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01. Ἡ σημερινή δημοσιογραφική ἐπικαιρότητα τοῦ ἁγ. Προφήτου 
 Ἡσαΐου!   (π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης)
02. Εἰσοδεύοντας στὴ Μεγάλη Σαρακοστὴ (π. Κων. Ν. Καλλιανός)
03. Ὁ «Ἐκκλησιαστής» καί ἡ ματαιότητα  (Νομομαθής)
04. Οἱ διαβόητοι «Φάκελλοι τῶν Θρησκευτικῶν»! (Λέων Μπράνγκ)
05. Οἱ ἐπιταγές τοῦ Συντάγματος πρός  τό Κράτος  ὑπέρ τῶν Πολυτέ- 
 κνων, εἶναι νομικές ὑποχρεώσεις!  (Ἀγγελική Εὐθ. Ζώη)
06. Ψυχοσάββατο καὶ πάλι (π. Κων. Ν. Καλλιανός)
07. Ἡ εὐτυχία εἶναι γνώρισμα τοῦ πραγματικοῦ Χριστιανοῦ   
      (Δημήτρης Νεαπολίτης)
08. Διπλῆ χαρά στήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή μας (π. Β. Ε. Β.)
09. Ἀνασκευή ἀνιστόρητης μελέτης πού συκοφαντεῖ  τόν  Καποδί- 
 στρια  ὡς  Μασῶνο!    (Νικόλαος Καρζῆς)
10. Ἡ ζωή μας στά …μανταλάκια!!!   (Χαράλαμπος Καμπερογιάννης)
11. Αὐτά πού δέν διδάσκουμε μέ λόγια...     (Μαρίνα Διαμαντῆ)
12. Ἡ Γερόντισσα δασκάλα μας Μαρία Χρυσανθοπούλου
13. Ὁ Αἰσχύλος διδάσκει πολῖτες καί πολιτικούς  (Νίκος Τσιρώνης)
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Ἀφυπνιστικό Μήνυμα Προσωπικῆς καί Ἐθνικῆς Μετανοίας!

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΣΑΪΟΥ!

Σ
τά πλούσια ἀναγνώσματα τῶν Ἱ. Ἀκολουθιῶν τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς 
διαπιστώνουμε –ἄν μετέχουμε στά τελούμενα μέ ἐπίγνωση– ὅτι ἡ Ἐκ

κλη σία συνεχῶς μᾶς παραλληλίζει τά ἐπίγεια μέ τά ἐπουράνια ἀλλά καί τά 
συσχετίζει μεταξύ τους γιά νά μᾶς προσανατολίση σωστά στόν τρόπο τῆς 
σωτήριας προετοιμασίας μας, ὄχι μόνο γιά τό Πάσχα, ἀλλά καί ἐπέκεινα.

Τί σημαίνει αὐτό;
Ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας βηματίζει καί μέ τόν νηπιακό μας βηματισμό, 

παρακολουθῶντας μας ἀπό κοντά, σάν τήν μητέρα πού στρατίζει τό νήπιό 
της, καί γι’ αὐτό μᾶς ἔχει κοντά–κοντά τίς γιορτές γιά νά ἔχουμε κοντι
νά “πιασίματα” καί νά ξεθαρρεύουμε μέ τό ὅραμα τοῦ στηρίγματος πού 
πλησιάζει, ἀλλά μᾶς ἀνοίγει καί τήν προοπτική τῆς αἰωνίας ἀνέσπερης 
Ἡμέρας, ὅταν δέν θά χρειάζεται νά μετρᾶμε τόν χρόνο, γιατί θά ἔχη κα
ταργηθεῖ τό τέλος του.

Γιά τήν Ἐκκλησίας μας Πάσχα, κυρίως, δέν εἶναι τό ἐτήσιο, τό ἐπε
τειακό, ἀλλά τό ὁριστικό πέρασμά μας «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν» τήν 
ὁριστικά καθοριστική μας ἐπιλογή νά ζήσουμε ὁλοκληρωτικά, ψυχο σω μα
τικά καί ὄχι μόνο μέ τά γονιδιώματά μας. Νά ζήσουμε ἐν Χριστῷ ψυχοσω
ματικῶς καί ὄχι μόνο νά συνεχίσουμε νά ζοῦμε ὅπως ἔχουμε συνηθίσει, μέ 
τά θελήματά μας καί μέ λίγη θρησκευτική ἐπάλειψη, πού δέν ἔχει ἀντοχή, 
καί δέν μᾶς βοηθάει νά ἀντέξουμε τή Ζωή, ἀλλ’ οὔτε καί τή ζωή μας.

Ἡ Ἐκκλησία μας, λοιπόν, συσχετίζει τά ἐπίγεια μέ τά ἐπουράνια 
γιά νά μᾶς δώση οὐσιαστική βοήθεια στόν πνευματικό μας ἀγῶνα καί νά 
δι ορ θώση τήν διχασμένη πορεία μας, τήν διχοτόμηση τῆς ψυχῆς μας σέ 
δύο τρόπους ζωῆς: ἕνα καθημερινό καί ἕνα Κυριακάτικο! Δέν θέλει νά 
ἀλλάζουμε τή ζωή μας, ὅπως ἀλλάζουμε τά ροῦχα μας σέ διάφορες περι
στάσεις.

Μέ αὐτό τό πρόβλημα ἔχουμε ἀσχοληθεῖ ἀρκετές φορές, ὅμως ἐπα
νερχόμεθα τακτικά ἐξετάζοντάς το ἀπό πολλές πλευρές, γιατί οἱ περισ
σότεροι θρησκευόμενοι ἄνθρωποι δέν τό ἔχουν ἀκόμη συνειδητοποιήσει 
σάν πρόβλημα καί γι’ αὐτό δέν ἐπιζητοῦν καί τήν λύση του. Δέν τούς 
ἀπασχολεῖ ἡ ἑνοποίηση τῆς ζωῆς τους, ἡ συγκρότησή της, ἀνεξάρτητα ἀπό 
τήν ζωή πού προβάλλεται ὡς σύγχρονη καί ἐπιβεβλημένη ζωή.

Μοιάζει νά μᾶς εἶναι ὄχι μόνο ἄγνωστη, ἀλλά καί ἀναχρονιστική ἡ 
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περιγραφή τοῦ ἤθους τοῦ πραγματικοῦ Χριστιανοῦ, πού ἀποτυπώνεται 
στήν «Πρός Διόγνητον Ἐπιστολή». Τοῦ Χριστιανοῦ, πού, ἐνῷ ζῆ μέσα στόν 
κόσμο, «ἐν οὐρανῷ πολιτεύεται». Σ’ αὐτήν τήν ἐπιστολή διαβάζουμε: Οἱ 
χριστιανοί «θαυμαστήν καί ὁμολογουμένως παράδοξον ἐνδείκνυνται 
τήν κατάστασιν τῆς ἑαυτῶν πολιτείας... ἐν σαρκί τυγχάνουσιν ἀλλ’οὐ 
κατά σάρκα ζῶσιν. Ἐπί γῆς διατρίβουσιν, ἀλλ’ ἐν οὐρανῷ πολιτεύ-
ονται... ἁπλῶς  δ’ εἰπεῖν ὅπερ ἐστίν ἐν σώματι ψυχή, τοῦτ’ εἰσίν ἐν 
κόσμῳ χριστιανοί... Ἐγκέκλεισται μέν ἡ ψυχή τῷ σώματι, συνέχει δέ 
αὐτή τό σῶμα: καί χριστιανοί κατέχονται μέν ὡς ἐν φρουρᾷ τῷ κόσμῳ, 
αὐτοί δέ συνέχουσι τόν κόσμον... Εἰς τοσαύτην αὐτούς τάξιν ἔθετο ὁ 
Θεός, ἥν οὐ θεμιτόν αὐτοῖς παραιτήσασθαι» (ΒΕΠΕΣ τ.2, σελ. 253254)

Καί αὐτά τά γράφει ἡ ἐπιστολή Πρός Διόγνητον γιά τούς χριστια
νούς πού ζοῦν σέ εἰδωλολατρικά ἔθνη καί περιβάλλοντα. Πόση, ἄραγε, 
εἶναι ἡ δική μας σημερινή εὐθύνη γιά τήν χριστιανική μας ἀνυπαρξία μέσα 
σέ μιά Πατρίδα κυριολεκτικά βαπτισμένη στά αἵματα καί στά δάκρυα ἀνα
ριθμήτων ἁγίων μας;

Πρέπει νά κατανοήσουμε τήν βαρειά μας εὐθύνη. Δέν καλούμεθα 
ἁπλῶς νά ζήσουμε χριστιανικά, σ’ ἕνα οὐδετερόθρησκο ξένο Κράτος, ἀλλά 
χρέος μας εἶναι νά μήν ἀφήσουμε νά γίνη ἐπί τῶν ἡμερῶν μας ἡ ἁγιοτό
κος Πατρίδα μας οὐδετερόθρησκη, δηλαδή μία ἐπιπλέον ἄθεη χώρα στόν 
στενάζοντα Πλανήτη μας.

Ὁ Προφήτης Ἡσαΐας βοᾶ, ἰδίως τώρα στήν Μ. Τεσσαρακοστή, συν
δυάζοντας τήν πνευματική μας κατάπτωση μέ τήν ἀδιαφορία μας γιά τήν 
δημόσια ζωή καί τήν λειτουργία τοῦ Κράτους καί μᾶς διατρανώνει ὅτι τήν 
εἰκόνα τοῦ Κράτους μας τήν ἀξιολογεῖ ὁ Θεός ὡς εἰκόνα τῆς ψυχῆς καί 
τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, πού κατοικοῦν σ’ αὐτό.

Στά λόγια τοῦ Προφήτου Ἡσαΐα, τοῦ μεγαλυτέρου μετά τόν Τίμιο 
Πρόδρομο προφήτου, ἀκτινογραφεῖται ἀπολύτως καί μέ δημοσιογραφική 
ἐπικαιρότητα ἡ κατάσταση τῶν ἡμερῶν μας (ὄχι ἁπλῶς τῆς ἐποχῆς μας 
ἀλλά τῶν ἡμερῶν μας) δίδοντάς μας τήν δυνατότητα νά ἰδοῦμε καθαρά, 
ἄν αὐτή ἡ προχωρημένη κατάσταση μπορεῖ νά ἀλλάξη μέ ἡμίμετρα, μέ 
ἁπλές διαμαρτυρίες καί συλλαλητήρια ἤ μέ ριζική ἐπανεξέταση τοῦ πῶς 
θά πηδαλιουχήσουμε τήν Πατρίδα μας νά συγκροτηθῆ καί νά ζήση «ὡς ἐν 
οὐρανῷ καί ἐπί γῆς»: «Ἰδού ὁ Δεσπότης Κύριος Σαβαώθ ἀφελεῖ ἀπό τῆς 
Ἰουδαίας καί ἀπό Ἱερουσαλήμ (δέν γράφει γιά εἰδωλολατρικές χῶρες 
ἀλλά γιά θρησκευομένη. Γράφε, δηλαδή, Ἑλλάδα) ἰσχύοντα καί ἰσχύου-
σαν (δηλ. δέν θά ὑπάρχουν Κυβερνῆτες οὔτε κἄν ὅπως τότε ἡ γυναῖκα 
Δεβώρρα), –ἰσχύν ἄρτου καί ἰσχύν ὕδατος– (ἐφ’ ὅσον ἀφήνουμε στήν 
Εὐρωπαϊκή Ἕνωση νά μᾶς ἐλέγχουν τά τρόφιμα καί τίς ὑδάτινες πηγές 
μας, ἔπαυσε ἡ ἀνεξαρτησία μας). Ἀφελεῖ Κύριος γίγαντα καί ἰσχύοντα 
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καί ἄνθρωπον πολεμιστήν καί δικαστήν καί προφήτην καί στοχαστήν 
καί πρεσβύτερον καί πεντηκόνταρχον καί θαυμαστόν σύμβουλον καί 
σοφόν ἀρχιτέκτονα καί συνετόν ἀκροατήν»! Δηλαδή, ὅπως προεῖπε ὁ 
Προφήτης καί ἐμεῖς τό διαπιστώνουμε καθημερινά, δέν ὑπάρχουν σήμερα 
οὔτε ἰσχυρές προσωπικότητες οὔτε ἐμπειροπόλεμοι καί ὀξυδερκεῖς στρα
τηγοί, οὔτε ἄξιοι δικασταί, οὔτε ἄνθρωποι μέ φωτισμόν νά προβλέπουν 
τίς ἐξελίξεις, στοχαζόμενοι καί ἀναμετρῶντες τήν συμπεριφορά τοῦ Θεοῦ 
στήν Ἱστορία τοῦ Κόσμου, οὔτε πραγματικοί Γέροντες μέ σοφία, οὔτε 
στρατιωτικοί ἡγέτες νά καθοδηγοῦν τό στράτευμα πού τούς ἀνετέθη, οὔτε 
ἐξαιρετικοί καί φωτισμένοι σύμβουλοι νά συμβουλεύουν ἐκείνους πού 
ἐπωμίσθηκαν εὐθῦνες.

Καί ὄχι μόνο δέν ὑπάρχουν ὅλοι αὐτοί, ἀλλά δέν ὑπάρχει καί ἐλπίδα 
νά ἀναδειχθοῦν στό μέλλον, ἀφοῦ δέν βρίσκεται σήμερα οὔτε κἄν «συνε-
τός ἀκροατής», γιά νά κρίνη αὐτά πού ἀκούει, αὐτά πού τοῦ ὑπόσχονται, 
αὐτά πού τόν διδάσκουν. Δέν ἔχει στοιχειώδη σύνεση γιά νά παύσῃ νά πι
στεύῃ ἄρχοντες, πού κατ’ ἐπανάληψιν τόν ἔχουν “γεμίσει ψέμματα”, πού 
τόν ἔχουν ξεγελάσει τόσο αἰσχρά, ὥστε, ὄχι μόνο νά μή πραγματοποιοῦν 
τίς ὑποσχέσεις τους, ἀλλά νά νομοθετοῦν καί ἐντελῶς ἀντίθετα, προσθέ
τοντες βάρη ἐπί βαρῶν στούς ὤμους τῶν ἀνθρώπων!

Ἐξ αἰτίας τῆς τελείας πνευματικῆς καί ἠθικῆς καταπτώσεως, μέ τήν 
ἀπουσία κάθε ἀξίας καί ἀξίου νά τήν ἐνσαρκώσῃ, ἀλλά καί μέ τήν ἀπουσία 
καί αὐτοῦ ἀκόμη τοῦ κρίνοντος καί ἀξιολογοῦντος σωστά τήν οἰκτρή αὐτή 
κατάντια, ἐπιτρέπει –βοᾶ ὁ Προφήτης– ὁ Θεός «νεανίσκους ἄρχοντας 
αὐτῶν», νεαρούς Κυβερνῆτες γιά νά τούς κυβερνήσουν, οἱ ὁποῖοι, λόγῳ 
ἀνωριμότητος γίνονται ἐνεργούμενα τῶν ἐπιτηδείων. Ἑπόμενη συνέπεια 
εἶναι νά κυριαρχοῦν στό Κράτος ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἐμπαίζουν τόν λαό καί 
τόν καθιστοῦν ὑποχείριό τους («ἐμπαῖκται κυριεύουσιν αὐτῶν») (Ἡσ. 
3,4).

Αὐτή ἡ κρατική ἀθλιότητα, πού ἔχει αἰτία –ὅπως γράψαμε– τήν ἠθι
κή κατάπτωση τοῦ λαοῦ, ἔχει καί οἰκτρό ἀποτέλεσμα, τήν εἰκόνα πού 
βιώνουμε ὅλοι σήμερα, καθημερινά, στήν Πατρίδα μας: «Συμπεσεῖται ὁ 
λαός, ἄνθρωπος πρός ἄνθρωπον καί ἄνθρωπος πρός τόν πλησίον 
αὐτοῦ. Προσκόψει τό παιδίον πρός τόν πρεσβύτην, ὁ ἄτιμος πρός τόν 
ἔντιμον» (Ἡσ. 3,5).

Δέν τά ζοῦμε, ἄραγε, καθημερινά ὅλα αὐτά; Δέν τά βλέπουμε στή 
δημόσια καί στήν ἰδιωτική ζωή μας; Τό ἀνησυχητικό εἶναι ὅτι τά ἔχουμε 
συνηθίσει, γιατί τά ἔχουμε “βαπτίσει” ὡς “φυσικές ἐκδηλώσεις ἀπελευ
θέρωσης”(!), πιστεύοντας τούς κυβερνῆτες μας, οἱ ὁποῖοι μέ τά ἐργαλεῖα 
μολυσμοῦ καί ἐλέγχου τῶν ἐγκεφάλων μας –πού κατ’ εὐφημισμόν τά ἀπο
καλοῦν Μέσα Ἐνημερώσεως– ἐνεργοῦν τόν ἀπανθρωπισμό μας.
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Ὁ Προφήτης μᾶς καλεῖ νά ἀκούσουμε καί νά πιστεύσουμε, ἐπί τέ
λους, ὅτι μέσῳ αὐτοῦ ὁμιλεῖ ὁ Ἴδιος ὁ Θεός: «Λαός μου, οἱ πράκτορες 
ὑμῶν καλαμῶνται ὑμᾶς καί οἱ ἀπαιτοῦντες κυριεύουσιν ὑμῶν». Μᾶς 
βροντοφωνάζει: Λαέ μου, οἱ κυβερνῆτες σου, πού δέν εἶναι τίποτε ἄλλο 
παρά πράκτορες τῶν ξένων καί ἀδίστακτοι εἰσπράκτορες τοῦ κόπου καί 
τοῦ μόχθου σου, σέ “θερίζουν” καθημερινά, καί μέ τίς συνεχεῖς ἀπαιτή
σεις τους, ἔχουν κυριαρχήσει καί ἐλέγχουν ὅλες τίς πτυχές τῆς ζωῆς σου, 
ἀφοῦ ἐσύ, ἀπασχολημένος μέ τίς οἰκονομικές σου ὑποχρεώσεις, δέν ἐνδι
αφέρεσαι πιά γιά τίποτε ἄλλο.

Γιά νά σοῦ “χρυσώσουν τό χάπι”, λαέ, σέ ἐγκωμιάζουν μέ λόγια τοῦ 
τύπου «ὁ λαός στήν ἐξουσία»! Γνώριζε, ὅμως, λαέ, ὅτι «οἱ μακαρίζοντες 
ὑμᾶς, πλανῶσιν ὑμᾶς καί τόν τρίβον τῶν ποδῶν ὑμῶν ταράσσουσιν».
Ἐκεῖ ὀφείλεται καί τό ὅτι δέν ἔχουμε πιά κουράγιο, ἐκεῖ ὀφείλεται ἡ ἀδι
άκοπη ταραχή μας, τό ἄγχος, ἡ θλίψη καί ἡ κατάθλιψή μας.

Ἄς ἀκούσουμε, σήμερα, στή φετεινή Σαρακοστή, τόν φιλάνθρωπο 
Προφήτη τοῦ Μόνου Φιλανθρώπου Θεοῦ μας. Ἄς προβληματισθοῦμε σω
στά, ἀτενίζοντες ψηλά στόν Οὐρανό, γιά νά βροῦμε τή λύση τῶν γηΐνων 
προβλημάτων μας. Αὐτή εἶναι ἡ μόνη πρακτική γιά τήν πραγματική λύση 
τῶν προβλημάτων μας. Αὐτήν ἐφήρμοσαν οἱ Πατέρες μας πάντοτε, ἰδίως 
τό 1821, ὅταν εἶχαν πιά συνειδητοποιήσει ὅτι ἡ ἀπώλεια τῆς ἀπόλυτης 
ἐπαφῆς καί σχέσεως μέ τόν Οὐρανό, ἔφερε τήν Πτώση καί τήν κατάπτωση 
τῆς Βασιλευούσης, καί ἔλαβαν τήν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία.

Σέ μᾶς, «τῆς μετανοίας τάς Πύλας» τίς ἔχει ἤδη ἀνοίξει διάπλατα ὁ 
Ζωοδότης μέ τήν ἔναρξη τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς καί τήν ἐπιστράτευση τοῦ 
Προφήτου Του, γιά τήν ἀφύπνισή μας καί τήν ἐνδυνάμωση τοῦ «ὀφθαλμοῦ 
τῆς ψυχῆς» μας, δηλαδή τοῦ νοός μας. 

Θά εἶναι μεγάλο κρῖμα, νά ἀγνοήσουμε τά 400 ἐτῶν παθήματα τῶν 
Πατέρων μας καί τά δάκρυα καί αἵματα τῆς μετανοίας τους, συνεχίζοντες 
τήν ἄθλια πρακτική μας, ὁδηγούμενοι ὁλοταχῶς σέ ἑνός νέου τύπου, “με
γαλοπρεπῆ” καί ...“χρυσοποίκιλτον”, «ζυγόν δουλείας»!

                         π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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Σὲ ἦχο κατανυκτικό.
Εἰσοδεύοντας στὴ Μεγάλη Σαρακοστὴ

Σ
ιωπηλὰ ὁ Ἱερέας ἀνοίγει τὴν Ὡραία Πύλη, σὲ ὥρα ἀπόβραδη κι ἀφή-
νει μὲ τὸ «Εὐλογητὸς» νὰ περάσουν τὰ λόγια του στὸ νυχτωμένο 

τὸ Ναὸ ποὺ περιμένει. Περιμένει, μαζὶ μὲ τοὺς ὅσους πιστούς, σ᾿ αὐτὸ 
τό Κυριακάτικο τ᾿ ἀπόβραδο νὰ εἰσοδεύσει ἡ Κυρὰ Σαρακοστή, νὰ χα-
μηλώσει τὰ φῶτα, νὰ μαζέψει τ᾿ Ἀναστασιματάρια καὶ νὰ φιλέψει τὸν 
καθένα μας Προηγιασμένο Ἅγιο Ἄρτο, Χαιρετισμούς, Ἀπόδειπνα καὶ θυ-
μιατισμένους μὲ κατάνυξη Ὄρθρους, Ὧρες καὶ Ἑσπερινούς.

Τὰ ἐνδύματα φορτωμένα πένθος καὶ χαρμολύπη, ἡ ὁποία κυκλώ-
νει τὸ Θυσιαστήριο, τὰ ὠχρὰ τῶν Ἁγίων Πρόσωπα, ἀλλὰ τὴν ἴδια μας 
ψυχή. Κι ὕστερα εἶναι τὰ ψάλματα, αὐτὰ τὰ θεοτερπῆ μελωδήματα, 
ποὺ ψηλαφοῦν τὸ χρόνο μας καὶ τὸν ἱεροποιοῦν, καθὼς ἀνοίγουν τὰς 
πηγὰς τῶν δακρύων καὶ σταλάζουν σ᾿ ὅλα μας τὰ κύτταρα γλυκασμὸ 
καὶ παραμυθία.

Τὰ χέρια τεντώνονται, ὅσο ἀντέχουν περισσότερο, μὲ τὸ «Κατευ-
θυνθήτω», ἐνῶ μοιράζονται τ᾿ ἀντίδωρα τῆς Κυριακῆς μαζὶ μὲ λέξεις 
ψαλμῶν καὶ σπαράγματα ἠρεμίας. «Εὐλογήσω τὸν Κύριον…». Τὰ κεριὰ 
λειώνουν στὸ Ἀπόδειπνο, μὲ τὸν Μεγάλο Κανόνα ἤ τὸ Θεοτοκάριο νὰ 
βυ θί ζουν τὴν βεβαιωμένη  ἀλήθεια καὶ Χριστοφόρο μαρτυρία τους στὸ 
πη γά δι τοῦ εἶναι μας καὶ ν᾿ ἀνασύρουν τὴν παγωμένη τὴν ψυχή, ἀπὸ 
τὸ σκοτάδι στὸ μισόφωτο τὸ ἱλαρὸ τῆς κανδήλας καὶ τοῦ κεριοῦ ποὺ 
καῖνε… Ὑπομονετικὰ, σταθερὰ καὶ ἐπίμονα. Ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων ποὺ 
μεταποιοῦνται σὲ προσευχή, σὲ παράκληση, σὲ ἁγιασμό. Τὸ θυμιατό, 
ποὺ εὔμολπα κουδουνίζει μέσα στὴν ἡσυχία, ἐπιμένει νὰ ἰσοκρατεῖ τὴν 
ἱεροπρέπεια τῶν στιγμῶν αὐτῶν. Ἑσπέρας, Μέγα Προκείμενον.

«Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου… Ἔδω-
κας Κληρονομίαν τοῖς φοβουμένοις τὸ Ὄνομά Σου, Κύριε.» 

Ἡ Νύχτα ζυγώνει μὲ φωνὲς καὶ ἀλλαλαγμοὺς τῶν εὐωχουμένων. 
Τοῦ κόσμου δηλαδή.

Ζητᾶμε συγχώρεση, μετανίζουμε στὴν εὐχὴ τοῦ ὁσίου Εὐφραίμ κι 
ὕστερα, κρατῶντας ἀπὸ τὸ χέρι τὴ νηστεία, τὴ σιωπὴ καὶ τὴν εὐλογία 
πορευόμαστε γιὰ τὰ κελλία/σπίτια μας. Κάποια στιγμὴ παρατηροῦμε, 
πὼς αὐτὲς οἱ τρεῖς ἀρετὲς μᾶς ἐγκατέλειψαν. Μὰ κάποτε,  ὅταν τὸ κα-
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ταλαβαίνουμε, συνειδητοποιοῦμε πὼς ἐμεῖς τὶς ἐγκαταλείψαμε στὴ μέση 
τοῦ δρόμου, καθὼς πορευόμαστε πρὸς τὴν Κυριακὴ τῶν Βαῒων, ποὺ κρί-
νει πολλά… Ὅπως πράξαμε κι ἄλλες Σαρακοστές, δίχως νὰ σκεφτόμα-
στε ὅτι τὰ χρόνια περνᾶνε ἀνεπιστρεπτί. Καὶ δίχως ἀνάσα. Ὡστόσο ἀπό 
μακρυὰ συνεχίζεται ν᾿ ἀκούγεται ὁ ἐπίμονος ἱκετευτικὸς λόγος, «Κύριε 
τῶν δυνάμεων μεθ᾿ ἡμῶν γενοῦ…» μὲ τὸ ἰσοκράτημα τοῦ κατζίου καὶ 
τὶς ψιχάλες τῶν δακρύων τοῦ Οὐρανοῦ γιὰ τὸν καθαρμό μας. Ἀμήν.

Σκόπελος                        π. Κωνσταντῖνος Ν. Καλλιανός

Ὁ «Ἐκκλησιαστής» καί ἡ ματαιότητα

Π
ρόσφατα κυκλοφορήθηκε μιά μετάφραση στή νεοελληνική γλώσ-
σα ἑνός ἐκ τῶν βιβλίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τοῦ «Ἐκκλησι-

αστῆ». Εἶναι, ὁπωσδήποτε, ἰδιαίτερα σημαντικό νά κυκλοφοροῦνται 
αὐτοτελῶς καί μάλιστα μεταφρασμένα σέ σύγχρονη ζωντανή γλῶσσα 
τά βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Μέ τόν τρόπο αὐτό, εἴτε κινεῖται γιά 
πρώτη φορά, εἴτε ἀνανεώνεται τό ἐνδιαφέρον μας γιά μιά καλύτερη 
γνώση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,  ἡ  ὁποία εἶναι γνωστή περισσότερο σέ 
ἄλλες χῶρες, ὅπως στίς Ἀγγλοσαξωνικές, ἀλλά ὄχι τόσο στή χώρα μας.

Ἡ δημοσίευση τῆς μετάφρασης, συνοδευομένης ἀπό ἕνα ἐπίμε-
τρο, δέν πέρασε ἀπαρατήρητη, ἀλλά κίνησε εὐρύτερα τό ἐνδιαφέρον. 
Στήν ἀντίληψή μας ὑπέπεσαν ἀρκετές βιβλιοπαρουσιάσεις καί βιβλιο-
κριτικές, δημοσιευμένες μάλιστα σέ ἐφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας. 
Εἶναι, πιστεύουμε, ἐλπιδοφόρο τό ὅτι εἰσέρχονται στή σφαῖρα τοῦ δημο-
σίου διαλόγου καί συζητοῦνται, βιβλία πού συνήθως τά χαρακτηρίζου-
με «θρησκευτικά», πολλές φορές γιά νά ὑποδηλώσουμε ὅτι δέν ἔχουν 
πραγματικό ἐνδιαφέρον καί ὅτι δέν μπορεῖ νά ἀφοροῦν τόν σύγχρονο 
ἄνθρωπο. Ὅμως, ὁ τρόπος πού παρουσιάσθηκε τό βιβλίο εἶναι ἴσως χα-
ρακτηριστικός τοῦ ὅτι δέν εἶναι εὔκολο νά ξεπερασθεῖ ἡ τάση γιά μιά 
φαινομενικά μόνο ἐμβριθῆ καί «κριτική», ἀλλά στήν πραγματικότητα 
εὔκολη καί ἀπροβλημάτιστη ἀντιμετώπιση τέτοιων βιβλίων.

Παραθέτουμε κάποιες φράσεις ἀπό μιά κάπως βιωματική  καί σί-
γουρα ἔντιμη βιβλιοκριτική, ὡς ἐνδεικτικές τοῦ τρόπου μέ τόν ὁποῖο 
ἀναγνώσθηκε τό χαρακτηριζόμενο ἐκεῖ ὡς «ἀγνωστικιστικό» κείμενο 
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καί ἐπιπροσθέτως ὡς ἀποκαλυπτικές γιά τή μεγάλη δυσκολία στήν 
ὁποία ἔχουμε στήν ἐποχή μας εἰσέλθει, κυρίως οἱ νεώτερες γενεές, καί 
ἡ ὁποία μόλις τώρα ἀρχίζει νά ἀρθρώνεται, μετά ἀπό μιά περίοδο εὐφο-
ρίας καί ψευδαίσθησης ἀθανασίας. Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τό ἐν λόγῳ 
δημοσίευμα: «ὅλα εἶναι μάταια φαίνεται νά ἰσχυρίζεται ὁ Ἐκκλησιαστής 
σέ ἕνα κείμενο πού δέν θυμίζει σέ τίποτα ἐκκλησιαστικό λόγο, ἀμφισβη-
τεῖ ἤ μᾶλλον ἀρνεῖται τή ζωή μετά θάνατον καί ἀποδίδει στόν Θεό μιά 
οὐδέτερη καί διόλου σπλαχνική στάση ἀπέναντι στούς ἀνθρώπους. Δέν 
ὑπάρχει σκοπός στή ζωή, δέν ὑπάρχει νόημα, ἀπό τή στιγμή πού ὑπάρχει 
ὁ θάνατος. Οἱ ἄδικοι θά ἀδικοῦν, οἱ δίκαιοι θά χάνονται, ἡ χαρά θά ἐξατμί-
ζεται καί ὁ ἀγώνας θά γίνεται συνεχῶς καί ἀδιαλείπτως ὀδυνηρότερος. 
Ἡ ζωή γιά τόν ἄνθρωπο εἶναι μιά ἐπανάληψη ἀπό τήν ὁποία ποτέ κανείς 
δέν ξεφεύγει. Ὁ ἐγκλωβισμός εἶναι οἱ ἔγνοιες πού γεμίζουν τό κεφάλι τοῦ 
ἀνθρώπου καί ἀπό αὐτές δέν λυτρώνεται ποτέ… Καί τότε ποιό τό νόημα; 
Γιατί νά ζοῦμε; Τά μεγάλα ἔργα βυθίζονται, οἱ ἄνθρωποι πού ἀγαπήσαμε 
θά χαθοῦν, τά παιδιά μας θά γεράσουν, τά βιβλία θά ξεχαστοῦν, τά ἔργα 
τέχνης θά καταστραφοῦν, τά σπίτια μας παλιώνουν ἡμέρα μέ τήν ἡμέρα, 
ἡ σοφία τοῦ κόσμου πέφτει στή λήθη, ὅλα ἐπαναλαμβάνονται. Τό κακό πα-
ραμένει κακό. Δέν ἀλλάζει, δέν μικραίνει, ἴσως καί νά διογκώνεται. Τότε 
γιατί ὅλη αὐτή ἡ φασαρία γιά μιά ζωή μάταιη; ….Αὐτό τό κείμενο δέν θά 
ἔπρεπε νά ἀνήκει στήν Ἁγία Γραφή...».

Ἀλλά καί στό ἐπίμετρο, πού συνοδεύει τή μετάφραση τοῦ Ἐκκλη-
σιαστή, τό βιβλίο παρουσιάζεται μέ τόν ἴδιο περίπου τρόπο: Χαρακτη-
ρίζεται ὡς «ἀνίερο»  γιά νά ὑποδηλωθεῖ ὅτι δέν εἶναι συμβατό μέ τή 
λοιπή Ἁγία Γραφή καί ὡς τό μόνο κείμενο ἀπό τήν Ἁγία Γραφή πού θά 
μποροῦσε νά ἐνδιαφέρει ἕναν ἀγνωστικιστή. Γενικότερα, ἐκτιμᾶται ὅτι 
κεντρική του ἰδέα εἶναι ἡ φράση «ματαιότητης ματαιοτήτων, τά πάντα 
ματαιότης». Μέ τό ἴδιο πνεῦμα γράφτηκαν καί οἱ λοιπές βιβλιοκριτικές 
πού ἀκολούθησαν τήν ἔκδοση τοῦ βιβλίου. Μέ τό πνεῦμα, δηλαδή, ὅτι 
πρόκειται περί ἑνός  βιβλίου πού μᾶς λέει τήν βαθύτερη πικρή ἀλήθεια 
γιά τή ζωή καί πού μᾶς ὑποδεικνύει ὡς μόνη παρηγοριά τόν  προσανα-
τολισμό σέ μικρές χαρούμενες, ἄν καί παροδικές, στιγμές, διότι «ὅλα 
γιά τό τίποτα».

Βέβαια, δέν μπορεῖ κανείς νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι τά ἐρωτήματα πού 
ἀνακύπτουν ἀπό μιά πρώτη ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου εἶναι τεχνητά ἤ 
βεβιασμένα. Ὅμως, πιστεύουμε ὅτι δέν θά ἔπρεπε νά προσπεραστοῦν 
ἄλλα, ἐξ ἴσου ἀβίαστα, ἐρωτήματα, ὅπως ἀναφορικά μέ τό κριτήριο μέ 
τό ὁποῖο συμπεριλήφθηκε στόν Κανόνα τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἕνα βιβλίο 
μέ τέτοιο περιεχόμενο ἤ ποιός εἶναι ὁ λόγος πού ὁ συγγραφέας του, 
μετά ἀπό τή διάγνωση τῆς ματαιότητας τῆς ζωῆς, συμπεραίνει –ἀπρό-
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σμενα;– τά ἑξῆς: «Ἄκου τό συμπέρασμα ὅλων αὐτῶν τῶν λόγων: Νά 
σέβεσαι τό Θεό καί νά τηρεῖς τίς ἐντολές του. Αὐτό εἶναι τό πᾶν γιά 
τόν ἄνθρωπο. Γιατί ὁ Θεός θά κρίνει ὅλες τίς πράξεις μας, εἴτε ἀγαθές 
εἶναι, εἴτε κακές, ἀκόμα καί τίς πιό ἀπόκρυφες». Δέν πρόκειται, ἄραγε, 
γιά καταφανῆ ἀνακολουθία; Ἐάν πρόκειται περί αὐτοῦ, πῶς μιά τόσο 
καταφανής  ἀνακολουθία καί ἀντίφαση διέλαθε τῆς προσοχῆς τόσων 
ἐκκλησιαστικῶν ἀνθρώπων; Ἄραγε, τούς ἐκλαμβάνουμε ὡς ἀνθρώ-
πους χωρίς τή στοιχειώδη λογική συγκρότηση, ὥστε νά ἀποδεχθοῦν τή 
θεοπνευστία ἑνός βιβλίου χωρίς τόν στοιχειώδη εἰρμό; Γιατί συμβαίνει 
αὐτό;

Ἐμεῖς, μέ τό παρόν σύντομο σημείωμα ἁπλῶς θά ὑπενθυμίσουμε 
ὅτι τήν ἀπάντηση στό ἐρώτημα τῆς βιβλιοκριτικῆς μέ τό περιεχόμενο 
«Πῶς μπορεῖ νά γράψει κάποιος ἕνα κείμενο πού καταλύει τήν ἐλπίδα 
γιά αὐτόν τόν κόσμο; Πῶς διαβάζεται; Πῶς ἑρμηνεύεται;» τήν ἔχει δώσει 
πρό πολλοῦ ὁ ἅγιος Γρηγόριος, ἐπίσκοπος Ἀγριγέντου, στό ἑρμηνευτι-
κό του ἔργο γιά τόν Ἐκκλησιαστή, πού φέρει τόν τίτλο «Ἐξήγησις εἰς 
τόν Ἐκκλησιαστήν». Ὁπωσδήποτε, δέν εἶναι δυνατό στό πλαίσιο ἑνός 
προκαταρκτικοῦ σημειώματος νά συνοψίσει κανείς τά ἐπιμέρους πολλά 
καί ποικίλα σχόλια πού παρατίθενται στό ἐξηγητικό αὐτό ἔργο. Γιά τόν 
λόγο αὐτό θά παραθέσουμε δύο-τρία μόνο ἐξ αὐτῶν γιά νά δοθεῖ μιά 
γενική ἰδέα γιά τό περιεχόμενο τοῦ ἔργου, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά ἐπιχει-
ρηθεῖ κάποτε μιά ἐκτενέστερη παρουσίαση.

Ἤδη, στόν πρόλογο, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ἐπισημαίνει ὅτι δέν πρέπει 
κανείς νά μένει στήν «ἐπιπόλαιον ἔννοιαν» τῶν Θείων Γραφῶν, ἀλλά 
νά τίς ἐρευνᾶ «φιλοκαλῶς καί φιλοπόνως», προκειμένου νά ἀποκαλυ-
φθεῖ τό βαθύτερο καί κρυμμένο νόημά τους μέ τό ὠφέλιμο κάλλος του. 
Ἐν συνεχείᾳ, ἀναφέρει ὅτι τά θέματα τοῦ βιβλίου εἶναι ἀφενός «ἡ φυ-
σική ἀκολουθία καί κατάστασις πάντων σχεδόν τῶν φαινομένων καί 
ὄντων» καί ἀφετέρου ἡ «προαιρετική ἀρετή καί κακία τῶν ἀνθρώπων».

Σχετικά μέ τό πασίγνωστο ρητό «ματαιότης ματαιοτήτων τά πά-
ντα ματαιότης» ὁ ἅγιος διευκρινίζει, ἑρμηνεύοντας «τή Γραφή διά τῆς 
Γραφῆς», ὅτι δέν μπορεῖ νά εἶναι μάταια τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ 
πού εἶναι «λίαν καλά». Καί συνεχίζει: «ἀλλά εἶναι φανερό ὅτι προέβα-
λε (=ὁ Ἐκκλησιαστής) τόν χαρακτηρισμό αὐτό ὄχι γιά ὅσα ἔγιναν ἀπό 
τόν καλό καί ὑπέρσοφο καί ὑπέρκαλο Δημιουργό. Ἀλλά γιά ἐκεῖνα πού 
ἐνεργοῦνται ἀπό τή μοχθηρή καί φαύλη προαίρεση τῶν ἀνθρώπων ἤ μέ 
τή διάνοια ἤ τόν λόγο ἤ τήν πράξη τους…». Ἑπομένως, μάταιη εἶναι ἡ 
κακία τῶν ἀνθρώπων καί ὄχι ὁ λίαν καλός κόσμος τοῦ Θεοῦ.

Ἀκόμη, κρίσιμο ἑρμηνευτικό κλειδί τοῦ βιβλίου εἶναι, σύμφωνα 
μέ τόν ἅγιο, τό ὅτι ὁ σοφός Ἐκκλησιαστής προβλέπει καί ἀνασκευάζει 
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ἀπό πρίν μελλοντικά ἐρωτήματα καί ἐσφαλμένες ἀντιλήψεις καί λογι-
σμούς. Τά δέ ἐρωτήματα αὐτά τά διατυπώνει μέν σέ πρῶτο πρόσωπο, 
στήν πραγματικότητα, ὅμως, δέν εἶναι δικά του ἐρωτήματα, ἀλλά τά κα-
ταγράφει γιά λογαριασμό τῶν ἀμφιβαλλόντων καί παραπλανωμένων. 
Ὡς παράδειγμα, ὁ ἑρμηνευτής ἀναφέρει τή φράση τοῦ Ἐκκλησιαστή 
«καί εἶπον ἐγώ ἐν καρδίᾳ μου ὡς συνάντημα τοῦ ἄφρονος καί γε ἐμοί 
συναντήσεται. Καί ἵνα τί ἐσοφισάμην ἐγώ;». (Δηλαδή: «εἶπα μέσα μου: 
ὅ,τι θά συμβεῖ στόν ἀνόητο θά συμβεῖ καί σέ μένα. Τί μοῦ χρησίμευσε 
ἡ σοφία;»). Σύμφωνα μέ τόν ἅγιο, ὁ λόγος αὐτός στήν πραγματικότητα 
ἀποδίδει  τίς ψευδεῖς καί παράλογες σκέψεις ἑνός ἄφρονος πού φτάνει 
νά σκέφτεται ὅτι δῆθεν δέν διαφέρει σέ τίποτα ὁ σοφός –κατά Θεόν– 
ἀπό τόν ἄσοφο. Ὁ δέ Ἐκκλησιαστής, πού τόν παραθέτει γιά λογαριασμό 
του («ἐξ αὐτοῦ προσώπου τῶν τά τοιαῦτα μελλόντων ὑπολαμβάνειν καί 
λέγειν»), τό κάνει γιά νά τόν ἀνασκευάσει ἐν συνεχείᾳ, μέ τήν παρατή-
ρηση «διότι ἄφρων ἐκ περισσεύματος λαλεῖ ὅτι καί τοῦτο ματαιότης». 
«Τήν τόση λοιπόν διαφορά τοῦ ἄφρονος πρός τόν σοφό γνωρίζοντας ὁ 
σοφός Ἐκκλησιαστής, διατείνεται ὅτι σέ καμιά περίπτωση ὁ σοφός δέν 
θά μνημονεύεται μέ τόν ἄφρονα», τά ἔργα τοῦ ὁποίου θά ξεχασθοῦν. 
Ὁ Ἐκκλησιαστής, λοιπόν, δέν εἶναι ἕνας ἁπλός μονόλογος, ἀλλά ἔχει –
τρόπον τινά– τή δομή ἑνός διαλόγου καί θά πρέπει κανείς νά εἶναι πολύ 
προσεκτικός γιά νά διακρίνει τίνος οἱ ἀπόψεις διατυπώνονται μέ κάθε 
ἐπιμέρους φράση τοῦ κειμένου: Ἡ διδασκαλία τοῦ Ἐκκλησιαστή ἤ οἱ 
ἀνασκευαζόμενες ἀντιρρήσεις καί ψευδεῖς ὑπολήψεις τῶν «ἀφρόνων»;

Ὅσα προπαραθέσαμε εἶναι λίγα, νομίζουμε, ὅμως, ὅτι εἶναι κάπως 
ἐνδεικτικά τῆς ἀξίας τοῦ ἑρμηνευτικοῦ ἔργου τοῦ ἁγίου Γρηγορίου καί 
ἐνδεχομένως νά παρακινήσουν σέ πληρέστερη καί βαθύτερη μελέτη, 
ὄχι μόνο τοῦ Ἐκκλησιαστή, ἀλλά καί τῶν λοιπῶν βιβλίων τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης καί μάλιστα ὄχι μόνο ἀπό τούς πιστούς, ἀλλά καί ἀπό τούς 
ἀπίστους ἤ τούς ἀγνωστικιστές.

       Νομομαθής
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Οἱ διαβόητοι «Φάκελλοι τῶν Θρησκευτικῶν»!

Ε
τσι ἔχουν ὀνομαστεῖ τά ἐγχειρίδια γιά τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν 
(ΜτΘ), τά ὁποῖα ἀπό τήν φετινή σχολική χρονιά δόθηκαν στούς μαθητές. 

Τό ὄνομα εἶναι ὅμως παραπλανητικό, στήν οὐσία πρόκειται γιά τά καινούρ-
για βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν σέ ὅλες τίς βαθμίδες, στίς ὁποῖες διδάσκεται τό 
μάθημα, δηλ. ἀπό τήν Γ΄ Δημοτικοῦ μέχρι τήν Γ΄ Λυκείου. Οἱ Φάκελλοι αὐτοί 
ἀκολουθοῦν τά νέα Ἀναλυτικά Προγράμματα Σπουδῶν (ΑΠΣ), τά ὁποῖα 
ἐκδόθηκαν στή δημοσιότητα ἐπί ὑπουργίας Ν. Φίλη (ΦΕΚ Β΄, 2920 καί Β΄, 
2906 τῆς 13/9/2016) καί δέχτηκαν στή συνέχεια ἐλάχιστες ἀλλαγές (κατά 98% 
παρέμειναν ἴδια), ὥστε νά δημοσιευτοῦν ἐκ νέου στή σημερινή τους μορφή 
(ΦΕΚ Β΄ 2104 καί Β΄ 2105 τῆς 19/6/2017). Στό διάλογο πού ξεκίνησε μεταξύ 
Ἐκκλησίας καί Πολιτείας μετά ἀπό τή συνάντηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί 
μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μέ τόν Πρωθυπουργό (5.10.2016) ὑπῆρξαν, σέ 
αἰχμηρά σημεῖα πού εἶχε ἐπισημάνει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στήν ἐπιστολή του 
πρός τόν Πρωθυπουργό (29/9/2016), κάποιες βελτιώσεις. Χαρακτηριστικά 
ὑπογραμμίζει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς 
κ. Νικόλαος (μέλος τῆς ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τό διάλογο μέ τό 
Ὑπουργεῖο καί τό Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς) στήν παρέμβασή 
του στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας στίς 27/6/2017, ὅτι φυσικά δέν μπο-
ροῦσε νά γίνει συζήτηση ἀπό μηδενική βάση λόγῳ τῶν ΦΕΚ τῆς 13/9/2016, 
μέ τήν ἔκδοση τῶν ὁποίων εἶχε δημιουργηθεῖ τετελεσμένο. Μόνο βελτίωση 
μποροῦσε νά γίνει. Στή μεθοδολογία διδασκαλίας, πού ζήτησε ἡ τριμελής 
ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νά ἀντικατασταθεῖ ἡ ἐννοιολογική προσέγγιση, 
πού ἔχει ἐπιλεχθεῖ στά νέα προγράμματα ἀπό τήν ἱστορική ὡς πιό κατάλλη-
λη καί πιό σαφῆ τό Ὑπουργεῖο δέν ἔκανε καμία ὑποχώρηση. Οἱ βελτιώσεις 
πού δέχθηκε ἀφοροῦσαν κυρίως στό Δημοτικό σέ κάποιες μικρές ἀλλαγές 
στήν ἀναδιάταξη τῆς ὕλης. Ἐνῶ ἡ ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἶχε ζητήσει 
τούς Φακέλλους Μαθήματος ἀπό τόν Φεβρουάριο, γιά νά τοποθετηθεῖ πάνω 
σ’ αὐτά, αὐτοί τελικά τῆς δόθηκαν στίς 17/6/2017. Ἡ ἐπιτροπή τότε ζήτησε 
νά γίνει ἡ προσαρμογή τῶν Φακέλων στό πρόγραμμα, ὅπως εἶχε συζητηθεῖ. 
Αὐτό ὅμως ἀποκλείστηκε λόγῳ τῆς στενότητας τοῦ χρόνου (ἔπρεπε νά ἐκδο-
θοῦν ἄμεσα οἱ Φάκελλοι γιά τήν νέα σχολική χρονιά). Ἁπλῶς ἀπό τό Ὑπουρ-
γεῖο δόθηκε διαβεβαίωση ὅτι οἱ  Φάκελλοι εἶναι πολύ πιό κοντά σ’ αὐτό πού 
ζητοῦσε ἡ Ἐκκλησία, πρᾶγμα πού ἐπιβεβαιώθηκε καί ἀπό τόν Σεβασμιώτα-
το Μητροπολίτη Ὕδρας, τόν Πρόεδρο τῆς ἐπιτροπῆς, στήν ἔκθεσή του στήν 
Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς 29/6/17. Στήν οὐσία, λοιπόν, παραμένουν σέ ἀπό-
λυτη ἰσχύ αὐτά πού γράφει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στήν παραπάνω ἐπιστολή του, 
ὅτι τά νέα ΑΠΣ εἶναι «ἀπαράδεκτα καί ἐπικίνδυνα» καί ὅτι τό Ὑπουργεῖο 
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μέ τό νέο ΜτΘ ἀσκεῖ «θρησκευτικό πατερναλισμό», ἀφοῦ «προσπαθεῖ, 
μέ σαφῆ πολιτικά κριτήρια, νά κατηχήσει καί νά στρατεύσει τούς μαθη-
τές σέ μιά ἐκκοσμικευμένη στάση ἀπέναντι στό θρησκευτικό φαινόμε-
νο». Ἔτσι τό νέο ΜτΘ «ἐκμηδενίζει τήν ἰδιαιτερότητα τοῦ Ὀρθόδοξου 
δόγματος καί τῆς Χριστιανικῆς παράδοσης, ἀφοῦ τά καταβιβάζει καί τά 
μελετᾶ στό ἐπίπεδο τοῦ ἁπλοῦ κοινωνικοῦ ἤ φιλοσοφικοῦ κινήματος».

Γιατί τό κάνει ὅμως καί μέ ποιό τελικό στόχο;
Ἡ βασική πεποίθηση, πού διατρέχει τό πρόγραμμα εἶναι, ὅτι ὁ μαθητής 

ὀφείλει νά κτίσει μέσα ἀπό τίς δικές του ἐμπειρίες καί βιώματα, ἀντιμετω-
πίζοντας κριτικά τό θρησκευτικό φαινόμενο, τή δική του θρησκευτικότητα, 
ἐάν θέλει φυσικά νά τήν ἀποκτήσει. Στόχος εἶναι, μέσα ἀπό τό θρησκευτικό 
συγκρητισμό νά καλλιεργεῖται μιά ἰδιωτική θρησκευτικότητα, ἕνας θρησκευ-
τικός ἀτομισμός. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ μή ὑποχώρηση, οὔτε ἡ παραμικρή, 
στό ζήτημα τῆς μεθοδολογίας τῆς διδασκαλίας. Γιατί ἡ τόσο μεγάλη ἐπι-
μονή στήν ἐννοιολογική προσέγγιση; Ἁπλούστατα ἐπειδή οἱ ἔννοιες προ-
σφέρονται ἰδιαίτερα γιά τήν ἀνάμειξη στοιχείων ἀπό ἄλλες θρησκεῖες καί 
ἰδεολογίες. Μιά σύντομη ματιά στό νέο πρόγραμμα καί στούς φακέλλους τό 
φανερώνει ἀμέσως. 

Τό Πρόγραμμα σπουδῶν στή Γ΄ Δημοτικοῦ στήν ἑνότητα γιά τίς Θρη-
σκευτικές γιορτές μιλάει γιά τίς γιορτές τῶν Ἑβραίων καί τῶν Μουσουλμά-
νων, στά χριστιανικά σύμβολα βάζει δίπλα τά σύμβολα καί τό ὄνομα τοῦ 
Θεοῦ τῶν Ἑβραίων καί τῶν Μουσουλμάνων, παράλληλα μέ τήν Κυριακή 
τῶν Χριστιανῶν τοποθετεῖ τό Σάββατο τῶν Ἑβραίων καί τήν Παρασκευή 
τῶν Μουσουλμάνων, στίς ἀφηγήσεις καί ἱστορίες γιά τή σχέση τῶν Ἁγίων μέ 
τήν κτίση παραλληλίζεται ἀπόλυτα ὁ Ἅγ. Φραγκίσκος τῆς Ἀσίζης (πού δέν 
εἶναι Ἅγιος σύμφωνα μέ τήν πίστη μας) μέ τόν Ἅγ. Γεράσιμο καί τόν  Ἅγ. 
Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ. 

Στή Δ΄ Δημοτικοῦ ἡ θεματική ἑνότητα «Ὅταν οἱ ἄνθρωποι προσεύχο-
νται» εἶναι καθοριστική γιά τήν κατανόηση τῶν νέων Θρησκευτικῶν: διευ-
κρινίζεται εὐθύς ἐξ’ ἀρχῆς στή σ. 9: «Θά δοῦμε ἀκόμη πῶς προσεύχονται 
οἱ πιστοί στίς διάφορες θρησκεῖες, ὥστε νά διαπιστώσουμε ὅτι τελικά 
ἡ προσευχή εἶναι ἡ ἐπικοινωνία τοῦ πιστοῦ μέ τόν Θεό» καί στή σ. 12 – 
κάτω ἀπό μεγάλες εἰκόνες πού δείχνουν τόν Ἅγιο Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, 
Μουσουλμάνους σέ τζαμί καί Ἑβραίους στό Τεῖχος τῶν Δακρύων νά προ-
σεύχονται – τονίζεται: «Μέ τήν προσευχή οἱ ἄνθρωποι προσπαθοῦν νά ἐπι-
κοινωνοῦν μέ τόν Θεό πού πιστεύουν». Ὑπάρχουν συγκεκριμένοι τόποι καί 
χρόνοι προσευχῆς. Ὡστόσο, καθώς ὁ Θεός εἶναι «πανταχοῦ παρών», μπο-
ροῦν νά προσεύχονται ὅποτε καί ὅπου τό θελήσουν». Τό συμπέρασμα γιά 
τό παιδί τῶν 8-9 χρονῶν: μαθαίνει, ὅτι σέ ὅλες τίς θρησκεῖες ὑπάρχει βασικά 
ὁ ἴδιος Θεός, ὁ ὁποῖος παρουσιάζεται μέ πολλούς καί διαφορετικούς τρό-
πους. Μ’ αὐτόν τόν Θεό, πού εἶναι «πανταχοῦ παρών», οἱ πιστοί ἐπικοινω-
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νοῦν μέ τίς προσευχές τους. Συνεπῶς ὅλα πού ἔχουμε συναντήσει ὡς τώρα 
(θρησκευτικές γιορτές, σύμβολα, σημαντικές μέρες) καί πού θά συναντήσου-
με στή συνέχεια στίς τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ (π.χ. ἱεροί τόποι, ἱερές πορεῖες, 
ἅγιοι καί ἱερά πρόσωπα, ἱερά βιβλία,) καί τοῦ Γυμνασίου (ἀντιλήψεις γιά 
τόν ἄνθρωπο, τίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, τόν κόσμο, τό κακό κ.ἄ.)  καί τοῦ 
Λυκείου (ἀντιλήψεις γιά τίς ἀνθρώπινες ἀξίες) γενικά ὅλοι οἱ παραλληλι-
σμοί ἀνάμεσα στίς διάφορες χριστιανικές παραδόσεις καί τίς παραδόσεις 
τῶν θρησκειῶν εἶναι ἁπλῶς ἀποτέλεσμα μιᾶς διαφορετικῆς προσέγγισης τοῦ 
ἴδιου Θεοῦ. Ἐκφράζουν τή διαφορετικότητα, τήν πολυπολιτισμικότητα καί 
τελικά τή συμπληρωματικότητα σέ ὅλες αὐτές τίς ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς ὅλων 
τῶν ἀνθρώπων. Ἀνάγονται σέ ὕψιστες ἀξίες τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου. 

Σ’ αὐτό προστίθεται ἀκόμα στά νέα αὐτά ΑΠΣ τοῦ ΜτΘ ὁ σκόπιμος 
ὑποβιβασμός τῆς Ὀρθόδοξης παράδοσης. Π.χ. ὅταν γίνεται λόγος γιά τόν 
Ἁγιασμό στό Σχολεῖο (Δ΄ Δημοτικοῦ, σ.10 ) δίνεται σέ ὑποσημείωση ἡ ἑξῆς 
ἐξήγηση γιά τή λέξη πετραχήλι «πετραχήλι: Μακρύ χρυσοκέντητο ὕφασμα 
πού φορᾶ ὁ ἱερέας ἀπό τό λαιμό (τράχηλο), ὅταν τελεῖ Ἀκολουθίες ἤ Μυστή-
ρια». Ὅταν γίνεται λόγος γιά τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος (Δ΄ Δημοτικοῦ, 
σ.78), περιγράφεται μέ ἁπλά λόγια σέ περίπου μιά σελίδα ἡ διαδικασία τοῦ 
Βαπτίσματος καί Χρίσματος χωρίς ὁποιαδήποτε οὐσιαστική ἀναφορά στό 
θεολογικό νόημα. Τονίζονται ἡ χαρά, τά γελαστά καί χαρούμενα πρόσωπα, 
ὁ πρωταγωνιστής καί οἱ εὐχές πού δέχεται καί σημειώνεται στό τέλος, ὅτι 
μέ τή διαδικασία αὐτή τό μωράκι γίνεται Χριστιανός καί μπαίνει στήν με-
γάλη οἰκογένεια τῆς Ἐκκλησίας. Ἔπειτα παρατίθεται στίς ἑπόμενες δύο 
σελίδες (σ.79-80) τό Βάπτισμα καί τό Χρῖσμα τῶν Καθολικῶν, τό βάπτισμα 
τῶν Προτεσταντῶν, ὅπως καί οἱ τελετές ἐνηλικίωσης τῶν Ἑβραίων καί τῶν 
Μουσουλμάνων. Χαρακτηριστικό εἶναι τό ἑξῆς: ἡ περιγραφή τῶν ἄλλων τε-
λετῶν εἶναι κατά πολύ συντομότερη. Ἐκεῖνο ὅμως πού τονίζεται ἰδιαίτερα 
εἶναι ὅτι γίνονται σέ μεγαλύτερη ἡλικία, ὅταν τό παιδί συμμετέχει “συνειδη-
τά”. Ἔτσι, ἐφ’ ὅσον δέν γίνεται ἀναφορά στήν σημασία τοῦ Μυστηρίου καί 
στήν σπουδαιότητα τῆς ἐνσωμάτωσης τοῦ πιστοῦ στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ 
κατά τήν τέλεση τοῦ Ὀρθοδόξου Βαπτίσματος, οἱ ἄλλες θρησκεῖες καί ὁμο-
λογίες μοιάζουν νά βρίσκονται σέ πλεονεκτική θέση σέ σχέση μέ τήν Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία, ἐπειδή δίνουν τή δυνατότητα ἐπιλογῆς στόν πιστό (παιδί). 
Πρᾶγμα πού ταιριάζει ἀπόλυτα στήν ἐποχή μας, ἐποχή τοῦ ἀπόλυτου αὐτο-
προσδιορισμοῦ.

Ἄν θέλαμε νά φέρουμε κι ἄλλα παραδείγματα ἀπό τούς φακέλλους 
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν δέν θά δυσκολευόμαστε, γιατί ὅλο τό 
περιεχόμενό τους εἶναι γραμμένο μέ τό ἴδιο πνεῦμα γιά Δημοτικό, Γυμνάσιο 
καί Λύκειο. Ἕχει ἄδικο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος πού χαρακτήρισε 
τά Ἀναλυτικά Προγράμματα Σπουδῶν «ἀπαράδεκτα καί ἐπικίνδυνα»;

       Λέων Μπράνγκ
                  Δρ. Θεολογίας
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Εἶναι ἀνεπίτρεπτο νά ἀντιμετωπίζει τό Κράτος τούς Πολυτέκνους 
σάν ἄπορους καί ἐξαθλιωμένους οἰκογενειάρχες! Εἶναι Πρόσωπα! 

Οἱ ἐπιταγές τοῦ Συντάγματος πρός  τό Κράτος
 ὑπέρ τῶν Πολυτέκνων, δέν εἶναι εὐχές,

ἀλλά νομικές ὑποχρεώσεις! 

Σ
ύμφωνα μέ στοιχεῖα τά ὁποῖα δημοσίευσε ἡ Ἀνώτατη Συνομοσπον-
δία Πολυτέκνων Ἑλλάδος, ἡ χώρα μας καταρρέει δημογραφικά, 

ἀφοῦ ἀπό 1/1/2017 ἕως 27/12/2017 οἱ θάνατοι ἐκτινάχθηκαν στίς 123.079 
καί οἱ γεννήσεις εἶναι μόλις 88.132 (ἐκ τῶν ὁποίων τό 15% προέρχεται ἀπό 
γεννήσεις ἀλλοδαπῶν). Ἔχουμε, δηλαδή, ὑπεροχή τῶν θανάτων κατά 
34.947!

Παρά τά δημογραφικά αὐτά δεδομένα, ἡ Κυβέρνηση συνεχίζει ἀκά-
θεκτη τήν ἀντιδημογραφική, ἀντιπολυτεκνική καί ἀντιοικογενειακή 
πολιτική, καθώς μέ τό ἄρθρο 214 τοῦ Νόμου 4512/2018, πού ψηφίστηκε 
πρόσφατα, καταργεῖ τά ἐπιδόματα πολυτέκνων ἐνσωματώνοντάς τα στό 
ἑνιαῖο Ἐπίδομα Παιδιοῦ. Συγκεκριμένα, μέ τήν παράγραφο 15 τοῦ ὡς ἄνω 
ἄρθρου 214 καταργήθηκαν α) τό Ἑνιαῖο ἐπίδομα Στήριξης Τέκνων, πού 
εἶχε θεσπιστεῖ μέ τή διάταξη τῆς παρ. ΙΑ, ὑποπαρ. ΙΑ2 τοῦ Ν. 4093/2012 
καί β) τό Εἰδικό Ἐπίδομα Τριτέκνων καί Πολυτέκνων, πού εἶχε θεσπι-
στεῖ μέ τό ἄρθρο 40 τοῦ Ν. 4141/2013. Ἀντί αὐτῶν θεσπίστηκε ἑνιαῖο Ἐπί-
δομα Παιδιοῦ, τό ὁποῖο ἀρχίζει νά ἰσχύει ἀπό 1/1/2018 καί καταβάλλεται, 
σέ πολύτεκνες οἰκογένειες, ἀλλά καί οἰκογένειες μέ ἕνα ἤ δύο παιδιά, μέ 
τίς προϋποθέσεις χορήγησης τοῦ Κοινωνικοῦ Ἐπιδόματος Ἀλληλεγγύης. 

Ἡ διαδικασία χορήγησης καί καταβολῆς τοῦ  νέου ἐπιδόματος ρυθ-
μίζεται  ἀπό τήν Ὑπουργική Ἀπόφαση ὑπ’ ἀριθμ. Γ.Π.οἰκ.Δ22/11/2705/58 
(Φ.Ε.Κ. Β’ 57/2018) καί θέμα: «Καθορισμός τῆς διαδικασίας χορήγησης 
ἐπιδόματος παιδιοῦ».

Μέ τήν καθιέρωση τοῦ ἐπιδόματος παιδιοῦ, γιά πολλές χιλιάδες 
πολύτεκνες οἰκογένειες θά μειωθοῦν αἰσθητά τά χρηματικά ποσά πού 
λάμβαναν, ἐνῶ πολλές ἐπίσης χιλιάδες πολύτεκνες οἰκογένειες δέν θά 
λαμβάνουν στό ἑξῆς ἐπίδομα. Ἀντίθετα, εὐνοοῦνται ἰδιαίτερα οἰκογένει-
ες μέ ἕνα ἤ δύο παιδιά, ἰδίως ἄν ἔχουν χαμηλό εἰσόδημα. 

Πέραν τῶν ἀνωτέρω,  κατάργησε ἡ Κυβέρνηση τό εἰδικό μειωμένο 
τιμολόγιο τῆς ΔΕΗ γιά τούς πολυτέκνους, τό ὁποῖο δέν προέβλεπε εἰσο-
δηματικά κριτήρια καί, μέ τήν Ὑπουργική Ἀπόφαση ὑπ’ ἀριθμ. ΥΠΕΝ/
ΥΠΡΓ/892/152 (Φ.Ε.Κ. Β 242/2-2-2018), ὑπήγαγε τίς πολύτεκνες οἰκογένει-
ες στό Κοινωνικό Οἰκιακό Τιμολόγιο μέ εἰσοδηματικά καί περιουσιακά 



112

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 187

κριτήρια, ὥστε νά τό λαμβάνουν ὁλοένα καί λιγότεροι. Μέ τήν κατάργη-
ση τοῦ εἰδικοῦ αὐτοῦ τιμολογίου τῆς Δ.Ε.Η. (ὅπως πρόσφατα διαβάσαμε 
στόν Τύπο) «ἀποκλείονται περιπτώσεις ἰδιαίτερα εὔπορων πολιτῶν μέ 
τέσσερα ἤ περισσότερα τέκνα, πού ἐπωφελοῦνταν τῶν ἐκπτώσεων»!

Ἀπό τά παραπάνω καθίσταται φανερό, ὅτι οἱ κυβερνῶντες δέν 
ἔχουν διαβάσει ποτέ τό Σύνταγμα! Θά ἔπρεπε νά γνωρίζουν πώς στό 
ἄρθρο 2 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος ὁρίζεται ὅτι «Ὁ σεβασμός καί ἡ προ-
στασία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελοῦν τήν πρωταρχική ὑποχρέ-
ωση τῆς Πολιτείας». Περαιτέρω, τό ἄρθρο 4 τοῦ Συντάγματος ὁρίζει στή 
μέν παράγραφο 1 ὅτι «Οἱ Ἕλληνες εἶναι ἴσοι ἐνώπιον τοῦ νόμου», στή 
δέ παράγραφο 5 ὅτι «Οἱ Ἕλληνες πολῖτες συνεισφέρουν χωρίς διακρί-
σεις στά δημόσια βάρη, ἀνάλογα μέ τίς δυνάμεις τους».

Ἐπιπλέον, στό ἄρθρο 21 τοῦ Συντάγματος ὁρίζονται τά ἀκόλουθα:
«1. Ἡ οἰκογένεια, ὡς θεμέλιο τῆς συντήρησης καί προαγωγῆς 

τοῦ Ἔθνους, καθώς καί ὁ γάμος, ἡ μητρότητα καί ἡ παιδική ἡλικία 
τελοῦν ὑπό τήν προστασία τοῦ Κράτους.

2. Πολύτεκνες οἰκογένειες, ἀνάπηροι πολέμου καί εἰρηνικῆς πε-
ριόδου, θύματα πολέμου, χῆρες καί ὀρφανά ἐκείνων πού ἔπεσαν στόν 
πόλεμο, καθώς καί ὅσοι πάσχουν ἀπό ἀνίατη σωματική ἤ πνευματι-
κή νόσο ἔχουν δικαίωμα εἰδικῆς φροντίδας ἀπό τό Κράτος. 

3. Τό Κράτος μεριμνᾶ γιά τήν ὑγεία τῶν πολιτῶν καί παίρνει 
εἰδικά μέτρα γιά τήν προστασία τῆς νεότητας, τοῦ γήρατος, τῆς ἀνα-
πηρίας καί γιά τήν περίθαλψη τῶν ἀπόρων. 

4. Ἡ ἀπόκτηση κατοικίας ἀπό αὐτούς πού τή στεροῦνται ἤ πού 
στεγάζονται ἀνεπαρκῶς ἀποτελεῖ ἀντικείμενο εἰδικῆς φροντίδας 
τοῦ Κράτους. 

5. Ὁ σχεδιασμός καί ἡ ἐφαρμογή δημογραφικῆς πολιτικῆς, κα-
θώς καί ἡ λήψη ὅλων τῶν ἀναγκαίων μέτρων ἀποτελεῖ ὑποχρέωση 
τοῦ Κράτους. 

6. Τά ἄτομα μέ ἀναπηρίες ἔχουν δικαίωμα νά ἀπολαμβάνουν μέ-
τρων πού ἐξασφαλίζουν τήν αὐτονομία, τήν ἐπαγγελματική ἔνταξη καί 
τή συμμετοχή τους στήν κοινωνική, οἰκονομική καί πολιτική ζωή τῆς Χώ-
ρας.». 

Τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἔχει τονίσει στήν ἀπόφαση 1087/2017 
ὅτι «οἱ ἀνωτέρω συνταγματικές διατάξεις ἔχουν, κατά βάση, κατευθυντή-
ριο χαρακτήρα καί ἀφήνουν στόν νομοθέτη τήν εὐχέρεια νά προσδιορίσει 
κατά τήν ἐκτίμησή του τό εἶδος καί τήν ἔκταση τῆς εἰδικῆς φροντίδας γιά 
τούς πολύτεκνους καί τά μέλη τῶν οἰκογενειῶν τους. Εἰδικότερα, μέ τήν 
διάταξη τῆς παραγράφου 2 τοῦ ὡς ἄνω ἄρθρου 21 τοῦ Συντάγματος, τῆς 
ὁποίας ἡ θέσπιση ἀποσκοπεῖ στήν ἀντιμετώπιση τοῦ δημογραφικοῦ προ-
βλήματος τῆς χώρας (πρακτικά Βουλῆς ἐπί τοῦ Συντάγματος, Συνεδρία-
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ση ΟΘ΄/26.4.1975, σελ. 479 καί 486), τό Σύνταγμα ἀπευθύνει στόν κοινό 
νομοθέτη ἔντονη ὑπόδειξη γιά τή λήψη κατάλληλων μέτρων φροντί-
δας ὑπέρ τῶν πολύτεκνων οἰκογενειῶν ἐπί τῇ βάσει τῶν κρατουσῶν 
συνθηκῶν καί ἐντός τῶν ὁρίων πού διαγράφουν οἱ ἄλλες συνταγμα-
τικές διατάξεις καί ἀρχές (βλ. ΣτΈ 986-988/2014 Ὁλομ., 4237/2005, 12/1999 
ἐπτ. κ.ἄ). Ὡστόσο, ἀπό τή διάταξη αὐτή οὐδόλως συνάγεται ὅτι ἐπί πολυ-
τέκνων οἰκογενειῶν δέν μπορεῖ νά ἐπιβληθεῖ φορολογική ἐπιβάρυνση ἐν 
γένει (πρβλ. ΣτΈ 1702/2014, 2975/2011 κ.ἄ.) οὔτε προκύπτει ὅτι ὁ νομοθέ-
της ὑποχρεοῦται νά θεσπίζει εἰδικό ἀφορολόγητο ὅριο τοῦ εἰσοδήματος 
αὐτῆς τῆς κατηγορίας τῶν φορολογουμένων. Διότι, ὁ εἰδικότερος τρόπος 
ἐκπληρώσεως τῆς ὑποχρεώσεως πού ἀπορρέει ἀπό τό ἄρθρο 21 παρ. 2 
τοῦ Συντάγματος ἀνήκει στήν εὐχέρεια τοῦ νομοθέτη. Συνεπῶς, εἶναι δυ-
νατόν νά προβλεφθεῖ γιά τήν ἀνωτέρω κατηγορία τῶν φορολογουμένων 
εἴτε ἡ θέσπιση ἀφορολόγητου ὁρίου, εἴτε ἡ παροχή ἐκπτώσεως ἐπί 
τοῦ ἀναλογοῦντος φόρου, εἴτε ἡ παροχή εἰδικῶν ἐπιδομάτων, ἀπαλ-
λασσομένων ἐνδεχομένως ἀπό φόρο, γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν 
αὐξημένων οἰκογενειακῶν δαπανῶν, εἴτε ἄλλη μορφή μέτρων, εἴτε 
συνδυασμός τῶν ἀνωτέρῳ. Οἱ σχετικές δέ ἐκτιμήσεις, σταθμίσεις καί 
ἐπιλογές τοῦ νομοθέτη ὑπόκεινται σέ ἔλεγχο ὁρίων ἀπό τά δικαστήρια».

Σχετικά μέ τήν τοποθέτηση αὐτή τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατεί-
ας θά πρέπει νά παρατηρήσουμε ὅτι πράγματι ὁ εἰδικότερος τρόπος 
ἐκπληρώσεως τῆς ὑποχρέωσης τοῦ Κράτους γιά λήψη κατάλληλων μέ-
τρων φροντίδας ὑπέρ τῶν πολύτεκνων οἰκογενειῶν ἀνήκει στήν εὐχέ-
ρεια τοῦ Νομοθέτη. Ὡστόσο, ἡ συνταγματική διάταξη τοῦ ἄρθρου 21 
παράγραφος 2 πού κατοχυρώνει τήν ὑποχρέωση αὐτή δέν ἔχει μόνο 
κατευθυντήριο ἤ προγραμματικό χαρακτῆρα∙ οἱ διατάξεις τοῦ Συ-
ντάγματος δέν εἶναι ποτέ ἁπλές πολιτικές εὐχές. Οἱ ὑποχρεώσεις πού 
ἐπιβάλλουν στό Κράτος δέν εἶναι ἁπλῶς πολιτικές ἤ ἠθικές, ἀλλά νο-
μικές ὑποχρεώσεις! Μέ ποιό τρόπο πραγματώνεται ἡ νομική ὑποχρέωση 
τοῦ Κράτους γιά παροχή εἰδικῆς φροντίδας πρός τίς πολύτεκνες οἰκογέ-
νειες, ὅταν κατά τήν τελευταία δεκαετία ἔχουν καταργηθεῖ ὅλα τά εἰδικά 
ὑπέρ τῶν πολυτέκνων μέτρα; 

Δέν ἀμφισβητοῦμε πώς ὑπάρχουν  στίς μέρες μας καί ἄπορες οἰκο-
γένειες μέ ἕνα ἤ δύο παιδιά πού ἔχουν ἀνάγκη κρατικῆς κοινωνικῆς μέ-
ριμνας. Ὅμως, ἕνα ἑνιαῖο ἐπίδομα παιδιοῦ, πού καταβάλλεται τόσο σέ 
οἰκογένειες μέ ἕνα τέκνο, ὅσο καί σέ πολύτεκνες,  σέ καμία περίπτωση δέ 
μπορεῖ νά θεωρηθεῖ εἰδική κρατική φροντίδα γιά τίς πολύτεκνες οἰκογέ-
νειες. Οἱ πολύτεκνοι δέν ἐπιτρέπεται νά ἀντιμετωπίζονται συνταγμα-
τικά ἀπό τό Κράτος ὡς ἄποροι, ἐξαθλιωμένοι οἰκογενειάρχες μέ πολ-
λά παιδιά! Τοῦτο φαίνεται ξεκάθαρα ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ προστασία 
τῆς οἰκογένειας κατοχυρώνεται στήν πρώτη παράγραφο τοῦ ἄρθρου 
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21 τοῦ Συντάγματος, ἡ λήψη μέτρων ὑπέρ τῶν πολύτεκνων οἰκογενειῶν 
προβλέπεται στή δεύτερη παράγραφο τοῦ ἴδιου ὡς ἄνω ἄρθρου, ἐνῶ ἡ 
λήψη μέτρων γιά τήν περίθαλψη τῶν ἀπόρων στήν τρίτη παράγρα-
φο∙ πρόκειται ἑπομένως γιά ἀνόμοιες περιπτώσεις. 

Ἡ δέ Συνταγματική ἀρχή τῆς ἰσότητας, ἡ κατοχυρωμένη στό ἄρθρο 
4 τοῦ Συντάγματος ἐπιβάλλει τήν ὅμοια μεταχείριση τῶν ὅμοιων περι-
πτώσεων καί τήν ἀνόμοια μεταχείριση τῶν ἀνόμοιων. Ἡ ὅμοια μεταχεί-
ριση ἀνόμοιων περιπτώσεων δέν εἶναι ἰσότητα, ἀλλά ἰσοπέδωση! Ἐξ 
ἄλλου, τά Διοικητικά Δικαστήρια τῆς χώρας, μέ σειρά ἀποφάσεών τους 
ἔχουν ἀποφανθεῖ πώς: «Ἡ ἐξυπηρέτηση τοῦ ἀτομικοῦ συμφέροντος 
τῶν πολυτέκνων ἀποτελεῖ ἐξυπηρέτηση τοῦ γενικότερου δημοσίου 
συμφέροντος, πρό τοῦ ὁποίου καί αὐτή ἡ ἀρχή τῆς ἰσότητας τῶν Ἑλλή-
νων ἀπέναντι στό νόμο ὑποχωρεῖ, λόγῳ τοῦ Δημογραφικοῦ προβλήμα-
τος πού ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα μας». Ἡ Κυβέρνηση, ὄχι μόνο δέν μεριμνᾶ 
γιά τήν ἐπίλυση τοῦ Δημογραφικοῦ προβλήματος, ἀλλά μέ τήν πολιτική 
της καταργεῖ καί τά τελευταῖα δημογραφικά κίνητρα.

Σάν νά μήν ἔφταναν αὐτά, συχνά οἱ πολύτεκνοι γονεῖς καλοῦνται 
νά καταβάλουν φόρους πολυτελοῦς διαβίωσης, χωρίς νά λαμβά-
νονται ὑπ’ ὄψιν οἱ αὐξημένες ἀνάγκες τῶν πολυμελῶν οἰκογενειῶν 
τους. Ἐνδεικτικά νά ἀναφέρουμε πώς ἡ ἀπόφαση 1087/2017 τοῦ Συμβου-
λίου τῆς Ἐπικρατείας ἀφοροῦσε στήν προσφυγή πολύτεκνου πατέρα μέ 
δεκαέξι τέκνα(!), δώδεκα ἐκ τῶν ὁποίων συνοικοῦν μαζί του. Ὁ πατέρας 
αὐτός καί ἡ σύζυγός του κλήθηκαν νά καταβάλουν φόρο πολυτελοῦς 
διαβίωσης, ἐπειδή εἶχαν στήν κατοχή τους μία ἰδιόκτητη οἰκία καί 
δύο αὐτοκίνητα μεγάλου κυβισμοῦ, γιά τίς ἀνάγκες τῆς οἰκογένειάς 
τους! Κατά τά ἄλλα, διατηρεῖται στό νομικό μας σύστημα πληθώρα προ-
νομίων πού δέν μποροῦν νά θεμελιωθοῦν στό Σύνταγμα, ὅπως γιά πα-
ράδειγμα οἱ φορολογικές ἀπαλλαγές τῶν βουλευτῶν!

Ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ γνώμη πού διατύπωσε ἡ μειοψηφία στήν ἐξε-
ταζόμενη ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας: «Μέ τήν διάταξη 
τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος καθιερώνεται ὡς πρωταρχική ὑπο-
χρέωση τῆς Πολιτείας ὁ σεβασμός καί ἡ προστασία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώ-
που, εἰδικότερα δέ, ἡ διασφάλιση ἑνός ἐπιπέδου ἀξιοπρεποῦς διαβιώσεως 
τοῦ ἀτόμου, τό ὁποῖο (ἐπίπεδο ἀξιοπρεποῦς διαβιώσεως) δέν ἐπιτρέπε-
ται, ἐν ὄψει καί τοῦ ἄρθρου 4 παρ. 5 τοῦ Συντάγματος, νά πλήττεται μέ 
τήν ἐπιβολή φόρων καί ἄλλων οἰκονομικῶν βαρῶν, ἡ ὁποία, κατά τήν 
τελευταία αὐτή διάταξη, ἐπιτρέπεται «ἀνάλογα μέ τίς δυνάμεις» κάθε 
φορολογούμενου, δηλαδή μόνο ἐάν καί στόν βαθμό πού ὑφίσταται φορο-
δοτική ἱκανότητα. Ἡ φοροδοτική, δηλαδή, ἱκανότητα συνίσταται –ὅπως 
καί ἡ ἴδια ἡ λεκτική διατύπωση τοῦ ὅρου φανερώνει– στή δυνατότητα τοῦ 
συγκεκριμένου προσώπου νά καταβάλει τόν φόρο, χωρίς νά θίγεται τό 
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ἐλάχιστο ὅριο ἀξιοπρεποῦς –ἐν ὄψει τοῦ ἄρθρου 2 παρ.1 τοῦ Συντάγ-
ματος– διαβιώσεώς του. Προσδιορίζεται δέ, βάσει κριτηρίων ἀντικειμε-
νικῶν, ἀναγομένων στό εἰσόδημα ἤ στήν περιουσία, καί ὑποκειμενικῶν, 
ἀναγομένων κυρίως στήν προσωπική, οἰκογενειακή, κοινωνική κατάστα-
ση, ὑγεία καί ἡλικία τοῦ συγκεκριμένου φορολογουμένου. (…)»

Εἶναι βεβαίως ἀναντίρρητο ὅτι ἡ Πολιτεία ὀφείλει νά ἐγγυᾶται ἀξι-
οπρεπές βιοτικό ἐπίπεδο γιά τούς πολῖτες, πολύτεκνους ἤ μή. Ἡ οἰκο-
νομική ἐξουθένωση καί ἡ ἐξαθλίωση τῶν ἀνθρώπων δέν εἶναι συ-
νταγματικά ἀνεκτή. Εἶναι, ὅμως, ταὐτόχρονα πολύ λυπηρό τό ὅτι, στίς 
μέρες μας, ἡ πρωταρχική ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας νά σέβεται καί 
νά προστατεύει τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου, ἐξαντλεῖται στήν ὑποχρέω-
ση διασφάλισης ἑνός ἐπιπέδου ἀξιοπρεποῦς διαβίωσής του. Φτάσαμε 
δηλαδή στήν ἐποχή μας νά ἐπικαλούμαστε μία θεμελιώδη Συνταγματι-
κή διάταξη –ἡ ὁποία ἐξ ὁρισμοῦ λόγῳ τῆς γενικότητάς της λειτουργεῖ ἐπι-
κουρικά πρός τίς λοιπές νομοθετικές διατάξεις–, γιά νά διεκδικήσουμε τό 
αὐτονόητο: τή διασφάλιση ἑνός ἐπιπέδου ἀξιοπρεποῦς διαβίωσης, μέ τήν 
ἔννοια τῆς κάλυψης τῶν στοιχειωδῶν βιοτικῶν ἀναγκῶν μας! 

Ἡ «συρρίκνωση» αὐτή τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου θά ἔπρεπε νά 
μᾶς ἀνησυχεῖ πολύ περισσότερο ἀπό τήν περικοπή τῶν ἐπιδομάτων 
τῶν πολυτέκνων, περισσότερο καί ἀπό αὐτό ἀκόμα τό δημογραφι-
κό πρόβλημα. Διότι, ὅταν ἕνα Ἔθνος φτάνει νά ταὐτίζει τήν ἀξία τοῦ 
ἀνθρώπου μέ τήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν ἀξιοπρεποῦς διαβίωσης, 
ἑπόμενο εἶναι νά ὁδηγεῖται τό Ἔθνος αὐτό στήν ἀνυπαρξία! 

Ἡ «ἀξία τοῦ ἀνθρώπου», τήν ὁποία ὑποχρεοῦται κατά τό Σύνταγ-
μα νά σέβεται καί νά προστατεύει ἡ Πολιτεία, εἶναι  ὁ ἀπαραβίαστος 
ἐκεῖνος πυρήνας τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀνθρώπου ὡς φυσικοῦ ὑπο-
κειμένου δικαίου, ὁ ὁποῖος (πυρήνας) διακρίνει τόν ἄνθρωπο ἀφ’ ἑνός 
ἀπό τά ἄλογα ὄντα καί ἀφ’ ἑτέρου ἀπό τά ἀντικείμενα τοῦ δικαίου (Π.Δ. 
Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο – Ἀτομικά Δικαιώματα, Τόμος Β’, σ. 
1325). Ἐάν ὁ σεβασμός καί ἡ προστασία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου πε-
ριορίζεται στήν κάλυψη τῶν βιοτικῶν ἀναγκῶν του, τότε στήν οὐσία 
ταυτίζεται ὁ ἄνθρωπος μέ τά ἄλογα ὄντα καί τά ἀντικείμενα, παύει 
νά εἶναι πρόσωπο.

Τοῦτο εἶναι τό ἀποτέλεσμα τοῦ ὅτι ἡ Πατρίδα μας κυβερνᾶται ἀπό 
ἄθεους κυβερνῶντες: χάνουμε οἱ Ἕλληνες τό πρόσωπό μας καί κατα-
λήγουμε ἀπρόσωπα ὄντα, ἀφοῦ μόνο ἐν Χριστῷ εἶναι ὁ ἄνθρωπος  
ἐνυπόστατο πρόσωπο! Ἀπορροφημένοι ὅμως καθώς εἴμαστε ἀπό τίς 
βιοτικές μας μέριμνες καί τά μικροσυμφέροντά μας δέν ἀντιλαμβανόμα-
στε τόν κίνδυνο. Καιρός νά ἀφυπνισθοῦμε πνευματικά προτοῦ νά εἶναι 
πολύ ἀργά!

            Ἀγγελική Εὐθ. Ζώη 
                              Νομικός
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Ψυχοσάββατο καὶ πάλι
Τριῳδίου γὰρ ὁ καιρός…….

Σ
τολισμένα μικρὰ πιατάκια, μὲ τὴ λευκὴ τὴ ζάχαρη νὰ σκεπάζει 
τὸ βρασμένο στάρι καὶ πάνω της, ἕνας λιτὸς σταυρὸς ἀπό τριμ-

μένη κανέλλα ἤ λευκὰ ἀμύγδαλα, γιὰ νὰ εἶναι, ὅσο γίνεται, καὶ πιὸ 
καλωπισμένα. Στολισμένα, λοιπόν, τὰ πιάτα στὴ σειρὰ, μ᾿ ἕνα κερὶ 
στὸ καθένα πάνω του νὰ φέγγει καὶ συνάμα νὰ «μελετᾶ» τὰ ὀνόμα-
τα, γιὰ ὅσους ἔγινε τὸ κόλυβο αὐτό, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς πάππου–πρὸς 
πάππου– ἐκείνους, δηλαδὴ, ποὺ δὲν ἔχουν  γραφεῖ τὰ ὀνόματά τους 
στὸ χαρτὶ,  ποὺ παραδίδεται μὲ τὸ πρόσφορο γιὰ μνημόνευση στὸν 
Ἱερέα. Τὸ θέμα εἶναι, ὅτι τὰ ὀνόματα ἐκεῖνα δὲ γράφτηκαν, ὄχι γιὰ 
ἄλλον λόγο, μὰ ἐπειδὴ μὲ τὰ χρόνια ποὺ πέρασαν τὰ λησμόνησαν οἱ 
ἄνθρωποι. Ὡστόσο, εὐτυχῶς ποὺ θυμᾶται ὁ Θεὸς, ὁ ὁποῖος ἔχει ὅλους 
τοὺς καταλόγους Του πλήρως ἐνημερωμένους (πρβλ. Ἀπ. 3, 5)

Ἀπομεσήμερο Παρασκευῆς, σὲ ὥρα ἑσπερινή, ἤ τὸ πρωῒ στὴ 
Λειτουργία,  κομίζονται τὰ πιατάκια αὐτὰ καὶ μὲ τὸ τέλος τῆς ἀκο-
λουθίας ἤ τῆς Λειτουργίας, ἑορτίως μοιράζονται…

Ἡ εὐχὴ εἶναι «χρόνια πολλὰ». Γιατὶ, ἄραγε; Θέλω νὰ πιστεύω 
ὅτι αὐτὸ δὲν ἀφορᾶ ἐμᾶς τοὺς ζῶντες, ὅσο τὴν ἴδια τὴν ἡμέρα ποὺ 
εἶναι ἕνα πανηγύρι, μιὰ σύναξη, μιὰ λαμπρὴ ἑορτὴ. Ἑορτὴ πρὸς 
τιμὴν καὶ μνήμην πάντων «τῶν ἐπ᾿ ἐλπίδι ἀναστάσεως κεκοιμη-
μένων». Κι αὐτό, ἐπειδὴ μέσα στὴν ἐκκλησία συμβαίνουν ὅλα τὰ 
«παράδοξα», ἐκεῖνα, δηλαδή, ποὺ δὲν τὰ καταλαβαίνει ὁ κόσμος, 
γιατὶ ἔχει τὴ δική του τὴ λογικὴ, τὸ δικό του τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο 
προσεγγίζει τὰ γεγονότα…..Γιατὶ ὁ κόσμος δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβει 
τὸ τί σημαίνει νὰ γιορτάζεις, νὰ πανηγυρίζεις τὸ θάνατο ἑνὸς νέου 
λ.χ. μάρτυρα, ἤ ἔστω ἑνὸς γέροντα ὁσίου. Ἐπειδὴ θεωρεῖ τὸν θάνα-
το, ὄχι ὡς μία διαδικασία ὕπνου φυσίζωου, ἀλλὰ ὡς τὸ τέλος ἑνὸς 
βιολογικοῦ κύκλου, ὁ ὁποῖος καὶ κλείνει τὰ πάντα… Γι᾿ αὐτὸ καὶ 
στοὺς κοσμικοὺς τοὺς κύκλους, ἀντίθετα μὲ ἐκείνους τῶν πιστῶν, 
γιορτάζεται ὡς γενέθλιος ἡμέρα, ἐκείνη, ἡ τῆς εἰσόδου στὴν πραγμα-
τικότητα ποὺ λέγεται ζωή.    

Ἐδῶ ὅμως τὰ πράγματα εἶναι διαφορετικὰ καὶ, τὸ κυριώτερο, 
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ξένα πρὸς τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου. Γιατὶ στὸ σημερινὸ τὸ πανηγύ-
ρι παρατίθενται τὰ πιάτα μὲ τὰ κόλυβα γιὰ νὰ τονίσουν καὶ νὰ 
ἐξά ρουν τὸ γεγονὸς τοῦ θανάτου, ἀφοῦ κατὰ τὸ Τρισάγιο, μόνο 
ὀνό ματα Κεκοιμημένων μνημονεύονται.  Ἑπομένως, μέσα σ᾿ αὐτὴ 
τὴν ἀντινομία, τὴν ὁποία ἐπεξεργάζεται σωτηριολογικὰ ἡ Ἐκκλησία, 
ἀνυψώνεται ἡ εὐαισθησία τοῦ κάθε πιστοῦ γιὰ τοὺς κεκοιμημένους 
του, ποὺ τοὺς θεωρεῖ, κατὰ τὸν πολὺ Νίκο Γαβριὴλ Πεντζίκη «πο-
λύτιμους λίθους». Γιατὶ οἱ Μορφὲς τους κοσμοῦν πολλὲς, εὐλογη-
μένες καὶ φωτεινὲς φάσεις τῆς ζωῆς μας· φάσεις τοῦ χθὲς, πασπα-
λισμένες μὲ τὴ νοστ(ο) αλγία τῆς δικιᾶς τους συμβολῆς. Γι᾿ αὐτὸ 
ἀπόψε κι αὔριο, μέσα στὴν ἄσκοπη φρενίτιδα τῶν ἡμερῶν αὐτῶν, 
τῆς καρναβαλικῆς, δηλαδή, «Ἀποκριᾶς», ὅπου κυριαρχεῖ ἡ λήθη ὡς 
ἀξία γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπό τὶς πραγματικότητες τοῦ βίου, οἱ ὁποῖες 
συνθλίβουν, ταράζουν καὶ κατακρεουργοῦν τὴ ζωή, ἀπόψε κι αὔριο, 

λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία μᾶς συ-
γκαλεῖ καὶ μᾶς προτρέπει 
νὰ θυμηθοῦμε. Κι ἐνθυμού-
μενοι νὰ τιμήσουμε αὐτοὺς 
ποὺ μνημονεύουμε, γι᾿ αὐτὸ 
καὶ τοὺς καλοῦμε αὐτὴ τὴν 
ὥρα νὰ μᾶς προσέξουν ὅτι 
εὐχόμαστε γι᾿ αὐτοὺς. Γνωρί-
ζοντας παράλληλα  μὲ αὐτὸ 
καὶ κάτι ἀκόμα: ὅτι μέσα 
στὸ Χῶρο τῆς Βασιλείας τοῦ 

Θεοῦ πολλοὶ ἀπ᾿ αὐτοὺς μπορεῖ νὰ ἔχουν ταχθεῖ στὶς στρατιὲς τῶν 
Ἁγίων… Δηλαδὴ μπορεῖ νὰ μεσιτεύουν γιὰ μᾶς, ἐνῶ ἐμεῖς τὸ ἀγνο-
οῦμε· νὰ στέκουν σιμά μας, ὡς φύλακες καὶ συνοδοιπόροι, δίχως νὰ 
περιμένουν τίποτε ἄλλο ἀπὸ μᾶς, παρὰ μονάχα νὰ εὐχόμαστε, ὥστε 
νὰ εἶναι ἀναπαμένοι. Γιὰ νὰ εἴμαστε αὔριο κι ἐμεῖς τὸ ἴδιο, ὅταν 
κάποτε ἀναχωρήσουμε ἐκ τῶν προσκαίρων καὶ κάποιοι εὔχονται γιὰ 
τὴ δικιὰ μας τὴν ἀνάπαυση...

Ἴσως γι᾿ αὐτὸ τὰ κόλυβα γίνονται ἀπό τὴν ἴδια τὴν ὕλη ποὺ 
γίνεται τὸ ψωμί καὶ κατ᾿ ἐπέκταση ὁ Ἄρτος, ποὺ μεταβάλλεται σὲ 
Σῶμα  Κυρίου, γιατὶ στηρίζει. καὶ ὄχι μόνο, τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώ-
που…
Σκόπελος                        π. Κωνσταντῖνος Ν. Καλλιανός
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Η  ΕΥΤΥΧΙΑ  ΕΙΝΑΙ  ΓΝΩΡΙΣΜΑ
 ΤΟΥ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

Ε
να θέμα πού ἀπασχολεῖ διαχρονικά τόν ἄνθρωπο καί εἰδικότερα στήν δύ-
σκολη ἐποχή μας, συζητεῖται ἔντονα τελευταῖα, εἶναι τό θέμα τῆς εὐτυχίας.
Σήμερα πού τά ὑλικά ἀγαθά, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ἔχουν λιγο-

στέψει καί γιά κάποιους ἔχουν γίνει δυσεύρετα, κλονίζεται τό πιστεύω πού 
ἴσχυε παλιότερα, σέ καλύτερες ἐποχές, ὅτι ἡ οἰκονομική εὐμάρεια συντελεῖ 
στήν εὐτυχία. Σήμερα οἱ ἄνθρωποι ἀναζητοῦν πιό εἰλικρινά τρόπους πού θά 
τούς ὁδηγήσουν στό νά γευθοῦν τήν εὐτυχία. Βλέποντας ὅτι ὅλο καί περισσό-
τερο ἡ εὐτυχία χάνεται καί ἀπομακρύνεται τόσο περισσότερο οἱ ἄνθρωποι τήν 
κυνηγοῦν καί προσπαθοῦν νά τήν κερδίσουν. Καί ὅσο περισσότερο νομίζουν 
ὅτι τήν ἔχουν βρεῖ, τόσο ἐκείνη χάνεται καί γίνεται ἄφαντη.

Τί εἶναι ὅμως ἡ εὐτυχία; Εἶναι ἕνα συναίσθημα ἁπλό, εἶναι μιά διάθεση, 
ἤ ἕνα βίωμα; Εἶναι ἡ εὐτυχία αὐτό πού ὀνομάζει ὁ καθένας ἀνάλογα μέ τά βιώ-
ματά του καί τίς προσωπικές του ἐπιθυμίες; Εἶναι ἡ εὐτυχία αὐτό πού νομίζει 
ὁ καθένας ὅτι τοῦ προκαλεῖ εὐχαρίστηση στίς πέντε αἰσθήσεις του, ἄσχετα ἄν, 
μετά τήν εὐχαρίστηση, ἀκολουθεῖ πικρία ἤ εἶναι κάτι πού ἔχει νά κάνει μέ τό 
βαθύτερο ἑαυτό τοῦ ἀνθρώπου;

Κάποιοι ὑποστήριξαν ὅτι ὁ ἐγκέφαλος τοῦ ἀνθρώπου, πού εἶναι ὑπεύθυ-
νος γιά τήν ἐπιβίωσή του, εἶναι ὑπεύθυνος καί γιά τήν βίωση τῆς εὐτυχίας, 
ἄρα μαθαίνοντας αὐτή τήν λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου καί χρησιμοποιῶντας 
την ἔχουμε τό ποθούμενο ἀποτέλεσμα. Ἑπομένως, ἡ εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου, 
σύμφωνα μέ τήν παραπάνω ἄποψη, εἶναι κάτι πού τόν ἀπασχολεῖ ὅσο ζεῖ καί 
μόλις ὁ ἐγκέφαλός του πάψει νά λειτουργεῖ καί λιώσει στό χῶμα, ἔχει χαθεῖ 
ὁριστικά  κάθε ἴχνος ἀπό τήν εὐτυχία του.

Μιά ἄλλη καθηγήτρια Ψυχολογίας στό Πανεπιστήμιο τῆς Καλιφόρνια 
τῶν ΗΠΑ, πού ἔχει ἀσχοληθεῖ χρόνια πάνω στό θέμα τῆς εὐτυχίας, ὑποστη-
ρίζει σέ μιά ἔρευνά της ὅτι μόνο το 40% τῶν παραγόντων, πού ἀφοροῦν στήν 
εὐτυχία, εἶναι κάτω ἀπό τόν ἔλεγχό μας, τό μεγαλύτερο ποσοστό ἐξαρτᾶται 
ἀπό παράγοντες ἀνεξάρτητους τῆς βουλήσεώς μας. Ἡ συγκεκριμένη καθηγή-
τρια προτείνει 10 τρόπους-βήματα γιά τήν εὐτυχία, ἕνα ἀπό τά ὁποῖα τό ἔχει 
ἀποσπάσει ἀπό τήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ μας, λέγοντας ὅτι συντηρῶντας 
τόν θυμό καί τήν ὀργή γιά τήν ἄδικη συμπεριφορά τῶν ἄλλων ἀπέναντί μας 
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ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τήν ἐπίτευξη τῆς εὐτυχίας. Ἑπομένως, ἐπισημαίνει ὅτι 
πρέπει νά μάθουμε νά συγχωροῦμε καί νά μή συντηροῦμε τήν μνησικακία.

Πολλοί ἐπίσης ψυχολόγοι, μέ τό νά συνιστοῦν στούς ἀνθρώπους νά 
ἀσχο λοῦνται ἀποκλειστικά μέ τίς προσωπικές τους ἀνάγκες καί ἐπιθυμίες, 
νά στριφογυρίζουν δηλαδή συνεχῶς γύρω ἀπό τόν ἑαυτό τους, χωρίς νά τούς 
ὁδηγοῦν στήν πραγματική αὐτογνωσία τους, πιστεύουν ὅτι τούς ὁδηγοῦν 
στήν εὐτυχία.

Μέ τό θέμα αὐτό ἀσχολήθηκαν καί οἱ ἀρχαῖοι φιλόσοφοι ἀλλά δέν μπό-
ρεσαν νά δώσουν ἕνα σαφῆ ὁρισμό τῆς ἔννοιας τῆς εὐτυχίας. Δέν μπόρεσαν νά 
καταλήξουν ἀκριβῶς στό τί εἶναι εὐτυχία.  Πολλοί δέ ἀπ’ αὐτούς συμπέραναν  
ὅτι πραγματική εὐτυχία δέν ὑπάρχει.

Γιά τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία ὅμως, ἄλυτο πρόβλημα δέν ὑπάρχει. Καί 
στό ζωτικό αὐτό θέμα ἔχει δώσει τήν ἀπάντηση μέ τό στόμα τοῦ ἁγίου Νε-
κταρίου, τοῦ γνήσιου φίλου τῆς ἀρετῆς καί ἔνθεου θεράποντος τοῦ Χριστοῦ. 
Σέ μία ὁμιλία τοῦ εἶχε πεῖ: «Χριστιανοί! Ἡ εὐτυχία κεῖται ἐν ἡμῖν αὐτοῖς καί 
εὐδαίμων καί τρισμακάριος ὁ ἄνθρωπος ὁ κατανοήσας τοῦτο. Ἐξετάσατε τήν 
καρδίαν ὑμῶν καί μάθετε τήν ἠθικήν αὐτῆς κατάστασιν. Οἴδατε μή ἀπώλεσε 
τήν παρρησίαν αὐτῆς πρός τόν Θεόν, μή καταγινώσκει ὑμῶν ἐπί παραβάσει 
νόμων ἠθικῶν, μή ἐλέγχει ὑμᾶς ἐπί ἀθετήσει θείων ἐντολῶν, μή διαμαρτύρε-
ται ἡ συνείδησις ὑμῶν διά τήν καταπίεσιν αὐτῆς, μή ἐγκαλεῖ ὑμᾶς ἐπί ἀδικίᾳ, 
ἐπί ψεύδει, ἐπί παραμελήσει τῶν θείων καθηκόντων, ἐπί ἀμελείᾳ τῶν πρός τόν 
πλησίον ὑμῶν καθηκόντων. Ἐρευνήσατε μή κακίαι καί πάθη ἐπλήρωσαν τάς 
καρδίας ὑμῶν, μή ἐπιποθῶσι τοῖς κακοῖς, μή δουλεύωσι τοῖς κακοῖς συγκα-
τατιθέμεναι. Ἴδωμεν μή ἀποκλίνει ἡ καρδία ὑμῶν τοῦ ἀγαθοῦ ἐτράπη δέ εἰς 
ὁδούς σκολιάς, εἰς τρίβους ἀβάτους, ἐν οἷς ἐλοχεύουσιν οἱ φίλοι τῆς ἀπωλεί-
ας.»

Ἑπομένως, ἡ εὐτυχία δέν ἀποκτᾶται μέ ὑλικά μέσα οὔτε μέ τήν ἱκανο-
ποίηση τῶν σωματικῶν καί συναισθηματικῶν  μας ἀναγκῶν ἀλλά χαρίζεται 
ἀπό τόν Θεό στήν ψυχή ἐκείνων πού ἀγωνίζονται νά μείνουν καθαροί ἀπό 
κάθε μολυσμό «σαρκός καί πνεύματος». Ἡ εὐτυχία εἶναι γνώρισμα τοῦ πραγ-
ματικοῦ Χριστιανοῦ.        

     Δημήτρης Νεαπολίτης
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ΔΙΠΛΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΣ:
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΚ.
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ MΑΣ ΚΑΙ  Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ 

ΤΟΥ ΘΕΟΦ. ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΜΑΣ

Τ
ήν Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 τό βράδυ στό Μέγαρο Μουσικῆς 
ἔγινε μιά σεμνή ἑορτή πρός τιμήν τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου μας 

γιά τήν συμπλήρωση 10ετίας του στόν Ἀρχιεπισκοπικό θρόνο τῶν 
Ἀθηνῶν. 

Ἡ δεκαετία αὐτή ἦταν καρποφόρος, ἀφοῦ διεκπεραιώθηκαν πολ
λά καί σημαντικά ἐκκλησιαστικά ἔργα, ἀποκατεστάθησαν δύο Κεντρι
κοί Ναοί, ὁ Μητροπολιτικός καί ὁ ἅγιος Κωνσταντῖνος Ὁμονοίας, οἱ 
ὁποῖοι ἐχρόνιζαν σέ ἐρειπιώδη κατάσταση, κυρίως ὅμως, δόθηκαν ἀπό 
τόν Μακαριώτατον ἀρκετές μάχες μέ τήν Πολιτεία, ἀπό τίς ὁποῖες 
ἐξῆλθε νικήτρια ἡ Ἐκκλησία μας, λόγῳ τῆς συνετῆς ἀλλά καί εὐφυ
οῦς οἰακοστροφίας του. 

Ἡ διαρρεύσασα δεκαετία συνέπεσε μέ τήν ἐπιδείνωση τῶν ἐσω
τερικῶν ἀλλά καί τῶν ἐξωτερικῶν προβλημάτων τῆς Πατρίδος μας 
καί, ὅπως εἶναι φυσικό, ἐπηρέασε ἄμεσα καί τήν πνευματική ζωή τοῦ 
Τόπου μας ἀλλά καί τήν ἐνδοεκκλησιαστική διακονία.

Ἔχουμε κατ’ ἐπανάληψη τονίσει καί μέ πολλούς τρόπους τήν 
ἄμεση σχέση τῆς Πολιτικῆς ἤ Πολιτειακῆς ζωῆς μέ τήν πνευματι
κή–λατρευτική ἐκκλησιαστική ζωή, ὅπως, ἐπίσης, καί τήν ἀνάγκη νά 
ἀντιληφθῆ τό Ἐκκλησιαστικό Σῶμα αὐτή τήν ταύτιση καί νά μήν ἀδι
αφορῆ γιά τήν ἐπιλογή πνευματικῶν Ἀρχόντων. Δυστυχῶς, καί τό 
Ἐκκλησιαστικό Πλήρωμα ἀλλά καί οἱ Ἱεράρχες μας δέν ἐννοοῦν νά 
ἐνστερνισθοῦν αὐτή τήν ἀλήθεια καί ἀναγκαιότητα καί, γι’ αὐτό, ἄφη
σαν ἐντελῶς μόνον τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπόν μας νά ἀντι
μετωπίση τήν Πολιτειακή λαίλαπα, μέ ἐξαίρεση τήν συναντίληψή της 
στό θέμα τῆς Μακεδονίας. 

Ἔγραψα καί ἄλλοτε ὅτι οἱ πνευματικές καί διοικητικές ἱκανό
τητες τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Ἱερωνύμου συνετέ
λεσαν ὥστε ἡ παρουσία τῆς Ἐκκλησίας μας κατά τήν περίοδο αὐτή 
νά μήν γίνη ἀντικείμενο χλευασμοῦ καί εὐτελισμοῦ, μᾶλλον δέ νά 
ἀποσπάση τόν σεβασμό καί τήν προσοχή ἀκόμη καί τῶν ἐχθρῶν Της. 
Ἀπόδειξη τῆς ἀποδοχῆς καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς Πολιτείας στήν προσω



121

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 187

πικότητα τοῦ Μακαριωτάτου ἦταν ἡ σύσσωμη παρουσία στό ἑορταστι
κό Ἰωβηλαῖο του, ὅλων τῶν Κρατικῶν λειτουργῶν, ἀπό τοῦ Προέδρου 
τῆς Δημοκρατίας καί τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἕως τῶν ἀξιωματούχων τῆς 
Δικαιοσύνης, τοῦ Στρατοῦ καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας.

Εὐχόμεθα υἱκῶς στόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπόν μας κ. Ἱε
ρώνυμον Β΄ ἔτη πολλά καί εὐλογημένα ἀλλά καί πνευματική δύναμη 
καί φωτισμόν παρά Θεοῦ στήν ἰδιαιτέρως δύσκολη πηδαλιουχία τῶν 
ἡμερῶν πού ἔρχονται...

Τό ἄλλο χαρμόσυνο γεγονός τῶν ἡμερῶν μας ἦταν ἡ ἐκλογή καί 
χειροτονία τοῦ Πρωτοσυγκέλλου μας εἰς Ἐπίσκοπον Θεσπιῶν. 

Ὁ Ἐπίσκοπος Θεσπιῶν Συμεών (Βολιώτης), ἀποτελεῖ γιά ὅλους 
μας παράδειγμα συνέσεως, εὐλαβείας, ταπεινώσεως καί φιλαδελφεί
ας, ἀρετές πού ἐγνωρίσαμε καθ’ ὅλη τήν περίοδο πού διακονεῖ ὡς 
Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 

Ὁλόθερμη εὐχή μας εἶναι νά τόν διατηρήσῃ ὁ Κύριος καί Θεός 
μας, νά τόν ἐνισχύῃ καί νά τόν κοσμήσῃ μέ ὅλα τά χαρίσματα τοῦ 
ἁγίου Πνεύματος, πού ἀπαιτεῖ τό ὑψηλό ἀρχιερατικό ἀξίωμα.

Εἰς Πολλά ἔτη Ἀρχιερεῦ τοῦ Χριστοῦ μας!    
 

     π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 187

Ἀνασκευή  ἀνιστόρητης  μελέτης 
πού  συκοφαντεῖ  τόν  Καποδίστρια  ὡς  Μασῶνο!

Α΄΄Μεροσ

Τ
όν Ἰανουάριο τοῦ 2018, δημοσιεύτηκε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἀργολικῆς 
Ἀρχειακῆς Βιβλιοθήκης Ἱστορίας & Πολιτισμοῦ, ἡ μελέτη τοῦ κ. Πανα-

γιώτη Γ. Κρητικοῦ μέ τίτλο «Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας Τέκτων κανονικός», 
μελέτη πού εἶχε δημοσιευθεῖ στό περιοδικό «Ὁ Ἐρανιστής», ἔτος Γ΄, τεῦχος 
15/16 στήν Ἀθήνα τό 1965.

Στήν μελέτη αὐτή ὁ κ. Κρητικός προσπαθεῖ νά ἀποδείξει ὅτι ὁ Ἰωάννης 
Καποδίστριας ἦταν Τέκτονας. 

Στήν ἀρχή τῆς μελέτης του ἀναφέρει: «Εἰς προηγουμένην μας μελέτην 
περὶ Φιλικῆς Ἑταιρείας καὶ Τεκτονισμοῦ ἐγράφομεν ὅτι, καίτοι ἡ Τεκτονικὴ πα-
ράδοσις, μεταβιβαζόμενη προφορικῶς καί διά τῆς παλαιοτέρας καί νεωτέρας 
Τεκτονικῆς βιβλιογραφίας, μᾶς φέρει τοὺς ἱδρυτὰς τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας, καὶ 
τά πλεῖστα τῶν μελῶν τῆς Ἀρχῆς καὶ τῶν Ἀποστόλων της ὡς Τέκτονας, τὴν 
δὴ ὅλην ὀργάνωσίν της, στηριζομένην ἐπί Τεκτονικῶν βάσεων, δὲν κατέστη 
δυνατὴ μέχρι σήμερον, παρὰ τὰς ὑπαρχούσας σαφεῖς ἐνδείξεις, ἡ ὑπό τῆς 
συγχρόνου ἱστορικῆς ἐπιστήμης ἀπαιτουμένη τεκμηρίωσις διὰ πολλούς ἐξ 
αὐτῶν.» (Ὁ Ἐρανιστής, ὅ. ἀ. , σελ.125). Καί συνεχίζει: «Συμφώνως πρὸς τὴν Τεκτο-
νικὴν παράδοσιν καὶ τὴν Ἑλληνικὴν Τεκτονικὴν βιβλιογραφίαν, ὁ Καποδίστρι-
ας θεωρεῖται, Τέκτων κανονικός, φέρεται δέ ἐνταλεὶς ὑπό τῶν ἐν Κερκύρᾳ Τε-
κτονικῶν ἀρχῶν ἵνα ἐνεργήσῃ διαφόρους  ἀποστολάς. Οὕτως ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς 
Τεκτονικῆς βιβλιογραφίας διαπιστοῦται ὅτι, πρωτοβουλίᾳ τῆς ἐν Κερκύρᾳ Με-
γάλης Στοᾶς καὶ ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ Τέκτονος Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδά-
του τοῦ Φιραρῆ, φίλου του, ἱδρύθη τὸ 1812 ἐν Μόσχᾳ ἡ Στοὰ «Φοῖνιξ», γνωστή 
ὡς μυστικὴ Ἑταιρεία ἤ Λέσχη «Φοῖνιξ» ὑπό τὸν Καποδίστριαν, ἡ εἰς Παρισίους 
Στοά «Ἀθηνά» καὶ ἡ «Φιλαθηναϊκὴ Ἀκαδημία». 

Τέκτονες ἱστορικοὶ τὸν ἀναφέρουν ἐπίσης ὡς ἀποσταλέντα ὑπό τῆς Με-
γάλης Στοᾶς τῆς Κερκύρας εἰς Παρισίους, ἵνα ἱδρύσῃ ἐκεῖ τὸ «Ἑλληνόγλωσσον 
Ξενοδοχεῖον». (Ὁ Ἐρανιστής, ὅ. ἀ. , σελ.136)

Πῶς εἶναι δυνατόν, ἐνῶ κατά τούς Μασώνους ὁ Καποδίστριας ἦταν 
Τέκτονας καί τοῦ εἶχαν ἀνατεθεῖ πολλές ἐθνικές ἀποστολές, ἐν τούτοις, ὄχι 
μόνο  δέν ὑπάρχει γιά τό γεγονός αὐτό τεκμηρίωση, ἀλλ’ οὔτε κἄν ἔστω 
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μιά ἔνδειξη, παρεκτός ἀπό τήν προφορική Τεκτονική παράδοση; Αὐτό τό πα-
ραδέχεται καί ὁ συγγραφέας, ἀλλά συνεχίζει ἀπτόητος. Γράφει: «Ὅλων ὅμως 
τῶν ἀνωτέρω, ἐκ παραδόσεως ἤ ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τεκτονικῆς βιβλιογραφίας, 
πληροφοριῶν, οὐδεμία ὑφίσταται μέχρι σήμερον κανονική τεκμηρίωσις, δι-
αμφισβητουμένης, ὡς ἐκ τούτου, ὑπό πολλῶν ἀκόμη καὶ τῆς Τεκτονικῆς τού-
του ἰδιότητος..... Ἰδιαιτέρως ἐνδιαφέρουσα μαρτυρία εἶναι ἡ ἐκ τῶν Πρακτικῶν 
τῆς Στοᾶς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου «Φοῖνιξ» τῆς Κερκύρας, ὑπ’ ἀριθ. 5843, ἱδρυθεί-
σης ἐπισήμως τήν 23ην Ἰουλίου 1843 κατά τήν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς 24-4-1844 
(5844), ἥν διηύθυνεν ὁ Α. Δάνδολος, ὅπου ἀναγράφονται τά ἀκόλουθα, ὡς 
ἀντεγράφησαν ἐν μέρει ὑπὸ τοῦ Μ. Πολλάτου: «Διεξαγομένης συζητήσεως ἐν 
σχέσει μὲ τὸν ἑορτασμὸν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου (χειμερινόν ἡλιοστάσιον), ὁ Ἀδελ-
φός Ζαμπέλης λαμβάνων τὸν λόγον λέγει: Ἐπειδὴ εἰς ὅλας τὰς εἰσδοχὰς ὁμι-
λοῦμεν πρὸς τοὺς Νεοφύτους περὶ τοῦ ἀτέρμονος ἀριθμοῦ μεγάλων ἀνδρῶν, 
ἐνδόξων προσωπικοτήτων τοῦ Ἔθνους, αἱ ὁποῖαι ἐτίμησαν καὶ τὸ ὄνομα τοῦ 
Τεκτονισμοῦ καὶ ἐπειδὴ ἀφ’ ἑτέρου τὰ ὀνόματα ὅλων τούτων τῶν μεγάλων 
ἀνδρῶν, ἀποτελοῦν διάκοσμον (λέξις δυσανάγνωστος ἐν τῷ πρακτικῷ) πρέπει 
νὰ μνημονεύωνται παντοῦ καὶ πάντοτε, προτείνω ὅπως ἐκλεγοῦν μεταξὺ τού-
των 24 (ὀνόματα), τά ὁποῖα κατὰ τὴν προσεχῆ ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, νὰ 
γραφοῦν μεγάλοις γράμμασιν ἐπί τῶν τοίχων τῆς αἰθούσης τῶν ἀπωλεσθέντων 
βημάτων, μεταξύ δὲ τούτων νὰ συμπεριληφθοῦν τὰ ὀνόματα τοῦ Ρήγα Φερραί-
ου καὶ Καποδιστρίου.

Ἡ Στοά ἐδέχθη διά βοῆς τήν πρότασιν». 
Ὁ Ρήτωρ τῆς Στοᾶς Θεμ. Μπαμίχας καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ Δ. Καλογερόπουλος 

ἀναφέρουν ἐπίσης ὅτι ἡ Στοά, ἅμα τῇ συστάσει της, ἐψήφισε τὴν ἀναγραφὴν 
ἐν τῇ Χρυσῇ Βίβλῳ της, τῶν ὀνομάτων τῶν Ἑλλήνων Τεκτόνων, Ρήγα Φερραί-
ου, Ἰωάννου Καποδιστρίου, Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, Νικολάου Σκουφᾶ, 
Ἐμμανουήλ Ξάνθου, Ἀθανασίου Τσακάλωφ κ.ἄ.». (Ὁ Ἐρανιστής, ὅ.ἀ., σελ. 136)

Διευκρινίζοντας θά θέλαμε νά ἀναφέρουμε ὅτι ἡ Στοά «Φοῖνιξ» δέν ἱδρύ-
θηκε τό 1843 ἀλλά τό 1818 μέ τό ὄνομα «Στοά τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Φοί-
νικος». Τό 1843 πού ἀναφέρει ὁ κ. Κρητικός ἁπλῶς μετανομάζεται σέ «ΦΟΙ-
ΝΙΞ». Εἶναι ἄξιο ἀπορίας γιατί στή Στοά δέν ὑπῆρχε ἐγγεγραμένο τό ὄνομα 
τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια ὡς μέλος καί χρειάστηκαν 13 ὁλόκληρα χρόνια 
μετά τήν δολοφονία του γιά νά ἀναγορευτεῖ μέλος τῆς Στοᾶς. Ὁ Καποδίστρι-
ας γεννήθηκε καί μεγάλωσε στήν Κέρκυρα. Ἀπό τά νεανικά του χρόνια ἦταν 
μία σημαντική πολιτική καί κοινωνική προσωπικότητα τοῦ νησιοῦ. Διορίστη-
κε ἔκτακτος Ἐπίτροπος καί ἀργότερα Ὑπουργός τῆς Ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας 
τῆς αὐτόνομης «Ἑπτανήσου Πολιτείας». Παρ’ ὅλα αὐτά, ὅπως ἀναφέρει καί 
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πιό κάτω ὁ μελετητής, τό ὄνομα τοῦ Καποδίστρια δέν συναντᾶται πουθενά 
στά Τεκτονικά ἀρχεῖα: «Πάντως παρὰ τὰς ὡς ἄνω ὑπαρχούσας ἐνδείξεις περί 
τῆς Τεκτονικῆς του ἰδιότητος, ἄμεσος τεκμηρίωσις ἐκ Στοᾶς, εἰς τὰ ἀρχεῖα 
τῆς ὁποίας νά ἀναφέρεται ὅτι διετέλεσεν οὗτος μέλος της, δέν ὑφίστατο. Ἡ 
μαρτυρία τοῦ Πρακτικοῦ τῆς Στοᾶς Κερκύρας (ἀναγόμενη εἰς τό 1843), καθ’ 
ἥν ἀναφέρεται οὗτος ὡς Τέκτων, δύναται καθ’ ἡμᾶς νά θεωρηθῇ ὡς τεκμηρίω-
σις κανονική, λαμβανομένου ὑπ’ ὄψιν ὅτι τά πλεῖστα τῶν μελῶν της ἐν τῇ ἰδία 
αὐτοῦ πατρίδι λειτουργούσης Στοᾶς τότε ἦσαν γνωστοὶ καὶ φίλοι (Δάνδολος 
κ.ἄ.) τοῦ Καποδιστρίου.» (Ὁ Ἐρανιστής, ὅ.ἀ., σελ.137)

Σάν συμπέρασμα δηλαδή, καταλήγει ὁ μελετητής ὅτι, ναί μέν δέν ὑπάρ-
χει τό ὄνομά του ἀλλά ἐφόσον ὅλοι οἱ φίλοι του ἦταν Τέκτονες ἄρα θά ἦταν 
καί αὐτός. Ἀπορεῖ κανείς μέ αὐτήν τήν «ἱστορική τεκμηρίωση» ἑνός τόσο 
σημαντικοῦ θέματος. Δέν ἀναρωτιέται ὁ συγγραφέας τό ἁπλό ὅτι, ἀφοῦ δέν 
ὑπάρχει καμιά ἐγγραφή μέ τό ὄνομά του, τότε δέν θά εἶναι Τέκτονας. 

Ἀφοῦ ἀνέτρεξε σέ ὅλα τά Τεκτονικά ἀρχεῖα, Ἑλληνικά, Γερμανικά, 
Ἀγγλικά καί Γαλλικά, βρῆκε, ὅπως μᾶς ἀναφέρει, μιά καί μοναδική κατα-
γραφή τοῦ ὀνόματος τοῦ Καποδίστρια στά πρακτικά τῆς Στοᾶς Modestie 
τῆς Ζυρίχης. «Μετὰ πολλὰς ἀναζητήσεις εἰς τὴν βιβλιογραφίαν, Γερμανικήν, 
Ἀγγλικὴν καί Γαλλικήν, ἡ μόνη μνεία περί τοῦ Ἰωάννου Καποδιστρίου, ἥν 
ἀνεῦρον εἶναι ἡ ἀκόλουθος: Histoire de la Franc-Maconnerie, par Henri Boos, 
Berne 1894, page 416: Ἡ Στοά «Modestie» τῆς Ζυρίχης, δύναται νά ρίψῃ βλέμ-
μα ὑπερηφάνειας ἐπί τῆς ἐποχῆς ταύτης (1820-1830), καθ’ ἥν μέγας ἀριθμός 
διασήμων ἐπισκεπτῶν, οἱ ποιηταί Salis καί Matthisson, ὁ κόμης Westerhold, ὁ 
De Ratisbonne, ὁ Juste Gruner, Πρέσβυς τῆς Πρωσσίας παρὰ τῇ Ἑλβετικῇ Ὁμο-
σπονδίᾳ, ὁ διάσημος Capo d’Istria καί ἄλλοι, ἐνεψύχωναν διά τῆς παρουσίας 
των, τὰς ἐργασίας της. 

 Πρὸς κατατόπισιν κυρίως τῶν μὴ μεμυημένων εἰς τὸν Τεκτονισμόν, ἐπὶ 
τῆς ἀξίας τῆς ἀνωτέρω πληροφορίας, ἀναφέρομεν ὅτι: 

1ον. Ἡ ἐπίσκεψις εἰς Στοὰς κατὰ τὰς ἐργασίας αὐτῶν ἐπιτρέπεται μόνον 
εἰς Τέκτονας καὶ μόνον ἐφ’ ὅσον ἀνήκουν εἰς Τεκτονικὰς δυνάμεις, ἀνεγνωρι-
σμένας ὑπὸ τῆς τοπικῆς Τεκτονικῆς Ἀρχῆς. 2ον. Ὅτι οἱ ἐπισκέπται εἰσέρχονται 
καθ’ ὡρισμένην ὥραν τῆς συνεδρίας καὶ καθ’ ὡρισμένους τύπους, ὅπως ὁρίζουν 
τὰ τυπικά. 3ον. Τῆς εἰσόδου προηγεῖται, ἔλεγχος τῆς Τεκτονικῆς αὐτῶν ἰδιό-
τητος, βάσει τῶν ἐπισήμων Τεκτονικῶν των ἐγγράφων καί μετά τήν συμπλη-
ρωματικήν ἀναγνώρισιν διά τῶν εἰδικῶν Τεκτονικῶν πρός τοῦτο σημείων.» (Ὁ 
Ἐρανιστής, ὅ. ἀ., σέλ.139)

Αὐτή εἶναι ἡ μοναδική μαρτυρία, ἡ ὁποία ἀναφέρει ὅτι ὁ Καποδίστρι-



125

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 187

ας παρακολούθησε ὡς ἐπισκέπτης τίς ἐργασίες τῆς συγκεκριμένης Στοᾶς. 
Γεννᾶται, λοιπόν, τό ἐρώτημα: ἄν κανείς, γιά νά εἰσέλθει ἁπλῶς στήν Στοά, 
ἀκόμη καί ὡς ἐπισκέπτης χρειάζονται ἐπίσημα Τεκτονικά ἔγγραφα, πῶς ἡ 
Στοά τῆς Κέρκυρας δέν εἶχε οὔτε ἕνα ἐπίσημο Τεκτονικό ἔγγραφο πού νά 
δηλώνει ὅτι μέλος της ἦταν ὁ Καποδίστριας καί χρειάστηκε 13 χρόνια μετά 
νά τόν ἀνακηρύξουν διά βοῆς ἐλλείψει ἄλλων στοιχείων; Πῶς ἡ Στοά τῆς 
Κέρκυρας ἐπέτρεπε τήν εἴσοδο στόν Καποδίστρια χωρίς νά διαθέτει κανένα 
ἔγγραφο, χωρίς νά ἔχει καμιά ἐγγραφή πού νά δηλώνει ὅτι ἦταν μέλος της; 
Γιατί δέν ὑπῆρχε καμμία ἀναφορά τοῦ ὀνόματος τοῦ Καποδίστρια, ἔστω ὡς 
ἐπισκέπτη, στή Στοά τῆς Κέρκυρας στήν ὁποία ἔζησε 32 χρόνια μέχρι νά ἀνα-
χωρήσει γιά τήν Ρωσία;

Κατόπιν ὁ κ. Κρητικός προχωρεῖ στό ζήτημα τῆς ὑπογραφῆς. «Ὡς ση-
μεῖα τοιαῦτα νοοῦνται αἱ δύο πρό τῆς ὑπογραφῆς γραμμαί. Αὗται εἰς ἄλλας πε-
ριπτώσεις φέρουν καὶ στιγμάς, εἰς ἀριθμόν ποικίλλοντα, ἀναλόγως τοῦ Τεκτο-
νικοῦ βαθμοῦ τοῦ ὑπογράφοντος, ἄλλοτε προφανῶς, διότι αὗται ἀπετέλουν 
σημεῖον ἀναγνωρίσεως παρὰ πάντων, Τεκτόνων ἤ μή, ἀκόμη καὶ παρὰ ἀντι-
Τεκτόνων, ἐτίθεντο αἱ γραμμαί, ἀλλ΄ ἄνευ στιγμῶν. Ἀντιθέτως παρετηροῦντο 
οὐχὶ σπανίως καὶ τρεῖς ἤ πέντε κύκλοι ἀντί 3 ἤ 5 στιγμῶν κάτωθεν ἤ πλαγίως 
τῆς ὑπογραφῆς.» (Ὁ Ἐρανιστής, ὅ. ἀ. , σελ.139)

Τά θέματα ἐδῶ εἶναι πιό ἁπλᾶ γιά τόν μελετητή. Οἱ Τεκτονικές ὑπο-
γραφές φέρουν τελεῖες, ἀναλόγως τοῦ βαθμοῦ, ἀλλά μπορεῖ νά φέρουν καί 
γραμμές χωρίς τελεῖες. Μπορεῖ ὅμως νά ἔχουν καί κύκλους, 3 ἤ 5 ἀναλόγως. 
Σέ αὐτή τήν σπάνια περίπτωση ἐμπίπτει ὁ Καποδίστριας, τοῦ ὁποίου ἡ ὑπο-
γραφή ἔχει κύκλους. Σύμφωνα μέ αὐτό τό σκεπτικό, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πού 
ὑπογράφουν εἶναι Τέκτονες, διότι ὅλοι στίς ὑπογραφές τους χρησιμοποιοῦν 
γραμμές, ἤ τελεῖες ἤ κύκλους.

Συνεχίζοντας ὁ κ. Κρητικός φθάνει στό σημαντικότερο γι’ αὐτόν, γεγο-
νός τό ὁποῖο ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Καποδίστριας ἦταν Τέκτονας. 

« Ὁ Τεκτονισμὸς καὶ ἡ ἀρχηγία τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας. 
Εἶναι τό σημαντικώτερον γεγονός, ὅπερ ἔρχεται νὰ διαλευκανθῆ ἤδη 

πλήρως ἐκ τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ Καποδιστρίου ὡς Τέκτονος κανονικοῦ. 
Διατὶ πρὸς ἀνάθεσιν εἰς αὐτὸν τῆς ἀρχηγίας δέν μετέβησαν τόσοι καὶ τό-

σοι μεγαλέμποροι ἤ τιτλοῦχοι φιλικοί ἤ ἀκόμη ὁ Σκουφᾶς καί ὁ Τσακάλωφ, 
ἀλλὰ ὁ ταπεινὸς ὑπαλληλῖσκος Ἐμμ. Ξάνθος; 

Ἡ ἐξήγησις διαφαίνεται ἤδη ἁπλούστατη: Ὁ Ξάνθος, Τέκτων τότε κανο-
νικὸς προσῆλθεν πρὸς τὸν Τέκτονα ἀδελφόν του Ἰωάννην Καποδίστριαν καὶ 
ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς Τεκτονικῆς ἀγάπης ἡ ὁποία τοὺς ἥνωνεν, ἐπρότεινεν 
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εἰς αὐτὸν τὴν ἀρχηγίαν τῆς Φιλικῆς. Παρουσιάζεται εἰς αὐτόν παρεμβολῇ τοῦ 
ἐπίσης ἀδελφοῦ του Τέκτονος Μάνου. Ἡ ἐκ μέρους τοῦ Καποδιστρίου ὑποδοχή, 
ὅπως τήν παρουσιάζει ὁ Ξάνθος, ὑπῆρξεν ἀπολύτως φιλικὴ καὶ τελείως διά-
φορος ἐκείνης τοῦ Γαλάτη. Εἰς τὸν Ξάνθον ἐξήγησεν διατὶ δὲν ἠδύνατο νὰ ἀνα-
λάβῃ τήν Ἀρχηγίαν καὶ δὲν τὸν ἐπέπληξεν ὅπως εἶχεν κάμη εἰς τὸν Γαλάτην. 
Καί τότε ὁ Ξάνθος ἀπετάθη εἰς τὸν ἐπίσης ἀδελφόν του Τέκτονα Ἀλέξανδρον 
Ὑψηλάντην. Ὁ τελευταῖος οὗτος ἐδέχθη τὴν Ἀρχηγίαν ἀφοῦ προηγουμένως συ-
νωμίλησε ἰδιαιτέρως μετὰ τοῦ Καποδιστρίου. Διαπιστοῦνται οὕτως ὅτι ὑπὸ τὴν 
σκέπην τοῦ Τεκτονισμοῦ, διὰ τῆς μεταξὺ τῶν τριῶν Τεκτόνων Ξάνθου, Καποδι-
στρίου καὶ Ὑψηλάντου συνεννοήσεως, κατωρθώθη ἡ ἐπιστέγασις τῆς Ὀργανώ-
σεως τῆς Φ.Ε., διὰ τῆς συμπληρώσεως τῆς ἀνάρχου ἕως τότε Ὑπερτάτης Ἀρχῆς 
ταύτης διὰ τοῦ μετέπειτα Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου.» (ὅ.ἀ., σελ.141)

Θά παραθέσουμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἱστοσελίδα τῆς Μεγάλης 
Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος καί ἄλλες πληροφορίες, χρήσιμες γιά μᾶς, προτοῦ βγά-
λουμε τά συμπεράσματά μας, ἀφοῦ τά Τεκτονικά κείμενα εἶναι ὁ καλύτερος 
συνήγορός μας γιά τήν ἀποκάλυψη τοῦ μεγάλου Τεκτονικοῦ ψεύδους: 

«Ἱστορική ἀποβαίνει ἡ Στοά «Ἕνωσις» τῆς Λευκάδας, γιατί ἐκεῖ μυήθηκε 
ὁ Ἐμμανουήλ Ξάνθος καί ἐκεῖ ὁραματίστηκε τήν ἰδέα γιά τήν ἵδρυση τῆς «Φι-
λικῆς Ἑταιρείας», πάνω σέ καθαρά Τεκτονικές βάσεις....

Μέ πρωτοβουλία τῆς «Μεγάλης Ἀνατολῆς» ἡ ὁποία, μέ Μεγάλο Διδά-
σκαλο τόν Διονύσιο Ρώμα, λειτουργοῦσε στήν Κέρκυρα καί ἡ ὁποία πολλά 
πρόσφερε στόν ὑπέρ τῆς ἀνεξαρτησίας τῶν Ἑλλήνων ἀγώνα, ἱδρύθηκε τό 1811, 
στή Μόσχα, ἡ Τεκτονική Στοά «Φοῖνιξ«, μέ τή συνεργασία τοῦ Ἰωάννη Καπο-
δίστρια καί τοῦ Ἀλέξανδρου Μαυροκορδάτου. Ἐπίσης ἱδρύθηκαν ἡ Στοά «Ἀθη-
νά» στό Παρίσι, στή συνέχεια δέ ἡ «Ἑταιρεία τῶν Φιλομούσων» στή Βιέννη 
καί στήν Ἀθήνα, στίς ὁποῖες ἐργάστηκαν Τέκτονες πατριῶτες, πού ἀργότερα 
ἐντάχθηκαν καί στή «Φιλική Ἑταιρεία».

Τό ἔτος 1813, μέ μέριμνα πάλι τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια, ἱδρύθηκε στό 
Παρίσι Τεκτονικό Κέντρο, μέ τήν ὀνομασία «Ἑλληνόγλωσσον Ξενοδοχεῖον», 
στό ὁποῖο ἡ Τεκτονική ἐργασία συνδυαζόταν στενά μέ τή μυστική προε-
τοιμασία γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος. Ἐκεῖ μυήθηκε ὁ Ἀθανάσιος 
Τσακάλωφ, ὁ ὁποῖος μετά τήν ἐπιστροφή του στή Μόσχα, ἐμύησε ἀργότερα 
καί τόν Νικόλαο Σκουφά. Τόν ἴδιο χρόνο, οἱ Ἀθ. Τσακάλωφ καί Ν. Σκουφᾶς, 
μαζί μέ τόν Ἐμμανουήλ Ξάνθο, ἔθεσαν στήν Ὀδησσό τῆς Ρωσίας, τίς βάσεις 
γιά τή σύσταση «μυστικῆς ἑταιρείας», πού ἔταξε ὡς σκοπό τήν ἀπελευθέρωση 
τῆς Ἑλλάδος ἀπό τούς Τούρκους. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο δημιουργήθηκε στίς 
14 Σεπτεμβρίου 1814 ἡ «Φιλική Ἑταιρεία», στήν ὁποία μυήθηκαν πολυάριθμοι 



127

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 187

διακεκριμένοι Ἕλληνες πατριῶτες –Τέκτονες καί μή– καί οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν 
ἐνεργά, μέ ὑλικά καί ἠθικά μέσα, στήν ἐπίτευξη τῆς Παλιγγενεσίας τοῦ Ἔθνους, 
ἐνῶ παράλληλα πολλές Εὐρωπαϊκές Τεκτονικές Στοές, πρόσφεραν χρήματα 
γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ σκοποῦ.» (http://www.grandlodge.gr/istoria-tou-
ellinikou-tektonismou-w-53906.html)

Στά ἀπομνημονεύματα τοῦ Ἐμμανουήλ Ξάνθου γράφει: «Ὁ Ἐμμανουήλ 
Ξάνθος ἐκ τῆς Νήσου Πάτμου γραμματεύων ἀπὸ τὰ 1810, παρὰ τῷ μεγαλε-
μπόρω Βασιλείῳ Ξένῃ εἰς Ὀδησσὸν ....εἰσήχθη εἰς τὴν Ἑταιρίαν τῶν ἐλευθέ-
ρων Κτιστῶν, (Μασόνων) ὤν δὲ ἰδεῶν ἐλευθέρων καὶ πνέων πάντοτε μῖσος 
κατὰ τῆς Τουρκικῆς τυραννίας, συνέλαβεν ἀμέσως τήν ἰδέαν, ὅτι ἐδύνατο νὰ 
ἐνεργηθῇ μία μυστικὴ Ἑταιρία κατὰ τοὺς κανόνας ταύτης τῆς τῶν ἐλευθέρων 
Κτιστῶν......» (Ἀπομνημονεύματα περί Φιλικῆς Ἑταιρείας, Ἐμμανουήλ Ξάνθου, Ἀθήνα 
1845 σελ. 2)

Καί παρακάτω: «...τότε ὁ Ξάνθος ἔλαβεν ἀφορμὴν νὰ προτείνῃ εἰς τοὺς 
ῥηθέντας φίλους του, τὴν ἥν συνέλαβεν ἰδέαν νὰ συστήσωσι μίαν Ἑταιρίαν, 
σκοπὸν ἀμετάτρεπτον ἔχουσαν τὴν ἐλευθέρωσιν τῆς Πατρίδος, φανερώσας δὲ 
εἰς αὐτοὺς τὴν εἴσοδόν του εἰς τὴν Ἑταιρίαν τῶν Μασόνων καί τίνα τῶν ση-
μείων αὐτῆς, ὅσα ἐδύναντο νὰ προσαρμοσθῶσιν εἰς αὐτὴν κοινοποιήσας....» 
(Ἀπομνημονεύματα περί Φιλικῆς Ἑταιρείας, Ἐμμανουήλ Ξάνθου, Ἀθήνα 1845 σελ. 3)

Ὅπως προκύπτει ἀπό τά παραπάνω ἡ Φιλική Ἑταιρεία ἱδρύθηκε ἀπό Τέ-
κτονες καί οἱ ἴδιοι οἱ Τέκτονες προσπαθοῦν νά ἀποδείξουν ὅτι ὑπῆρξε μιά 
στενή συνεργασία καί σχέση μεταξύ τῶν ἱδρυτῶν τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας καί 
τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια. Εἶναι πολύ σημαντικό γιά τούς Τέκτονες νά ἀπο-
δείξουν ὅτι οἱ Φιλικοί καί ὁ Καποδίστριας ἐργάστηκαν καί προετοίμασαν ἀπό 
κοινοῦ τήν Φιλική Ἑταιρεία μέ ἀπώτερο σκοπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλά-
δος. Εἶναι ὅμως αὐτή ἡ πραγματικότητα; 

Γιά νά ἀπαντήσουμε στό ἐρώτημα θά πρέπει νά κατανοήσουμε πῶς ὁ 
Καποδίστριας ὁραματιζόταν τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος καί πῶς ἡ Φι-
λική Ἑταιρεία.

Γιά τήν Φιλική Ἑταιρεία ἡ ἐπανάσταση ἦταν ἀναπόφευκτη καί ἡ μονα-
δική λύση γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἐλλάδος. Αὐτό διακήρυττε ἀπό τήν 
ἵδρυσή της καί καθ’ ὅλη τήν λειτουργία της.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ὁ Καποδίστριας δέν ἦταν πεπεισμένος ὅτι μιά 
ἐπάνασταση, ἐκείνη τήν χρονική στιγμή, θά βοηθοῦσε τούς Ἕλληνες καί πί-
στευε ὅτι θά χειροτέρευε τήν κατάστασή τους.

«Ἀλλ’ ἀκατάπειστος οὗτος εἰς τὴν ἐνέργειαν τῶν προτεινομένων δραστη-
ρίων μέτρων, ἐβεβαίωνε πάντοτε τὸ νὰ μὴν ἐλπίζωσιν οἱ Ἕλληνες ἀπ’ εὐθείας ἐκ 
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μέρους τῆς Εὐρώπης, καὶ πρὸ πάντων παρετήρει, «Πρέπει πρῶτον νὰ μορφώ-
σωμεν Ἕλληνας, καί ἔπειτα νά κάμωμεν Ἑλλάδα». Ἐννόει δὲ τὴν προηγουμέ-
νην χρείαν τοῦ νὰ διαδοθῶσι τὰ φῶτα τοὐλάχιστον εἰς τό περισσότερον μέρος 
τούτων καί ὅτι ἀπό μόνην τὴν ἐκπαίδευσιν δύναται νὰ πηγάσῃ ἀναγκαίως ἡ 
ἀνάστασις τοῦ Ἔθνους, ὡς καρπός ὥριμος καί ὄχι ἄωρος.» (Δοκίμιον ἱστορικόν 
περί τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας ὑπό Ἰωάννου Φιλήμονος, Ἐν Ναυπλία 1834, σελ. 128)

«...ὁ Καποδίστριας μόνην εἶχε φροντίδα τῆς προόδου τοῦ φωτισμοῦ 
τῶν Ἑλλήνων, διὰ νὰ σχηματισθῶσιν οὕτως οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἔμελλον νά 
ὁδηγήσωσιν ἀκολούθως τήν Ἑλλάδα καὶ τὴν Διοίκησίν της. Τὴν δὲ κήρυξιν τοῦ 
Πολέμου της ἤθελε πάντοτε σύγχρονον μὲ τὴν κήρυξιν ἑνός Ρωσσικοῦ Κινήμα-
τος κατὰ τῆς Τουρκίας. Τήν Ρωσσίαν ἐθεώρει ὡς τὸ βοηθητικώτερον μέσον εἰς 
περίστασιν τοιαύτην διὰ τὴν γεωγραφικήν της θέσιν.» (Δοκίμιον ἱστορικόν περί 
τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας ὑπό Ἰωάννου Φιλήμονος, Ἐν Ναυπλία 1834, σελ. 278)

Σέ ἐγκύκλιο ἐπιστολή του πρός τούς Ἕλληνες τό 1819 ἀναφέρει:
«Τό ἐπαναλαμβάνουμε, οἱ  Ἕλληνες ὀφείλουν νά ἀσχολοῦνται ἀπο-

κλειστικά μέ τήν ἠθική καί φιλολογική διαπαιδαγώγηση τῆς Ἑλλάδας κάθε 
ἄλλο ἀντικείμενο εἶναι μάταιο, κάθε ἄλλη ἐργασία ἐπικίνδυνη.» (Ἐγκύκλια 
ἐπιστολή μέ παρατηρήσεις πάνω στά «μέσα» βελτίωσης τῆς μοῖρας τῶν Ἑλλήνων, Κέρ-
κυρα 6/18 Ἀπριλίου 1819)

Ἡ ἐπιστολή αὐτή, ἀπό τήν ὁποία θά παρουσιάσουμε καί ἄλλα ἀποσπά-
σματα παρακάτω, ὅπως ἐπισήμανε ὁ μελετητής Ε. Πρεβελάκης ἔπρεπε νά 
ἀποτελεῖ τήν διάψευση τοῦ προγράμματος τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας.

Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1818 δήλωσε σέ Ἕλληνες ἀπεσταλμένους ἀπό τήν Βλα-
χία καί Μολδαβία: «Ἐσεῖς εἶστε Ἕλληνες καί ἐπιθυμεῖτε τήν ἐλευθερία καί τήν 
ἀνεξαρτησία τοῦ Ἔθνους σας. Ἐγώ συμμερίζομαι αὐτήν τήν ἐπιθυμία ἀπό τά 
βάθη τῆς καρδίας μου. Ὅμως διαφωνῶ μαζί σας, ὅταν ἐλπίζετε νά τήν ἐκπλη-
ρώσετε ὡς ἀποτέλεσμα ἑνός πολέμου. Δέν ἔχω καμία ἐμπιστοσύνη στίς ἐπι-
χειρήσεις τῶν ἀνθρώπων καί ἀναθέτω ὅλες τίς ἐλπίδες μου στή Θεία Πρό-
νοια. Αὐτή, ποτέ δέ θά ἐγκαταλείψει τό ἔργο ἑνός λαοῦ, ὁ ὁποῖος μέ τό ἦθος 
καί τίς πράξεις του ἀξίζει μιά τέτοια μοῖρα. Ἀμφιβάλλω ἄν οἱ  Ἕλληνες ἔχουν 
φθάσει σέ τέτοιο ὕψος.» (Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας στή Ρωσία, Γριγκόρι Ἄρς, ἐκδό-
σεις Ἀσίνη, σελ. 81)

Ὁ Καποδίστριας λοιπόν πίστευε ὅτι μιά ἐπανάσταση θά εἶχε καταστρο-
φικές συνέπειες γιά τήν Ἑλλάδα, πρᾶγμα ἐντελῶς ἀντίθετο ἀπό αὐτό πού 
πίστευε ἡ Φιλική Ἑταιρεία. Παρά ταῦτα οἱ Φιλικοί στέλνουν τόν Ξάνθο στήν 
Πετρούπολη νά συναντήσει τόν Καποδίστρια.

«Μετά τοῦτο ὁ Ξάνθος ἀνεχώρησε κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 
1820, διὰ τὴν Πετρούπολιν ἅμα φθάσας ἐπαρουσιάσθη μετὰ δύω ἡμέρας εἰς τὸν 
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Κόμητα Ἰωάννην Καποδίστριαν, εἰς τὸν ὁποῖον ἐγχειρίσας τὸ γράμμα τοῦ Ἀνθί-
μου Γαζῆ, ἐφανέρωσεν ὅλον τὸ σύστημα τῆς Ἑταιρίας, τοὺς Ἀρχηγούς της, τὸν 
πολλαπλασιασμὸν τῶν μελῶν της, τὴν ἔκτασιν αὐτῆς καὶ ὅσα ἄλλα ἐστοχάσθη 
ἀναγκαῖα, καὶ ἐπὶ τέλους ὅτι ζητοῦν αὐτὸν νὰ διευθύνῃ ὡς Ἀρχηγὸς τὴν κίνη-
σιν τοῦ Ἔθνους ἀπ’ εὐθείας ἤ διὰ σχεδίου τινὸς καταλλήλου, εἰδοποιῶν τοὺς 
ἐπισημοτέρους τῶν ὁμογενῶν ἐκ τῶν κατηχηθέντων, περὶ τοῦ καταλληλοτέρου 
τρόπου τῆς ἐνάρξεως τοῦ πολέμου ἀλλ’ ὁ Καποδίστριας δέν ἐδέχθη, λέγων ὅτι 
ὑπουργὸς ὤν τοῦ Αὐτοκράτορος δὲν ἐδύνατο, καί ἄλλα πολλά ὁ Ξάνθος τῷ 
ἐπανέλαβεν, ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι ἀδύνατον νὰ μένουν εἰς τὸ ἐξῆς τυραννούμε-
νοι καὶ ὅτι ἡ ἐπανάστασις ἦτον ἄφευκτος, καὶ διὰ τοῦτο ἐν ᾧ ἔχουσιν ἀνάγκην 
Ἀρχηγοῦ δὲν εἶναι δίκαιον ὡς Ἕλλην καὶ ἐν ὑπολήψει παρ’ αὐτοῖς καὶ πολλοῖς 
ἄλλοις, νὰ μείνῃ ἀδιάφορος καὶ ἄλλα πολλά ἀλλ’ ἐκεῖνος ἐπανέλαβεν, ὅτι δέν 
ἠμπορεῖ νὰ μεθέξῃ διὰ τοὺς ἀνωτέρω λόγους καί ὅτι ἄν οἱ Ἀρχηγοί γνωρίζουν 
ἄλλα μέσα πρὸς κατόρθωσιν τοῦ σκοποῦ των, ἄς τὰ μεταχειρισθῶσιν, καὶ ηὔχε-
το νὰ τοὺς βοηθήσῃ ὁ Θεός ταῦτα ἠκολούθησαν εἰς δύω ἰδιαιτέρας συνεντεύ-
ξεις.

Ἀπελπισθεὶς λοιπὸν ὁ Ξάνθος ἀπὸ τὸν Κόμητα, στοχασθεὶς δέ ὅτι διὰ 
νὰ κατορθωθῇ ὁ σκοπός τῆς ἐπαναστάσεως μὲ καλὴν ἔκβασιν, ἦτον ἀφεύκτως 
ἀναγκαῖος νὰ φανῇ εἰς τὸ Ἔθνος εἶς τῶν σημαντικῶν πρὸς ἐνθάῤῥυσιν αὐτοῦ, 
ἔστρεψε τὸν στοχασμόν του εἰς ἄλλο ὑποκείμενον λαμπρὸν ὡς τὸν Καποδίστρι-
αν, ἐπιτηδειότερον δὲ ἴσως τούτου, τὸν Πρίγκιπα Ἀλέξανδρον Ὑψηλάντην...» 
(Ἀπομνημονεύματα περί Φιλικῆς Ἑταιρείας, Ἐμμανουήλ Ξάνθου, Ἀθήνα 1845 σελ.16)

Ἡ συνάντηση αὐτή περιγράφεται καί ἀπό τόν ἱστορικό Φιλήμονα: «Ὁ 
Ξάνθος ἐφοδιάζεται, καὶ πάλιν, καὶ περὶ τὰς ἀρχὰς Ἰανουαρίου 1820, φθάνει εἰς 
Πετρούπολιν. Παρουσιάζεται πρὸς τὸν Καποδίστριαν, ἐκθέτων καὶ προφορικῶς 
ὅλον τὸ σύστημα τῆς Ἑταιρίας, τοὺς Ὀργανιστάς, τὸν πολλαπλασιασμὸν καὶ 
τὴν πρόοδόν της ἀλλ’ ἀποβάλλεται.

Ὁ Καποδίστριας, ἐνῷ θεωρεῖ πάντοτε ἐπίκαιρον τήν ὕπαρξίν της, δέν ἠ δύ-
να το καὶ ὡς Ὑπουργὸς ξένης Δυνάμεως νὰ ἀναδεχθῇ, τὴν ὁποίαν προεσημειώ-
σαμεν πρόσκλησην.... Ὁ Ξάνθος εὑρίσκεται ἤδη ἐν τῷ μέσῳ τῆς μεγαλυτέρας 
ἀμηχανίας ἀλλά ἦτον ἀπολύτως ἀναγκαία ἡ παρουσίασις ἑνός σημαντικοῦ 
Ὑποκειμένου. Ἐγνώριζεν ἐκ φήμης τὴν Ὑψηλαντικὴν οἰκογένειαν καὶ ἐξαιρέ-
τως τὸν διαπρέψαντα εἰς τὰ Στρατιωτικὰ Ἀλέξανδρον Ὑψηλάντην.....» (Δοκίμιον 
ἱ στο ρικόν περί τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας ὑπό Ἰωάννου Φιλήμονος, Ἐν Ναυπλία 1834, σελ. 253)

Ἐπίσης «Ὁ Ἀναγνωστόπουλος ἐρωτᾶ καὶ πάλιν «Διατί ὁ Ξάνθος ἀπεβλή-
θη μὲ ὁρμὴν ἀπὸ τὸν Καποδίστριαν; - Διότι ὁ Καμαρηνός εἶπε πολλὰ ἐναντίον 
σας, ἀπαντᾶ ὁ Ὑψηλάντης.» (Δοκίμιον ἱστορικόν περί τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας ὑπό 
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Ἰωάννου Φιλήμονος,Ἐν Ναυπλία 1834, σελ. 277)
«Ὁ Καποδίστριας ἐνῶ ἀπέπεμψε τήν πρώτη φορά τόν Ξάνθο, συμφώνησε 

καί συναντήθηκε ξανά μετά ἀπό μερικές μέρες ἀπό τήν πρώτη τους συνάντη-
ση. Τόν συμβούλεψε νά σταματήσουν κάθε δραστηριότητα. Στήν ἐρώτηση 
μάλιστα τοῦ Ξάνθου ἄν μποροῦν νά ὑπολογίζουν στή βοήθεια τοῦ Τσάρου τοῦ 
δήλωσε κατηγορηματικά «ποτέ ἕνα τέτοιο ἐγχείρημα δέ θά μποροῦσε νά πάρει 
τή συγκατάθεση τῆς αὐτοκρατορικῆς αὐλῆς, καί ὅτι σέ κάθε περίπτωση αὐτό 
θά θεωροῦνταν ἀπερίσκεπτο».  (Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας στή Ρωσία, Γριγκόρι Ἄρς, 
ἐκδόσεις Ἀσίνη, σελ. 239)

Αὐτά τά ἴδια εἶχε πεῖ ὁ Καποδίστριας καί στόν ἐκπρόσωπο τῆς Φιλικῆς 
Ἑταιρείας κ. Γαλάτη πού τόν εἶχε ἐπισκεφθεῖ πρίν τόν Ξάνθο.

«Διὰ νὰ σκέπτεται κανείς, Κύριε, περὶ τοιούτου σχεδίου πρέπει νά εἶναι 
παράφρων, διὰ νὰ τολμήσῃ δὲ νὰ μοὶ ὁμιλήσῃ περὶ αὐτοῦ ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ, 
ὅπου ἔχω τήν τιμήν νὰ ὑπηρετῶ μέγαν καί κραταιὸν Μονάρχην, πρέπει νά 
εἶναι, ὅπως εἴσθε σεῖς, νέος μόλις ἐγκαταλείψας τοὺς βράχους τῆς Ἰθάκης καὶ 
παρασυρόμενος δέν ἠξεύρω ὑπὸ ποίων τυφλῶν παθῶν. Δὲν ἠμπορῶ νὰ ὁμιλῶ 
μαζί σας περισσότερον περὶ τοῦ σκοποῦ τῆς ἀποστολῆς σας, σᾶς εἰδοποιῶ δὲ 
ὅτι οὐδέποτε θὰ ἀναγνώσω τὰ ἔγγραφά σας. Ἡ μόνη συμβουλή ἥν δύναμαι νά 
σᾶς δώσω εἶναι νὰ μὴ ὁμιλήσετε περὶ αὐτῆς εἰς κανένα καὶ νὰ ἐπιστρέψετε τὸ 
ταχύτερον ἐκεῖ ὁπόθεν ἤλθατε καὶ νὰ εἴπετε εἰς τοὺς ἐντολεῖς σας ὅτι, ἄν δέν 
θέλουν νὰ καταστραφοῦν καὶ νὰ συμπαρασύρουν μεθ’ ἑαυτῶν εἰς τὸν ὄλε-
θρον τὸ ἀθῷον καὶ δυστυχές ἔθνος των, πρέπει νὰ ἐγκαταλείψουν τὰς ἐπα-
ναστατικὰς ἐνεργείας των καὶ νὰ ζήσουν ὡς πρότερον ὑφ’ ἄς κυβερνήσεις 
εὑρίσκονται, μέχρις οὗ ἡ Θεία Πρόνοια ἀποφασίσῃ ἄλλως.» (Ἀρχ. Ἰωάννου 
Καποδίστρια, Ἐπισκόπηση τῆς πολιτικῆς μου σταδιοδρομίας 1798-1822, τόμ. Α΄, σελ. 36)

Στήν ἴδια ἐπισκόπηση ὅπου γράφει καί ἀναλύει τά γεγονότα ὁ ἴδιος ὁ 
Καποδίστριας ἀναφέρει τήν συνάντησή του μέ τούς Ἕλληνες ὁπλαρχηγούς. 
Ὅταν τά Ἑπτάνησα προσχώρησαν στήν Ἀγγλία, οἱ Ἄγγλοι ἀπέλυσαν τούς 
Ἕλληνες πού ὑπηρετοῦσαν στό στρατό. Οἱ ὁπλαρχηγοί βρέθηκαν σέ δεινή 
οἰκονομική θέση καί ἐπισκέφθηκαν τόν Καποδίστρια μέ τόν ὁποῖο συνομίλη-
σαν καί γιά τήν Φιλική Ἑταιρεία.

«Οἱ ὁπλαρχηγοί οὗτοι ἦλθον νὰ μὲ ἴδουν, νὰ μοὶ ἐκθέσουν τὴν κατάστα-
σίν των, νὰ ζητήσουν τὴν προστασίαν τοῦ Αὐτοκράτορος, ὑλικήν τινα βοήθειαν 
καὶ τὰ διπλώματα τῶν βαθμῶν, ἐφ’ οἷς ἔσχον τὴν τιμὴν νὰ ὑπηρετήσουν τὴν 
Αὐτοῦ Αὐτοκρατορικὴν Μεγαλειότητα. Ἐρωτηθέντες ὑπ’ ἐμοῦ περὶ τῶν ἐνερ-
γειῶν τῆς μυστικῆς Ἑταιρείας, ἐφάνησαν τελείως ξένοι πρὸς αὐτήν, ἐγὼ δὲ τοὺς 
ἐπίστευσα καλῇ τῇ πίστει. Δὲν παρέλειψα ὅμως νὰ ἐπαναλάβω πρὸς αὐτοὺς 
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ὅσα κατὰ διαταγὴν τοῦ Αὐτοκράτορος εἶχον γράψει πρὸς τοὺς Ἕλληνας τῆς 
Ὀδησσοῦ καὶ τῶν Παριστρίων ἡγεμονιῶν. Ἀπέδειξα εἰς αὐτοὺς περιτράνως πά-
ντας τοὺς κινδύνους τόσον παραβόλου ἐγχειρήματος. Τέλος ἐξώρκισα αὐτοὺς 
νὰ μεταχειρισθοῦν πᾶσαν αὐτῶν τὴν ἐπιρροὴν ὅπως μεταπείσουν ὅλους ἐκεί-
νους, οἵτινες εἶχον τὴν ἀτυχίαν νὰ ἐγγραφοῦν ὡς μέλη τῆς Ἑταιρείας. Οἱ 
ὁπλαρχηγοί μὲ ἤκουσαν μετὰ προσοχῆς, ἀλλ’ ἀνωφελῶς διότι ἡ συνέχεια τῶν 
γεγονότων μοί ἀποδεικνύει ὅτι ἔστω καὶ ἄν τὴν ἐποχήν ἐκείνην δὲν μετεῖχον 
τῆς Ἑταιρείας, βραδύτερον περιέπεσαν εἰς τὰ δίκτυα αὐτῆς καὶ ἠναγκάσθησαν 
νὰ ὑπακούσουν εἰς τὰ κελεύσματά της.» (Ἀρχ. Ἰωάννου Καποδίστρια, Ἐπισκόπηση 
τῆς πολιτικῆς μου  σταδιοδρομίας 1798-1822, τόμ. Α΄, σελ.42)

Ἀκόμα καί ὅταν ὁ Ξάνθος ζήτησε ἀπό τόν Καποδίστρια νά μεσολαβήσει 
στόν Τσάρο, ὄχι γιά στρατιωτική βοήθεια, ἀλλά τοὐλάχιστον γιά χρηματική, 
ὁ Καποδίστριας καί πάλι ἀρνήθηκε.

Στά Ἀπομνημονεύματα τοῦ Ξάνθου διαβάζουμε: «Ἐν τούτοις ὁ Ἀλέξαν-
δρος Ὑψηλάντης συνωμίλησε περὶ ταύτης τῆς ὑποθέσεως τῆς Ἑταιρίας μετὰ 
τοῦ Κόμητος Καποδίστρια, παρακινῶν αὐτὸν νὰ ἀναφέρῃ τι εἰς τὸν Αὐτοκρά-
τορα καὶ νὰ ζητηθῇ παρ’ αὐτοῦ βοήθειά τις, ἄν ὄχι στρατιωτικὴ, τοὐλάχιστον 
χρηματικὴ, ἀπέναντι τῶν ὅσων ἡ Ὀθωμανικὴ Κυβέρνησις ὑπεχρεώθη νὰ πλη-
ρώσῃ εἰς τὴν Ὑψηλαντικὴν Οἰκογένειαν τινῶν ἑκατομμυρίων γροσίων ἀλλ’ ὁ 
Καποδίστριας ἠρνήθη, ἐπαναφέρων ὅσα καὶ εἰς τὸν Ξάνθον πρότερον εἶπε....» 
(Ἀπομνημονεύματα περί Φιλικῆς Ἑταιρείας, Ἐμμανουήλ Ξάνθου, Ἀθήνα 1845 σελ. 19)

Ὁ Καποδίστριας, στό ὑπόμνημά του στόν Τσάρο, ἀναφέρει τήν συζήτη-
ση πού εἶχε μέ τόν Ὑψηλάντη γιά τό θέμα τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας: «Μοί ἔδειξε 
τότε ἔγγραφον (ὁ Ὑψηλάντης) εἰς τὸ ὁποῖον προετείνετο ἡ ἵδρυσις Ἑταιρείας 
μὲ σκοπὸν τὴν διὰ συνδρομῶν συλλογὴν ποσοῦ, ὅπερ θὰ κατετίθετο ἐπὶ τόκῳ 
μέχρις οὗ ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Ἑλλάδος θὰ ἀπήτει τὴν χρησιμοποίησίν του. Μὲ 
παρεκάλεσε νὰ κρατήσω τὸ ἔγγραφον τοῦτο, νὰ τὸ ἀναγνώσω καὶ νὰ τοῦ εἴπω 
κατόπιν τὴν γνώμην μου.

Σᾶς τὴν λέγω ἀμέσως καὶ χωρὶς νὰ ἀναγνώσω τὸ ἔγγραφόν σας. Ἀκριβῶς 
οἱ καταστρώνοντες τοιαῦτα σχέδια εἶναι οἱ περισσότερον ἔνοχοι καὶ αὐτοί 
ὠθοῦν τὴν Ἑλλάδα πρὸς τὸν λόγῳ τῆς κακῆς των διαγωγῆς καὶ ἀφαιροῦντες 
νῦν τὸ χρῆμα τῶν ἀφελῶν ψυχῶν ἐν ὀνόματι μιᾶς πατρίδος ἥν αὐτοὶ δὲν ἔχουν. 
Θέλουν νὰ σᾶς ἔχουν εἰς τὴν συνωμοσίαν των διὰ νὰ ἐμπνεύσουν πίστιν 
εἰς τὰ ἐγχειρήματά των. Σᾶς ἐπαναλαμβάνω προφυλαχθῆτε ἀπό τοιούτους 
ἄνδρας.» (Ἀρχ. Ἰωάννου Καποδίστρια, Ἐπισκόπηση τῆς πολιτικῆς μου σταδιοδρομίας 
1798-1822,τόμ. Α΄, σελ.62)

Στήν διπλωματική ἐπιστολή τοῦ Καποδίστρια στόν Γενικό Πρόξενο τῆς 
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Ρωσίας στή Μολδαβία καί Βλαχία κ. Πίνη ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων: «Ἔχει φθά-
σει σ’ἐμᾶς ἡ εἴδηση ὅτι δυό Ἕλληνες, ὁ ἕνας γνωστός κάποτε μέ τό ὄνομα Ἀνα-
γνωστόπουλος, καί τώρα Ἀθανασιάδης, καί ὁ ἄλλος πού ἀποκαλεῖ τόν ἑαυτό 
του, Ἐμμανουήλ Ξάνθο, μήν ἔχοντες κάποια ἀπασχόληση καί συγκεκριμένη 
θέση, ἐμφανίζονται μία στό Ἰάσιο, μία στό Βουκουρέστι. Αὐτοί οἱ δυό τυχο-
διῶκτες, στό παρελθόν ἐμποροϋπάλληλοι, ὅπως φαίνεται, πλέκουν, προ-
φανῶς, μιά ραδιουργία, τά ἀποτελέσματα τῆς ὁποίας μποροῦν νά φέρουν 
δυστυχία σέ πολλούς.... » (Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας στή Ρωσία, Γριγκόρι Ἄρς, ἐκδό-
σεις Ἀσίνη, σελ. 337)

Ἡ ἄποψη ὅτι, στίς ἐπίσημες ἐπιστολές του ὁ Καποδίστριας κατεδίκαζε 
τίς ἐνέργειες τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας γιά νά ἀποπροσανατολίσει καί νά μπερ-
δέψει τά πράγματα, ἐνῶ στήν πραγματικότητα τήν ὑποστήριζε, δέν ἰσχύει. 
Ὁ Καποδίστριας εἶχε ἕνα σκεπτικό πού δέν συμφωνοῦσε μέ τήν Φιλική Ἑται-
ρεία, ὅπως ἔχουμε ἤδη τονίσει καί ὅπως φαίνεται καί στίς ἰδιωτικές του ἐπι-
στολές, πού θά δοῦμε παρακάτω, πρός τόν συμφοιτητή του καί παλιό του 
φίλο κ. Βαρδαλάχο.

Ἄρα λοιπόν γιά ποιά Τεκτονική καί «ἀδελφική» ἀγάπη μᾶς ὁμιλεῖ ὁ κ. 
Κρητικός, μεταξύ τῶν τριῶν, Καποδίστρια, Ὑψηλάντη καί Ξάνθου, ὅταν μά-
λιστα ὁ Ξάνθος ἐκ φήμης γνώριζε τόν Ὑψηλάντη; Γιά ποιά φιλική ὑποδοχή 
τοῦ Ξάνθου ἀπό τόν «ἀδελφό» του Καποδίστρια, γιά ποιά συμφωνία ἐπί τοῦ 
θέματος, γιά ποιά κοινή ἀπόφαση; Πῶς εἶναι δυνατόν Τέκτονες νά ἔχουν με-
ταξύ τους τόσο μεγάλες ἀντιθέσεις σέ ἕνα τέτοιο καίριο ζήτημα; Δέν ὑπηρε-
τοῦν ὅλοι τόν ἴδιο σκοπό; Γιατί ἄλλα λέγει ὁ ἕνας καί ἄλλα λέγει ὁ ἄλλος; Γιά 
ποιά σκέπη τοῦ Τεκτονισμοῦ μᾶς ὁμιλεῖ ὁ κ. Κρητικός πού σκεπάζει ὅλους 
τους Τέκτονες; 

Ἀλλά ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ στή συνέχεια νά θέσουμε ἕνα ἀκόμη ἐρώτημα: 
Γιατί ὁ Καποδίστριας ΔΕΝ ἦταν Τέκτονας; Ἀλλά, στό ἐρώτημα αὐτό, θά 
ἀπαντήσουμε στό ἑπόμενο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας. 

Νικόλαος Καρζῆς 
Ἠλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Διαχειριστής τῆς ἱστοσελίδας www.kapodistrias.info
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Η  ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΤΑ …ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ!!!

Π
ήραμε τό καλύτερο καί πιό ἐξελιγμένο κινητό τῆς ἀγορᾶς, μέ τήν τέ-
λεια φωτογραφική μηχανή,τήν ὑψηλή ἀνάλυση, τό ἀπίθανο ζουμάρι-

σμα καί γέμισε ὁ κόσμος σέλφι φωτογραφίες καί ἀναρτήσεις.
Τραβᾶμε καί ποστάρουμε κάθε δραστηριότητά μας ἀλλά ἀκόμα καί 

κάθε τί τοῦ διπλανοῦ μας γείτονα, συναδέλφου, συντρόφου, παιδιοῦ ἀπό 
πάρτυ, ἐκδηλώσεις, happenings, πού λένε καί οἱ ξένοι, κι ἀλλοίμονο μήν δέν 
τούς μοιάσουμε τρομάρα μας ἀκόμα καί οἱ γιαγιάδες ἔγιναν μοντέρνες!!!

Ζοῦμε τήν κάθε μας στιγμή, ὄχι γιά τήν στιγμή, ἀλλά γιά τήν ἀνάρτη-
ση σέ κάθε εἶδος Instagram, Messenger, Facebook, Twitter καί ἄλλα κοινωνι-
κά μέσα καί δίκτυα καί ἔγινε τοῦ τιτιβίσματος, ἀπό ἡλιοβασιλέματα μέχρι 
προσωπικές στιγμές!

Δῶσε καί τό παιδί σου νά παίξει σέ παιδική διαφήμιση ἤ σειρά, νά 
χορέψει ἤ νά τραγουδήσει στό “Ἑλλάδα ἔχεις ταλέντο” (σέ τί ἀλήθεια;) νά 
πάρουμε καί μεῖς οἱ γονεῖς τά δέκα λεπτά δημοσιότητας στά πρωϊνάδικα.

Ὅπως στά περίπτερα ἀναρτῶνται στά μανταλάκια οἱ πρωϊνές ἐφημε-
ρίδες, ἔτσι καί ἐμεῖς στή κοινή θέα βγάζουμε φωτό καί βίντεο καί εἴμαστε 
στήν ἀναμονή γιά τό πόσα like μᾶς ἔγιναν καί ἀπό πόσους, γιά νά ἀνέβει 
λίγο τό κοινωνικό μας status καί ἡ αὐτοπεποίθησή μας!

Ἀλλά δέν ἔφτασε μέχρι ἐδῶ ἡ ἄλογη ἀνάρτηση, βοήθεια ἔρχεται καί 
ἀπό ἀλλοῦ!

Γέμισε ὁ κόσμος κάμερες σέ κτήρια, δρόμους, πάρκα, μαγαζιά, Ἐθνι-
κές Ὁδούς, δορυφόρους καί ἔγινε τοῦ... Big Brother σέ ὅλα καί ὅλους.

Νά στραβοπατήσει κάποιος στόν δρόμο θά γίνει ἀνάρτηση νά γελά-
σουμε, νά κάνει σαρδάμ (μόνο αὐτό;) ἕνας πολιτικός νά γιουχάρουμε, νά 
πέσει σέ παράπτωμα ἕνας διάσημος νά κατακρίνουμε καί ἡ ἀνάρτηση στέλ-
νει τόν ἔνοχο στό λαϊκό δικαστήριο. Ὅσο γιά τό πλῆθος ὅλων ἐμᾶς τῶν 
“ἀσήμων” ἅμα ἔχεις κάτι πού πουλάει, τράβα το σέ βίντεο μπᾶς καί δοθεῖ 
σάν ἀποκλειστικότητα ἔναντι ἀδρᾶς ἀμοιβῆς σέ κάποιο μεγάλο κανάλι καί 
παίξει στό δελτίο τῶν Ὀκτώ.

Καί τό κακό συνεχίζεται μέ παγκόσμιου (ἀποδοχῆς;) δηλώσεις ἐπί τῶν 
δηλώσεων: «ἐγώ ἔχω τό καλύτερο κουμπί» ὁ ἕνας πλανητάρχης καί «ἐγώ 
ἔχω τήν καλύτερη βόμβα πυρηνικῶν» ὁ ἄλλος κορεάτης, διαξιφισμοί πολι-
τικῶν καί σχέδια ἐπιθέτων καί ὀνομάτων χωρῶν, ἀμυντικῶν συνεργασιῶν 
καί ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, Ε.Ε. Βάλτε τώρα πού γυρίζει ὁ μύλος, καί εἶναι καλός γι’ 
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αὐτό, ὅλα τά ἀλέθει!! ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ!!!
Κι ὁ ΠατροΚοσμᾶς μᾶς ἔλεγε αἰῶνες πρίν ὅτι ὁ διάολος δέν θάχει κέ-

ρατα ἀλλά ...κεραῖες! Ἄδικο εἶχε;
Κι ἄν δοῦμε καί κάποιο μανιτάρι στόν οὐρανό καί ξαναγίνουμε οἱ 

ἄνθρωποι τῶν σπηλαίων ἴσως τότε καταλάβουμε ὅτι οἱ πρόγονοι μας ἦταν 
πιό εὐσεβεῖς ἀπό ἐμᾶς, τούς ἐπίγειους θεούς τῆς δεκάρας, πού ἔχουμε καί 
ἄποψη, οἱ ἀθεόφοβοι.

Ἄχ Χριστέ μου!!! Χάσαμε τόν δρόμο μας καί δέν πήραμε σέ τίποτε τό 
παράδειγμά Σου.

Γεννήθηκες ταπεινά σέ μία φάτνη ἀλόγων μέ τήν ζεστασιά τῶν χνώ-
των τῶν προβάτων, δίδαξες τήν ἀγάπη καί τήν καλοσύνη γιά νά εἴμαστε 
ὅλοι ἴσοι ὡς ἀδέρφια, σταυρώθηκες γιά χάρη μας γιά τήν σωτηρία τῶν 
ψυχῶν μας, παρακάλεσες τόν Θεό Πατέρα μας νά μᾶς συγχωρέσει «οὐ γάρ 
οἴδασι τί ποιοῦσι» καί ἐμεῖς Σέ σταυρώνουμε μέ τίς πράξεις μας συνεχῶς 
ξανά καί ξανά.

Ἔφτασε τό δημιούργημα νά γίνει, ὡς εἰκόνα, πιό προβεβλημένο ἀπό 
τόν Δημιουργό καί ξεπέσαμε ἀκόμα πιό κάτω κι ἀπ’ τά ζῶα καί τά πουλιά 
πού ζοῦν γιά νά κελαηδοῦν καί νά Σέ εὐχαριστοῦν γιά τήν ὕπαρξή τους 
καθημερινά, ἐνῶ ἐμεῖς τιτιβίζουμε στό twitter.

Μήπως χρειάζεται τελικά ἕνας παλαβός νά τό πατήσει αὐτό τό κουμπί 
ὡς ἕνας νέος κατακλυσμός γιά νά συνετιστοῦμε;

Μήπως νά κρεμαστοῦμε οἱ ἴδιοι ἀπ’ τά μανταλάκια;
Μήπως δέν χρειάζεται πλέον ἡ προσευχή τόσων ἄξιων Κληρικῶν καί 

Ἁγίων Πατέρων γιά τήν σωτηρία μας καί τό ἔλεός Σου;
Θεέ μου, δῶσε μας τήν φώτιση νά ἐπανέλθουμε στόν μόνο δρόμο ἀνά-

τασης ψυχῆς πού μᾶς ἁρμόζει, νά ἔρθουμε οἱ ἀνάξιοι μέ προσπάθεια ζωῆς 
καί ταπείνωσης νά προσκυνήσουμε τά πόδια Σου ἔστω... γιατί θέλει δου-
λειά καί κόπο ὁ Παράδεισος.

Μόνο ἔτσι θά πάρει νόημα ἡ ζωή μας καί στήν ἐδῶ καί στήν αἰώνια 
ζωή, ἄν μᾶς ἀξιώσεις.

Εἰδάλλως, ὅπως ἐμεῖς πετᾶμε ἕνα χαλασμένο παιχνίδι, στό καλάθι 
τῶν ἀχρήστων, ἐλέησέ μας ὡς Δημιουργός καί μήν μᾶς πετάξεις ὡς ἄχρηστα 
δημιουργήματά Σου, παρ’ ὅλο πού θά μᾶς ἄξιζε!!!

    «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησον ἡμᾶς»!

                                                 Χαράλαμπος  Καμπερογιάννης
                                                                  Μαθηματικός
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Αὐτά πού δέν διδάσκουμε μέ λόγια...

Τ
ίς ἡμέρες τῶν Χριστουγεννιάτικων ἑορτῶν βρεθήκαμε σέ ἕνα παιδότοπο, 
ὅπου ὑπῆρχαν πολλά δρώμενα καί παιχνίδια γιά μικρούς καί μεγάλους. Λόγῳ 

τῶν ἡμερῶν ὑπῆρχε πολύς κόσμος καί σέ κάθε παιχνίδι εἶχε μεγάλη ἀναμονή. 
Περιμένοντας τήν σειρά μας σέ ἕνα ἀπό αὐτά τά παιχνίδια, βρεθήκαμε μπροστά 
σέ ἕναν διάλογο μεταξύ μιᾶς νεαρῆς μαμᾶς, πού περίμενε κι αὐτή στήν οὐρά 
μέ τόν ἄνδρα της καί δύο μικρά παιδάκια, μέ τόν ὑπεύθυνο τοῦ συγκεκριμένου 
παιχνιδιοῦ. 

Τό θέμα ἦταν ὅτι τῆς συγκεκριμένης μαμᾶς δέν τῆς  ἄρεσε ὁ κανονισμός 
τοῦ παιχνιδιοῦ καί ὁ τρόπος πού εἶχε ὁρισθεῖ ἀπό τούς ὑπευθύνους γιά τήν 
τήρηση σειρᾶς προτεραιότητας καί διαμαρτυρόταν ἔντονα στόν ὑπεύθυνο, λέ-
γοντάς του ὅτι δέν ἦταν σωστός ὁ κανονισμός καί πώς ἔπρεπε νά ἀλλάξει! Ὅσες 
φορές κι ἄν ἐπανέλαβε ὁ ὑπεύθυνος ὅτι αὐτός ἦταν ὁ κανονισμός καί ὅτι ἔπρεπε 
νά γίνει σεβαστός ἀπό ὅλους, οἱ διαμαρτυρίες δέν μειώθηκαν οὔτε ἀκόμα ὅταν 
τῆς ἐξήγησε τόν λόγο γιά τόν ὁποῖο ἴσχυε ὁ κανονισμός αὐτός, (πρᾶγμα πού 
θεωρῶ ὅτι δέν ἦταν ὑποχρεωμένος νά κάνει), ἡ γυναίκα ἐκείνη δέν σταμάτησε νά 
ἐπιμένει ὅτι ἔπρεπε νά γίνει ἐξαίρεση γι’ αὐτήν γιατί ἐκείνη εἶχε πληρώσει!!! Δέν 
ἔκανε βέβαια, τόν κόπο νά σκεφτεῖ ὅτι ὅλος ὁ κόσμος πού περίμενε στήν οὐρά, 
προφανῶς εἶχε πληρώσει, ὅπως κι ἐκείνη!

Ἀλλοῦ, ὅμως, θέλω νά ἑστιάσω τόν προβληματισμό μας: σκεφτόμουν, πα-
ρακολουθῶντας αὐτήν τήν ἀντιπαράθεση, ὅτι, ὑποτίθεται, πώς ἐμεῖς οἱ γονεῖς 
προσπαθοῦμε νά διδάξουμε τά παιδιά μας νά σέβονται τούς ἄλλους καί νά 
ὑπακούουν. Θέλουμε νά τά μάθουμε νά μᾶς ἀκοῦνε, νά μᾶς ἐμπιστεύονται, νά 
ὑπακούουν στούς κανόνες τοῦ σπιτιοῦ, τοῦ σχολείου, τῆς κοινωνίας καί, ὅταν 
μεθαύριο γίνουν πολῖτες, νά ὑπακούουν στούς νόμους τοῦ κράτους. Διδάσκου-
με, ὅμως, μόνο μέ λόγια σεβασμό καί ὑπακοή, ἐνῶ στήν πράξη καί μέ τό δικό μας 
παράδειγμα, διδάσκουμε σιωπηρά ὅτι ὁ καθένας ἔχει δικαίωμα νά μήν ὑπακούει 
σέ κανονισμούς ὅταν κρίνει ὅτι οἱ κανονισμοί αὐτοί ἀντιβαίνουν στό δικό του 
θέλημα καί στήν δική του κρίση! Προσπαθοῦμε, δηλαδή, μέ τά λόγια νά μάθουμε 
στά παιδιά μας νά μᾶς σέβονται καί νά μᾶς ἀκοῦνε, ἐνῶ μέ τήν συμπεριφορά 
μας τά διδάσκουμε ὅτι ὁ καθένας ἔχει δικαίωμα νά κάνει ὅ,τι θέλει χωρίς νά 
ὑπολογίζει κανέναν!

Παρακολουθῶντας αὐτόν τόν διάλογο, σκεφτόμουν, τί ἐντύπωση, ἄραγε, νά 
ἔκανε τό γεγονός στά παιδιά αὐτῆς τῆς γυναίκας; Ὁ πατέρας δίπλα της, ἁπλός 
θεατής, ὁ ὑπεύθυνος τοῦ παιχνιδιοῦ μέ ὑπομονή καί ἀξιοθαύμαστη ψυχραιμία 
ἔλεγε καί ξαναέλεγε πῶς ἔχουν οἱ κανόνες, ἡ μητέρα ἐκνευρισμένη νά ἐπιμένει 
στό δικό της, ἀναρωτιόμουν τί νά σκεφτόντουσαν ἄραγε αὐτά τά παιδιά; Τί μά-
θημα πῆραν ἐκείνη τήν ἡμέρα; 

Ἡ συμπεριφορά αὐτή, νομίζω, εἶναι μιά συνηθισμένη εἰκόνα στήν καθημε-
ρινή μας συναναστροφή καί ἴσως δέν μᾶς κάνει πιά πολλή ἐντύπωση, γιατί ἔχου-
με συνηθίσει νά τήν βλέπουμε. Πηγαίνουμε στό σχολεῖο καί κάνουμε ὑποδείξεις 
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στόν διευθυντή καί στούς δασκάλους γιά τόν τρόπο λειτουργίας τοῦ σχολείου. 
Πηγαίνουμε στίς δημόσιες Ὑπηρεσίες καί ἀπαιτοῦμε νά λειτουργοῦν ὅλα ὅπως 
ἐμεῖς κρίνουμε. Πηγαίνουμε στήν Ἐκκλησία καί ἔχουμε προτάσεις καί παρατηρή-
σεις γιά τόν τρόπο πού πρέπει νά γίνεται τό καθετί, ἄς μήν ἔχουμε ἰδέα οὔτε ἀπό 
τήν τάξη τῆς Ἐκκλησίας μας, οὔτε, πάνω στόν ἐκνευρισμό μας νά σκεφτόμαστε 
λογικά! Γιατί πόσο λογική εἶναι ἡ ἀπαίτησή μας νά λειτουργοῦν ὅλα ὅπως ἐμεῖς 
κρίνουμε ὅτι πρέπει νά λειτουργοῦν; Στό κάτω-κάτω, ποιός μᾶς ζήτησε τήν γνώμη 
μας; Δέν σκεφτόμαστε ὅτι ὑπάρχουν κι ἄλλοι ἄνθρωποι γύρω μας πού ἔχουν ἴδια 
δικαιώματα μέ μᾶς καί πολλές φορές εἶναι πιό ἁρμόδιοι ἀπό μᾶς νά ποῦν καί μιά 
γνώμη; 

Ἔχουμε τήν ψευδαίσθηση ὅτι τά παιδιά μαθαίνουν ὅ,τι τούς λέμε. Ἔχουμε, 
ὅμως, ἀναρωτηθεῖ τί βλέπουν ἀπό ἐμᾶς; Πῶς μᾶς βλέπουν; πῶς μᾶς ἀξιολογοῦν; 
Δέν κάνουμε τήν ἁπλή σκέψη, πῶς εἶναι δυνατόν νά μαθαίνουν τά παιδιά αὐτά 
πού τούς λέμε, ἐνῶ στήν πραγματικότητα νά βλέπουν ἄλλα; Ἤ μήπως, δέν ἀντι-
λαμβανόμαστε κι ἐμεῖς οἱ ἴδιοι τήν ἀναντιστοιχία τῆς θεωρίας μας μέ τήν πρά-
ξη; Αὐτή ἡ ἀντίθεση, ὅμως, τῆς θεωρίας καί τῆς πράξης μας, ἄν καί δέν γίνεται 
ἀντιληπτή διανοητικά, ἰδίως στίς μικρές ἡλικίες τῶν παιδιῶν, νομίζω ὅτι μέ κάποιο 
τρόπο καταγράφεται στήν ψυχή τους καί ἐπηρεάζει τήν εἰκόνα πού ἔχουν γιά 
μᾶς. Γιατί, πολλά διδάσκουμε κάθε μέρα μέ τό στόμα, ἀλλά τά πραγματικά μα-
θήματα τά παραδίδουμε στά παιδιά μέ τό παράδειγμά μας, μέ τόν τρόπο πού 
συμπεριφερόμαστε. Αὐτά πού δέν λέμε, αὐτά διδάσκουμε. Αὐτά πού λέμε μέ 
λόγια, συχνά ἀποδεικνύονται «ἔπεα πτερόεντα». Οἱ πράξεις μας, ὅμως, καί ἡ ἐν 
γένει συμπεριφορά μας, εἶναι τά μαθήματα ζωῆς πού προσλαμβάνουν τά παι-
διά. Ἡ νοοτροπία μας εἶναι αὐτή πού τά παιδαγωγεῖ. Ἀλλά ὅταν ἡ ζωή μας καί ἡ 
συμπεριφορά μας δέν συμβαδίζουν μέ αὐτά πού τούς μαθαίνουμε μέ λόγια, τά 
μαθήματά μας δέν πείθουν, δέν μποροῦν νά γίνουν βίωμα, γι’ αὐτό καί, τελικά, 
τά ἀπορρίπτουν ὅταν φθάσουν σέ μιά ἡλικία ὅπου πιά παίρνουν τίς δικές τους 
ἀποφάσεις. 

Ἐμεῖς οἱ γονεῖς, πασχίζουμε καί ἀγωνιοῦμε νά μεγαλώσουμε τά παιδιά μας, 
νά τά μάθουμε τό σωστό, νά τά μάθουμε τρόπους συμπεριφορᾶς, χωρίς ὅμως, 
νά ἐξετάζουμε ἐάν ἐμεῖς ὅλα αὐτά πού λέμε μέ λόγια τά ἔχουμε κάνει βίωμά 
μας. Εἴμαστε, γιά παράδειγμα, ἀκατάστατοι ὡς ἄνθρωποι ἀλλά ἀναλωνόμαστε 
ὧρες καί ὧρες νά πείσουμε τά παιδιά μας ὅτι πρέπει νά εἶναι τακτικά καί νά 
συμμαζεύουν τά πράγματά τους. Εἴμαστε ἄνθρωποι ἀπείθαρχοι, πού δέν προ-
σαρμοζόμαστε στήν τάξη καί στούς κανόνες, πού ἐπιβάλλει κάθε χῶρος κι ὅμως, 
ἀγωνιζόμαστε καθημερινά νά πείσουμε τά παιδιά μας νά μᾶς ἀκοῦνε καί νά συμ-
μορφώνονται μέ ὅ,τι τούς λέμε. Καί τό κυριότερο εἶναι ὅτι δέν συνειδητοποιοῦμε 
αὐτήν τήν ἀναντιστοιχία τῶν μαθημάτων μας καί τῆς νοοτροπίας μας.

Τελικά, ἔχω τήν ἐντύπωση πώς, ὅσα καί νά λέμε καί νά προσπαθοῦμε νά 
μάθουμε στά παιδιά, αὐτό πού χτίζουμε, εἶναι σχέσεις. Δέν διαμορφώνουμε χα-
ρακτῆρες. Τόν χαρακτῆρα τόν διαμορφώνουν μόνα τους τά παιδιά, ἀνάλογα μέ 
τίς ἐπιλογές τους. Δέν πλάθουμε ἐμεῖς τόν χαρακτῆρα τῶν παιδιῶν μας. Αὐτό 
πού ἐμεῖς μποροῦμε νά οἰκοδομήσουμε εἶναι ὁ ἑαυτός μας καί ἡ σχέση μας μαζί 
τους. Ἀλλά ἡ σχέση θέλει εἰλικρίνεια, θέλει βάσεις, θέλει θεμέλια, δέν θέλει λόγια, 
ὅσο ὡραῖα καί ἄν εἶναι. Τά παιδιά μᾶς νιώθουν περισσότερο, παρά μᾶς ἀκοῦνε. 
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Μᾶς βλέπουν, μᾶς παρακολουθοῦν, μᾶς καταγράφουν, μᾶς κρίνουν ἔστω καί 
ἀσυνείδητα. Τά λόγια, ὅταν ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τήν νοοτροπία μας, πολλές 
φορές λειτουργοῦν ἐναντίον τῆς σχέσης μας μέ τά παιδιά, γιατί δημιουργοῦν 
ἔστω καί ὑποσυνείδητα ἀμφιβολία. 

Ἡ σχέση, λοιπόν, πού θά διαμορφώσουμε σέ κάθε στάδιο τῆς ἡλικίας τῶν 
παιδιῶν, εἶναι αὐτή πού θά καθορίσει τελικά τί μαθήματα παραδώσαμε. Αὐτή θά 
τά ὁδηγήσει νά ἀποφασίσουν ἐάν θά μᾶς ἐμπιστευτοῦν καί θά κρατήσουν αὐτά 
πού τούς μάθαμε, ἤ θά τά ἀπορρίψουν.

       Μαρίνα Διαμαντῆ

Η  ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ  ΔΑΣΚΑΛΑ  ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ  ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

O Ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων, κοσμεῖ τήν περιοχή τῆς Νέαπολης 
καί εἶναι ἀπό τούς παλαιότερους καί ἀπό τούς λίγους ἐναπομείναντες Ναούς πού 

προσφέρει στούς προσκυνητές του, ἁγνό μελισσοκέρι καί ζυμωτά πρόσφορα.
Ὁ προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ, π. Βασίλειος Βολουδάκης, γνωρίζοντας ἐπί πολλά 

ἔτη μέλη τῆς οἰκογενείας καί τήν ἴδια τήν κ. Μαρία Χρυσανθοπούλου (ἡ ὁποία κατεῖχε 
καλά τήν τέχνη παρασκευῆς προσφόρων), τῆς ἔδωσε τήν εὐλογία καί τό διακόνημα, 
νά διδάξει πιστές κυρίες νά μάθουν νά ζυμώνουν οὕτως ὥστε νά συνεχίσουν, νά παρο-
τρύνουν καί νά μεταδώσουν μέ τήν σειρά τους καί στίς ἑπόμενες γενιές τό ἱερό αὐτό 
διακόνημα, τό ὁποῖο σιγά σιγά ἐκλείπει.

Ἡ κ. Μαρία γεννήθηκε στό Ἄλσος Ἀχαΐας, ἀπό μία ἰδιαιτέρως φτωχή καί ὀλι-
γογράμματη οἰκογένεια, παντρεύτηκε τόν ἀγαπημένο της σύζυγο Βασίλειο, γέννησε 
πέντε παιδιά ἐκ τῶν ὁποίων μεγάλωσε τά τέσσερα (δυστυχῶς τό πρῶτο της παιδί ὁ 
Μιχάλης ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ἀπό λάθος γιατροῦ). Ἔζησαν δύο ἀγόρια καί δύο κορί-
τσια.

Οἱ ἄθλιες οἰκονομικές δυσχέρειες καί ἡ μεγάλη φτώχεια, τούς ἀκολούθησαν καί 
στήν  Ἀθήνα ὅπου μετοίκησαν, προσπαθῶντας νά βροῦν οἱανδήποτε ἐργασία γιά νά 
ἐπιβιώσουν καί νά μεγαλώσουν τά παιδιά τους μέ ἦθος, ἠθική καί ἀγάπη.

Τό ἕνα ἀγόρι της καί αὐτός Μιχάλης, παιδί δευτέρας δημοτικοῦ, μοίραζε πολύ 
νωρίς τό πρωΐ, πρίν πάει σχολεῖο, τό ἡμερήσιο γάλα στήν γειτονιά.

Ἡ ἐξέλιξή του ἦταν νά σπουδάσει Θεολογία, νά κάνει μιά εὐλογημένη οἰκο-
γένεια, νά γίνει πατέρας ὀκτώ παιδιῶν, νά ἀξιωθεῖ τό λειτούργημα τοῦ Ἱερέως, νά 
διδάσκει ἐπί πολλά ἔτη στό 2Ο0 πειραματικό Ἑνιαῖο Λύκειο Ἀθηνῶν καί νά φύγει γιά 
τήν οὐράνια ζωή–βασιλεία, ἀφήνοντας τήν οἰκογένεια καί τούς μαθητές του σέ μεγάλη 
θλίψη καί ἀπώλεια. Ἡ μιά ἀπό τίς κόρες της Μαρίας Χρυσανθοπούλου ἀκολούθησε 
τόν μοναχικό βίο, ἐνῶ τά δύο ἄλλα της παιδιά ἔκαναν εὐτυχισμένες οἰκογένειες, χαρί-
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ζοντάς της δεκατρία  ἐγγόνια καί ἕνα δισέγγονο.
Ὁ ἕνας ἐκ τῶν ἐγγονῶν της ἔγινε ἐπίσης Ἱερέας, ὁ ὁποῖος καί παρίστατο στήν 

νεκρώσιμη ἀκολουθία τῆς ἀγαπημένης του γιαγιᾶς, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου 
Πευκακίων, τήν Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου, 2018.

Ἐκεῖ παρευρίσκοντο καί Ἱερεῖς ἄλλων ἐνοριῶν μαζί μέ τήν πολυμελῆ οἰκογέ-
νεια, ἐνορίτες, τούς μαθητές καί τίς μαθήτριές της, καθώς  καί φίλους πού δώσανε τό 
παρόν τήν ἡμέρα αὐτή. 

Ὁ π. Βασίλειος στό τέλος τῆς Ἀκολουθίας χάρισε στήν οἰκογένεια μιά φωτο-
γραφία, στήν ὁποία ἡ κ. Μαρία μπροστά στή εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, χαμογελαστή καί συ-
γκινημένη ἐδέχετο τό βραβεῖο πού τῆς ἔδωσε ὁ Ναός στίς 14 Σεπτεμβρίου 2005, καί 
τίς …εὐχαριστίες γιά τά συνεχῆ ἔτη προσφορᾶς της στό διακόνημα τῆς παρασκευῆς 
προσφόρων πού ἀνελλιπῶς  προσέφερε στόν Ἅγιο Νικόλαο.

Ἡ κ. Μαρία κατοικοῦσε σέ ἕνα μικρό σπιτάκι κοντά στόν Ναό.
Τό σπιτάκι της ζεστό, φιλόξενο καί ταπεινό, μοσχομύριζε θυμίαμα μέ τό ἀκοί-

μητο καντῆλι δίπλα στήν φωτογραφία τοῦ πολυαγαπημένου της γιοῦ, παπά Μιχάλη 
καθώς ἔλεγε.

Ἡ Μαρία Χρυσανθοπούλου εὐχαριστοῦσα τόν Ἅγιο Νικόλαον γιά τήν βράβευσή 
της στίς 14-9-2005
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Ἡ μυρουδιά τοῦ 
προζυμιοῦ, μαζί μέ τά φρε-
σκοφουρνισμένα πρόσφορα, 
μᾶς ὑποδέχονταν μαζί μέ 
τό καλωσυνᾶτο καί χαρω-
πό πρόσωπό της. Φιλόξε-
νη, ὑπομονετική, πάντα 
πρόθυμη νά μᾶς διδάξει τήν 
ἱερή τέχνη τῆς παρασκευῆς 
τῶν προσφόρων.

Ἑτοίμαζε μέ περισ-
σή ἐπιμέλεια τά πρόσφορα  
γιά κάθε Κυριακάτικη Λειτουργία, ἀλλά καί ὅποια ὥρα καί μέρα ἐπιπλέον “χρειαζό-
ταν ὁ Ἅγιος”, ἀμέσως ἀνταποκρινόταν καί ἔλεγε “ἑτοιμάζω ἀμέσως προζύμι ἐλᾶτε 
τήν τάδε ὥρα νά τά πάρετε”. Πολλές φορές βλέπαμε τόν ἀγαπητό ἐπίτροπο τῆς ἐνορί-
ας μας κ. Κῦρο Πασχάλη, νά καταφθάνει γιά νά τά παραλάβει.

Ἡ μικρή καί θαυματουργή κουζινίτσα της, πεντακάθαρη, μέ ὅλα τά ἀπαραίτη-
τα σκεύη, ὑλικά πού ἦταν ἀποκλειστικά γιά τήν συγκεκριμένη χρήση, ἑτοιμασία καί  
παρασκευή προσφόρων, σέ πλήρη τάξη καί ὀργάνωση. Μοναδική της συντροφιά τό 
ραδιοφωνάκι της μέ τούς ψαλμούς, τίς πνευματικές ὁμιλίες, τίς Θεῖες Λειτουργίες καί 
τά ὀφέλιμα χριστιανικά βιβλιαράκια της.

Ὅλα αὐτά πού ἀκούγαμε, μυρίζαμε καί αἰσθανόμασταν στόν εὐλογημένο 
“πλούσιο” χῶρο της, νιώθαμε πώς ἦταν ἕνα καταφύγιο μακριά ἀπό τήν ἄστατη βοή 
καί ἀγωνία τῆς καθημερινότητας.

Μᾶς ἔμαθε ξεκινῶντας μέ τήν συγκεκριμένη προσευχή, μέ τό καντηλάκι μας 
ἀναμμένο, τό πῶς θά ἀναπιάσουμε τό προζύμι, τόν τρόπο τοῦ ζυμώματος, τήν ὑπομο-
νή νά περιμένουμε νά φουσκώσουν τά πρόσφορα καί τέλος τό φούρνισμα αὐτῶν.

Πολλές οἱ ἀπορίες καί ἐρωτήσεις μας μέχρι νά φτάσουν τά πρόσφορα στήν τε-
λική τους μορφή… μᾶς ἔλεγε “χρειάζεται νά ἔχετε θέληση, προσευχή, χρόνο καί ὑπο-
μονή. Νά εἶστε πάνω στό φοῦρνο οὔτε λεπτό τά μάτια σας φευγάτα, γιατί  πάει, θά 
ἁρπάξει καί μετά….”. Σέ κάποιες μαθήτριες ἔλεγε, ὅταν ματώνανε τά ἀμάθητα χέρια 
τους. Μήν χάνετε τό κουράγιο σας, νά ἐπιμείνετε, θά συνηθίσουν καί θά σκληρύνουν τά 
χέρια σας. Μήν κοιτᾶτε τά δικά μου πού εἶναι πολύ δουλεμένα σέ δουλειές καί μάλιστα 
πολύ δύσκολες.

Τά τελευταῖα χρόνια, ὅπως εἶπε στόν ἐπικήδειο λόγο του ὁ σεβαστός πνευμα-
τικός της π. Βασίλειος, ἡ κ. Μαρία τοῦ ἔλεγε ὅτι παρά τίς δυσκολίες καί πόνους πού 
εἶχε καί εἰδικά στά χέρια της, ὅταν τά ἔβαζε μέσα στό σκεῦος γιά νά ζυμώσει, δέν 
μποροῦσε νά ἐξηγήσει πῶς ὅλοι οἱ πόνοι περνοῦσαν καί τά χέρια της δούλευαν δυνατά, 
ἀνώδυνα καί ἀποτελεσματικά.

Περνούσαμε πολλές ὧρες στήν ἀρχή κοντά της μέ πολλές ἐρωτήσεις, ἀπορίες 
καί ἀγωνίες γιά τό ἀποτέλεσμα. Πάντα μᾶς ἐνίσχυε, μᾶς ἔδινε κουράγιο σέ ὅλες τίς 
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προσπάθειές μας, νουθετοῦσε τόν καθένα μας μέ τόν κατάλληλο τρόπο.
Ἀλήθεια πόσο δίκιο εἶχε ἡ σοφή, ὀλιγογράμματη δασκάλα μας!!!
Φεύγοντας πιό δυνατές καί αἰσιόδοξες παίρναμε μαζί μας καί τό φιλόξενο κέρα-

σμα πού πάντα ἑτοίμαζε γιά νά μᾶς προσφέρει.
Ἀγαπημένη μας κ. Μαρία νά ξέρετε ἐκεῖ πού εἶσθε πώς κάθε φορά πού ζυμώνου-

με σᾶς ἔχουμε στήν θύμηση, προσευχή καί στήν Καρδιά μας!
Χαιρετοῦμε τήν καλή δασκάλα μας καί εὐχόμαστε ἀπό καρδιᾶς νά ἔχει καλόν 

Παράδεισο καί μέ τήν εὐχή….. Ἴσως, Θεοῦ θέλοντος, νά ἀνταμώσουμε ὅλοι μαζί!!!

                                Μέ εὐγνωμοσύνη
                           Οἱ μαθητές καί οἱ μαθήτριές σας

Ο  ΑΙΣΧΥΛΟΣ  ΔΙΔΑΣΚΕΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

Σ
τό τεῦχος Νοεμβρίου 2016 (ἀριθμ. 171) τῆς ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ 
ἀσχοληθήκαμε μέ τήν Τρίτη τραγωδία τῆς «Ὀρέστειας» τοῦ Αἰσχύλου 

«Εὐμενίδες». Ἡ προτελευταία παράγραφος: «Ἐξόχως διδακτική ἡ ἀντιμετώ-
πιση τῶν ἀντιδράσεων τῶν Ἐρινύων ἀπό μέρους τῆς Ἀθηνᾶς. Μέ ὑπομονή, 
σοφία καί ψυχραιμία κατορθώνει νά τίς μεταπείσει καί νά τίς μετατρέψει σέ 
Εὐμενίδες, τίς κατάρες τους στό λαό καί στή χώρα της σέ εὐχές καί εὐλογίες».

Μέ προτροπή τοῦ θεοῦ Ἀπόλλωνα ὁ μητροκτόνος Ὀρέστης διωκόμενος 
ἀπό τίς Ἐρινύες ἔχει προσπέσει ἱκέτης στό ἄγαλμα τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς μπροστά 
στό ναό της στήν Ἀκρόπολη. Καταφθάνουν ἀπό τούς Δελφούς οἱ Ἐρινύες, χθό-
νιες θεές πού καταδιώκουν καί βασανίζουν τούς κακούργους, ἰδίως οἰκογενει-
ακῶν ἐγκλημάτων, τόν κυκλώνουν, τόν ἀπειλοῦν.

Ἡ θεά τῆς σοφίας Ἀθηνᾶ ἔρχεται ἀπό τήν Τροία ὅπου ἦταν καί ἀκούει 
πρῶτα – λογική καί πολιτικά σκόπιμη ἐνέργεια – τίς κατηγορίες τῶν Ἐρινύων. 
Ἀπολογούμενος ὁ Ὀρέστης ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ Ἀπόλλωνας εἶχε διατάξει τήν μη-
τροκτονία πού διέπραξε.

Ἡ Ἀθηνᾶ συγκροτεῖ δικαστήριο ἀπό ἄριστους Ἀθηναίους πολῖτες (δημι-
ουργία τοῦ βουλευτηρίου Ἄρειος Πάγος) καί διεξάγεται δίκη. Οἱ Ἐρινύες ἐρω-
τοῦν τόν μητροκτόνο. Ὁ Ὀρέστης ἐκθέτει τά γεγονότα. Ὁ Ἀπόλλωνας βεβαι-
ώνει ὅτι ὁ χρησμός πού ἔδωσε στόν Ὀρέστη ἦταν διαταγμένος ἀπό τόν Δία. 
Ἡ Ἀθηνᾶ ψηφίζει ὑπέρ τοῦ Ὀρέστη καί δηλώνει ὅτι ἐάν ὑπάρξει ἰσοψηφία, ὁ 
κατηγορούμενος θά ἀθωωθεῖ. Οἱ δικαστές ψηφίζουν. Τό ἀποτέλεσμα ἰσοψη-
φία. Ὁ Ὀρέστης ἀθωώνεται. Ἐκφράζοντας τήν εὐγνωμοσύνη του, ὑπόσχεται 
παντοτινή συμμαχία τοῦ Ἄργους μέ τήν Ἀθήνα.

Μέ τό στόμα τοῦ θεοῦ Ἀπόλλωνα ὁ ποιητής στηρίζει τό νεοσύστατο δι-
καστήριο Ἄρειος Πάγος καί ἐπαινεῖ ἔμμεσα τήν ἀδελφή του θεά Ἀθηνᾶ λέγο-
ντας: «Θά πῶ σέ σᾶς, αὐτόν ἐδῶ τόν τρανό θεσμό τῆς Ἀθήνας» (στ. 614).

Ἐκτός ἀπό τόν Ὀρέστη καί ὁ Ἀπόλλωνας ὑπόσχεται στήν Ἀθηνᾶ τήν 
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συμμαχία τοῦ Ἄργους μέ τήν προστατευομένη της πόλη: «Ἐγώ, Παλλάδα, τά 
ὑπόλοιπα ὅπως καλά τά ξέρω, θά κάνω τήν πόλη σου καί τό λαό σου μεγάλο, 
κι’ αὐτόν ἐδῶ σοῦ ἔστειλα νά προσπέσει στό ναό σου, γιά νά σοῦ εἶναι πιστός 
γιά τά χρόνια πού θά ἔλθουν καί γιά νά τόν ἔχεις σύμμαχό σου πάντοτε, θεά, 
καί τούς μεταγενεστέρους του κι’ ἔτσι γιά πάντα νά μένουν μέ ἀξιόπιστη καλή 
διάθεση οἱ ἀπόγονοι αὐτῶν ἐδῶ» (στ. 667-673).

Ἡ τριλογία τοῦ Αἰσχύλου «Ὀρέστεια» διδάχθηκε καί βραβεύθηκε στά Δι-
ονύσια τό 458 π.Χ. Πῶς προέβλεψε ὁ ποιητής τόν Πελοποννησιακό Πόλεμο 
πού ξέσπασε τό 431 π.Χ. καί ἐδημιούργησε στούς Ἀθηναίους τήν ἀνάγκη συμ-
μαχιῶν στήν ἀντιπαλότητά τους πρός τούς Σπαρτιάτες; Μήπως οἱ πολιτικές 
καί γεωπολιτικές ἐξελίξεις ἔδιναν προμηνύματα τοῦ ἀδελφοκτόνου πολέμου;

Λέγοντας «οἱ ἀπόγονοι αὐτῶν ἐδῶ» ὁ Ἀπόλλωνας μιλᾶ γιά τούς Ἀθη-
ναίους πολῖτες μέλη τοῦ δικαστηρίου Ἄρειος Πάγος. Πρέπει νά εἶναι ἀξιόπι-
στοι, νά ἔχουν καλή διάθεση, χωρίς προκατάληψη. Καί ἡ Ἀθηνᾶ: «Νά δώσω 
πιά ἐντολή αὐτοί ἐδῶ μέ τή συνείδησή τους νά βγάλουν ἀπόφαση σωστή, γιατί 
ἀρκετά ἔχουν λεχθεῖ;» (στ. 674, 675). Καί στή συνέχεια ἡ Ἀθηνᾶ ἀπευθύνεται 
στά μέλη τοῦ δικαστηρίου καί γενικότερα στούς πολῖτες καί ἐπισημαίνει τήν 
ἀνάγκη νά εἶναι ἀδέκαστο, ἀδιάφθορο. Θά εἶναι κάστρο τῆς χώρας καί σωτη-
ρία τῆς πόλης» (στ. 701). Ὑπενθυμίζει γιατί ὁ βράχος λέγεται Ἄρειος Πάγος.

Ὁ Ἀθηναῖος πολιτικός Ἐφιάλτης μέ τίς πολιτικές μεταρρυθμίσεις του εἶχε 
ἀποψιλώσει τήν παλαιά ἀριστοκρατική βουλή τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀπό τίς πολι-
τικές δικαιοδοσίες της καί εἶχε περιορίσει τήν δικαιοδοσία της στίς ἀσήμαντες 
δίκες νομικῶν ζητημάτων. Γι’ αὐτό ὁ ποιητής μέ τό στόμα τῆς Ἀθηνᾶς ζητᾶ νά 
μήν ὑποβαθμισθεῖ ὁ θεσμός. Τέτοιο θεσμό μέ σεβασμό «ὅπως πρέπει» νά κρα-
τοῦν. «μέ βοῦρκο ἄν μολύνεις τό καθαρό νερό, ποτέ δέ θά ‘χεις γιά νά πιεῖς» 
λέει (στ. 694, 695).

Καί στούς Ἀθηναίους γενικά ἀπευθυνόμενη ἡ Ἀθηνᾶ λέει: «Οὔτε τήν 
ἀναρχία οὔτε τήν δεσποτική ἐξουσία συμβουλεύω στούς πολῖτες μου νά δέχο-
νται καί νά μή διώχνουν κάθε φόβο ἀπό τήν πόλη τους» (στ. 696-698). Αἰώνων 
πεῖρα βεβαιώνει ὅτι οὐσιαστικό περιεχόμενο στούς θεσμούς προσδίδει τό ἦθος 
τῶν ἀνθρώπων.

Κατά τήν ἀκροαματική διαδικασία ἐκδηλώνεται ἀντιπαλότητα ἀνάμεσα 
στίς Ἐρινύες (παλαιούς θεούς) καί τόν Ἀπόλλωνα (νέοι θεοί) καί διατυπώνο-
νται ἐκατέρωθεν βάσιμα ἐπιχειρήματα ὑπέρ τῶν ἀπόψεών τους. Ἡ ἰσότητα τῆς 
βασιμότητας τῶν ἐπιχειρημάτων ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό τήν ἰσοψηφία τῆς 
ἀποφάσεως τῶν δικαστῶν. Εὔλογα ὁ Αἰσχύλος παρουσιάζει τήν Ἀθηνᾶ, προ-
στάτιδα τῆς πατρίδας του, ψύχραιμη καί ἀμερόληπτη.

Τήν ἀντίδραση τῶν Ἐρινύων στήν ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου βλέπουμε 
στό τρίτο στάσιμο τῆς τραγωδίας – οἱ Ἐρινύες ἀποτελοῦν τόν Χορό. «Ἄ, θεοί 
νέοι, τούς παλαιούς νόμους τούς ποδοπατήσατε κι’ ἀπ’ τά χέρια μου τούς πή-
ρατε.  Κι’ ἐγώ ἡ δύστυχη, περιφρονημένη καί βαρύθυμη, σ’ αὐτή τή γῆ, ἀλίμονο, 
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φαρμάκι, φαρμάκι γιά ἐκδίκηση ἀπ’ τήν καρδιά μου θά χύσω στό χῶμα, ὥστε 
νά γίνει στεῖρο· κι’ ἀπ’ αὐτό φυλλοξέρα σέ φύλλα καί σέ σπόρους, ὠ ἐκδίκηση, 
θά πέφτει στά χωράφια καί μέσα στή χώρα θά φέρνει ἀνθρωποκαταστροφές. 
Στενάζω; Τί νά κάνω; Μέ περιγελοῦν· ἀβάσταχτο κακό μές στούς ἀνθρώπους 
ἔπαθα. Ὤ, δύστυχες κόρες τῆς Νύχτας, πάθαμε μεγάλο κακό, ἄτιμο πένθος 
ἔχουμε» (στ. 778-792).

Νιώθουν ἀδικημένες, προσβεβλημμένες ἀπό τούς νέους θεούς, τήν «νέα 
τάξη πραγμάτων», χάνουν δικαιοδοσία, ἐξουσία. Λογική δέν ἔχουν. Λησμονοῦν 
ὅτι οἱ μισοί ἀπό τούς δικαστές ἔκριναν σύμφωνα μέ τίς δικές τους ἀρχές (πα-
λαιούς νόμους) καί ἀπειλοῦν ὅλους τούς Ἀθηναίους!

Ἡ σοφία τῆς Ἀθηνᾶς – δέν εἶναι μόνον ἐκδήλωση διανοητική ἀλλά καί 
ἤθους – μέ ψυχραιμία προσπαθεῖ νά τίς εἰρηνεύσει καί νά τίς λογικεύσει. 
«Ἀκοῦστε με καί μήν παίρνετε τό πρᾶγμα βαριαναστέναχτα. Διότι δέν εἶστε 
νικημένες, ἀλλά ἡ δίκη μέ ἴσες ψήφους ὁδήγησε σέ ἀπόφαση ἀληθινά, χωρίς 
ταπείνωσή σας· ἀλλ’ ὑπῆρχαν ξεκάθαρες μαρτυρίες ἀπό τό Δία κι’ ὁ ἴδιος πού 
ἔδωσε τό χρησμό ὁ ἴδιος ἦταν μάρτυρας, πώς ἄν ὁ Ὀρέστης ἔκανε αὐτά, δέ θά 
πάθαινε κακό. Κι’ ἐσεῖς γιά τή χώρα αὐτή θά ξεράσετε βαριά ὀργή; Σκεφθεῖτε, 
μήν ὀργίζεστε καί ἄκαρπη μήν κάνετε τή χώρα ρίχνοντας δαιμονικούς ἀφρούς 
πού ἀνήμερα μποροῦν νά καταστρέψουν τῶν ἀνθρώπων τίς σπορές. Διότι ἐγώ 
ὁλόσωστα τώρα σᾶς ὑπόσχομαι νά ἔχετε θρόνους καί ἄδυτα μέ σεβασμό στή 
χώρα αὐτή καί νά θρονιάζεστε σέ λιπαρόθρονους βωμούς πολυτίμητες ἀπό 
τούς πολῖτες τῆς χώρας μου» (στ. 791-807).

Οἱ Ἐρινύες, σάν νά μήν ἄκουσαν ὅ,τι τούς εἶπε ἡ Ἀθηνᾶ, ἐπαναλαμβάνουν 
ὅσα εἶπαν προηγουμένως. Ἡ Ἀθηνᾶ δέν τίς ἀπειλεῖ, μέ νηφαλιότητα τίς παρα-
καλεῖ νά μήν πραγματοποιήσουν τίς ἀπειλές τους. Θά εἶναι «πολυτίμητες» καί 
συγκάτοικοί της στήν Ἀττική. «Ἀπ’ αὐτή τή μεγάλη χώρα ἔχοντας προσφορές 
ἐξαίρετες γιά τή γέννηση παιδιῶν καί γιά τοῦ γάμου τή χαρά θά εὐλογεῖς πά-
ντοτε τό λόγο μου αὐτόν ἐδῶ» (στ. 834-836).

Κατ’ ἀρχάς τούς λέει ὅτι δέν ἀδικήθηκαν, δέν προσβλήθηκαν καί ἐν συνε-
χεία τούς προσφέρει ἀνταλλάγματα. Καί στή «νέα τάξη πραγμάτων» θά ἀπο-
λαμβάνουν τιμές, δέν θά εἶναι περιφρονημένες. Πρώτη αὐτή ἐκφράζει σεβασμό 
λέγοντας: «Τήν ὀργή σου δέ θά συμμεριστῶ· γιατί εἶσαι μεγαλύτερη· καί βέβαια 
σύ ξέρεις ἀπό μένα πολύ πιό πολλά, ὡστόσο καί σέ μένα ὁ Δίας χάρισε τή χάρη 
νά κρίνω σωστά. Ἄν σ’ ἄλλη χώρα ἀλλόφυλη φύγετε καί πᾶτε, αὐτή τή γῆ πολύ 
θ’ ἀπολυμήσετε· καί σᾶς προμαντεύω αὐτά: Τά χρόνια πού εἶναι νά ‘ρθοῦν θά 
εἶναι πιό δοξασμένα γι’ αὐτούς ἐδῶ τούς πολῖτες. Καί ἐσεῖς ἔχοντας σεβαστό 
θρόνο πλάι στοῦ Ἐρεχθέα τό ναό θά χαίρεσθε προσφορές ἀπό γυναῖκες κι’ ἀπό 
ἄντρες, ὅσες ποτέ δέ θά μπορούσατε νά ἔχετε ἀπό ἀνθρώπους ἄλλους. Καί 
σεῖς στούς τόπους τούς δικούς μου μή ρίξετε ζιζάνια πού φόνους προκαλοῦν 
καί τῶν νέων τά σπλάχνα χαλοῦν καί χωρίς κρασί τούς κάνουν μανιακούς, μή 
ξεσηκώνοντας τήν καρδιά τους σάν κοκόρια στήσετε ἀνάμεσα στούς πολῖτες 
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μου πόλεμο ἐμφύλιο κι’ ἀνάμεσά τους τρανό ἀλληλοσκοτωμό. Ὁ πόλεμος ἄς 
γίνεται μ’ ὅσους εἶναι ἔξω, πού χωρίς δυσκολία ἔρχεται καί θά ἔχει φοβερό ἔρω-
τα γιά δόξα· δέ θέλω νά μιλῶ γιά μάχη πού σπιτικά ὀρνίθια κάνουν. Τέτοια 
μπορεῖς νά κερδίσεις ἀπ’ τή δική μου τήν πλευρά, νά κάνεις καλό, νά βρίσκεις 
καλό, νά εἶσαι πολυτίμητη καί νά ἔχεις μαζί μου τή χώρα αὐτή τή θεοαγάπητη» 
(στ. 848-869).

Στή δεύτερη ἀντιστροφή ὁ Χορός τῶν Ἐρινύων συνεχίζει νά ἐκφράζει πι-
κρία καί ὀργή γιά τήν ὑποτίμησή τους, ἀλλά δέν ἀπειλεῖ. Ἡ θεά Ἀθηνᾶ: «Δέ 
θά κουραστῶ βέβαια γιά τό καλό σου νά μιλῶ γιά νά μήν πεῖς ποτέ πώς ἀπό 
μένα, μιά νεότερη θεά, σύ, μιά παλιά θεά, κι’ ἀπό τούς κατοίκους τῆς πόλης μου 
περιφρονημένη κι’ ἀφιλοξένευτη ἀπό τή χώρα διώχθηκες. Ἄν ἔχεις σεβασμό 
ἁγνό γιά τήν Πειθώ, πού εἶναι τῆς δικῆς μου γλώσσας τά καταπραϋντικά καί 
γοητευτικά λόγια, θά μείνεις βέβαια· ἄν πάλι νά μείνεις δέ θελήσεις, δέ θά εἶχες 
δίκαιο νά ρίξεις πάνω σ’ αὐτήν τήν πόλη κάποια ὀργή, κάποιο θυμό ἤ ζημιά γιά 
τό λαό μου. Διότι μπορεῖς νά ἔχεις τό μερίδιό σου σ’ αὐτή τή γῆ μέ τό δίκαιό σου 
καί νά τιμιέσαι μ’ ὅλες τίς τιμές» (στ. 881-891).

Οἱ Ἐρινύες κάμπτονται: «Ἀφέντρα, Ἀθηνᾶ, ποιά κατοικία νά ἔχω λές;» 
(στ. 892). Καί στό διάλογο πού ἀκολουθεῖ ἐπιβεβαιώνονται οἱ ὑποσχέσεις τῆς 
Ἀθηνᾶς πού τούς δίνει ἐγγύηση ὅτι θά πραγματοποιηθοῦν. «Ναί, γιατί ὅσα δέν 
τά κάνω δέν μπορῶ νά τά ὑπόσχομαι» τούς λέει (στ. 899)

Καί ἀπό τίς Ἐρινύες ζητᾶ τί νά κάνουν ὑπέρ τῆς Ἀττικῆς. Πρῶτα εὐνοϊ-
κές καιρικές συνθῆκες, ἐπιθυμητή γεωργική καί κτηνοτροφική παραγωγή. Καί 
καταλήγει ἡ Ἀθηνᾶ: «Ὅσο γιά τούς πολεμόχαρους κι’ ἔνδοξους ἀγῶνες, ἐγώ ἡ 
ἴδια δέ θά τό ἀνεχθῶ ἡ πόλη αὐτή νικήτρια νά μήν εἶναι μέσα στούς θνητούς» 
(στ. 913-915).

Στή συνέχεια σέ τρεῖς στροφές καί ἀντιστροφές ὁ Χορός τῶν Ἐρινύων 
ἀποδέχεται τήν προσφορά τῆς Παλλάδος καί εὔχεται νά γίνονται στή χώρα 
της ὅσα ἐζήτησε γιά τό κλῖμα, τήν γεωργία καί τήν κτηνοτροφία, τήν ζωή τῶν 
ἀνθρώπων καί τήν πολιτική ζωή τῆς Ἀθήνας. Ἡ Ἀθηνᾶ παρεμβαίνει ἐπισημαί-
νοντας τά λεγόμενα ἀπό τίς Ἐρινύες καί ἐκφράζοντας τήν χαρά της. «Εὐλογῶ 
τά μάτια τῆς Πειθώς γιατί τή γλῶσσα καί τό στόμα μου ὁδήγησε σ’ αὐτές ἐδῶ 
πού μέ ἄγριο τρόπο μ’ ἀντίκριζαν· ἀλλά νίκησε ὁ Δίας, τοῦ λόγου ὁ θεός νικᾶ 
στή συνερισιά γιά τά καλά ἡ δική μου θέση γιά πάντα» (στ. 970-975).

Στή δεύτερη ἀντιστροφή ὁ Χορός τῶν Ἐρινύων ἀρθρώνει τήν ἀκόλουθη 
βαρυσήμαντη φράση: «Ἡ ἀχόρταγη στό κακό διχόνοια μές στήν πόλη αὐτή 
εὔχομαι νά μήν ἀκούγεται ποτέ» (στ. 976-978). Καί ἡ Ἀθηνᾶ διατυπώνει τό 
ἀκόλουθο ἐρώτημα: «Ἄραγε οἱ μυαλωμένοι μποροῦν νά βροῦν τό δρόμο τῆς 
καλῆς γλώσσας;» (στ. 989, 990).

Οἱ κατάρες τῶν Ἐρινύων γίνονται ψαλμοί μέ τούς ὁποίους τελειώνει τό ἔργο.

        Νίκος Τσιρώνης
        Οἰκονομολόγος
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