Θεωρούμε «άξιον» όπως το παρόν σκιαγράφημα επι-
κεντρωθεί περαιτέρω, στην προσωπικότητα, «καθεαυ-
τήν», στο εξαγόμενο ευεργέτημα, προς χάριν των φί-
λων, των γνωστών και μη. Μία προσέγγιση, κατά το 
δυνατόν, κυριαρχικών γνωρισμάτων και λόγων οι 
οποίοι συνιστούν μια προσωπικότητα. «Πολλώ δε μάλ-
λον» αν οι λόγοι αυτοί αναφέρονται στον Γεώργιο Γα-
λίτη. Φαίνεται, απορίας άξιον, εκ πρώτης όψεως του-
λάχιστον, πώς άραγε –μεταξύ θνητών– αληθεύει το γε-
γονός, ορισμένοι να αποκτούν, «χαρίσματα τα κρείτ-
τονα»; (Ά  Κορ. ΙΒ 31.) Αρετές δηλονότι οι οποίες 
«σφράγισαν» κυριολεκτικά τον Γεώργιο Γαλίτη. Στό-
χοι που επιτεύχθηκαν ασφαλώς με αγώνες, φανερούς 
και μυστικούς, αξιομίμητους και πάντως, δυσεπίτευ-
κτους! Ζηλωτής, καθώς διαπιστώνεται μέσα από σειρά 
«προκλήσεων», τις οποίες αξιοποίησε εμπνεόμενος από 
τη «δοθείσα» πίστη και αγάπη, «κατά το μέτρον της 
δωρεάς του Χριστού»! (Προς Εφ. Δ́ . Ζ)

Κατατάσσοντας και μάλλον αρμόζοντας τα παρα-
πάνω προς τη βιοτική και βιωματική πραγματικότητα 
του Γ. Γαλίτη, ιχνηλατούμε τις πηγές. «Εν πρώτοις», ο 
Γεώργιος Γαλίτης, άμεσος φορέας μικρασιατικού πολι-
τισμού, κληροδότησε στοιχεία αξίας, όπως η ευγένεια, 
μέσα από το ακραιφνές ορθόδοξο ήθος! Το οποίο δια-

χέεται μέσω του σημα-
ντικού συγγραφικού 
και μεταφραστικού έρ-
γου του. Ο δικαστής 
Γαλίτης παραπέμπει, 
θα έλεγες, στο αυστη-
ρό και ευφυές του 
ασκητή, θυμίζοντας 
ίσως Άγιο Παΐσιο τον 
Αγιορείτη! Κληρονό-
μος υψηλού παραδείγ-
ματος, ο Γεώργιος Γα-
λίτης αξιοποίησε την 
πατρική «περιουσία» 
στο ακέραιο. Προκρί-
νοντας ωστόσο αντί του αυστηρού το επιεικές! Ένα 
γνώρισμα χαρακτήρος αλλά και της πολιτείας του! 

Επιστρέφοντας στην περίοδο της μαθητείας και ως 
φοιτητής στο Ε.Κ.Π.Α. γνωρίζεται με δραστήριες χρι-
στιανικές οργανώσεις και αδελφότητες χωρίς να ταυ-
τιστεί! Επηρεαζόμενος σε κάποιο βαθμό, ακολουθεί τη 
δική του ανεξάρτητη πορεία χωρίς διακρίσεις ή ρήξεις 
με το υφιστάμενο περιβάλλον. Παραμένει χαρακτηρι-
στική η σχέση σεβασμού με τον λόγιο πατέρα, Ηλία 
Μαστρογιαννόπουλο. Αργότερα η θητεία του ως προέ-
δρου της «Ανάπλασις» κομίζει μια νέα ακμή στο ιστο-
ρικό περιοδικό, με κύρια άρθρα του, θεολογικά, εκκλη-
σιολογικά, ιστορικά, κοινωνικά. Η πορεία του Γεωρ-
γίου Γαλίτη στην Ευρώπη, οι σπουδές και η δράση του 
ακόμα και ως προέδρου του «Συνδέσμου ορθόδοξων 
νέων Γερμανίας» κ.ά. μνημονεύονται επακριβώς στον 
τόμο «Διακονία – Λειτουργία – Χάρισμα».

Ο Γεώργιος Γαλίτης αναδύθηκε και αναδείχτηκε 
πρότυπο ορθόδοξου ήθους, ύφους και ευπρέπειας. Ως 
υπεύθυνος σε ζητήματα θεολογικής δεοντολογίας και 
πρακτικής αφήνει ισχυρό αποτύπωμα! Πολυγραφότα-
τος, καλλιέργησε και ανάπτυξε περαιτέρω τις παύλειες 
σπουδές στην Ελλάδα, μετά τον Νικόλαο Λούβαρι! 

Ισχύει πάντοτε η μοναδική αυθεντικότητα ήθους, 
το οποίο «ζυμώθηκε» εξαιρετικά μέσα από την οικογέ-
νεια! Μια απάντηση στην απορία πώς ο Γεώργιος Γα-
λίτης έμεινε αταλάντευτος όταν –στη διάρκεια των ευ-
ρωπαϊκών σπουδών– ιδέες και ρεύματα έπνεαν παντού, 
συμπαρασύροντας τα πάντα! Ιδέες τις οποίες όμως δεν 
περιφρόνησε, αλλά αντιθέτως αξιοποίησε στον προ-
φορικό και γραπτό λόγο!

Τέλος, εφαρμόζοντας στην πράξη το απολύτως 
ενιαίο –όχι πάντα αυτονόητο–, μεταξύ θεολογίας και 
Εκκλησίας, αναδείχθηκε άξιος, «ες αεί», του ονόματος 
θεολόγος. 
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Ὁ π. Ἰωάννης Σκιαδαρέσης, στὴ μνήμη τοῦ π. Διονυ-
σίου Λάζαρη, ὁ ὁποῖος κοιμήθηκε στὶς 24 Αὐγούστου, 
ἔγραψε τὸ παρακάτω κείμενο στὰ ἡλεκτρονικὰ μέσα 
τῆς Λευκάδος. (Tὸ παραθέτω στὸ περιοδικό μας γιατὶ 
νομίζω ὅτι ἐκφράζει καὶ τοὺς ὑπόλοιπους συμμαθητές 
καὶ ὡς τέτοιο γράφτηκε.)

«Θὰ μοῦ ἐπιτρέψεις, φίλε ἀκριβέ, π. Διονύσιε, τώρα 
ποὺ τὰ χώματα, ποὺ σέμνυνες μὲ τὸ διάβα σου, ἄνοιξαν 
καὶ δέχτηκαν τὸ ἐπίγειο σκῆνος σου, δυὸ λόγια νὰ κα-
ταθέσω, ἄνθη ἀπ’ τὸ περιβόλι τῆς δικῆς σου καρδιᾶς. 
Ἄνθη ποὺ πρωτοάνθισαν στὸ μικρὸ χωριό μας, μὰ ποὺ 
μοσχομύρισαν παντοῦ. 

»Ἀπὸ προχθὲς ἡ στρατευομένη καὶ ὁρατὴ Ἐκκλησία 
μας ἔχασε ἕνα διαμάντι πολύτιμο. Ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία τῆς 
Λευκάδας στερήθηκε ἕναν παπὰ ποὺ τὴν δόξασε ἥσυχα, 
ὅπως τῆς πρέπει, μὴ προβάλλοντας ἑαυτό, μὴ φωνασκώ-
ντας, μὴ ζητώντας ἢ προβάλλοντας τὰ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ τὰ 
τῶν πιστῶν. Ταπεινό, καὶ πένη, μά “πολλοὺς Κυρίῳ πλου-
τίζοντας”. Κυρτωμένον, σχεδὸν ἄχρι γῆς, μὰ ἄνω θρώ-
σκοντα καὶ πολλοὺς ὁδηγώντας πρὸς τὰ ἄνω. 

»Ξέρουμε ὅλοι, πολὺ καλὰ, ὅτι στέριωνες, π. Διονύ-
σιε, πολλοὺς καὶ μὲ τὴν παρουσία σου καὶ μόνο. Ἀλλὰ 
καὶ μὲ χίλια δυὸ ὀρθόδοξα ἰκριώματα: τὴ θεία λειτουρ-
γία, ποὺ τὴ ζοῦσες ὡς τὸ πρῶτο μας ἔργο. Μὲ τὸ κήρυγ-
μα, τὴν κατήχηση, τὶς πατρικὲς συμβουλές. Αὐτὰ τὰ λί-
γα τὰ ξέρουν ὅλοι οἱ γνωστοί σου καὶ τὰ καταθέτουν.

»Ὑπάρχουν ὅμως καὶ τὰ ἄλλα, ποὺ δὲν τὰ διαλαλοῦσε 
ἡ σεμνότητά σου, π. Διονύσιε, ἢ δὲν τὰ ἔβλεπαν οἱ ἀνυ-
ποψίαστοι. Ὑπάρχουν οἱ σπουδαῖες περγαμηνές σου. 
Ἀσυνήθιστα βαρύτιμες. Ἡ μαθητεία σου ἐπὶ πέντε χρό-
νια στὴν μάνα Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Κορίνθου καὶ ὲπὶ 
ἕνα ἔτος στὴ Ριζάρειο ὑπῆρξε ἄριστη. Ἡ ἐπιτυχία σου 
κατὸπιν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου 
Ἀθηνῶν καὶ ἡ ἀποφοίτησή σου ἀπὸ αὐτὴν ἐπίσης ἄρι-
στη. Ἡ λαμπρὴ ἐπίδοσή σου στὰ ἐπί μέρους μαθήματα 
ὁμολογοῦνταν ἀπὸ ὅλους, φοιτητὲς καὶ καθηγητές.

»Μὰ, π. Διονύσιε, εἶχες καὶ ἄλλες περγαμηνές, ποὺ 
δὲν τὶς ξέρουν παρὰ λίγοι. Αὐτὸς ὅμως, ποὺ σημειώνει 
αὐτές τὶς γραμμές, τὰ ξέρει ἀπὸ πρῶτο χέρι: Μόλις ἀπο-
φοίτησες ἀπὸ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν, ἔχοντας 
δείξει, ὅσο φοιτοῦσες, μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Κ. 
Διαθήκη, στάλθηκες, μὲ ὑποτροφία καὶ μὲ τὴν ὑψηλὴ 
προστασία τοῦ νῦν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. 

Ἀνθίμου, ποὺ σὲ ἀγα-
ποῦσε καὶ σὲ ἐκτιμοῦσε 
πολὺ, μὲ ὑποτροφία 
γιὰ ἀνώτερες Μετα-
πτυχιακὲς Σπουδὲς 
ἀρχικὰ στὸ Erlagen τῆς 
Γερμανίας, κοντὰ σὲ 
ὀνομαστοὺς καθηγη-
τές. Καὶ κεῖ οἱ ἐπιδό-
σεις σου ἦταν ἄριστες. 
Ὅμως, μιὰ ἀσθένειά 
σου τὶς διέκοψε ὁρι-
στικὰ καὶ σὲ ἔφερε 
ἀναγκαστικὰ πίσω 
στὴν Ἀθήνα καὶ ἀκο-
λούθως στὴν ἀγαπημένη σου Λευκάδα, ὅπου βρῆκες 
ζεστὴ ἀγκαλιὰ ἀπὸ τὸν τότε Μητροπολίτη κυρὸ Νικη-
φόρο καὶ τὸν νῦν διάδοχό του, τὸν κ. Θεόφιλο. Μιὰ 
ἀσθένεια, ποὺ στέρησε σίγουρα τὴν Κ. Διαθήκη ἀπὸ 
ἕναν φωτισμένο ἐπιστήμονα. Ποὺ πλοὺτισε, ὅμως, τὴν 
ἀγωνιζόμενη μέσα στὸν παρόντα κόσμο Ἐκκλησία. 

»π. Διονύσιε, σοῦ ἔγραψα αὐτὰ τὰ λίγα λόγια καὶ ἐκ 
μέρους τοῦ ἀσθενοῦντος ἀδελφοῦ μου π. Νικολάου, 
ὁμογάλακτου στὴν κυριολεξία καὶ καρδιακοῦ σου φί-
λου. Μὴ θυμώσεις ποὺ τὰ ἔγραψα ὅπως τὰ νιώθω. Ἀπὸ 
τὴ θριαμβεύουσα Ἐκκλησία, στὴν ὁποία ἡ πνευματικὴ 
σου ὕπαρξη ἀγάλλεται, βλέποντας αὐτοψεὶ τὸ πρόσω-
πο τοῦ Κυρίου μας, σὲ παρακαλῶ νὰ προσεύχεσαι γιὰ 
τὴν ἀγωνιζόμενη Ἐκκλησία μας, τὴ Μητρόπολη τῆς 
Λευκάδας καὶ τὴν ἐνορία, ποὺ τίμια διακόνησες, γιὰ 
τὴν πατρίδα μας καὶ γιὰ τὸν κόσμο ὅλο. Ἰδιαίτερα γιὰ 
τὴν πρεσβυτέρα σου, τὴν ἀγαπητή μας Εἰρήνη, τὰ παι-
διὰ σου, τὰ ἐγγονάκια σου, τὰ ἀδέλφια σου, τὰ ἀνίψια 
σου, τὸν λαό τῆς Λευκάδος ποὺ τὸν ἀγάπησες καὶ σὲ 
ἀγάπησε. Γιὰ ὅλους θὰ προσεύχεσαι τώρα ἄνωθεν. 
Ὅπως στὸ πέρασμά σου δίδαξες φῶς καὶ αἰώνιες ἄφθαρ-
τες ἀλήθειες, χωρὶς πομφόλυγες, ἔτσι καὶ τώρα μὴ σι-
γήσεις. Καὶ ἀσφαλῶς δὲν θὰ σιγήσεις. Ἐμεῖς θὰ τὸ μα-
θαίνουμε ἀπὸ τὶς ἀμυγδαλιὲς ποὺ θὰ ἀνθίζουν λευκό-
τερες, γιατὶ θἄχουν τραφεῖ ἀπ’ τὸ δικό σου σεμνὸ σῶμα.

»Ἀντίο, γνήσιε καὶ ἀκάματε λευίτη τοῦ Χριστοῦ. Τώ-
ρα ἀπολάμβανε ἀτάραχος αὐτὰ ποὺ νοσταλγοῦσες καὶ 
ἑτοιμαζόσουν ἀπὸ χρόνια». 

π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Γ. Σκιαδαρέση,
Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Σχολικά ἔτη φοίτησης 1964-1970)
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Όσο μεγαλώνουμε, ο θάνατος των φίλων μάς θλίβει ολοέ-
να και βαρύτερα. Όχι γιατί φοβόμαστε μην πεθάνουμε, 
αλλά γιατί νιώθουμε ότι αυτοί που έχουν αξία για εμάς 
όλο και λιγοστεύουν. Όταν μοιράζεται κανείς μια περίο-
δο της ζωής του μ’ έναν χαρισματικό άνθρωπο, πλούσιο 
σε αισθήματα και λατρευτό φίλο σαν τον Μιχάλη, δεν ξέ-
ρω πώς θα μπορούσε να διαχειριστεί την απώλειά του.

Πριν από περίπου δυο μήνες ο Θεός θέλησε να τον 
πάρει κοντά Του. Χάσαμε έναν σπουδαίο και πολύτιμο 
άνθρωπο και συμπαθέστατο συμμαθητή. Ήταν από-
φοιτος της Σχολής μας, ομοτράπεζος και ομογάλακτος, 
από την ιστορική τάξη του 1954. 

Είχε καταγωγή από την πόλη της Κορίνθου και ήταν 
γιος του Κώστα Πανουργιά, που εργάστηκε για μεγά-
λο διάστημα στο μαγειρείο της Σχολής μας. Οι γονείς 
του, φτωχοί αλλά και ευσεβείς χριστιανοί, εργάστηκαν 
σκληρά για να αναθρέψουν τα τρία παιδιά τους, να τα 
εφοδιάσουν με αρχές χριστιανικές και να τους δώσουν 
την κατάλληλη μόρφωση. Αγαπούσαν όμως και όλους 
εμάς τους συμμαθητές του. Η πόρτα του σπιτιού τους 
στην οδό Γ. Θεοτόκη ήταν ανοιχτή για εμάς τους συμ-
μαθητές του και θα μας μείνει αλησμόνητη η αγάπη και 
η φιλόξενη διάθεση με την οποία μας περιέβαλλαν.

Όταν ο Μιχάλης τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο, ο 
πατέρας του τον ενέγραψε στην Επτατάξιο Εκκλησια-
στική Σχολή της πόλης. Το ίδιο έκανε την επόμενη χρο-
νιά και με τον αδελφό του, τον αείμνηστο και μακαρι-
στό παπα-Σταύρο, δραστήριο και ικανό εφημέριο του 
Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Συνοικισμού 
της Κορίνθου και καθηγητή Θρησκευτικών στη Μέση 
Εκπαίδευση. Ο τρίτος γιος τους, ο Χρήστος, σπούδα-
σε στο Δημόσιο Σκολείο της Κορίνθου.

Από τα πρώτα χρόνια της μαθητικής του ζωής στη 
Σχολή, ο Μιχάλης έδειξε τις εξαιρετικές αρετές και ικα-
νότητές του. Ήταν ένα γελαστό και αξιολάτρευτο παι-
δί, που μας αγαπούσε όλους ανεξαιρέτως. Προσπαθού-
σε να προσφέρει στους πάντες χωρίς σκοπιμότητες και 
χωρίς αντάλλαγμα ό,τι είχε. Ήταν ευγενής και διακριτι-
κός, με αστείρευτες ικανότητες και μια αξιοσημείωτη 
ευαισθησία. Στις επαφές του με τους άλλους διακρινό-
ταν από ένα αστείρευτο χιούμορ που κέρδιζε τις εντυ-
πώσεις. Μαζί πορευτήκαμε στην ίδια τάξη σε όλη τη διάρ-

κεια της φοίτησής μας 
στη Σχολή. Σ᾿ αυτά τα 
δύσκολα χρόνια ο Μι-
χάλης δεν άλλαξε κα-
θόλου∙ ήταν πάντα από 
τους πιο συμπαθείς 
συμμαθητές μας, πάντα 
χαμογελαστός, εξυπη-
ρετικός και ευφάντα-
στος. Ήταν άνθρωπος 
της αρετής, της μεγα-
λοψυχίας, της αγάπης 
και της προσφοράς. Εί-
χε μεγάλη και ακλόνητη πίστη στον Θεό, ευλάβεια, τα-
πεινοφροσύνη και, προπάντων, διάθεση της αγνής αγά-
πης για τον πλησίον. Είναι αλήθεια πως η αληθινή δόξα 
του ανθρώπου δεν είναι ούτε ο πλούτος, ούτε η κατά κό-
σμον σοφία του, ούτε τα επίγεια αξιώματα, ούτε η κατα-
γωγή του, αλλά ο εσωτερικός πλούτος της ψυχής του. 
Τέτοιο χάρισμα λίγοι το διαθέτουν. Ο καλός χαρακτή-
ρας είναι το επίγειο μνημείο για τον άνθρωπο.

Μετά την αποφοίτησή μας από τη Σχολή, ο Μιχά-
λης έγινε λογιστής και εργάστηκε με επιτυχία σε μεγά-
λες επιχειρήσεις, όπως στην εταιρεία «Καζίνο Λουτρα-
κίου» και στην εταιρεία αλλαντικών ΒΕΚΚΑ Κορίνθου, 
από την οποία και συνταξιοδοτήθηκε. Η θητεία του σε 
αυτές τις εταιρείες ήταν απόλυτα επιτυχημένη και με 
τις καλύτερες κριτικές. Ποιος, άλλωστε, δε θα συμπα-
θούσε έναν τόσο ικανό και ευχάριστο άνθρωπο, που 
έλυνε όλα τα προβλήματα με το χαμόγελο και χωρίς κα-
θόλου να δυσανασχετεί;

Κοντά του είχε ως βοηθό και συμπαραστάτη τη λα-
τρευτή του γυναίκα, τη Δήμητρα, και τα δυο του παι-
διά που υπεραγαπούσε, την Κατερίνα, καθηγήτρια της 
γερμανικής γλώσσας και τον Κωστή, επιτυχημένο ιδιο-
κτήτη καταστήματος ηλεκτρονικών στην Κόρινθο.

Η εξόδιος Ακολουθία έγινε στον Μητροπολιτικό 
Ναό του Αποστόλου Παύλου και η ταφή του στο κοι-
μητήριο των Αθικίων Κορινθίας, τόπο καταγωγής της 
συζύγου του, μέσα σε πολύ συγκινητικό κλίμα.

Εκφράζουμε τα πιο γνήσια αισθήματα λύπης και συ-
μπαράστασης στους οικείους του και τους ευχόμαστε να 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ

Του Μιχάλη Π. Καλλαρά, Θεολόγου-Φιλολόγου 
(Σχολικά έτη φοίτησης 1954-1961)
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ζουν και να έχουν υγεία, για να διαχειριστούν όσο το δυ-
νατόν ανώδυνα την απώλεια και να τιμούν τη μνήμη του. 
Να τον θυμούνται, να τον μνημονεύουν και να παίρνουν 
δύναμη και κουράγιο, με τη βεβαιότητα ότι είχαν κοντά 
τους έναν τόσο ακέραιο και εξαίρετο σύζυγο και πατέρα. 

Για εμάς τους συμμαθητές του, που στα παιδικά μας 
χρόνια βρεθήκαμε στα ίδια θρανία και στους ίδιους θα-
λάμους, στις εκδρομές, στις παρελάσεις, στο ταπεινό εκ-
κλησάκι της Αγίας Φωτεινής, σε όλες τις χαρές και τις 
απογοητεύσεις μας, η απώλεια του Μιχάλη είναι μεγά-
λη. Το σεμνό και γελαστό παιδί χάθηκε και η βαριά χτυ-
πημένη από τη μοίρα συντροφιά μας (ζούμε σήμερα μό-

νο επτά από τους είκοσι που αποφοιτήσαμε) ορφάνεψε 
για άλλη μια φορά. Δύσκολες οι στιγμές του χωρισμού 
και τα λόγια αδυνατούν να αγκαλιάσουν το μεγαλείο 
της ψυχής του. Θα μας λείψει η πραότητά του και η προ-
σφορά του στον άνθρωπο. Αφού, όμως, ο θάνατος για 
μας τους χριστιανούς «αθανασίας γίνεται πρόξενος», εί-
μαστε βέβαιοι ότι βρίσκεται πλέον στην αγκαλιά του 
Θεού, που τόσο πολύ λάτρεψε, και κοντά στον αγαπη-
μένο του αδελφό πατέρα Σταύρο, εκεί όπου δεν υπάρχει 
«οδύνη, λύπη και στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος».

Θα τον μνημονεύουμε με αγάπη. Ας είναι αιώνια η 
μνήμη του. 

Να τα πούμε;

Άδει ο Κώστας Μπιλίρης, 
Απόφοιτος Εκκλησιαστικής Σχολής Λαμίας

Εμείς και η Τουρκιά

Θυμάστε τι είπε ο κουμπάρος μας ο Ερντογάν; «Η Συν-
θήκη της Λωζάνης αδίκησε την Τουρκία». Κι ένας Ευ-
ρωπαίος υπουργός παρατήρησε: «Καζάνι που βράζει το 
Αιγαίο». Οι Τούρκοι βολεύονται να τ’ ανακατεύουν.

Το έκαναν. Τι Λωζάνη, τι καζάνι!
Είπε και κάτι άλλο ο κουμπάρος μας ο Ερντογάν. «Οι 

Τούρκοι, όταν φωνάξουν από τα παράλια της Τουρκίας, 
ακούγονται στα νησιά που βρίσκονται απέναντί τους».

Και τι δηλώνουν; Τενόροι ή ντελάληδες;
Με άλλα λόγια ο Ταγίπ διεκδικεί το Αιγαίο.
Κι εγώ που νόμιζα πως υπάρχουν και σοβαροί 

Τούρκοι!
Οι Τούρκοι, ως γνωστόν, είναι Μογγόλοι, της φυλής 

Του-Κιου.
Το «Του-Κιού» έγινε «Τουρκιού» και το «Τουρκιού» 

κατέληξε Τουρκία.
Όμως άλλο Τουρκία και άλλο Τουρκιά. Η Τουρκία εί-

ναι κράτος και η Τουρκιά λαός που φανατίζεται εύκολα.
Ασφαλώς Τούρκος δε νοείται πάντα ο κάτοικος της 

Τουρκίας ή ο προερχόμενος απ’ αυτήν.
Τούρκος για πολλούς αιώνες εθεωρείτο από τους 

Ευρωπαίους ένας μανιακός, ένας βάρβαρος, ένας δο-
λοφόνος, ένας αιμοσταγής.

Στη γλώσσα μας παραμένει σε χρήση η ομολογία 
«έγινα Τούρκος». Που σημαίνει άγριος, επιθετικός και 
επικίνδυνος. Όρα και την Καταστροφή της Σμύρνης.

Όπως βλέπετε, καταγγελτικό είναι το ύφος μου και 
το λεξιλόγιο. Και πώς αλλιώς να ακριβολογήσεις; 

Όλο μνήμες και μνημόσυνα η δική μας Ιστορία. Κά-
τω από διαρκείς απειλές η εθνική μας υπόσταση. Υπό 
αμφισβήτηση τα σύνορά μας και η γεωγραφική μας θέ-
ση. Είδατε πείσμα η Τουρκιά;

«Γιορτάζουμε φέτος τα εκατό χρόνια από την Κα-
ταστροφή της Σμύρνης», λένε οι τηλεοράσεις.

Όχι. Δε γιορτάζουμε. Θρηνολογούμε και μοιρολο-
γούμε.

Η Σμύρνη και η Μικρά Ασία ήταν για τους φονιά-
δες μια μεγάλη ευκαιρία. Να σφάξουν, να πνίξουν, να 
κάψουν, να καταστρέψουν. Να σβήσουν από τον χάρ-
τη την ύπαρξη των άλλων εθνοτήτων. Ν’ αλλοιώσουν 
τη Μικρά Ασία, που οι Έλληνες την είχαν κάνει πολύ 
Μεγάλη.

Όμως, πυρπολώντας τη Σμύρνη έκαψαν και εξαφά-
νισαν την ευαισθησία. Ανέβασαν τη μοχθηρία σε χρέος 
και αρετή.

Ουσιαστικά δεν πρόκειται για Μικρασιατική Κατα-
στροφή, αλλά για εθνική συμφορά. Ήταν μαζί και λεη-
λασία της ιστορικής μας πορείας. Έκαψαν, βίασαν, σκό-
τωσαν χριστιανούς.

Πάλι καλά θα μου πείτε. Αλλού τους σούβλισαν.
Πέρασαν εκατό χρόνια και η στάχτη δεν έφυγε. Ού-

τε θα φύγει. Θα τη σηκώνει και θα τη στροβιλίζει ο άνε-
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μος της αγανάκτησης. Η Σμύρνη έγινε Ισμίρ και πονάει. 
Η ανάμνησή της ρέει αίμα. Αυτή η «Μικρά». Αυτή η Μι-
κρά Ασία, πόσο μεγάλη Πατρίδα υπήρξε! Αν πάμε πιο 
πίσω, θα βρούμε πως στη Σμύρνη, τις Κυκλάδες και την 
Αττική γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν τα ευγενέστερα 
προϊόντα της ανθρώπινης σκέψης. Εκεί φυτεύτηκαν και 
άνθισαν τα δέντρα του παγκόσμιου πολιτισμού.

Κοίτα όμως πώς ήρθαν τα πράγματα! Οι Τούρκοι να 
πουλάνε τουριστικά πακέτα, εμπορευόμενοι τα μνημεία 
του αρχαίου ελληνισμού. Δεν ένιωσαν ποτέ φιλικές δια-
θέσεις. Φόρτωσαν μάλιστα τη μανία τους στον Αλλάχ. 
Τον θέλουν να επεξεργάζεται «φωτιά και τσεκούρι».

Οι Τουρκόπαιδες, από νεαρή ηλικία, μάθαιναν ποιή-
ματα και τραγούδια που καλλιεργούσαν το μίσος και 
τον όλεθρο. Απολαύστε δείγμα.

Με τόση εμπάθεια πώς να προσδοκάς ειρήνη και φι-
λία; Γνώρισα κάποτε έναν κιοπέκ μπουνταλά και μίλη-
σα μαζί του. Ήξερε αρκετά καλά τα ελληνικά.

Πώς μπορείτε και μας προκαλείτε συνεχώς; Τι ορα-
ματίζεστε, τι περιμένετε στο μέλλον;

Τη δύναμη του Αλλάχ. Την ευλογία του Προφήτη. 
Κοίταξε τη σημαία μας. Δεν είναι μόνο μισοφέγγαρο. 
Είναι και γιαταγάνι. Θα κόψει τα κεφάλια των απίστων.

Με τέτοια όνειρα και τέτοια μυαλά άντε να βρεις 
στο κεφάλι τους διάθεση για ειρήνη! Άντε να βρεις στην 
καρδιά τους συναισθήματα για μελλοντικές αποδοχές 
και συνεργασίες. 

Εδώ και πολλούς αιώνες οι Τούρκοι εξαγγέλλουν ει-
ρήνη, ενώ προετοιμάζουν πόλεμο. Αναφέρουν σεβασμό 
στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά τα καταπατούν. Προ-
βάλλουν καλές διαθέσεις και επαληθεύουν τη γνωστή 
μας παροιμία. «Απ’ έξω κούκλα κι από μέσα πανούκλα».

Οργάνωναν παιδομαζώματα και μετέτρεπαν τα αρ-
παγμένα αγόρια σε άγριους γενίτσαρους. Παρηγορούσαν 

τις μανάδες τους πως θα γίνουν παιδιά του Σουλτάνου.
Και τους ερωτώ. Γείτονες ύπουλοι και ψεύτες, γιατί 

συνεχίζετε τη βρόμικη συμπεριφορά σας; Γιατί αυτό το 
νταηλίκι; Γιατί τόσο πείσμα; Προς τι αυτή η αρπακτι-
κή διάθεση, όταν ξέρετε πως τώρα ζούμε σε άλλες επο-
χές; Γιατί βάζετε στα επιχειρήματά σας τόση σαχλαμά-
ρα; Θέμα νοοτροπίας, συνήθειας ή διδαχής;

Διαλύσατε τον Ελληνισμό της Πόλης, ατιμάσατε τις 
γυναίκες των αξιωματικών μας το 1955 στη Σμύρνη. 
Ρημάξατε την Κύπρο. Πώς να βρούμε καλά λόγια και 
καλά συναισθήματα για σας; Πώς να σας έχουμε εμπι-
στοσύνη; Τώρα τελευταία πιπιλάτε συνεχώς και τη Γα-
λάζια Πατρίδα. Μα δε μου λέτε; Αχρωματοψία έχετε; 
Με τη σφαγή της Χίου, των Ψαρών και της Σμύρνης 
την έχετε βάψει κόκκινη…

Μόνιμη προσδοκία σας να τουρκέψουν οι όμοροι λαοί. 
Το αποδεικνύουν οι πράξεις σας. Πού βρίσκονται οι Ασ-
σύριοι, οι Παφλαγόνες, οι Καππαδόκες, οι Γαλάτες;

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια πόλη που την 
έλεγαν Σμύρνη. Είχε ωραία σπίτια, είχε σχολεία, γυ-
μνάσια, παρθεναγωγεία. Είχε αθλητικούς χώρους, 
ωδεία, χορωδίες, φιλαρμονικές, γυμναστήρια. Είχε δο-
ξασμένο παρελθόν και προικισμένο μέλλον…

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια περιοχή που την 
έλεγαν Ιωνία. Δεν υπάρχει. Έγινε μεζές στο στόμα των 
Δεματάδων. Την κατέληξαν Πικράς Ασίας. Ραντισμέ-
νη με το δάκρυ του λαού της. Ποτισμένη με το αίμα των 
υπερασπιστών της. 

Με την ευκαιρία ας κάνουμε και μια ιδιαίτερη ανα-
φορά στα γεγονότα. Μπαίνοντας οι Τούρκοι στη Σμύρ-
νη έσφαξαν τριάντα έναν ιερείς και εννέα επισκόπους. 
Μπορούσαν να φύγουν, ή να κρυφτούν. Όμως προτί-
μησαν να ακολουθήσουν τη μοίρα του ορθόδοξου λαού. 

Αιωνία τους η μνήμη. 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2022ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2022

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣ. ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΜΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ 0 0 35 35       
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 15 20 35       
ΑΝΔΡΕΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 15 20 35       
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.  1 15 20 35       
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 15 20 35       
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 15 100 115       
ΑΧΑΜΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 0 20 20       
ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 15 20 35       
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 15 20 35       
ΒΛΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 20 20       
ΓΕΩΡΓΑΚΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 15 20 35       
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 0 0 20 20       
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 15 20 35       
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 20 20       
ΓΚΑΡΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 15 20 35       
ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1 15 20 35       
ΔΕΔΕΣ ΣΠΥΡΟΣ 1 15 35 50       
ΔΕΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 0 20 20       
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣ. ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΙΜΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 20 20       
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0 0 60 60       
ΖΗΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0 0 20 20       
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 15 20 35       
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 0 0 20 20       
Ι.Μ. ΗΛΕΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 30 300 0 300       
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 15 20 35       
ΚΑΓΚΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1 15 20 35       
ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 15 20 35       
ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 15 20 35       
ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2 30 20 50       
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 0 20 20       
ΚΟΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 15 20 35       
ΚΟΡΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1 15 35 50       
ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 30 30       
ΚΟΡΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 15 35 50       
ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 15 25 40       
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 0 20 20       
ΚΤΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 0 20 20       
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 15 50 65       
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1 15 0 15       
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 15 0 15       
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 0 20 20       
ΛΕΚΚΟΣ ΠΡΙΑΜΟΣ 0 0 40 40       
ΛΕΝΤΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 15 35 50       
ΛΙΟΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  1 15 20 35       
ΛΟΓΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 15 35 50       
ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 15 20 35       
ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0 0 20 20       
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0 0 100 100       
ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 0 20 20       
ΜΠΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  1 15 20 35       
ΜΠΙΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1 15 30 45       
ΜΠΛΑΘΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 30 30 60       
ΝΤΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1 15 0 15       
ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 15 0 15       
ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 0 20 20       
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ 1 15 20 35       
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 15 20 35       
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 0 40 40       
ΠΑΠΑΖΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 0 20 20       
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1 15 100 115       
ΠΑΠΑΧΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 15 20 35       
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 15 30 45       
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 15 20 35       
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 15 35 50       
ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 15 35 50       
ΠΛΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1 15 20 35       
ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 30 20 50       
ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1 15 35 50       
ΠΡΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 15 20 35       
ΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 15 20 35       
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1 15 15 30       
ΣΕΡΜΙΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 15 20 35       
ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7 105 20 125       
ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 15 50 65       
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 15 25 40       
ΣΠΡΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 0 20 20       
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0 0 50 50       
ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1 15 20 35       
ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 0 0 20 20       
ΤΟΥΦΕΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 15 30 45       
ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1 15 0 15       
ΤΡΑΝΟΥΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1 15 20 35       
ΤΣΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1 15 20 35       
ΤΣΙΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1 15 25 40       
ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1 15 35 50       
ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 15 20 35       
ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 15 20 35       
ΤΣΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 15 20 35       
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ 1 15 20 35       
ΦΙΦΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 0 20 20       
ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 15 25 40       
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 0 100 100       
ΨΥΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 0 0 20 20       
ΣΥΝΟΛΑ 103 1365 2255 3620       
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Άρθρο 9ο 9.1 Κατά τη Γ.Σ. μόνο επτά (7) σταυροί προ-
τίμησης μπορούν να τεθούν για κάθε κατηγορία εκλε-
γομένων (τακτικών μελών, αναπληρωματικών κ.λπ.).
9.2 Η θητεία των εκλεγέντων μελών του Δ.Σ. είναι τριε-
τής. Αρχίζει από την ημέρα εκλογής τους και λήγει την 
τελευταία ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του τρίτου 
έτους από την έναρξη της θητείας τους. 

Άρθρο 17ο 17.1 Η Τακτική Γενική Συνέλευση συ-
νέρχεται μία φορά τον χρόνο, ημέρα Σάββατο ή Κυρια-
κή, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους 
από αυτό στο οποίο αναφέρεται ο Απολογισμός, κατό-
πιν έγγραφης πρόσκλησης του Δ.Σ., στην οποία πρέ-
πει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Εκτά-
κτως η Γ.Σ. συνέρχεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., 
η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών 
αυτού ή εφόσον ζητήσει τη σύγκλησή της το 1/5 του-
λάχιστον των ταμειακώς ενήμερων μελών με σχετική 
αίτηση προς το Δ.Σ. 

Άρθρο 17.2 Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρί-
σταται τουλάχιστον το 1/4 των ταμειακώς ενήμερων 
μελών και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των πα-
ρόντων. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, συγκα-
λείται νέα Γ.Σ. με πρόσκληση των μελών, αφού παρέλ-
θουν τουλάχιστον 15 ημέρες, στον ίδιο τόπο και χρό-
νο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης με την 
προηγούμενη Γ.Σ. Η νέα Γ.Σ. θεωρείται ότι εγκύρως συ-
νεδριάζει, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμέ-
νων μελών… 

Άρθρο 20ό Κάθε τρία χρόνια και πριν λήξει η θη-
τεία του Δ.Σ. διενεργούνται ενώπιον τριμελούς Εφο-
ρευτικής Επιτροπής, με μυστική ψηφοφορία, εκλογές 
για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτι-
κής Επιτροπής. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από 
τη Γ.Σ. και εκλέγει μεταξύ των μελών της τον πρόεδρο 
και τον γραμματέα της.

20.1 Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα 
τα τακτικά μέλη, εφόσον: είναι Έλληνες πολίτες, είναι 
ταμειακώς ενήμερα (η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί 
να γίνει και την ημέρα της ψηφοφορίας), έχουν συμπλη-
ρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (για το δικαίωμα 
του εκλέγειν) και το 21ο έτος (για το δικαίωμα του εκλέ-
γεσθαι). 

20.2 Κάθε υποψήφιος για μέλος είτε του Δ.Σ., είτε 
της Ελ.Ε. υποχρεούται να υποβάλει τη σχετική αίτηση 
τριάντα (30) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα διε-
νέργειας των εκλογών, κατόπιν προηγούμενης γνω-
στοποίησης εκ μέρους του Δ.Σ. 

20.3 Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων ή 
υποβολής λιγότερων, οι ψηφοφόροι μπορούν να ανα-
γράψουν στο ψηφοδέλτιο αυτούς που κατά την κρίση 
τους είναι ικανοί να αναλάβουν αξιώματα του Δ.Σ., και 
της Ελ.Ε., χωρίς όμως να ξεπερνούν τον αριθμό των με-
λών του οργάνου για το οποίο ψηφίζουν. 

20.4 Θεωρούνται ότι έχουν εκλεγεί όσοι λάβουν τις 
περισσότερες ψήφους, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας γί-
νεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Ειδικό-
τερα, από τους υποψηφίους θεωρούνται εκλεγέντες ως 
τακτικά μέλη του Δ.Σ. και της Ελ.Ε. οι εννέα και οι τρεις 
αντίστοιχα πρώτοι (κατά σειρά αριθμού ψήφων). 

20.5 Στις εκλογές λαμβάνουν μέρος όλα τα ταμεια-
κώς ενήμερα μέλη. Από τους μεν παρόντες, κάθε ψη-
φοφόρος προσέρχεται και λαμβάνει από την Εφορευ-
τική Επιτροπή φάκελο που περιέχει τη σφραγίδα του 
Σωματείου και το ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφο-
νται πρώτα οι υποψήφιοι του Δ.Σ. και μετά αυτοί της 
Ελεγκτικής Επιτροπής. Οι δε απόντες αποστέλλουν με 
απόδειξη στον γενικό γραμματέα του Δ.Σ. μέχρι την 
προηγουμένη των εκλογών ψηφοδέλτιο (που δε φέρει 
καμιά σημείωση ή άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα), 
που εσωκλείουν σε μικρό λευκό φάκελο κι αυτόν με τη 
σειρά του σε άλλο μεγαλύτερο φάκελο, στον οποίο ανα-
γράφεται, εκτός από τη διεύθυνση του παραλήπτη γε-
νικού γραμματέα, το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση 
του αποστολέα καθώς και η ένδειξη «ψηφοδέλτιο». 

20.6 Ο γραμματέας της Εφορευτικής Επιτροπής κα-
ταχωρίζει τα ονόματα όλων των ψηφοφόρων (παρό-
ντων και ψηφισάντων ή απόντων και δι’ επιστολής ψη-
φισάντων), σε σχετικό πρωτόκολλο ψηφοφορίας κατά 
τη σειρά της αποσφράγισης των φακέλων και υπό την 
προϋπόθεση ότι είναι ταμειακώς ενήμεροι. Διαφορετι-
κά καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο πρακτικό της Εφορευ-
τικής Επιτροπής «μη ταμειακώς ενήμερων μελών», ενώ 
η ψήφος τους δε λαμβάνεται υπόψη. 

ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ


