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Ο

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ

«Τήν ἀνάστασίν σου, Χριστέ Σωτήρ,
ἂγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς

καί ἡμᾶς τούς ἐπί γῆς καταξίωσον
ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ σέ δοξάζειν».

ΕΥΧΗ μας ἡ ἐπιμέλεια τῆς ἀνανέωσης τοῦ μηνύματος 
«Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος».
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τον κύριο κορµό της εθνικής ιδεολογίας 
έως την Μικρασιατική Εκστρατεία. 

Η Μεγάλη Ιδέα ήταν η κινητήρια δύ-
ναµη του Έθνους, που διαπερνούσε και 
κινητοποιούσε το σύνολο του Ελληνι-
σµού από τα Βαλκάνια έως τα βάθη της 
Ανατολής και από τον Καύκασο και τον 
Εύξεινο Πόντο έως την Μέση Ανατολή. 

Είχε παραµείνει µια ιδέα και δεν είχε 
µετατραπεί ποτέ σε εθνικό σχέδιο µε κύ-
ριο στόχο την προστασία του Ελληνι-
σµού. 

Έτσι, φτάσαµε στην ανταλλαγή των 
πληθυσµών και την ολοκλήρωση της κα-
ταστροφής του Ελληνισµού της Θράκης, 
του Πόντου και της Ανατολής. Όλο αυτό 
το διάστηµα, το ελλαδικό κράτος παρέ-
µενε θεατής στη συρρίκνωση του ελλη-
νισµού, τακτική που ακολούθησε και τις 
επόµενες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Και 
όλα αυτά συµβαίνουν επειδή η Ελλάδα 
δεν είχε ποτέ εθνικό σχέδιο και στρατη-
γική για την προστασία του ελληνισµού 
και την παραµονή του στις πατροπαρά-
δοτες εστίες του. 

Απόδειξη αυτής της έλλειψης στρατη-
γικής απέναντι στο σεβασµό των εναπο-
µεινάντων κοµµατιών του µείζονος ελ-
ληνισµού είναι και ο πρόσφατος Νόµος 
4093/2012 µε τον οποίο καταργείται το 
βοήθηµα των 300 ευρώ για τους υπέρ-
γηρους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, 
της Κριµαίας και της Ρωσίας. Βοήθηµα 
µοναδικό, ως δείγµα στοργής. Ο νόµος 
αυτός που ψηφίστηκε πρόσφατα µοιά-
ζει σαν συνέχεια της Γενοκτονίας. Πρέ-
πει να σταµατήσει αµέσως η καταστρο-
φική πολιτική που ακολουθεί το κράτος 
µας απέναντι στον ελληνισµό της Βορεί-
ου Ηπείρου και της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης.  

ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

Το κράτος στα ελληνικά νιάτα που 
υπηρετούν ως στρατεύσιµοι τη 

θητεία τους χορηγεί 10 περίπου ευρώ το 
µήνα. ∆ηλαδή, σχεδόν, τίποτε.

Όσοι, όµως, δηλώνουν αντιρρησίες 
συνείδησης - τέτοιοι είναι κατά το πλεί-
στον οι Μάρτυρες του Ιεχωβά (Χιλιαστές) 
και ελάχιστοι άλλοι απάτριδες - κυρίως 
γιατί φοβούνται τις δύσκολες συνθήκες 
που επικρατούν στο στρατό,  απολαµβά-
νουν µηνιαίο µισθό 250 ευρώ. 

Τα χρήµατα που πληρώνει ο ελλη-
νικός λαός για όσους αρνιούνται να εκ-
πληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία, 
τους χορηγούνται για διαµονή και φα-
γητό πέρα και έξω από τις στρατιωτικές 
µονάδες. Είναι δηλαδή το αντίτιµο ίσο 
προς το ποσό που διατίθεται για τη σίτι-
ση, την ενδυµασία, τη στέγαση κ.λπ. των 
εν ενεργεία οπλιτών. Η θητεία τους, βέ-
βαια, - των αντιρρησιών συνείδησης - εί-
ναι µεγαλύτερη σε σχέση µε των στρα-
τευσίµων. Αλλά, η επιµήκυνση της θη-
τείας εξυπηρετεί τους αντιρρησίες στο να 
προσηλυτίζουν εντέχνως οπαδούς των 
απόψεών τους. Με τον τρόπο τους σί-
γουρα υπόκεινται σε ένα αρκετά ευνοη-
µένο καθεστώς, την ώρα που αρνούνται 
να υπηρετήσουν την πατρίδα τους. Ακό-
µη και οι συνθήκες «εργασίας» που απο-
λαµβάνουν δουλεύοντας ωράριο δηµο-
σίου υπαλλήλου είναι και αυτό αρκετό 
για να αντιληφθεί κανείς πόσο ευνοού-
νται όσοι ετσιθελικά δεν θέλουν να υπη-
ρετήσουν την πατρίδα. 

Αλλά, από τη στιγµή που οι ίδιοι 
αρνούνται να υπηρετήσουν την 

πατρίδα τους, γιατί η Πολιτεία να τους 
προσφέρει προνόµια; Γιατί να απολαµ-
βάνουν τέτοια προνοµιακή µεταχείρι-
ση; Ποια λογική συµφωνεί να ευνοού-
νται περιπτώσεις από το κράτος, τη στιγ-
µή που αρνούνται τις υπηρεσίες τους σ' 
αυτό; Νοµίζουµε ότι πρέπει να αλλάξει 
το ταχύτερο δυνατό ο νόµος που, αντί να 
βοηθάει, µάλλον συµβάλλει στο να εκ-
κολάπτονται Εφιάλτες της πατρίδας.  

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
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Η Εκκλησία του Χριστού εί-
ναι ο αντικατοπτρισµός της 

ουράνιας βασιλείας µέσα στα λι-
µνάζοντα θολά νερά αυτού του κό-
σµου. Η ποιότητα της ζωής της αγί-
ας µας Εκκλησίας, που συµφωνεί 
µε τα θεία δόγµατα και τη θεία λα-
τρεία για τον αναστηµένο Χριστό, 
είναι εκείνη που κυρίως πείθει τον 
κόσµο πως η βασιλεία του Θεού 
δεν είναι µόνο λόγια και όµορφες 
εικόνες, αλλά «εν δυνάµει Πνεύ-
µατος Αγίου» αποδίδει τη µαρτυ-
ρία της Αναστάσεως.

Το πνεύµα της ζωής της µέλ-
λουσας αιώνιας βασιλείας πρέπει 
να καταυγάζει τη ζωή των µελών 

της Εκκλησίας µας. Αν η Εκκλη-
σία δεν διαθέτει τέτοια µέλη, µοιά-
ζει µε µουσείο µε ακατάληπτες ει-
κόνες και φράσεις, που δεν υπάρ-
χει κανείς να τις εξηγήσει στον κό-
σµο της σύγχρονης ειδωλολατρί-
ας, που στο βάθος του περιµένει το 
φως του Χριστού. Ο βασικός τρό-
πος που το δόγµα κι η λατρευτική 
ζωή της Εκκλησίας µας µπορούν 
να εξαγγέλλουν την Ανάσταση του 
Κυρίου είναι ο τρόπος των έργων 
και της ζωής.

Μόνον η γλώσσα των απο-
στολοπαραδότων έργων 

µπορεί να µιλήσει στην ψυχή του 
κόσµου σήµερα. Και εδώ βρίσκε-

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

του Αρχιµ. Χριστοδούλου Γ. Κωνσταντοπούλου

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ 
εἶναι ὁ ἀντικατοπτρισμὸς 

τῆς οὐράνιας βασιλείας μέσα στὰ 
λιμνάζοντα θολὰ νερὰ αὐτοῦ τοῦ 
κόσμου. Ἡ ποιότητα τῆς ζωῆς τῆς 
ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ποὺ συμ-
φωνεῖ μὲ τὰ θεία δόγματα καὶ τὴ 
θεία λατρεία γιὰ τὸν ἀναστημένο 
Χριστό, εἶναι ἐκείνη ποὺ κυρίως 
πείθει τὸν κόσμο πὼς ἡ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι μόνο λόγια καὶ 
ὄμορφες εἰκόνες, ἀλλὰ «ἐν δυνά-
μει Πνεύματος Ἁγίου» ἀποδίδει τὴ 
μαρτυρία τῆς Ἀναστάσεως.

Τὸ πνεῦμα τῆς ζωῆς τῆς μέλλου-
σας αἰώνιας βασιλείας πρέπει νὰ 
καταυγάζει τὴ ζωὴ τῶν μελῶν τῆς 
Ἐκκλησίας μας. Ἂν ἡ Ἐκκλησία 

δὲν διαθέτει τέτοια μέλη, μοιάζει 
μὲ μουσεῖο μὲ ἀκατάληπτες εἰκό-
νες καὶ φράσεις, ποὺ δὲν ὑπάρχει 
κανεὶς νὰ τὶς ἐξηγήσει στὸν κόσμο 
τῆς σύγχρονης εἰδωλολατρίας, 
ποὺ στὸ βάθος του περιμένει τὸ 
φῶς τοῦ Χριστοῦ. Ὁ βασικὸς τρό-
πος ποὺ τὸ δόγμα κι ἡ λατρευτικὴ 
ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας μποροῦν 
νὰ ἐξαγγέλλουν τὴν Ἀνάσταση τοῦ 
Κυρίου εἶναι ὁ τρόπος τῶν ἔργων 
καὶ τῆς ζωῆς.

Μόνον ἡ γλώσσα τῶν ἀπο-
στολοπαραδότων ἔργων 

μπορεῖ νὰ μιλήσει στὴν ψυχὴ τοῦ 
κόσμου σήμερα. Καὶ ἐδῶ βρίσκεται 
ἡ μεγάλη εὐθύνη τῶν σημερινῶν 
χριστιανῶν ἀπέναντι στὴν ὑλοκρα-
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ται η µεγάλη ευθύνη των σηµε-
ρινών χριστιανών απέναντι στην 
υλοκρατούµενη κοινωνία των Σαδ-
δουκαίων και των Ηρωδιανών. Τα 
έργα που θα επιτελούν οι θρη-
σκευτικοί όµιλοι και η Εκκλησία 
γενικότερα, αυτά µπορούν να µαρ-
τυρούν ασφαλώς στον κόσµο την 
αλήθεια της Αναστάσεως. Μπο-
ρούν να αποκαλύπτουν στο σηµε-
ρινό Νεοειδωλολάτρη το αληθινό 
της Πνεύµα. Η ζωή της Ορθοδοξί-
ας, κατ΄ άτοµον και ως σύνολο πι-
στών, είναι η ζωή του Αναστάντος 
Χριστού, είναι η συνέχιση της ζωής 
του Χριστού στα χρόνια µας. 

Η Εκκλησία του Θεού χειµά-
ζεται σήµερα. Δεν χειµάζε-

ται όµως απλά από τις γενικότερες 
εγκοσµιοκρατικές τάσεις των και-
ρών µας, για τις οποίες και η επί-
σηµη Εκκλησία δεν µπορεί να δη-
λώσει την ανευθυνότητά της. Χει-
µάζεται κυρίως στο πέλαγος µιας 
εσωτερικής αδιαφορίας, ενός θρη-
σκευτικού βερµπαλισµού, µιας 
υλοφροσύνης που σκεπάζεται από 
τις πνευµατικά αρωµατισµένες εκ-
φράσεις της θρησκευτικής παρά-
δοσης. Χειµάζεται από ένα είδος 
κατ΄ επάγγελµα χριστιανισµού, 
που δεν δίνει στον κόσµο το Ανα-
στάσιµο φως σε έργα και σε ζωή 
χριστιανική, αλλά αντίθετα παίρνει 

και υλικές αντιπαροχές απ΄ τον κό-
σµο.

Ο Χριστός µας ούτε εις µάτην 
απέθανε, ούτε εις µάτην αναστή-
θηκε. Αυτό εξαγγέλλει στους πι-
στούς της κάθε χρόνο η Αγία µας 
Εκκλησία µε την Ανάσταση. 

Ο Αναστάς Κύριος είναι η υπέρ-
τατη αξία, η οποία πρέπει να δια-
µορφώνει τη ζωή µας. Η Ανάστα-
ση του Χριστού είναι το λάβαρο 
κι η σηµαία της Εκκλησίας, κάτω 
απ΄ τις πτυχές τής οποίας πρέπει 
συνεχώς, ως µέλη της, ν΄ αγωνι-
ζόµαστε. «Συνετάφηµεν οὖν αυτῷ 
διά τοῦ βαπτίσµατος εἰς τόν θάνα-
τον, ἳνα ὣσπερ ἠγέρθη Χριστός ἐκ 
νεκρῶν διά τῆς δόξης τοῦ Πατρός, 
οὓτω καί ἡµεῖς ἐν καινότητι ζωῆς 
περιπατήσωµεν» (Ρωµ. στ΄, 4). 

Θαφτήκαµε, λοιπόν, µαζί µ' 
Αυτόν µε το άγιο βάπτισµα, 

το οποίο µας έκανε συγκοινωνούς 
του θανάτου Του, µε αποτέλεσµα, 
όπως ακριβώς αναστήθηκε ο Χρι-
στός από τους νεκρούς µε την έν-
δοξη δύναµη του Πατρός, έτσι κι 
εµείς να αναστηθούµε σε νέα ενά-
ρετη και αγία ζωή και να συµµορ-
φώσουµε τη διαγωγή µας σύµφω-
να µε τις απαιτήσεις της ζωής αυ-
τής. 

 Χ ρ ι σ τ ό ς   Α ν έ σ τ η .
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ρετη και αγία ζωή και να συµµορ-
φώσουµε τη διαγωγή µας σύµφω-
να µε τις απαιτήσεις της ζωής αυ-
τής. 

 Χ ρ ι σ τ ό ς   Α ν έ σ τ η .

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

τούμενη κοινωνία τῶν Σαδδουκαί-
ων καὶ τῶν Ἡρωδιανῶν. Τὰ ἔργα 
ποὺ θὰ ἐπιτελοῦν οἱ θρησκευτικοὶ 
ὅμιλοι καὶ ἡ Ἐκκλησία γενικότε-
ρα, αὐτὰ μποροῦν νὰ μαρτυροῦν 
ἀσφαλῶς στὸν κόσμο τὴν ἀλήθεια 
τῆς Ἀναστάσεως. Μποροῦν νὰ ἀπο-
καλύπτουν στὸ σημερινὸ Νεοειδω-
λολάτρη τὸ ἀληθινό της Πνεῦμα. 
Ἡ ζωὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, κατ΄ ἄτο-
μον καὶ ὡς σύνολο πιστῶν, εἶναι ἡ 
ζωὴ τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, εἶναι 
ἡ συνέχιση τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ 
στὰ χρόνια μας. 

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ χει-
μάζεται σήμερα. Δὲν χει-

μάζεται ὅμως ἁπλὰ ἀπὸ τὶς γενι-
κότερες ἐγκοσμιοκρατικὲς τάσεις 
τῶν καιρῶν μας, γιὰ τὶς ὁποῖες 
καὶ ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία δὲν μπο-
ρεῖ νὰ δηλώσει τὴν ἀνευθυνότητά 
της. Χειμάζεται κυρίως στὸ πέλα-
γος μίας ἐσωτερικῆς ἀδιαφορίας, 
ἑνὸς θρησκευτικοῦ βερμπαλισμοῦ, 
μίας ὑλοφροσύνης ποὺ σκεπάζεται 
ἀπὸ τὶς πνευματικὰ ἀρωματισμέ-
νες ἐκφράσεις τῆς θρησκευτικῆς 
παράδοσης. Χειμάζεται ἀπὸ ἕνα 
εἶδος κατ΄ ἐπάγγελμα χριστιανι-
σμοῦ, ποὺ δὲν δίνει στὸν κόσμο 
τὸ Ἀναστάσιμο φῶς σὲ ἔργα καὶ 
σὲ ζωὴ χριστιανική, ἀλλὰ ἀντίθετα 
παίρνει καὶ ὑλικὲς ἀντιπαροχὲς ἀπ΄ 

τὸν κόσμο.
Ὁ Χριστός μας οὔτε εἰς μάτην 

ἀπέθανε, οὔτε εἰς μάτην ἀναστή-
θηκε. Αὐτὸ ἐξαγγέλλει στοὺς πι-
στούς της κάθε χρόνο ἡ Ἁγία μας 
Ἐκκλησία μὲ τὴν Ἀνάσταση. 

Ὁ Ἀναστάς Κύριος εἶναι ἡ ὑπέρ-
τατη ἀξία, ἡ ὁποία πρέπει νά δια-
μορφώνει τή ζωή μας. Ἡ Ἀνάστα-
ση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό λάβαρο 
κι ἡ σημαία τῆς Ἐκκλησίας, κάτω 
ἀπ΄ τίς πτυχές τῆς ὁποίας πρέπει 
συνεχῶς, ὡς μέλη της, ν΄ ἀγωνι-
ζόμαστε. «Συνετάφημεν οὖν αυτῷ 
διά τοῦ βαπτίσματος εἰς τόν θάνα-
τον, ἳνα ὣσπερ ἠγέρθη Χριστός ἐκ 
νεκρῶν διά τῆς δόξης τοῦ Πατρός, 
οὓτω καί ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς 
περιπατήσωμεν» (Ρωμ. στ΄, 4). 

Θαφτήκαμε, λοιπόν, μαζὶ μ' 
Αὐτὸν μὲ τὸ ἅγιο βάπτισμα, 

τὸ ὁποῖο μᾶς ἔκανε συγκοινωνοὺς 
τοῦ θανάτου Του, μὲ ἀποτέλε-
σμα, ὅπως ἀκριβῶς ἀναστήθηκε ὁ 
Χριστὸς ἀπὸ τοὺς νεκροὺς μὲ τὴν 
ἔνδοξη δύναμη τοῦ Πατρός, ἔτσι 
κι ἐμεῖς νὰ ἀναστηθοῦμε σὲ νέα 
ἐνάρετη καὶ ἅγια ζωὴ καὶ νὰ συμ-
μορφώσουμε τὴ διαγωγή μας σύμ-
φωνα μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς ζωῆς 
αὐτῆς.

  Χ ρ ι σ τ ό ς  Ἀ ν έ σ τ η .



Τοῦ Χριστοῦ τά τάγματα ἐστρατοπέδευσαν ἐδῶ.
Ὂψεις
ἢλιων,
ἂστρων,
ἀστραπῶν.
Πανέμορφα παιδιά. φοροῦν λευκούς χιτῶνες.
Οἱ σαλπιγκταί σαλπίζουν καί ξυπνᾶ Νέα Ζωή
σ' ἀπέραντους εἰρηνικούς ἐλαιῶνες.

Φρουροί τῆς Νέας Αὐγῆς
ἂτρομοι,
μ' ἂτρωτες καρδιές.
Δέν εἶναι πλάσματ' ἀστρικά, χιμαιρικά δέν εἶναι.
Ψυχές τῆς Γῆς, 
παιδιά τῆς Μέρας τοῦ Φωτός, χαριτωμένα, 
Γενναῖοι τῶν ταγμάτων τοῦ Χριστοῦ:
Γνώρισαν μάχες,
φόβους,
πόνους,
εἶδαν θανάτους
κι' ὁδεύουν τώρα σέ καινούργια πεπρωμένα.

Ἐδῶ τοῦ μόχτου ὁ ἐργάτης,
ὁ ζευγᾶς,
ὁ φοιτητής
κι' ὁ μαθητής τῶν δέκα χρόνων
λάμπουν,
ἀστράφτουν,
ἣρωες τῆς χαρᾶς,
στίς πεντακάθαρες στολές τῶν ἂσπρων τῶν χιτώνων...

Κι' ἀντιλαλοῦν καμπάνες.
Τραγουδοῦν
Χριστός Ἀνέστη.
Στίς ἑνωμένες χῶρες τοῦ Θεοῦ
Χριστός Ἀνέστη.
Στίς ἑνωμένες χῶρες τοῦ Θεοῦ
Χριστός Ἀνέστη.
Ἀληθῶς
Ἀνέστη.
    Στ. Μπολέτσης

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ



Το περιστατικό συνέβη στο 

Λονδίνο.
Τον περασμένο μήνα παρακο-

λούθησα την ετήσια συνέλευση 
για τη διατήρηση / ανανέωση της 
αδείας μου στην ασφάλεια υπηρε-
σίας των φυλακών.

Έγιναν παρουσιάσεις για τις 
τρεις θρησκείες, τη Ρωμαιοκαθο-
λική, την Προτεσταντική και τη 
Μουσουλμανική, από τρεις ομιλη-
τές, οι οποίοι εξήγησαν τις πεποι-
θήσεις τους.

Ενδιαφέρθηκα ιδιαίτερα σε ό,τι 
ο Ισλαμιστής Ιμάμης είχε να πει 
σχετικά με τις βάσεις του Ισλάμ, 

μαζί με την παρουσίαση βίντεο.

Μετά τις παρουσιάσεις, ήλθε η 
ώρα των ερωτήσεων. Απευθύνθη-

κα προς τον Ιμάμη και τον ρώτη-

σα: «Διορθώστε με, αν κάνω λά-

θος, αλλά καταλαβαίνω ότι οι πε-

ρισσότεροι ιμάμηδες και κληρικοί 
του Ισλάμ έχουν δηλώσει έναν 

ιερό πόλεμο εναντίον των απί-

στων του κόσμου και ότι με τη δο-

λοφονία ενός άπιστου (η οποία εί-
ναι μία εντολή προς όλους τους 
Μουσουλμάνους) έχουν εξασφα-
λίσει την πρόκρισή τους στον Πα-
ράδεισο. Αν αυτή είναι η περίπτω-
ση, μπορείτε να μου δώσετε τον 
ορισμό του άπιστου;».

Δεν υπήρξε διαφωνία με τη δή-
λωσή μου και, χωρίς δισταγμό, 
μου απάντησε: «Αυτοί που δεν πι-
στεύουν!».

Του ανταπάντησα: «Επιτρέψτε 
μου λοιπόν για να σιγουρευτώ, ότι 
σωστά αντιλήφθηκα την απάντη-
σή σας: Όλοι οι οπαδοί του Αλ-

λάχ έχουν εντολή να σκοτώσουν 

όλους όσοι δεν είναι οπαδοί του 
Αλλάχ, ώστε να μπορέσουν να 
έχουν μία θέση στον Παράδεισο. 

Είναι σωστό αυτό;».

Η έκφραση στο πρόσωπο 
του Ιμάμη άλλαξε από αυ-

τήν της εξουσίας με εκείνη ενός 

μικρού αγοριού, που μόλις πιά-

Ο ΑΒΟΛΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ «ΑΠΙΣΤΟΥ»…
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στηκε με το χέρι του στο κουτί με 

τα μπισκότα.

Ντροπαλά απάντησε: «Ναι».

Στη συνέχεια δήλωσα: «Λοι-

πόν, έχω ένα πραγματικό πρό-

βλημα, προσπαθώντας να φαντα-
στώ τον Πάπα Βενέδικτο να δια-
τάζει όλους τους Καθολικούς ν' 
αρχίσουν να σκοτώνουν Μου-
σουλμάνους ή τον Αρχιεπίσκοπο 
του Καντέρμπουρι, να παροτρύνει 
όλους τους Προτεστάντες να κά-
νουν το ίδιο, προκειμένου να τους 
εξασφαλίσουν μία θέση στον Πα-
ράδεισο!». 

Ο Ιμάμης ήταν άφωνος!
Και συνέχισα: «Έχω επίσης 

ένα πρόβλημα με το να είμαι "φί-
λος"σας, όταν εσείς και οι κληρι-
κοί αδελφοί σας λέτε στους οπα-

δούς σας να με σκοτώσουν! Επι-

τρέψτε μου να σας θέσω ένα ερώ-

τημα. Θα διαλέγατε τον Αλλάχ 
σας, που σας λέει να με σκοτώσε-

τε για να μπορέσετε να πάτε στον 

Παράδεισο ή τον Ιησού μου, που 
μου λέει να σας αγαπώ γιατί θα με 

πάρει στον Παράδεισο και θέλει 

να είστε και εσείς μαζί μου;».

Θα μπορούσατε να είχατε 

ακούσει μία καρφίτσα που πέφτει, 

καθώς ο Ιμάμης έμεινε άφωνος.

Περιττό να πούμε ότι οι διορ-

γανωτές του σεμιναρίου της «Δια-

φοροποιήσεως» δεν ήταν ευχαρι-
στημένοι με τον τρόπο που απο-
καλύφθηκε η αλήθεια και το πι-
στεύω των μουσουλμάνων.

Μέσα σε είκοσι χρόνια, θα 
υπάρχουν αρκετοί μου-

σουλμάνοι ψηφοφόροι στο Ηνω-
μένο Βασίλειο για να εκλέξουν 
μία κυβέρνηση της αρεσκείας 
τους, που θα είναι συμβατή με το 
νόμο της Σαρίας.

Ο καθένας στον ΚΟΣΜΟ πρέ-
πει και απαιτείται να το διαβά-
σει, αλλά με την τρέχουσα πολιτι-
κή παράλυση, το ανεκτικό σύστη-

μα της δικαιοσύνης, τα φιλελεύθε-
ρα μέσα ενημέρωσης και με την 

επικρατούσα «τρελή πολιτική ορ-

θότητα», δεν υπάρχει περίπτωση 

αυτό το κείμενο να γίνει ευρέως 
γνωστό.

John Harrison -  MBE. MIDSc
(βλ. περ. «Η Δράση», Απρίλιος, τ. 508)



Εκείνο, που αποτελεί νέο στοι-
χείο σχετικά με το γεγονός της 

εμφανίσεως του ανθρώπου, είναι το 
ότι με τον άνθρωπο ήρθε στον κόσμο 
η νοημοσύνη, η οποία του προσφέρει 
τη δύναμη ν΄ ασκεί επίδραση επί της 
φύσεως και, να τιθασεύει για όφελός 
του τη λειτουργία των φυσικών νόμων.

Ο άνθρωπος ενθουσιάστηκε τόσο, 
ώστε να ξεχάσει την απαραίτητη ισορ-
ροπία που πρέπει, με κάθε θυσία, να 
διατηρεί μεταξύ της δυνάμεως και της 
φρονήσεως. Εδώ, ίσως, είναι ο σοβα-
ρότερος κίνδυνος, που μας παραμο-
νεύει, ο κίνδυνος από την καθυστέρη-
ση μεταξύ προόδου και φρονήσεως. 
Το φαινόμενο τούτο εκδηλώνεται στην 
εποχή μας με την υπερβολική συγκέ-
ντρωση δυνάμεως στα χέρια των λιγό-
τερο συνετών ανθρώπων.  

Μεταξύ άλλων αντι-αληθειών, θα 
ήθελα να μιλήσω κατ΄ αρχήν για την 
αντι-αλήθεια ότι οι άνθρωποι γεννιού-
νται ίσοι. Τούτο είναι, απλούστατα, λά-
θος. Τα ανθρώπινα όντα δεν γεννιού-
νται ίσα κι αυτό μας το λέει και το επα-
ναλαμβάνει όλη η σύγχρονη βιολογία. 
Γεννιούνται με ένα γενετικό φορτίο, 
με ένα πρόγραμμα, που είναι εντελώς 
δικό τους. 

Υπάρχει όμως και ένα άλλο σόφι-
σμα: Οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθε-
ροι. Λάθος. Οι άνθρωποι γεννιούνται 

σκλάβοι των ενστίκτων τους και του 
εξωτερικού περιβάλλοντος. Θέλω σχε-
τικά να μιλήσω εδώ για το πολιτισμικό 
περιβάλλον. 

Αν θέλετε βιολογικές στατιστικές, 
σας λέω, με επιστημονική ακρίβεια, ότι 
στον άνθρωπο, ο ιππόκαμπος ή υπό-
καμπος (ή το αμμώνειον κέρας), που 
βρίσκεται σε κάποιο σημείο του μέσου 
εγκεφάλου, δεν έχει, κατά την ημέρα 
της γεννήσεως, παρά το 10% των νευ-
ρώνων που υπάρχουν στην κατάστα-
ση της κανονικής λειτουργίας του. Το 
κινητικό κέντρο, που καταλαμβάνει το 
ένα τρίτο σχεδόν του εγκεφάλου, δεν 
φθάνει στην πλήρη ανάπτυξή του παρά 
στο δεύτερο έτος περίπου. 

Προκύπτει αναμφίβολα ότι το 
παιδί απορροφάει, μαζί με το 

γάλα της μάνας του, και όλες τις ιδέ-
ες της φυλής και, όπως εξαρτάται πολύ 
από το περιβάλλον του για την τροφή 
και την επιβίωσή του, εξαρτάται από 
αυτό το περιβάλλον, επίσης, και για 
τη διάρθρωση και το περιεχόμενο της 
σκέψεώς του. 

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας 
την προσέξουμε, ας τη σπουδαιολογή-
σουμε όλοι οι γονείς: Τα τέκνα του αν-
θρώπου, τα παιδιά στην κούνια, δεν εί-
ναι ελεύθερα. Έχουν παραδοθεί στο 
εξωτερικό περιβάλλον με τα πόδια και 
τα χέρια δεμένα. 

ΓΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΡΟΝΗΣΗ;
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Τι πρέπει να συμπεράνουμε από 
αυτές τις διαπιστώσεις; Το συμπέρα-
σμά μας είναι ότι στους ενηλίκους 
ανήκει το χρέος να εκλέγουν το πλαί-
σιο της ιδεολογικής, της συγκινησια-
κής και πρακτικής καταστάσεως για 
τα μικρά παιδιά τους. Εμείς, λοιπόν 
είμαστε υπεύθυνοι γι΄ αυτή την εκλο-
γή. Πρόκειται για μια φοβερή ευθύ-
νη που μας βαρύνει, αφού καλούμα-
στε να εκλέγουμε το είδος του ανθρώ-
που, άνδρα ή γυναίκας, που ευχόμα-
στε να είναι το παιδί μας: να είναι ευ-
πειθής ή επαναστάτης, πρωτότυπος ή 
πάντοτε συμμορφούμενος στους άλ-
λους. Σε μας ανήκει ο ρόλος της εκλο-
γής. Και δεν ωφελεί σε τίποτε να λέμε 
«Εγώ προτιμώ να σέβομαι την προσω-
πικότητα του παιδιού», γιατί τούτο ση-
μαίνει ότι δεν του προσφέρετε τίποτε 
και το παιδί δεν μαθαίνει τίποτε, όταν 
εσείς δεν του μαθαίνετε τίποτε. Αν δεν 
μάθετε στο παιδί σας να μιλάει, αυτό 
δεν πρόκειται να μιλάει. Σε σας ανή-
κει η ευθύνη, αν μιλάει καλά ή άσχη-
μα. Και το ίδιο ισχύει και για τη δομή 
της σκέψεώς του. Στο σημείο αυτό 
γνωρίζουμε σήμερα ότι κάθε πληρο-
φορία που λαμβάνεται, αφήνει ένα 
υλικό ίχνος στα βάθη του εγκεφάλου. 
Αυτή π.χ. η άποψη, που ισχύει εδώ και 
πολλά χρόνια και την οποία διατυπώ-
νω τώρα σε σας, όσο άϋλη και αν σας 
φαίνεται, τώρα που την αντιλαμβάνε-
στε, δημιουργεί αυτή μάλιστα τη στιγ-
μή, μια σειρά ηλεκτρικών κυμάτων, τα 
οποία διαχέονται στον εγκέφαλό σας 
και προκαλούν εκεί σταθερές χημικές 

μεταβολές. 

Ο κόσμος που ετοιμάζουμε να 
κληροδοτήσουμε στα παι-

διά μας δεν είναι μόνο ένας υλικός 
κόσμος με μηχανές, κατοικίες κ.λπ., 
αλλά ακόμη, και κυρίως, ένας πνευ-
ματικός κόσμος, δημιουργημένος από 
όλες τις ιδέες μας και όλα τα σύμβολα 
μας, τον οποίο, για όλους τους λόγους 
που αναφέραμε παραπάνω, έχουμε 
ως αποστολή να μεταβιβάσουμε στα 
παιδιά μας εκλέγοντας τον τύπο του 
άνδρα ή της γυναίκας που ευχόμαστε 
να γίνουν αυτά. Να γίνουν άνθρωποι 
ανεξάρτητοι και ικανοί να σκέπτονται 
μόνοι τους, να χειρίζονται τα πλαίσια 
σκέψεων και πράξεων που τους προ-
τείνονται και να τα χρησιμοποιούν για 
να καθορίσουν τη δική τους θέση: για 
μια πρωτότυπη κατεύθυνση ή, αντίθε-
τα, για να είναι άνθρωποι συμμορφού-
μενοι απόλυτα  με τις σκέψεις και κα-
ταστάσεις άλλων... Εμείς είμαστε εκεί-
νοι που εκλέγουμε τον τύπο του παι-
διού που επιθυμούμε να γίνει^ ακρι-
βέστερα, τον τύπο ενηλίκου που ευχό-
μαστε να διαγράφεται μέσα στο παιδί. 
Τονίζουμε ακόμη μια φορά: την εκλο-
γή αυτή το παιδί δεν μπορεί να την κά-
νει μόνο του, το δικαίωμα και η από-
φαση ανήκουν σε μας.

Χωρίς καμιά πληροφόρηση τίποτε 
δεν αναπτύσσεται, ούτε η νοημοσύνη 
ούτε ο χαρακτήρας. Σ΄ αυτό το σημείο 
έχουμε πλέον επιστημονικά δεδομέ-
να. Το πόρισμα από την προηγούμε-
νη πρόταση μπορεί να είναι το εξής: Ο 
σκοπός της αγωγής δεν είναι να απο-
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καλύψουμε τις λανθάνουσες διανοητι-
κές ικανότητες, γιατί δεν αποκαλύπτει 
κανείς κάτι που δεν υπάρχει. Σκοπός 
της αγωγής είναι να δημιουργήσει αυ-
τές τις ικανότητες, να τις γεννήσει. Τα 
σύμβολα, που μεταβιβάζονται από το 
εξωτερικό περιβάλλον, θα ενταχθούν, 
με τη γνωστή σήμερα φυσική διαδι-
κασία, στο εσωτερικό του εγκεφάλου 
με τη μορφή μεταβολών στη δομή των 
ατόμων των νευρώνων. 

Η ελευθερία είναι μια από τις 
ευγενέστερες κατακτήσεις του 

ανθρώπου. Ταυτίζεται με τη συνείδηση 
και είναι μια διανοητική και συναισθη-
ματική πειθαρχία που μας κάνει ικα-
νούς να χειριζόμαστε την πληροφό-
ρηση και να κάνουμε μια φωτεινή και 
στοχαστική εκλογή μεταξύ δύο ή πε-
ρισσότερων δυνατοτήτων που ανοίγο-
νται μπροστά μας. 

Υπάρχουν συναρπαστικά συναι-
σθήματα, που κάνουν τα παιδιά ή τους 
ενηλίκους, το ίδιο είναι, να ονειρεύο-
νται και έπειτα να σκέπτονται. Κάτι πα-
ρόμοιο, όπως: «Ελευθερώσου, μην 
καταστρέφεις». Γιατί οι νέοι τη λέξη 
«ελευθερία» την έχουν πάντοτε στο 
στόμα τους και, γι' αυτούς, ελευθερώ-
νομαι σημαίνει καταστρέφω την καθι-
ερωμένη τάξη. Στην πραγματικότητα, 
όμως, δεν ελευθερώνεται κανείς κα-
ταστρέφοντας αυτό που υπάρχει, αντί-
θετα καταπιέζεται εσωτερικά. Για να 
ελευθερωθείς, πρέπει να χτίσεις. Να 
χτίζεις το νέο, ξεκινώντας από το πα-
λαιό, αυτό είναι το δύσκολο...

Για να είναι ελεύθερος κανείς, πρέ-

πει να ελευθερωθεί από την άγνοια κι 
από τα πάθη του. Η ελευθερία δεν εί-
ναι ένα αναίτιο δώρο της φύσης. Το 
να είναι κανείς ελεύθερος, μαθαίνε-
ται. Τούτο είναι πολύ σημαντικό. Δεν 
υπάρχει πεπρωμένο που ορίζει, όταν 
η λογική διευθύνει. Η λογική, όμως, 
επίσης μαθαίνεται, δημιουργείται. Μα-
θαίνουμε για να οδηγούμε καλά το 
πνεύμα μας. Πληροφορούμαστε, μορ-
φωνόμαστε... «Δεδομένου ότι ο πόλε-
μος αρχίζει μέσα στο πνεύμα των αν-
θρώπων, είναι ανάγκη μέσα σ΄ αυτό το 
πνεύμα των ανθρώπων να οικοδομη-
θεί η υπεράσπιση της ειρήνης».

Ο μηχανισμός της ευτυχίας ανα-
πτύσσεται μέσα από τη συνά-

ντηση δύο δρόμων που κόβονται σε 
διάφορα στάδια: του δρόμου για την 
ατομική ευτυχία και του δρόμου της 
φροντίδας για το κοινωνικό συμφέρον. 
Η ευτυχία δεν βρίσκεται στον πλούτο, 
η ευτυχία δεν βρίσκεται στη δύναμη. 
Η ευτυχία βρίσκεται στη συναισθημα-
τική ερμηνεία που δίνουμε στην πραγ-
ματικότητα που μας περιβάλλει. Νομί-
ζω ότι με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο 
παίρνουμε το παιδία από το χέρι για να 
μάθουμε να βαδίζει, μπορούμε επίσης 
να του μάθουμε να είναι ευτυχισμένο. 
Κι αφού, μια φορά, θα του το έχουμε 
μάθει, θα βρίσκει ύστερα την ευτυχία 
του με μια καλύτερη ένταξη στην κοι-
νωνία και δεν θα βλέπει στον κόσμο 
παρά αγάπη και φιλία. 

J. M. R. Delgado



Καθῆκον ἱερὸν ἐπιτελοῦμεν ἔναντι 
ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἐστάθησαν γεν-

ναῖοι ὑπερασπισταὶ Πόλεως ἱερᾶς καὶ με-
γάλης. Χρέος δικαιοσύνης μᾶς ἐπιβάλ-
λει τὴν ἀνάμνησιν τῆς θυσίας ἐκείνων 
οἱ ὁποῖοι ὡς ἡγέται ἐπρωτοστάτησαν, ὡς 
ἀνώνυμος λαὸς ἠκολούθησαν, ἀγωνιζό-
μενοι ὑπερασπίζοντες τείχη, Πόλιν, ἱερά, 
ἰδέας, παραδόσεις καθὼς καὶ οἰκείους, 
φίλους, γέροντας, ἀσθενεῖς, τέκνα.

Διότι εἶχαν ἀποφασίσει νὰ ἀγωνι-
σθοῦν. Ἀπὸ τὸν Κωσταντίνον Παλαιολό-
γον καὶ τὸν μεγαδούκα Λουκᾶν Νοταρᾶν 
καὶ τοὺς ἀξιωματούχους καὶ τοὺς ξένους 
συναγωνιστάς ἓως τὸν ταπεινώτερον λαϊ-
κόν, κληρικὸν καὶ μοναχόν.

Ἡ πρόκλησις τοῦ Μωάμεθ ἐφαίνετο 
λογική. Ἀποστέλλει ὁ σουλτάνος Μωά-
μεθ ὁ Β΄ πρὸς τὸν Κωνσταντῖνον τὸν βα-
σιλέα, τὸν Παλαιολόγον, μήνυμα νὰ τοῦ 
παραδώση τὴν Πόλιν. Νεώτατος τὴν ἡλι-
κίαν ὁ σουλτᾶνος, ἱκανώτατος εἰς τὸν πό-
λεμον καὶ τὴν διοίκησιν, πείσμων καὶ φι-
λόδοξος, πεπαιδευμένος ἐπὶ πλέον, δὲν 
ἠμπορεῖ νὰ ἠρεμήση ὅσον βλέπει τὴν 
Πόλιν Χριστιανικήν... «Ἐὰν μὲν θέλῃς», 
λέγει εἰς τὸν Κωνσταντῖνον, «νὰ ἀναχω-
ρήσῃς εἰρηνικῶς ἀπὸ τὴν Πόλιν, σοῦ 
δίδω τὴν Πελοπόννησον, εἰς τοὺς ἀδελ-
φούς σου ἄλλας ἐπαρχίας καὶ θὰ εἴμε-
θα φίλοι. Ἐὰν ὄχι, θὰ εἰσέλθω μὲ πόλε-
μον, θὰ σφάξω τοὺς ἄρχοντας καὶ ἐσέ, 
θὰ αἰχμαλωτίσω ὃλον τὸν λαόν. Δι΄ ἐμὲ ἡ 
Πόλις ἀρκεῖ κενή» (Δούκας). Καὶ ἐπανα-
λαμβάνει ἐμφαντικώτερον εἰς τὸν Κων-
σταντῖνον... «Θέλεις νὰ ἐγκαταλείψῃς 
τὴν Πόλιν καὶ νὰ ἀπέλθῃς, ὅπου θέλεις, 

μὲ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὰ ὑπάρχοντά των 
ἢ θέλεις νὰ ἀντισταθῇς ὁπότε θὰ χάσῃς 
μαζὶ μὲ τὴν ζωὴν καὶ τὰ πάντα, σὺ καὶ οἱ 
δικοί σου, ὁ δὲ λαὸς αἰχμάλωτος θὰ δι-
ασπαρῇ εἰς τὰ πέρατα τῆς γῆς; (Δούκας).

Πράγματι ἡ πρόκλησις τοῦ σουλτάνου 
ἦταν λογική. Διὰ τὰ μέτρα του. Ὅμως ὄχι 
καὶ διὰ τὸ ὕψος τοῦ Κωνσταντίνου τοῦ 
Παλαιολόγου καὶ τῶν πολιορκουμένων 
εἰς τὴν Πόλιν. Διὰ τοῦτο ἡ ἀπάντησίς των 
εἶναι ἀρνητική. Ἀνθίστανται εἰς τὸν πει-
ρασμὸν νὰ διασώσουν τοὺς ἑαυτοὺς των 
καὶ τὰ ὑπάρχοντά των καὶ νὰ διασφαλί-
σουν μόνον τὴν ζωὴν τοῦ λαοῦ.

Ἡ ἀπάντησις τοῦ Κωνσταντίνου καὶ 
τῆς Συγκλήτου εἶναι σαφής... 

«Τὸ δὲ τὴν Πόλιν σοι δοῦναι οὔτ΄ ἐμὸν 
ἐστιν οὔτ΄ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν 
ταύτῃ^κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπρο-
αιτέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα 
τῆς ζωῆς ἡμῶν» (Δούκας).

Εἰς τὴν φιλόζωον πρόκλησιν τοῦ Μω-
άμεθ ὁ Κωνσταντῖνος ἀπαντᾶ μὲ μίαν 
ἄλλην πρόκλησιν, τὴν ἀξιοπρέπειαν τοῦ 
χρέους.

Μὲ τὴν ἀπάντησιν Κωνσταντίνου τοῦ 
Παλαιολόγου διακόπτεται ὁ διάλογος καὶ 
ἐπαναρχίζει ὁ πόλεμος. Ἐπὶ ἑβδομάδες, 
ἀπὸ τὴν 6ην Ἀπριλίου ἰδιαιτέρως, πέριξ 
τῶν τειχῶν συνάπτεται λυσσώδης ἀγών.

Ὁ Μωάμεθ ὁ Β΄ ὀρέγεται τὴν Κωνστα-
ντινούπολιν καὶ δὲν τοῦ ἀρκοῦν αἱ μέχρι 
τοῦδε κατακτήσεις. Ὀρέγεται τὴν Πόλιν 
«μεγάλην καὶ πολυάνθρωπον, βασίλει-
ον τῶν πάλαι Ρωμαίων», ἡ ὁποία ἔφθα-
σεν εἰς τὸ ἀκρότατον εὐδαιμονίας καὶ 
τύχης καὶ δόξης, ἡ ὁποία ἔγινε κεφαλὴ 

Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ

τοῦ Παναγιώτου Γ. Νικολοπούλου,
Ὁμοτ. Καθηγητοῦ τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν, 

Διευθυντοῦ τῆς Ἐθν. Βιβλιοθήκης ἐ. τ.
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ὅλης τῆς οἰκουμένης. Ἐπιθυμεῖ τὴν Πό-
λιν, διότι τὸ κλέος της τὸ οἰκουμενικὸν 
θὰ προσδώςῃ εἰς τὸν κατακτητὴν ἐπίσης 
ἀνάλογον κλέος. Ἀκόμη διότι ἡ κατοχὴ 
τῆς Πόλεως θὰ ἀνοίξῃ τὴν θύραν διὰ πε-
ραιτέρω κατακτήσεις.

Ἀλλὰ διὰ τὸν σουλτᾶνον ἡ Πόλις 
δὲν ἔχει μόνον δόξαν, κλέος, ἱστορίαν. 
Ἔχει πλοῦτον, πολὺν καὶ παντοδαπόν, 
ἔχει ἄνδρας ἀγαθούς, γυναῖκας πλείστας 
καὶ  καλλίστας, νέας καὶ ὡραιοτάτας καὶ 
εὐγενεῖς, καὶ παῖδας πλείστους καὶ καλ-
λίστους, καὶ ναοὺς καὶ δημόσια οἰκήμα-
τα καὶ οἰκίας λαμπράς καὶ κήπους. Ὅλα 
αὐτὰ ὁ Μωάμεθ τὰ ὀρέγεται καὶ συγχρό-
νως τὰ παραχωρεῖ εἰς τὸν στρατὸν του 
προκειμένου νὰ ἀποκτήσῃ τὴν Πόλιν. 
Τὰ προσφέρει εἰς διαρπαγὴν καὶ λείαν. 
Ὅσοι ἐπιβιώσουν θὰ αἰχμαλωτίσουν, θὰ 
διαρπάξουν, θὰ ἀποκτήσουν τὰ τῆς Πό-
λεως. Ὅσοι πάλιν σκοτωθοῦν δηλώνει 
ὅτι, σύμφωνα μὲ τὸ Κοράνιον, ὁλόσω-
μοι θὰ συμφάγουν μὲ τὸν προφήτην Μω-
άμεθ, καὶ θὰ συμπίουν καὶ θὰ ἀναπαυ-
θοῦν μετὰ παίδων καὶ γυναικῶν ὡραίων 
καὶ παρθένων εἰς τὸν παράδεισον (Κρι-
τόβουλος).

Δὲν ἔρχεται ὁ Μωάμεθ ὁ Β΄ κῆρυξ 
ἱεροῦ πολέμου διὰ νὰ ἀποκτήσῃ 

τὴν Πόλιν καὶ νὰ τὴν μεταβάλῃ εἰς προ-
πύργιον τῆς Μωαμεθανικῆς θρησκεί-
ας. Δὲν εἶναι ὁ θρησκευτικὸς πολέμαρ-
χος. Δὲν ἔρχεται ἀκόμη διὰ νὰ ἐγκατα-
στήσῃ κάποιον διεκδικητὴν τοῦ Βυζαντι-
νοῦ θρόνου, κάποιον φυγάδα. Δὲν ἀκο-
λουθεῖ τὰ στρατεύματά του κάποιος Ἰσα-
άκιος Κομνηνός, ὅπως τοὺς Φράγκους 
σταυροφόρους τὸ 1204... Ὠμῶς, ὠμότα-
τα θέλει τὴν Πόλιν διὰ νὰ τοποθετήσῃ τὸ 
διαμάντι της εἰς τὸ σουλτανικόν του τουρ-
μπάνι. Χωρὶς προσχήματα. 

Ἡ Πόλις λοιπὸν ἦτο ἔπαθλον διαρ-
παγῆς καὶ ἀκολασίας καὶ αἰχμαλωσίας 
διὰ τὸν σουλτᾶνον.

Ὅμως τί εἶναι ἡ Πόλις διὰ τὸν  Κων-
σταντῖνον καὶ τοὺς κατοίκους της; Εἶναι 
ἡ Πόλις τὴν ὁποίαν ἀνήγειρεν ὁ τρι-
σμακάριστος καὶ μέγας βασιλεὺς Κων-

σταντῖνος, ὁ ὁποῖος τὴν ἀφιέρωσε εἰς τὴν 
Θεοτόκον καὶ ἀειπάρθενον Μαρίαν. Καὶ 
ἔκτοτε ἡ Πόλις τοῦ Μεγάλου Κωνσταντί-
νου, ὅπως λέγει ὁ ἴδιος ὁ Κωνσταντῖνος 
ὁ Παλαιολόγος, ἀπέβη καταφύγιον τῶν 
Χριστιανῶν, ἐλπίς καί χαρά πάντων τῶν 
Ἑλλήνων, τὸ καύχημα τῆς Ἀνατολῆς. 
Εἶναι ἡ πόλις ὅπου προσκυνεῖται ἡ Ἁγία  
Τριάς, δοξολογεῖται τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, 
ὅπου οἱ ἄγγελοι ἀκούονται νὰ ὑμνοῦν τὸ 
θεῖον καὶ τὴν θείαν Γέννησιν. 

Ἑπομένως δὲν εἶναι τὰ κτίσματα, οἱ 
ἄνθρωποι, ὁ τόπος μόνον τοῦ Κωνστα-
ντίνου ἡ Πόλις. Εἶναι πόλις ἅγια διὰ τὸν 
Παλαιολόγον.

Περὶ αὐτὴν τὴν πόλιν μὲ τάς δια-
φόρους δι΄ αὐτὴν ἀπόψεις τῶν ὑπερα-
σπιστῶν της καὶ τοῦ ἐπιδρομέως ἐκτυλίσ-
σεται ἡ ἱστορικὴ πρᾶξις τοῦ τέλους τοῦ 
ἀρχαίου κόσμου.

Σύμφωνα μὲ τὸ Σλαβικὸν Χρονι-
κόν, τοῦ ὁποίου αἱ πληροφορίαι φαί-
νονται ἀληθεῖς, μεταξὺ τῶν συμβού-
λων τοῦ αὐτοκράτορος ὑπῆρξαν πολ-
λοὶ οἱ ὁποῖοι τὸν συνεβούλευον νὰ δια-
φύγῃ ἀπὸ τὴν Πόλιν καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτε-
ρικὸν θὰ ἠμποροῦσε νὰ ὀργανώσῃ κα-
λύτερα μίαν ἐκστρατείαν κατὰ τῶν Τούρ-
κων. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον θὰ ἐξυπνοῦσε 
καὶ ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη. Ὅμως ὁ Κων-
σταντῖνος ἤρεμος καὶ σταθερὸς ἠρνήθη 
νὰ τοὺς ἀκούσῃ. Ἐφοβεῖτο ὅτι ἐὰν ἐγκα-
τέλειπε τὴν Κωνσταντινούπολιν ἡ ἄμυνα 
θὰ παρέλυεν. Ἐδήλωνεν ὅτι, ἐὰν ἐπρό-
κειτο νὰ χαθῇ ἡ Πόλις, θὰ ἐχάνετο καὶ 
αὐτὸς μαζί της.

Ἡ ἰδία πρότασις, ἐντονώτερον 
τώρα, ὑπεβλήθῃ εἰς τὸν Κων-

σταντῖνον τάς τελευταίας ἡμέρας πρὸ τῆς 
Ἁλώσεως. Ὁ αὐτοκράτωρ ἦτο τόσον κου-
ρασμένος, ὥστε τὴν ὥραν τῆς ἀκροάσεως 
ἐλιποθύμησεν. Ὅταν συνῆλθεν, ἐδήλω-
νε καὶ πάλιν ὅτι δὲν ἠμποροῦσε νὰ ἐγκα-
ταλείψῃ τὸν λαόν του. Θὰ ἀπέθνῃσκε 
μαζί του. Αὐτὸ τὸ ὑπόδειγμα τῆς θυσί-
ας καὶ τοῦ θάρρους, ἀλλὰ καὶ τοῦ χρέ-
ους τοῦ ἡγέτου, θὰ ἐπιβιώσῃ κατὰ τὴν 
Τουρκοκρατίαν διὰ νὰ ἐπαναληφθῇ κατὰ 
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τὴν ἀναλαμπὴν τῆς ἐλευθερίας ἀπὸ τὸν 
ἄλλον ἡγέτην τοῦ Γένους, τὸν Γρηγόρι-
ον τὸν Ε΄.

Ὁ Κωνσταντῖνος σώφρων μὲν καὶ μέ-
τριος, φρόνιμος καὶ ἐνάρετος, συνετὸς 
καὶ πεπαιδευμένος, καθόλου κατώτερος 
τῶν πρὸ αὐτοῦ βασιλέων, ὀξὺς νὰ βλέπῃ 
τί πρέπει νὰ πράξῃ, ρήτωρ πρακτικὸς καὶ 
προφητικός, ἐπέλεξε καὶ νὰ πράξῃ καὶ νὰ 
πάθῃ τὰ πάντα ὑπὲρ τῆς πατρίδος καὶ τῶν 
ὑπηκόων του.

Εὑρέθη βασιλεὺς πόλεως μὲ δόξαν. 
Πόλεως ἡ ὁποία ὑπερεῖχε τῶν ἄλλων, 
ὅσον ὁ ἔναστρος οὐρανὸς ἀπὸ τὴν γῆν, 
κατὰ τὸν Γρηγόριον τὸν Ναζιανζηνόν... 
«Ἡ Κωνσταντινούπολις ἔχει ἀντίστοιχον 
λόγον ἐκεῖνον τὸν ὁποῖον ἔχει», κατὰ τὸν 
Ἰωσὴφ Βρυέννιον, «ὁ οὐρανὸς ἐν κόσμῳ, 
ὁ ἥλιος ἐν οὐρανῷ, ὁ παράδεισος ἐν τῇ 
γῇ, ἡ μητρόπολις ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ, ἡ ἀκρό-
πολις ἐν τῇ πόλει, ὁ λιμὴν ἐν τῷ πελάγει, 
τὸ διδασκαλεῖον ἐν τῇ πολιτείᾳ, τὸ θέα-
τρον εἰς τάς πανηγύρεις, ἡ ἁρμονία εἰς 
τὰ μέλη, ὁ ὀφθαλμὸς εἰς τὸ πρόσωπον, ἡ 
κεφαλὴ εἰς τὸ σῶμα. Εἶναι πόλις ἁγία καὶ 
μητρόπολις πιστή, νέα Ρώμη καὶ νέα Ἱε-
ρουσαλήμ».  

Οἱ διαστάσεις τῶν δύο ἀντιμαχο-
μένων εἶναι ἔκδηλοι. Χρέος καὶ 

ἰδανικὰ ἀπὸ τὴν μίαν πλευράν, τῶν Ἑλλή-
νων, φιλόζωος καὶ σαρκολατρικὴ ἀντίλη-
ψις ἀπὸ τὴν ἄλλην, τῶν Τούρκων. Ἀκόμη 
καὶ διὰ τὴν περίπτωσιν νίκης οἱ Ἕλληνες 
ἠθικὴν ἀπόλαυσιν ἐπιδιώκουν... «Ἐλπί-
ζω εἰς Θεόν», εὔχεται ὁ Κωνσταντῖνος, 
«ὡς λυτρωθείημεν ἡμεῖς τῆς ἐνεστώσης 
αὐτοῦ δικαίας ἀπειλῆς. Δεύτερον δὲ καὶ 
ὁ στέφανος ὁ ἀδαμάντινος ἐν οὐρανοῖς 
ἐναπόκειται ὑμῖν καὶ μνήμη αἰώνιος καὶ 
ἄξιος ἐν τῷ κόσμῳ ἔσεται» (Σφραντζῆς).

Διὰ τοῦτο ὁ Κωνσταντῖνος δὲν εἶναι 
ὑπεύθυνος μόνον διὰ τὴν ὑπεράσπισιν 
μιᾶς πόλεως. Ἐν τέλει ποία εἶναι αὐτὴ ἡ 
πόλις, αὐτὴ ἡ βασιλεία, τὴν ὁποίαν ὑπε-
ρασπίζει; Μόλις ἑβδομῆντα χιλιάδες κά-
τοικοι τὴν ἀπαρτίζουν. Καὶ πολεμισταὶ 
ἐλάχιστοι, καὶ πλοῖα ἀνύπαρκτα, καὶ τρο-
φαὶ ὀλίγαι. Καὶ βοήθεια οὐδαμόθεν ἢ 

σχεδόν.

Καὶ ὅμως ὁ Κωνσταντῖνος ἀποφα-
σίζει νὰ ἀντισταθῇ. Συλλέγει τάς 

στρατιωτικάς δυνάμεις του, ἀναπτύσ-
σει τὴν δραστηριότητα την διπλωματι-
κήν. Ὁ αὐτοκράτωρ ἔπραξεν, ὅ,τι ἠμπο-
ροῦσε. Εἶχε στείλει πρέσβεις εἰς τὴν Ἰτα-
λίαν τὸ φθινόπωρον τοῦ 1452 διὰ νὰ πα-
ρακαλέσουν δι΄ ἐπείγουσαν βοήθειαν. Ἡ 
ἀνταπόκρισις ὑπῆρξε πενιχρή. Νέα πρε-
σβεία στέλλεται εἰς τὴν Βενετίαν. Ἡ Σύ-
γκλητος ἀπαντᾶ τὴν 16ην Νοεμβρίου ὅτι 
λυπεῖται διὰ τὰ γεγονότα τῆς Ἀνατολῆς 
καὶ ὅτι, ἐὰν ὁ Πάπας καὶ ἄλλαι δυνάμεις 
προκηρύξουν Σταυροφορίαν, ἡ Βενε-
τία θὰ συνδράμῃ...  Ὁ πάπας Νικόλαος 
ὁ Ε΄ προθυμοποιεῖται νὰ βοηθήσῃ, ἀλλὰ 
δὲν ἀναλαμβάνει ὑποχρεώσεις πρὶν βε-
βαιωθῇ ὅτι ἡ Ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν 
ἔχει πραγματικῶς συντελεσθῆ. Οὐδεμία 
ἄλλη κυβέρνησις ἔδωκε σημασίαν εἰς τάς 
ἐκκλήσεις τοῦ Κωνσταντίνου... Ὁ μέγας 
ἡγεμὼν τῆς Ρωσίας εὑρίσκετο μακρὰν 
καὶ ἦταν ἐμπερίστατος... Ὁ βασιλεὺς τῆς 
Γεωργίας καὶ ὁ αὐτοκράτωρ τῆς Τραπε-
ζοῦντος μετὰ βίας ὑπερήσπιζον τὰ σύνο-
ρα τῶν κρατῶν των.

Αὐτὴ ἦταν ἡ κατάστασις κατὰ τὴν 
ἐποχὴν τῆς Ἁλώσεως. Ἀλλ΄ ἐὰν αἱ κυβερ-
νήσεις ἀδυνατοῦσαν νὰ συνδράμουν τὸν 
Κωνσταντῖνον ὑπῆρχαν οἱ ἐλπίδες ἀπὸ 
μεμονομένους ἡγέτας, προθύμους νὰ 
πολεμήσουν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν 
διὰ τὴν Χριστιανωσύνην. Ἦταν ἡ Ἑνε-
τικὴ παροικία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, 
ἡ Καταλανικὴ παροικία τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως, ὁ Ἕλλην καθολικὸς ἀρχιε-
πίσκοπος Κιέβου Ἰσίδωρος, μεμονομέ-
νοι Γενουᾶται οἱ ὁποῖοι ἐξεδήλωναν ἔτσι 
τὸν ἀποτροπιασμὸν των διὰ τὴν στάσιν 
τῆς κυβερνήσεώς των καὶ πρῶτος μεταξὺ 
αὐτῶν ὁ Giovanni Giustiniani Longo.

Κατὰ τὰ τέλη Μαρτίου 1453, ὅταν ὁ 
τουρκικὸς στρατὸς διήρχετο τὴν Θρᾴκην, 
ὁ Κωνσταντῖνος ἀνέθεσεν εἰς τὸν Γεώρ-
γιον Σφραντζῆν, τὸν ἔμπιστον Γραμμα-
τέα του, νὰ καταγράψῃ τοὺς ἄνδρας, συ-
μπεριλαμβανομένων καὶ τῶν μοναχῶν, 
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οἱ ὁποῖοι ἠδύναντο νὰ φέρουν ὃπλα. Τὸ 
ἀποτέλεσμα ἦταν ἀπογοητευτικόν. Οἱ δι-
αθέσιμοι Ἕλληνες ἦσαν τέσσαρες χι-
λιάδες ἐννιακόσιοι ὀγδόντα τρεῖς καὶ 
οἱ ξένοι κάτι ὀλιγώτερον τῶν δύο χιλιά-
δων. Εἰς τὸ ἴδιον συμπέρασμα κατέλη-
γον καὶ Ἰταλοὶ αὐτόπται μάρτυρες. Αὐτοὶ 
οἱ ἄνδρες ἐκαλοῦντο νὰ ὑπερασπίσουν 
τὰ ἐκτεταμένα τείχη τῆς Πόλεως, μήκους 
δεκατεσσάρων μιλλίων, καὶ νὰ ἀντιμετω-
πίσουν ὀγδόντα χιλιάδας τακτικοῦ στρα-
τοῦ καὶ ἄλλας μυριάδας ἀτάκτων τοῦ Μω-
άμεθ.

*     *     *

Ἀλλ΄ ὁ Κωσταντῖνος κυρίως ἐμψυ-
χώνει τὸν λαόν... «ἡμεῖς πᾶσαν 

τὴν ἐλπίδα εἰς τὴν ἄμαχον δόξαν τοῦ 
Θεοῦ ἀνεθέμεθα^ οὗτοι ἐν ἃρμασι καὶ 
οὗτοι ἐν ἳπποις καὶ δυνάμει καὶ πλήθει, 
ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ καὶ 
σωτῆρος ἡμῶν πεποίθαμεν, δεύτερον δὲ 
καὶ ἐν ταῖς ἡμετέραις χερσὶ καὶ ρωμαλεό-
τητι ἣν ἐδωρήσατο ἡμῖν ἡ θεία δύναμις» 
(Σφραντζῆς).  Μὲ τὴν πίστιν εἰς τό χρέ-
ος του. Χρέος πού ὁδηγεῖ καί εἰς τόν θά-
νατον προκειμένου ὁ καθείς νά ἀνταπο-
κριθῇ εἰς τήν ὀφειλὴν ποὺ ἔχει, ὅπως λέ-
γει ὁ Κωνσταντῖνος, πρὸς τὴν πατρίδα, 
πρὸς τὴν πίστιν, πρὸς τόν βασιλέα, ὡς 
ἐκπρόσωπον τοῦ Κυρίου.

Διότι ὁ Κωνσταντῖνος δὲν ὑπερασπίζει 
τείχη καὶ οἴκους καὶ δρόμους, δὲν ὑπε-
ρασπίζει τόπον. Πόλιν ἁγίαν ὑπερασπί-
ζει.

Καὶ μαζὶ μὲ αὐτὸν καὶ ὁ λαός. Ὁ ἴδι-
ος λαὸς ὁ ὁποῖος δὲν δέχεται νὰ ἀνταλ-
λάξῃ τὴν πίστιν τῶν πατέρων του μὲ τὴν 
πνευματικὴν ὑποταγὴν εἰς τὴν ἕνωσιν 
τῶν ἐκκλησιῶν... 

Εἰς τὰ τείχη λοιπὸν ὁ βασιλεὺς διὰ 
νὰ μὴ δώσῃ τὴν Πόλιν, εἰς τὰ τείχη καὶ 
ὁ λαός. Εὑρίσκονται ἐκεῖ οἱ ἄρχοντες καὶ 
οἱ ἁπλοῖ πολῖται, εὑρίσκονται ἐκεῖ οἱ ξέ-
νοι ποὺ ὀλιγάριθμοι ἔσπευσαν, ἀλλὰ πά-
ντως ἔσπευσαν, νὰ συναγωνισθοῦν μὲ 
τοὺς Ἕλληνες. Λαϊκοί, κληρικοὶ μονα-
χοί, στρατιωτικοί. Ἐκεῖ ὁ Γενουάτης Ἰου-
στινιάνης. Ἐκεῖ ὁ Ἕλλην καρδινάλιος 

Ἰσίδωρος. Ἐκεῖ ὁ μεγαδοὺξ Λουκᾶς Νο-
ταρᾶς, ὁ πολεμικὸς ἀρχηγὸς τῶν ἀνθε-
νωτικῶν, μὲ τοὺς πεντακοσίους του. 
Αὐτὸς ποὺ εἶχε διακηρύξει ὅτι προτιμᾷ 
τὸ τουρκικὸν φακιόλιον ἀπὸ τὴν παπικὴν 
τιάραν μάχεται εἰς τὴν Βασιλικὴν Πύ-
λην, εἰς τὸν Κεράτιον κόλπον, καὶ μάλι-
στα συνεχίζει τὸν ἀγῶνα ἀκόμη καὶ ὅταν 
οἱ Τοῦρκοι ἔχουν εἰσέλθει εἰς τὴν Κων-
σταντινούπολιν καὶ ὁ Κωνσταντῖνος ἔχει 
φονευθῆ. Ἄλλοι ἑπτακόσιοι, ἐκ τῶν ὁποί-
ων οἱ περισσότεροι μοναχοί, εὑρίσκονται 
εἰς τὸ κέντρον τῆς πόλεως ὡς ἐφεδρικὸν 
σῶμα ὑπὸ τοὺς Δημήτριον Κατακουζη-
νόν, τὸν γαμβρὸν του Νικηφόρον Πα-
λαιολόγον, τὸν ἀνεψιὸν τοῦ κατόπιν πα-
τριάρχου Γενναδίου Θεόδωρον Σοφια-
νόν... Τίποτε δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ τοὺς 
ἀποτρέψῃ οὔτε ὁ ἐπικείμενος λιμός, οὔτε 
ἡ ἀγρυπνία, οὔτε ὁ συνεχὴς καὶ ὁ ἀδιά-
κοπος πόλεμος, οὔτε τὰ τραύματα καὶ αἱ 
σφαγαὶ καὶ οἱ θάνατοι τῶν οἰκείων, τίποτε 
ἀπολύτως ἀπὸ τὰ ζοφερὰ, οὕτως ὥστε νὰ 
ἐνδώσουν κατὰ τι καὶ νὰ ὑποχωρήσουν 
ἀπὸ τὴν ἀρχικὴν των ὁρμὴν καὶ γνώμην. 
Ἀλλὰ διετήρησαν καθ΄ ὁλοκληρίαν τὴν 
ἀρχικὴν των ἔντασιν ἕως ὅτου ἡ πονηρὰ 
καὶ ἀγνώμων τύχη προὒδωκε τούτους.

*     *     *

Ἡ πονηρὰ καὶ ἀγνώμων τύχη 
ἐπρόδωκε, κατὰ τὸν ἱστορικὸν 

Μιχαὴλ Κριτόβουλον, τὸν Κωνσταντῖνον 
Παλαιολόγον καὶ τοὺς ὑπερσπιστάς τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως και ὂχι αὐτοὶ οἱ ἴδι-
οι. Δὲν ἐπρόδωσαν αὐτοὶ τὴν ἁγίαν πό-
λιν. Οὔτε τὴν παρέδωσαν. Σύμφωνα μὲ 
τάς μαρτυρίας ὅλων τῶν συγγραφέων τῆς 
ἐποχῆς, Ἑλλήνων, Φράγκων, Τούρκων, 
ἡ Πόλις ἐκυριεύθη ἄνευ οὐδεμιᾶς συν-
θήκης. Εἶναι χαρακτηριστικὸν ὅτι καθ΄ 
ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἀγῶνος, αὐτοῦ 
τοῦ σκληροῦ καὶ ἀνίσου ἀγῶνος, δὲν 
εὑρέθη ἕνας προδότης διὰ νὰ καθοδη-
γήσῃ ἢ νὰ συμβουλεύσῃ τὸν σουλτᾶνον. 
Ὥστε ὁ Μωάμεθ καί οἱ λοιποὶ Τοῦρκοι 
νὰ πιστεύουν ὅτι οἱ ὑπερασπισταὶ τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως ἀνήρχοντο εἰς μυ-
ριάδας, ἐνῶ μόλις ἔφθαναν τάς ἑπτὰ χι-
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λιάδας. 
Ὁ Μωάμεθ εἰσῆλθεν ἐπὶ τέλους εἰς 

τὴν Πόλιν. Καὶ εἰσῆλθε νικητής. Ἀλλ΄ 
ὅπως παρατηρεῖ ὁ καθηγητὴς Νικόλαος 
Τωμαδάκης, μολονότι ὁ Μωάμεθ εἶναι ὁ 
νικητής, πρωταγωνιστής εἶναι ὁ Παλαιο-
λόγος. 

Ἐνίκησεν ὁ Μωάμεθ καὶ εἰσῆλθεν 
εἰς τὴν Πόλιν καὶ «κατεθεᾶτο τὸ τε μέγε-
θος καὶ τὴν θέσιν, τὴν λαμπρότητα καὶ 
τὴν καλλονήν», ἀλλ΄ ἔβλεπεν ἐπίσης καὶ 
τὸ πλῆθος τῶν νεκρῶν καὶ τὴν ἐρήμω-
σιν τῶν οἰκιῶν καὶ τὴν παντελῆ φθορὰν 
αὐτῆς καὶ τὸν ὄλεθρον καὶ τότε δάκρυ-
ον ἀφῆκε τῶν ὀφθαλμῶν καὶ μέγα στε-
νάξας εἶπεν... «οἳαν πόλιν ἐς διαρπαγὴν 
καὶ ἐρήμωσιν ἐκδεδώκαμεν».

Ἀλλ' ὅμως τὸ δάκρυον τοῦ πορθητοῦ 
ἦτο δάκρυον οἴκτου, δὲν ἦτο θρῆνος τοῦ 
Ἔθνους. Ὁ θρῆνος τοῦ ἱστορικοῦ τοῦ 
Ἔθνους, τοῦ Δούκα, εἶναι τοῦ ἰδιοκτήτου 
καὶ τοῦ κληρονόμου ἡ θλῖψις, ὁ θρῆνος, 
ὁ κοπετός... «Ὦ πόλις, πόλις, πόλε-
ων πασῶν μερῶν! Ὦ πόλις, πόλις Χρι-
στιανῶν καύχημα καὶ βαρβάρων ἀφανι-
σμός! Ὦ πόλις, πόλις, ἂλλη παράδεισος 
φυτευθεῖσα πρὸς δυσμάς, ἔχουσα ἔνδον 
φυτὰ παντοῖα βρίθοντα καρποὺς πνευμα-
τικούς! Ποῦ σου τὸ κάλλος, παράδεισε; 
Ποῦ σου ἡ τῶν χαρίτων τοῦ πνεύματος 
εὐεργετικὴ ρῶσις ψυχῆς τε καὶ σώματος;» 

Ἢ ὁ θρῆνος τοῦ λαϊκοῦ χρονογρά-
φου... «Καὶ τὴν ὥραν ἐκείνην ὁπού ἐπάρ-
θη ἡ Πόλις, ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καὶ ἔγι-
νε σκότος εἰς ὃλον τὸν κόσμον (ἀκριβῶς 
ὅπως κατὰ τὴν Σταύρωσιν τοῦ Κυρίου)... 
καὶ μὴ βάλῃ τινὰς εἰς τὸν νοῦν του ὅτι ἦτο 
ἔγκλειψις ἡλίου, ἀμή τοῦτο ἦτο σημεῖον 
παρὰ Θεοῦ, διὰ νὰ ἐγνωρίσῃ ὁ κόσμος 
ὅλος ὅτι ἡ βασιλεύουσα τῶν πόλεων πα-
ρεδόθη εἰς τάς χείρας τῶν Τουρκῶν...

Καὶ ἀκόμη ἔρχονται παραδόσεις 
καὶ ᾄσματα λαϊκὰ καὶ χρησμοὶ 

νὰ διαδηλώνουν τὴν θλῖψιν αὐτήν. Ὁ 
λαός μετέβαλε την θλῖψιν διὰ τὴν προ-
δοσίαν τῆς τύχης ὄχι μόνον εἰς θρηνη-
τικὸν ᾆσμα..., ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ μελοποι-
ήσῃ τὴν ἐλπίδα του, τὴν παρηγορὶαν του, 

τὴν προσδοκίαν του.
«Ὁ δὲ ἐλεινὸς βασιλεὺς Κωνσταντῖνος 

καθὼς ἐμβῆκαν οἱ Τοῦρκοι εἰς τὸ μέρος 
τοῦ ἁγίου Ρωμανοῦ, ἐπερπατοῦσαν ἀπὸ 
τὰ τείχη καὶ ἔβλεπαν τοὺς ἐχθρούς... εἶχε 
καὶ μετ΄ αὐτοῦ ἀπὸ τοὺς ἄρχοντας. Καὶ 
πρὸς τὸ δεξιὸν ἦτο ἕνας ναὸς τῆς Πα-
ναγίας καὶ θεωρεῖ ὁ βασιλεὺς μίαν βα-
σίλισσα ὅπου ἔρχετον ἀπὸ ἔξω μὲ πολ-
λοὺς εὐνούχους καὶ ἐμπῆκε μέσα εἰς τὸν 
ναόν. Ὑπῆγεν οὖν ὁ βασιλεὺς μὲ τοὺς 
ἄρχοντας νὰ ἰδῶσι τὴν βασίλισσα, ἡ δὲ 
βασίλισσα ἄνοιξε τήν ὡραίαν πύλην καί 
ἐμπῆκε μέσα καὶ ἐκάθησεν εἰς τὸ ἱερὸν 
σύνθρονον καὶ ἔδειξε σχῆμα λυπητικόν. 
Τότε ἄνοιξε τὸ ὑπεράγιον στόμα αὐτῆς 
καὶ εἶπε πρὸς τὸν βασιλέα... Ἀφόντις 
μοῦ ἐπαράδωκαν ταύτην τὴν ταλαίπωρον 
πόλιν πολλὲς φορὲς τὴν ἐγλύτωσα ἀπὸ 
ὀργὲς θεϊκές. Ἀλλὰ καὶ τώρα ἐπαρακά-
λεσα τὸν Υἱόν μου καὶ Θεόν. Καὶ ὅμως 
ἔγινεν ἀπόφασις ὅτι νὰ παραδοθῆτε εἰς 
χεῖρας τῶν ἀλλοτρίων, διότι αἱ ἁμαρτίες 
τοῦ λαοῦ ἄναψαν τὸν θυμὸν τοῦ Θεοῦ. 
Καὶ λοιπόν, ἂφες τὸ στέμμα τῆς βασιλεί-
ας σου ἐδῶ νὰ τὸ φυλάγω ἕως εὐδοκήσῃ 
ὁ Θεὸς νὰ ἔλθῃ ἄλλος νὰ τὸ παραλάβῃ. 
Καὶ ἐσὺ ὕπαγε νὰ ἀποθάνῃς ὅτι ἔτζι ὤρι-
σεν ὁ Θεός.» 

Θρῆνος λοιπὸν ἠκολούθησε τὴν 
Ἅλωσιν. Θρῆνος εἰς τοὺς Ἕλληνας. 
Θρῆνος εἰς τοὺς Εὐρωπαίους. Καὶ φό-
βος. Ἐξεπλάγη ἡ Εὐρώπη διότι ἔπεσεν ἡ 
Πόλις. Δὲν ἀνεμένετο ἡ πτῶσις... Ἡ Πό-
λις εἶχεν ἁλωθῆ, ἀλλ΄ ἡ Εὐρώπη ἐκιν-
δύνευε, ἐπειδὴ δὲν εἶχε προκινδυνεύ-
σει ὑπὲρ τῆς Πόλεως. Ἡ ἅλωσις κατε-
τρόμαξε τὴν Δύσιν, ἡ ὁποία εἶχεν ἐλπίσει 
εἰς τὴν διατήρησιν τοῦ Βυζαντίου, ἀλλὰ 
δὲν τὸ εἶχε συνδράμει. Ὁ Κωνσταντῖνος 
Ἄμαντος παρετήρησεν ὅτι δυστυχῶς τὸ 
τέλος τοῦ Βυζαντίου προῆλθεν ἀπὸ τὴν 
ἐξάντλησιν ποὺ ἔφεραν οἱ ἀγῶνες του 
ὑπὲρ τῆς Εὐρώπης κατὰ τῆς Ἀσίας. 

Ἡ πρώτη εἴδησις τῆς Ἁλώσεως ἔφθα-
νεν εἰς τὴν Βενετίαν τὴν 29ην Ἰουνίου 
1453, ἕνα μῆνα μετὰ τὸ γεγονός, καθ΄ 
ἣν ὥραν τὸ Μέγα Συμβούλιον τῆς Γαλη-
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νοτάτης Δημοκρατίας ἐσυνεδρίαζεν, ἀπὸ 
ἀναφοράς τοῦ καστελλάνου τῆς Μεθώ-
νης καὶ τοῦ βαΐλου τῆς Χαλκίδος. Τὴν 
ἑπομένην ἡ Βενετία εἰδοποιοῦσε διὰ τὸ 
θλιβερὸν γεγονὸς τὸν πάπαν Νικόλαον 
τὸν Ε΄ καὶ ἡ εἴδησις ἔφθανεν εἰς τὴν Ρώ-
μην τὴν 8ην Ἰουλίου. Θλῖψις καὶ πένθος, 
ἀλλὰ περισσότερον ἀγωνία καὶ φόβος 
ἐκάλυψε τὴν Δύσιν.

Αὐτὴν τὴν κατάστασιν ἔσπευσε νὰ 
ἐκμεταλλευθῇ ὁ εὑρισκόμενος 

εἰς τὴν Βολωνίαν Βησσαρίων καὶ μὲ ἐπι-
στολὴν του πρὸς τὸν Δόγην τῆς Βενετίας 
Francesco Forsari, ἀπὸ 13 Ἰουλίου 1453, 
νὰ τοῦ ἐπιστήσῃ τὴν προσοχὴν διὰ τὰ 
δραματικὰ μελλούμενα... «Δύναμαι ὅμως 
πλέον τώρα νὰ ζητήσω βοήθειαν ὄχι χά-
ριν τῆς σωτηρίας τῆς πολιτείας ἢ τῆς πα-
τρίδος μου, ὅσον χάριν τῆς προστασί-
ας καὶ τῆς τιμῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ, τῆς 
σωτηρίας ὅλων τῶν Χριστιανῶν, τῆς δι-
ατηρήσεως τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ. Θὰ 
ἠδυνάμην διὰ μακρῶν νὰ ἐκθέσω τώρα 
τοὺς τρομεροὺς κινδύνους ποὺ ἀπει-
λοῦν τὴν Ἰταλίαν, διὰ νὰ μὴ εἴπω καὶ τὴν 
λοιπὴν Εὐρώπην. Ἀντιλαμβάνομαι ὅμως 
ὅτι αἱ σκέψεις αὐταὶ εἶναι γνωσταὶ εἰς τὴν 
ὑμετέραν Σύγκλητον περισσότερον παρὰ 
εἰς ἐμὲ καὶ θὰ εἶμαι ἰδιαιτέρως σύντομος. 
Δύο πράγματα ἠμποροῦν νὰ συμβοῦν. 
Ἢ θὰ δυνηθῇ ἡ Ὑψηλότης σου μαζὶ μὲ 
τοὺς ἄλλους τοῦ Χριστιανισμοῦ ἂρχο-
ντας νὰ καταστείλῃ καὶ νὰ συντρίψῃ ἐν 
τῇ ἀρχῇ της τὴν λύσσαν τοῦ βαρβάρου, 
ὄχι μόνον διὰ τῆς ἀμύνης, ἀλλὰ καὶ διὰ 
τῆς ἀντεπιθέσεως, ἢ ἐκεῖνος, ἀφοῦ κυ-
ριαρχήσῃ μετ΄ ὀλίγον καὶ τῆς ὑπολοίπου 
Ἑλλάδος καὶ τῶν νήσων μας, τῆς Μεσευ-
ρώπης καὶ τῆς Δαλματικῆς, θὰ φέρῃ καὶ 
τὴν Ἰταλίαν ἀκόμη πρὸ τοῦ ἐσχάτου κιν-
δύνου. Πιστεύω ὅτι οἱ χριστιανοὶ ἡγε-
μόνες θὰ κατέλθουν εἰς τὸν ἀγῶνα, ἐφ΄ 
ὅσον τόσον σπουδαῖα, τόσον ἀπειλητι-
κά, τόσον φρικτὰ εἶναι τὰ γεγονότα, ἐφ΄ 
ὅσον πρόκειται περὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας 
καὶ τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ...

Ἔτσι ὁ Βησσαρίων ἐπίστευε καὶ μετὰ 
τὴν ἅλωσιν, ὅπως ἐπίστευε καὶ πρὸ τῆς 

ἁλώσεως, ὅτι ἦτο δυνατὸν νὰ ταρακου-
νήσῃ τὸν Χριστιανικὸν κόσμον τῆς Δύ-
σεως εἰς μίαν Σταυροφορίαν διὰ τὴν σω-
τηρίαν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνατολῆς. Ἀλλά, 
φεῦ, ὕστερα ἀπὸ ὀλίγες δεκαετίες οὔτε 
λόγος θὰ γίνεται πλέον διὰ Σταυροφορί-
αν τῆς Εὐρώπης. Ἡ δύναμις τῶν γεγο-
νότων ἐπέβαλε τὴν συμβίωσιν, τὴν παρα-
δοχὴν τοῦ κατακτητοῦ.

Ὅμως εἰς τὴν δουλεύουσαν Κωνστα-
ντινούπολιν, εἰς τὴν πληγεῖσαν Ἑλλη-
νικὴν Ἀνατολήν, ὁ Ἑλληνισμὸς προετοι-
μάζεται νὰ παραμείνῃ εἰς σκοτεινὴν δου-
λείαν, ποὺ τὴν ἐπιθυμεῖ σύντομον, ἀλλὰ 
ποὺ δυστυχῶς θὰ εἶναι μακροχρόνιος. 
Καὶ αὐτὴν τὴν προετοιμασίαν τὴν θεμε-
λιώνει εἰς τάς δυνάμεις του, πρέπει νὰ 
τὴν ἀντιμετωπίσῃ μόνος. Τὸ πρᾶγμα δὲν 
εἶναι εὔκολον, ἀλλὰ ὁ Ἑλληνισμὸς ἔχει 
συνηθίσει νὰ ἀντλῇ ἀπὸ τὴν ἀκένωτον 
πηγὴν τῆς παραδόσεώς του. Ἔτσι δημι-
ουργεῖ τάς προϋποθέσεις τῆς ἐπιβιώσε-
ώς του.

Τρία ἔτη μόλις μετὰ τὴν ἅλωσιν 
καὶ δυὸ ἔτη ἀπὸ τῆς πατριαρχεί-

ας τοῦ ὁ Γεννάδιος Σχολάριος, ἀπὸ τὸν 
ναὸν τῆς Παμμακαρίστου, χαράσσει τὴν 
προοπτικήν τοῦ Γένους, καὶ εἰδικώτερον 
τὴν ἀποστολὴν τῆς Ἐκκλησίας... Ὅθεν, 
εἰ μέλλει ποτὲ τὸ δείλαιον ἡμῶν Γένος 
τὸν ἥλιον εὐτυχέστερον ὁρᾶν αὐτοῖς 
ἐπιλάμποντα, ἐξ ἡμῶν τῶν ἱερωμένων 
καὶ μοναχῶν ἀνατεῖλαι δεῖ τῆς πνευμα-
τικῆς ὑγείας ἀρχήν, ἐρρωμένως καὶ μετὰ 
πολλῆς τῆς σπουδῆς τὴν τοιαύτην ἀνα-
λαβομένων προαίρεσιν καὶ πολλὴ ἐλπὶς 
ἐστιν ἐπὶ τῇ θείᾳ φιλανθρωπίᾳ τὸ Γένος 
ἡμῶν ἅπαν παντοίως ἀναρρωσθήσεται...

Ἔτσι ὡπλισμένος ὁ Ἑλληνισμὸς ἤδη 
ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς Ἁλώσεως θὰ 
στηριχθῇ εἰς τάς δυνάμεις του, θὰ κα-
ταφύγῃ εἰς τὴν Πίστιν, θὰ ἐνδυναμωθῇ 
ἀπὸ τὴν Παιδείαν διὰ νὰ ἀντιπαλαίσῃ, νὰ 
ἀμυνθῇ καὶ ἐν τέλει νὰ ἀποδυθῇ εἰς τὸν 
ἀγῶνα τῆς ἀπελευθερώσεώς του.

Ὁ ἱστορικὸς Κωνσταντῖνος Ἂμα-
ντος εἶχε παρατηρήσει ὅτι δυ-

στυχῶς τὸ τέλος τοῦ Βυζαντίου προῆλθεν 
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ἀπὸ τὴν ἐξάντλησι ποὺ ἔφεραν οἱ ἀγῶνες 
του ὑπὲρ τῆς Εὐρώπης κατά τῆς Ἀσίας. 
Διὰ τοῦτο ἡ Ἅλωσις ἀποτελεῖ γεγονὸς 
Εὐρωπαϊκὸν καὶ Παγκόσμιον, Οἰκου-
μενικόν. «Καὶ ἡ Οἰκουμενικὴ αὐτὴ ἰδέα 
ἀναπτυχθεῖσα ἐπὶ Βυζαντίου δὲν ἀπέθα-
νε», παρατηρεῖ ὁ καθηγητὴς Διονύσιος 
Ζακυθηνός, «μὲ τὸν θάνατον τῆς αὐτο-
κρατορίας... Ἡ Ἐκκλησία προστάτις τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Γένους ἐξέπεμπε, τὴν ἀκτινο-
βολίαν της πρὸς ὅλην τὴν Χριστιανικὴν 
Ἀνατολήν... Ὑπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς δυ-
νάστας ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως ἀνελάμβανε τὸ ἔργον τοῦ Βυζα-
ντίου».

Ἔτσι ἡ Ἅλωσις ἐπέφερε μὲν ταλαιπω-
ρίαν εἰς τὸν Ἑλληνισμόν, ἀλλὰ δὲν τὸν 
παρεξέκλινε ἀπὸ τὴν αἰώνιον ἀποστολήν 
του. Ἄλλωστε αὐτὸ τὸ ἀντιμετώπισε κατ΄ 
αὐτὴν τὴν ἐποχὴν τῆς Ἁλώσεως. Ἀπαντᾷ 
εἰς τὴν ἐπιβουλὴν τῆς Ἀνατολῆς μὲ τὸ 
σθένος τοῦ μαχητοῦ. Καὶ ἀπαντᾷ εἰς τὴν 
πρόκλησιν τῆς Δύσεως, ποὺ ἐκφράζεται 
μὲ τὸν ἐκκλησιαστικὸν συμβιβασμὸν τῆς 
Ἑνώσεως, μὲ τὴν ἐμμονὴν εἰς τὰ πάτρια.

Ἡ Ἅλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
ὑπῆρξε μέγα, παγκοσμίου σημασίας, γε-
γονὸς καὶ ἀποτελεῖ σταθμὸν εἰς τὴν πα-
γκόσμιον ἱστορίαν...

Καὶ ὑπῆρξε σταθμὸς ἡ Ἅλωσις, διότι 
ἔπεσε τὸ κέντρον τοῦ Πολιτισμοῦ, ὅπως 
ἐξεφράζετο μὲ τὸν Ἑλληνισμὸν καὶ τὴν 
Ὀρθοδοξίαν. Καὶ εἶχε μὲν μεταναστεύσει 
κάπως ὁ Ἑλληνισμός, πρὸ τῆς Ἁλώσεως, 
εἰς τὴν Δύσιν, ἀλλὰ ἡ Κωνσταντινούπολις 
μὲ τὸ  πλῆθος τῶν λογίων της καὶ τὴν ζω-
ντανὴν ἐπιβίωσιν παρέμεινε τὸ κέντρον. 
Ὅπως καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας τὸ κέντρον 
ἦτο ἡ Κωνσταντινούπολις. Εὐτυχῶς αὐτὸ 
παρὰ τὴν συμφορὰν παρέμεινεν…

Εἶναι σταθμὸς ἡ Ἅλωσις διότι μὲ τὴν 
ἀπόφασιν τοῦ Κωνσταντίνου καὶ τῶν 
λοιπῶν ὑπερασπιστῶν ἐπανέρχεται ὅλος 
ὁ ζωτικὸς ρυθμὸς τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ Βυ-
ζαντίου. Ἡ Πόλις εἶναι τὸ ἐνδιαίτημα ἁγί-
ων ἀνδρῶν καὶ ἡρωϊκῶν μορφῶν. Εἶναι 
ὁ θρόνος τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό-
μου, τοῦ Φωτίου, τοῦ Νικολάου τοῦ Μυ-
στικοῦ. Εἶναι ἡ πόλις τοῦ Μεγάλου Κων-

σταντίνου, τοῦ Ἰουστινιανοῦ, τοῦ Ἡρα-
κλείου, τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ, τοῦ Βα-
σιλείου Βουλγαροκτόνου, τοῦ Ἀλεξίου 
τοῦ Α΄ Κομνηνοῦ. Εἶναι ἡ πόλις μὲ τοὺς 
καλλιτεχνικοὺς θησαυροὺς τῆς ἀρχαιό-
τητος, μὲ τὸ πλῆθος τῶν χειρογράφων 
ποὺ παραδίδουν τὴν σοφίαν τῶν ἀρχαί-
ων Ἑλλήνων καὶ τὴν πίστιν τῶν Πατέ-
ρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν λοιπῶν Βυ-
ζαντινῶν συγγραφέων. Εἶναι ἡ πόλις μὲ 
τὰ ἱερὰ κειμήλια, τάς ἁγίας εἰκόνας, τὴν 
γλῶσσαν, τὴν πίστιν, τὴν Ὀρθοδοξίαν...

Ἡ Ἅλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
ἀποτελεῖ σταθμὸν παγκόσμιον καὶ πα-
νανθρώπινον διότι τότε εὑρέθησαν ἀντι-
μέτωποι ἡ τιμὴ καὶ ἡ ἐμμονὴ εἰς τὰ πάτρια 
μὲ τὴν ἰσχύν, τὸ θράσος καὶ τὴν πρόσκαι-
ρον σωτηρίαν.

Διὰ τοῦτο καὶ ἀπετέλεσεν ἀφετη-
ρίαν. Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Κωνσταντί-

νου Παλαιολόγου καὶ τοῦ Λουκᾶ Νοταρᾶ 
ἡ θυσία, τῶν πρώτων ἐπωνύμων Νεο-
μαρτύρων, ἐδημιούργησε τὰ πρότυπα τὰ 
ἀγωνιστικὰ διὰ τοὺς μέλλοντας νὰ δου-
λεύσουν εἰς τὸν Τοῦρκον Ἕλληνας, δι-
ότι τοὺς ὑπέβαλλαν τὴν ἀντίληψιν ὅτι δὲν 
ὑπάρχουν περιθώρια ἐπιλογῆς μεταξὺ πί-
στεως καὶ εὐημερίας. Ἐξ ἄλλου ἡ ἀπά-
ντησις τοῦ Κωνσταντίνου ἐτίμησε τὸ Γέ-
νος τῶν Ἑλλήνων καὶ τὸ περιέβαλε μὲ 
ὑπερηφάνειαν. Διότι δὲν θὰ περιεφέρετο 
χαμαίζηλον ἀνὰ τάς αὐλᾶς τῆς Εὐρώπης 
νὰ ἐκλιπαρῇ τὴν ἐπιβίωσιν. 

Ἤδη ἀπὸ τῶν πρώτων ἡμερῶν τῆς 
δουλείας εἶχε θέσει τὴν προοπτικήν τῆς 
ἐπιβιώσεως καὶ τῆς ἀναγεννήσεως μὲ 
δύο βασικὰ μέσα. Τὴν θρησκείαν, τὴν 
ὀρθόδοξον πίστιν, καὶ τὴν παιδείαν, τὴν 
γλῶσσαν. Τὴν σημασίαν τῆς θρησκείας, 
τῆς ἐμμονῆς εἰς τὰ πάτρια, ὑπέδειξεν ὁ 
Γεννάδιος καὶ οἱ λοιποὶ λογάδες καὶ ὁ 
λαός. Τὴν ἀξίαν τῆς παιδείας καὶ μάλιστα 
τῆς γλώσσης, ἐκφράζει μεταξὺ ἄλλων ὁ 
Λαόνικος Χαλκοκονδύλης. Ἰδοὺ πῶς δι-
ατυπώνει ὁ καθηγητὴς Νικόλαος Β. Τω-
μαδάκης τάς ἀπόψεις τοῦ ἱστορικοῦ... 
«Διά νὰ ἔχῃ τὸ βιβλίον του διάδοσιν οὐ 
μόνον εἰς τὴν Ἀνατολὴν ἀλλὰ καὶ τὴν Δύ-
σιν, ὅπου πλεῖστοι ὅσοι γνωρίζουν τὴν 

Η ΑΛΩΣΙΣ  ΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ



162

ἀρχαίαν γλῶσσαν, γράφει αὐτὸ εἰς τὴν 
ἑλληνικήν. Τῆς ἀρχαίας γλώσσης τὴν δό-
ξαν κρίνει μεγάλην οὐ μόνον κατὰ τὸ πα-
ρελθόν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ μέλλον, ὅταν οἱ 
Ἕλληνες θὰ ἐπανιδρύσουν κράτος καὶ 
Ἕλλην βασιλεὺς θὰ προστῇ αὐτοῦ καὶ 
θὰ τὸν διαδεχθοῦν πάλιν Ἕλληνες. Τὸ 
κράτος αὐτὸ θὰ εἶναι διὰ μὲν τοὺς ἰδὶους 
τούς ὁμοεθνεῖς εὐχάριστον, διὰ δὲ τοὺς 
ἀλλοεθνεῖς τρομερόν. Κατὰ ταῦτα ὡς πε-
ριπέτειαν μόνον ἔβλεπεν ὁ Χαλκοκον-
δύλης τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπό-
λεως καὶ τὴν κατάλυσιν τῶν Ἑλληνικῶν 
κρατῶν. Δεδομένου ὅμως ὅτι οὔτε ἀπὸ 
τοὺς Φράγκους ἀνέμενε τὴν ἀνασύστα-
σιν τῆς Βυζαντικῆς αὐτοκρατορίας (ἀφοῦ 
ἤθελεν Ἕλληνα βασιλέα, διαδόχους καὶ 
ἰσχυρὸν κράτος μὲ ἐπίσημον γλῶσσαν 
τὴν ἀρχαίαν), οὐδὲν ἄλλο δυνάμεθα νὰ 
φαντασθῶμεν ὅτι ἔβλεπεν ὡς δημιουρ-
γόν τῆς ἀναστάσεως, εἰ μὴ τὴν Ἑλληνικὴν 
παιδείαν. Αὐτὸ ἦτο τὸ ἀνθρωπιστικόν του 
ἰδεῶδες. Δι΄ αὐτοῦ ἣνωνε τὸν ἐν κατα-
πτώσει, ἡττημένον καὶ ὑλικῶς ἀνίσχυρον 
Ἑλληνισμὸν τῶν χρόνων του πρὸς τὴν 
δόξαν τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, πρὸς τοὺς 
Ἕλληνας οἱ ὁποῖοι ἐπὶ μέγα ἀφίκοντο 
κλέος... κατὰ τε ἄλλα καὶ Εὐρώπην καὶ 
δὴ καὶ Λιβύην, ἐπὶ Γάγγην τε καὶ Ὠκε-
ανὸν καὶ ἐπὶ Καύκασον ἔτι ἐλαύνοντες».

Ἔτσι ἡ Ἅλωσις τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως ὑπῆρξεν ἀφετηρία διὰ 

τὸν Ἑλληνισμόν, διότι τοῦ ἐπεσήμανεν 
ἐκ νέου ὅτι ὁ δρόμος τῆς ἀποκαταστάσε-
ώς του διέρχεται ἀπὸ τὴν θρησκείαν του, 
τὴν ὀρθοδοξίαν καὶ ἀπὸ τὴν παιδείαν. Μὲ 
αὐτὰ ἐπάλαισε καὶ ἠνδρώθη καὶ ἀπετίνα-
ξε τὸν ζυγόν, ὅπου τὸν ἀπετίναξε.

Ἀφετηρία καὶ σταθμὸς εἶναι ἡ Ἅλω-
σις. Διότι καὶ σήμερον ὁ Ἑλληνισμός, 
ἀλλὰ καὶ ἡ Εὐρώπη, ἀντιμετωπίζει καὶ 
πάλιν τὸν ἴδιον κίνδυνον. Τὴν ἐπιβουλὴν 
τῆς Ἀνατολῆς. Καὶ εἰς αὐτὴν ἀπαντᾷ μὲ 
τὸ δίδαγμα τοῦ Κωνσταντίνου τοῦ Παλαι-
ολόγου... «Εἰ μὲν βούλει, καθὼς καὶ οἱ 
πατέρες σου ἔζησαν, εἰρηνικῶς σὺν ἡμῖν 
συζῆσαι καὶ σύ, τῷ Θεῷ χάρις. Ἐκεῖνοι 

γὰρ τοὺς ἐμούς γονεῖς ὡς πατέρας ἐλο-
γίζοντο καὶ οὕτως ἐτίμων, τὴν δὲ Πόλιν 
ταύτην ὡς πατρίδα... ἂπελθε ἐν εἰρήνῃ. Τί 
γάρ οἶδας, εἰ θαρρῶν κερδᾶναι εὑρεθῇς, 
κερδανθεῖς; (Δούκας). Δὲν εἶναι μόνον 
ἡ ὑπερήφανος καὶ ἔντιμος ἀπάντησις. 
Εἶναι καὶ ἡ νικηφόρος. Διότι βεβαίως ὁ 
Μωάμεθ κατέκτησε τὴν Πόλιν, ἀλλὰ εἰς 
τὴν τιμὴν τῆς ἱστορικῆς μνήμης καὶ τὴν ἱε-
ραρχίαν τῶν ἀξιῶν, οἱ ἑπτὰ χιλιάδες τοῦ 
Κωνσταντίνου ἐνίκησαν τάς δεκάδας χι-
λιάδων τοῦ Μωάμεθ τοῦ Β΄, ὅπως οἱ πα-
λαιοὶ ἐκεῖνοι τριακόσιοι τᾶς μυριάδας 
τῶν Περσῶν. 

Ὅμως δὲν εἶναι μόνον ἡ ἐπι-
βουλὴ τῆς Ἀνατολῆς. Διὰ τὸν 

Ἑλληνισμὸν ἐπανέρχεται καὶ πάλιν ἡ 
πρόκλησις τῆς Δύσεως. Ὄχι πλέον τώρα 
τόσον μὲ τὴν μορφὴν ἐκκλησιαστικῶν 
ἑνωτικῶν συνθημάτων. Ἀλλὰ μὲ τὴν 
μορφὴν συγκλονιστικῶν προβλημάτων 
ἐπιβιώσεως, ἀφοῦ διὰ τὴν παρακολού-
θησιν τῆς συγχρόνου ζωῆς, τοῦ συγχρό-
νου βίου, τῆς συγχρόνου τεχνολογίας, 
τῆς ἐντάξεως εἰς τὴν παρκόσμιον οἰκονο-
μίαν καὶ τὴν διεθνῆ διακίνησιν τῶν προ-
ϊόντων καὶ ὑπηρεσιῶν πρόκειται. Ἐπιβί-
ωσις μὲ ἀλλοτρίωσιν; Καθυστέρησις μὲ 
ἐγωϊστικὴν ἀπομόνωσιν; Ἀλλὰ τὸ δίδαγ-
μα τῆς Ἁλώσεως εἶναι σαφές... «Ποῖον 
ἔθνος ἐβουλεύσατό ποτε σύμπαν ὁμοῦ 
τὴν πίστιν καὶ τὴν θρησκείαν ἀμεῖψαι τὴν 
ἑαυτοῦ, μόνον ἳνα τοῦ ἔξωθεν εὐροῇ; 
Πάντα ἂν ὑποστῆναι μᾶλλον ἢ τὴν πάτρι-
ον ἀρνήσασθαι δόξαν καὶ τὸ τῶν πολεμί-
ων δέος οὐδὲν πρὸς τὴν πίστιν εἶναι δο-
κεῖ».

Ἐν  τέλει ἀπεδείχθη σοφωτέρα ἡ θέ-
σις τοῦ Γενναδίου Σχολαρίου ἐπιδιώκο-
ντος τὴν ἀντίστασιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἰς 
τὸν κατακτητὴν χωρὶς ὑποχωρήσεις εἰς 
τὴν πίστιν καὶ εἰς τάς προκλήσεις πιθανῆς 
βοηθείας... ἀπεδείχθη διορατικωτέρα 
ἀπὸ τὴν θέσιν τοῦ Βησσαρίωνος στηρι-
ζομένου μόνον εἰς τὴν πιθανότητα ξένης 
βοηθείας καὶ εἰς συμβιβασμοὺς εἰς τὴν 
πίστιν...

Η ΑΛΩΣΙΣ  ΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ



163

Πρέπει κάποτε νὰ πεισθοῦν ὅλοι, καὶ 
αὐτὸ εἶναι ἓν ἄλλο μήνυμα τῆς ἁλώσε-
ως, ὅτι τὰ ὀνόματα ἐπιβιώνουν, σηματο-
δοτοῦν τὴν πολιτιστικὴν κληρονομίαν καὶ 
παραπέμπουν εἰς τοὺς ἰδιοκτήτας. Ἂς με-
τεβλήθη ἡ Σμύρνη εἰς Izmir, ἡ Νίκαια εἰς 
Iznik, ἡ Πόλις εἰς Stamboul. Μετεβλήθη 
ἡ πολιτιστικὴ καταγωγὴ τῶν ἑλληνικῶν 
αὐτῶν πόλεων; Ἢ μήπως τὸ μεγαλούρ-
γημα τοῦ Ἀνθεμίου καὶ τοῦ Ἰσιδώρου πα-
ραπέμπει εἰς μουσουλμανικὸν τέμενος, 
μουσεῖον ἢ τζαμί; Ἡ Ἁγία Σοφία σημα-
τοδοτεῖ Χριστιανισμὸν καὶ Ὀρθοδοξί-
αν. Καὶ Ayiasofia τὴν ἀποκαλοῦν πάντο-
τε οἱ Τοῦρκοι, καὶ βεβαίως τὰ πλήθη τῶν 
τουριστῶν ποὺ τὴν θαυμάζουν ἔκθαμβοι. 
Διὰ νὰ ὑπενθυμίζῃ τάς καταβολὰς τοῦ με-
γαλειώδους ἀρχιτεκτονήματος, ἀλλὰ καὶ 
τὴν ὑπεξαίρεσιν τῆς μοίρας.

Φαίνεται λοιπὸν σαφέστατα ὅτι ἡ 
Ἅλωσις προσφέρει τὴν σημα-

ντικωτάτην ὑπόμνησιν... Ὅτι εἰς τάς κρι-
σίμους στιγμάς οὐδεὶς  ἔχει τὸ δικαίω-
μα νὰ ἀποφασίζῃ ἔστω καί μέ πλειονο-
ψηφίαν ἢ καὶ παμψηφίαν ἀκόμη τὴν πα-
ράδοσιν πόλεων, ἱερῶν, ὁσίων, ἀλλ΄ ἔχει 
τὸ χρέος νὰ τὰ ὑποστηρίζῃ καὶ νὰ θυσι-
άζεται δι΄ αὐτά. Ὁ Κωνσταντῖνος ὁ Πα-
λαιολόγος ἀρνούμενος νὰ παραδώσῃ 
τὴν Πόλιν δὲν ὑπερμαχεῖ μόνον. Αὐτὸς 
μονάρχης ἀπόλυτος διαπιστώνει ὅτι δὲν 
ἔχει τὴν ἐξουσίαν νὰ διαθέσῃ τὴν Πόλιν 
κατὰ τὸ δοκοῦν. Ἀλλὰ καὶ οἱ Πολῖται δὲν 
εἶναι ἐξουσιοδοτημένοι ὑπὸ οἱανδήπο-
τε μορφὴν πλειονοψηφίας ἢ παμψηφίας 
νὰ διαθέσουν τὴν Πόλιν διὰ νὰ σωθοῦν. 
Πέραν τοῦ ἀγῶνος καὶ τῆς ἀποφάσεως 
νὰ ἀποθάνουν διὰ τὴν Πόλιν, ἐκεῖνο ποὺ 
ἐκπλήσσει εἶναι ἡ πεποίθησις ὅτι βασι-
λεὺς καὶ κάτοικοι - εὐκαιριακοὶ διαχειρι-
σταὶ τῆς Πόλεως - δὲν ἔχουν τὴν ἐξουσί-
αν νὰ σκεφθοῦν τὴν ζωὴν των, τὴν σω-
τηρίαν των, τὴν εὐημερίαν των. Ἡ Πόλις 
εἶναι ὑπεράνω τῶν ἁρμοδιοτήτων των. 
«Ἐγώ γὰρ πρὸς τὸν Θεὸν καταφεύγω, 
ἀποτείνεται πρὸς τὸν σουλτᾶνον ὁ Κων-
σταντῖνος, καὶ εἰ θελητὸν Αὐτῷ ἐστι τοῦ 
δοῦναι καὶ τὴν πόλιν ταύτην εἰς χεῖράς 

σου τὶς ὁ ἀντειπεῖν δυνάμενος; (Δούκας). 
Εἰς τὴν πεποίθησιν αὐτὴν ἐδημιουργήθη-
καν αἱ προϋποθέσεις τῆς ἡρωϊκῆς ἀντι-
στάσεως καὶ τοῦ ἡρωϊκοῦ θανάτου τῶν 
ὑπερασπιστῶν. Εἰς τὴν διάκρισιν τῆς ση-
μασίας τῶν καθημερινῶν, φιλοζωϊκῶν 
ἀναγκῶν τῆς ἐπιβιώσεως καὶ τῆς εὐημε-
ρίας καὶ τῆς σημασὶας τῶν αἰωνίων δυνά-
μεων καὶ ἀξιῶν. 

Ὁ Κωνσταντῖνος ὁ Παλαιολόγος, οἱ 
ἄλλοι ὑπερασπισταί, ἡ Βυζαντινὴ θνή-
σκουσα Κωνσταντινούπολις ἐθεμελίω-
σαν ὄχι μόνον τὴν προοπτικὴν διὰ μίαν 
ἐπανοικοδόμησιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ τὴν 
ἰδέαν τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Γένους, 
ἀλλὰ συνετέλεσαν εἰς τὴν αὐτοσυνειδη-
σίαν τῆς Εὐρώπης, τῆς Εὐρώπης ὡς προ-
πυργίου. Ἡ ἀπάντησις τοῦ Κωνσταντίνου 
εἰς τὸν ἀμηρᾶν ὑπῆρξεν ἡ ζωὴ τῆς ἀνα-
στάσεως. Ἐν τέλει ἡ θνήσκουσα Πόλις 
ἀπέδειξεν ὅτι δὲν ἦτο καθόλου παρακμὴ 
πνευματική. Μὲ τοιαύτην ἀντίληψιν τῆς 
ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, μὲ τὸ ὑψηλὸν 
φρόνημα τοῦ ἀγῶνος, αἱ προοπτικαὶ τῆς 
θυσίας ὁδηγοῦν εἰς τὴν Ἀνάστασιν, ὄχι 
εἰς τὸν Ἅδην.

Διότι πνευματικῆς ἀλκῆς δεῖγμα εἶναι 
ἡ ἀπάντησις τοῦ Κωνσταντίνου τοῦ Πα-
λαιολόγου, τῶν Ἑλλήνων τῆς 29ης Μαΐ-
ου 1453... «Τὸ τὴν πόλιν σοι δοῦναι οὔτ΄ 
ἐμὸν ἐστιν οὔτ΄ ἄλλου τῶν κατοικούντων 
ἐν ταύτῃ... κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτο-
προαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισό-
μεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν».

Βιβλιογραφία:
Συναγωγήν κειμένων τῶν τεσσάρων Ἑλλή-

νων ἱστορικῶν τῆς Ἁλώσεως, μέ ἐκτενεῖς εἰσαγω-
γάς καί ὑπομνηματισμόν βλ. Νικολάου Β. Τωμα-
δάκη, Δούκα - Κριτοβούλου - Σφραντζῆ - Χαλκο-
κονδύλη, Περί Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως (1453). Συναγωγή κειμένων μετά προλόγου 
καί βιογραφικῶν μελετημάτων περί τῶν τεσσά-
ρων ἱστοριογράφων. Ἀθῆναι 1953. Ἀνατύπωσις. 
Ἐκδόσεις Π. Πουρναρᾶ. Θεσσαλονίκη 1953. 

Ἐξιστόρησιν τῶν κατά τήν Ἃλωσιν βλ. Στῆβεν 
Ράνσιμαν, "Ἡ Ἃλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως". 
Μετάφραση Νικολ. Κ. Παπαρρόδου.

Η ΑΛΩΣΙΣ  ΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ



Αιθέρια κι ανάλαφρα, 
μιαν αυγή ροδισμένη, 
η ψυχή μου Σε πρόσμενε, 
στη σιγή βυθισμένη. 

Τη χαρά τότε γεύτηκα, 
πρωτογνώριστο δώρο, 
σαν εδέχθηκα πρόθυμα 
το δικό Σου το σπόρο. 

Χρόνια τόσα τον κράτησα 
στα ανήλια ΄γκατά μου 
και απρόσμενα βλάστησε 
τα χρυσά τα στερνά μου. 

Ήταν φως κι ήταν άνθηση 
της ψυχής το γιορτάσι, 
στα Χέρια Σου, τότε που άφησα 
το εγώ μου να σπάσει. 

Λευκός και ανθόφορτος, 
φωτεινός, μυρωμένος, 
στον ανήφορο έγειρα 
νικητής νικημένος. 

π. Αντώνιος Ρωμαίος

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ



ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το ίδιο υψηλό ήθος αγωνιστικό-
τητας και αυτοθυσίας για την 

ελευθερία της Κύπρου επαναλαμβά-
νεται στα ανακριτήρια, στα κρησφύγε-
τα των αγωνιστών, στις πόλεις και στα 
χωριά της Κύπρου από αγωνιστές και 
ανώνυμους πολίτες:

Όταν ύστερα από φρικτά βασανι-
στήρια στα ανακριτήρια Ομορφίτας 
προσφέρθηκε στον Κυριάκο Μάτση 
στην παρουσία του Κυβερνήτη Χάρ-
τινγκ ένα πολύ μεγάλο χρηματικό 
ποσό για να αποκαλύψει πού κρυβό-
ταν ο Διγενής, αυτός χτύπησε το χέρι 
του στο τραπέζι και απάντησε με την 
αρχαιοελληνική ρήση: «Ου περί χρη-
μάτων τον αγώνα ποιούμεθα αλλά 
περί αρετής». 

Βασανίζονται απάνθρωπα οι συλ-
λαμβανόμενοι αγωνιστές για να απο-
καλύψουν πρόσωπα και γεγονότα κι 
αυτοί επιμένουν, παρά τις πληγές και 
τους αφόρητους πόνους, να αρνού-
νται να αποκαλύψουν οτιδήποτε. Δε-

κατρείς ηρωομάρτυρες πέθαναν από 
τα βασανιστήρια, προτιμήσαντες τον 
θάνατο από την αποκάλυψη των μυ-
στικών που γνώριζαν.

Περικυκλωμένος στο κρησφύγετό 
του ο Γρηγόρης Αυξεντίου (3.3.1957), 
όταν οι Άγγλοι διώκτες του τον κα-
λούν να παραδοθεί, τους απαντά με 
το αρχαίο πολεμικό ελληνικό κάλε-
σμα «μολών λαβέ» και γίνεται ολο-
καύτωμα στον αγώνα για την ελευθε-
ρία. 

Το ίδιο κάλεσμα επαναλαμβάνε-
ται στις 2 Σεπτεμβρίου 1958 από τους 
τέσσερις ηρωομάρτυρες στον Αχυρώ-
να Λιοπετρίου και στις 19 Νοεμβρίου 
1958 από τον Κυριάκο Μάτση στο Δί-
κωμο.

Μαθαίνει στην Αναρίτα της Πά-
φου η μητέρα πως ο γιος της 

(Ανδρέας Γεωργίου) σκοτώθηκε από 
βόμβα (30.10.1956), που ενώ ήταν 
έτοιμος να την ρίξει εναντίον της αγ-
γλικής περιπόλου την κράτησε, όταν 

του Μιχαλάκη Μαραθεύτη,
συγγραφέως

(Β')
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είδε να περνούν  μαθητές που μόλις 
σχόλασαν, και αυτή λέγει: «Ευγνωμο-
νώ τον Θεό που το παιδί μου προτίμη-
σε να σκοτωθεί παρά να σκοτώσει τα 
μωρά του κόσμου»...

Αυτό όμως που οι Άγγλοι δεν 
μπόρεσαν να επιτύχουν με τα 

όπλα το πέτυχαν με την πολιτική τους 
πανουργία. Όταν τα ίδια τα γεγονό-
τα τους υποχρέωσαν να βρουν κά-
ποια λύση, κατέφυγαν στη διχοτόμη-
ση. Αντί της αυτοδιάθεσης, σύμφω-
να με τις διεθνώς αποδεκτές θέσεις 
ότι κάθε χώρα κατοικείται από ένα 
λαό, έστω κι αν ο λαός αυτός ανήκει 
σε διαφορετικές κοινότητες και εθνι-
κές ομάδες, οι Άγγλοι επιδίωξαν να 
αντικαταστήσουν την αυτοδιάθεση του 
λαού με την αυτοδιάθεση των εθνι-
κών ομάδων που τον συναποτελούν, 
πράξη που ισοδυναμεί με διχοτόμη-
ση. Ένα θέμα καθαρά νομικό, η λύση 
του οποίου ρυθμίζεται από αρχές δι-
καίου, οι Άγγλοι, για να ικανοποιή-
σουν τα δικά τους συμφέροντα, τα με-
ταποίησαν σε θέμα διακρατικό μεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας και δικοινοτι-
κό μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρ-
κοκυπρίων.

Για την αποφυγή της άμεσης δι-
χοτόμησης η Ελληνική Κυβέρνη-
ση και η πολιτική ηγεσία της Κύπρου 
αποδέχτηκαν τις συμφωνίες Ζυρί-
χης-Λονδίνου, που οδήγησαν στην 
ανακήρυξη της Κύπρου σε Ανεξάρτη-
τη Δημοκρατία, στην οποία οι Άγγλοι 
διατήρησαν δύο μεγάλες ιδιόκτητες 
στρατιωτικές βάσεις. Την εφαρμογή 

των συμφωνιών θα επέβλεπαν ως εγ-
γυήτριες δυνάμεις η Αγγλία, η Ελλά-
δα και η Τουρκία, που είχαν και το δι-
καίωμα της μονομερούς επέμβασης. 
Με τις συμφωνίες της Ζυρίχης και 
του Λονδίνου οι Τουρκοκύπριοι πή-
ραν πολύ περισσότερα από την πλη-
θυσμιακή τους αναλογία και διατήρη-
σαν το βέτο στα βασικά θέματα της δι-
οίκησης. Οι Ελληνοκύπριοι κατέστη-
σαν έτσι δέσμιοι των Τουρκοκυπρίων, 
οι οποίοι δεν αρκέστηκαν σε όσα πή-
ραν και επιδίωξαν να δημιουργήσουν 
ανεξάρτητο κράτος.

Με αφορμή εισήγηση του Αρ-
χιεπισκόπου Μακαρίου το 

1963 για βελτίωση των συνθηκών, 
ώστε αυτές να γίνουν πιο λειτουργι-
κές και δίκαιες, κάτι που έγινε με πα-
ρότρυνση του Άγγλου Υπάτου Αρ-
μοστή στην Κύπρο, οι Τουρκοκύπρι-
οι εγκατέλειψαν τη συνεργασία με 
τους Ελληνοκυπρίους και με οδηγί-
ες της Άγκυρας δημιούργησαν τους 
πρώτους τουρκικούς θυλάκους, στους 
οποίους δεν επέτρεπαν την είσοδο 
στους Ελληνοκυπρίους. Η πορεία 
προς τη διχοτόμηση είχε αρχίσει, για 
να ολοκληρωθεί με την τουρκική ει-
σβολή στις 20 Ιουλίου 1974. Η Τουρ-
κία κατέλαβε το 37% του κυπριακού 
εδάφους, την πιο σημαντική πλουτο-
παραγωγική περιοχή, άφησε στο πέ-
ρασμά της εκατοντάδες νεκρούς και 
αγνοουμένους, εξετόπισε το ένα τρί-
το του ελληνοκυπριακού πληθυσμού 
και εξανάγκασε όλους τους Τουρκο-
κυπρίους να εγκατασταθούν στην πε-
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ριοχή που κατέλαβε. 
Με την τουρκική εισβολή το κυπρι-

ακό πρόβλημα εξελίχτηκε σε πρόβλη-
μα εισβολής και κατοχής. Οδηγήθηκε 
και πάλι στον Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών, η Γενική Συνέλευση του οποί-
ου καλούσε όλα τα κράτη με το ψή-
φισμα 32121 να σεβαστούν την κυρι-
αρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική 
ακεραιότητα και το αδέσμευτο της Δη-
μοκρατίας της Κύπρου και να απέχουν 
από οποιαδήποτε πράξη και επέμβα-
ση που στρέφεται εναντίον της...

Σε συναντήσεις των ηγετών των 
δυο κοινοτήτων αρχιεπισκό-

που Μακαρίου Γ΄ και Ραούφ Ντεν-
κτάς το 1979, υπό την προεδρία του 
Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών, συμφωνήθηκε όπως η Κύ-
προς γίνει ομόσπονδη δικοινοτική δι-
περιφερειακή Δημοκρατία με κεντρι-
κή κυβέρνηση και δυο διοικήσεις, μια 
για το κάθε ομόσπονδο μέρος. Άρχι-
σαν τότε οι διαπραγματεύσεις μεταξύ 
των δύο κοινοτήτων για την υλοποίη-
ση της απόφασης αυτής. Οι Τουρκο-
κύπριοι όμως χωρίς να περιμένουν τα 
αποτελέσματα των συνομιλιών ανα-
κήρυξαν στις 15 Νοεμβρίου 1983 την 
περιοχή που κατέλαβε η Τουρκία σε 
ανεξάρτητο κράτος. Το Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
με το ψήφισμα 541 (1983) καταδίκα-
σε την απόφαση για ίδρυση τουρκο-
κυπριακού κράτους ενώ παράλληλα 
έπαυσε να αναγνωρίζει τη Δημοκρα-
τία της Κύπρου ως ανεξάρτητο κρά-

τος και απαγορεύει έκτοτε στα κυπρι-
ακά πλοία και αεροπλάνα να προσεγ-
γίσουν το τουρκικό έδαφος. 

Εκτός από τις προκλητικές παραβι-
άσεις των αποφάσεων των Ηνωμένων 
Εθνών η Τουρκία άρχισε και μια συ-
στηματική εκστρατεία αλλοίωσης του 
πληθυσμού της Κύπρου, με την εγκα-
τάσταση στο ελεγχόμενο από την ίδια 
τμήμα χιλιάδων Τούρκων εποίκων και 
τη διοχέτευση στην ελληνοκυπριακή 
περιοχή χιλιάδων μουσουλμάνων με-
ταναστών. Πλείστοι Τουρκοκύπριοι, 
μη ανεχόμενοι την κατάσταση αυτή, 
μετανάστευσαν στο εξωτερικό, σε ση-
μείο που οι γηγενείς Τουρκοκύπριοι 
κάτοικοι στον τουρκικό τομέα της Κύ-
πρου να είναι σήμερα μια μικρή μει-
ονότητα έναντι των Τούρκων από την 
Τουρκία. Στην τελευταία απογραφή 
του πληθυσμού (2011) στην ελεύθερη 
Κύπρο ο πληθυσμός ήταν 840.000, εκ 
των οποίων το 21,4% είναι ξένοι υπή-
κοοι. Ο ακριβής πληθυσμός στην κα-
τεχόμενη Κύπρο δεν είναι γνωστός, 
επειδή οι τουρκοκυπριακές αρχές δί-
νουν παραπλανητικούς αριθμούς, για 
να μη φαίνεται το μέγεθος της αλλοί-
ωσης που έγινε. 

Παρά τις τουρκικές αυτές πα-
ρασπονδίες οι συνομιλίες συ-

νεχίστηκαν υπό την αιγίδα των Ηνω-
μένων Εθνών, τα οποία όμως απο-
δείχτηκαν ανίσχυρα να προωθήσουν 
τις δικές τους αποφάσεις και οδήγη-
σαν σ΄ ένα έκτρωμα συμφωνίας, με το 
όνομα «Σχέδιο Ανάν», το οποίο αγνο-
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ούσε όλα τα ψηφίσματα των Ηνωμέ-
νων Εθνών, διέλυε τη Δημοκρατία της 
Κύπρου και δημιουργούσε ένα νέο 
κράτος που ικανοποιούσε τις επεκτα-
τικές αξιώσεις της Τουρκίας. Σε δημο-
ψήφισμα που έγινε στις 24 Απριλίου 
2004 οι Ελληνοκύπριοι καταψήφισαν 
το σχέδιο Ανάν και διατήρησαν την 
υπόσταση της Δημοκρατίας της Κύ-
πρου ως ανεξάρτητου Κράτους. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία για 
να αποφύγει τον ασφυκτικό 

κλοιό της Τουρκίας επιδίωξε και την 
1η Μαΐου 2004 έγινε στο σύνολό της 
δεκτή ως μέλος της Ενωμένης Ευρώ-
πης και από το 2008 έγινε μέλος και 
της Ευρωζώνης. Οι Ελληνοκύπριοι πί-
στευαν ότι με την ένταξή τους στην ευ-
ρύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια θα εί-
χαν μιαν ασπίδα που θα τους προστα-
τεύει και θα τους καλύπτει από τις αυ-
θαιρεσίες των Τούρκων. Τούτο έγινε 
ως ένα μόνο βαθμό, επειδή ορισμένα 
μέλη της Ενωμένης Ευρώπης με πρω-
τοπόρο τη Μεγάλη Βρετανία, παρασι-
ωπούν τις συνεχείς παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την 
Τουρκία, παραβλέπουν τόσο τις απο-
φάσεις των Ηνωμένων Εθνών όσο και 
τους κανονισμούς της ίδιας της Ενω-
μένης Ευρώπης και υπονομεύουν συ-
στηματικά την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Ο διάλογος μεταξύ των Ελληνοκυ-
πρίων και των Τουρκοκυπρίων, παρό-
λο ότι συνεχίστηκε, μέχρι σήμερα δεν 
σημείωσε καμιά πρόοδο, επειδή ο 
τουρκοκύπριος συνομιλητής είναι ένα 
απλό φερέφωνο της Άγκυρας χωρίς 

δική του θέληση, γι΄ αυτό, αντί να συ-
νομιλεί με στόχο την υλοποίηση των 
αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών 
για ένα ενιαίο κράτος, στο οποίο οι 
δυο κοινότητες θα έχουν πλήρη αυ-
τονομία, υποστηρίζει, κατ΄ εντολή της 
Τουρκίας, τη δημιουργία δύο κρα-
τών. Επιδίωξη του Τουρκοκύπριου 
συνομιλητή είναι η αποτυχία των δι-
μερών συνομιλιών και η παραπομπή 
του κυπριακού σε πολυμερή διάσκε-
ψη, με την οποία η Τουρκία επιδιώ-
κει να υποβαθμίσει την Κυπριακή Δη-
μοκρατία σε κοινότητα, να αναβαθμί-
σει την τουρκοκυπριακή κοινότητα σε 
κράτος και να καταστήσει το κυπρια-
κό ένα περιφερειακό πρόβλημα με 
την ίδια να έχει πρωτεύοντα λόγο.

Οι σχεδιασμοί αυτοί της Τουρ-
κίας έχουν εν μέρει αποτύχει 

λόγω της εμμονής της ελληνοκυπρια-
κής πλευράς στις δικοινοτικές συνο-
μιλίες, αλλά και των νέων δεδομένων 
που επηρεάζουν σήμερα το κυπρια-
κό, όπως είναι η ανεύρεση φυσικού 
αερίου στην αποκλειστική οικονομική 
ζώνη της Κύπρου, η προσδοκώμενη 
αλλαγή των γεωπολιτικών συμμαχιών 
καθώς και η νέα σημασία που αναμέ-
νεται να αποκτήσει η Κύπρος στη διε-
θνή οικονομική ζωή. Σε αντιπερισπα-
σμό η Τουρκία άρχισε να προωθεί 
ένα δεύτερο σχέδιο, που αποβλέπει 
στην ανεξαρτητοποίηση του τουρκο-
κυπριακού κράτους. Με αφορμή την 
ανάληψη από την Κυπριακή Δημο-
κρατία την 1η Ιουλίου 2012 της προε-
δρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η 
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Τουρκία, εκτός από τις συνεχείς απει-
λές κατά της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας και τις παρενοχλήσεις  του εναέρι-
ου και θαλάσσιου χώρου της, άρχισε 
ληστρικές έρευνες για την ανακάλυ-
ψη πετρελαίου στο κατεχόμενο χωριό 
Σύγκραση, προανήγγειλε παράνομες 
διατρήσεις στην κυπριακή και την ελ-
ληνική θαλάσσια αποκλειστική ζώνη 
και καταβάλλει προσπάθειες για την 
αναγνώριση από τον Ισλαμικό Οργα-
νισμό Συνεργασίας της υπό τον έλεγ-
χό της περιοχής της Κύπρου σε ανε-
ξάρτητο έδαφος. 

Παρόλο που η αναγνώριση του 
τουρκοκυπριακού κράτους 

αποτελεί παράφορη παραβίαση των 
αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμέ-
νων Εθνών, δυστυχώς ούτε ο Οργα-
νισμός Ηνωμένων Εθνών ούτε η κα-
ταρρέουσα από τα δικά της λάθη και 
τις δικές της παραλείψεις Ενωμένη 
Ευρώπη δεν τολμούν να καταδικά-
σουν την Τουρκία και να αντιμετωπί-
σουν το κυπριακό πρόβλημα στις ορ-
θές του διαστάσεις. Ως πρόβλημα ει-
σβολής και κατοχής και ως ένα οι-
κουμενικό πρόβλημα διεθνούς δικαί-
ου. Το κλειδί της λύσης του κυπρια-
κού φαινομενικά μόνο βρίσκεται στην 
Άγκυρα, η οποία, δυστυχώς, αντιμε-
τωπίζει σοβαρή κρίση ηγεσίας. Μόνο 
ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας 
κάλεσε στις Απριλίου 2012 τους Ρώ-
σους υπηκόους να μην αγοράζουν 
περιουσίες στη Βόρεια Κύπρο, τονίζο-
ντας ότι η Βόρεια Κύπρος είναι περι-

οχή της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό 
τουρκική κατοχή.

Το κυπριακό είναι θέμα εισβο-
λής και κατοχής και τότε μόνο 

θα λυθεί, όταν τα τουρκικά στρατεύ-
ματα αποχωρήσουν από την Κύπρο 
και εφαρμοστούν τα ψηφίσματα των 
Ηνωμένων Εθνών. Καμιά λύση δεν 
μπορεί να είναι βιώσιμη αν δεν είναι 
δίκαιη και καμιά λύση δεν μπορεί να 
είναι δίκαιη, αν δεν στηρίζεται στον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και των βασικών ελευθεριών της 
διακίνησης, εγκατάστασης και νομής 
της περιουσίας, δικαιώματα που σή-
μερα παραβιάζονται και καταπατού-
νται ασύστολα από τα τουρκικά στρα-
τεύματα κατοχής. 

Το κυπριακό πρόβλημα προσέλα-
βε πολύ ευρύτερες διαστάσεις από 
την ελευθερία της Κύπρου. Έγινε πα-
γκόσμιο πρόβλημα και αποκάλυψε 
την ανικανότητα της διεθνούς πολιτι-
κής ηγεσίας να μετατρέψει τις ωραίες 
διακηρύξεις για τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα και την ελευθερία των λαών σε 
πράξη. Γι΄ αυτό κάθε προσπάθεια που 
γίνεται για την αποκατάσταση και τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των στην Κύπρο, είναι και μια συμβο-
λή για την επικράτηση της δικαιοσύ-
νης και της ειρήνης σ΄ ολόκληρο τον 
κόσμο. 

Μέχρι τότε η Κύπρος και ολόκλη-
ρος ο ελληνισμός θα περιμένει, θα 
αγωνίζεται και θα ελπίζει. 
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ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΟΛΗ!

Δόξα και Βασίλισσα της Μεσογείου 
ήταν η Σμύρνη, η ωραία πόλη! 
Και το ωραιότερο ήταν της Ανατολής μαργαριτάρι! 
- Ω Σμύρνη, ωραία πόλη! ...
Κληρονόμος πολυάριθμων ιστορικών αιώνων, 
μητέρα ποιητών, αγίων και σοφών 
ήταν η Σμύρνη, η ωραία πόλη...

Σιωπηλά και νεκρά είναι τα κωδωνοστάσια 
της Σμύρνης, της Χριστιανικής πόλης. 
Η μουσική εσίγησε και οι τραγουδιστές πεθάναν 
της Σμύρνης, της ευτυχισμένης πόλης. 
Και τα κορίτσια της, μαργαριτάρια της Μεσογείου, 
φύγανε απ΄ τα μαρμάρινα παλάτια 
της Σμύρνης, της μαγεύτρας πόλης.

Πέθανε και σαπίζει μπρος στην Πύλη της Ανατολής 
η Σμύρνη, η δολοφονημένη πόλη!
Χαθήκαν οι τεχνίτες της κι οι δρόμοι ερημώσαν 
-Ω Σμύρνη, δολοφονημένη πόλη! ...
Ορφάνεψαν τα παιδιά της και χήρεψαν οι γυναίκες 
ενώ χοροπηδούν κάτω από τις πέτρες της 
τα βρωμερά ποντίκια!
-Ω Σμύρνη, δολοφονημένη πόλη! ...

Με φωτοστέφανο στεφάνωσαν το Δεσπότη της 
εκεί... στη Σμύρνη, τη μαρτυρική πόλη
ενώ η μακρυά λευκή του κόμη ήταν αιματοβαμμένη 
-Ω Σμύρνη, μαρτυρική πόλη! ...

Κι έτσι διατήρησε τη χριστιανική της πίστη 
απ΄ τον Πολύκαρπο έως τον Άγιο Χρυσόστομο 
η Σμύρνη, η ανθοστόλιστη πόλη

George Horton, 
γενικού προξένου των ΗΠΑ στη Σμύρνη

(Μετάφραση Σταύρου Κουκουτσάκη)
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του Πέτρου Χάρη 

Ένα μεγάλο θέμα, που πάντα 
είχε μέγεθος, αλλά στους δύ-

σκολους και μεταβατικούς χρόνους 
που ζούμε έγινε ένα από τα κύρια προ-
βλήματα του καιρού μας, τουλάχιστον 
για τους πνευματικούς ανθρώπους 
που έχουν συνείδηση της ευθύνης 
τους: Ποια είναι η αποστολή του πνεύ-
ματος, ειδικότερα της λογοτεχνίας -για 
να περιοριστώ στην αρμοδιότητά μου-, 
όταν όλα ανατοποθετούνται και όταν 
πολλές από τις ηθικές και καλλιτεχνι-
κές αξίες εκμηδενίζονται μέσα σε μια 
γενική και ασυγκράτητη εικονοκλαστι-
κή διάθεση; Και ποια μπορεί να είναι 
η προσφορά της λογοτεχνίας, με προ-
ϋπόθεση πάντα ότι κι αυτή ανήκει στα 
πνευματικά λειτουργήματα που μοιρά-
ζονται την ευθύνη για την πορεία του 
ανθρώπου και του κόσμου; Ερωτή-
ματα που μας καλούν σε διπλή έρευ-
να, του κόσμου που φαίνεται, του ορα-
τού κόσμου που είναι γύρω μας, και 
των κρυφών δυνάμεων που κυβερ-
νούν τη ζωή μας. Ερωτήματα αμείλι-
κτα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω 
και στα δύο. 

Η αποστολή και τα συστατικά της 
λογοτεχνίας, με προϋπόθεση 

πάντα ότι κι αυτή ανήκει στα πνευμα-
τικά ενδιαφέροντα ορισμένου ανθρώ-
που και μένουν πάντα έξω κι απάνω 
από τους εύκολους ορισμούς και περι-
ορισμούς. Όλες οι εποχές, και οι αρ-

χαίοι χρόνοι και οι μέσοι χρόνοι και 
οι νεότεροι, επροσπάθησαν να συλ-
λάβουν το νόημα του λογοτεχνήμα-
τος, και όταν ερευνούσαν με τη διάθε-
ση του φιλοσόφου που έχει ολόκλη-
ρο κλάδο της επιστήμης του, -την αι-
σθητική-, για τη μελέτη του καλλιτεχνι-
κού φαινομένου, και όταν εστένευαν 
την αποστολή της λογοτεχνίας για να 
την εντάξουν στα μέσα επιβολής ενός 
κοινωνικού συστήματος, και όταν  εχα-
ρακτήριζαν μίμηση ή παιχνίδι το λογο-
τεχνικό έργο, -και οι χαρακτηρισμοί 
αυτοί μάς έρχονται από τη Σωκρατική 
σχολή και εξηγούνται και υποστηρίζο-
νται και από πολύ νεότερους αισθη-
τικούς με αυστηρή επιστημονική συ-
νείδηση -, και όταν έβλεπαν μέσα σ΄ 
αυτό το παιχνίδι μιαν από τις πρώτες 
ψυχικές ανάγκες του ανθρώπου. Φυ-
σικά, δεν πρόκειται να κάνουμε σύ-
νοψη των αισθητικών θεωριών. Αλλά 
το γεγονός ότι η λογοτεχνία, και γενι-
κότερα η τέχνη, όχι μόνο αντέχει στην 
έρευνα, αλλά και προκαλεί την έρευ-
να και της προσφέρει την ευκαιρία να 
κάνει σπουδαίες κάποτε αποκαλύψεις 
στο χώρο του ψυχικού μας κόσμου, εί-
ναι αρκετό για να μας πείσει ότι η καλ-
λιτεχνική δημιουργία αποτελεί δύνα-
μη πολύ αισθητή και πολύ αξιόλογη, 
που παίζει ρόλο, αποφασιστικό κάπο-
τε ρόλο, στη διαμόρφωση των βασι-
κών αιτημάτων κάθε εποχής. Σε μεγά-
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λες μάλιστα εποχές όπως η δική μας, 
-κι ας μην μας μένει καμιά αμφιβολία 
ότι βασανιζόμαστε από την αγωνία και 
τους πόνους ενός τοκετού που θα δώ-
σει μια νέα ανθρωπότητα και θα φέ-
ρει αλλοιώσεις πολύ ριζικότερες από 
εκείνες που ήρθαν με την Αναγέννη-
ση-, σε κρίσιμες, αν θέλετε, περιόδους 
σαν τη μεταπολεμική περίοδο που την 
ζούμε τώρα δύο ή τρεις γενεές μέσα 
σε κρυφή ή σε φανερή σύγκρουση, η 
αποστολή αλλά και η ευθύνη της λο-
γοτεχνίας είναι ακόμα πιο μεγάλη και 
η προσδοκία από την προσφορά της 
γίνεται αίτημα επιτακτικό. Σε τελευταίο 
καταμερισμό υποχρεώσεων και ευθυ-
νών, η λογοτεχνία υψώνεται σε ακραία 
μορφή παιδείας. Και στην υψηλή αυτή 
θέση την καλεί, όπως και όλες τις άλ-
λες πνευματικές δυνάμεις, η πρώτη και 
δραματική ανάγκη των ημερών μας: η 
αναζήτηση τρόπου συνεργασίας πνευ-
ματικού και μηχανικού πολιτισμού που 
θα δώσει την απαραίτητη εξισορρόπη-
ση και την ευτυχία, κάποιαν έστω ευτυ-
χία, στο σημερινό άνθρωπο, ό,τι ακρι-
βώς του λείπει, παρ΄ όλα τα αγαθά 
που συσσωρεύονται στις καταναλωτι-
κές κοινωνίες μας και παρ΄ όλα τα κα-
τορθώματα της επιστήμης. Στην ανα-
ζήτηση αυτή, στην προσπάθεια για την 
τόσο απαραίτητη συνεργασία πνευμα-
τικού και μηχανικού πολιτισμού, η πο-
λιτεία και η παιδεία της δε θα μπορέ-
σουν να έχουν καλύτερο σύμμαχο από 
τη λογοτεχνία, από την Τέχνη, από το 
παιχνίδι αυτό, όπως την θέλουν πολ-
λοί, που, ωστόσο, έχει τόση δύναμη 

και τόση επίδραση. Έτσι φτάνουμε 
στην παιδευτική αξία της λογοτεχνίας. 
Άλλωστε μόνο αυτή η λογοτεχνία, η 
λογοτεχνία που επιτελεί την υψηλότε-
ρη διαπαιδαγώγηση, μόνο αυτή μπο-
ρεί να σταθεί πλάι στα κρίσιμα γεγονό-
τα του καιρού μας και να κερδίσει το 
σεβασμό. Και μόνο αυτή η λογοτεχνία 
έχει το δικαίωμα να πει ότι είναι αληθι-
νό πνευματικό λειτούργημα. Αλλά και 
κάτι περισσότερο: ότι είναι μια πολύτι-
μη μαρτυρία, που δεν ξέρω αν έχουμε 
εκτιμήσει σωστά την αξία της. 

Εδώ πρέπει να επιμείνουμε, για-
τί εδώ ακριβώς έχουμε τον ευ-

ρύτερο προορισμό της λογοτεχνίας, 
έναν προορισμό πολύ σπουδαιότερο 
από την αισθητική χαρά, που κι αυτή 
δεν είναι από τις μικρότερες υπηρεσί-
ες στον άνθρωπο, και πολύ σημαντι-
κότερο, αφού την τοποθετεί πλάι στην 
επιστήμη και της εξασφαλίζει ισοτιμία, 
αν όχι και υπεροχή, όπως πιστεύουν 
και υποστηρίζουν αρχαίοι και νεότεροι 
αισθητικοί. Η λογοτεχνία, και η μεγά-
λη και η μικρή, και η πλούσια και η 
ισχνή, και η εθνική και η διεθνική, -και 
θα δούμε τις διαφορές και τις ομοιότη-
τες-, επειδή είναι η ακριβέστερη μαρ-
τυρία, γίνεται και η πληρέστερη ιστο-
ρία. Τούτο είναι λόγος βαρύς. Μόλις 
όμως μελετήσουμε τα αξιόλογα λογο-
τεχνικά κείμενα κάθε εποχής, βλέπου-
με ότι δεν είναι μόνο βαρύς αλλά και 
δίκαιος ο λόγος. Πολλοί δίνουν, σε 
κάθε εποχή, τη μαρτυρία τους: από τις 
πνευματικές ως τις θετικές επιστήμες 
και από την πολιτική ως τη στατιστι-
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κή, αλλά δε νομίζω ότι μπορεί να συ-
γκριθεί με καμιάν άλλη μαρτυρία εκεί-
νη που έρχεται ολόισια από την καρ-
διά και που μερικοί πιστεύουν ότι είναι 
η φωνή του Θεού κι άλλοι η καθαρή 
ομολογία των συνειδήσεων. Το θέμα 
της αληθινής μαρτυρίας, ιδίως στην τα-
ραγμένη εποχή μας που η αλήθεια κά-
νει σκληρότατον αγώνα ανάμεσα στην 
προπαγάνδα και τη βία κάθε μορφής, 
είναι πρόβλημα ηθικό και ιδεολογικό, 
που μεγαλώνει τη σύγχυση και πολλα-
πλασιάζει την αγωνία. Ποιον να πιστέ-
ψουμε και σε ποιες πληροφορίες να 
βασιστούμε περισσότερο; Πού είναι η 
αληθινή πραγματικότητα και πού μόνο 
η απατηλή της επιφάνεια; Επίσημα χεί-
λη, χείλη ηγετών κρατών και λαών, την 
αλλοιώνουν σύμφωνα με τη σκοπιμό-
τητα που υπηρετούν. Έτσι, το χρονι-
κό της εποχής δε μένει παρά η λογο-
τεχνία να το δίνει με τις σελίδες της, τις 
αδέσμευτες σελίδες της, που είναι όλη 
η αλήθεια, αφού κλείνουν, σε τελευ-
ταία ανάλυση, την εξομολόγηση ενός 
ατόμου για λογαριασμό χιλιάδων, κά-
ποτε και εκατομμυρίων ανθρώπων, 
και προβάλλει ακόμη η λογοτεχνία 
μια παρρησία, που μπορεί να αντι-
μετωπίσει οποιονδήποτε κριτή, ακό-
μα και τον υπέρτατο Κριτή. Τούτο και 
μόνο το στοιχείο της μαρτυρίας αν σω-
στά το εκτιμήσουμε, τον εξομολογητι-
κό χαρακτήρα της λογοτεχνικής μαρ-
τυρίας αν συλλάβουμε, θα προχωρή-
σουμε εκεί που πρέπει, για να δούμε 
καθαρότερα τις υπηρεσίες που οφείλει 
κι έχει τον τρόπο να προσφέρει ο ποι-

ητής κι ο πεζογράφος, ο λογοτέχνης 
που έχει τάλαντο αλλά και συνείδηση 
της ευθύνης του (...).

Ο άνθρωπος, αν είναι να γίνει 
αληθινά άνθρωπος, θα το κα-

τορθώσει πρώτα μέσα στη μικρή πατρί-
δα, με τη δυνατή συγκίνηση, που εί-
ναι πολύ πιο μεγάλη στο στενό χώρο 
και κοντά στις εθνικές του ρίζες, κάτω 
από ένα βουνό, που όλους τους άλ-
λους τους απειλεί, εμάς όμως μας κα-
λεί να το περπατήσουμε και να χαρού-
με τη δροσιά του, ή μπροστά σε μια 
θάλασσα, που μόνο σ΄ εμάς έχει ανοί-
ξει την αγκαλιά της και μόνο μ΄ εμάς 
έχει κάμει όλα της τα παιχνίδια. Κι 
αυτή τη μαρτυρία δίνουν τα περισσό-
τερα και τα αξιολογότερα λογοτεχνι-
κά κείμενα του καιρού μας και μ΄ αυ-
τήν διαμορφώνονται σε εθνικές λογο-
τεχνίες όχι μισαλλόδοξες, όχι σωβινι-
στικές, έντονα όμως χρωματισμένες 
από την εποχή τους κι από το χώρο 
που περιγράφουν. Προβάλλουν ακό-
μα τα σημερινά λογοτεχνικά κείμε-
να τη βαθύτερη πρόθεση, την ψυχική 
ανάγκη του αληθινού πνευματικού αν-
θρώπου, που ξέρει ότι χρέος του είναι 
ο αγώνας για την ελευθερία των συ-
νειδήσεων. Και η αγωνιστική αυτή διά-
θεση, γνώρισμα επίσης από τα πρώτα 
κάθε λογοτεχνίας, δεν αλλοιώνει τον 
εθνικό χαρακτήρα της λογοτεχνίας της 
εποχής μας. Κάθε άλλο μάλιστα: Τον 
τονώνει, υψώνει κάθε τοπική λογοτε-
χνία σε ανώτερο επίπεδο, την αποδε-
σμεύει από μικρές σκοπιμότητες και 
την κάνει εθνική και μαζί διεθνική, δη-
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λαδή καθαρή λογοτεχνία, όχι κήρυγ-
μα, όχι προπαγάνδα, αλλά φίλη φωνή 
που πλησιάζει τον άνθρωπο και θέ-
λει να του παρασταθεί στον τραχύτερο 
από τους αγώνες του, που γίνεται μα-
κριά κι απάνω από κοινωνίες, από θε-
ωρίες κι από οικονομικά ή άλλα συ-
στήματα, στον αγώνα του με τη Μοίρα, 
τον πανάρχαιον αυτόν αγώνα, ίδιον σε 
κάθε εποχή και πάντα αδυσώπητον. 
Αυτή η φίλη φωνή, που κλείνει και τη 
συνείδηση του έθνους και την αγάπη 
και τον πόνο για τον άνθρωπο, είναι η 
πιο αληθινή λογοτεχνία, η μόνη αληθι-
νή λογοτεχνία. Αυτή άλλωστε η εικόνα 
του αγωνιζομένου ανθρώπου, σε θαυ-
μαστή λογοτεχνική αρτιότητα, έρχεται 
από πολύ ψηλά κι από πολύ μακριά: 
από τον Αισχύλο κι από τον «Προμη-
θέα» του, τον δεσμώτη αλλά και όρθιο 
και αγέρωχο μπροστά στη Μοίρα και 
στη Βία. Κάτω απ΄ αυτή τη Μοίρα, ας 
έχει ο άνθρωπος, δεσμώτης ή όχι, ας 
έχει κάπου να καταφύγει, ας έχει του-
λάχιστον τη φωνή της αληθινής λογο-
τεχνίας, που ο καλός της λόγος, ο πα-
ρηγορητικός στην ευρύτατη έννοια, εί-
ναι ο πλατύτερος προορισμός της και η 
ουσιαστικότερη προσφορά της. Ο λο-
γοτέχνης που έχει πλήρη συνείδηση 
της ευθύνης του και δεν εκβιάζει την 
ευαισθησία του, αυτό το θαυμάσιο και 
πολύτιμο εφόδιό του, δεν καυχησιο-
λογεί, δεν υπόσχεται τόσο μεγάλα και 
σπουδαία. Περιορίζεται σε μια ταπεινή 
προσπάθεια: Να πάει πολύ κοντά στον 
άνθρωπο. Τούτο φαίνεται, μα δεν εί-

ναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκο-
λο. Είναι ένα αθόρυβο κατόρθωμα. Κι 
όταν ο  λογοτέχνης φτάσει σ΄ αυτό το 
κατόρθωμα, αρχίζει μια πορεία με τον 
αναγνώστη, που είναι η αναζήτηση του 
βαθύτερου μυστικού της ζωής. Η ανα-
ζήτηση αυτή, είτε με την παιδιά των αρ-
χαίων φιλοσόφων γίνεται, δηλαδή με 
το διασκεδαστικό στοιχείο σε υψηλή 
ποιότητα, είτε μαρτυρία ή και διαμαρ-
τυρία είναι, μας μεταφέρει εκεί που 
μπορούμε ελεύθερα ν΄ αναπνεύσου-
με, αλαφρώνει την ψυχή από τα σκο-
τεινά πάθη, μας χαρίζει ευτυχία, κά-
ποιαν έστω ευτυχία, γιατί περνάει στη 
σκέψη μας μια πολυσήμαντη βεβαιό-
τητα: ότι όλα αρχίζουν από μας και όλα 
πάλι σε μας γυρίζουν. Μας λέει, σε τε-
λευταία ανάλυση, ο λογοτέχνης ότι ο 
άνθρωπος και ελάχιστος είναι και μέ-
γας. Κι εδώ βρίσκεται η βαθύτερη, η 
παιδευτική αξία της λογοτεχνίας: η σω-
στή τοποθέτησή μας στη ζωή που μας 
διδάσκει και η ορθή αποτίμηση των 
βασικών και αιώνιων στοιχείων της. Κι 
όλ΄ αυτά είναι προσφορά όχι στους λί-
γους, όχι μόνο σε όσους έχουν μόρ-
φωση ή ειδική προετοιμασία, αλλά στο 
σύνολο, σε κάθε κοινωνία, στον άν-
θρωπο, σε κάθε άνθρωπο.

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ



ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ι. ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου

ναστάσεως ἡμέρα καί 
ἡ ἀρχή δεξιά καί λα-
μπρυνθῶμεν τῇ πανηγύ-

ρει καί ἀλλήλους περιπτυξώμε-
θα. εἲπωμεν, ἀδελφοί, καί τοῖς 
μισοῦσιν ἡμᾶς, μή ὃτι τοῖς δι' 
ἀγάπην τι πεποιηκόσιν ἢ πεπον-
θόσι. συγχωρήσωμεν πάντα τῇ 
ἀναστάσει. δῶμεν συγγνώμην 
ἀλλήλοις... Χθές συνεσταυρού-
μην Χριστῷ, σήμερον συνδοξά-
ζομαι. χθές συνενεκρούμην, συ-
ζωοποιοῦμαι σήμερον. χθές συ-
νεθαπτόμην, σήμερον συνεγεί-
ρομαι... Γενώμεθα ὡς Χριστός, 
ἐπεί καί Χριστός ὡς ἡμεῖς. γε-
νώμεθα θεοί δι' αὐτόν, ἐπειδή 
κἀκεῖνος δι' ἡμᾶς ἂνθρωπος. 
Προσέλαβε τό χεῖρον, ἳνα δῷ τό 
βέλτιον. ἐπτώχευσεν, ἳν' ἡμεῖς τῇ 
ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσωμεν. 
δούλου μορφήν ἒλαβεν, ἳνα τήν 
ἐλευθερίαν ἡμεῖς ἀπολάβωμεν. 
κατῆλθεν, ἳν' ὑψωθῶμεν. ἐπει-
ράσθη, ἳνα νικήσωμεν. ἠτιμά-
σθη, ἳνα δοξάσῃ. ἀπέθανεν, ἳνα 
σώσῃ. ἀνῆλθεν, ἳν' ἑλκύσῃ πρός 
ἑαυτόν κάτω κειμένους ἐν τῷ τῆς 
ἁμαρτίας πτώματι".

ήμερα είναι η ημέρα της Ανάστα-
σης και η έναρξή της είναι κα-
τάλληλη για να αποκτήσουμε την 

ακτινοβόλα λαμπρή χάρη τής πανηγύρε-
ως και να αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλ-
λον. Ας προσφωνήσουμε, ως αδέλφια, 
ακόμα και εκείνους που μας μισούν. 
Μάλιστα, περισσότερο εκείνους, οι οποί-
οι από αγάπη έχουν κάνει ή έχουν πάθει 
κάτι. Ας δώσουμε για όλα άφεση, χάρη 
της Αναστάσεως. Ας δώσουμε συγγνώ-
μη ο ένας στον άλλον... Χθες υπέμεινα 
σταυρό μαζί με τον Χριστό. Σήμερα δο-
ξάζομαι μαζί Του. Χθες υπέμεινα νέκρω-
ση μαζί Του. Σήμερα ζωοποιούμαι με 
Αυτόν. Χθες υπέμεινα ενταφιασμό. Σή-
μερα ανασταίνομαι μαζί με Αυτόν... Ας 
γίνουμε όπως ο Χριστός, επειδή και ο 
Χριστός έγινε όπως και εμείς. Ας γίνου-
με θεοί με τη χάρη Του, αφού και Εκεί-
νος έγινε άνθρωπος προς χάρη μας. Δέ-
χτηκε το χειρότερο για να μας δώσει το 
καλύτερο. έγινε φτωχός για να γίνουμε 
εμείς πλούσιοι με την δική Του πτωχεία. 
Έλαβε του δούλου τη μορφή, για να λά-
βουμε εμείς από Αυτόν την ελευθερία. 
Κατέβηκε στη γη για να υψωθούμε και 
εμείς στον ουρανό. Υπέστη πειρασμούς 
για να νικήσουμε. Υπέστη προσβολές 
για να μας δοξάσει. Πέθανε για να μας 
σώσει. Ανέβηκε στους ουρανούς για να 
σύρει και μας κοντά Του, που είμαστε 
πεσμένοι κάτω από την πτώση ένεκα της 
αμαρτίας. 

(Patrologia Graeca, Migne 35, 
στίχ. 396- 400).

ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

Κείμενο Μετάφραση

Ἀ Σ"



Ἀπό τούς τραγικούς ὁ Αἰσχύλος 
στήν τραγωδία του «Προμηθεύς δε-
σμώτης» ἀναφέρει πολύ ἀξιοπρόσε-
κτα σημεῖα, πού ἒχουν χαρακτηριστεῖ 
ὡς μεσσιακά - προφητικά κυρίως ἀπό 
τούς χριστιανούς σχολιαστές σχετικά 
μέ τήν θαυματουργική ἐνανθρώπηση, 
τό Πάθος καί τή λυτρωτική θυσία τοῦ 
Κυρίου. Σταχυολογοῦμε τά ἀκόλουθα. 

Ὁ Προμηθέας, ἐπειδή ἐπανα-
στάτησε κατά τῆς κυριαρχίας 

τοῦ Διός, ὀφείλει «δοῦναι δίκην» (στίχ. 
9-10). τοιουτοτρόπως καταδικάζεται 
στήν τιμωρίαν τῆς «προσπασσαλεύσε-
ως», παλουκώσεως σέ βράχο τοῦ Καυ-
κάσου. Ἀπό αὐτή τή θέση ὁ Προμηθέ-
ας ἐκφράζει τήν ἐλπίδα, ὃτι θά συγχω-
ρηθῇ ἀπό τόν Θεόν καί ἐν συνεχείᾳ 
προλέγει, ὃτι ὁ λυτρωτής του θά εἶναι 
τό παιδί πού θά γεννηθῇ ἀπό τήν παρ-
θένον Ἰώ καί ἀπό τόν Θεόν. Θά εἶναι 
υἱός Θεοῦ καί υἱός Παρθένου, δηλαδή 
θεάνθρωπος. Αὐτός θά καταλύσῃ τό 
κράτος τῶν παλαιῶν θεῶν καί θά ἀφα-
νίσῃ αὐτούς καί τή δύναμή τους (908 
ἑξ., 920 ἑξ.). Ὁ Ἑρμῆς ὃμως προλέγει 
στόν Προμηθέα, ὃτι δέν πρέπει νά πε-
ριμένῃ σύντομα τό τέλος τῶν κακου-
χιῶν καί τῶν συμφορῶν του πρίν πα-
ρουσιαστῇ ἓνας Θεός, ὁ ὁποῖος θά 
τόν διαδεχθῇ εἰς τό μαρτύριον καί ὁ 
ὁποῖος μέ τή θέλησή του θά κατεβῇ 
στόν σκοτεινόν Ἃδη καί στά ζοφερά 
βάθη τοῦ Ταρτάρου, γενόμενος ἐξιλα-

στήριον θῦμα πρός λύτρωσιν τοῦ ἓνε-
κα τῆς ἁμαρτίας δεσμώτου ἀνθρώπου. 
Ἂς προσέξουμε καί τό ἀρχαῖον κείμε-
νον μέ τήν ἐνάργειά του:

«Τοιοῦδε μόχθου τέρμα 
μή τι προσδόκα,

πρίν ἂν θεῶν τις διάδοχος
 τῶν σῶν πόνων φανῇ, 

θελήση τ' εἰς ἀναύγητον μολεῖν
Ἃιδην κνεφαῖα τ' ἀμφί Ταρτάρου 

βάθη.» (στίχ. 1026 ἑξ.)

Ἐδῶ ἀρκεῖ μιά ἁπλῆ παραβολή 
αὐτῆς τῆς προρρήσεως τοῦ Αἰσχύλου  
πρός τό 53ον κεφάλαιον τοῦ προφ. 
Ἡσαΐου, ἡ ὁποία καταπληκτικά προ-
εξαγγέλλει τή θαυμαστή λύτρωση τοῦ 
ἀνθρωπίνου γένους ἀπό  τόν Θεάν-
θρωπο Λυτρωτή.

Αὐτή ἡ ἒντονη θεανθρωπική προσ-
δοκία τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων προβάλ-
λει ἀκόμη πιό καθαρά στόν σοφό Σω-
κράτη. Σύμφωνα μέ τήν ἀπολογία τοῦ 
Σωκράτους, ἡ προσεχής κάθοδος τοῦ 
Θεοῦ μέ ἀνθρώπινη μορφή εἶναι τό-
σον ἀναγκαία, πού πρέπει ἀνεπιφύλα-
κτα νά ἀναμένεται. Αὐτή ἡ βεβαιότη-
τα μαρτυρεῖ τήν ἀσίγητη νοσταλγία τῶν 
ἀρχαίων Ἑλλήνων γιά τόν ἀναμενόμε-
νο Λυτρωτή ὡς ἱστορικό πρόσωπο.

Ἒτσι, στήν ἀπολογία του ὁ Σωκρά-
της παρουσιάζεται νά λέγῃ πρός τούς 
δικαστάς (Πλάτωνος, Ἀπολογία Σω-
κράτους 18, 31Α): «...τόν λοιπόν βίον 
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καθεύδοντες διατελοῖτε ἂν, εἰ μή τινα 
ἂλλον ὁ θεός ὑμῖν ἐπιπέμψειε κηδό-
μενος ὑμῶν», δηλ. Κατόπιν θά περ-
νούσατε τήν ὑπόλοιπη ζωή σας κοιμι-
σμένοι, ἐκτός καί ἂν ὁ Θεός ἐνδιαφε-
ρόταν νά σᾶς ἒστελνε κάποιον ἂλλον. 
Ἂν καί αὐτός ὁ προσδοκώμενος θεό-
πεμπτος, πού θά φέρει στόν κόσμον 
περίοδον ἀφυπνίσεως θά εἶναι δικαι-
ότατος, ὃμως θά θεωρηθῇ ἀπό τούς 
ἀνθρώπους ἂδικος καί θά ὑποστῇ τα-
πεινώσεις, ἐξευτελισμούς καί μαρτυρι-
κόν θάνατον μέ ἀνασκολοπισμόν, δη-
λαδή μέ καθήλωση σέ πάσσαλο. 

Ἰδού κατά λέξιν τό χωρίον τοῦ 
Πλάτωνα, πού θυμίζει τήν πα-

ραστατική προφητεία τοῦ Ἡσαΐου 
(κεφ. 40 ἑξ. καί 53, 2-6) περί τοῦ Δι-
καίου καί τοῦ πάθους Του: «γυμνωτέ-
ος δή πάντων πλήν δικαιοσύνης... μη-
δέν γάρ ἀδικῶν, δόξαν ἐχέτω τήν με-
γίστην ἀδικίας, ἳνα ᾖ βεβασανισμέ-
νος εἰς δικαιοσύνην... ἀλλ' ἲτω ἀμε-
τάστατος ἂχρι θανάτου, δοκῶν μέν 
εἶναι ἂδικος διά βίου, ὢν δέ δίκαιος... 
Οὓτω διακείμενος ὁ δίκαιος μαστιγώ-
σεται, στρεβλώσεται, δεδήσεται... τε-
λευτῶν πάντα κακά παθών ἀνασκινδυ-
λευθήσεται» (Πλάτωνος, Πολιτεία Β΄ 
IV-V 361C-362Α). Δηλ. ὁ Δίκαιος θά 
γυμνωθῇ, ἀλλά κανείς δέν θά μπορέ-
σει ν' ἀφαιρέσει ἀπ' αὐτόν τήν ἀρετήν. 
Καί ἐνῶ θά εἶναι ἀθῶος, χωρίς ποτέ 
νά ἒχει ἀδικήσει κανέναν, ἐν τούτοις 
θά δυσφημισθῆ σάν νά εἶχε διαπράξει 
τήν μεγίστην ἀδικίαν. Θά δικασθῇ, θά 
μαρτυρήσῃ ὑπέρ τῆς ἀληθείας ὡστόσο 
θά παραμείνῃ μέχρι θανάτου ἀ μ ε τ ά 
σ τ α τ ο ς. Θά παραμείνῃ σάν ἀμετα-

κίνητος βράχος σέ μαινομένη θάλασ-
σα. Θά βασανισθῇ πολύ. Θά μαστι-
γωθῇ καί θά τελειώσῃ τήν ζωήν του μέ 
θάνατον φρικτόν. Ἐπί λέξει «ἀνασκιν-
δυλευθήσεται», δηλαδή θά ἀνασκολο-
πιστῇ, θά σταυρωθῇ. 

Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί Ἀπολογη-
τές δέχτηκαν αὐτό τό χωρίο ὡς 

καθαρά μεσσιακόν. Νά ποίος ἀκριβῶς 
εἶναι ὁ ἑρμηνευτικός τους σχολια-
σμός: «Τί δέ; οὐχί παραπλήσια τῇ λε-
γούσῃ Γραφῇ: Ἂρωμεν ἀφ'' ἡμῶν τόν 
δίκαιον, ὃτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστιν. 
(Ὑπονοεῖται ἡ χριστολογική περικοπή 
Σοφ. Σολ. 2,12 ἑξ. «ἐνεδρεύσωμεν δέ 
τόν δίκαιον, ὃτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστι 
καί ἐναντιοῦται τοῖς ἒργοις ἡμῶν καί 
ὀνειδίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα νόμου καί 
ἐπιφημίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα παιδεί-
ας ἡμῶν. ἐπαγγέλλεται γνῶσιν ἒχειν 
θεοῦ καί παίδα κυρίου ἑαυτόν ὀνομά-
ζει. ἐγένετο ἡμῖν εἰς ἒλεγχον ἐννοιῶν 
ἡμῶν. βαρύς ἐστιν ἡμῖν καί βλεπόμε-
νος... ἀλαζονεύεται πατέρα θεόν... 
ὓβρει καί βασάνῳ ἐτάσωμεν αὐτόν... 
θανάτῳ ἀσχήμονι καταδικάσωμεν 
αὐτόν...».) Ὁ Πλάτων, μονονουχί προ-
φητεύων τήν σωτήριον οἰκονομίαν, ἐν 
τῷ δευτέρῳ τῆς Πολιτείας ὧδε φησίν: 
Οὓτω δέ διακείμενος ὁ δίκαιος, μα-
στιγωθήσεται. στρεβλωθήσεται, δεθή-
σεται. ἐκκοπήσεται τῷ ὀφθαλμῷ. τε-
λευτῶν πάντα κακά παθών, ἀνασκιν-
δυλευθήσεται (σταυρώνεται)».

(Ἀπό τό ἒργο «Ἡ ἱστορία τῆς Ἐποχῆς 
τῆς Καινῆς Διαθήκης», 

Λεωνίδα Φιλιππίδου, σελ. 789-791, 
Ἀθήνα, 1958).

ΑΙΣΧΥΛΟΣ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ



ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 

ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ

Η Ελληνική Κυβέρνηση με κοι-
νή απόφαση των υπουργών Οι-

κονομικών και Παιδείας έχει προσλά-
βει, δυστυχώς, πολλούς  δασκάλους 
της ισλαμικής θρησκείας με εννεάμηνες 
συμβάσεις.

Η μισθοδοσία τους, σύμφωνα με τα 
όσα αναφέρονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, θα επιβαρύνει τον κρατι-
κό προϋπολογισμό με 1.130.000 ευρώ. 
Είναι λίγα; Είναι καλά; Είναι σύμφωνα 
με τη γνώμη των Ελλήνων αυτά που απο-
φασίζει η Κυβέρνηση με αυτές τις μεγα-
λαντόμους επιδοτήσεις σε περίοδο μά-
λιστα φτώχειας και πείνας και στέρησης 
του ελληνικού λαού; 

Για του χρόνου πληροφορούμεθα ότι 
προβλέπεται και νέα πρόσληψη 240 ιε-
ροδιδασκάλων Μουσουλμάνων, με ετή-
σιο κόστος του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού 3.500.000 ευρώ!Για την ελληνική 
παιδεία και για τους καθηγητές και δα-
σκάλους με ποιο τρόπο συμπεριφέρεται 
σήμερα και με τι είδους παροχές αμείβει 
σήμερα το Κράτος, τους πνευματικούς 
τροφοδότες της νέας γενιάς;

«ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ»

Με τη σφραγίδα του Ανώτατου Δι-
καστικού Συμβουλίου ορίστη-

καν στις 17 Απριλίου οι πρώτοι Εισαγγε-
λείς Διαφθοράς σε Αθήνα και Θεσσαλο-
νίκη. Ο νέος θεσμός του Εισαγγελέα Δι-
αφθοράς καθορίστηκε με πρόσφατο νο-
μοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
προκειμένου να ανατεθούν σ' αυτόν 
όλες οι δικογραφίες που σχετίζονται με 
τη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος. 
Μετά την απόφαση του Ανώτατου Δι-
καστικού Συμβουλίου αναμένεται και η 

αναγκαία έκδοση Προεδρικού Διατάγ-
ματος.
Σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές δια-
τάξεις, τα αδικήματα τα οποία θα εμπί-
πτουν στην αρμοδιότητα του Εισαγγε-
λέα Διαφθοράς είναι εκείνα που θα δια-
πράττουν, κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων τους ή επωφελούμενοι από την ιδι-
ότητά τους, γενικοί και ειδικοί γραμμα-
τείς υπουργείων, διοικητές, υποδιοικη-
τές ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων 
ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβου-
λοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαί-
ου κ.τ.λ. (βλ. εφ. «Δημοκρατία» 18.4.13)
Εξ αφορμής του νέου θεσμού ο έντιμος 
Έλληνας πολίτης με πικρία και θλίψη 
ατενίζει τόσο το παρόν όσο και το μέλ-
λον της χώρας μας. Είναι κατάντημα το 
ότι φθάσαμε στο σημείο να θεσπίζει η 
ελληνική πολιτεία νόμους και διατάξεις 
που αφορούν άμεσα τον έλεγχο της ακε-
ραιότητας των δημοσίων λειτουργών της. 
Δηλαδή εκείνων στους οποίους ανατίθε-
ται η εφαρμογή της τηρήσεως των νόμων 
του Κράτους από τους πολίτες.

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Ο ΜΕΙΖΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Η Μεγάλη Επανάσταση του 1821 
και η ίδρυση του Ελληνικού 

Κράτους αποτελούν κορυφαία εκδήλω-
ση στην Ιστορία του Ελληνισμού. Με την 
ίδρυση του Ελληνικού Κράτους  άρχισε η 
Πνευματική Αναγέννηση του 16ου αιώ-
να συμβάλλοντας στη συγκρότηση εθνι-
κής συνείδησης και τη μόρφωση των Νε-
οελλήνων. 

Η Μεγάλη Ιδέα είχε κάνει την εμφά-
νισή της πριν από την ίδρυση της Φιλι-
κής Εταιρείας και γαλούχησε τους Έλ-
ληνες με την ιδέα της ιστορικής συνέχει-
ας του Ελληνισμού και την απελευθέρω-
ση εδαφών κατοικουμένων, επί το πλεί-
στον, από Έλληνες. Αποτελούσε, έκτοτε, 
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τον κύριο κορμό της εθνικής ιδεολογίας 
έως την Μικρασιατική Εκστρατεία. 

Η Μεγάλη Ιδέα ήταν η κινητήρια δύ-
ναμη του Έθνους, που διαπερνούσε και 
κινητοποιούσε το σύνολο του Ελληνι-
σμού από τα Βαλκάνια έως τα βάθη της 
Ανατολής και από τον Καύκασο και τον 
Εύξεινο Πόντο έως την Μέση Ανατολή. 

Είχε παραμείνει μια ιδέα και δεν είχε 
μετατραπεί ποτέ σε εθνικό σχέδιο με κύ-
ριο στόχο την προστασία του Ελληνι-
σμού. 

Έτσι, φτάσαμε στην ανταλλαγή των 
πληθυσμών και την ολοκλήρωση της κα-
ταστροφής του Ελληνισμού της Θράκης, 
του Πόντου και της Ανατολής. Όλο αυτό 
το διάστημα, το ελλαδικό κράτος παρέ-
μενε θεατής στη συρρίκνωση του ελλη-
νισμού, τακτική που ακολούθησε και τις 
επόμενες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Και 
όλα αυτά συμβαίνουν επειδή η Ελλάδα 
δεν είχε ποτέ εθνικό σχέδιο και στρατη-
γική για την προστασία του ελληνισμού 
και την παραμονή του στις πατροπαρά-
δοτες εστίες του. 

Απόδειξη αυτής της έλλειψης στρατη-
γικής απέναντι στο σεβασμό των εναπο-
μεινάντων κομματιών του μείζονος ελ-
ληνισμού είναι και ο πρόσφατος Νόμος 
4093/2012 με τον οποίο καταργείται το 
βοήθημα των 300 ευρώ για τους υπέρ-
γηρους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, 
της Κριμαίας και της Ρωσίας. Βοήθημα 
μοναδικό, ως δείγμα στοργής. Ο νόμος 
αυτός που ψηφίστηκε πρόσφατα μοιά-
ζει σαν συνέχεια της Γενοκτονίας. Πρέ-
πει να σταματήσει αμέσως η καταστρο-
φική πολιτική που ακολουθεί το κράτος 
μας απέναντι στον ελληνισμό της Βορεί-
ου Ηπείρου και της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης.  

ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

Το κράτος στα ελληνικά νιάτα που 
υπηρετούν ως στρατεύσιμοι τη 

θητεία τους χορηγεί 10 περίπου ευρώ το 
μήνα. Δηλαδή, σχεδόν, τίποτε.

Όσοι, όμως, δηλώνουν αντιρρησίες 
συνείδησης - τέτοιοι είναι κατά το πλεί-
στον οι Μάρτυρες του Ιεχωβά (Χιλιαστές) 
και ελάχιστοι άλλοι απάτριδες - κυρίως 
γιατί φοβούνται τις δύσκολες συνθήκες 
που επικρατούν στο στρατό,  απολαμβά-
νουν μηνιαίο μισθό 250 ευρώ. 

Τα χρήματα που πληρώνει ο ελλη-
νικός λαός για όσους αρνιούνται να εκ-
πληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία, 
τους χορηγούνται για διαμονή και φα-
γητό πέρα και έξω από τις στρατιωτικές 
μονάδες. Είναι δηλαδή το αντίτιμο ίσο 
προς το ποσό που διατίθεται για τη σίτι-
ση, την ενδυμασία, τη στέγαση κ.λπ. των 
εν ενεργεία οπλιτών. Η θητεία τους, βέ-
βαια, - των αντιρρησιών συνείδησης - εί-
ναι μεγαλύτερη σε σχέση με των στρα-
τευσίμων. Αλλά, η επιμήκυνση της θη-
τείας εξυπηρετεί τους αντιρρησίες στο να 
προσηλυτίζουν εντέχνως οπαδούς των 
απόψεών τους. Με τον τρόπο τους σί-
γουρα υπόκεινται σε ένα αρκετά ευνοη-
μένο καθεστώς, την ώρα που αρνούνται 
να υπηρετήσουν την πατρίδα τους. Ακό-
μη και οι συνθήκες «εργασίας» που απο-
λαμβάνουν δουλεύοντας ωράριο δημο-
σίου υπαλλήλου είναι και αυτό αρκετό 
για να αντιληφθεί κανείς πόσο ευνοού-
νται όσοι ετσιθελικά δεν θέλουν να υπη-
ρετήσουν την πατρίδα. 

Αλλά, από τη στιγμή που οι ίδιοι 
αρνούνται να υπηρετήσουν την 

πατρίδα τους, γιατί η Πολιτεία να τους 
προσφέρει προνόμια; Γιατί να απολαμ-
βάνουν τέτοια προνομιακή μεταχείρι-
ση; Ποια λογική συμφωνεί να ευνοού-
νται περιπτώσεις από το κράτος, τη στιγ-
μή που αρνούνται τις υπηρεσίες τους σ' 
αυτό; Νομίζουμε ότι πρέπει να αλλάξει 
το ταχύτερο δυνατό ο νόμος που, αντί να 
βοηθάει, μάλλον συμβάλλει στο να εκ-
κολάπτονται Εφιάλτες της πατρίδας.  

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
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τον κύριο κορµό της εθνικής ιδεολογίας 
έως την Μικρασιατική Εκστρατεία. 

Η Μεγάλη Ιδέα ήταν η κινητήρια δύ-
ναµη του Έθνους, που διαπερνούσε και 
κινητοποιούσε το σύνολο του Ελληνι-
σµού από τα Βαλκάνια έως τα βάθη της 
Ανατολής και από τον Καύκασο και τον 
Εύξεινο Πόντο έως την Μέση Ανατολή. 

Είχε παραµείνει µια ιδέα και δεν είχε 
µετατραπεί ποτέ σε εθνικό σχέδιο µε κύ-
ριο στόχο την προστασία του Ελληνι-
σµού. 

Έτσι, φτάσαµε στην ανταλλαγή των 
πληθυσµών και την ολοκλήρωση της κα-
ταστροφής του Ελληνισµού της Θράκης, 
του Πόντου και της Ανατολής. Όλο αυτό 
το διάστηµα, το ελλαδικό κράτος παρέ-
µενε θεατής στη συρρίκνωση του ελλη-
νισµού, τακτική που ακολούθησε και τις 
επόµενες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Και 
όλα αυτά συµβαίνουν επειδή η Ελλάδα 
δεν είχε ποτέ εθνικό σχέδιο και στρατη-
γική για την προστασία του ελληνισµού 
και την παραµονή του στις πατροπαρά-
δοτες εστίες του. 

Απόδειξη αυτής της έλλειψης στρατη-
γικής απέναντι στο σεβασµό των εναπο-
µεινάντων κοµµατιών του µείζονος ελ-
ληνισµού είναι και ο πρόσφατος Νόµος 
4093/2012 µε τον οποίο καταργείται το 
βοήθηµα των 300 ευρώ για τους υπέρ-
γηρους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, 
της Κριµαίας και της Ρωσίας. Βοήθηµα 
µοναδικό, ως δείγµα στοργής. Ο νόµος 
αυτός που ψηφίστηκε πρόσφατα µοιά-
ζει σαν συνέχεια της Γενοκτονίας. Πρέ-
πει να σταµατήσει αµέσως η καταστρο-
φική πολιτική που ακολουθεί το κράτος 
µας απέναντι στον ελληνισµό της Βορεί-
ου Ηπείρου και της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης.  

ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

Το κράτος στα ελληνικά νιάτα που 
υπηρετούν ως στρατεύσιµοι τη 

θητεία τους χορηγεί 10 περίπου ευρώ το 
µήνα. ∆ηλαδή, σχεδόν, τίποτε.

Όσοι, όµως, δηλώνουν αντιρρησίες 
συνείδησης - τέτοιοι είναι κατά το πλεί-
στον οι Μάρτυρες του Ιεχωβά (Χιλιαστές) 
και ελάχιστοι άλλοι απάτριδες - κυρίως 
γιατί φοβούνται τις δύσκολες συνθήκες 
που επικρατούν στο στρατό,  απολαµβά-
νουν µηνιαίο µισθό 250 ευρώ. 

Τα χρήµατα που πληρώνει ο ελλη-
νικός λαός για όσους αρνιούνται να εκ-
πληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία, 
τους χορηγούνται για διαµονή και φα-
γητό πέρα και έξω από τις στρατιωτικές 
µονάδες. Είναι δηλαδή το αντίτιµο ίσο 
προς το ποσό που διατίθεται για τη σίτι-
ση, την ενδυµασία, τη στέγαση κ.λπ. των 
εν ενεργεία οπλιτών. Η θητεία τους, βέ-
βαια, - των αντιρρησιών συνείδησης - εί-
ναι µεγαλύτερη σε σχέση µε των στρα-
τευσίµων. Αλλά, η επιµήκυνση της θη-
τείας εξυπηρετεί τους αντιρρησίες στο να 
προσηλυτίζουν εντέχνως οπαδούς των 
απόψεών τους. Με τον τρόπο τους σί-
γουρα υπόκεινται σε ένα αρκετά ευνοη-
µένο καθεστώς, την ώρα που αρνούνται 
να υπηρετήσουν την πατρίδα τους. Ακό-
µη και οι συνθήκες «εργασίας» που απο-
λαµβάνουν δουλεύοντας ωράριο δηµο-
σίου υπαλλήλου είναι και αυτό αρκετό 
για να αντιληφθεί κανείς πόσο ευνοού-
νται όσοι ετσιθελικά δεν θέλουν να υπη-
ρετήσουν την πατρίδα. 

Αλλά, από τη στιγµή που οι ίδιοι 
αρνούνται να υπηρετήσουν την 

πατρίδα τους, γιατί η Πολιτεία να τους 
προσφέρει προνόµια; Γιατί να απολαµ-
βάνουν τέτοια προνοµιακή µεταχείρι-
ση; Ποια λογική συµφωνεί να ευνοού-
νται περιπτώσεις από το κράτος, τη στιγ-
µή που αρνούνται τις υπηρεσίες τους σ' 
αυτό; Νοµίζουµε ότι πρέπει να αλλάξει 
το ταχύτερο δυνατό ο νόµος που, αντί να 
βοηθάει, µάλλον συµβάλλει στο να εκ-
κολάπτονται Εφιάλτες της πατρίδας.  

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
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