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• Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀρχή τῆς ἀρετῆς, πού
γεννᾶται ἀπό τήν πίστη καί σπέρνεται στήν καρδιά,
πού καταγίνεται στά τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς.

Ἀββάς Ἰσαάκ ὁ Σύρος

• Καί τό δάκρυ πού στάζει ἰσοδυναμεῖ μέ τό λου-
τρό· καί ὁ βαθύς στεναγμός ξαναφέρνει τή χάρη πού
ἀναχώρησε πρίν ἀπό λίγο.

Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Νύσσης

• Νά ἐξασκεῖς ἀγάπη, σωφροσύνη, ὑπομονή,
ἐγκράτεια καί τά ὅμοιά τους, γιατί ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ
αὐτό εἶναι.

Μέγας Ἀντώνιος

Τά ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκφράζουν
ἀπόψεις τοῦ ἀρθρογράφου, γιά τίς

ὁποῖες καί φέρει ὁ ἴδιος τήν εὐθύνη.



Τεῦχος 248, Μάϊος - Ἰούνιος 2013, Ὁ Ἅγιος Νικήτας 3

"Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ οὕτως
εὐδοκήσας" καί οἰκονομῶν τά πάντα τοῖς
πᾶσι καί ὁδηγήσας εἰς τήν "Ἀναστάσεως ἡμέ-
ραν ταύτην" καθ' ἥν "τά πάντα πεπλήρωται
φωτός, οὐρανός τε καί γῆ".

Συμπληροῦνται κατά τό τρέχον ἔτος χίλια
ἑπτακόσια ἔτη ἀπό τῆς ἐκδόσεως τοῦ
Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων περί τῆς ἐλευ-
θερίας τῆς θρησκευτικῆς πίστεως καί ἐπικοι-
νωνοῦντες πρός τήν ἐν παντί τόπῳ καί χρόνῳ
ἐ κ κ λ η σ ί α ν ἀπευθύνομεν ἀπό τοῦ
Ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ καί Πατριαρχικοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μ ή ν υ μ α ἐλπίδος,
ἀγάπης, εἰρήνης καί αἰσιοδοξίας, καθ' ὅτι ἡ
Ἐκκλησία ὑπάρχει ὡς συνεχής θεοφάνεια. "Ὁ
ἑωρακώς τόν Υἱόν ἑώρακε τόν Πατέρα"
(πρβλ. Ἰωάν. δ΄ 9) καί ὁ ἑωρακώς τόν θεσμόν
τῆς Ἐκκλησίας ἑώρακε τόν ἀοράτως μεθ᾿ ἡμῶν
ὄντα Θεάνθρωπον Κύριον καί τό Ἅγιον
Πνεῦμα. 

Τοιοῦτος θεσμός ἐν ἐλευθερίᾳ ἐστίν ἡ
Ἐκκλησία· "τοιοῦτος ὁ Χριστιανισμός∙ ἐν
δουλείᾳ ἐλευθερίαν χαριζόμενος". (πρβλ. Ἰ.
Χρυσοστόμου, Ὁμιλία ΙΘ΄ εἰς Α´ Κορινθίους,
πρ. G61,193).

Διά τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων οἱ
δ ι ω γ μ ο ί κατά τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς θρη-
σκείας κατά τ ύ π ο ν νομικόν ἐπαύθησαν καί
ἐθεσμοθετήθη διά πρώτην φοράν δι᾿
ἀνθρωπίνου περιβλήματος ἡ ἐλευθερία τῆς

θρησκευτικῆς συνειδήσεως εἰς τόν κόσμον.
Ὅμως, ἡ ἐλευθερία «ᾗ ὁ Χριστός ἡμᾶς
ἠλευθέρωσε» (πρβλ. Γαλ. ε΄ 1) δέν εἶναι
τ ύ π ο ς καί γ ρ ά μ μ α . Εἶναι ἡ πραγματική
ἐλευθερία, τήν ὁποίαν ἐπιζητοῦμεν πάντοτε,
ὥστε νά γίνωνται τά πάντα "καινά". Ἄλλω-
στε, μήπως δέν προσδοκῶμεν καινόν οὐρανόν
καί καινήν γῆν;

Μέχρι τῆς ἐποχῆς τοῦ Μεγάλου Κων-
σταντίνου,  ἡ ἱστορία τοῦ κόσμου, τοῦ πρό
Χριστοῦ "παλαιοῦ Ἰσραήλ", ἀλλά καί μετά τήν
θεανθρωπίνην ἔνσαρκον παρουσίαν τοῦ "και-
νοῦ Ἰσραήλ", καί ἡ ἐλευθέρα ἔκφρασις τῆς συ-
νειδητῆς πίστεως τοῦ ἀνθρώπου ἦτο πλήρης
διώξεων καί διωγμῶν μέχρι μαρτυρίου αἵμα-
τος ὑπέρ τῆς ἀληθείας.  

Εἰς τήν ἱστορίαν καταγράφονται καί
δ ι ω γ μ ο ί  κατά προσώπων, τά ὁποῖα εἶχον
διαφορετικήν ἀντίληψιν καί πίστιν περί τῆς
Θεότητος ἀπό αὐτῆς τήν ὁποίαν εἶχεν ὁ
ἄρχων ἤ ἡ κοινωνία τῆς ὁποίας ἀπετέλουν
μέλη.

Ἡ Παλαιά Διαθήκη ἀναφέρεται εἰς τόν θε-
ωρούμενον κοσμοκράτορα τότε βασιλέα Να-
βουχοδονόσορα· εἰς τήν κατασκευήν μεγάλης
εἰκόνος τοῦ προσώπου του· καί εἰς τήν
ἀ π α ί τ η σ ι ν αὐτοῦ παρά πάντων τῶν
ὑπηκόων του ὅπως προσκυνοῦν αὐτήν δι᾿ ἐδα-
φιαίας ὑποκλίσεως.

"Οἱ τρεῖς εὐαγεῖς Παῖδες" ἐρρίφθησαν εἰς

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΕΠΙ ΤΗι 1700ΕΤΗΡΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
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ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΘΕΟΥ
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τήν κάμινον τοῦ πυρός, διότι ἠρνήθησαν νά
προσκυνήσουν τό ε ἴ δ ω λ ο ν τοῦ Ναβου-
χοδονόσορος. Ἠρνήθησαν ἐν τῇ πράξει νά
ἀποδώσουν εἰς κοσμικόν βασιλέα τήν ἀξίαν
τῆς ἰσοθεΐας, τήν ὁποίαν ἀπέδιδεν αὐτός
οὗτος εἰς τόν ἑαυτόν του. Ἐδιώχθησαν καί
ἔσχον μαρτυρικόν τέλος διά τόν αὐτόν λόγον
καί ἡ ἁγία Σολωμονή καί οἱ ἑπτά μακαββαῖοι
παῖδες σύν τῷ διδασκάλῳ αὐτῶν Ἐλεαζάρῳ.
Τήν α ὐ θ ε ν τ ί α ν τοῦ Ναβουχοδονόσο-
ρος διέψευσε πανηγυρικῶς ἡ κ ά μ ι ν ο ς τοῦ
πυρός, ἡ ὁποία, προτυποῦσα τό Μυστήριον
τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου, ἐδρόσισε
καί ἐφύλαξεν ἀσινεῖς τούς Τρεῖς Παῖδας, ὡς
τό Πῦρ τῆς Θεότητος τήν Παρθένον Θε-
οτόκον.

Οἱ ἀρνηθέντες νά προσκυνήσουν τόν ἐξ
ἀλόγου  ὑ π ε ρ η φ α ν ε ί α ς ἰδιοποιηθέντα
τήν ἰδιότητα τοῦ Θεοῦ ἄ ν θ ρ ω π ο ν
αἰχμάλωτοι Παῖδες ἐν τῇ καμίνῳ λέγοντες
μεγάλῃ τῇ φωνῇ, "πάντα τά ἔργα ὑμνεῖτε τόν
Κύριον", προεικόνισαν τήν ἐ λ ε υ θ ε ρ ί α ν
τήν ὁποίαν ἔφερεν ὁ Κύριος, "γενόμενος ὑπό
νόμον ἵνα τούς ὑπό νόμον κερδήσῃ" (πρβλ. Α΄
Κορ.  θ΄ 20).

Εἰς τάς ἀρχαίας Ἀθήνας, ὁ φιλόσοφος
Σωκράτης κατεδικάσθη εἰς θάνατον μέ τήν
αἰτιολογίαν ὅτι δέν ἀπεδέχετο τούς θεούς τούς
ὁποίους ἡ πόλις ἐλάτρευεν. Ὁμοίως ἀτομικαί
διώξεις κατά τῶν ὑποστηριζόντων διαφορε-
τικάς δοξασίας ἀναφέρονται πολλαί ὑπό
τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων ὅπως ἐπί
παραδείγματι ἡ δίωξις τοῦ Ἀναξαγόρου τοῦ
Κλαζομενίου ἐπειδή ὑπεστήριζεν ὅτι ὁ ἥλιος
εἶναι πυρακτωμένη πέτρα ἤ ἡ δίωξις τοῦ Δια-
γόρου τοῦ Μηλίου ἐπειδή ἐκατηγόρει τά
ἀρχαῖα εἰδωλολατρικά μυστήρια καί ἀπέ-
τρεπε τούς πολίτας νά συμμετέχουν εἰς αὐτά.

Ὁπωσδήποτε οἱ διωγμοί, πραγματικοί καί
ἰδεολογικοί, ἀνά τούς αἰῶνας, καίτοι ὡδή-
γησαν πολλάκις καί ὁδηγοῦν εἰς τό ἐν μαρ-
τυρίᾳ μ α ρ τ ύ ρ ι ο ν , οὐδέποτε κατέλυσαν
τήν μεταξύ τῶν ἀνθρώπων θρησκευτικήν

ἀ ν ε κ τ ι κ ό τ η τ α , ἡ ὁποία διεκηρύχθη
ἐπισήμως διά τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιο-
λάνων.

Οἱ ρωμαῖοι αὐτοκράτορες κατείχοντο ὑπό
ἀπολυταρχικοῦ πνεύματος καί κατέστησαν
ἑαυτούς ἀρχηγούς καί τῆς θρησκείας. Μάλι-
στα δέ ἔφθασαν μέχρι τοῦ σημείου νά ἀπαι-
τοῦν τήν ἀναγνώρισιν εἰς αὐτούς θεϊκῆς
ἰδιότητος καί ἀντιστοίχου τιμῆς.

Ἡ ὑπό τῶν χριστιανῶν ἀπόρριψις τῶν ὡς
ἄνω ἀπαιτήσεων τοῦ αὐτοκράτορος προ-
εκάλει τήν ὀργήν αὐτοῦ, ἕνεκα κυρίως τῆς
ἀμφισβητήσεως τῆς αὐθεντίας αὐτοῦ.
Ἀποτέλεσμα τῆς τοιαύτης ἀνθρωποκεντρικῆς
θεωρήσεως οἱ γνωστοί ἀνηλεεῖς διωγμοί, οἱ
ὁποῖοι προεκάλεσαν ἑκατόμβας μαρτύρων,
οἵτινες "ἔπλυναν τάς στολάς αὐτῶν καί
ἐλεύκαναν αὐτάς ἐν τῷ αἵματι τοῦ Ἀρνίου"
(Ἀποκ. ζ΄,14). 

Συμπερασματικῶς, οἱ διωγμοί κατά τῆς
θρησκείας κατέληξαν εἰς τό ἀπόφθεγμα τοῦ
Ἱεροῦ Χρυσοστόμου: "Τόν δέ Θεῷ πολε-
μοῦντα οὐκ ἔνι ποτέ εἰς χρηστόν καταστρέψαι
τέλος· ἀλλ᾿ ὁ τοιοῦτος ἐν ἀρχῇ μέν τῆς τόλμης
οὐδέν ἴσως πείσεται δεινόν [...] ἄν δέ ἐπιμένῃ
τῇ παροινίᾳ [...] μηδέποτε τῆς πρός τόν Θεόν
ἅπτεσθαι μάχης, ὡς οὐκ ἐνόν τήν ἀήττητον
ἐκείνην χεῖρα διαφυγεῖν" (Εἰς τούς πολε-
μοῦντας τόν μοναχικόν βίον  Α´ , P.G. 47,319).

Οἱ Αὐτοκράτορες Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας,
τῆς Ἀνατολῆς, καί Λικίνιος, τῆς Δύσεως, πα-
ρεδέχθησαν μετά τρεῖς αἰῶνας σκληροτάτων
διωγμῶν κατά τῶν χριστιανῶν, ὅτι ἡ θρη-
σκευτική μισαλλοδοξία καί οἱ συνεχεῖς διωγ-
μοί κατ᾿ αὐτῶν εἰς οὐδέν ὠφέλησαν τήν
Αὐτοκρατορίαν. Ἀπεφασίσθη δέ ὑπ᾿ αὐτῶν
ὅπως ἐπιτραπῇ εἰς τούς χριστιανούς ἡ
ἐλευθέρα ἄσκησις τῆς πίστεως καί τῆς ὑπ'
αὐτῶν λατρείας τοῦ Θεοῦ. Τήν βούλησιν τοῦ
Μεγάλου Κωνσταντίνου, "λογισαμένου τό
ἔντεχνον τοῦ διαβολικοῦ πολέμου" ἀπει-
κονίζει τό περιεχόμενον τοῦ πάντοτε
σ υ γ χ ρ ό ν ο υ τούτου Διατάγματος τῶν



Τεῦχος 248, Μάϊος - Ἰούνιος 2013, Ὁ Ἅγιος Νικήτας 5

Μεδιολάνων τοῦ ἔτους  313 μ.Χ., τό ὁποῖον
ἀπετέλεσε τήν β ά σ ι ν τῆς μετά πολλούς
αἰῶνας ἀναγνωρισθείσης παγκοσμίως ἐλευ-
θερίας τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως. 

Τό Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων περι-
λαμβάνει προκεχωρημένας θέσεις διά τήν
θρησκευτικήν ἐλευθερίαν, ἐκπεφρασμένας
εἰς δεκατρεῖς ἑνότητας. Θεσπίζονται ἀ ρ χ α ί
παράδοξοι διά τήν περίοδον ἐκείνην τοῦ Δ´
αἰῶνος, αἱ ὁποῖαι παραμένουν πάντοτε ἀρχαί
καί ὁδοδεῖκται, ἔστω καί ἐάν προβάλληται ὁ
ἰσχυρισμός ὅτι ἐφαρμόζονται αὗται πλήρως
καί ἐν τῷ κειμένῳ "ἐν τῷ πονηρῷ" κόσμῳ
τούτῳ τῆς "ἀδικίας" καί τῆς ἐπικρατήσεως τοῦ
"σκότους", ἀντί τῆς Δικαιοσύνης καί τοῦ
Φωτός.

Ὁμολογοῦνται καί διακηρύσσονται: ὁ σε-
βασμός εἰς τήν σκέψιν καί εἰς τήν βούλησιν
ἑκάστου νά ἐπιμελῆται τῶν θείων πραγμάτων
ὡς αὐτός βούλεται· ἡ εὐλάβεια καί τό σέβας
πρός τό θεῖον καί ἡ ἀπόδοσις εἰς τούς Χρι-
στιανούς καί εἰς πάντας τῆς ἐλευθερίας τῆς
ἐπιλογῆς θρησκείας, ἄνευ ἐνοχλήσεώς τινος·
ἡ παράδοσις πάραυτα ἄνευ χρονοτριβῆς τι-
νος εἰς τό σῶμα τῶν χριστιανῶν, τήν Ἐκκλη-
σίαν καί τήν Σύνοδον, τῶν κατασχεθέντων καί
ἀφαιρεθέντων τόπων λατρείας αὐτῶν καί λοι-
πά· ταῦτα δέ πάντα, ὥστε "ἡ θεία μέριμνα, ἡ
ὁποία μᾶς περιβάλλει, τῆς ὁποίας πεῖραν
ἐλάβομεν ἤδη εἰς πολλάς περιστάσεις, νά
μείνῃ εἰς ἡμᾶς ἀσφαλής διά παντός".

Διά τοῦ Διατάγματος τούτου καί διά τῶν
ἀκολουθησασῶν μεταρρυθμίσεων τοῦ
Μεγάλου Κωνσταντίνου, εἰσῆλθεν εἰς τόν
κόσμον ἡ ἔννοια τῶν  ἀ ν θ ρ ω π ί ν ω ν  δ ι -
κ α ι ω μ ά τ ω ν . Καθιερώθησαν διά πρώτην
φοράν αἱ ἀνωτέρω περιγραφόμεναι ἀξίαι, ὁ
σεβασμός τῆς ἀνεξιθρησκείας, ἡ ἐλευθερία τῆς
ἐκφράσεως τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως -
ἀξίαι τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς- καί πάντα ὅσα
ἀπετέλεσαν τήν βάσιν τῆς σήμερον ἰσχυούσης
σχετικῆς νομοθεσίας καί τῶν περιλαμβα-
νομένων ἐν αὐτῇ διατάξεων εἰς τάς κατά και-

ρούς διακηρύξεις διεθνῶν ὀργανισμῶν καί
κρατικῶν ὁλοτήτων.

Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, οὐκ ἐξ ἀνθρώπων
λαβών τήν κλῆσιν, περιεπτύχθη πάντας, λαόν
καί Ἐκκλησίαν, πιστούς καί ἀπίστους, καί
ἐγένετο διάκονος τοῦ ἔργου τῆς εὐημερίας ἐν
γαλήνῃ καί τῆς σωτηρίας τῆς ἀνθρωπότητος.
Ἀπό τῆς ἐποχῆς του καί ἑξῆς ἡ Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ μεταμορφώνει τούς θεσμούς, τήν
ζωήν καί ἀναγεννᾷ τόν κόσμον, ὅπως ἀκριβῶς
ἡ Βάτος ἡ καιομένη καί μή φλεγομένη τοῦ
Σινᾶ, ἡ Μήτρα "ἡ τόν ἀχώρητον χωρήσασα",
τήν Ζωήν,  "ἵνα ζωήν ἔχωμεν" (πρβλ. Ἰωάν. ι΄
10).

Παρατηροῦντες μετά προσοχῆς τήν ἔκτο-
τε ἱστορίαν τοῦ κόσμου, ἰδίᾳ σήμερον, μετά
1700 ἔτη ἀπό τῆς θεσπίσεως διά τοῦ Διατάγ -
ματος τούτου τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου,
διαπιστοῦμεν μετά λύπης, ὅτι ἀτυχῶς αἱ θε-
σπιζόμεναι ὑπ᾿ αὐτοῦ διατάξεις ὑπέρ τῆς
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας πολλάκις κατά τό
παρελθόν παρεβιάσθησαν, οὐχί μόνον εἰς
βάρος τῶν Χριστιανῶν, ἀλλά ἐνίοτε καί ὑπό
τῶν Χριστιανῶν κατ᾿ ἀλλήλων καί κατά τῶν
ὀπαδῶν ἄλλων θρησκειῶν. 

Δυστυχῶς, ὅταν οἱ Χριστιανοί κατέστησαν
πλειονοψηφία εἰς τήν κοινωνίαν, ὑπῆρξαν πε-
ριπτώσεις τινές ὑπερζηλωτικῆς τάσεως μετα-
ξύ αὐτῶν. Ἐκ τῶν πλέον ἀξιοκατακρίτων συμ-
περιφορῶν τῆς μισαλλοδοξίας χριστιανῶν
κατ᾿ ἀλλήλων ὑπῆρξε τό μεταξύ αὐτῶν σχίσμα
καί ἡ διαίρεσις τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας, λησμο-
νησασῶν τῶν ἐπακολουθησασῶν γενεῶν ὅτι
"οὐ μεμέρισται ὁ Χριστός" (πρβλ. Α΄ Κορ. α΄
13) καί ὅτι οἱ ἄνθρωποι εἴμεθα "γῆ καί
σποδός" (Σοφ. Σιράχ. ι΄, 9) καί ἠγνοήσαμεν καί
παραβλέπομεν τήν ἀγωνίαν τῆς διαιρέσεως
τοῦ ἀρράφου χιτῶνος τοῦ Kυρίου, τῆς
Ἐκκλησίας, κατά τόπον καί ἐπί μέρους ὡς
Μιᾶς καί Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς. Καί ὡς
ἄλλη "κάμινος κακίας" (πρβλ. Παροιμ. ις΄ 30),
δέν ἔχομεν ἀγάπην καί εἰρήνην καί ἀνε-
κτικότητα, καί  δέν ὑποβάλλομεν εἰς ἑαυτούς
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καί ἀλλήλους τό καίριον ἐρώτημα μήπως "ὁ
κρίνων πᾶσαν τήν γῆν οὐ ποιήσεις κρίσιν"
(Γεν. ιη΄,25-26) καί δι' ἡμᾶς;

Τόν παρελθόντα αἰῶνα, ἡ Ὀρθόδοξος ἰδι-
αιτέρως Ἐκκλησία κατεδιώχθη ἀπηνῶς ὑπό
τοῦ ἀθεϊστικοῦ καθεστῶτος καί τῶν λοιπῶν
ἐξαρτωμένων ἰδεολογικῶς ἐξ αὐτοῦ κα-
θεστώτων, ἰδιαιτέρως εἰς τάς χώρας τῆς Ἀνα-
τολικῆς Εὐρώπης. Εἰς ὡρισμένας δέ χώρας οἱ
χριστιανοί ἀντιμετωπίζονται ἀκόμη καί σήμε-
ρον μετά μεγάλης δυσμενείας, παρ᾿ ὅλον ὅτι
διά πολλῶν διεθνῶν συμβάσεων ἔχει πλέον
παγκοσμίως ἀναγνωρισθῆ τό δικαίωμα τῆς
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας.

Αἱ σχετικαί πρός τήν θρησκευτικήν κα-
ταπίεσιν ἐκθέσεις τῶν ἁρμοδίων Διεθνῶν
Ὀργανισμῶν βρίθουν συγκεκριμένων πε-
ριπτώσεων θρησκευτικῆς καταπιέσεως εἰς
βάρος κυρίως χριστιανικῶν θρησκευτικῶν μει-
ονοτήτων καί μεμονωμένων χριστιανῶν.

Ἤδη καί σήμερον χρειάζεται, δυστυχῶς, νά
τονίζηται, ὅτι ἡ ἀνεξιθρησκεία καί ἡ ἐλευθερία
τῆς λατρείας εἶναι πολιτιστική κατάκτησις.
Μεγάλαι περιοχαί τῆς γῆς κατοικοῦνται ὑπό
ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι δέν ἀνέχονται θρη-
σκευτικήν πίστιν διαφορετικήν τῆς ἰδικῆς των. 

Θρησκευτικοί διωγμοί ἐξακολουθοῦν νά
γίνωνται, ἄν καί δέν ἔχουν τήν μορφήν τῶν
κατά τῶν πρώτων χριστιανῶν διωγμῶν.
Διακρίσεις διάφοροι δυσμενεῖς διά τούς ὀπα-
δούς ὡρισμένων θρησκευτικῶν πίστεων
ὑφίστανται καί πολλάκις εἶναι ἐντόνως κα-
ταπιεστικαί. Εἰς πολλάς περιπτώσεις ἐπι-
κρατεῖ ὁ θρησκευτικός φανατισμός καί φον-
ταμενταλισμός, ὥστε τό Διάταγμα τῶν Με-
διολάνων νά εἶναι ἐπίκαιρον καί σήμερον καί
νά ἀπευθύνηται πρός ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι,
παρά τήν πάροδον 1700 ἐτῶν ἀπό τῆς
ἐκδόσεώς του, δέν τό ἔχουν ἐφαρμόσει ἐν τῷ
συνόλῳ του.

Καθορῶντες τήν πορείαν τῆς ἀνθρωπότη-
τος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ τούτου Κέντρου τῆς
Ὀρθοδοξίας, ἐν ἐλευθερίᾳ ὁμολογοῦμεν ὅτι

ἀτυχῶς, παρά τήν ραγδαίαν πρόοδον τῆς κατ᾿
ἄνθρωπον ἐπιστήμης καί τάς ἀνακαλύψεις, δέν
ἔφθασεν εἰσέτι ὡς σύνολον ὁ κόσμος εἰς τήν
ἀνωτέραν ἀντίληψιν καί παραδοχήν τῆς θρη-
σκευτικῆς ἐλευθερίας καί ὅτι ἀπαιτεῖται
σύντονος προσπάθεια διά τήν ἐπίτευξιν τοῦ
στόχου τούτου.

Οἱ σύγχρονοι θρησκευτικοί διωγμοί κατά
τῶν χριστιανῶν ἀποκαλύπτουν καί πάλιν τήν
δύναμιν τ ῆ ς  π ί σ τ ε ω ς καί τήν χ ά ρ ι ν
τ ῆ ς  ἁ γ ι ό τ η τ ο ς . 

Πατέρες, Ἀδελφοί καί Τέκνα ἐν τῷ
Ἀναστάντι Κυρίῳ,

Ἡ ἑορταζομένη αὕτη ἐ π έ τ ε ι ο ς ἀποτε-
λεῖ καίριον σ ῆ μ α . Τό σῆμα ὅτι ὅταν ὁ
ἄνθρωπος ἀπολέσῃ τήν ἑνότητά του πρός τήν
Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία συγκροτεῖται διά τοῦ
Τριαδικοῦ "καθώς", ἀπόλλυσι καί τήν ἐλευ-
θερίαν του. Διότι ἀπόλλυσι τόν ἑαυτόν του,
ὁ ὁποῖος εἶναι πάντες οἱ ἄλλοι. Τό πᾶν ἐν τῇ
Ἐκκλησίᾳ φανερώνει τό Τριαδικόν "καθώς",
ἰδιαιτέρως ἡ εὐχαριστιακή ἱερουργία, ἡ ὁποία
ἀποτελεῖ τήν κ α ρ δ ί α ν τῆς Ἐκκλησίας,
εἶναι χάρισμα, δωρεά ἐκ τοῦ Πατρός διά τοῦ
Υἱοῦ συνεργίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐάν
σωθῇ τό Τριαδικόν "καθώς", σώζεται ὁ ἄνθρω-
πος ὡς πρόσωπον καί κοινωνία. Καί ἐάν σώ-
ζωμεν καί βιῶμεν τό "καθώς", τό θεανθρώπι-
νον, τότε τό ἀσυγχύτως καί ἀδιαιρέτως τῆς
ἑνώσεως τῶν δύο ἐν Χριστῷ συνελθουσῶν φύ-
σεων διατηρεῖται καί ἐπεκτείνεται ὡς ε ὐ λ ο -
γ ί α εἰς τήν ἑνότητα ἀληθείας καί τῆς ζωῆς,
θεσμοῦ καί χάριτος, νόμου καί ἐλευθερίας. Πε-
ριχωροῦνται ἀτρέπτως καί ἀναλλοιώτως τά
φαινομενικῶς ἀντίθετα, κατά τό πρότυπον τῆς
Θεομήτορος ἡ ὁποία ἤγαγεν εἰς ταὐτό τἀναν-
τία καί ἐν τῇ περιχωρήσει ταύτῃ διακρίνεται
ἡ πανταχοῦ μέχρι συντελείας τοῦ αἰῶνος διαρ-
κής παρουσία τοῦ Θεανθρώπου, ὁ Ὁποῖος
ἐξακολουθεῖ νά πορεύηται ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ εἰς
τόν ἀγρόν τῆς ἱστορίας. Καί συμπορεύεται
πρός τόν ἀγωνιῶντα, ἐρευνῶντα καί ἀπελ-
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πιζόμενον ἄνθρωπον, οὐχί διά νά τῷ δώσῃ
"μαγικάς λύσεις" ὡς ναρκωτικόν τῶν αἰσθή-
σεων, ἀλλά διά νά τῷ ἀνεώξῃ τούς ὀφθαλ-
μούς, νά τῷ χαρίσῃ τάς αἰσθήσεις καί νά τόν
ἀναγάγῃ εἰς τόν οὐρανόν καί νά καταγάγῃ εἰς
τήν γῆν τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό Ὁποῖον ὡς
Τριαδική ζύμη εἰσέρχεται εἰς τό γεῶδες ἡμῶν
φύραμα.

Οὐδείς ἀνθρώπινος θεσμός, οὔτε καί ἄν
ὀνομάζηται ἐκκλησιαστικός, δύναται νά
χωρέσῃ, νά ἀνεχθῇ καί νά ἱκανοποιήσῃ τόν
ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐντός του τήν πνοήν
τοῦ Θεοῦ, ἐπιποθεῖ τό "πορρωτέρω", τήν
ἐπέκτασιν, τόν Χριστόν. Καί δέν εἶναι δυ-
νατόν νά ἀναπαυθῇ ὁ ἄνθρωπος εἰς οὐδεμίαν
ὑπόσχεσιν ἤ ἐνδοκοσμικήν προοπτικήν, διότι
διψῇ τό ἀσύλληπτον καί ἀνθρωπίνως ἀνέφι-
κτον. Ὁλόκληρος ἡ ὕπαρξις τοῦ ἀνθρώπου
ὁμολογεῖ "ὄχι" εἰς τόν κοσμικῶς ὠργανωμένον
θεσμόν, ὁ ὁποῖος θέλει δῆθεν νά τόν χειρα-
γωγήσῃ εἰς τό μυστήριον τῆς ζωῆς καί τῆς σω-
τηρίας.

Διά τόν ἄνθρωπον ὁ μηχανικῶς λειτουργῶν
"καλός" πνευματικός θεσμός εἶναι "μόνον" ὁ
ἑτοιμόρροπος, ὁ διαλελυμένος καί ἀνύπαρ-
κτος. Διά τοῦτο καί ὁ τά πάντα γιγνώσκων
καί ἐτάζων καρδίας καί νεφρούς Κύριος
ἦλθε καί διέλυσε τάς "φυλακάς". Ἐδιώχθη καί
διώκεται. Εἰς τό τέλος ἐνίκησε μέ τήν
Ἀνάστασίν Του. Καί κατέστρεψε τήν ἀπάτην.
Ἀνέτρεψε τάς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν
καί τάς καθέδρας τῶν ἐμπόρων, οἱ ὁποῖοι
μετέτρεψαν τόν Ναόν τοῦ Θεοῦ εἰς "οἶκον
ἐμπορίου" (Ἰωάν. β΄ 17). Ἀπήλλαξε τήν
ἀνθρωπότητα ἐκ τῆς "κατάρας" τοῦ Νόμου
(Γάλ. γ΄ 13). Καί διά τῆς καθόδου Του εἰς τόν
Ἅδην "μοχλοί συνετρίβησαν, ἐθλάσθησαν
πῦλαι, μνήματα ἠνοίχθησαν, νεκροί ἀνέστη-
σαν" (πρβλ. ἀπόστιχα Μ. Ἑσπερινοῦ Μ. Πα-
ρασκευῆς).

Καί ἐξήλθομεν ὅλοι οἱ "νεκροί" ἀπό
ἀγάπην, ἀπό ἐλευθερίαν, ἀπό ἀνθρώπινα
δικαιώματα, ἀπό πίστιν, ἀπό ἐλπίδα, ἀπό

προσδοκίαν, ἀπό φῶς, ἀπό δικαιοσύνην,
ἀπό ἀλήθειαν, ἀπό Ζωήν, ἐξήλθομεν εἰς τό
Φῶς: "Καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος" (Κα-
τηχητήριος Λόγος Ἱεροῦ Χρυσοστόμου).

Συνεκροτήθη ἡ Ἁγία Ἐκκλησία, ἡ ὁποία
διά τῶν αἰώνων, τῶν Μαρτύρων, τῶν Ὁσίων,
τῶν δικαίων, παρά τούς διωγμούς καί τούς
ἀνθρωπίνους πειρασμούς, δέν εἶναι "φυλακή",
ἀλλά ἐ λ ε υ θ ε ρ ί α καί κραταιά, ὡς ὁ θάνα-
τος, ἀ γ ά π η . Ἡ Ἐκκλησία, κῆρυξ τῆς ἀλη-
θείας αὐτῆς ἀνά τούς αἰῶνας, εἶναι συνέχεια
καί συνέπεια τῆς μήτρας μιᾶς ἄλλης Μητρός,
"εὐρυχωροτέρας τῶν οὐρανῶν", ἡ ὁποία
γεννᾷ τόν ἐλεύθερον ἄνθρωπον. Καί εἴμεθα
ὅλοι, χάρις εἰς αὐτήν, τέκνα τῆς ἐλευθέρας
(Γαλ. δ΄ 31), τέκνα τῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία κα-
τακτᾶται διά τῆς ὑπακοῆς εἰς τήν Ἀλήθειαν
τοῦ Θεοῦ, τήν Ἀγάπην.

Καί ἐάν οἱ ἀνθρώπινοι θεσμοί φοβῶνται
τήν ἐλευθερίαν τοῦ ἀνθρώπου, καί δι᾿ αὐτό
τήν ἀπεμπολοῦν, τήν ἀγνοοῦν ἤ τήν καταρ-
γοῦν, ὁ θεσμός τῆς Ἐκκλησίας γεννᾷ τούς
ἐλευθέρους ἐν Πνεύματι ἀνθρώπους. Καί
ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας τό
Πνεῦμα, τό Ὁποῖον "ὅπου θέλει πνεῖ... ἀλλ'
οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καί ποῦ ὑπάγει∙
οὕτως ἐστί καί πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ
Πνεύματος" (Ἰωάν. γ΄, 8). Καί τό ἀπροσδιό-
ριστον τῆς ἐλευθερίας εἶναι ἡ πέτρα τῆς πί-
στεως.

Ἡ τοῦ Θεοῦ Σοφία, ἡ Κυρία Θεοτόκος ἡ
Παμμακάριστος καί ἡ Παραμυθία, ὁ ἅγιος
Δημήτριος ὁ Κανάβης, ὁ ἅγιος Γεώργιος ὁ Τρο-
παιοφόρος τοῦ Διπλοφαναρίου, οἱ ἅγιοι συ-
νολικῶς τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν δέν εἶναι φύλα-
κες τοῦ νόμου, ἀλλά νομοθέται, κατά τόν
ἅγιον Συμεών τόν Νέον Θεολόγον. Ὁ θεσμός
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι χ α ρ ι σ μ α τ ι κ ό ς καί
τά χαρίσματα τῶν ἁγίων λειτουργοῦν ὡς θε-
σμοί καθοδηγητικοί διά τό ἐκκλησιαστικόν
πλήρωμα.

Δύναται ἀληθῶς καί ἐμπειρικῶς νά λεχθῇ
ὅτι χαρισματοῦχοι δέν ὑπάρχουν, ἀλλά γίνον-
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ται, γεννῶνται διαρκῶς. Δέν τοῖς ἐδόθη χάρι-
σμα ὡς ἰδιότης στατική, ἀλλά ὡς ε ὐ λ ο γ ί α
ἡ ὁποία χαρίζεται διαρκῶς. Εἶναι ἐκεῖνοι οἱ
ὁποῖοι εἶναι ἀληθῶς ἐλεύθεροι διότι συνει-
δητοποιοῦν τήν ἐσχάτην ἀδυναμίαν τοῦ
ἀνθρώπου καί τήν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ,
ἀποστάλαγμα τῶν ὁποίων ὑπῆρξαν αἱ δια-
τάξεις τοῦ Διατάγματος τοῦ ἁγίου Κων-
σταντίνου.

Αὐτοί οἱ ὁποῖοι βλέπουν ὅλους τούς
ἄλλους καλούς καί καθαρούς καί θεωροῦν τόν
ἑαυτόν των "ὑποκάτω τῆς κτίσεως", ἔχουν τήν
χ ά ρ ι ν τῆς συντριβῆς τοῦ ταπεινοῦ καί
ἐξουθενημένου. Δέχονται τά χαρίσματα τῆς
ἔσωθεν ἀναπαύσεως καί τοῦ φωτισμοῦ. Δέν
θεωροῦν οἱοδήτι ὡς κατόρθωμα οὔτε ἀξιο-
ποιήσιμον δυνατότητα πρός αὔξησιν τοῦ
"κύρους" των διά τῆς "ὑποτιμήσεως" τῶν
ἄλλων, τοῦ περιορισμοῦ δηλαδή τῆς ἐλευθε-
ρίας τοῦ προσώπου. Ἐκπλήσσονται οἱ ἅγιοι
ἐκ τῆς ἀφάτου ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί
αὐθορμήτως ἀποδίδουν, ἐπιστρέφουν αὐτήν
ἀμέσως εἰς τόν Δωρεοδότην. Καί αὐτό κα-
θιστᾷ ἀξίους τούς ἁγίους νά δέχωνται συνεχῶς
νέα χ α ρ ί σ μ α τ α , μεγαλύτερα, πάναγνα,
πνευματικά, εὐλογοῦντα τά σύμπαντα, ἀλη-
θινά ἐπιτεύγματα. Καί αὐτοί ἐξακολουθοῦν
οὐδεμίαν ἰδέαν νά ἔχουν δι᾿ ἑαυτούς. Ἔχουν
μεγάλην ἰδέαν διά τόν Θεόν.

Καί μόλις γίνεται γνωστόν ὅτι ὁ κόσμος
τούς τιμᾷ, παραξενεύονται, δυσανασχετοῦν,
συστέλλονται. Καί φεύγουν εἴτε ὄπισθεν τοῦ
παραπετάσματος μιᾶς ἐπιπλάστου μωρίας καί
σαλότητος, εἴτε ἀγνοίας κατ᾿ ἄνθρωπον, δη-
λαδή ἀληθινῆς ἐλευθερίας. Καί ἡσυχάζουν,
διότι ζοῦν, παρακολουθοῦν καί συμβάλλουν
εἰς τήν κυκλοφορίαν τοῦ αἵματος καί τῆς χάρι-
τος ἐντός τοῦ σώματος τῆς ἐκκλησιαστικῆς
κοινότητος.

Ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ,
Τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἡ ἐλευθερία τῆς

θρησκευτικῆς συνειδήσεως εἶναι χ α ρ ί -

σ μ α τ α τά ὁποῖα "ἅπαξ ἐδόθησαν τοῖς
ἁγίοις" (πρβλ. Ἰουδ. 3), κατακτῶνται ὅμως συ-
νεχῶς ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ διαδρομῇ. Καί κα-
τακτῶνται διά τοῦ β ι ώ μ α τ ο ς τῆς κοινω-
νίας ἐν Χριστῷ ἐντός τῆς παναρμονίου συμ-
παντικῆς λειτουργίας. Ὁμιλοῦμεν ἐπί 1700 ἔτη
περί ἐλευθερίας τῆς συνειδήσεως τοῦ ἀνθρώ-
που. Ἡ Ὀρθόδοξος ὅμως Ἐκκλησία ἀνέκαθεν
ἀλλ' ἰδίᾳ κατά τούς ἐσχάτους τούτους καιρούς
τῶν κοσμογονικῶν ἀλλαγῶν τοῦ παρελθόν-
τος τραγικοῦ αἰῶνος προβλέπει, διαβλέπει καί
μελετᾷ ἐν τῷ συνόλῳ αὐτῆς τήν "ἐπικράτησιν
ἐν τῷ κόσμῳ τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς
ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς ἀγάπης
μεταξύ τῶν λαῶν καί τήν ἄρσιν τῶν φυλε-
τικῶν καί λοιπῶν διακρίσεων", θά ἀπο-
φανθῇ δέ συγκαλουμένης τῆς Ἁγίας καί Με-
γάλης αὐτῆς Συνόδου. 

Τά θεῖα δωρήματα ταῦτα βιοῦνται διά τῆς
χάριτος ἐντός τῆς Θείας Λειτουργίας, κατά τήν
ὁποίαν ἀποκαλύπτεται ἡ κοσμογονία. Δέν κα-
τανοεῖται ἀνθρωπίνως τό μέγεθος τῆς ἐλευ-
θερίας αὐτῆς τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν φρονη-
μάτων του διότι δέν γίνεται σεβαστή ἡ εἰκών
τοῦ Θεοῦ, ὁ ἄνθρωπος. Καί ἐάν δέν ἀγαπᾶται
ἑνωτικῶς ὁ συνάνθρωπος, δέν ἀγαπᾶται
ἀληθῶς ὁ Θεός.

Εἰς τόν ἐπίγειον βίον ἀφελῶς νομίζεται ὅτι
"τά πάντα ρεῖ καί οὐδέν διαμένει καί οὔκ ἔστι
δίς τό αὐτόν ποταμόν διαβῆναι" (Ἡράκλει-
τος), ὅτι δηλαδή τά πάντα ἔρχονται καί πα-
ρέρχονται καί λησμονοῦνται, καί καλύπτουν
τά ἀνθρώπεια λίθοι καί τάφος.

Ὁ Κύριος ἐδώρισε τό μυστήριον τῆς μνή-
μης ἐν ἐλευθερίᾳ διακηρύττων ὅτι "οὐδέν [...]
συγκεκαλυμμένον ἐστίν ὅ οὐκ ἀποκαλυφθή-
σεται" (Λουκ. ιβ΄ 2) καί ὅτι τά πάντα κατα-
λήγουν εἰς τήν ἀλήθειαν τῆς ἐλευθερίας ἐν
Αὐτῷ καί εἰς τήν αἴσθησιν τῆς δοξολογικῆς
εὐγνωμοσύνης "ὑπέρ πάντων ὧν ἴσμεν καί ὧν
οὐκ ἴσμεν".

Πέραν τῶν ἐξωτερικῶν διαφορῶν καί
ἀποστάσεων, λοιπόν, πέραν τῶν ἐγκοσμίων
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ἐναλλαγῶν καί ἀπόψεων, πέραν τῆς "λο-
γικῆς" Δύσεως καί Ἀνατολῆς, ἀπό καταβολῆς
κόσμου ἔχομεν τήν φανέρωσιν τῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ ἡ ὁποία ὡς ἔκρηξις ἐν σιγῇ διαλύει τό
ψεῦδος τῆς ἀπάτης, χαρίζει εἰς ἡμᾶς τήν ἀλή-
θειαν τῆς ζωῆς, ὡς εὐλογίαν ἐλευθερίας καί
ἑνότητος, ὡς πορείαν ἐκπλήξεων ὁδηγουσῶν
εἰς τήν ἀτελεύτητον Πορείαν καί πρός τό Πά-
σχα, τό ὁποῖον εἶναι αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Θεάν-
θρωπος. "Οὐ πρέσβυς οὐδέ ἄγγελος, ἀλλ'
αὐτός Κύριος ἔσωσεν" (Ἠσ. ξγ΄ 9) ἡμᾶς ἐν
ἐλευθερίᾳ καί ἐπ' ἐλευθερίᾳ. Εἶναι μεθ' ἡμῶν
ὅταν ἀναλαμβάνεται, "οὐδαμόθεν χωριζόμε-
νος, ἀλλά μένων ἀδιάστατος" (κοντάκιον
ἑορτῆς Θείας Ἀναλήψεως). Συμπαραστέκεται
ὅταν φαινομενικῶς ἐγκαταλείπῃ τόν ἄνθρω-
πον. Καί χαρίζει, τέλος, τήν βεβαιότητα, ὅτι
εἶναι πάντοτε παρών, φανερῶν τήν δόξαν Του
ἐν τῇ ἀγάπῃ καί ἐν τῇ κενώσει, παρουσιαζό-
μενος εἰκονογραφικῶς ὡς Βασιλεύς τῆς δόξης
ἐν τῇ Ἀναστάσει, ἐλευθερῶν ἐκ τῶν καταχ-
θονίων τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔαν, τόν ἄνθρω-
πον, ἀλλά καί κρεμάμενος γαληνίως ἐπί ξύ-
λου Σταυροῦ, ἐν ἐσχάτῃ ταπεινώσει.

"Μέγας εἶ Κύριε καί θαυμαστά τά ἔργα
Σου καί οὐδείς λόγος ἐξαρκέσει πρός ὕμνον
τῶν θαυμασίων Σου"· ἄλλωστε "ὕμνος ἅπας
ἡττᾶται, συνεκτείνεσθαι σπεύδων τῷ πλήθει
τῶν πολλῶν οἰκτιρμῶν" τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ ἡμετέρα Μετριότης καί οἱ ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι ἀδελφοί καί συλλειτουργοί ἐν
Κυρίῳ, ἱστάμενοι μετά τῶν Μυροφόρων Γυ-
ναικῶν ἔμπροσθεν τοῦ "κενοῦ μνημείου" θε-
ωροῦμεν ὅτι "ἀποκεκύλισται ὁ λίθος" καί θε-
ωροῦμεν ἐν ἐκστάσει καί ἐν τρόμῳ  Ἀναστάν -
τα τόν Κύριον, θανάτῳ θάνατον πατήσαντα
καί ἐλευθερώσαντα ἡμᾶς ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ
σαρκίου καί τοῦ παμφάγου ᾃδου καί ζωήν χα-
ρισάμενον.  

Μέ ἀφορμήν τήν ἀνάμνησιν, λοιπόν, τοῦ γε-
γονότος τῆς παροχῆς εἰς τούς χριστιανούς τοῦ
δικαιώματος τῆς ἐλευθερίας τῆς πίστεως καί
τῆς λατρείας των, ἀπό τοῦ Ἱεροῦ τούτου

Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ ἐν δουλείᾳ κατ᾿
ἄνθρωπον διακονήσαντος τήν ἀληθῆ ἐλευ-
θερίαν ἐν Χριστῷ τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, ἐκφράζομεν τόν
μόνιμον ἔντονον π ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ό ν ,
τήν ἀγωνίαν καί τήν διαμαρτυρίαν αὐτοῦ διά
τάς συνεχιζομένας διώξεις ἁπανταχοῦ τῆς γῆς,
ἰδίᾳ ἐσχάτως πρός τούς χριστιανικούς πλη-
θυσμούς τῆς γεωγραφικῆς περιοχῆς τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς, αἱ ὁποῖαι ἐκφράζονται μέ συχνάς
δολοφονίας, ἀπαγωγάς, διώξεις καί ἀπειλάς
ἐναντίον των, μέ ἀποκορύφωμα τήν ἀπα-
γωγήν τῶν δύο ἀγνοουμένων εἰσέτι ἀδελφῶν
Ἱεραρχῶν, τοῦ ἐκλεκτοῦ καί γνωστοῦ διά τήν
πνευματικότητα καί τό σημαντικόν ἐκκλη-
σιαστικόν, κοινωνικόν καί ἐκπαιδευτικόν
ἔργον του Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Χα-
λεπίου καί Ἀλεξανδρέττας κυρίου Παύλου
καί τοῦ Συροϊακωβίτου Μητροπολίτου Χα-
λεπίου Ἰωάννου-Ἰμπραχίμ.

Συμμεριζόμεθα καί συμμετέχομεν εἰς τόν
πόνον, τήν θλῖψιν καί τάς δυσκολίας, τάς
ὁποίας ἀντιμετωπίζουν οἱ χριστιανοί ἐν τῇ
Μέσῃ Ἀνατολῇ καί ἐν Αἰγύπτῳ, καί ἰδι-
αιτέρως εἰς τό παλαίφατον καί πρεσβυγενές
Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας, καί μακράν πάσης
πολιτικῆς τοποθετήσεως καταδικάζομεν ἀπε-
ριφράστως ἅπαξ ἔτι τήν χρῆσιν πάσης μορφῆς
βίας ἐναντίον των, ποιοῦντες ἔκκλησιν πρός
τούς ἰσχυρούς τῆς γῆς εἰς σεβασμόν τῶν στοι-
χειωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῆς ζωῆς,
τῆς τιμῆς, τῆς ἀξιοπρεπείας, τῆς περιουσίας,
γνωρίζοντες καί ἐπαινοῦντες τό φιλήσυχον καί
εἰρηνικόν αὐτῶν καί τήν μόνιμον καί στα-
θεράν προσπάθειαν ἵνα μείνουν μακράν
πάσης ταραχῆς καί διαμάχης.

Ἐκφράζομεν τήν ἀγωνίαν ἡμῶν ὡς Ἐκκλη -
σία τῆς Κωνσταντινουπόλεως διότι χίλια
ἑπτακόσια ἔτη μετά τήν ἔκδοσιν τοῦ Διατάγ -
ματος τῶν Μεδιολάνων οἱ ἄνθρωποι διώκον-
ται διά τήν πίστιν καί τήν θρησκείαν καί τάς
συνειδησιακάς ἐπιλογάς αὐτῶν.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον οὐδέποτε



10 Ὁ Ἅγιος Νικήτας, τεῦχος 248, Μάϊος - Ἰούνιος 2013

θά παύσῃ διά τῶν εἰς τήν διάθεσιν αὐτοῦ
πνευματικῶν μέσων καί τῆς ἀληθείας νά
στηρίζῃ τάς προσπαθείας δι᾿ εἰρηνικόν διάλο-
γον μεταξύ τῶν διαφόρων θρησκειῶν, τήν
εἰρηνικήν ἐπίλυσιν κάθε διαφορᾶς καί τήν
ἐπικράτησιν κλίματος ἀνοχῆς, καταλλαγῆς καί
συνεργασίας μεταξύ τῶν ἀνθρώπων κάθε
θρησκεύματος καί ἐθνικῆς καταγωγῆς.  

Καταδικάζοντες ὡς ἀντίθετον πρός τήν
θρησκείαν κάθε μορφήν βίας, κηρύσσομεν
ἀπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὅτι
μέγα ὡς ἀληθῶς "τό τῆς εὐσεβείας· μυστήριον·

Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν
Πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνε-
σιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ"
(Α´ Τιμ. γ΄, 16), κυβερνᾷ τόν κόσμον καί τά
τοῦ κόσμου κατά τάς ἀνεξιχνιάστους βουλάς
καί τά κρίματα Αὐτοῦ καί πάλιν ἔρχεται ἐν
δόξῃ ὡς δίκαιος Κριτής κρῖναι τά σύμπαντα. 

Αὐτῷ ἡ δόξα καί τό κράτος καί ἡ δύναμις
καί ἡ τιμή καί ἡ προσκύνησις καί ἡ βασιλεία
εἰς τούς ἀπεράντους αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ͵βιγ΄, κατά μῆνα Μάϊον (ιθ’)
Ἐπινεμήσεως Ϛ΄

†  Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος, διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης 

† ὁ Χαλκηδόνος Ἀθανάσιος, συνευχέτης
† ὁ Δέρκων Ἀπόστολος, συνευχέτης 
† ὁ Πέργης Εὐάγγελος, συνευχέτης
† ὁ Θεοδωρουπόλεως Γερμανός, συνευχέτης
† ὁ Μυριοφύτου καί Περιστάσεως Εἰρηναῖος, συνευχέτης
† ὁ Μύρων Χρυσόστομος, συνευχέτης
† ὁ Σασίμων Γεννάδιος, συνευχέτης
† ὁ Νέας Ἰερσέης Εὐάγγελος, συνευχέτης
† ὁ Ρόδου Κύριλλος, συνευχέτης
† ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δαμασκηνός, συνευχέτης
† ὁ Σιγκαπούρης Κωνσταντῖνος, συνευχέτης 
† ὁ Αὐστρίας Ἀρσένιος, συνευχέτης
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Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ὁ Μακεδονικός Ἀγώνας ὑπῆρξε μία ἀπό

τίς σημαντικότερες καί ἡρωϊκότερες ἐξάρσεις
τοῦ Ἑλληνισμοῦ κατά τά τέλη τοῦ 19ου καί
τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰῶνος. Οἱ πατέρες μας, οἱ
ἔνδοξοι Μακεδονομάχοι, ἀγωνίσθησαν ἤδη
ἀπό τό 1821, μέ κορυφαῖο τότε ἀρχηγέτη τόν
συντοπίτη μας, Ἀρχιστράτηγο Ἐμμανουήλ
Παπᾶ, γιά τό ὑπερμέγιστο ἀγαθό τῆς ἐλευ-
θερίας. Καθώς ἐφέτος συμπληρώνονται ἑκα-
τό χρόνια ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλε-
ως καί τῆς περιοχῆς μας ἀπό τήν διπλή σκλη-
ρή σκλαβιά, πρωτίστως - στούς Τούρκους, γιά
530 χρόνια καί ἀργότερα - στούς Βουλγάρους
κλίνουμε νοερῶς μέ εὐλάβεια καί σεβασμό τό
γόνυ τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματός μας, ἐνώπιον
τοῦ μαρτυρίου καί τῆς θυσίας τῶν ἡρωϊκῶν
ἀγωνιστῶν, ἀνδρῶν καί γυναικῶν, νέων καί
γερόντων, κληρικῶν καί λαϊκῶν πού βασα-
νίσθηκαν, διώχθηκαν καί θυσιάστηκαν γιά
τήν ἐλευθερία τῆς ἑλληνικωτάτης Μακεδονίας
μας, καταθέτοντας τήν εὐγνωμοσύνη καί τόν
σεβασμό μας στήν μνήμη των.

Ἡ λαμπρή αὐτή ἐπέτειος μᾶς δίνει ἐπίσης
τήν ἀφορμή νά ἐμβαθύνουμε μέ γόνιμο τρό-
πο στά γεγονότα καί κυρίως νά διδαχθοῦμε
ἀπό αὐτά. Ἡ ἀναγνώριση, ἡ ἔκφραση καί ἡ
ἀπονομή τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης πρός ὅλους
ἐκείνους οἱ ὁποῖοι, στίς κρίσιμες στιγμές τοῦ
ἐθνικοῦ μας βίου, ἐπετέλεσαν μέ συναίσθηση
ὑψηλῆς εὐθύνης καί ἀπαράμιλλο ἡρωϊσμό τό
χρέος τους πρός τήν Πατρίδα, ἀποτελεῖ ἐπι-
βεβλημένο καθῆκον ὅλων μας, πού σήμερα
ἀπολαμβάνουμε τό μέγα ἀγαθό τῆς ἐλευθε-
ρίας, χάρη στίς ἰδικές τους θυσίες. Ἕνας ἀπό
τούς κορυφαίους πρωταγωνιστές αὐτοῦ τοῦ
ἔπους, στόν ὁποῖον ὀφείλεται ἰδιαίτερη τιμή
καί εὐγνωμοσύνη, γιά ὅσα ὑπέρ τῆς πίστεως

καί τῆς πατρίδος ἔπραξε, εἶναι καί ὁ ἀείμνη-
στος προκάτοχός μας, Μητροπολίτης Σερρῶν
Ἀπόστολος Χριστοδούλου (1909-1917), πού
ὡς ὁ κορυφαῖος τῆς ὀδύνης καί τῆς μεγάλης
θλίψεως τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, παρέμεινε ὡς τό
τέλος ὁ καλός ποιμένας, κοντά στό βασανι-
σμένο ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ ἀείμνηστος Ποιμενάρχης ὀργάνωσε κατ’
ἐκεῖνες τίς δραματικές ὧρες τοῦ Ἰουνίου τοῦ
1913, τήν ἄμυνα τῆς πόλεως, προστατεύοντας
ὡς πατέρας τούς Ἕλληνες ἀλλά καί τούς
Τούρκους πολίτες τῶν Σερρῶν ἀπό τίς ἄγριες
ἐπιθέσεις τῶν Βουλγάρων. Μέ ἀπαράμιλλη
τόλμη προσπάθησε νά ἀποτρέψει τήν κατα-
στροφή τῆς πόλεως ἀπευθυνόμενος ἐγκαίρως
στίς βραδέως δυστυχῶς προελαύνουσες Ἑλλη-
νικές δυνάμεις καί ἐθρήνησε ὡς ἄλλος Ἱερε-
μίας, στά ἐρείπια τῆς ἀγαπημένης του πόλε-
ως, ἀνάμεσα στά ὁποῖα περιλαμβανόταν ὁ πε-
ρικαλλέστατος παλαιός Μητροπολιτικός
Ναός τῶν Ἁγίων Θεοδώρων καί ἄλλες 18
ἐκκλησίες, καί τέλος ὑπεδέχθη ὡς ἐπικεφαλῆς
τῆς πόλεως, τόν ἔνδοξο καί ἐλευθερωτή
Ἑλληνικό στρατό μετά ἀπό 530 χρόνια ἀπα-
ράκλητης σκλαβιᾶς στούς Τούρκους.

Ὁ Ἑλληνικός λαός στήν ἱστορική του πο-
ρεία ἔχει γνωρίσει πολλούς κατακτητές, ἔχει
ἀποκτήσει συνείδηση τί θά πεῖ σκλαβιά καί
ἔχει χύσει πολύ αἷμα γιά τήν πολυπόθητη κάθε
φορά ἐλευθερία του. Ἔτσι γνωρίζει τή μεγάλη
σημασία καί ἀξία τῆς εἰρηνικῆς καί ἐλεύθε-
ρης ζωῆς. Ἡ μελέτη καί ἡ βαθιά γνώση τῆς
ἱστορίας, ἡ ἐπαγρύπνηση, ἡ ἐθνική μας ἑνό-
τητα καί ὁμοψυχία ἀποτελοῦν καί σήμερα τά
πιό ἀποτελεσματικά ὅπλα, γιά τήν ἀντιμε-
τώπιση τῶν ποικίλων ἐθνικῶν, κοινωνικῶν
καί πνευματικῶν προκλήσεων τῆς σύγχρονης
ἐποχῆς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 207
Πρός τούς εὐλογημένους χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
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Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Σέ λίγες ἡμέρες, στίς 29 Ἰουνίου, πού ἡ

Ἐκκλησία μας μέ λαμπρότητα ἑορτάζει τή
μνήμη τῶν πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων
Πέτρου καί Παύλου, ὁ ὁποῖος μάλιστα εἶναι
καί ὁ πνευματικός πατέρας καί φωτιστής, καί
τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἑορτάζει καί ἡ
πόλη μας τήν ἐπέτειο συμπληρώσεως ἑκατό
χρόνων ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεώς της ἀπό τούς
Τούρκους δυνάστες καί τούς Βουλγάρους
κατακτητές. Τήν ἐφετεινή μάλιστα ἐπέτειο θά
τιμήσουν διά τῆς παρουσίας τους Σεβασμιώ-
τατοι Μητροπολίτες γειτονικῶν ἐπαρχιῶν, οἱ
ὁποῖοι θά παραστοῦν στίς λατρευτικές ἀκο-
λουθίες καί στίς ἐπετειακές ἐκδηλώσεις γιά τήν
ἀπελευθέρωση τῆς ἱστορικῆς πόλεως καί
πρωτεύουσας τοῦ Νομοῦ Σερρῶν.

Ἡ μαζική συμμετοχή ὅλων μας στούς ἑορ-
τασμούς πού θά κορυφωθοῦν ἀνήμερα τῆς
29ης Ἰουνίου μέ τήν τέλεση στόν Ἱερό Ναό
τῶν Μεγαλομαρτύρων Ἁγίων Θεοδώρων

Σερρῶν τῆς πολυαρχιερατικῆς θείας Λει-
τουργίας, τῆς δοξολογίας, τῆς ἐπιμνημοσύνου
δεήσεως καί τῶν ἀποκαλυπτηρίων τῆς μαρ-
μάρινης προτομῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητρο-
πολίτου Σερρῶν Ἀποστόλου (Χριστοδού-
λου) καί τῆς παρελάσεως στό κέντρο τῆς πό-
λεως εἶναι ἐπιβεβλημένη, καθώς αὐτή δέν συ-
νιστᾶ μία τυπική ἀνάμνηση ἡμερῶν δόξης τῶν
πατέρων μας, ἀλλά μία ἐξαίρετη εὐκαιρία
οὐσιαστικοῦ ἀναβαπτισμοῦ στίς ὑπερούσιες,
ζωηφόρες καί διαχρονικές ἀξίες καί παρα-
δόσεις τῆς πατρίδος μας, τήν ὁποία ὅλοι
ὀφείλουμε νά ἀγαποῦμε καί νά τιμοῦμε, ἀνα-
δεικνυόμενοι μέ τούς ἀγῶνες μας, τό ἦθος μας
καί τήν καθημερινή μας μαρτυρία ἀντάξιοι
ἀπόγονοι ἡρωϊκῶν καί θαυμασίων πατέρων.

Ταῦτα γνωρίζοντες εὐχόμεθα ἐκ μέσης
καρδίας ἡ χάρις καί τό πλούσιο ἔλεος τοῦ Κυ-
ρίου μας μέ τίς διάπυρες πρεσβεῖες τῶν ἁγίων
ἐνδόξων πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέ-
τρου καί Παύλου νά εἶναι πάντοτε μαζί μας.

Μετ’ εὐχῶν ἐγκαρδίων καί ἀγάπης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
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Κάθε χρόνο τήν 29ην Μαΐου, ἡμέρα ἀπο-
φράδα γιά τούς Πανέλληνες, στρέφεται ἡ σκέ-
ψη μας στόν ἡρωϊκότατον τελευταῖον αὐτο-
κράτορα τοῦ Βυζαντίου, τόν Κωνσταντίνον
Παλαιολόγον.

Ὁ Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος ἔχον-
τας ὑπόψη του ὅλους τούς χρονογράφους τῆς
Ἁλώσεως - Δούκα, Φραντζῆ, Χαλκοκονδύλη
καί προπαντός τόν Κριτόβουλον, πού τόν χα-
ρακτηρίζει συγγραφέα ἄριστον, φιλαλήθη,
εὐσυνείδητο «μετά παρρησίας ὑπέρ τῆς ἀλη-
θείας μαρτυροῦντα», ἀλλά καί τούς Ἕλληνες
καί ξένους ἱστορικούς, παλιούς καί νεότερους
σημειώνει ὅτι «ἐξαίρουσι τάς σπανίας τοῦ
Κωνσταντίνου βασιλικάς καί πολιτικάς ἀρε-
τάς... ὁμολογοῦνται αἱ μεγάλαι ἀρεταί του ὡς
βασιλέως ἀγωνιζομένου ἵνα βασιλεύση ἐντί-
μως, ἀποφασίσαντος δέ μεγαλοφρόνως νά
πέση ἐντίμως εὐθύς ὅτε ἐνόησεν ὅτι δέν ἠδύ-
νατο νά βασιλεύση ἐντίμως. Ἦτο δέ μέγα εὐτύ-
χημα  τῷ Ἑλληνικῷ γένει ὅτι τήν σειράν τῶν
τελευταίων ἀσθενῶν καί ἀνικάνων τό
πλεῖστον αὐτοκρατόρων τοῦ Βυζαντίου
ἔκλεισεν αὐτοκράτωρ παρασχών λάμψιν
ἔκτακτον  καί μεγάλην εἰς τάς τελευταίας ἐπι-
θανατίου ἀγωνίας στιγμάς τοῦ θνήσκοντος
κράτους καί διά τῆς τοιαύτης λάμψεως δια-
τηρήσας φλογεράν ἐν τῇ συνειδήσει τοῦ πο-
λιτικῶς δουλωθέντος λαοῦ καί ἐν αὐτῷ τῷ
σκότει τῆς δουλείας τήν πρός ἀνόρθωσιν καί
ἀναβίωσιν πολιτικήν ὁρμήν καί πόθον»1.

Ὁ καθηγητής Ἀδαμάντιος Ἀδαμαντίου,
συντάκτης τοῦ μεγάλου ἄρθρου Κωνσταντί-
νος ΙΑ΄ Παλαιολόγος στήν Μεγάλη Ἑλληνι-
κή Ἐγκυκλοπαίδεια Παύλου Δρανδάκη γρά-

φει:«ἅπαντες οἱ ἱστορικοί Ἕλληνες καί ξένοι,
παλαιοί καί νεώτεροι ἐθαύμασαν τήν δρα-
στηριότητα καί τήν ἀνδρείαν τοῦ Κωνσταν-
τίνου ὡς δεσπότου, τήν ἀξιάγαστον διά τήν
μαρτυρικήν ὑπομονήν βραχυχρόνιον βασι-
λείαν του, τόν ἡρωϊκόν ὡς μάρτυρος θάνατον
αὐτοῦ»2.

Ἐπιλέγουμε ἀπό τά ὅσα ἔγραψαν οἱ χρο-
νογράφοι τῆς ἁλώσεως γιά τόν Παλαιολόγο
ἕνα χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα ἀπό τόν
ἀκριβολόγον ἱστορικό Κριτόβουλο, πού ἄς ση-
μειωθεῖ ὅτι δέν ἦταν ἀπό τούς φίλους τοῦ
αὐτοκράτορα, ἀφοῦ φιλικά συνδεόταν μέ τόν
Μωάμεθ Β΄ τόν πορθητή καί μάλιστα μετά τήν
ἅλωση ἔγινε καί γραμματέας του. Θά τό δώ-
σουμε στήν ἁπλή γλώσσα, γιατί ὅπως λέγει ὁ
Παπαρρηγόπουλος εἶχε ὑπέρμετρη ἀγάπη
στή χρήση λέξεων καί λεξειδίων πού προτι-
μοῦσαν οἱ ἀττικιστές θηρεύοντες περιττόν καί
ὑπέρμετρον ἀττικισμόν Θουκυδίδειον, γιά νά
τό κατανοήσουν ὅλοι οἱ ἀναγνῶστες: «Ἄφη-
σε τήν τελευταία του πνοή στή μάχη ὁ βασι-
λιάς Κωνσταντίνος. Ἔφτασε στό ἀκρότατο
σημεῖο τῆς φρόνησης καί τῆς ἀρετῆς· συνετός
καί μάστορας στά πολιτικά πράγματα· ὁ
πρῶτος σ’ ὅλα καί ἀνώτερος ἀπό ὅλους τούς
πρίν ἀπό αὐτόν βασιλεῖς. Ἀξεπέραστος στήν
σύλληψη καί ἐκλογή τοῦ πρακτέου· δεινός
ὁμιλητής καί δεινότερος στήν ἀντίληψη καί
τήν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων. Ἔβλε-
πε μέ ἀκρίβεια τά παρόντα καί προέβλεπε μέ
τό γερό του μυαλό τά μέλλοντα νά συμβοῦν.
Προτιμοῦσε νά ἐνεργήσει τά πάντα καί νά
ὑποφέρει τά πάντα γιά τήν πατρίδα καί τούς
πολίτες. Κι ἐνῶ ἔβλεπε ὁλοκάθαρα τόν ἐπι-

«ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕΝΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ, 
ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΕΙ ΝΑ ᾽ΡΘΕΙ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΣΗΚΩΣΗ» 

Λαϊκός θρύλος 

Τοῦ φιλολόγου Γεωργίου Στ. Μπακιρτζῆ
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κείμενον γιά τόν ἑαυτόν του κίνδυνο, κι ἐνῶ
μποροῦσε νά σωθεῖ καί τόν παρακαλοῦσαν
πολλοί νά τό κάνει, αὐτός προτίμησε νά θυ-
σιαστεῖ γιά τήν πατρίδα καί τούς συμπολίτες
του. Ἤθελε μάλιστα καί εὐχόταν νά πεθάνει
πρίν νά δεῖ τήν πατρίδα του νά πέφτει στά χέ-
ρια τῶν ἐχθρῶν καί τούς πολίτες ἄλλοι νά
σφάζονται ἄγρια κι ἄλλοι νά σέρνονται
στήν αἰχμαλωσία μέ τρόπον αἰσχρόν καί βί-
αιον.

Τόσο ἀγαθός ὑπῆρξε!
Τόσο θερμός προστάτης καί κηδεμόνας

ὅλων τῶν πολιτῶν!
Τόσο δυστυχής σ’ ὅλη τή ζωή ὑπῆρξε καί

δυστυχέστατο τέλος εἶχε!».
Αὐτά γράφει ὁ Κριτόβουλος σάν ἐπιτάφιο

λόγο στόν αὐτοκράτορα Κωνσταντίνο σέ βι-
βλίο του πού τό ἀφιέρωσε στόν Σουλτάνο.

Θά μπορούσαμε νά συμπληρώσουμε τήν
ἠθική εἰκόνα τοῦ Παλαιολόγου, παραθέτον-
τας ἐνθουσιαστικές ἐκφράσεις ἐπιφανῶν
ἱστορικῶν, τούς ὁποίους συγκινεῖ τό ἡρωϊκό
του μεγαλεῖο, γιά νά μή φανεῖ ὅμως ὅτι εἴμα-
στε ὑπερβολικοί καί ἐξιδανικεύουμε τά πράγ-
ματα, θά ἀφήσουμε νά μιλήσει ἕνας ψυχρός
ἱστορικός ὄχι ἀπό τούς εὐνούστερους πρός
τούς Βυζαντινούς, τόν Γάλλο Le Beau, πού
πρῶτος ἔγραψε ἀπό τούς σύγχρονους Βυ-
ζαντινή Ἱστορία. «Ἄξιζε νά βασιλεύσει ὁ Κων-
σταντίνος εἰς ἄλλους καιρούς, ὅτε θά ἦτο ἀκό-
μη δυνατόν νά σταματήση τήν πτῶσιν τοῦ
κράτους. Τοὐλάχιστον χάρις εἰς αὐτόν τό κρά-
τος τοῦτο ἔπεσε μέ δόξαν καί τά ἐρείπιά του
ἐκαλύφθησαν μέ τό αἷμα ἑνός ἥρωος καί τῶν
γενναίων αὐτοῦ. Ἐπί δύο μῆνας εἶδεν ὁ κό-
σμος νά λάμπουν πάλιν αἱ ρωμαϊκαί ἀρεταί,
καί τό τέλος τῆς Νέας Ρώμης ὑπῆρξε λαμ-
πρότερον ἀπό τό τέλος τῆς παλαιᾶς καί
ἐνθυμίζει τάς ὡραιοτέρας ἡμέρας ἐκείνης»3. 

Ἔτσι ἐξηγεῖται πῶς ἔγινε ὁ Κωνσταντίνος
θρυλικός ἥρωας. Πολύ ὀρθά ἔχει λεχθεῖ πώς

γιά κανέναν ἄλλο ἀπό τούς μεγάλους ἄνδρες
καί ἥρωες τῆς ἔνδοξης Ἱστορίας μας δέν σχη-
ματίστηκαν τόσο πολλές καί συγκινητικές πα-
ραδόσεις τοῦ λαοῦ. Ἔχουν περάσει ἀπό τήν
ἅλωση 560 χρόνια κι ὅμως ἐπέζησε καί ἐπιζεῖ
ζωντανή ἡ μορφή τοῦ μαρτυρικοῦ Κων-
σταντίνου Παλαιολόγου στήν ποίηση, τούς
θρύλους καί τίς παραδόσεις τοῦ λαοῦ μας.
Ἀπό τίς πιό γνωστές εἶναι ἡ παράδοση τοῦ
«Μαρμαρωμένου βασιλιά» καί τοῦ ἡγουμένου
πού τηγανίζει ψάρια στό μοναστήρι τῆς Πα-
ναγίας στό Μπαλουκλί. Νά δοῦμε τήν πα-
ράδοση τοῦ Μαρμαρωμένου βασιλιᾶ ὅπως
μᾶς τήν ἔχει καταγράψει ὁ ἱδρυτής τῆς Λαο-
γραφίας στήν Ἑλλάδα Ν. Πολίτης.

«Ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα ἡ Πόλη νά τουρκέψει
καί μπῆκαν μέσα οἱ Τοῦρκοι, ἔτρεξε ὁ βασι-
λιάς μας καβάλα στ’ ἄλογό του νά τούς
ἐμποδίσει. Ἦταν πλῆθος ἀρίφνητο ἡ τουρκιά,
χιλιάδες τόν ἔβαλαν στή μέση κι ἐκεῖνος χτυ-
ποῦσε κι ἔκοβε μέ τό σπαθί του. Τότε σκοτώθη
τ’ ἄλογό του κι ἔπεσε κι αὐτός. Κι ἐκεῖ πού
ἕνας ἀράπης σήκωσε τό σπαθί του νά χτυ-
πήσει τό βασιλιά, ἦρθε ἄγγελος Κυρίου καί
τόν ἅρπαξε καί τόν πῆγε σέ μιά σπηλιά βα-
θιά στή γῆ κάτω, κοντά στή Χρυσόπορτα.
Ἐκεῖ μένει μαρμαρωμένος ὁ βασιλιάς καί καρ-
τερεῖ τήν ὥρα νά ’ρθει πάλι ὁ ἄγγελος νά τόν
σηκώσει. Οἱ Τοῦρκοι τό ξέρουν καλά αὐτό,
μά δέν μποροῦν νά βροῦν τή σπηλιά πού εἶναι
ὁ βασιλιάς∙ γι’ αὐτό ἔχτισαν τήν πόρτα πού
ξέρουν πώς ἀπ’ αὐτή θά μπεῖ ὁ βασιλιάς, γιά
νά τούς πάρει πίσω τήν Πόλη. Μά ὅταν εἶναι
τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, θά κατεβεῖ ὁ ἄγγελος στή
σπηλιά καί θά τόν ξεμαρμαρώσει καί θά τοῦ
δώσει στό χέρι τό σπαθί, πού εἶχε στή μάχη.
Καί θά σηκωθεῖ ὁ βασιλιάς καί θά μπεῖ στήν
Πόλη ἀπό τήν Χρυσόπορτα καί κυνηγώντας
μέ τά φουσάτα του τούς Τούρκους, θά τούς
διώξει ὡς τήν Κόκκινη Μηλιά. Καί θά γίνει
μεγάλος σκοτωμός, πού θά κολυμπήσει τό
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μουσκάρι στό αἷμα»4.
Ἀνάλογος εἶναι καί ὁ θρύλος γιά τά ψά-

ρια πού τηγάνιζε ὁ ’γούμενος κοντά στήν
πηγή, ὅταν κάποιος καλόγερος ἐρχόμενος ἀπό
τήν παρμένη Πόλη τοῦ φέρνει τό θλιβερό νέο:

«Τί τηγανίζεις, γέροντα καί φούμησε τό
ψάρι,

τήν πόλη τή μεγάλη, τήν πόλη τήν ἐξα-
κουστή

οἱ Τοῦρκοι ἔχουν πάρει...».
Ὁ ἡγούμενος δέν πιστεύει, ταράζεται καί

λέγει πώς ἄν εἶναι ἀλήθεια, τά μισοτηγανι-
σμένα ψάρια θά πηδήσουν στήν λίμνη...
πράγμα πού ἔγινε: «Ἀκόμα ὁ λόγος βάσταγε
τά ψάρια ἀπ’ τό τηγάνι

τή μιά μεριά ψημένα
πηδήξανε καί πέσανε στῆς λίμνης τή λε-

κάνη
γερά ζωντανεμένα»5.
Κι Ἕλληνες πιστεύουμε πώς τά μισοτη-

γανισμένα ψάρια, ὅταν θελήσει ὁ Θεός «θά ξα-
ναμποῦν τά ψάρια στό τηγάνι

κι ὁ ’γούμενος θά τ’ ἀποτηγανίσει»6.
Στήν πηγή τοῦ Ἁγιάσματος στό Μπαλου-

κλί, σάν κατεβεῖς τή στενή σκάλα στή λι-
μνούλα βλέπεις «Ἀκόμα ὥς τώρα νά πλέου-
νε κόκκινα ἀπό τό μέρος ὁπού τά εἶχε ψήσει»
ὁ ἡγούμενος7.

Ἡ φήμη ὅτι ὁ αὐτοκράτορας ἐπέζησε μετά
τήν ἅλωση τῆς Πόλης πέρασε «μετέστη» ἀπό
τό χῶρο τῆς Ἱστορίας στόν χῶρο τῆς ποίησης,
τῶν ἐθνικῶν ὀνείρων καί τῶν ἐλπίδων. Αὐτήν
τήν ἐλπίδα διαβλέπουμε καί στό «θρῆνο τῆς
Κωνσταντινουπόλεως» μέ τήν ἐπανειλλημένη
ἀποστροφή πού κάνει ὁ ἀνώνυμος ποιητής
πρός τόν Κωνσταντίνο.
«Ὦ Κωνσταντῖνε βασιλεῦ, Δραγάζη τό ’πινό-
μι,
εἰπέ μου ποῦ εὑρίσκεσαι; ἐχάθης ἤ ἐκρύβης;
Ὦ Κωνσταντῖνε βασιλεῦ, τί νἆναι ἀπό ’σένα;
Λέγουν ὅτι ἀπέθανες ἐπάνω στό σπαθί σου.

Ἤκουσα πάλιν νά λέγουσι καί εἶσαι κε-
κρυμμένος.
Ὑπό χειρός τε πανσθενοῦς δεξιᾶς τῆς τοῦ Κυ-
ρίου.
Μακάρι νἆσαι ζωντανός σάν εἶσαι ἀποθα-
μένος».

Ἐμπνευσμένος ἀπό ὅλα αὐτά ὁ ποιητής μας
Γεώργιος Βιζυηνός ἔγραψε τό ὡραῖο ποίημά
του «Ὁ τελευταῖος Παλαιολόγος».
Στήν Πόλη, στήν Χρυσόπορτα, στόν πύργο
ἀπό κάτου,
εἶν’ ἕνα σπήλαιο πλατύ, στρωμένο σάν πα-
λάτι,
σάν ἅγιο παρεκκλήσι.
Κανένας Τοῦρκος δέν μπορεῖ νά κρατηθεῖ
κοντά του,
κανείς τῆς σιδερόπορτας νά βρεῖ τό μονοπάτι,
νά πα ’νά τό μηνύσει.
Μόνο κανένας χριστιανός, κανένας πού τό ξέ-
ρει, 
περνᾶ ’π’αὐτοῦ κρυφά κρυφά καί τό σταυρό
του
κάνει μέ φόβο καί μ’ ἐλπίδα.
Μές στό σκοτάδι τό βαθύ ἕν’ ἄστρο σά λυ-
χνάρι
σάν μία φλόγα μυστική, ἀπ’ τόν Θεό ἀναμ-
μένη,
γαλάζια λάμψη χύνει.
Καί φέγγει τήν λευκόχλωμη τοῦ Βασιλέως
χάρη,
πού μέ κλεισμένα βλέφαρα ἐξαπλωμένος μέ-
νει
στήν ἀργυρή του κλίνη.
Ὁ Μαρμαρωμένος Βασιλιάς....
Καιρούς καιρούς σηκώνει τό κεφάλι
στόν ὕπνο τό βαθύ Του,
καί βλέπει ἄν ἦρθεν ἡ στιγμή, πὄχει ὁ Θεός
ὁρίσει,
καί βλέπ’ ἄν ἦρθ’ ὁ ἄγγελος, γιά νά τοῦ φέ-
ρει πάλι
τό κοφτερό σπαθί του.
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Κι ὁ βασιλιάς θά σηκωθεῖ, τήν σπάθα του θά
δράξει...».

Ἡ πίστη πού ἀναφέρεται προσωπικά στόν
Κωνσταντίνο Παλαιολόγο ὅτι δέν πέθανε καί
ὅτι μέλλει νά ἐπανέλθει γιά νά διώξει τούς
ἄπιστους ἀπό τήν Πόλη ἀποτελεῖ τό ἰδεῶδες
ἀποκορύφωμα τῆς ἐλπίδας, γιά τήν ἀνάστα-
ση τοῦ γένους. Εἶναι, ἄς ποῦμε ἕνας συμβο-
λισμός, πού θά τόν δοῦμε ὕστερα ἀπό 390 πε-
ρίπου χρόνια μέ τήν Μεγάλη Ἰδέα, ἀπό τόν
Ὄθωνα καί τόν Κωλέττη. Ὁ πρωθυπουργός
Ἰ. Κωλέττης θά δηλώσει: «Ἡ Κωνσταντινού-
πολη εἶναι ἡ μεγάλη πρωτεύουσα, ἡ πόλις, τό
ὄνειρο καί ἡ ἐλπίς ὅλων τῶν Ἑλλήνων»7. Χα-
ρακτηριστικό τοῦ πνεύματος τῆς ἐποχῆς ἐκεί-
νης εἶναι τό ἀνέκδοτο πού ἀναφέρει ὅτι «ὁ Νι-
κόλαος Φλογαΐτης, ἀγωνιστής καί νομομαθής,
διατελέσας καί πρόεδρος Ἐφετῶν εἰρωνεύε-
το τόν συγγενῆ του Γεώργιον Γλαράκην, γε-
ρουσιαστήν, ἐπειδή ἠγόρασεν οἰκίαν εἰς
Ἀθήνας (...) διότι πρωτεύουσα ἐντός ὀλίγου
θά καθίστατο, ὡς ἐπιστεύετο, ἡ Κωνσταντι-
νούπολις καί αἱ Ἀθῆναι θά ἔχαναν προφανῶς
τήν ἀξίαν των. «Ἀκοῦς ἐκεῖ ν’ ἀγοράση σπί-
τι στήν Ἀθήνα ὅπου ὕστερα ἀπό ὀλίγον και-
ρόν θά λαλήσουν κοῦκοι, διότι ἡ πρωτεύου-
σα τοῦ Βασιλείου θά μεταφερθῆ εἰς τήν
Κωνσταντινούπολιν!»7.

Ἀντίθετα πρός τόν Κωλέττη ὁ Μαυρο-
κορδάτος μιλοῦσε γιά πολιτική περισυλ-
λογῆς καί εἰρηνικῆς δημιουργίας ὡς ἀρχῆς τῆς
«Μεγάλης ἰδέας». Αὐτό θεωροῦσε οὐτοπικό
ὁ Κωλέττης «ἐφ’ ὅσον ἡ ἐλευθέρα Ἑλλάς πε-
ριωρίζετο εἰς τά στενά ὅρια»9.

Βλέπουμε λοιπόν ὅτι οἱ μετά τόν Ὄθωνα,
τήν Ἀμαλίαν καί τόν Κωλέττην χωρίς νά
ἀπορρίπτουν τήν «Μεγάλην Ἰδέαν» στε-
νεύουν πολύ τήν ἔννοιά της, κατεβάζουν τόν
πῆχυν τῶν ἐθνικῶν ὀνείρων καί ἐπιδιώξεων,
καί θά ἐπιδιώξουν τό νοικοκύρεμα τοῦ μικροῦ
κράτους πού δημιουργήθηκε μετά τό 1830.

(Πρωτόκολλον Λονδίου 22-01-1830), Συνθή-
κη Λονδίνου 17-05-1832, Σύμβαση Κων-
σταντινουπόλεως Ἰούλιος 1932, Σύνορα τῆς
Ἑλλάδος στό ὕψος Παγασητικοῦ-Ἀμβρακι-
κοῦ). Πολύ ἀργότερα βέβαια οἱ μεταγενέ-
στεροι πολιτικά ἀναγκασμένοι ἀπό τά ἴδια τά
πράγματα, τίς ἐπαναστάσεις στήν Κρήτη,
Θεσσαλία, Μακεδονία, νά ἀναλάβουν προ-
σπάθειες, κι ἔτσι θά ἔλθουμε ὥς τούς Βαλκα-
νικούς πολέμους μέ τόν Ἀρχιστράτηγο Κων-
σταντίνο καί βασιλέα μετά τήν δολοφονία στή
Θεσ/νίκη τοῦ Γεωργίου, καί τόν Ἐλευθέριο Βε-
νιζέλο γιά νά φτάνουμε ἐκεῖ πού εἴμαστε σή-
μερα.

1. Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος
«Ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ Ἔθνους», Ἐκδ.
Οἶκος Ἐλευθερουδάκη, τόμ. Ε΄, σελ. 374.

2. Μεγάλη Ἑλληνική Ἐγκυκλοπαίδεια,
Δρανδάκη, τόμ. ΙΕ, σελ. 576.

3. Αὐτόθι, σελ. 576.
4. Νικόλαος Πολίτης «Παραδόσεις»

Ἀθῆναι 1904.
5. Μαρία Δρογκάρη, «Κωνσταντινούπο-

λη» Ἐκδ. Γκοβόστη, σελ. 237.
6. Αὐτόθι, σελ. 238.
7. Σπ. Μαρκεζίνη, «Πολιτική Ἱστορία τῆς

Νεωτέρας Ἑλλάδος», Ἐκδόσεις «Πάπυρος»
τόμ. 1ος, σελ. 208.

8. Αὐτόθι, σελ. 208.
9. Αὐτόθι, σελ. 214 καί Ἱστορία Ἑλληνι-

κοῦ Ἔθνους, Ἐκδ. Ἀθηνῶν ΙΓ΄, 129.
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Δέν πρέπει νά μᾶς ξενίζει ὁ ἰσχυρισμός τοῦ Μ.
Βασιλείου ὅτι τά δόγματα παρεδόθησαν ἀπό τούς
Ἀποστόλους «ἐν μυστηρίῳ».

Θά ἀπετέλει κατάφωρον παρερμηνείαν ἐάν
τοῦτο ἐπεξηγεῖτο ὡς «κρυφίως». Ἡ μόνη ἀκριβής
ἀπόδοσίς του εἶναι «διά τῶν μυστηρίων», δηλα-
δή μέ ἱεροτελεστίας καί (λειτουργικάς) χρήσεις ἤ
«συνηθείας). Πράγματι δέ, αὐτό ἀκριβῶς λέγει καί
ὁ Μ. Βασίλειος: «Τά πλεῖστα τῶν μυστικῶν ἀγρά-
φως ἡμῖν ἐμπολιτεύεται». Ἐδῶ ὁ ὅρος «τά μυστι-
κά» ἀναφέρεται εἰς τάς ἱεροτελεστίας τοῦ Βα-
πτίσματος καί τῆς θείας Εὐχαριστίας, πού διά τοῦ
Μ. Βασιλείου εἶναι ἀποστολικῆς προελεύσεως. Ὁ
Μ. Βασίλειος ἀναφέρει τούς λόγους τοῦ ἰδίου τοῦ
ἀποστόλου Παύλου περί «Παραδόσεων», πού πα-
ρέλαβον οἱ πιστοί «εἴτε διά λόγου, εἴτε δι’ ἐπι-
στολῆς» (Β΄ Θεσ. 2, 15· Α΄ Κορ. 11, 2). Ἡ ἐν λόγῳ
δοξολογία εἶναι μία ἐκ τῶν «Παραδόσεων» τού-
των (71 πρβλ. ἐπίσης 66: «οἱ τά περί τάς Ἐκκλη-
σίας ἐξαρχῆς διαθεσμοθετήσαντες Ἀπόστολοι
καί Πατέρες, ἐν τῷ κεκρυμμένῳ καί ἀφθέγκτῳ τό
σεμνόν τοῖς μυστηρίοις ἐφύλασσον»). 

Πράγματι, ὅλαι αἱ σχετικαί περιπτώσεις, πού
ἀναφέρονται ἀπό τόν Μ. Βασίλειον, εἶναι τελε-
τουργικῆς ἤ λειτουργικῆς φύσεως: ἡ χρῆσις τοῦ ση-
μείου τοῦ σταυροῦ κατά τήν τελετήν τῆς εἰσόδου
τῶν κατηχουμένων, ἡ πρός ἀνατολάς στροφή κατά
τήν προσευχήν, ἡ συνήθεια τῆς ὀρθοστασίας

κατά τήν λατρείαν τῆς Κυριακῆς, ἡ ἐπίκλησις κατά
τήν θείαν Εὐχαριστίαν, ὁ ἁγιασμός τοῦ ἐλαίου καί
τοῦ ὕδατος, ἡ ἀπόταξις τοῦ Σατανᾶ καί τῶν δαι-
μόνων, ἡ τριπλῆ ἐμβάπτισις κατά τό μυστήριον τοῦ
Βαπτίσματος. Ὑπάρχουν πολλά ἄλλα «ἄγραφα
τῆς Ἐκκλησίας μυστήρια» λέγει ὁ Μ. Βασίλειος
(κεφ. 66 καί 67). Δέν ἀναφέρονται αὐτά εἰς τήν
Ἁγ. Γραφήν, εἶναι ὅμως ἄκρως αὐθεντικά καί με-
γίστης σημασίας. Εἶναι ἀπαραίτητα διά τήν δια-
τήρησιν τῆς ὀρθῆς πίστεως. Εἶναι ἀποτελεσματι-
κά μέσα μαρτυρίας καί ἐπικοινωνίας. Κατά τόν
Μ. Βασίλειον προέρχονται «ἀπό τῆς σιωπωμένης
καί μυστικῆς Παραδόσεως· ἐκ τῆς ἀδημοσιεύτου
ταύτης καί ἀπορρήτου διδασκαλίας». Ἡ «σιω-
πωμένη» καί «μυστική» αὕτη Παράδοσις, ἡ «ἀδη-
μοσίευτος», δέν ἀποτελεῖ δόγμα ἀπόκρυφον προ-
οριζόμενον ἀποκλειστικῶς δι’ ὡρισμένους ἐκλε-
κτούς. «Ἐκλεκτοί» ἦσαν ἡ Ἐκκλησία. Εἰς τήν
πραγματικότητα ἡ Παράδοσις πού ἐπικαλεῖται  ὁ
Μ. Βασίλειος εἶναι ἡ λειτουργική ἄσκησις τῆς
Ἐκκλησίας. Ἐδῶ ὁ Μ. Βασίλειος ἀναφέρεται εἰς
ὅ,τι τώρα ὀνομάζεται disciplina arcani  «πειθαρ-
χία τῆς μυστικότητος». Κατά τόν τέταρτον αἰώνα
ἡ «πειραρχία» αὐτή ἐχρησιμοποιεῖτο εὐρύτατα,
ἐπισήμως δέ τήν ἐπέβαλεν ἡ Ἐκκλησία καί συ-
νηγόρει ὑπέρ αὐτῆς. Ἐσχετίζετο μέ τόν θεσμόν τῶν
κατηχουμένων καί εἶχε πρωτίστως  μορφωτικόν
καί διδακτικόν σκοπόν. 

ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Γεωργίου Φλωρόφσκυ

Ὁ Μ. Βασίλειος  καί ἡ «ἄγραφος Παράδοσις»*

* Γεωργίου Φλωρόφσκυ, Ἁγία Γραφή, Ἐκκλησία, Παράδοσις, ἔκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονί-
κη 1976, σσ. 118-120.



18 Ὁ Ἅγιος Νικήτας, τεῦχος 248, Μάϊος - Ἰούνιος 2013

Ἡ ἧττα τοῦ Σέρβου δεσπότη τῶν Σερρῶν
Ἰωάννη Ugljesa καί τοῦ ἀδελφοῦ του Vukasin
στίς 26 Σεπτεμβρίου τοῦ 1371 στή μάχη τοῦ
Cernomen στόν Ἕβρο ἔδωσε τή δυνατότητα
στούς Σέρβους ἡγεμόνες Κωνσταντίνο καί
Ἰωάννη Dragas, πού ἐξουσίαζαν περιοχές τῆς
Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, νά καταλάβουν
τήν πόλη τῶν Σερρῶν γιά μικρό χρονικό διά-
στημα, ἀφοῦ, τό Νοέμβριο τοῦ 1371, τήν ἐλευ-
θέρωσε ὁ Διοικητής τῆς Θεσσαλονίκης Μα-
νουήλ Παλαιολόγος, πού στίς 25 Σεπτεμβρί-
ου τοῦ 1373 στέφθηκε συναυτοκράτορας
τοῦ Ἰωάννη Ε΄ Παλαιολόγου.

Ὁ Μανουήλ στήν πόλη τῶν Σερρῶν γνώ-
ρισε τή Σερβίδα πριγκίπισσα Ἕλενα Dragas,
τήν ὁποία καί παντρεύτηκε μετά τήν ἄνοδό
του στόν αὐτοκρατορικό θρόνο τῆς Κων-
σταντινούπολης, στίς 19 Φεβρουαρίου τοῦ
1392. Ἡ Ἕλενα Dragas λίγο πρίν ἀπό τή στέ-
ψη της σέ αὐτοκράτειρα μετονομάστηκε σέ
Εἰρήνη καί πέθανε στήν Κωνσταντινούπολη
τό 1450. Ὁ Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος
ἦταν τό τέταρτο παιδί ἀπό τά ἕξι ἀγόρια πού
ἀπέκτησε μέ τήν Εἰρήνη-Ἕλενα Dragas ὁ
Αὐτοκράτορας Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος.

Ὁ Κωνσταντίνος γεννήθηκε τό 1404. Ἀπό
νωρίς ὁ πατέρας του Μανουήλ Β΄ Παλαι-
ολόγος (1391-1425) τοῦ ἀνέθεσε ἡγετικές καί
ὑπεύθυνες, γιά τίς συνθῆκες τῆς ἐποχῆς, δι-
οικητικές θέσεις. Ἔτσι ἀνέλαβε τή διοίκηση
τῶν πόλεων τοῦ Εὔξεινου Πόντου, τό 1427 τή
διοίκηση τῆς Βοστίτσας ἐνῶ στή συνέχεια μέ
τά ἀδέλφια του Θεόδωρο καί Θωμᾶ ἀνέλαβε
τή διοίκηση τοῦ Δεσποτάτου τοῦ Μυστρᾶ.
Τήν ἐποχή αὐτή κατάφερε νά ἀνακαταλάβει
τίς ἐναπομείνασες ὑπό τόν ἔλεγχο τῶν Φράγ-
κων περιοχές τῆς Πελοποννήσου. Ἡ διαφω-
νία τῶν τριῶν ἀδελφῶν ἀνάγκασε τόν Κων-
σταντίνο νά ἐπιστρέψει στήν Βασιλεύουσα,
ὅπου καί παρέμεινε ἀπό τό Σεπτέμβριο τοῦ
1435 ἕως καί τόν Ἰούνιο τοῦ 1346. Κατά πᾶσα

πιθανότητα κατά τήν παραμονή του στήν
Κωνσταντινούπολη, συμμετεῖχε στίς προκα-
ταρκτικές συζητήσεις γιά τήν ἕνωση τῶν
Ἐκκλησιῶν καί, χάρη σ’ αὐτήν τήν ἐμπειρία,
συμμετεῖχε σέ ἐπιτροπές πού μετέβησαν στήν
Ἰταλία γιά νά συζητήσουν αὐτό τό θέμα.

Ἀπό τίς 27 Νοεμβρίου τοῦ 1439 ἕως τήν 1η
Φεβρουαρίου τοῦ 1440 ἀντικατέστησε τόν
αὐτοκράτορα Ἰωάννη Η΄ Παλαιολόγο (1425-
1448) πού, ἐπικεφαλῆς ἑνός ὁμίλου ἀπό ἀξιω-
ματούχους τῆς αὐλῆς καί ἐκκλησιαστικούς
ἡγέτες, πῆγε στήν Ἰταλία γιά νά συμφωνήσει
τήν ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν καί τή μεταστρο-
φή στό δόγμα τῶν Λατίνων τοῦ ὀρθόδοξου
λαοῦ καί τοῦ κλήρου τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθο-
λικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Μετά τήν
ἐπώδυνη γιά τήν Ὀρθοδοξία διακήρυξη τῆς
ἕνωσης τῶν Ἐκκλησιῶν ὁ Αὐτοκράτορας
ἐπανῆλθε στή Βασιλεύουσα καί ὁ Κωνσταν-
τίνος τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1443 ἐπέστρεψε
στήν Πελοπόννησο ὅπου καί ἔγινε Δεσπότης
τοῦ Μυστρᾶ. Αὐτή τήν ἐποχή συνομιλεῖ μέ τόν
Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα, τό φιλόσοφο μέ
τή νεοελληνική συνείδηση, πού ἔγραφε στόν
Αὐτοκράτορα Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγο πώς:
«Ἕλληνες ἐσμέν τό γένος, ὧν ἡγεῖσθε καί βα-
σιλεύετε, ὡς ἡ τε φωνή καί ἡ πάτριος παιδεία
μαρτυρεῖ». Καρπός τῆς πνευματικῆς ἐπίδρα-
σης τοῦ φιλοσόφου, πού ὑποστήριζε πώς οἱ
Παροπαμισάδαι, ὅπως ἔλεγε τούς Τούρκους,
θεωρώντας τούς βυζαντινούς Ἕλληνες1 ἦθαν
γιά νά ἐκδικηθοῦν τά ὅσα ἔπαθαν οἱ πρόγο-
νοί τους ἀπό τόν Μέγα Ἀλέξανδρο, ἦταν ἡ
στερέωση τῆς Ἑλληνικῆς αὐτοσυνειδησίας τοῦ
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, πού ἐπηρέασε
μεγάλως τίς κατοπινές του ἀποφάσεις.

Ἐπί τῶν ἡμερῶν του τό Δεσποτάτο τοῦ
Μυστρᾶ αὔξησε τά ὅριά του καί βελτίωσε τήν
ἄμυνά του μέ τήν οἰκοδόμηση στόν ἰσθμό τῆς
Κορίνθου τοῦ τείχους τοῦ Ἑξαμιλίου, τό
ὅποῖο ὅμως δέν ἄντεξε στήν ἐπίθεση τῶν στρα-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑ΄ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Τοῦ Χαρ. Βουρουτζίδη
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τευμάτων τοῦ Μουράτ τοῦ Β΄, πού νίκησε τόν
Κωνσταντίνο στίς 10 Δεκεμβρίου τοῦ 1446 καί
τόν ὑποχρέωσε νά γίνει φόρου ὑποτελής του.

Στίς 31 Ὀκτωβρίου τοῦ 1448 πεθαίνει, χω-
ρίς νά ἀφήσει ἀπογόνους, ὁ Αὐτοκράτορας
Ἰωάννης Η΄ Παλαιολόγος πού, παρά τή σθε-
ναρή ἀντίσταση τοῦ Μητροπολίτου Ἐφέσου
Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, εἶχε ὑπογράψει στίς
6 Ἰουλίου τοῦ 1439 τήν ἕνωση τῶν Ἐκκλη-
σιῶν.

Στό θρόνο τῆς αὐτοκρατορίας τόν διαδέ-
χεται ὁ Κωνσταντίνος Παλαιολόγος-Δραγά-
σης πού, στίς 6 Ἰανουαρίου τοῦ 1449 στέφθηκε
αὐτοκράτορας στό Μυστρᾶ ὡς Κωνσταντίνος
ὁ ΙΑ΄ καί δύο μῆνες ἀργότερα εἰσῆλθε στήν
Κωνσταντινούπολη.

Τήν ἀρχή τῆς βασιλείας του σημάδεψαν γε-
γονότα μέ τεράστια πολιτική σημασία. Τό
πρῶτο ἦταν ἡ παραίτηση ἀπό τή θέση τοῦ κα-
θολικοῦ κριτῆ καί γενικοῦ σεκρετάριου τῶν
ἀνακτόρων τοῦ Γεννάδιου Σχολάριου πού ἔγι-
νε τό 1450. Τό δεύτερο ἦταν ὁ θάνατος στίς
2 Φεβρουαρίου τοῦ 1451 τοῦ Σουλτάνου
Μεχμέτ τοῦ Β΄ καί τό τρίτο ἡ φυγή τοῦ Πα-
τριάρχη Γρηγορίου Β΄ Μελισσηνοῦ τόν
Αὔγουστο τοῦ 1451.

Ἡ ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπό τό νεαρό
Μωάμεθ ἐπιδείνωσε τίς σχέσεις Ὀθωμανῶν
καί Βυζαντίου. Ἡ στρατιωτική πίεση τῶν
Ὀθωμανῶν στή Βασιλεύουσα, πού αὐτήν
τήν ἐποχή ἦταν πρωτεύουσα καί κράτος τῆς
κάποτε κραταιᾶς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατο-
ρίας, καθημερινά αὐξανόταν καί ἡ σύγ-
κρουση φαινόταν πώς ἦταν ἀναπόφευκτη. Οἱ
στρατιωτικές δυνάμεις τῆς αὐτοκρατορίας
ἦταν ἀξιόμαχες μέν ἀλλά ἀριθμητικά ἀσύγ-
κριτα λιγότερες ἀπ’ αὐτές πού διέθετε ὁ νέος
Ὀθωμανός Σουλτάνος Μωάμεθ Β΄. Ἀπό τόν
Αὐτοκράτορα Κωνσταντίνο δέν ἔλειπε ἡ
προνοητικότητα, τό θάρρος καί ἡ ἀποφασι-
στικότητα. Οἱ προθέσεις τοῦ νέου Σουλτάνου
ἔδειχναν πώς ἡ σύγκρουση ἦταν πρό τῶν
πυλῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Οἱ δυνα-
τότητες βοήθειας γιά τήν Αὐτοκρατορία

ἦταν περιορισμένες, καθώς ὁ Σέρβος Δεσπό-
της Γεώργιος Μπράνκοβιτς (1427), ἐγγονός
τοῦ πρίγκιπα Λαζάρου, πού εἶχε ἡρωικότα-
τα ἀντισταθεῖ στίς στρατιές τοῦ Μουράτ Α΄
στήν μάχη τοῦ Κοσσυφοπεδίου (1389), δέν εἶχε
τήν δυνατότητα βοήθειας, ἀφοῦ ἡ Σερβία βρι-
σκόταν ὑπό τόν ὀθωμανικό ζυγό ἀπό τό 1439.
Ἀκόμη, ἡ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης μεταξύ τῶν
Σέρβων καί τῶν Οὕγγρων τοῦ Ἰωάννη Οὐνιά-
δη, ἡ ἧττα τοῦ χριστιανικοῦ στρατοῦ στίς μά-
χες τῆς Βάρνας τό 1444 καί τοῦ Οὐνιάδη στό
Κοσσυφοπέδιο τό 1448 ἀπέκλειαν κάθε βοή-
θεια ἀπό τίς χριστιανικές δυνάμεις τῆς Με-
σευρώπης, γιατί ὁ Οὐνιάδης εἶχε συνάψει ἀνα-
κωχή μέ τούς τούρκους τό Νοέμβριο τοῦ 1451.

Ὁ Αὐτοκράτορας Κωνσταντίνος, παρά
τό γεγονός πώς δέν εἶχε περιορισμένη ἀντί-
ληψη τῆς συνολικῆς πολιτικῆς καταστάσεως
στή Δύση, δέν ὑποψιαζόταν τίς ραδιουργίες
τοῦ Πάπα Νικολάου τοῦ Ε΄, πού ἐνίσχυε μέ
ὅλα του τά πολιτικά καί οἰκονομικά μέσα τό
θρασύ βασιλιά τῆς Ἀραγωνίας καί Νεαπόλεως
Ἀλφόνσο τόν Ε΄, πού, οἱ πολιτικές καί στρα-
τιωτικές φιλοδοξίες του ἔφταναν ἕως καί τήν
ἵδρυση μιᾶς νέας λατινικῆς αὐτοκρατορίας
στήν Κωνσταντινούπολη.

Ἡ «... πολυώνυμος ... καί μεγαλώνυμος... ἡ
μεγαλόπολις αὕτη Πόλις πασῶν τῶν ὑπό τόν
ἥλιον πόλεων...» ἦταν γεωγραφικά ἀπομο-
νωμένη ἀπό τό χριστιανικό της περίγυρο. Ἡ
μόνη ὁδός ἐπικοινωνίας της μέ τή Δύση ἦταν
ἡ θάλασσα.

Ὁ Αὐτοκράτορας Κωνσταντίνος δέν εἶχε
μπροστά του πολλές ἐπιλογές. Τόν Ἀπρίλιο
τοῦ 1451 στέλνει στή Ρώμη τόν Ἀνδρόνικο
Βρυένιο Λεοντάρη, νά ζητήσει βοήθεια. Ὁ
αὐτοκρατορικός ἀπεσταλμένος δίνει στόν
πάπα Νικόλαο Ε΄ δύο ἐπιστολές. Ἡ πρώτη
ἦταν τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου Πα-
λαιολόγου, ὁ ὁποῖος ἐξηγοῦσε στόν πάπα πώς
ὁ καιρός εἶναι κατάλληλος γιά τήν παροχή
βοήθειας προκειμένου νά ἀντιμετωπισθεῖ τό
στράτευμα τοῦ νεαροῦ Σουλτάνου ἐνῶ μέ τή
δεύτερη ἐπιστολή, πού συνέταξαν οἱ ἀνθε-



20 Ὁ Ἅγιος Νικήτας, τεῦχος 248, Μάϊος - Ἰούνιος 2013

νωτικοί: «οὐχ ἑκόντες... ἀλλά ἠναγκασμένοι
καί βεβιασμένοι τάς συνειδήσεις...» προτει-
νόταν στόν πάπα ἡ σύγκλιση μιᾶς νέας συ-
νόδου στήν Κωνσταντινούπολη πού θά ἐπα-
νεξέταζε τίς μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν δια-
φορές. Ἐν τῶ μεταξύ καί κάτω ἀπό τήν
αὐξανόμενη δυσαρέσκεια τοῦ λαοῦ τῆς Πό-
λης, γιά τόν ὕποπτο ρόλο πού ἔπαιζε ὁ ἑνω-
τικός Πατριάρχης Γρηγόριος Β΄ Μελισσηνός
στό ἀκανθῶδες θέμα τῆς ἐνεργοποίησης τῶν
ὅρων τῆς συνόδου τῆς Φλωρεντίας καί τῆς
καλλιέργειας ἀσταθοῦς πολιτικοῦ κλίματος
στή Βασιλεύουσα τόν Αὔγουστο τοῦ 1451
φεύγει κρυφά καί χωρίς νά παραιτηθεῖ ὁ Πα-
τριάρχης ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη πη-
γαίνοντας στή Ρώμη.

Τό αἴτημα τοῦ Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Πα-
λαιολόγου γιά στρατιωτική βοήθεια συζητή-
θηκε στή Ρώμη καί στίς αὐλές τῆς Βενετίας καί
τῆς Γένοβας, πού ἔχοντας οἰκονομικά συμ-
φέροντα στά νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Κρήτη,
τήν Πελοπόννησο, τήν Κύπρο καί στόν Γα-
λατά, δέν ἐπιθυμοῦσαν μιά εὐθεία ἀντιπα-
ράθεση μέ τούς Ὀθωμανούς.

Ἔτσι ἡ Γένοβα ἀπέτρεψε τούς πολίτες της,
πού ζοῦσαν στή συνοικία τοῦ Πέραν, νά
ἐμπλακοῦν στή διαμάχη, ἐνῶ ἡ Βενετία καί ὁ
πάπας ἄρχισαν νά ἑτοιμάζουν ἕναν μικρό στό-
λο, πού ποτέ δέν ἔφτασε στή Βασιλεύουσα καί
ὁ Ἀλφόνσος τῆς Ἀραγωνίας στήν πιό ἀκα-
τάλληλη χρονική στιγμή ἀπέσυρε τά δέκα
πλοῖα πού διατηροῦσε στό Αἰγαῖο.

Ἡ φυγή τοῦ Πατριάρχη δημιούργησε σο-
βαρά προβλήματα τόσο στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία ὅσο καί στίς σχέσεις τῆς Αὐτο-
κρατορίας μέ τόν πάπα, ὁ ὁποῖος ἀντελήφθη
τήν παρελκυστική πολιτική τοῦ Κωνσταντί-
νου στό θέμα τῆς ἑνώσεως καί μέ ἐπιστολή του
ζητοῦσε τόσο τήν ἀλλαγή τῶν θέσεων τοῦ
αὐτοκράτορα στό ζήτημα τῆς ἕνωσης τῶν
Ἐκκλησιῶν, ὅσο καί τήν ἐπιστροφή καί ἀπο-
κατάσταση τοῦ Πατριάρχη Μελισσηνοῦ.

Ὅμως ἡ ἀπαίτηση τοῦ πάπα Νικολάου,
γιά ἄμεση ἐνεργοποίηση τῶν ὅρων τῆς Συ-

νόδου τῆς Φλωρεντίας πέρα ἀπο τήν ἀποκα-
τάσταση τοῦ λατινόφρονα πατριάρχη Γρη-
γορίου Μελισσηνοῦ ἦταν αὐτή πού, οὐσια-
στικά ναρκοθέτησε κάθε καλή πρόθεση στή
Δύση γιά παροχή βοήθειας στούς Ἕλληνες.

Ἡ προσδοκία στρατιωτικῆς βοήθειας, πού
παρά τίς ὑποσχέσεις ποτέ δέν ἔφτασε ἀπό τούς
Λατίνους καθώς καί ἡ μεγάλη αἴσθηση εὐθύ-
νης γιά τήν τύχη τῆς αὐτοκρατορίας ὁδήγη-
σαν τόν Αὐτοκράτορα Κωνσταντίνο στό
λάθος, νά μήν ἀξιολογήσει σωστά τό ἔμψυχο
δυναμικό πού βρισκόταν στήν Βασιλεύουσα.
Δέν πίστεψε στή δύναμη τοῦ λαοῦ, στό ἀξιό-
μαχο φρόνημά του, πού περιγράφεται στό Ρω-
σικό χρονικό τοῦ Νέστορα Ἰσκεντέρη2 καί φά-
νηκε περίτρανα στή μεγάλη μάχη τῆς 29ης
Μαΐου καί, ἰδιαίτερα, μετά τήν ἐπαίσχυντη
φυγή τοῦ Λατίνου Ἰουστινιάνη.

Στίς ἀρχές τοῦ 1452, πού ἔφτασε στήν Κων-
σταντινούπολη ὁ καρδινάλιος καί παπικός λε-
γάτος Ἰσίδωρος, μέ μιά μικρή δύναμη διακο-
σίων τοξοτῶν, ἀναζωπυρώθηκε τό θέμα τῆς
ἕνωσης τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἐπιτροπές λαϊκῶν
καί ἀρχόντων συζήτησαν μέ προτροπή τοῦ
Αὐτοκράτορα τίς προϋποθέσεις αὐτῆς τῆς
ἕνωσης. Ἡ κατάληξη ὅλων αὐτῶν τῶν συζη-
τήσεων, μέ ἀπαίτηση τοῦ Αὐτοκράτορα ἀπο-
τυπώθηκε σέ κείμενο πού συνέταξαν τά μέλη
τῆς Σύναξης τοῦ Πατριαρχείου, πού συνῆλθε
στό παλάτι στίς 15 Νοεμβρίου τοῦ 1452. Στό
κείμενο αὐτο τονίζονταν οἱ θεολογικές δια-
φορές μέ τούς Λατίνους καί ἐν τέλει, γιά ποι-
ούς λόγους διαφωνοῦν μέ τό ἀποτέλεσμα τῆς
συνόδου τῆς Φλωρεντίας. Τέλος, τά συμπε-
ράσματα αὐτῆς τῆς Συνόδου κατέληγαν σέ
πρόταση σύγκλισης νέας Συνόδου στήν Πόλη.

Μέσα στήν ἀγωνία του γιά τή σωτηρία τῆς
Αὐτοκρατορίας αὐτός ὁ Ἕλληνας, «... ὁ κύ-
ρης Κωνσταντίνος, ὁ φρένιμος, ὁ δυνατός, ὁ
περισσά ἀνδρειωμένος, ὁ πράγος, ὁ καλό-
λογος, ἡ φήμη τῶν Ρωμαίων...»3 πῆρε μιά ἀπό-
φαση πού ξεπέρασε τά ὅρια τοῦ δόγματος τῆς
Οἰκονομίας, δόγμα πού ὑπό ὁρισμένες προ-
ϋποθέσεις ἐπιτρέπει τήν προσωρινή καί μόνιμη
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ἀπόκλιση ἀπό τήν «ἀκρίβεια», «χάριν μεί-
ζονος ὠφελείας τινῶν ἤ τῆς καθ’ ὅλου Ἐκκλη-
σίας»4 ἐφόσον ὅμως παραμένει ἀλώβητη ἡ
εὐσέβεια καί ἡ ἀκεραιότητα τοῦ ὀρθοδόξου
δόγματος. Πέντε μόλις μῆνες πρίν ἀπό τήν
ἀποφράδα ἡμέρα, στίς 12 Δεκεμβρίου τοῦ
1452, ἐνεργοποίησε τό ναυαγισμένο σχέδιο τῆς
ἕνωσης τῶν Ἐκκλησιῶν καί διακήρυξε, μέσα
στό ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας τήν ἕνωση, τε-
λώντας λειτουργία κατά τό ρωμαϊκό τυπικό,
στήν ὁποία χοροστάτησε ὁ ἀρνησίθρησκος,
πρώην μητροπολίτης Κιέβου καί νῦν καρδι-
νάλιος Πελοποννήσου Ἰσίδωρος.

Ἡ πολιτική αὐτή ἀπόφαση διατάραξε
τήν κλονισμένη ἀπό καιρό ὁμόνοια καί συ-
νοχή τοῦ λαοῦ τῆς Κωνσταντινούπολης.

Οἱ συνέπειες αὐτῆς τῆς ἀπόφασης ἦταν
ἐξαιρετικά μεγάλες. Ἡ προσβολή τοῦ θρη-
σκευτικοῦ φρονήματος τοῦ λαοῦ ὁδήγησε σέ
διαμάχες καί διαίρεσε τούς ἄρχοντες. Στή
Μονή τοῦ Παντοκράτορος συγκεντρώθηκαν
οἱ ἀνθενωτικοί καί τέλεσαν τή Θεία Λει-
τουργία. Τό μένος τους ἐναντίον τῶν Παπικῶν
δέν ἐκπήγαζε μόνο ἀπό τίς διαφορές τοῦ δόγ-
ματος. Ἡ λαϊκή ψυχή δέν εἶχε ξεχάσει τήν ἀπί-
στευτη βαρβαρότητα τῶν Λατίνων σέ βάρος
τοῦ λαοῦ τῆς Αὐτοκρατορίας, μετά τήν κα-
τάκτηση τῆς Κωνσταντινούπολης τό 1204 οὔτε
καί οἱ Κωνσταντινουπολίτες ἀγνοοῦσαν τό
πῶς ζοῦσαν οἱ ὁμόδοξοί τους σέ λατινοκρα-
τούμενες περιοχές τῆς Ἑλλάδος καί γι’ αὐτό
κάθε συζήτηση γιά τούς Λατίνους ὄξυνε τά
πνεύματα, μέ ἀποτέλεσμα νά σημειωθοῦν
κινητοποιήσεις καί ἡ ἐμπιστοσύνη στό πρό-
σωπο τοῦ Αὐτοκράτορα νά κλονισθεῖ. Ἔτσι,
ὅταν τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1453 κάτω ἀπό τά τεί-
χη τῆς Κωνσταντινούπολης συγκεντρώθηκε
ἕνα ἰσχυρό στράτευμα, ἑνωμένο ὑπό τή σιδηρά
ἐξουσία τοῦ Μωάμεθ Β΄, μέσα στή Βασι-
λεύουσα ὁ λαός ἦταν δυσαρεστημένος μέ τόν
Αὐτοκράτορα, ἐνῶ οἱ Γενουάτες, πού ζοῦσαν
στή συνοικία τοῦ Γαλατᾶ, λειτουργοῦσαν,
μέσα στή Βασιλεύουσα ὡς πέμπτη φάλαγγα
γιά τούς Τούρκους.

Ἡ τελική ἐπίθεση ἐναντίον τῆς Κων-
σταντινούπολης ἀποφασίσθηκε ἀπό τόν
Μωάμεθ νά γίνει στίς 29 Μαΐου τοῦ 1453.

Στό ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας τελέστηκε λει-
τουργία καί ὁ Κωνσταντίνος κοινώνησε ἀπό
τά χέρια τοῦ Λατίνου Καρδινάλιου Ἰσίδωρου.

Ὁ Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος-Δρα-
γάσης «ἡ γενναιότητα καί τό ἦθος τοῦ ὁποί-
ου σπανίως συναντᾶται στήν Παγκόσμια
Ἱστορία»5, μέ 5000 Ἕλληνες πολεμιστές καί
2000 Λατίνους, τό κύριο σῶμα τῶν ὁποίων
ἀποτελοῦσαν οἱ 700 μισθοφόροι τοῦ γε-
νουάτη Ioannes Iustinianus Loungus, ἀντι-
στάθηκε στίς ὀρδές τῶν Ὀθωμανῶν καί ἡ
πρώτη ἐπίθεσή τους ἀποκρούσθηκε μέ ἐπι-
τυχία.

Λίγο νωρίτερα ἀπό τήν ἀποφράδα ἡμέρα,
πρεσβευτές τοῦ Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαι-
ολόγου, διεμήνυσαν στόν Μωάμεθ, ὡς ἀπάν-
τηση στό αἴτημά του (21 Μαΐου) νά τοῦ πα-
ραδοθεῖ ἡ πόλη, ἀπάντησε ὑπερήφανα πώς:
«Ἐάν μέν θέλης καί σύ νά ζήσης μέ μᾶς εἰρη-
νικά, ὅπως ἔζησαν καί οἱ πρόγονοί σου, θά
ὀφείλουμε χάρι στό Θεό... Τό νά σοῦ δώσω
ὅμως τήν Πόλι, οὔτε δικαίωμά μου εἶναι οὔτε
κανενός ἄλλου ἀπό τούς κατοίκους της. Για-
τί ἀπό κοινοῦ θά πεθάνουμε ὅλοι μέ τή θέλησί
μας καί δέν θά λυπηθοῦμε τήν ζωή μας»6.

Ἡ ἐπίθεση τῶν πυροβόλων ὅπλων τῶν
Ὀθωμανῶν ἐναντίον τῶν τειχῶν τῆς πόλης τό
πρωΐ τῆς 29ης Μαΐου τοῦ 1453 ἦταν ἰδιαίτε-
ρα σφοδρή. Στά τείχη τῆς Πόλης ὁ τελευταῖος
αὐτοκράτορας τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατο-
ρίας, ὡς ἴσος μέ τούς ὀρθόδοξους πολεμιστές
καί τούς Λατίνους στρατιῶτες, ἀμυνόταν
γενναῖα. Ὅμως ὁ τραυματισμός τοῦ Ἰωάννη
Ἰουστινιάνη ἀπό θραῦσμα πυροβόλου ὅπλου
καί ἡ ἀποχώρησή του ἀπό τούς προμαχῶνες,
ἦταν ἕνα μεγάλο πλῆγμα στήν ἄμυνα τῆς πό-
λης, μεγαλύτερα καί ἀπό αὐτό πού οἱ Ὀθω-
μανοί τῆς κατάφεραν μέ τήν ὑπερνεώλκηση
70 τουρκικῶν πλοίων ἀπό τό Βόσπορο στόν
Κεράτιο στίς 23 Ἀπριλίου τοῦ 1453. Ἔτσι: «ὁ
τοσαῦτα ἀνδρείας δείγματα προαποδειξέμνος
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Ἰουστινιανός, καταβληθείς ὑπό τοῦ ἐκ τῆς
πληγῆς πόνου, ἀπό δειλία, μικροψυχεῖ καί ἐν
τοιαύτῃ κρισιμωτάτῃ στιγμῇ ἐγκαταλιπών τήν
θέσιν φεύγει»7, παρά τίς παρακλήσεις τοῦ
Αὐτοκράτορα.

Ἡ ἐπαίσχυντη ἀποχώρηση τοῦ τραυματι-
σμένου Ἰωάννη Ἰουστινιάνη, μείωσε τίς δυ-
νάμεις τῶν ἀμυνομένων γιατί οἱ Λατίνοι μαζί
μέ τόν ἀρχηγό τους ἐπιβιβάσθηκαν σέ πλοῖα
καί ἔφυγαν γιά τή Χίο, ὅπου ὁ Ἰουστινιάνης
πέθανε μέ σύντροφό του τή ντροπή. Ὅμως ἡ
ζημιά εἶχε γίνει. Οἱ ὑπερασπιστές τῆς πόλης
τήν πιό κρίσιμη στιγμή στερήθηκαν ἕναν με-
γάλο ἐμπνευστή τοῦ πολεμικοῦ τους φρονή-
ματος.

Ὁ ἀγώνας τοῦ Αὐτοκράτορα Κωνσταν-
τίνου Παλαιολόγου, ἐκεῖ στην Πύλη τοῦ
Πέμπτου, δέν μειώθηκε καί: «... μέγας τῷ ὄντι
ἐν τῇ δυστυχίᾳ αὐτοῦ γενόμενος, ἐπεδείξατο
ἀνδρείαν ἀπαράμιλλον καί ἡρωϊσμόν ἐφά-
μιλλον τοῦ Λεωνίδα καί τῶν Σπαρτιατῶν»8.
Ἀγωνίστηκε ὁ Αὐτοκράτορας, χωρίς τά αὐτο-
κρατορικά του ἐμβλήματα, μαζί μέ τούς ἐνα-
πομείναντες Ἕλληνες στίς ἐπάλξεις ἕως καί
τήν τελική πτώση τοῦ ἴδιου καί τῆς Βασι-
λεύουσας τῶν Πόλεων.

Οἱ Ὀθωμανοί «λυκοφεγγούσης τῆς ἡμέ-
ρας»9 βρῆκαν ἀνοιχτή μιά μικρή πόρτα στό
κάστρο, τήν Κερκόπορτα, μπῆκαν στήν Πόλη
καί: «Τέλος πάντων τήν 29η Μαΐου 1453 εἶδεν
ἡ Δύσις ἐκπληρούμενον τόν σκοπόν, τόν
ὁποῖον πρό ἑξακοσίων ἐτῶν λυσσωδῶς ἐπε-
δίωκεν»10.

Ἡ Κερκόπορτα, ἕνας κόκκος ἄμμου, ἔκρι-
νε τήν ἱστορία τοῦ κόσμου11.

«Ἡ Πόλις τῆς οἰκουμένης... τῆς καλλονῆς
ἡ ἑστία, τό πρόσκαιρον τῆς τρυφῆς χωρίον...
τοῦ ἡμετέρου γένους τό ἔδαφος, τό τῶν
ἀγαθῶν πρυτανεῖον ὁμόροις τό θέλγητρον,
καί ἀλλογενέσιν ἡδύτατον λάλημα... ἡ κοινή
πατρίς καί μήτηρ καί τροφός τῶν ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν»12 ΕΑΛΩ! ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ καί
ἀπό τότε παραμένει σκλαβωμένη.

Ὁ Μιχαήλ Δούκας, μέ ἁπλότητα, διη-

γεῖται τίς τελευταῖες στιγμές τοῦ αὐτοκράτο-
ρα: «Ὁ βασιλεύς οὖν ἀπαγορεύσας ἑαυτόν,
ἱστάμενος βαστάζων σπάθην καί ἀσπίδα,
εἶπε λόγον λύπης ἄξιον «οὐκ ἔστι τις τῶν χρι-
στιανῶν τοῦ λαβεῖν τήν κεφαλήν μου ἀπ’ ἐμοῦ;
ἦν γάρ μονώτατος ἀπολειφθείς, τότε εἷς τῶν
Τούρκων δούς αὐτῷ κατά πρόσωπον καί πλή-
ξας, καί αὐτός τῷ Τούρκῳ ἑτέραν ἐχαρίσα-
το∙ τῶν ὄπισθεν δ’ ἕτερος καιρίαν δούς πλη-
γήν, ἔπεσε κατά γῆς∙ οὐ γάρ ἤδεισαν ὅτι ὁ βα-
σιλεύς ἐστιν, ἀλλ’ ὡς κοινόν στρατιώτην
τοῦτον θανατώσαντες ἀφῆκαν». Ὁ ἴδιος συγ-
γραφέας ὑποστηρίζει πώς, ὁ Μωάμεθ ζήτησε
τό σῶμα τοῦ αὐτοκράτορα καί οἱ Ὀθωμανοί:
«πλείονας κεφάλας τῶν ἀναιρεθέντων ἔπλυ-
ναν, εἰ τύχοι καί τήν βασιλικήν γνωρίσωσι,
καί οὐκ ἠδυνήθησαν γνωρίσαι αὐτήν, εἰ μή
τό τεθνεώς πτῶμα τοῦ Βασιλέως εὑρόντες ὅ
ἐγνώρισαν ἐκ τῶν βασιλικῶν περικνημίδων,
ἤ καί πεδίλων ἔνθα, χρυσοί ἀετοί ἦσαν γε-
γραμμένοι, ὡς ἔθος ὑπῆρχε τοῖς βασιλεῦσι».
Κανένας ἀπό τούς ἱστορικούς τῆς Ἁλώσεως
δέν εἶδε τό ἱερό σκήνωμα τοῦ Αὐτοκράτορα,
πού τάφηκε σέ τόπο μυστικό.

Ὁ ἡρωικός θάνατός του μετατράπηκε ἀπό
τόν Ἑλληνικό λαό σέ οἶστρο ἐθνικῆς ζωῆς,
πού μπολιάστηκε μέ θρύλους, σύμφωνα μέ
τούς ὁποίους ἄγγελος Κυρίου ἅρπαξε τό βα-
σιλιά μέσα ἀπό τά χέρια τῶν Τούρκων καί τόν
ἔκρυψε σέ μιά σπηλιά ὅπου καί παραμένει
«Μαρμαρωμένος», γιά νά ξανάρθει στό πλή-
ρωμα τοῦ χρόνου καί, μέ τό σπαθί του, νά διώ-
ξει τούς Τούρκους ἀπό τήν Βασιλίδα τῶν Πό-
λεων.

Ὁ τελευταῖος Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαν-
τίου Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος, ὁ Μαρ-
μαρωμένος Βασιλιάς, γιά τόν Ἑλληνικό λαό
δέν πέθανε!

Ἡ πίστη αὐτή τροφοδοτοῦσε τίς ἐλπίδες
τοῦ γένους, γιά μιά ἐπανάκτηση τῆς Κων-
σταντινούπολης ἀπό τούς Τούρκους, ὅπως
τότε, τό 1261 πού τήν ξαναπήραμε ἀπό τούς
Λατίνους. Τό Ἔθνος, μέ τήν ἡρωική ἀντί-
σταση τοῦ Αὐτοκράτορά του εἶχε ἐλπίδες ἀνα-
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γέννησης καί, ἀκριβῶς, τό τέλος τοῦ Κων-
σταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου, ἀντάξιο Ἕλλη-
να στρατηλάτη, καί ἡ ἄρνησή του νά παρα-
δοθεῖ ἀποτέλεσαν τό ἰδεολογικό ὑπόβαθρο
τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821, ὅπως μαρτυρᾶ ὁ
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: «Μίαν φοράν
ὅταν ἐπήραμεν τό Ναύπλιον, ἦλθεν ὁ Ἄμιλ-
τον νά μέ ἰδεῖ∙ μοῦ εἶπε ὅτι: πρέπει οἱ Ἕλλη-
νες νά ζητήσουν συμβιβασμόν, καί ἡ Ἀγγλία
νά μεσιτεύση∙ ἐγώ τοῦ ἀπεκρίθηκα, ὅτι αὐτό
δέν γίνεται ποτέ, ἐλευθερία ἤ θάνατος∙ ἐμεῖς
καπιτάν Ἄμιλτον, ποτέ συμβιβασμό δέν ἐκά-
μαμε μέ τούς Τούρκους∙ ἄλλους ἔκοψε, ἄλλους
ἐσκλάβωσε μέ τό σπαθί καί ἄλλοι, καθώς
ἐμεῖς, ἐζούσαμεν ἐλεύθεροι ἀπό γεννεά εἰς γεν-
νεά∙ ὁ Βασιλεύς μας ἐσκοτώθη, καμμία συν-
θήκη δέν ἔκαμε, ἡ φρουρά του εἶχε παντοτι-
νόν πόλεμον μέ τούς Τούρκους καί δύο
φρούρια ἦτον πάντοτε ἀνυπότακτα∙ - μέ
εἶπε, ποία εἶναι ἡ βασιλική φρουρά του, ποῖα
εἶναι τά φρούρια; - ἡ φρουρά τοῦ Βασιλέως
μας εἶναι οἱ λεγόμενοι Κλέφται, τά φρούρια
ἡ Μάνη καί τό Σούλι καί τά βουνά».

Ὁ ἀρχιστράτηγος τοῦ ἀγώνα γνήσιος
ἐκφραστής τῆς ἐθνικῆς συνείδησης ἔλεγε πώς:
«Ἔχουμε βασιλιά τόν Κωνσταντίνο Παλαι-
ολόγο στήν Πόλη», ἐνῶ εἶναι στερεά ἡ πίστη
τοῦ λαοῦ πώς, τά λόγια τῶν Ἀρχαγγέλων Μι-
χαήλ καί Γαβριήλ πρός τήν Παναγία Μητέ-
ρα τοῦ Κυρίου: «Σώπα κυρία Δέσποινα, μήν
κλαίης, μή δακρύζης, πάλε μέ χρόνους, μέ και-
ρούς, πάλε δικά μας θά ’ναι», ἀνυπερθέτως θά
ἐπαληθευτοῦν στό πλήρωμα τοῦ χρόνου.

Υποσημειώσεις:
1. Θεοδώρου Νικολάου: Αἱ περί πολιτείας

καί δικαίου ἰδέαι τοῦ Γ. Πλήθωνος Γεμιστοῦ,
Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν, 1974, σ. 38.

2. Μ. Ἀλεξανδρόπουλος, Ἡ πολιορκία
καί ἡ ἅλωση τῆς Πόλης. Τό Ρωσικό χρονικό
τοῦ Νέστορα Ἰσκεντέρη, Ἔκδοση Κέδρος,
1978, σ. 88.

3. Ἡ ἅλωση τῆς Πόλης, «Τραγούδια καί
θρῆνοι γιά τήν ἅλωση», Ἔκδοση Ἀκρίτας,
1994, σ. 346.

4. Ἱερωνύμου Κοτσώνη, Προβλήματα
«᾽Εκκλησιαστικῆς Οἰκονομίας», Ἀθήνα 1957,
σ. 209.

5. Στῆβεν Ράνσιμαν, Ἡ Ἅλωση τῆς Κων-
σταντινουπόλεως, Ἔκδοση Μπεργαδή, 1979,
σ. 11.

6. Μιχαήλ Δούκα, Τό χρονικό τῆς ἁλώ-
σεως, Πάπυρος, 1971, σ. 130.

7. Α.Δ. Μορτμάνου, Πολιορκία καί ἅλω-
σις Κωνσταντινουπόλεως ὑπό τῶν Τούρκων
ἐν ἔτει 1453, Ἀθήνα 1859, σ. 42.

8. Ὅ. π. σ. 41.
9. Μιχαήλ Δούκα, Ὅ. π. 
10. Κ. Σάθα, Τουρκοκρατούμενη Ἑλλάς,

1453-1821, Ἔκδοση Καμαρινόπουλου, 1962,
σ. 1.

11. Στέφαν Τσβάιχ, Ἡ τελευταία λειτουρ-
γία. Στῆβεν Ράνσιμαν, Ἡ Ἅλωση τῆς Κων-
σταντινουπόλεως, ἔκδοση Μπεργαδῆ, 1979, σ.
40.

12. Ν. Τωμαδάκη, Περί Ἁλώσεως τῆς
Κωνσταντινουπόλεως, «Ι. Βρυέννιου, Δημη-
γορία περί τοῦ τῆς πόλεως ἀνακτίσματος»,
Ἔκδοση Πουρνάρα, 1993, σ. 243.
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ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΡΕΠΟΥΣΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΑΪΤΑΝΗ, 

ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΣ
Ἡ κυρία Μαρία Ρεπούση, βουλευτής τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου ἀκόμα καί στή συζήτηση γιά

τόν προϋπολογισμό κατά τήν 10η Νοεμβρίου 2012, εὑρισκόμενη ἐκτός θέματος θέλησε νά ὑποστη-
ρίξει τίς ἀπόψεις της γιά τό «συνωστισμό τῆς Σμύρνης».

Φυσικά πῆρε ἀπάντηση μέ κομψότητα δηκτική ἀλλά ἀποστομωτική ἀπό τόν ὑπουργό Παιδεί-
ας κ. Ἀρβανιτόπουλο. Νά τί τῆς εἶπε: «Τό θέμα δέν εἶναι ἄν ἔχει κανείς μιά προοδευτική ἤ συντη-
ρητική ἀντίληψη γιά τά ἱστορικά γεγονότα. Τό θέμα εἶναι ἄν ἡ μεθοδολογική καί ἐπιστημονική του
προσέγγιση εἶναι ἐπαρκής καί ἀκριβής, ἄν ἡ τεκμηρίωσή του τέτοια, ὥστε νά ἀποδίδει σωστά τά
ἱστορικά γεγονότα. Λυπᾶμαι νά τό πῶ ὅτι πέρα ἀπό τά ἀριστερά καί δεξιά, ἡ καταστροφή τῶν ἐπί-
μαχων γεγονότων ἀπό τήν κ. Ρεπούση δέν εἶναι ἁπλῶς λανθασμένη, εἶναι κακή ἱστορία, εἶναι τσα-
πατσούλικη ἱστορία». 

Σέ ἄλλη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς ἡ ἴδια κυρία ἔκανε ἐπερώτηση πρός τόν Ὑπουργό Παιδείας, μέ
τήν ὁποία ζητοῦσε κατάργηση τῶν παρελάσεων, ἐπειδή «εἶναι ἀναχρονιστικές» καί θέλει ὁ τρόπος
πού γιορτάζουμε τίς ἐθνικές ἐπετείους νά εἶναι περισσότερο «ἀναστοχαστικός». Τώρα τί ἐννοεῖ  μέ
αὐτά τά ἀόριστα καί νεφελώδη κανένας δέν ἀντιλαμβάνεται.

Πιό σαφής ἦταν ὅταν δήλωσε ὅτι οἱ ἀναπαραστάσεις ἱστορικῶν μαχῶν, ὅπως ἡ ἀναφερόμενη
στήν ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου, εἶναι «ἐθνικιστικό κίτς», δηλαδή κακόγουστες.

Τό τελευταῖο προκάλεσε τήν δίκαιη ὀργή τοῦ Δημάρχου Μεσολογγίου, πού τήν χαρακτήρισε «ἀνι-
στόρητο πολίτη» καί ζήτησε ἀπό τόν πρόεδρο τοῦ κόμματος στό ὁποῖο ἀνήκει «νά τήν μαζέψει πρίν
εἶναι πολύ ἀργά». 

Κλείνοντας τό σχόλιό μας νά ἀναφέρουμε καί τί δήλωσε μιά ἄλλη κυρία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοι-
νοβουλίου, ἡ Ἰωάννα Γαϊτάνη, σέ συνέντευξή της στή «Nova Makedonija» τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2012:
«Ἡ διαφορά μας (ἐννοεῖ τῆς Ἑλλάδας μέ τήν FYROM) γιά τήν ὀνομασία ὀφείλεται στούς Ἕλλη-
νες καπιταλιστές καί ὄχι στόν σκοπιανό ἀλυτρωτισμό» !!!

Ὅταν ἀκούγονται τέτοιες ἄκρως ἀντεθνικές καί ἀνιστόρητες ἀπόψεις ἀπό βουλευτές Ἕλληνες,
πῶς περιμένουμε νά ἔχουμε πρόοδο στά ἐθνικά μας θέματα καί ἱκανοποίηση τῶν δικαίων διεκδι-
κήσεων;

Καημένε ἑλληνικέ λαέ, πληρώνεις ἁδρά σέ ἀνθρώπους γιά νά ὑπερασπίζουν τά ἐθνικά σου θέ-
ματα κι αὐτοί σοῦ σκάβουν τό λάκκο σου!

Γ. Στ. Μ.

ΥΠΟΚΡΥΠΤΕΤΑΙ ΕΝΤΕΧΝΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
Εἶναι λυπηρόν ὅτι πολλοί στήν Ἑλλάδα παρακολουθοῦν μέ πάθος τουρκικές ταινίες, πού προ-

βάλλονται σέ ἑλληνικά κανάλια. Λέγεται ὅτι οἱ καναλάρχες τά προτιμοῦν, γιατί τούς στοιχίζουν φτη-
νά! Δέν τούς ἐνδιαφέρει φαίνεται τό θέμα τῆς προπαγάνδας πού ἀσκεῖται στό λαό μας ἀπό τούς Τούρ-
κους, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν ἔτσι νά γίνουν συμπαθεῖς καί νά δείξουν ὅτι τάχα τρέφουν φιλικά αἰσθή-
ματα πρός τό λαό μας.

Μακάρι νά ἦσαν ἁγνές οἱ προθέσεις τους. Ὅμως ἡ Ἱστορία ἔχει καταδείξει ὅτι στούς Τούρκους
σάν ἄλλους Δαναούς (φοβοῦ τούς Δαναούς καί δῶρα φέροντας) πρέπει νά εἴμαστε ἐπιφυλακτικοί
καί κουμπωμένοι. Καί μόνο τό πογκρόμ πού ἐξαπέλυσαν οἱ τοῦρκοι κατά τῶν Ἑλλήνων τῆς Κων-
σταντινουπόλεως καί τῆς Σμύρνης τό 1955 νά ἀναφέρουμε, ἀποδεικνύει τό ἀληθές τοῦ ἰσχυρισμοῦ
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μας.
Δέν ἔχουμε παρακολουθήσει καμιά σκηνή ἀπό τά προβαλλόμενα φίλμς, ἀλλά ἀπό ὅσα λένε

ὅσοι τά παρακολουθοῦν εἶναι φανερό ὅτι ἐξιδανικεύονται οἱ ἥρωές τους καί παρουσιάζεται
μόνο ἡ καλή πλευρά τους.

Ἄς πάρουμε ὡς παράδειγμα τόν Σουλεϋμάν τόν Νομοθέτη, θά ἤθελα νά ἀποφύγω τόν χα-
ρακτηρισμό «Μεγαλοπρεπής» ὅπως συνηθίζεται, γιατί ἡ σκοτεινή του πλευρά δείχνει ὅτι κα-
θόλου μεγαλοπρεπής δέν ἦταν, ἀφοῦ ὑπῆρξε δολοφόνος αἱμοσταγής καί τρομερός παιδοκτό-
νος.

Διαδέχτηκε τόν πατέρα του Σελίμ τόν Α΄, πού γιά τήν σκληροκαρδία του ὀνομάστηκε λέ-
οντας. Στήν ἀρχή πιστεύθηκε ὅτι ἦταν «ἄκακον ἀρνίον», στή συνέχεια ὅμως φάνηκε ἡ λεοντή
πού φοροῦσε. Κατά τό 1553 δολοφόνησε κοντά στή σουλτανική σκηνή στό Ποντοηράκλειο τόν
γυιό του Μουσταφᾶ πασᾶ μαζί μέ τό παιδί του, πού ἀκόμα ἐθήλαζε «μεθ’ ἑνός ἐπιμαζίου τέκνου
του». Τό 1561 στή Τεμπρίζ τῆς Περσίας, ὅπου εἶχε καταφύγει ὁ γυιός του Βογιαζίτ πασᾶς γιά νά
σωθεῖ ἀπό τήν ὀργή τοῦ πατέρα του καί τίς ραδιουργίες τῆς σουλτάνας Ρωξελάνης, τῆς ὁποίας
ὑποχείριος κατέστη ὁ Σουλεϊμάν, δολοφονεῖται μέ τά 4 παιδιά του. Ὁ σάχης πού ἐνήργησε τή δο-
λοφονία ἀμείφθηκε γενναῖα ἀπό τόν δολοφόνο πατέρα του. Ἄλλο παιδί του ὁ Δζιχαγκίρ πέθα-
νε ἀπό λύπη (!) γιά τό φόνο τοῦ ἀδελφοῦ του Μουσταφᾶ.

Θά ἦταν παράξενο, ἀφοῦ δέν λυπήθηκε τά δικά του παιδιά, νά λυπηθεῖ τούς ξένους. Ἔτσι
ἀναφέρονται δύο δολοφονίες του ἀκόμα. Τοῦ μεγάλου Βεζύρη Ἀχμέτ πασᾶ καί ἡ θανάτωση τοῦ
ἐπίσης Μεγάλου βεζύρη καί γαμβροῦ του Ἰμπαχίμη πασᾶ.

Κλείνοντας νά ποῦμε ὅτι ὁ Σουλεϊμάν ὁ Α΄ ἦταν ἱκανός στρατηγός μέ λαμπρά ἐπιτυχία στήν
Εὐρώπη καί τήν Ἀσία, καλός νομοθέτης ἦταν, ἀλλά ἀνθρώπινα αἰσθήματα δέν εἶχε, διεύψευσε
ὅσους στήν ἀρχή τόν θεώρησαν «ἄκακον ἀρνίον», ἀποδείχτηκε σκληρότερος ἀπό τόν πατέρα του
Σελίμ τόν Α΄ τόν λέοντα.

Εὔχομαι αὐτή ἡ σύντομη ἐνημέρωση νά βοηθήσει, ὥστε κάποιοι νά σκεφτοῦν σοβαρότερα τό
πράγμα καί νά σταματήσουν νά βλέπουν τίς προπαγανδιστικές τουρκικές ταινίες, ὅσο δελεαστικές
κι ἄν φαίνονται.

Γ. Στ. Μ.

ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΓΚΙΝΤΕΡ ΓΚΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ἐνῶ τό ἔτος 2012 κόντευε νά τελειώσει, ἡ Ἑλλάδα στήν ἀνηφορική της πορεία στό δρόμο,

πού τῆς χαράχτηκε ἀπό εὐρωπαϊκά οἰκονομικά κέντρα ἀποφάσεων, προκειμένου μέσῳ τῶν μνη-
μονίων, πού ὑπέγραψε, νά ἀποφύγει τήν διαφαινόμενη χρεωκοπία καί νά ἐπιστρέψει στήν ἐπι-
διωκόμενη οἰκονομική ἀνάκαμψη, κινδύνεψε νά ἐκδιωχθεῖ ἀπό τήν Εὐρωζώνη, νά ἐπιστρέψει στή
δραχμή μέ ἀπρόβλεπτες καταστροφικές συνέπειες γιά τό μέλλον της. Σήμερα (25-3-2013), ἡμέρα
τῆς ἐπετείου τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας τοῦ 1821, ἡ Κύπρος μας, πολυβασανισμένη καί μαρ-
τυρική κόρη τῆς Ἑλλάδας, μέ ἀπόφαση τῶν ἴδιων εὐρωπαϊκῶν οἰκονομικῶν κέντρων, ὡς μέλος
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἀρχίζει νά ἀνεβαίνει τόν δικό της Γολγοθᾶ, πού προσδοκᾶται ὅτι θά
τήν ὁδηγήσει στή σωτηρία παρακάμπτοντας τήν ἐπαπειλούμενη δική της χρεωκοπία. Κοινή μοί-
ρα, λοιπόν, ἑνώνει μητέρα καί κόρη.

Στό πρόσφατο παρελθόν δέν ἦταν λίγοι ἐκεῖνοι οἱ ξένοι (εἰδικοί καί ἄσχετοι), πού κινούμε-
νοι ἴσως ἀπό κάποια σύνδρομα αἰσθημάτων μειονεξίας ἀπέναντι στήν Ἑλλάδα, στήν ἱστορία της
καί στήν ἀναμφισβήτητη προσφορά της στή δημιουργία τοῦ οἰκοδομήματος τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πο-
λιτισμοῦ, ἄφησαν νά χυθεῖ μέ μανία ὅλη τους ἡ πικρή χολή πρός ὅ,τι ἑλληνικό μέ ἀφορμή τήν οἰκο-
νομική δυσπραγία, πού ταλανίζει τόν τελευταῖο καιρό τόν τόπο μας.

Ἀλλά ὑπάρχουν, εὐτυχῶς, καί οἱ ἠχηρές φωτεινές πολυσήμαντες καί συμβολικές ἐξαιρέσεις,
πού δέν εἶναι λίγες. Μία ἀπ’ αὐτές εἶναι καί ἡ φωνή τοῦ Γερμανοῦ συγγραφέα Γκίντερ Γκράς, πού
σ’ ἕνα του ποίημα μέ τίτλο «Ἡ Ντροπή τῆς Εὐρώπης» ἀφήνει νά ἀκουστεῖ. Τό ποίημα αὐτό δη-
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μοσιεύτηκε στίς 25 Μαΐου τοῦ 2012 σέ παγκόσμια ἀποκλειστικότητα ταυτόχρονα στήν
ἐφημερίδα «Καθημερινή» καί στή μεγάλης κυκλοφορίας γερμανική ἐφημερίδα «Sued-
deutsche Zeitung» («Ἐφημερίδα τῆς Νότιας Γερμανίας») τοῦ Μονάχου. Ὁ Γκίντερ Γκράς,
κορυφαῖος συγγραφέας, βαθύς μελετητής τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ κόσμου καί κάτο-
χος τοῦ βραβείου Νόμπελ τῆς Λογοτεχνίας τοῦ ἔτους 1999, χρησιμοποιώντας φόρμα
ἀρχαιοελληνικῆς ᾠδῆς, ἀπευθύνεται στήν Εὐρώπη καί τήν προειδοποιεῖ ὅτι κινδυνεύει
μέ πνευματική πενία, ἄν ἀποπέμψει ἀπό τίς ἀγκάλες της τή χώρα, πού τήν δημιούρ-
γησε. Μέ ἀναφορές στήν «Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις» τοῦ Γκαῖτε, στόν μύθο τῆς Ἀντιγό-
νης καί στό ἔργο τοῦ φιλέλληνα Γερμανοῦ λυρικοῦ ποιητῆ Χέλντερλιν ὁ Γκράς δια-
τρέχει τήν ἑλληνική ἱστορία ἀπό τήν ἀρχαιότητα ὥς τήν δικτατορία τῶν συνταγμα-
ταρχῶν. Καί καταλήγει μέ τήν ἀπειλή ὅτι ἡ ἀπληστία τῶν τραπεζῶν, τῶν ἐπιτρόπων
καί τῶν ἐγκαθέτων τους θά προκαλέσει τήν ὀργή τῶν ἴδιων τῶν θεῶν. Δίχως τήν Ἑλλά-
δα ἡ Εὐρώπη θά εἶναι φτωχότερη, μία ἤπειρος φθαρμένη καί στερημένη ἀπό ὁποι-
αδήποτε πνευματικότητα.

Διαβάστε, παρακαλῶ, τό ποίημα τοῦ Γκίντερ Γκράς μεταφρασμένο ἀπό τήν γερ-
μανική στήν ἑλληνική γλώσσα ἀπό τήν Πατρίτσια Ἀδαμοπούλου, ὅπως δημοσιεύθηκε
στήν ἐφημερίδα «Καθημερινή» στίς 25-5-2012.

Ἡ Ντροπή τῆς Εὐρώπης
Στό χάος κοντά, γιατί δέν συμμορφώθηκε στίς ἀγορές∙ κι Ἐσύ
μακριά ἀπό τή Χώρα, πού σοῦ χάρισε τό λίκνο.
Ὅσα Ἐσύ μέ τήν ψυχή ζήτησες καί νόμισες πώς βρῆκες
τώρα θά καταλυθοῦν καί θά ἐκτιμηθοῦν σάν σκουριασμένα παλιοσίδερα.
Σάν ὀφειλέτης διαπομπευμένος καί γυμνός ὑποφέρει
μιά χώρα κι Ἐσύ, ἀντί γιά εὐχαριστῶ, πού τῆς ὀφείλεις, προσφέρεις λόγια κενά.
Καταδικασμένη σέ φτώχεια ἡ Χώρα αὐτή, πού ὁ πλοῦτος της κοσμεῖ: ἡ λεία, πού Ἐσύ
φυλάττεις.
Αὐτοί, πού μέ τή δύναμη τῶν ὅπλων εἶχαν ἐπιτεθεῖ στή Χώρα τήν εὐλογημένη μέ νη-
σιά,
στό στρατιωτικό τους σάκο κουβαλοῦσαν τόν Χέλντερλιν.
Ἐλάχιστα ἀποδεκτή χώρα, ὅμως οἱ πραξικοπηματίες της, κάποτε, ἀπό Ἐσένα ὡς σύμ-
μαχοι ἔγιναν ἀποδεκτοί.
Χώρα χωρίς δικαιώματα, πού ἡ ἰσχυρόγνωμη ἐξουσία ὁλοένα καί περισσότερο τῆς
σφίγγει τό ζωνάρι.
Σ’ Ἐσένα ἀντιστέκεται φορώντας μαῦρα ἡ Ἀντιγόνη καί σ’ ὅλη τή χώρα πένθος ντύ-
νεται ὁ λαός, πού Ἐσένα φιλοξενησε.
Ὅμως ἔξω ἀπό τή Χώρα, τοῦ Κροίσου οἱ ἀκόλουθοι καί οἱ ὅμοιοί του ὅλα ὅσα ἔχουν

τή λάμψη τοῦ χρυσοῦ στοιβάζουν στά δικά σου θησαυροφυλάκια.
Πιές ἐπιτέλους, πιές! κραυγάζουν οἱ ἐγκάθετοι τῶν Ἐπιτρόπων∙ ὅμως

ὁ Σωκράτης μέ ὀργή Σοῦ ἐπιστρέφει τό κύπελλο γεμάτο ὥς ἐπά-
νω. 
Θα καταραστοῦν ἐν χορῷ ὅ,τι εἶναι δικό σου οἱ θεοί, πού τόν
Ὄλυμπό τους ἡ δική σου θέληση ζητάει ν’ ἀπαλλοτριώσει.
Στερημένη ἀπό πνεῦμα ἐσύ θά φθαρεῖς χωρίς τή χώρα,
πού τό πνεῦμα της Ἐσένα, Εὐρώπη, ἐδημιούργησε.

Χ.Ν.Χ
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Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία μέ ἀφορμή τήν ἐπέ-
τειο συμπληρώσεως ἑκατό χρόνων ἀπό τήν ἀπε-
λευθέρωση τῆς πόλης μας ἀπό τή διπλή σκλα-
βιά, στούς Τούρκους καί τούς Βουλγάρους, στίς
29.6.2013, στό πλαίσιο τῶν ἐπετειακῶν ἑορ-
τασμῶν πραγματοποίησε ἐκδήλωση τιμῆς καί
μνήμης μέ κεντρικό πρόσωπο ἀναφορᾶς τόν ἀεί-
μνηστο Μητροπολίτη Σερρῶν Ἀπόστολο Χρι-
στοδούλου (1909-1917).

Ἡ πρώτη ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε
τήν Τετάρτη, 26 Ἰουνίου, στό προαύλιο τοῦ
Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώ-
ρων Σερρῶν, καί ἔλαβαν μέρος οἱ χορωδίες τῆς
Βυζαντινῆς καί τῆς Παραδοσιακῆς Μουσικῆς
τοῦ Μαξιμείου Ἱδρύματος. Τά μουσικά σύνο-
λα τῶν χορωδιῶν παρουσίασαν ἕνα ἁρμονικό

ἀπάνθισμα ὕμνων τῆς Ἐκκλησίας μας καί πα-
ραδοσιακῶν καί πατριωτικῶν τραγουδιῶν
ἀπό τήν πολύτιμη ἐθνική καί πολιτιστική μας
παράδοση. Ἰδιαίτερη καί ξεχωριστή ἦταν ἡ ἀνα-
φορά στόν κορυφαῖο πρωταγωνιστή τῆς πε-
ριόδου ἐκείνης, τό Μητροπολίτη Σερρῶν Ἀπό-
στολο, τοῦ ὁποίου ἔγινε μία περιεκτική σκια-
γράφηση τοῦ ἔργου του καί ἀκούστηκαν ὁρι-
σμένα ἀποσπάσματα ἀπό τό προσωπικό του
ἡμερολόγιο, γιά τήν κρίσιμη ἐκείνη περίοδο. 

Στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης ὁ Σεβασμιώτατος
ἀναφέρθηκε στά συγκλονιστικά γεγονότα πού
διεδραματίσθηκαν κατ’ ἐκεῖνο τό χρόνο στήν
πόλη. Οἱ Βούλγαροι κατακτητές ἄφησαν πίσω
τους μόνο καπνίζοντα ἐρείπια, πόνο καί ἑκα-

τοντάδες νεκρούς. Κλείνοντας ὁ Σεβασμιώτατος
στήν προσλαλιά του ἐξέφρασε τίς θερμές του
εὐχαριστίες πρός τούς συντελεστές τῆς ἐκδή-
λωσης.

Ἀκολούθως τήν Παρασκευή, 28 Ἰουνίου, τό
ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολό-
γος χοροστάτησε στόν Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό
πού τελέσθηκε στόν ἱστορικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγί-
ου Γεωργίου Κρυονερίτη Σερρῶν, ὅπου πρίν
ἀπό 100 χρόνια ἀκριβῶς ἔγινε ἡ ὑποδοχή τοῦ
ἀπελευθερωτῆ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἀπό τούς
ἀειμνήστους πατέρες μας μέ ἐπικεφαλῆς τόν τότε
Μητροπολίτη Σερρῶν Ἀπόστολο Χριστοδού-
λου.

Τό Σάββατο, 29 Ἰουνίου, ἑορτή τῶν Πρω-
τοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου,
ἡμέρα πού συμπληρώθηκαν 100 χρόνια ἀπό τήν
ἀπελευθέρωση τῆς πόλης τῶν Σερρῶν τελέσθηκε
πολυαρχιερατική θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό
Ἁγίων Θεοδώρων. Στή θ. Λειτουργία συλλει-
τούργησαν προσκεκλημένοι τοῦ Σεβ. Ποιμε-
νάρχου μας κ. Θεολόγου, οἱ Σεβ. Μητροπολίτες
Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος, Ἱερισσοῦ,
Ἁγ. Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος καί
ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θεουπόλεως κ.

Ἐπετειακές ἐκδηλώσεις γιά τή συμπλήρωση 100 χρόνων ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς
πόλης τῶν Σερρῶν καί τῆς περιοχῆς της
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Παντελεήμων. Τό θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος.

Ἀμέσως μετά τελέσθηκε ἡ Δοξολογία γιά τήν
ἀπελευθέρωση τῆς πόλης στήν ὁποία ἐκτός τῶν
Σεβ. Μητροπολιτῶν πού συλλειτούργησαν,
ἔλαβε μέρος καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σιδηρο-

κάστρου κ. Μακάριος. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέ-
ρας ἐκφώνησε, ἡ φιλόλογος τοῦ Γ΄ Γυμνασίου
Σερρῶν κ. Ἑλένη Κατσαρίδου.

Μετά τό τέλος τῆς Δοξολογίας πραγματο-
ποιήθηκαν τά ἀποκαλυπτήρια τῆς μαρμάρινης
προτομῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου
Σερρῶν Ἀποστόλου (Χριστοδούλου) στό προ-
αύλιο τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ
Ἁγίων Θεοδώρων. Προηγούμενως ὁ Σεβ. Ποι-
μενάρχης μας ἀναφέρθηκε στήν προσωπικότη-
τα καί τό ἀπαράμιλλο θρησκευτικό καί ἐθνικό
ἔργο τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Ἀποστόλου.
Ἀκολούθησαν τά ἀπολυπτήρια τῆς προτομῆς
τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου ἀπό τό Σεβ. Μη-
τροπολίτη μας κ. Θεολόγο, τόν   Ὑπουργό Μα-
κεδονίας - Θράκης κ. Θεόδωρο Καράογλου καί

τόν Ἀρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. Στρατηγό κ. Μιχαήλ Κω-
σταράκο. Μετά τελέσθηκε ἐπιμνημόσυνη δέη-
ση ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀνα-
παύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπο-
λίτου Ἀποστόλου. 

Τούς ἐφετινούς λαμπρούς ἑορτασμούς τῆς
πόλης τῶν Σερρῶν λάμπρυναν μέ τήν παρουσία
τους, ἐκτός ἀπό τούς προαναφερθέντες Σεβ. Μη-
τροπολίτες, ὁ Ὑπουργός Μακεδονίας - Θράκης
κ. Θεόδωρος Καράογλου, ὁ Ἀρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α.
κ. Μιχαήλ Κωσταράκος, ὁ Ἀρχηγός τοῦ Γ΄ Σώ-
ματος Στρατοῦ, ὁ Ταξίαρχος Δ/τής τῆς Χ Τα-
ξιαρχίας, ὁ Περιφερειάρχης Κεντρικῆς Μακε-
δονίας κ. Ἀπόστολος Τζιτζικώστας, ὁ Ἀντιπε-
ριφερειάρχης Σερρῶν, ὁ Δήμαρχος Σερρῶν,
καί ὅλες οἱ ἀρχές τῆς πόλης καί πλῆθος λαοῦ.
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Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, 
Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ, 
Ἐνδοξώτατε Στρατηγέ, Ἀρχηγέ Γ.Ε.ΕΘ.Α.,
Ἐντιμότατοι κ. Βουλευτές, 
Ἀξιότιμε κ. Περιφερειάρχα Κεντρ. Μακεδονίας,
Ἀξιότιμε κ. Δήμαρχε,  
Διακεκριμένοι λοιποί ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν
ἀρχῶν,
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 

Ὁ Μακεδονικός Ἀγῶνας ὑπῆρξε μία ἀπό τίς
σημαντικότερες καί ἡρωϊκότερες ἐξάρσεις τοῦ
Ἑλληνισμοῦ κατά τά τέλη τοῦ 19ου καί τίς ἀρχές
τοῦ 20οῦ αἰῶνος. Οἱ πατέρες μας, οἱ ἔνδοξοι Μα-
κεδο νομάχοι, ἀγωνίσθησαν ἤδη ἀπό τό 1821, μέ
κορυφαῖο τότε ἀρχηγέτη τόν συντοπίτη μας
Ἀρχιστράτηγο Ἐμμανουήλ Παπᾶ, γιά τό ὑπερμέ -
γιστο ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας. Καθώς ἐφέτος συμ-
πληρώνονται ἑκατό χρόνια ἀπό τήν ἀπελευθέρω -
ση τῆς πόλεως καί τῆς περιοχῆς μας ἀπό τήν
διπλή σκληρή σκλαβιά, πρωτίστως στούς Τούρ-
κους γιά 530 χρόνια καί ἀργότερα στούς Βουλ-
γάρους, κλίνουμε νοερῶς μέ εὐλά βεια καί σεβα-
σμό τό γόνυ τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματός μας
ἐνώπιον τοῦ μαρτυρίου καί τῆς θυσί ας τῶν
ἡρωϊκῶν ἀγωνιστῶν, ἀνδρῶν καί γυναικῶν,
νέων καί γερόντων, κληρικῶν καί λαϊκῶν, πού
βασανί σθη καν, διώχθηκαν καί θυσι άστηκαν γιά
τήν ἐλευθερία τῆς ἑλληνι κωτάτης Μακεδονίας
μας, καταθέ τοντας τήν εὐγνωμοσύνη καί τόν σε-

βασμό μας στήν μνήμη των. Ἡ λαμ πρή αὐτή ἐπέ-
τειος μᾶς δίνει ἐπίσης τήν ἀφορμή νά ἐμβαθύ-
νουμε μέ γόνι μο τρόπο στά γεγονότα καί κυρίως
νά διδαχθοῦμε ἀπό αὐτά. Ἡ ἀναγνώ ριση, ἡ
ἔκφραση καί ἡ ἀπονομή τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης
πρός ὅλους ἐκεί νους οἱ ὁποῖοι, στίς κρίσιμες στιγ-
μές τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου, ἐπετέλεσαν μέ συναί-
σθηση ὑψηλῆς εὐθύνης καί ἀπαράμιλλο ἡρωϊ-
σμό τό χρέος τους πρός τήν Πατρίδα, ἀποτελεῖ
ἐπιβεβλημένο καθῆκον ὅλων μας, πού σήμε ρα
ἀπο λαμβάνουμε τό μέγα ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας,
χάρη στίς ἰδικές τους θυσίες. Ἕνας ἀπό τούς κο-
ρυφαίους πρωταγωνιστές αὐ τοῦ τοῦ ἔπους, στόν
ὁποῖον ὀφείλεται ἰδιαίτερη τιμή καί εὐγνωμοσύ -
νη, γιά ὅσα ὑπέρ τῆς πί στεως καί τῆς πατρίδος
ἔπραξε, εἶναι καί ὁ ἀείμνηστος προκά τοχός μας,
Μητροπολί της Σερρῶν Ἀπόστολος Χρι στοδού-
λου (1909 - 1917), πού ὡς ὁ κορυφαῖος τοῦ
ἀγῶνος ἀλλά τῆς ὀδύνης καί τῆς με γάλης θλίψεως
τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, παρέμεινε ὡς τό τέλος ὁ
καλός ποιμένας, κοντά στό βασανισμέ νο ποίμνιο
τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Σερρῶν Ἀπόστολος
Χριστοδούλου, γεννήθηκε στό χωριό Ἅγιοι Θεό-
δωροι τῆς Ἴμβρου τό 1856. Ὁλοκλή ρωσε τίς
ἐγκύκλιες σπουδές στήν πατρίδα του καί, ὑπό
τήν ἐγγύηση τοῦ Μητροπολίτου Ἴμβρου Νικη-
φόρου, ἔγινε δεκτός στή Θεολογι κή Σχολή τῆς
Χάλκης τό 1874. Μετά τήν φοίτησή του στή

Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου
κατά τά ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σερρῶν

Ἀποστόλου Χριστοδούλου
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Σχολή, ὅπου διακρίθηκε γιά τήν φιλοπονία καί
σεμνότητά του, τό 1881 χει ροτονήθηκε διάκο-
νος. Ἐπί ἕνα ἔτος ἐδίδαξε τά θρησκευτικά μαθή-
μα τα στό Ζάππειο Παρθεναγωγεῖο. Τό 1882
ἐσπούδασε στή Θεολογική Ἀκαδημία τοῦ Κιέβου
καί μετά τήν εὐδόκιμη ἀποφοίτησή του ἔγινε κα-
θηγητής στήν περιώνυμο Σχολή τῆς Χάλκης, τῆς
ὁποίας τήν διεύθυνση ἀνέλαβε τό 1899. Ἡ Με-
γάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἐκτιμήσασα τό σύ-
νολο τῆς προσφορᾶς του, τό 1901 τόν ἐξέλεξε
Μητροπολίτη Σταυρουπόλεως καί τό 1906 τόν
προήγαγε σέ Μητροπολίτη Βεροίας. Στίς 28
Αὐγού στου τοῦ 1909 ἀνῆλθε μέ κανονικές ψή-
φους στόν Μητροπολιτικό θρόνο τῶν Σερρῶν,
διαδεχόμενος τόν ἐν ἀκμῇ ἡλικίας ἀδοκήτως θα-
νόντα, Μητροπολίτη Ἀθανάσιο Πιπέρα. 

Ὁ ἀείμνηστος Ποιμενάρχης ὀργάνωσε κατ’
ἐκεῖνες τίς δραμα τικές ὥρες τοῦ Ἰουνίου τοῦ 1913
τήν ἄμυνα τῆς πόλεως, προστατεύο ντας ὡς φι-
λόστοργος πατέρας τούς Ἕλληνες ἀλλά καί τούς
Τούρκους πολίτες τῶν Σερρῶν ἀπό τίς ἄγριες
ἐπιθέσεις τῶν Βουλγάρων. Μέ ἀπαράμιλλη τόλμη
προσεπάθησε νά ἀποτρέψει τήν καταστροφή τῆς
πόλεως ἀπευθυνόμενος ἐγκαίρως στίς βραδέως
δυστυχῶς προελαύνουσες Ἑλληνικές δυνάμεις
καί ἐθρήνησε ὡς ἄλλος Ἱερεμίας στά ἐρείπια τῆς
ἀγαπημένης του πόλεως, ἀνάμεσα στά ὁποῖα πε-
ριλαμβανόταν ὁ περικαλλέστατος παλαιός Μη-
τροπολιτικός Να ός τῶν Ἁγίων Θεοδώ ρων καί
ἄλλες 18 ἐκκλησίες, καί τέλος ὑπε δέχθη ὡς ἐπι-
κεφαλῆς τῆς πό λεως, τόν ἔνδοξο καί ἐλευ θερωτή
Ἑλληνικό στρατό μετά ἀπό 530 χρόνια ἀπαρά-
κλητης σκλα βιᾶς στούς Τούρκους καί ὁλιγόμηνης
κατοχῆς στούς Βουλγάρους. 

Λίγα χρόνια ὅμως μετά καί πάλι ἡ πόλη μας
ἀναστατώνεται ὅταν τά τύμπανα τοῦ Α΄ Παγ-
κοσμίου Πολέμου ἠχοῦν. Οἱ πυρπολητές τῶν
Σερρῶν στίς 29 Αὐγούστου τοῦ 1916 ξαναγυρί-
ζουν. Εἶναι τό ἴδιο σκληροί καί ἀπάνθρωποι,
ὅπως καί στήν πρώτη περίοδο τῆς κατοχῆς τους.
Ὁ Μητροπο λίτης περιορίσθηκε φρουρούμενος
στήν ἕδρα τῆς ἐπισκοπῆς του καί δέν τοῦ ἐπε-
τρέπετο ἡ ἔξοδος στήν ἐπαρχία. Ἡ ἀντικειμενική
ἀδυναμία του νά βοηθήσει τούς χριστιανούς του,
μαραζώνει τήν ψυχή του καί στίς 14 Ἰανουα-
ρίου τοῦ 1917 ὁ σεπτός Ποιμενάρχης τῶν Σερρῶν
παρέδωσε τήν ψυχή του στά χέρια τοῦ Πλα-
στουργοῦ του.  

Ὁ Μητροπολίτης Ἀπόστολος Χριστοδούλου

ὅλα αὐτά τά χρό νια πού ἐποίμανε την περίβλε-
πτο Μητρόπολη τῶν Σερρῶν ἦταν, μέ ὅλο τό
σθένος τῆς ψυχῆς του, ὁ στοργικός ποιμένας, ὁ
φρυκτωρός τῶν ἰδανικῶν τοῦ Γένους μας, ὁ
ἄγρυπνος φρουρός τῶν δικαίων τοῦ Σερραϊκοῦ
λαοῦ τά χρόνια τῆς μεγάλης του δοκιμασίας.
Ἀναθεωρώ ντας κανείς τήν ἔκβαση τῆς ἀνα-
στροφῆς καί τῆς προσφορᾶς τοῦ ἀοι δίμου Μη-
τροπολίτου Ἀποστόλου στά πέτρινα ἐκεῖνα χρό-
νια, μπο ροῦμε νά διακρίνου με εὐχερῶς τό
μεγαλεῖο, τό πνευματικό, ἠθικό καί ἐθνικό εὗρος
τοῦ ἀνδρός, στόν ὁποῖο ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐπε-
φύ λαξε τήν μεγάλη εὐλογία νά ὑποδεχθεῖ ὡς ἐπι-
κεφαλῆς ὁλοκλήρου τοῦ Σερραϊκοῦ λαοῦ, τήν
29η Ἰουνίου 1913, τόν ἐλευθερωτή, ἔνδοξο Ἑλλη-
νικό Στρατό πού προήλαυνε νικητής, δυστυχῶς
ὅμως μέσα στά καπνί ζοντα ἐρείπια τῆς πυρι-
καύστου μαρτυρικῆς καί ἑλληνικωτά της αὐτῆς
πόλεως. Ἡ Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν καί ἡ πόλις
κατά λόγον δικαιοσύνης ὀφείλει αἰώνια εὐγνω-
μοσύνη στόν μεγάλο αὐτόν Ἱε ράρχη, τοῦ ὁποίου
ἡ προτομή, ἔργο τῆς φιλοκάλου σμίλης τῆς Σερ-
ραίας γλύπ τριας κ. Μαρίας Χαλβατζῆ, θά κο-
σμεῖ ἐφεξῆς τόν περί βλεπτο αὐτό Βυζαντινό Ναό
τῶν Θείων Θεοδώρων καί θά ὑπενθυμί ζει σέ
ὅλους μας τό χρέος μας πρός τήν Ἐκκλησία καί
τήν πατρίδα.    

Ἀγαπητοί μου, 
Ὁ Ἑλληνικός λαός στήν ἱστορική του πορεία

ἔχει γνωρίσει πολλούς κατακτητές, ἔχει ἀποκτή-
σει συνείδηση τί θά πεῖ σκλαβιά καί ἔχει χύσει
πολύ αἷμα γιά τήν πολυπόθητη κάθε φορά ἐλευ-
θερία του. Ἔτσι γνωρίζει τή μεγάλη σημασία
καί ἀξία τῆς εἰρηνικῆς καί ἐλεύθερης ζωῆς. Ἡ πί-
στις μας στήν πρόνοια τοῦ ἁγίου Θεοῦ καί στά
προτερήματα τοῦ Γένους μας, ἡ προσεκτική με-
λέτη καί ὁ σεβασμός τῆς ἱστορίας μας, ἡ ἐπα γρύ-
πνηση, ἡ ἐθνική μας ἑνότητα καί ὁμοψυχία, ἡ
ἐργώδης προσπά θειά μας, ἀποτελοῦν καί σήμε ρα
τά πιό ἀποτελεσματικά ὅπλα, γιά τήν ἀντιμετώ-
πιση τῶν ποικί λων ἐθνικῶν, κοινωνικῶν καί
πνευματι κῶν προκλήσεων καί κρίσεων τῆς σύγ-
χρονης ἐποχῆς. 

Τοῦ ἀοιδίμου καί γενναιόφρονος Ποιμενάρ-
χου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,
αἰωνία ἡ μνήμη. 

†ὁ Σ.Ν.Θ
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Κατά παλαιά παράδοση κάθε Σάββατο
εἶναι ἀφιερωμένο στούς κεκοιμημένους, κα-
θόσον τήν ἡμέρα αὐτή ὁ Θεός κατέπαυσε ἀπό
τοῦ ἔργου τῆς δημιουργίας1, ἀλλά καί ὁ Χρι-
στός, τό ὑπερευλογημένον Σάββατον «ἐν
τάφῳ σαββατίζει, καινόν ἡμῖν παρέχων σαβ-
βατισμόν»2. Αὐτή δηλαδή τήν τῆς ἀναπαύσεως
ἡμέρα «κατέπαυσεν ἀπό πάντων τῶν ἔργων
αὐτοῦ ὁ μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ, διά τῆς
κατά θάνατον οἰκονομίας, τῇ σαρκί σαββα-
τίσας∙ καί εἰς ὅ ἦν πάλιν ἐπανελθών, διά τῆς
ἀναστάσεως, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωήν τήν
αἰώνιον»3. Εὐχαριστία τῆς δημιουργίας, κατά
τόν ἅγιο Συμεών Θεσσαλονίκης, τό Σάββατο,
καί ἡ Κυριακή ὑπόμνημα τῆς ἀναστάσεως· «Ὅ
καί πιστουμένη ἡ Ἐκκλησία ἐν ἑκάστῳ Σαβ-
βάτῳ τά ὑπέρ τῶν ἐν πίστει κεκοιμημένων
ἐνεργεῖ»4.

α). Στό πλαίσιο   ἀκριβῶς τῆς ὡς ἄνω πα-
ράδοσης ἡ Ἐκκλησία ἐξαίρει καθ’ ὅλο τό λει-
τουργικό ἔτος δύο Σάββατα τά ὁποῖα ἀφιε-
ρώνει στήν κοινή μνήμη ὅλων τῶν κεκοιμη-
μένων5. Πρόκειται γιά τό Σάββατο πρό τῆς
Ἀπόκρεω κατά τό ὁποῖο «μνήμην ἐπιτε-
λοῦμεν τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων, ὀρθο-
δόξων χριστιανῶν, πατέρων καί ἀδελφῶν
ἡμῶν», καί γιά τό Σάββατο πρίν ἀπό τήν Πεν-
τηκοστή κατά τό ὁποῖο  «μνήμην ἐπιτελοῦμεν
πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς
ἐπ’ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου»6. Αὐτή
ἡ συνήθεια τῆς Ἐκκλησίας, μαρτυρεῖται καί
ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τόν ἅγιο Θεόδωρο τό

Στουδίτη ὁ ὁποῖος χαρακτηριστικά σημειώνει
ὅτι τό Σάββατο τῆς Πεντηκοστῆς «εἰς τό
ἐξαποστειλάριον ψάλλομεν "ἡ μνήμη τῶν κε-
κοιμημένων, Κύριε" καί τοῦτο ψάλλοντες
κατερχόμεθα εἰς τούς τάφους τῶν ἀδελφῶν,
κἀκεῖ ἱστάμενοι ψάλλομεν τά τῆς ἡμέρας στι-
χηρά∙ καί ἀπολύει ὁ ὄρθρος∙ τοῦτο δέ
ποιοῦμεν καί τῷ Σαββάτῳ τῆς Ἀπόκρεω»7.
Ἀνάλογη πληροφορία καί μαρτυρία ἔχουμε
καί ἀπό τόν ἅγιο Ἀθανάσιο τόν Πάριο, ὁ
ὁποῖος ἐκφράζοντας τίς θέσεις τῶν φιλοκα-
λικῶν πατέρων τοῦ κολλυβαδικοῦ κινήματος
κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, γρά-
φει ὅτι «κατά πᾶν Σάββατον ὑπέρ πάσης
ψυχῆς ἡ πάντων μήτηρ ἁγία Ἐκκλησία δέεται
καί ἐξαιρέτως τό Σάββατον τῆς Ἀπόκρεω καί
τῆς Πεντηκοστῆς»8.

β). Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τό θέμα μας
παρουσιάζει ἡ ὅλη Ἀκολουθία τοῦ Σαββάτου
πρό τῆς Πεντηκοστῆς, ἡ ὁποία κατά τόν κα-
λύτερο τρόπο αἰτιολογεῖ τό χαρακτῆρα του
ὡς ψυχοσάββατον.

Ἡ ἀκολουθία αὐτή ἔχει σαφή ἀναφορά
στό θάνατο καί τήν ἀνάσταση τῶν κεκοιμη-
μένων μέ δάνεια μάλιστα ἀπό τή γνωστή νε-
κρώσιμη - ἐπιμνημόσυνη Ἀκολουθία. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα εἶναι τό· «θρηνῶ καί
ὀδύρομαι, ὅταν ἐννοήσω τόν θάνατον...»,
νεκρώσιμο ἰδιόμελο, ποίημα Ἰωάννου Δα-
μασκηνοῦ, πού ψάλλεται ὡς δοξαστικό τοῦ
Ἑσπερινοῦ τήν Παρασκευή Ἑσπέρας, πρό τοῦ
ψυχοσαββάτου. Δεύτερο παράδειγμα, εἶναι τό

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

Τό ψυχοσάββατο
πρό τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς

Τοῦ Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ
Ἀναπλ. Καθηγητή Λειτουργικῆς

Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
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νεκρώσιμο ἰδιόμελο· «ὡς ἄνθος μαραίνεται,
καί ὡς ὄναρ παρέρχεται...» πού ψάλλεται ὡς
δοξαστικό τῶν Αἴνων  τοῦ Ὄρθρου τοῦ ψυ-
χοσαββάτου. Τρίτο παράδειγμα πού ψάλλε-
ται κατά τήν Ἀκολουθία τῆς Παννυχίδος, Πα-
ρασκευή πρός Σάββατο, μετά τόν Ἑσπερινό.

Στά τροπάρια τοῦ Ἑσπερινοῦ, τήν παρα-
μονή τοῦ ψυχοσαββάτου, γίνεται ἀναφορά
τόσο στό ἑορτολογικό περιεχόμενο αὐτῆς τῆς
ἡμέρας, ὅσο καί στήν ἐν Χριστῷ λύτρωση, ζωή
καί ἀνάσταση τῶν κεκοιμημένων καθόσον
«οὐκέτι ὁ θάνατος κυριεύει τῶν θανόντων
εὐσεβῶς»9. Αυτούς λοιπόν, πού ἔζησαν
εὐσεβῶς, «τούς ἐξ Ἀδάμ μέχρι σήμερον»10, τιμᾶ
ἡ Ἐκκλησία καί εὔχεται «ἐν ὥρᾳ τῆς κρίσε-
ως ἀπολογίαν ἀγαθήν δοῦναι αὐτῷ τῷ Θεῷ
ἡμῶν, τῷ πᾶσαν κρίνοντι τήν γῆν, τῆς δεξιᾶς
αὐτοῦ παρουσιάσεως τυχόντας ἐν χαρᾷ, ἐν με-
ρίδι δικαίων, καί ἐν ἁγίων κλήρῳ φωτεινῷ,
καί ἀξίους γενέσθαι τῆς οὐρανίου βασιλείας
αὐτοῦ»11. 

Ἡ Παννυχίδα (Ἀκολουθία Μνημοσύνου)
πού ἀκολουθεῖ διασώζει τό παλαιόν ἔθος τῆς
νεκρωσίμου Παννυχίδος, ὅπως διαμορφώθηκε
ἀπό τό 13ο αἰ.12 καί τό περιεχόμενό της, ἀπαρ-
τίζεται ἀπό τόν 90ο ψαλμό· «Ὁ κατοικῶν ἐν
βοηθείᾳ τοῦ ὑψίστου...», τά Ἀλληλούϊα, τά
τροπάρια «Ὁ βάθει σοφίας...» καί «Σέ τεῖχος
καί λιμένα ἔχομεν...», τά νεκρώσιμα εὐλογη-
τάρια, τόν Ν΄ ψαλμό, τό νεκρώσιμο Κανόνα,
ποίημα Θεοφάνους, «Ἐν οὐρανίοις θαλά-
μοις διηνεκῶς...», τρισάγιο, τά τροπάρια «Ὁ
βάθει σοφίας...» καί «Σέ καί τεῖχος καί λιμέ-
να ἔχομεν...», καί Ἀπόλυση13.

Ὁ Ὄρθρος ἐπίσης τοῦ ἐν λόγῳ ψυχοσαβ-
βάτου ἀφοῦ στά πρῶτα μαρτυρικά καθίσματα
ἀναφέρεται στόν ἀθλητικό ἀγώνα καί τά βρα-
βεῖα τῆς νίκης τῶν μαρτύρων καί τῶν ἁγίων,
στή συνέχεια τόσο στόν Κανόνα, ὅσο καί τά
ἄλλα τροπάρια μνημονεύει τίς ψυχές τῶν
ἀνθρώπων καί εὔχεται γιά τήν ἀνάπαυσή των·
«Τούς ἐν πίστει θανέντας χριστιανούς, πα-
τέρας προπάτορας, πάππους δέ καί προ-

πάππους τε, ἀδελφούς καί φίλους, πλουσίους
καί πένητας, βασιλεῖς καί ἄρχοντας, ὁμοῦ καί
μονάζοντας, ὅπου καί δικαίων καί ἁγίων σου
πλήθη, ἁπάντων ἡ οἴκησις, δυσωποῦμεν ἀνά-
παυσιν, ὡς Θεός εὐδιάλλακτος»14. Στά τρο-
πάρια  δέ τῶν Αἴνων γίνεται λόγος γιά τό φο-
βερό τέλος τοῦ θανάτου15, τήν ἀπάτη τοῦ κό-
σμου16 στόν  ὁποῖον «ὡς ὄναρ τῶν ἀνθρώπων
παροδεύει ὁ βίος»17, τήν ἐλπίδα τῆς ἀναστά-
σεως18 καί τήν ἐπιστροφή τῶν δικαίων ψυχῶν
«εἰς τά σκηνώματα τά ἀγαπητά καί ποθού-
μενα»19.

γ). Ἀφοῦ εἴδαμε τό ἱστορικό καί θεολογικό
πλαίσιο διαμόρφωσης τοῦ πρό τῆς Πεντη-
κοστῆς ψυχοσαββάτου, ἀλλά καί τό ὑμνο-
γραφικό περιεχόμενο τοῦ ἑορτολογικοῦ
αὐτοῦ γεγονότος, μποροῦμε στή συνέχεια νά
ἀναδείξουμε πῶς καί γιατί συνδέεται μέ τήν
ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς ἡ κοινή μνήμη ὅλων
τῶν ἀπ’ αἰῶνος καί μετά πίστεως ζησάντων
νεκρῶν.

Ἡ Πεντηκοστή δέν εἶναι τυχαία ἑορτή. Πα-
ρελήφθη μέν ἀπό τούς Ἑβραίους, ἀλλά
ἀποκτᾶ ἐντελῶς διαφορετικό περιεχόμενο κα-
θόσον ἀναδεικνύεται «ἐπαγγελίας συμπλή-
ρωσις καί προθεσμίας∙ ἐν ταύτῃ γάρ τό πῦρ,
τοῦ Παρακλήτου εὐθύς κατέβη ἐπί γῆς,
ὥσπερ ἐν εἴδει γλωσσῶν, καί μαθητάς ἐφώ-
τισε καί τούτους οὐρανομύστας ἀνέδειξε»20.
Ἡ παντέλεια αὐτή, ἐσχάτη, μεγάλη καί σω-
τήρια ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς κατανοεῖται ὡς
ἀνακεφαλαίωση τοῦ προαιωνίου σχεδίου
τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων καί
τοῦ κόσμου. Ἐκπληρώνεται ἡ ὑπόσχεσή Του
γιά τήν ἀποστολή τοῦ Παρακλήτου στόν κό-
σμο21 ὡς φῶς, ἐλπίδα καί ζωή, χορηγῶν τά
πάντα καί συγκροτῶν «τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλη-
σίας»22. Ἀποκαλύπτεται ὅλη ἡ παναγία Τριά-
δα κατά τή γενέθλιο αὐτή ἡμέρα τῆς Ἐκκλη-
σίας, προδιαγράφεται ἡ ἑνότητα τοῦ σώμα-
τος τῶν πιστῶν καί μέ τήν ἐκ τοῦ Πνεύματος
παραμυθία ἀναπτερώνεται ἡ ἐλπίδα στίς
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ψυχές τῶν ἀνθρώπων23.
Ἡ Πεντηκοστή πράγματι ἐγκαινιάζει μία

νέα ἀνθρωπότητα24, μία νέα ἀρχή γιά τόν
ἄνθρωπο καί τόν κόσμο, τήν ἀπαρχή τῆς
«ὀγδόης ἡμέρας». Μετά τό Πάσχα, γράφει ὁ
Εὐσέβιος Καισαρείας, «τήν Πεντηκοστήν ἐν
ἑβδομάσιν ἑπτά τελείες ἑορτάζομεν... ὑπερα-
κοντίσας τάς ἑπτά ἑβδομάδας μονάδι τῇ
μετά ταῦτα ὑστάτῃ τήν πανέορτον ἡμέραν τῆς
τοῦ Χριστοῦ ἀναλήψεως ἐπισφραγίζεται.
Εἰκότως ἄρα ἐν ταῖς τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς
ἡμέραις τήν μέλλουσαν ἀνάπαυσιν διαγρά-
φοντες, τάς ψυχάς γανύμεθα...»25. Ἡ χαρά τῶν
ψυχῶν στήν ὁποίαν ἀναφέρεται ὁ Εὐσέβιος,
ὀφείλεται ἀσφαλῶς στό γεγονός ὅτι ἡ Πεν-
τηκοστή ὡς τύπος τῆς αἰωνιότητος, ὡς ἀνα-
φορά στήν ἄπαυση, κατά τό Μ. Βασίλειο, ἡμέ-
ρα, τήν ἀνέσπερον καί ἀδιάδοχον26, παιδα-
γωγεῖ τούς πιστούς πρός τήν ἀνάσταση.
Κατά τήν ἑορτή αὐτή «τῆς δ’ ἐλπιζομένης ἐν
οὐρανοῖς ἀναπαύσεως τήν εἰκόνα φέρειν δι-
δασκόμεθα»27.

Ὁ ἐσχατολογικός χαρακτήρας τῆς ἑορτῆς
τῆς Πεντηκοστῆς καί ἡ ἐλπίδα τῆς ἀναστά-
σεως πού καλλιεργεῖται μέσα ἀπό αὐτήν
φαίνεται ἰδιαίτερα καί στίς εὐχές τῆς Γονυ-
κλισίας πού γίνεται κατά τόν Ἑσπερινό ἀνή-
μερα τῆς Ἑορτῆς. Οἱ εὐχές αὐτές πού εἶναι πα-
λαιότατες, ἀποδιδόμενες στό Μ. Βασίλειο28,
ἔχουν ἰλαστήριο χαρακτήρα καί ἰδιαιτέρως ἡ
τρίτη ἀναφέρεται στήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.
Ὁ Χριστός διέρρηξε, σύμφωνα μέ τήν εὐχή
αὐτή, τά κλεῖθρα τοῦ Ἅδου, εἶναι «ὁ τά πα-
ρόντα χρησίμως οἰκονομῶν καί τά μέλλοντα
λυσιτελῶς διοικῶν∙ ὁ τούς θανάτου κέντρω
πληγέντας, ἀναστάσεως ἐλπίσι ζωογονῶν».
Γι’ αὐτό καί τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, τήν
ἑορτή τῆς ἐλπίδος καί τῆς ἀφέσεως, δεόμεθα
στόν ἀρχηγό τῆς ἀναστάσεως τά ἑξῆς· «Δέξαι
οὖν, Δέσποτα, δεήσεις καί ἱκεσίας ἡμετέρας
καί ἀνάπαυσον πάντας τούς πατέρας ἑκάστου
καί μητέρας, καί ἀδελφούς καί ἀδελφάς καί
τέκνα καί εἴ τι ἄλλο ὁμογενές καί ὁμόφυλον

καί πάσας τάς προαναπαυσαμένας ψυχάς ἐπ’
ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου καί κατά-
ταξον τά πνεύματα αὐτῶν καί τά ὀνόματα ἐν
βίβλῳ ζωῆς, ἐν κόλποις, Ἀβραάμ, Ἰσαάκ καί
Ἰακώβ, ἐν χώρᾳ ζώντων, εἰς βασιλείαν
οὐρανῶν, ἐν παραδείσῳ τρυφῆς».

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Γέν. 2,2.
2. Τροπάριο τῶν Αἴνων Ὄρθρου τοῦ Μ.

Σαββάτου.
3. Δοξαστικό τῶν Αἴνων Ὄρθρου τοῦ Μ.

Σαββάτου.
4. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Διάλο-

γος..., Κ΄, PG 155, 101B. Γενικότερα γιά τό
Σάββατο ὡς ἡμέρα τῶν κεκοιμημένων καί τε-
λέσεως τῶν μνημοσύνων βλ. Ν. ΣΚΡΕΤΤΑ
(Ἀρχιμ.), Ἡ θεία Εὐχαριστία καί τά προνό-
μια τῆς Κυριακῆς κατά τή διδασκαλία τῶν
Κολλυβάδων [Σειρά: Κανονικά καί Λειτουρ-
γικά 7], ἐκδ. «Μυγδονία», Θεσσαλονίκη 2008,
σσ. 492-599.

5. Ι. Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, «Τά ἱερά μνημό-
συνα», ἐν Τελετουργικά Θέματα, τόμ. Γ΄
[Σειρά «Λογική Λατρεία» 16], Ἀθήνα 2007, σ.
35.

6. Βλ. Γ. ΡΗΓΑ (Οἰκονόμου), Τυπικόν
[Λειτουργικά Βλατάδων, 1] ἐπιμελείᾳ Ι. Μ.
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ - ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΚΡΕΤΤΑ,
Θεσσαλονίκη 1994, σσ. 737-740.

7. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ, Ὑποτύπω-
σις καταστάσεως τῆς μονῆς τῶν Στουδίου, PG
99, 1708 ΑΒ. Βλ. καί Ν. ΣΚΡΕΤΤΑ (Ἀρχιμ.),
ὅ.π., σ. 565.

8. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΙΟΥ,  Φραγγέλιον,
Χφ Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελιστρίας Σκιάθου, ὑπ’
ἀριθμ. 43, σσ. 140-141. 

9. Τρίτο τροπάριο Ἑσπερινοῦ τοῦ ψυχο-
σαββάτου.

10. Τρίτο τροπάριο Ἑσπερινοῦ τοῦ ψυ-
χοσαββάτου.



34 Ὁ Ἅγιος Νικήτας, τεῦχος 248, Μάϊος - Ἰούνιος 2013

11. Πρῶτο τροπάριο Ἑσπερινοῦ τοῦ ψυ-
χοσαββάτου.

12. Βλ. Γ. ΑΝΔΡΕΟΥ, «Ἡ νεκρώσιμος
παννυχίδα στό Τυπικό Paris gr.  402 τῆς
Μονῆς Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στό Κον-
τζουβέντη τῆς Κύπρου (ιγ΄ αἰώνας)», ἐν Γη-
θόσυνον Σέβασμα. Ἀντίδωρον τιμῆς καί μνή-
μης εἰς τόν μακαριστόν καθηγητήν τῆς Λει-
τουργικῆς Ἰωάννην Μ. Φουντούλην († 2007),
τόμος Α΄, Ἐκδοτικός οἶκος Ἀδελφῶν Κυρια-
κίδη, Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 205-231.

13. Ι.Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, «Ἀκολουθία τοῦ
Μνημοσύνου», ἐν Κείμενα Λειτουργικῆς,
τεῦχος Β΄, Θέματα Εὐχολογίου, Θεσσαλονί-
κη ἄ.ἔ., σσ. 397-448.

14. Κάθισμα μετά τήν τρίτη ὠδή τοῦ Κα-
νόνα τῆς Ἑορτῆς.

15. Πρῶτο τροπάριο τῶν Αἴνων.
16. Δεύτερο τροπάριο τῶν Αἴνων.
17. Τρίτο τροπάριο τῶν Αἴνων.
18. Τέταρτο τροπάριο τῶν Αἴνων.
19. Πρῶτο τροπάριο τῶν ἀποστίχων τῶν

Αἴνων.
20, Κάθισμα τοῦ Ὄρθρου μετά τήν πρώ-

τη στιχολογία.
21. Ἰω. 14, 16-20· 15, 23-26· 16, 7-16. Πράξ.

1, 4-8.

22. Τρίτο στιχηρό τροπάριο Ἑσπερινοῦ τῆς
Ἑορτῆς.

23. Βλ. τόν οἶκο μετά τήν ἕκτη ὠδή τοῦ κα-
νόνα τῆς Ἑορτῆς.

24. Β. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ, Ἡ Πεντηκοστή
(Πρ. 2, 1-13), Θεσ/νίκη 1979, σσ. 319-322.

25. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Περί τῆς
τοῦ Πάσχα Ἑορτῆς, ε΄, ΒΕΠΕΣ 24 (1960) 87
(35)-88(5).

26. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Περί Ἁγίου
Πνεύματος κζ΄, 66, PG 32, 192 ABC. Βλ. καί
Γ.Ν. ΦΙΛΙΑ, Ἡ ἔννοια τῆς «ὀγδόης ἡμέρας»
στή Λατρεία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας,
ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 2001, σσ. 244-245, Μ.Α.
ΣΙΩΤΟΥ, «Ἡ Θεολογία τῆς Πεντηκοστῆς», ἐν
Συμπόσιον Πνευματικόν ἐπί χρυσῷ Ἰωβηλαίῳ
Ἱερωσύνης τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν Νι-
κοδήμου 1939-1989, Ἀθῆναι 1989, σσ. 120-121

27. ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ὅ.π., ΒΕ-
ΠΕΣ 24(1960) 87(27).

28. Βλ. π. Θ. Ι. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ, «Οἱ Ἑορ-
τές τῆς Ἀναλήψεως καί τῆς Πεντηκοστῆς», ἐν
Η΄ Πανελλήνιον Λειτουργικόν Συμπόσιον
Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, Ἱερά Μη-
τρόπολις Δημητριάδος, 18-20 Σεπτεμβρίου
2006, Ἀθήνα 2007, σσ. 222-233.
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Ἀφορμή γιά νά γραφεῖ τό ἄρθρο αὐτό
ἀποτέλεσε ἡ μητροκτονία, στήν ὁποία προέβη
ὁ δεκαεπτάχρονος νέος ἀπό τό Ἀγρίνιο, κατά
τήν διάρκεια τῶν φετινῶν πανελλαδικῶν
ἐξετάσεων, ὅταν κατά τή 2η μεταμεσονύκτια
ὥρα ἡ μητέρα του τοῦ εἶπε νά κλείσει τήν τη-
λεόραση καί νά πάει γιά ὕπνο, ἐφόσον τό ἑπό-
μενο πρωί θά συμμετεῖχε στίς πανελλαδικές
ἐξετάσεις.

Δέ γνωρίζουμε λεπτομέρειες γιά τήν ψυ-
χική ὑγεία καί κατάσταση τοῦ νέου αὐτοῦ, γιά
τίς σχέσεις του μέ τούς ἐκπαιδευτικούς γονεῖς
του καί γιά τίς συγκεκριμένες συνθῆκες κάτω
ἀπό τίς ὁποῖες διαπράχθηκε ἡ μητροκτονία.
Ὑποθέτουμε ὅτι ὑπῆρχε πρόβλημα σχέσεων
γονιῶν καί παιδιοῦ. Καμιά φορά παρατη-
ρεῖται τό φαινόμενο μερικοί νέοι ἀπό τήν ἐφη-
βική τους ἡλικία καί ὕστερα νά μέμφονται μέ
σκληρότητα τούς γονεῖς τους γιά καταπιε-
στική συμπεριφορά ἀπέναντί τους. Δέν ὑπαι-
νισσόμεθα, πρός Θεοῦ, ὅτι κάτι τέτοιο συνέ-
βαινε στήν συγκεκριμένη τραγική περίπτωση
τοῦ θλιβεροῦ συμβάντος, στό ὁποῖο ἀναφερ-
θήκαμε.

Εἶναι γενικά παραδεκτό ὅτι τή λυδία
λίθο στίς διανθρώπινες σχέσεις καί εἰδικότε-
ρα στίς σχέσεις γονέων καί παιδιῶν ἀποτελεῖ
ἡ ἀγάπη. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέγει ὅτι
ὑπέρτατη παιδαγωγική ἀρχή στίς σχέσεις
γονιῶν καί παιδιῶν, δασκάλου καί μαθητῶν,
εἶναι «τό φιλεῖν καί φιλεῖσθαι», τό νά ἀγαπᾶς
καί νά ἀγαπιέσαι.

Θά κάνουμε λόγο γιά τήν γονική εἰδικά
ἀγάπη καί γιά τό πῶς ἡ ἀγάπη αὐτή μπορεῖ
νά μεταπέσει στήν ὑπερπροστασία, μέ τά ὀλέ-
θρια ἀποτελέσματά της.

Εἶπαν πώς ἡ γονική ἀγάπη καί ἰδιαίτερα
ἡ μητρική δέν μπορεῖ νά ὑποκατασταθεῖ ἀπό
καμιά ἄλλη παιδαγωγική ἀρχή. Ὁ ἀείμνηστος
Ἀριστ. Ἀσπιώτης, διευθυντής τοῦ Ἰνστιτού-
του Ἰατρικῆς Ψυχολογίας καί Ψυχικῆς Ὑγι-
εινῆς, ἔλεγε ὅτι ὁσαδήποτε πειράματα κι ἄν
ἔγιναν σέ πρότυπα ἱδρύματα γιά τήν ἀνα-
τροφή καί διαπαιδαγώγηση παιδιῶν ἀπό
ἐπιστημονικά συγκροτημένο καί εἰδικευμένο
προσωπικό, ἀπέδειξαν ὅτι ἡ μητρική ἀγάπη
εἶναι ἀναντικατάστατη. Ἡ πηγαία τρυφερό-
τητα τῆς μάνας πρός τό παιδί πού γέννησε, τό
ἀνεπιτήδευτο χαμόγελό της πρός αὐτό, ἡ
ἀπόλυτη ἱκανοποίηση καί εὐχαρίστηση πού
βιώνει τό βρέφος τήν ὥρα τοῦ θηλασμοῦ καί
ἡ εὐαρέσκεια πού ἐκδηλώνει μέ τήν ἔκφραση
τοῦ προσώπου του καί τοῦ βλέμματός του δεί-
χνουν ξεκάθαρα τό βάθος καί τό μεγαλεῖο τοῦ
δεσμοῦ μάνας καί παιδιοῦ.

Πάμπολλα εἶναι τά θετικά στοιχεῖα τῆς γο-
νικῆς ἀγάπης πού συντελοῦν τά μέγιστα στή
σωστή διαμόρφωση τοῦ χαρακτήρα τοῦ  παι-
διοῦ καί στή μετέπειτα συναισθηματική του
ὡρίμανση. «Τοῦ προσφέρει σιγουριά, ἀσφά-
λεια καί ψυχική ἠρεμία», γράφει μεταξύ
τῶν ἄλλων σέ σχετικό ἄρθρο του πού δημο-
σιεύτηκε στήν «Ἑλληνοχριστιανική Ἀγωγή»,
τ. 696, ὁ σύμβουλος τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστι-
τούτου Χρ. Τανός. Ἡ θαλπωρή τῆς γονικῆς
ἀγάπης ἐλαχιστοποιεῖ τήν ἐμφάνιση ψυχο-
σωματικῶν διαταραχῶν, ἐνισχύει τήν προ-
σαρμοστική του ἱκανότητα, ὁπλίζει τό παιδί
μέ αἰσιοδοξία καί ἀγωνιστική διάθεση γιά τή
ζωή, δημιουργεῖ ἕνα πλούσιο ἀπόθεμα ἀγά-
πης στόν ψυχικό του κόσμο, ἀπό τό ὁποῖο
μπορεῖ νά ἀντλεῖ καί νά προσφέρει ἀργότε-

ΟΤΑΝ Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΜΕΤΑΠΙΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Τοῦ Φιλοκτήμονα Χ. Φάκα

Θεολόγου-Φιλολόγου
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ρα καί στούς ἄλλους.
«Παιδί πού δέν ἀγαπήθηκε, πού δέν ἔνοι-

ωσε τή στοργή, εἶναι σχεδόν ἀδύνατο ἤ πολύ
δύσκολο νά ἀγαπήσει, ὅταν μεγαλώσει», λέ-
γει ὁ παιδίατρος πανεπιστημικός καθηγητής
καί ἀκαδημαϊκός Ν. Ματσανιώτης.

Ὅλα ὅμως τά θετικά στοιχεῖα τῆς γονικῆς
ἀγάπης μποροῦν νά ἀμαυρωθοῦν ἤ καί νά
ἐκλείψουν, ὅταν κατά τήν ἐκδήλωσή της οἱ γο-
νεῖς καί ἰδιαίτερα οἱ μητέρες προβαίνουν σέ
ὑπερβολές καί ἀκρότητες, ὁπότε ἡ ἀγάπη τους
καθίσταται ἄκρως ἐπιζήμια γιά τά παιδιά. Τέ-
τοια φαινόμενα πού ὠθοῦν τήν εὐεργετικό-
τατη γιά τά παιδιά γονική ἀγάπη στήν ὑπερ-
προστασία τους, μέ ὅλα τά θλιβερά ἐπακό-
λουθά της, ἔχουμε, ὅταν ἡ μάνα παραχαϊδεύει
τό παιδί της, τό ὑπερφροντίζει, δέν τό ἀπο-
χωρίζεται οὔτε στόν ὕπνο, διακατέχεται ἀπό
μιά διαρκή ἀνησυχία γιά τήν ὑγεία του, τό πα-
ραφορτώνει μέ φάρμακα ὅταν ἀρρωσταίνει,
παρεμβαίνει αὐταρχικά στή διευθέτηση τῶν
συγκρούσεών του μέ τούς συνομηλίκους του,
δέν τοῦ ἀφήνει περιθώρια γιά πρωτοβουλίες,
δέν τοῦ ἐπιτρέπει νά κάνει σχεδόν τίποτε, λέ-
γοντάς του «ἄστο ἐσύ αὐτό, δέν μπορεῖς νά
τό κάνεις, θά τό κάνω ἐγώ», ἐλέγχει ὅλες τίς
ἐπιθυμίες του, τίς σκέψεις του, τίς ἐνέργειές
του, τό ἐγκλωβίζει κυριολεκτκά καί ἀπο-
κλειστικά στήν μητρική ἐξάρτησή του καί τό
ὑποβάλλει σέ μιά ὀδυνηρή καταδυνάστευση.

Γιατί ἆραγε νά φθάνει μιά μάνα στό ση-
μεῖο νά δείχνει μιά τέτοια ὑπερπροστατευτι-
κή καί ἀρρωστημένη «ἀγάπη» στό παιδί της;
Ἕνας Ἀμερικανός ἐρευνητής, ὁ Levy, γράφει
ὁ Χρ Τανός, διατείνεται ὅτι αὐτό συμβαίνει:
α) ὅταν μιά μάνα ἀποκτήσει παιδί μετά ἀπό
μιά δύσκολη ἐγκυμοσύνη ἤ ὅταν τό παιδί της
περάσει μιά σοβαρή ἀσθένεια, β) ὅταν ἡ ἴδια
ἔχει στερηθεῖ τήν μητρική ἀγάπη καί ζεστα-
σιά κατά τήν παιδική της ἡλικία, γ) ὅταν στε-
ρεῖται τήν συζυγική ἀγάπη, ὁπότε προσπαθεῖ

νά τήν ἀναπληρώσει μέ τήν ὑπερβολική ἀγά-
πη πρός το παιδί της καί δ) ὅταν ἡ ἴδια ἀντι-
μετωπίζει κάποια ψυχική ἀναταραχή, πού τήν
ὠθεῖ σέ μιά μή φυσιολοιγκή ἀνάγκη ἐξάρτη-
σης τοῦ παιδιοῦ της ἀπ’ αὐτήν.

Καλό εἶναι νά ἔχουν ὑπόψη τους οἱ γονεῖς
ὅτι, ὑπερπροστατεύοντας τά παιδιά τους μέ
τόν παντελῶς ἀπαράδεκτο καί ἀνεπίτρεπτο
τρόπο, στόν ὁποῖο ἀναφερθήκαμε, εἶναι ἐνδε-
χόμενο νά τά καταστήσουμε ἀνίκανα νά
παίρνουν ὁποιαδήποτε πρωτοβουλία, φορ-
τωμένα μέ συμπλέγματα κατωτερότητας,
ντροπαλότητας καί ἐνοχῆς, ἀδέξια, ἄβουλα,
χωρίς ἐμπιστοσύνη στόν ἑαυτό τους, ἀνήμ-
πορα νά προσαρμοστοῦν στήν κοινωνική
πραγματικότητα καί νά κοινωνικοποιηθοῦν.

Ὁ Μέγας Βασίλειος συνιστοῦσε νά παίρ-
νουμε μαθήματα συμπεριφορᾶς πρός τούς συ-
νανθρώπους μας καί πρός τά παιδιά μας ἀπό
τό βασίλειο τῶν πουλιῶν καί γενικότερα τῶν
ζώων. Τά μικρά ζωάκια, ὅταν μέ τή φροντί-
δα τῆς μάννας τους μεγαλώσουν κάπως,
αὐτή τά πιέζει καί τά ἐξαναγκάζει νά ἀπο-
μακρυνθοῦν ἀπ’ αὐτήν, γιά νά ἐξασκηθοῦν
στήν αὐτοπροστασία τους καί στήν περαιτέ-
ρω ἐπιβίωσή τους.

Στήν διδακτική δεοντολογία ἰσχύει ἡ
ἀρχή: «δέν λέγει ποτέ ὁ διδάσκων ὅ,τι δύνα-
ται νά εἴπει ὁ μαθητής». Θά λέγαμε, ἐπεκτεί-
νοντας τήν ἰσχύ τῆς ρήσης αὐτῆς καί στήν
οἰκογενειακή ἀγωγή: «δέν κάνει ποτέ ὁ γονιός
ὅ,τι δύναται νά κάνει τό παιδί». Τότε τό παι-
δί, ὅταν ἰδιαίτερα ἀκούσει καί κάποιο ἐπαι-
νετικό σχόλιο γιά ὅ,τι ἔκανε, παρά τίς ἐνδε-
χόμενες ἀτέλειες τοῦ ἐπιτελεσθέντος ἔργου του,
καί ἱκανοποίηση νιώθει καί αὐτοπεποίθηση
ἀποκτᾶ.

Ἰδού λοιπόν ἕνας τρόπος γιά τήν ἀποφυ-
γή μεταπτώσεως τῆς γονικῆς ἀγάπης σέ ὑπερ-
προστασία.
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Οἱ Σκοπιανοί, ἐνεργοῦντες δολίως καί συ-
στηματικῶς καί παραχαράσσοντες καί πλα-
στογραφοῦντες βάναυσα καί ἀσύστολα τήν
ἱστορική ἀλήθεια καί πραγματικότητα, ἀφοῦ
ἐξέδωσαν Χάρτες τῆς Μακεδονίας ἀπό τά
Σκόπια ὡς τήν Κατερίνη καί ἀπό τή Φλώρι-
να ὡς τή Χαλκιδική, τίς Σέρρες καί τή Θάσο,
μέ ἔμβλημα τόν Ἥλιο τῆς Βεργίνας καί συγ-
γράμματα, ἔκοψαν νομίσματα, ἀνήγειραν
ἀνδριάντες τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, με-
τονόμασαν τό ἀεροδρόμιό τους σέ Ἀερο-
δρόμιο Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καί προπα-
γανδίζουν ἀδιάκοπα, ὅτι οἱ Μακεδόνες δέν
εἶναι Ἕλληνες, προβάλλοντες συγχρόνως
καί διάφορες ἐδαφικές καί ἄλλες διεκδικήσεις,
κατασκευάσαντες τήν «θεωρία» γιά τήν
ὕπαρξη «Μακεδονικῆς Ἐθνότητος» καί «Μα-
κεδονικῆς Γλώσσης». Τελευταίως ἔφθασαν μέ-
χρι τοῦ σημείου νά ἰσχυρισθοῦν, διά στόμα-
τος τοῦ σχισματικοῦ Ἀρχιεπισκόπου τους Στε-
φάνου, σέ μνημόσυνο πού ἔγινε τό Σάββατο
26 Μαΐου ἐ.ἔ. στό Ναό τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος
στή Ρώμη, ὅπου βρίσκεται ὁ τάφος τοῦ Ἁγί-
ου Κυρίλλου, ὅτι οἱ δύο ἀδελφοί Θεσσαλο-
νικεῖς ἱεραπόστολοι Κύριλλος καί Μεθόδιος
εἶναι Σλάβοι καί ὅτι ἡ Θεσσαλονίκη ἀνήκει
στούς Σλάβους.

Συγκεκριμένως ὁ «Ἀρχιεπίσκοπος» Στέ-
φανος τῶν Σκοπίων, μεταξύ ἄλλων, εἶπε:

«Ἅγιε Κύριλλε, σήμερα τό ἔργο σας εἶναι
πέτρινο στή δικιά σας καί τή δικιά μας Θεσ-
σαλονίκη. Σήμερα ὅλα εἶναι στάχτη καί σκό-
νη στή γενέτειρά σας, χωρίς καμμιά ἐλευθε-
ρία γιά ἕνα βιβλίο, μιά λέξη, μιά ἐπιστολή στή
δική σας καί δική μας γλώσσα. Στήν περιο-

χή, ὅπου ὁ καθένας μιλοῦσε, ὅπως ἐσεῖς καί
ὅπως μιλᾶμε σήμερα ἐμεῖς, αὐτή τή στιγμή ὄχι
μόνον ἀπαγορεύεται νά μιλοῦν καί νά προ-
σεύχονται σ’ αὐτή τή γλώσσα, ἀλλά (ἀπα-
γορεύεται) ἀκόμη καί ἡ ὕπαρξή της. Σήμερα
τό καθετί πού θυμίζει ἐσᾶς καί ἐμᾶς ἔχει κα-
ταστραφεῖ στή Θεσσαλονίκη, τό Κιλκίς, τή
Φλώρινα, τήν Καστοριά. Ὄχι μόνον οἱ ζῶντες,
ἀλλά καί οἱ νεκροί δέν μποροῦν νά βροῦν ἐκεῖ
εἰρήνη».

Σημειωτέον, ὅτι ὁ μέν Κύριλλος (Κων-
σταντῖνος), ὁ λεγόμενος Φιλόσοφος, ἐγεννή-
θη περί τό 827, ὁ δέ Μεθόδιος τό 825. Ὁ Με-
θόδιος ἐγένετο ἐπίσκοπος Μοραβίας καί
Παιονίας, ἐνῶ ὁ Κύριλλος περιελθών σέ διέ-
νεξη πρός Γερμανούς Ἀποστόλους, ἐκλήθη στή
Ρώμη, ὅπου καί ἀπέθανε.

Οἱ δύο Θεσσαλονικεῖς ἀδελφοί Κύριλλος
καί Μεθόδιος, ἀπεστάλησαν ὑπό τοῦ αὐτο-
κράτορος τοῦ Βυζαντίου Μιχαήλ τοῦ Γ΄ εἰς
τόν ἡγεμόνα τῆς Μολδαβίας Ρατισλαῦον,
κατόπιν αἰτήσεώς του, γιά νά κηρύξουν τόν
Χριστιανισμό.

Εἰδικότερα ὁ ἐκχριστιανισμός τῶν Σλάβων
ξεκίνησε τόν 9ο μ.Χ. αἰῶνα, ἀπό τήν Μακε-
δονία, ὡς ἀφετηρία, ἀπό τούς Θεσσαλονικεῖς
ἀδελφούς ἱεραποστόλους Κύριλλο καί Με-
θόδιο, οἱ ὁποῖοι διαμόρφωσαν καί δίδαξαν
στούς Σλάβους τό σλαβικό ἀλφάβητο, τή λε-
γόμενη «Κυριλλική Γραφή» (πού ἦταν δικῆς
τους ἐμπνεύσεως καί δικό τους δημιούργημα),
μετέφρασαν τά λειτουργικά βιβλία καί μέγα
μέρος τῆς Ἁγ. Γραφῆς στή Σλαβική γλώσσα καί
διέδωσαν στούς Σλάβους τόν Χριστιανισμό,
διό καί ἀποκαλοῦνται «φωτισταί» τῶν Σλά-

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ «ΦΩΤΙΣΤΩΝ»
ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ

Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Β.Χιώλου
Διδάκτορος Νομικῆς-Προέδρου Ἐθνικῆς Ἑνώσεως Βορείων Ἑλλήνων
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βων. Γενικότερα δέ, τό ἔργο τῶν ἱεραποστό-
λων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, ἐπέδρασε ἐπί
τοῦ πολιτισμοῦ τῶν Σλάβων πολλαχῶς.

Ἀπό τήν Μακεδονία, ἐπίσης, κατά θείαν
Πρόνοια, ἄρχισε τό ἱεραποστολικό του ἔργο
στήν Εὐρώπη καί ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν
Παῦλος, ὁ ὁποῖος κήρυξε τόν θεῖο λόγο στά
Ἑλληνικά, καθ’ ὅσον ἀπευθύνετο σέ Ἕλλη-
νες καί ἔγραψε στήν ἑλληνική γλώσσα καί τίς
τρεῖς θεόπνευστες ἐπιστολές του, τίς δύο
πρός τούς Θεσσαλονικεῖς καί τήν μία πρός
τούς Φιλιππησίους.

Τέλος, ὁ πρώην Ὑπουργός κ. Νικόλαος
Μάρτης, στό βιβλίο του «Ἡ Συνθήκη τοῦ
Ἄμστερνταμ καί ὁ ρόλος τῶν Μακεδόνων
στόν Χριστιανισμό, τήν ἱστορία καί τόν
Πολιτισμό», γράφει, μεταξύ ἄλλων, ὅτι ὁ Πά-
πας Ἰωάννης Παῦλος, ὁ ὁποῖος τό 1980 ὀνό-
μασε τούς δύο Ἕλληνες ἀδελφούς Μεθόδιο
καί Κύριλλο, Οὐρανίους Προστάτες τῆς
Εὐρώπης, ὁμιλῶν τήν 22α Ἀπιλίου 1990 στό
Welehrad τῆς Τσεχοσλοβακίας, ἐνώπιον
700.000 πιστῶν, πρό τοῦ τάφου τοῦ Μεθοδί-
ου, δήλωσε: «Τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς
Ἡνωμένης Εὐρώπης δέν τόν συναντοῦμε
μόνο στό Μόντε Καζίνο, ὅπου ὁ Ἅγιος Βε-
νέδικτος ἀφιερώθηκε στήν ἑδραίωση τῆς
Λατινικῆς Εὐρώπης, ἀλλά καί ἐδῶ στή Μο-
ραβία, ὅπου οἱ δύο Ἰσαπόστολοι Κύριλλος
καί Μεθόδιος ἀπό τήν Θεσσαλονίκη τῆς
Μακεδονίας χάραξαν τήν  Ἑλληνική καί Βυ-
ζαντινή παράδοση στήν ἱστορία τῆς Εὐρώπης.
Τό ὅτι ἡμεῖς, οἱ Σλάβοι, εἴμεθα χριστιανοί, τό
ὀφείλουμε σ’ αὐτούς».

Περαιτέρω, στό ἴδιο ὡς ἄνω λίαν ἀξιόλογο

βιβλίο του, ὁ κ. Νικόλαος Μάρτης, ἀναφέρει
καί τά ἀκόλουθα:

1. Ὀ Πάπας Ἰωάννης-Παῦλος Β΄, στήν
ἐγκύκλιό του τοῦ ἔτους 1985 πρός τούς Ἐπι-
σκόπους, τούς ἱερεῖς καί πρός ὅλους τούς χρι-
στιανούς, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑνδεκάτης
Ἑκατονταετηρίδος τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγ-
ματος τῶν ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, εἰς
τό κεφάλαιον «Τό Εὐαγγέλιον καί ἡ Παιδεία»,
εἰς τήν παρ. 21 γράφει:

«Οἱ ἀδελφοί τῆς Θεσσαλονίκης ἦταν οἱ
κληρονόμοι ὄχι μόνο τῆς πίστεως, ἀλλά καί
τῆς Παιδείας ἐπίσης, τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος,
πού συνεχίστηκε ἀπό τό Βυζάντιο. Γνωρί-
ζουμε δέ τί σπουδαιότητα ἔχει αὐτή ἡ κλη-
ρονομιά γιά ὁλόκληρη τήν Εὐρωπαϊκή κουλ-
τούρα καί ἄμεσα ἤ ἔμμεσα γιά τήν Παγκόσμια
κουλτούρα».

2. Ὁ Πάπας Ἰωάννης-Παῦλος, διαψεύ-
δων τόν Γκλιγκόρωφ, στήν ὡς ἄνω ἐγκύκλιό
του σαφῶς ἀναφέρει, ὅτι «οἱ Σλαβικοί λαοί
ἀνεγνώρισαν, ὡς πατέρες τῆς Παιδείας καί
τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τους τούς δύο ἀδελφούς
μοναχούς Μεθόδιο καί Κύριλλο».

3. Ὁ Πάπας Ἰωάννης-Παῦλος, σέ συνέν-
τευξή του στήν ἀπεσταλμένη τῆς ἐφημερίδος
«Ἐλευθεροτυπία» Μαίρη Πίνη, δημοσιευ-
θεῖσα στό φύλλο τῆς Κυριακῆς 21 Ἰουνίου
1992, δήλωσε, παρουσία Ἀξιωματούχων τοῦ
Βατικανοῦ, μεταξύ ἄλλων, ὅτι: «Ἡ Μακεδο-
νία εἶναι ἡ Πατρίδα τοῦ Φιλίππου, τοῦ Με-
γάλου Ἀλεξάνδρου, τοῦ Μεθοδίου καί τοῦ
Κυρίλλου» καί ὅτι «Ἡ Μακεδονία εἶναι
Ἑλληνική».
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Τοῦ Χαράλαμπου Βουρουτζίδη

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης, στή
σειρά «Ἱστορικά Μελετήματα» τοῦ Ἐπικοινωνιακοῦ
καί Ἐπιμορφωτικοῦ Ἱδρύματος «Ἅγιος Νικήτας ὁ
Νέος» κυκλοφορεῖ ἐπ’ εὐκαιρία συμπληρώσεως
ἑκατό χρόνων ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης τῶν
Σερρῶν (1913-2013) τήν ἐπετειακή ἔκδοση «Τό ἡμε-
ρολόγιον τοῦ Μητροπολίτου
Σερρῶν Ἀποστόλου Χριστοδού-
λου 1909-1917». 

Ἡ ἐξαιρετικά φροντισμένη
ἔκδοση τοῦ  «Ἡμερολογίου…»
τοῦ Μητροπολίτου Ἀ. Χριστο-
δούλου ἀρθρώνεται σέ τρεῖς
ἑνότητες, μέ πρόταξη «Εἰσαγω-
γικοῦ» λόγου τοῦ Μητροπολί-
του Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θε-
ολόγου. Στό «Εἰσαγωγικόν» ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
ἀναπτύσσει τό σκεπτικό τῆς
ἐκδόσεως καί εἰσάγει τόν ἀνα-
γνώστη στά ἱστορικά στοιχεῖα
πού συγκροτοῦν τό πλαίσιο τῶν
χρόνων πού ἔζησε ὁ Μητροπο-
λίτης Ἀπόστολος Χριστοδού-
λου.

Ἀκολουθεῖ τό Βιογραφικό τοῦ Μητροπολίτου
Ἀπόστολου Χριστοδούλου, ὁ ὁποῖος ποίμανε τό χρι-
στεπώνυμο πλήρωμα τῆς μαρτυρικῆς Μητροπόλεως
Σερρῶν ἀπό τίς 28 Αὐγούστου τοῦ 1909 ἕως καί τίς
14 Ἰανουαρίου τοῦ 1917.

Τοῦ βιογραφικοῦ ἕπεται ἀναλυτικό ἱστορικό πλαί-
σιο τῶν χρόνων τῆς δοκιμασίας τοῦ Σερραϊκοῦ λαοῦ
καί στή συνέχεια δημοσιεύεται, σέ πιστή ἀντιγραφή
τό «Τό ἡμερολόγιον τοῦ Μητροπολίτου Ἀποστόλου
Χριστοδούλου».

Τό ἡμερολόγιο ἄρχισε νά γράφεται ἀπό τόν Μη-
τροπολίτη Ἀπόστολο Χριστοδούλου ἀμέσως μόλις
ἄρχισε ὁ πρῶτος Βαλκανικός πόλεμος καί τελειώνει
μέ τήν ἀπελευθέρωση τῶν Σερρῶν στίς 29/06/1913. 

Στίς σελίδες τοῦ ἡμερολογίου καταγράφονται μέ
γλαφυρό ὕφος καί ἀντικειμενικότητα γεγονότα πού
σχετίζονται μέ τήν πολιτική τῶν Τούρκων στά Σέρρας

ἀμέσως μετά τήν ἔναρξη τοῦ Α΄ Βαλκανικοῦ πολέ-
μου, περιγράφονται μέ πόνο ψυχῆς τά ὅσα ἔπαθαν οἱ
Τοῦρκοι τῶν Σερρῶν μέ τήν εἴσοδο τῶν Βουλγα-
ρικῶν στρατευμάτων στήν πόλη, εἴσοδο πού ματαίως
προσπάθησε νά ἀποτρέψει ὁ Μητροπολίτης προτεί-
νοντας στούς Τούρκους τήν παράδοση τῆς πόλης

στόν καπετάν Γιανκλή. Ἀκολου-
θοῦν σελίδες πού περιγράφουν
τήν ἀγωνία τοῦ Μη τρο πολίτη γιά
τήν τύχη τοῦ ποιμνίου του ἀμέ-
σως μετά τήν κήρυξη τοῦ Β΄
Βαλκανικοῦ πολέμου, περιγρά-
φονται τά ὅσα ὑπέστησαν οἱ Σερ-
ραῖοι ἀπό τούς νέους κατακτητές
καί στή συνέχεια τίς ἀγωνιώδεις
του προσπάθειες νά πείσει τόν
Ἑλληνικό στρατό νά προελάσει
στήν πόλη ἀφοῦ ἦταν σχεδόν βέ-
βαιο πώς οἱ Βούλγαροι θά τήν
καταστρέφανε μέ τήν ἀποχώ-
ρησή τους.

Ἡ πυρπόληση τῆς πόλης περι-
γράφεται ἀπό τόν Μητροπολίτη
μέ λόγους ἰδιαίτερα συγκινητι-
κούς: «Αἱ οὐρανομήκεις φλόγες

τῆς καιομένης πόλεως Σερρῶν ἀπό τῆς προμεσημ-
βρινῆς ὥρας τῆς Παρασκευῆς μέχρι τῆς πρωίας τοῦ
Σαββάτου, μεγαλοπρεπῶς ἀνήγγελον οὗ μόνον εἰς τούς
Σερραίους, ἀλλά καί εἰς τούς περιοίκους, ὅτι τελεῖται
τό Ἐθνικόν των Πάσχα, ὅτι ἐκπληροῦνται οἱ προαιώ-
νιοι πόθοι των, καταργουμένης διά παντός της δου-
λείας εἰς τούς ἀλλοφύλους».

Οἱ πενήντα δύο σελίδες τοῦ βιβλίου στολίζονται μέ
σπάνιο φωτογραφικό ὑλικό, καθώς καί μέ δύο πορ-
τρέτα τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Ἀπόστολου Χρι-
στοδούλου.

Ἡ ἐκτύπωση τοῦ βιβλίου καί οἱ διορθώσεις τῶν δο-
κιμίων ἔγιναν στίς Γραφικές Τέχνες «Μέλισσα» στήν
Ἀσπροβάλτα Σερρῶν, ἐνῶ τό Ἡμερολόγιο τοῦ Μη-
τροπολίτου Ἀπόστολου Χριστοδούλου ἐκδόθηκε μέ
ἄδεια τῆς Ἱστορικῆς καί Λαογραφικῆς Ἑταιρείας
Σερρῶν καί Μελενίκου. 

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1909-1917
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Στήν κοινωνία τῆς ἀφθονίας στήν ὁποία ὅλοι
ζοῦμε, καί μόνο σ’ αὐτήν, βρίσκονται πολλές ἀπό
τίς σημαντικότερες αἰτίες τῶν νοσηρῶν φαινομέ-
νων της, ὅπως τό ἄγχος, ἡ ἐπιθετικότητα, ἡ
ἔλλειψη ἀνθρώπινης ἐπικοινωνίας, οἱ ποικίλες
μορφές νευρώσεων, ἀλλά καί ὁ ψυχικός κλονι-
σμός καί τό ἔγκλημα. Ὅσο καί ἄν φαίνεται πα-
ράδοξο ἡ λεγόμενη «κοινωνία τῆς ἀφθονίας»
καί ὀ ὑπερκαταναλωτισμός ἀποδυναμώνουν τά
ἀναχώματα ἐκεῖνα, πού κρατοῦσαν τήν ἐγκλη-
ματικότητα ἔξω ἀπό τή χώρα μας. Δέν εἶναι τυ-
χαῖο ὅτι ὁ γκαγκστερισμός εἶναι μιά μορφή
ἐγκλήματος, πού ἀνθεῖ ἀκριβῶς στίς κοινωνίες
ἐκεῖνες πού τό «ἰδεῶδες» τῆς κατανάλωσης προ-
ωθεῖται ὡς ὑπέρτατη ἀξία. Ἡ «κοινωνία τῆς
ἀφθονίας» καί τοῦ ὑπερκαταναλωτισμοῦ λει-
τουργεῖ ἐξουθενωτικά πάνω στίς δυνάμεις ἀνα-
στολῆς καί αὐτοσυγκράτησης. Καί εἶναι πρω-
ταρχικός στόχος κάθε παιδαγωγικοῦ συστήματος
ἡ ἄσκηση τῆς αὐτοκυριαρχίας. Ἔτσι ἄλλωστε
ἐξηγεῖται ὅτι νεαρά ἄτομα, κατά κανόνα, υἱοθε-
τοῦν μορφές ἔκνομης δράσης, μέ ἀποτέλεσμα τήν
αὔξηση τῆς ἐπιθετικότητας, τήν παρόξυνση τῆς
ἀνταγωνιστικότητας μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, τήν
ἐπίταση τῆς βίας, τό «σκληρό» ἔγκλημα.

Δυστυχῶς, διαπιστώνουμε τήν ἁλματώδη
αὔξηση τοῦ εἴδους ἐκείνου τῆς ἐγκληματικότητας,
πού ἐάν δέν ἦταν τελείως ἄγνωστο, πάντως ἦταν
σπάνιο στή χώρα μας. Ἡ ληστεία, τό περίφημο
χόλντ-απ (κράτα γερά) τῶν Ἀμερικανῶν. Ἕνα
εἶδος ἐγκληματικότητας, πού δείχνει ὅτι καί στήν
Ἑλλάδα ἀναπτύσσονται βῆμα πρός βῆμα ποικί-
λες ξενό φερτες μορφές ἀντικοινωνικότητας. Τό
γεγονός αὐτό - σέ συνδυασμό μέ τήν κατακό-
ρυφη αὔξηση τῆς ἐπιθετικότητας, πού διαπιστώ-
νουμε κάθε στιγμή στήν καθημερινή ζωή - μᾶς

προβληματίζει ὅλους βαθειά. Ἐσπείραμε ἀνέ-
μους, θερίζουμε θύελλες. Δέν ὑπάρχει καμία
ἀμφιβολία γι’ αὐτό. Ἡ σύγχρονη ζούγκλα ἐπε-
κτείνεται μέ ταχύτατους ρυθμούς καί τό
«σκληρό» ἔγκλημα γίνεται πιά στοιχεῖο τῆς κα-
θημερινῆς μας ζωῆς.

Ἄρνηση καί τῆς Πατρίδος
Ἐπί πλέον στόν αἰώνα μας ὁ ἄνθρωπος ἀνα-

ζητεῖ εὐκαιρία γιά νά δείξει μέ λόγο καί μέ
πράξη, πόσο ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τή φύση του
καί μέ τόν ἑαυτό του. Ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι ἡ
ἀμφισβήτηση τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου τοῦ
ὅρου καί τῆς ἔννοιας τῆς «πατρίδας».

Ἀπό αὐτή τήν παιδική ἡλικία γεννᾶται μέσα
στόν ἄνθρωπο ἕνα σύνθετο βίωμα, συναισθημα-
τικό καί καθαρά ὑπαρξιακό, τό βίωμα τῆς πα-
τρίδας.

Ὁ δυναμιτιστής ὅμως ἄνθρωπος τοῦ καιροῦ
μας, ὁ ἄνθρωπος πού ἡδονίζεται μέ τήν ἄρνηση
καί τό γκρέμισμα - κατατρώγοντας τόν ἑαυτό
του, φθείροντας τήν ψυχή του, μισώντας κάποτε
τήν ἴδια του τή φύση - κτυπᾶ, ἀρνεῖται, λησμονεῖ
καί τήν ἴδια του τήν πατρίδα.

Ὅμως πατρίδα δέν εἶναι μονάχα ὁ τόπος πού
γεννιέται. Εἶναι καί ὁ τόπος ὅπου ἔζησε, πού
ἀνατράφηκε τό σῶμα καί τό πνεῦμα του, πού
ἔγινε ζωή του καί πού μέ ὅλες τίς φανερές καί μυ-
στικές δυνάμεις τῆς ὕπαρξής του τόν αἰσθάνεται
καί τόν γνωρίζει. Ἀκόμη καί τά ὀστᾶ πού βα-
στάζουν τό ἄνθισμα ἤ τά γηρατειά τοῦ κορμιοῦ
του καί αὐτό εἶναι ὑλικό τῆς πατρίδας του· ἀπό
τούς καρπούς της, τό νερό της, τόν ἀέρα της πλά-
σθηκαν, στερεώθηκαν καί τόν ὕψωσαν ἄνθρωπο
ὑπερήφανο.

Ἀλλά ἡ πατρίδα δέν ἀποτελεῖ μόνο ὑλική

β. Νοσηρά φαινόμενα τῆς «ὑγιοῦς» κοινωνίας.
Ἐπιθετικότητα καί ἔγκλημα
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πραγματικότητα. Εἶναι καί πραγματικότητα
ἠθική. Καί ὡς τέτοια γεννᾶ στόν ἄνθρωπο μία βε-
βαιότητα συνυφασμένη μέ τήν ἱστορία τοῦ
ἔθνους ὅπου ἀνήκει.

Βέβαια, δέν εἶναι δυνατόν νά ἀποκρύψει κα-
νείς ὅτι σήμερα αὐλακώνουν τόν κόσμο καί κα-
τακαίουν ἕνα τμῆμα τῆς νεολαίας ἰδεολογίες, πού
διδάσκουν τήν ἀποκοπή ἀπό τήν πατρίδα, τό
μίσος πρός αὐτή, τήν ἄρνηση νά συγκροτηθεῖ
μία ἐθνική συνείδηση πού νά κυβερνάει τίς πρά-
ξεις τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ κατανικήσει καί ὑπερ-
βεῖ τό ἀτομικό τους συμφέρον ἤ τήν πολιτική
στράτευση.

Τό οἰκολογικό πρόβλημα
Πῶς ἀλήθεια, ὁ ἀρνητισμός καί ὁ μηδενισμός

τοῦ καιροῦ μας στρέφει τόν ἄνθρωπο ἐναντίον
τοῦ ἴδιου του τοῦ ἑαυτοῦ; Ἀκόμη καί ἐναντίον
τῆς πατρίδας του! Αὐτή ἡ ἐναντίωση, ἡ ἄρνηση,
ἡ ἐχθρότητα ἐκδηλώνεται εἴτε μέ τήν κατα-
στροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος εἴτε μέ τή
διαμόρφωση καί ἀνάπτυξη μιᾶς ζωῆς κλειστῆς
καί ἐγωιστικῆς, ὅπου ὁ ἀτομισμός εἶναι ἡ κινη-
τήρια δύναμή της καί τό ἀτομικό συμφέρον ὁ
ὕψιστος συντελεστής της.

Καί ἔτσι δημιουργεῖται ἡ τρομακτική ἀντί-
φαση πού ἔγκειται στό ὅτι, ὅσο πληρέστερα καί
ὑπερβολικότερα «ἱκανοποιεῖται» τό ἄτομο, τόσο
περισσότερο ὑποβαθμίζονται καί καταστρέφον-
ται τά συλλογικά ἀγαθά τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρ-
ξης. Τά δάση χάνονται, οἱ θάλασσες καί οἱ πο-
ταμοί γίνονται βοῦρκοι, ἡ ἀτμόσφαιρα
μολύνεται, οἱ πόλεις γίνονται ἀφιλόξενες, ἀφό-
ρητες, ἀσφυκτικές, πιεστικές Τό ἄτομο-σουπερ-
καταναλωτής, γιά νά λειτουργήσει «σωστά» στήν
οἰκονομία τοῦ κέρδους, πρέπει νά «ἀπεκδυθεῖ»
κάθε ἀντίληψη συλλογικοῦ ἀγαθοῦ.

Σήμερα ὁ ἄνθρωπος δέν θέλει πιά νά παρα-
δειγματισθεῖ οὔτε καί ἀπό τά ζῶα. Διότι καί τά
πουλιά ἔχουν τή δική τους φωλιά καί τά ζῶα τή
δική τους, τά ἔντομα, ἀκόμη καί τά ἀγρίμια κά-
που φωλιάζουν καί ἐκεῖ ξαναγυρίζουν. Γνωρί-
ζουν τά χελιδόνια τόν τόπο τους, συνδέονται μέ
τόν τόπο, τόν θυμοῦνται, τόν σέβονται, τόν ἀγα-
ποῦν.

Ἀντίθετα, γιά τό σημερινό ἄνθρωπο ἡ ὀμορ-
φιά τῆς ζωῆς περιορίζεται στήν ἀκόρεστη κατα-
βόθρα μιᾶς καταναλωτικῆς καί ἀποκτηνωτικῆς
βουλιμίας. Ὄχι τό «εἶναι» τῆς ζωῆς μας, ἀλλά τό

«ἔχειν», ἔλεγε ὁ Ἔριχ Φρόμ, εἶναι ὁ νόμος τῆς
ὕπαρξής μας στό σύγχρονο κόσμο. Ὅμως, ὅσο
διογκώνεται τό «ἔχειν», τόσο συρρικνώνεται τό
«εἶναι», τόσο ὀλιγότερο ἱκανοί γινόμαστε νά
ὁλοκληρώσουμε τήν προσωπικότητά μας καί νά
βιώσουμε πολυδιάστατα τή ζωή μας.

Ἀκριβῶς, γι’ αὐτό συμβαίνει σήμερα νά δια-
πιστώνουμε ὅτι ἡ εὐημερία μας δέν συνοδεύεται
μέ ἀντίστοιχη πνευματική ἀνάπτυξη καί ψυχική
ὁλοκλήρωση.

Τό τίμημα τῆς ἄρνησης τοῦ ἀνθρώπου
Ὅλα τά προαναφερθέντα ἀποτελοῦν σημεῖα

τῶν καιρῶν, ἐνδεικτικά μιᾶς καθολικῆς ἀνατα-
ραχῆς. Ἀναμφισβήτητα καί τό τίμημα πού πλη-
ρώνει ὁ καθένας μας ἀτομικά καί ἡ κοινωνία
στό σύνολό της εἶναι πολύ μεγάλο γιά νά τό
ἀγνοήσουμε.

Ναρκωτικά, ἀκατάλληλα φίλμς, ἔντυπα, ἐκχυ-
δαϊστικά πρότυπα «ἐπιτυχίας» πού προβάλλον-
ται ἀπό τά μέσα ἐπικοινωνίας καί τόν τύπο, ἡ τη-
λεόραση, ἡ ἀποθέωση τῆς βίας, τῆς ἀποκτήνωσης
καί τῆς συναισθηματικῆς ψυχρότητας σ’ ὅλους
τούς τόνους καί σ’ ὅλες τίς ἀποχρώσεις. Καί ὅλα
αὐτά, στό ὄνομα μιᾶς ὑποθετικῆς ἐλεύθερης πο-
λυχρωματικῆς, πολυδιάστατης καί πολυφωνικῆς
κοινωνίας, τήν ὁποία - προσπαθοῦν νά μᾶς πεί-
σουν - ἔχομε τό τεράστιο προνόμιο νά ἀπολαμ-
βάνομε! Νά ἀπολαμβάνομε μέ τίμημα τήν πνευ-
ματική, τήν ψυχική, ἀλλά καί τή σωματική
ἀπονέκρωση μεγάλων μερίδων τοῦ πληθυσμοῦ
καί βέβαια τῆς νέας γενιᾶς, πού ζεῖ ἕνα ἐντελῶς
πλαστό ὄνειρο «εὐτυχίας» καί «ἡδονῆς», τό
ὁποῖο διαμορφώνει μιά ψεύτικη συνείδηση καί
ἀκόμη μιά ψεύτικη «ἰδεολογία».

Συμπερασματικά μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἡ
μυστηριώδης καί θαυμαστή συνάμα ὕπαρξη, πού
ὀνομάζεται ἄνθρωπος, γίνεται «ρόδον τῶν βι-
αίων ἀνέμων τῆς ἱστορίας» καί ἀνέστιος καί πέ-
νης ἠθικά φθάνει στήν ἀκραία ἀπόγνωση, στόν
προθάλαμο τῆς καταστροφῆς. Καταντάει ὁ ἀλλο-
τριωμένος, ὁ ἀποξενωμένος, ὁ ὑπερπροστατευό-
μενος καί ταυτόχρονα  ὑπεραπειλούμενος, πού
ψάχνει γιά λύτρωση ἐκεῖ, ὅπου δέν ὑπάρχουν
παρά μόνο θανάσιμες παγίδες. Καί θά ψάχνει
ὅλο καί περισσότερο, ὅσο τά ψεύτικα ὑποδείγ-
ματα τῆς ζωῆς, πού τοῦ ὑποβάλλονται, μειώνουν
ἀντί νά αὐξάνουν τήν ἱκανότητα νά ζεῖ καί νά
χαίρεται ἀληθινά καί γνήσια.


