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Δ ο ξ α σ τ ι κ ό ν
βασιλεύς τῶν οὐρανῶν διά φιλανθρωπίαν ἐπί τῆς γῆς ὢφθη

καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη.

Ἐκ παρθένου γάρ ἁγνῆς σάρκα προσλαβόμενος

καί ἐκ ταύτης προελθών μετά τῆς προσλήψεως,

εἷς ἐστιν Υἱός διπλοῦς τήν φύσιν, ἀλλ’ οὐ τήν ὑπόστασιν.

διό τέλειον αὐτόν Θεόν καί τέλειον ἂνθρωπον ἀληθῶς κηρύττοντες,

ὁμολογοῦμεν Χριστόν τόν Θεόν ἡμῶν.

ὃν ἱκέτευε, Μῆτερ ἀνύμφευτε, ἐλεηθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

O



Τήν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ, γιά
τήν ἒλευση τοῦ Σωτήρα καί Λυ-

τρωτῆ, τήν κράτησαν ζωη ρή στή μνή-
μη τους ὃλα τά Ἒθνη καί τήν ἔκρυ-
ψαν ὡς θησαυρό καί ὡς πολύτιμο
κειμήλιο στά βάθη τῆς καρδιᾶς
τους. Κανένας λαός, ὃσον καί ἂν
εἶχε διαφθα ρῆ, ὃσο καί ἂν εἶχε λη-
σμονήση τόν ἀληθινό Θεόν, δέ ξέ-
χασε τή θεϊκή ὑπό σχεση τῆς σωτη-
ρίας, ἀλλά τήν διατηροῦσε ὡς ἠθι-
κή παρακαταθήκη καί σάν ἂγκυρα
ἐλπίδας, διά μέσου ὃλων τῶν
αἰώνων. καί σάν διαμαρτυρία κατά
τῆς τυραννίας τοῦ διαβόλου και κα-
τά τῆς κυριαρχίας τοῦ κακοῦ.

Ἰουδαῖοι, Ἓλληνες, Ρωμαῖοι,
Αἰγύπτιοι, Κινέζοι, Πέρσες, Ἰνδοί
καί Ἂραβες ἀκόμη καί αὐτοί οἱ κά-

τοικοι τοῦ νέου κόσμου πρόσμεναν
τήν ἒλευση Θεοῦ λυτρωτῆ πού θά
ἐρχόταν μέ ἀνθρώπινη μορφή καί
πού ἒμελλε νά διδάξη τήν ἀλήθεια,
νά ἐξαλείψη τήν κακία, νά φέρη τήν
εἰρήνη, νά ἀδελφοποιήση τά ἒθνη
καί νά φέρη στή γῆ τή βασιλεία τῶν
οὐρανῶν. Οἱ Ἰουδαῖοι ἀναμένουν
ἀκόμη τόν Υἱόν τοῦ Εὐλογητοῦ, ὁ
ὁποῖος ἒμελε νά ἐμφανισθῆ ἀνάμε-
σά τους μέ ἀνθρώπινη μορφή. Στήν
Ἁγία Γραφή ἀναφέρεται ὃτι ὁ
Ἀρχιερεύς ρωτώντας τόν Ἰησοῦν:
«Σύ εἶ ὁ Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Εὐλο-
γητοῦ;», ὁ Ἰησοῦς ἀπάντησε «Ἐγώ
εἰμί, καί ὂψεσθε τόν Υἱόν τοῦ ἀν -
θρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς
δυνάμεως καί ἐρχό μενον μετά τῶν
νεφελῶν τοῦ Οὐ ρανοῦ». (Μάρκ.
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ιδ΄, 61-62). Σ᾽ αὐτήν τήν ἐρώτηση
τοῦ Ἀρχιερέα: «εἰ αὐ τός ἐστίν ὁ Υἱ -
ός τοῦ Εὐλογητοῦ», ὁ Ἰησοῦς ἀπαντᾶ
καταφατικά καί ταυτίζει τό πρόσωπο
τοῦ «Υἱοῦ τοῦ Εὐλογητοῦ» μέ τό
πρό σωπο τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
Οἱ Σαμαρεῖτες πρόσμεναν Aὐτόν
πού ἒμελε νά διδάξη ὃλη τήν ἀλή-
θεια καί νά τούς ἀναγγείλη τά πάν-
τα. ὁ δε Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ὁμολο-
γεῖ ὃτι αύτός εἶναι ὁ ἀναμενόμενος,
αὐτός δηλαδή πού μιλάει μέ τή Σα-
μαρείτιδα. Οἱ Σίνες (Κινέζοι) πί-
στευαν ὃτι θά ἀποσταλῆ ἀπό τόν
οὐρανό ἓνας παντογνώστης «ἃγιος»
καί θά ἒχη ἐξουσία στόν οὐρανό καί
στή γῆ. Ἒλεγαν ἀκόμη ὃτι δυτικά
ἀπ’ αὐτούς ἒμελε νά ἀνα φανῆ ἃγιος
πού αὐθόρμητα θά ἐνέπνεε τήν πί-
στη. Τά δέ ἱερά τους βιβλία ἀναγρά-
φουν τόν χρόνο κατά τόν ὁποῖο ὃλα
θά ἀποκατασταθοῦν, ὃπως ἀρχικά
ἦσαν, ἂμα θά ἒρθη στόν κόσμο κά-
ποιος ἥρωας ἢ ποιμένας ἢ ἡγεμό-
νας πάρα πολύ ἃγιος πού θά εἶναι
συνάμα ὁ δάσκαλος τῆς ὑπέρτατης
ἀλήθειας. Ὁ προφητικός αὐτός λό-
γος φαίνεται νά ἒχη τήν ἀναφορά
του στό πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μετά τήν
Ἀνάστασή του εἶπε στούς μαθητές
Του: «ἐδόθη μοι πᾶ σα ἐξουσία ἐν

οὐρανῷ καί ἐπί γῆς» (Ματθ. κη΄,
18). Οἱ Ἂραβες προσδοκούσαν τήν
ἒλευση ἐλευθερωτοῦ, Σωτῆρα τῶν
λαῶν (Βουλαιομβυλλιέρο, βίος
Μωάμεθ, βιβλ. β΄, σελ. 194). Οἱ
Λάπωνες περίμεναν ἓναν Πέϋ ρουμ
ἢ ἓνα Κυμβαδόξιν. Οἱ Ἀμερικανικοί
λαοί ἀνέμεναν τόν Σωτῆρα ἀπό τήν
Ἀνατολή. Οἱ δέ Μεξικανοί περίμε-
ναν ἓναν ἀπό τούς ἀρχαίους βασι-
λεῖς τους, ὁ ὁποῖος ἒμελε νά ἐπι-
σκεφθῆ πάλι τόν λαό του ἐπιστρέ-
φοντας ἀπό τήν Ἀνατολή μετά ἀπό
τήν περιοδεία ὃλου τοῦ κόσμου. Οἱ
Πέρσες περίμεναν ἐπίσης ἓνα με-
γάλο προφήτη, τόν ὁποῖον ὠνόμα-
ζαν Λόγον Θεοῦ καί μεσίτη μεταξύ
τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. Τήν
ἲδια γνώμη εἶχαν καί οἱ Ἰνδοί, οἱ
ὁποῖοι περίμεναν τήν ἐνσάρκωση
τοῦ Βιρχνοῦ ἢ τοῦ Βράχμα, γιά νά
θεραπεύση τά κακά, πού ἐπέφερε ὁ
Κάλιγας, ὁ μέγας ὂφις. Ἐπίσης, καί
αὐτοί οἱ Ἓλλη νες περίμεναν κάποι-
ον δάσκαλο, πού ἒμελε νά διδάξη
τόν κόσμο τήν ἀλή θεια. Ὑπάρχει
μυθολογική παράδοση, κατά τήν
ὁποία μέλει νά ἒρθη ἀπό τόν οὐρα-
νό ὁ ἰσχυρός, στόν ὁποῖο ὃλοι δί-
νουν τό ὂνομα τοῦ Σωτῆρος καί ὃτι
αὐτός καί ὂχι κάποιος ἂλλος θά
ἀνατρέψη τή δύναμη τοῦ κακοῦ,
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παρά τό γεγονός ὃτι αὐτός θα ὑπο-
μείνη πολλά παθήματα…

Ὁ Βουλαγγέρος (ἒρευνες περί
τῆς ἀρχῆς τοῦ Ἀνατολικοῦ δεσποτι-
σμοῦ τμῆμα Α΄, σελ. 116 – 117)
διακηρύττει ὃτι σέ κανένα μέρος
τοῦ κόσμου δέν ὑπῆρξε λαός πού
νά μήν εἶχε μιά τέτοια προσδοκία.
Ὁ δέ διάσημος γεωλόγος Κιουβιέ
συμπεραίνει «ὃτι εἶναι ἀδύνατον ἡ
ἁπλῆ τύχη νά ἐπιφέρη καθολικόν
ἐξαγόμενον, καί ὃτι αἱ ἰδέαι λαῶν
ἐχόντων τοσοῦτον ὀλίγας σχέσεις
πρός ἀλλήλους, ὧν ἡ γλῶσσα, ἡ
θρησκεία καί τά ἒθνη οὐδέν ἒχουσι
κοινόν, ἢθελον συμφωνήσει περί
τινος ἀντικειμένου εἰ μή εἶχον ὡς
βάσιν τήν ἀλήθειαν»…

Σ’ αὐτήν τήν παράδοση διακρί-
νουμε τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου μέ-
σω τοῦ διαβόλου καί τήν λύτρωσή
του διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Βρί-
σκουμε τήν πάλη τῆς ἀσέβειας κατά
τής διδασκαλίας τοῦ Σωτῆρος, τήν
ἐπικράτηση τῆς εὐσέβειας μέ τή
διάδοση τῆς ἀλήθειας τοῦ κηρύγ-
ματος καί τήν ἀποκατάσταση τῆς
εἰρήνης μέ τό κήρυγμα τῆς βασιλεί-
ας τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς στήν ὁποία
πράγματι παρίσταται τό φαινόμενο
τῆς ὁμα λῆς γῆς καί ἐπιπέδου, πού
γίνεται ἒτσι διά τῆς ποιμαντορικῆς

ράβδου ἑνός μόνου ποιμένα, ἡγε-
μόνα ἁγιοτάτου καί γενικοῦ διδα-
σκάλου τῆς ὐπερτάτης ἀληθείας. 

Ποιός δέν διακρίνει σέ αὐτά
πού ἀναφέρθηκαν τήν ἀναλογία
καί ὁμοιότητα πρός τούς προφητι-
κούς λόγους τοῦ Προφήτη Ἡσαΐα,
ὁ ὁποῖος προέλεγε σ’ αὐτούς πού
ἒμελον νά ὑποδεχτοῦν τόν Σωτῆρα:
«ἑτοιμάσατε τήν ὁδόν Κυρίου, εὐ -
θείας ποιεῖτε τάς τρίβους Αὐτοῦ.
Πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καί
πᾶν ὂρος καί βουνός ταπεινωθήσε-
ται. καί ἒσται τά σκολιά εἰς ὁδούς
λείας καί ὀφθείσεται ἡ δόξα Κυρί-
ου, καί ὂψεται πᾶσα σάρξ τό σωτή-
ριον τοῦ Θεοῦ, ὃτι Κύριος ἐκάλεσε»
(Ἡσαΐας, κεφ. μ΄, 3 -5).

Ὁ Σωκράτης ὑψηγοροῦσε ὡς
ἂλλος Ἡσαΐας προφητεύοντας ὃτι
μόνο διά τοῦ Θεοῦ εἶναι δυνατόν
νά προέλθη ἡ ἀπολύτρωση τοῦ
ἀνθρώπου ἀπό τήν ἁμαρτία.

Νά, οἱ λόγοι του: «… καθεύδον-
τες διατελοῖτ’ ἂν, εἰ μή τινα ἂλλον ὁ
Θεός ὑμῖν ἐπιπέμψειε κηδόμενος
ὑμῶν.» (Πλάτων Ἀπολ. Σωκρ. §. ιη΄).

Τό μαντεῖο τῶν Δελφῶν, ὃπως
ἀναφέρει ὁ Πλούταρχος, ὑπῆρξε
θεματοφύλακας κάποιας μυστικῆς
ἀρχαιοτάτης προφητείας πού άνα-
φερόταν στή μέλλουσα γέννηση
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κάποιου γιοῦ τοῦ Ἀπόλλωνα, ὁ
ὁποῖος ἒμελε νά ἐπαναφέρη τή βα-
σιλεία τῆς δικαιοσύνης ἐπί τῆς γῆς.
Αὐτός εἶναι ὁ διδάσκαλος γιά τόν
ὁποῖον ὀ Σωκράτης ἒλεγε στόν
Ἀλκιβιάδη συμβουλεύοντάς τον νά
ἀναβάλη τή θυσία μέχρις τῆς ἐλεύ-
σεως αὐτοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀπό
τόν ὁποῖ ον θά μάθουμε «πῶς δεῖ
διακεῖσθαι πρός θεούς καί ἀνθρώ-
πους» (πῶς πρέπει νά εἲμαστε δια-
τεθειμένοι, νά συμπεριφερόμαστε
πρός τούς θεούς καί τούς ἀνθρώ-
πους). «Ὦ Ἀλκιβιάδη, μηδέν αἰτοῦ
τούς θεούς. Ἀναμείνωμεν ἓως ἂν ἐξ
οὐρανοῦ τις ἀπεσταλμένος ἒλθῃ καί
διδάξῃ ἡμᾶς, πῶς δεῖ διακεῖσθαι
πρός θεούς καί ἀνθρώπους καί ἐλπί -
σωμεν ὃτι ἡ (παρά τῆς θείας χάρι-
τος) ἡμέρα τῆς ἀποστολῆς ἐκείνης
ἣξει οὐ διά μακροῦ» (Πλάτ. Ἀλκιβ.
Δεύτερ. ιγ΄-ιδ΄).

Αὐτή ἡ πρόρρηση τοῦ Σωκράτη
φαί νεται νά ἐκφράζη τό πνεῦμα τῶν
λόγων πού εἶπε ἡ Σαμαρεῖτις πρός
τόν Ἰη σοῦν: «Οἶδα ὃτι Μεσσίας
ἒρχε ται (ὁ λεγόμενος Χριστός). ὃταν
ἒλθῃ ἐκεῖ νος ἀναγγελεῖ ἡμῖν πάν-
τα» (Ἰωάν. δ΄, 25). 

Ὁ σοφός Μαυρίκιος ἀπέδειξεν
ἐπίσης μέ περισσή ἐνάργεια ὃτι πα-
ραδόσεις ἀπό ἀμνημονεύτων ἐτῶν

πού προέρχονται ἀπό τήν ἐποχή
τῶν Πατριαρχικῶν χρόνων καί πού
εἶναι διαδομένες σέ ὃλη τήν Ἀνα-
τολή άναφορικά μέ τήν πτώση τοῦ
ἀνθρώπου καί τήν ὑπόσχεση περί
τοῦ μέλλοντος Μεσίτη, δίδαξαν
ὃλον τόν τότε ἐθνικό κόσμο νά πε-
ριμένη τήν ἒλευση ἑνός ἐνδόξου
καί ἱεροῦ προσώπου στά χρόνια πε-
ρίπου τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ.

«Ἲδετε, λέγει ἒνθους ὁ Πασκάλ,
ἲδε τε ὃτι ἀπό τῆς συστάσεως τοῦ κό-
σμου ἡ προσδοκία καί ἡ λατρεία
τοῦ Μεσσίου ὑφίστανται ἀδιάκοπα.

ὃτι ὁ Μεσσίας προανηγγέλθη εἰς
τόν πρωτόπλαστον ἂνθρωπον ἀμέ-
σως μετά τήν πτῶσιν του. ὃτι ὑπῆρ -
ξαν ἀπό τότε ἂν δρες πού προεῖπαν
κατ’ ἀποκάλυψιν Θεοῦ τή γέννηση
τοῦ Λυτρωτοῦ καί Σωτῆρος τοῦ λαοῦ
του. ὃτι ὁ Ἀβραάμ θεόθεν ἐμπνευ-
στής προανήγγειλε τήν ἐκ τοῦ σπέρ-
ματος αὐτοῦ γέννησιν τοῦ Μεσσίου.

ὃτι ὁ Μωϋσῆς καί οἱ Προ φῆται προ -
εῖπον μετά ταῦτα τόν χρόνον καί τόν
τόπον τῆς ἐλεύσεως αὐ τοῦ… Ὃτι ἐν
τέλει ἦλθεν ὁ Ἰη σοῦς Χριστός, ὡς
προηγγέλθη. τοῦ το εἶ ναι θαυμα-
στόν».

Στό μύθο τῆς Πανδώρας καί τοῦ
Προμηθέως δέν διέφυγε ἡ παρά-
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δοση περί τῶν παθῶν τοῦ μέλλοντος
Λυτρωτοῦ τῆς ἀνθρωπότητος. Στό
βάθος τοῦ κιβωτίου τῆς Πανδώρας
συνέχιζε νά παραμένη ἡ ἐλπίδα, ὡς
ἂγκυρα σωτηρίας τοῦ ἀν θρώπινου
γένους. Ὁ μύθος ἒλεγε ὃτι διά μέ-
σου τῆς γυναίκας εἰσ ῆλθαν στόν κό-
σμο τά κακά ἢ ἡ ἁμαρτία, ἐπειδή
αὐτή (ἡ γυναίκα) παρασύρθηκε ἀπό
ἀνυπακοή στήν ἐπιθυμία τῆς γνώ-
σης. Τό μυστηριῶδες κιβώτιο τῆς
Πανδώρας, γεμάτο ἀπό κακά, βρέ-
θηκε νά ἒχη στό βάθος του κάτι ἀγα-
θό, ἀλλά ἀγαθό μελλοντικό, ἀγαθό
μέ ἐλπίδα, ἀντίρροπο τῶν κακῶν
ἀποκαθιστώντας στόν κόσμο τήν
εἰρήνη πού εἶχε διαταραχθῆ. Μέ
ἓνα λόγο, ὃλη ἡ θρησκευτική ἱστο-
ρία τῆς ἀνθρωπότητος βρισκόταν
κατ’ οὐσίαν μέσα στό κιβώτιο τῆς
Πανδώρας. Στό μύθο αὐ τό ὑπολαν-
θάνει ἡ ἀλήθεια τοῦ προπατορικοῦ
ἀμαρτήματος καί ἡ προσ δοκία τοῦ
ἀνθρώπινου γένους γιά τόν μέλ-
λοντα Λυτρωτή.

Στό τέλος τῆς τραγωδίας τοῦ
Αἰσχύλου ὁ «Προμηθεύς», παρεμ-
βαίνει σέ κάποια στιγμή ὁ Ἑρμῆς
γιά νά πάρη άπό τόν Προμηθέα δι-
ευκρινήσεις γύρω ἀπό τόν δυσοί-
ωνον αὐτόν χρησμό πού προμηνύει
φρίκη. Ὁ Προμηθέας ἀρνεῖται καί

ὁ Ἑρμῆς τότε προαναγγέλλει σ’
αὐτόν τήν ἐξακολούθηση τῆς κατα-
δίκης του ὡς ἑξῆς:
«… τοιοῦδε μόχθου τέρμα μή τι 

προσδόκα,

πρίν ἂν θεῶν τις διάδοχος τῶν σῶν 

πόνων

φανῇ, θελήσῃ τ’ εἰς ἀναύγητον 

μολεῖν

Ἃιδην, κνεφαῖα τ’ ἀμφί ταρτάρου 

βάθη»

(1025 – 1028).

Ὁ Προμηθέας θέλησε νά γίνη
ἲσος μέ τόν θεόν καί ἓνεκα αὐτοῦ
καταδικάζεται σέ τρομερή τιμωρία:
στά βάθη του, ὃμως τρέφει τήν ἐλπί-
δα ἑνός λυτρωτοῦ. Ἡ παρθένος Ἰώ
συμερίζεται τήν διπλῆν αὐτή τύχη
καί ἀπ’ αὐτήν καί μόνον μέλει νά
προέλθη ὁ κοινός ἐλευ θερωτής τοῦ
ὁποίου ἡ γέννηση μέλει νά ἒχη
πράγματι χαρακτῆρα θαυμαστόν,
ἀπό τή γυναίκα, πού διαφύλαξε
ἀκέραια τήν παρθενία της (διότι ἡ
Ἰώ καλεῖται ἀπό τόν Αἰσχύλο ἁγνή
Παρθένος) και μέλει μέ τή δύναμη
τοῦ Θεοῦ νά ἔλθη στόν κόσμο αὐτό
τό παιδί, τό ὂνομα τοῦ ὁποίου θά
φανερώνη τή θαυμάσια καταγωγή
του, δηλαδή ὃτι θά εἶναι υἱός Θεοῦ
καί υἱός γυναικός, καί ἑπομένως
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Θεός καί ἂνθρωπος. Αὐ τός θά κα-
τευνάση τήν δικαιοσύνη τοῦ πατέρα
του τοῦ ἀγανακτησμένου κατά τοῦ
ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος καί θά κατα-
βάλλη τόν ἀρχαίκακον ἐχθρόν πού
εἶναι ὁ πρωταίτιος ὃλων τῶν παθη-
μάτων τοῦ Προμηθέα. Ὁ ἐχθρός
αὐτός θά πέση ἀπό τόν θρόνο του
καί οἱ κατάρες πού ἐξ ἀρχῆς ἐναν-
τίον του ἐξεπέμφησαν, θά ἐκπληρω-
θοῦν. 

Στό μύθο αὐτό τοῦ Προμηθέα
ἐμπεριέχεται ὁλόκληρη ἡ ὑπόσχε-
ση τοῦ Θε οῦ πού δόθηκε στόν ἂν -
θρωπο, περί τοῦ Λυτρωτοῦ ὁ ὁποῖος
μέλει νά συντρίψη τό κεφάλι τοῦ
δράκοντα, τοῦ ἀρχε κάκου διαβό-
λου καί νά καταλύση τό κράτος τῆς
δύναμής του, (ἀλληγορικά ἐκ φρα -

σμένη, ὃμως κατ’ οὐσίαν ἀναλλοί-
ωτη). Καί σέ ὃλες τίς παραδόσεις
τῶν λαῶν μέ τόν ἲδιο τρόπο φαίνε-
ται παραλλαγμένο τό γεγονός τῆς
πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς ἀπο-
στάσεώς του ἀπό τόν Θεό. Ἀλλά καί
ἡ ἐπαγγελία καί ἡ ἀναμονή τοῦ λυ-
τρωτῆ καί μεσίτη ὡς Σωτῆρα τοῦ ἀν -
θρώπου. 

Ἐκ τῶν ἀναφερθέντων γίνεται
φανερό καί τοῦτο: ὃτι μία ἀρχή ποι-
ητική καί θρησκευτική, ἓνας θεός.

μιά οἰκογένεια ὑπῆρξε ἐξ ἀρχῆς
πού ἁμάρτησε πρός τόν Θεόν, ἀλλά
καί ἐλεήθηκε ἀπό τόν Θεόν καί ἒλα -
βε τίς ἐπαγγελίες τίς ὁποῖες καί διε-
φύλαξε διά τῆς παραδόσεως σ’ ὃλες
τίς γενεές καί οἱ ὁποῖ ες διαδόθη-
καν σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο.
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* Ἡ ὡς ἂνω μελέτη τοῦ ἁγίου Νεκταρίου «Περί τῆς προσδοκίας τῶν ἐθνῶν διά τήν ἒλευ-
ση τοῦ Λυτρωτοῦ» εἶναι ἡ πρώτη ἐπί τοῦ θέματος στήν ἑλληνική, πού, ὡς γνωστόν, ἀποτελεῖ
μέρος τοῦ ἒργου τοῦ ἁγίου: «Χριστολογία ἢτοι περί τοῦ θείου χαρακτῆρος καί τοῦ ἒργου
τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί περί τῆς πληρώσεως τῶν προφητειῶν ἐν τῷ θείῳ,
αὐτοῦ προσώπῳ» (Ἀθῆναι, Σεπτ. 1900). Πολύ ἀργότερα (1949 κ.ἐ.) ἒγραψαν οἱ Καθηγ. Λ.
Φιλιππίδης, Ἐπίσκ. Αὐγουστίνος Καντιώτης κ.ἂ. Μεταγλωττίσαμε ἐλαφρῶς τή μελέτη διά τήν
πληρέστερη κατανόηση τοῦ εὐρύτερου ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ. (Χ.Γ.Κ). 



Eχουν περάσει πέντε ἡμέρες
ἀπό τή δημοσιοποίηση τῆς

ἔρευνας PISA τοῦ ΟΟΣΑ γιά τίς ἐπι-
δόσεις τῶν 15χρονων σέ 65 χῶρες,
στά μαθηματικά, στίς θετικές ἐπι -
στῆμες, στήν ἀνάγνωση καί πάρ’
ὅλο πού τά ἀποτελέσματα ἦταν
ἄκρως ἀπογοητευτικά γιά τά Ἑλλη-
νόπουλα, δέν ἵδρωσε τό αὐτί κανε-
νός ἀπό τήν πολιτική τάξη, ἐνῶ ἐλά-
χιστο ἦταν καί τό ἐνδιαφέρον πού
ἔδειξαν τά μίντια. Ἀσχολήθηκαν μέ
τό θέμα τήν πρώτη ἡμέρα, γιά νά μή
θεωρηθεῖ ὅτι τό «ἔχασαν», γράφτη-
καν μερικά ἄρθρα ἐδῶ καί ἐκεῖ καί
ἀπό τότε «σιγήν ἰχθύος». Οὔτε βέ-
βαια ἡ κοινωνία ἔδειξε νά ἀνησυχεῖ
ἀπό τό γεγονός ὅτι τά παιδιά μᾶς
βρέθηκαν ἀπό τήν 25η θέση στήν
42η μέσα σέ μία τριετία, ἤ ἀπό τό
ἄλλο γεγονός, ὅτι ὁ μέσος ὅρος

τους στά τρία γνωστικά ἀντικείμενα
εἶναι καλύτερος μόνο ἀπό ἐκεῖνον
τῶν παιδιῶν τῆς Κύπρου, τῆς Βουλ-
γαρίας, καί τῆς Ρουμανίας. Ὅτι δη-
λαδή ὑστεροῦν ἀπέναντι στά παιδιά
ὅλων των ὑπολοίπων παιδιῶν στήν
Εὐρώπη, πού μέ τή σειρά τούς τά
καταφέρνουν χειρότερα ἀπό συνο-
μήλικούς τους ἀσιατικῶν χωρῶν.

Συγγνώμη, ἀλλά ἡ ἀφασία καί ἡ
ἀδιαφορία στό συγκεκριμένο θέμα
δείχνει ἕνα σύστημα καί μία κοινω-
νία σέ βαθύτατη παρακμή καί δίχως
ἀντανακλαστικά, πού σέ τελική ἀνά-
λυση δέν ξέρουν τί τούς γίνεται. Δέν
ἔχουν καταλάβει τίποτε ἀπό ὅσα
συμβαίνουν  στόν πλανήτη γῆ, ὅτι οἱ
ἐξελίξεις στήν γνώση καί τήν ἐργα-
σία  εἶναι ταχύτατες, ὅτι ἀλλάζει
μορφή ἡ παραγωγή, ὅτι τά ἑλληνό-
πουλα θά πρέπει νά εἶναι ἀνταγωνι-
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στικά σέ διεθνές ἐπίπεδο γιά νά
ἔχουν στόν ἥλιο μοίρα. Δέν ἔχουν
καν καταλάβει ὅτι ἡ ἄθλια κατάστα-
ση πού ἐπικρατεῖ στά πανεπιστήμια
ξεκινάει ἀπό τή δευτεροβάθμια
ἐκπαίδευση, ὅτι ἀπό ἐκεῖ πρέπει νά
ἀρχίσει ἡ προσπάθεια ἀναμόρφω-
σης, ὅτι οὐσιαστικά κοροϊδεύουμε
τούς ἑαυτούς μᾶς νομίζοντας ὅτι
διαθέτουμε σύστημα παιδείας. Ἀκό-
μη περισσότερο, δέν ἔχουν καταλά-
βει ὅτι τά παιδιά πού διακρίνονται
ἐδῶ καί στό ἐξωτερικό προσφέρον-
τας ἄλλοθι καί βλακώδεις ὕμνους
γιά τήν ἐξυπνάδα τῆς φυλῆς, εἶναι
μειοψηφία καί πολλά ἀπό αὐτά προ-
έρχονται ἀπό ἰδιωτικά σχολεῖα. Μό-
νο πού τό ἐπίπεδο ἑνός ἐκπαιδευτι-
κοῦ συστήματος κρίνεται ἀπό τόν
μέσο ὄρο τῶν μαθητῶν καί φοιτη -
τῶν ….

Οἱ πάντες στήν Ἑλλάδα ἀσχο-
λοῦνται, ὅταν ἀσχολοῦνται, μέ ὅσα
παρανοϊκά συμβαίνουν στήν ἀνώτα-
τη ἐκπαίδευση. Παραδοσιακά
ἄλλωστε ἦταν χῶρος πολιτικό-κομ-
ματικοῦ ἀναβρασμοῦ στή χώρα. Τώ -
ρα ὅμως τά πράγματα ἔχουν ἀλλάξει
καί αὐτός ὁ ἀναβρασμός πού δημι-
ουργεῖται μέ κάθε εὐκαιρία, πραγ-
ματική ἤ ὄχι, φτάνοντας σέ ἀκραῖες
καταστάσεις, δέν εἶναι ἁπλῶς ἀντι-

παραγωγικός. Ὑπονομεύει οὐσια-
στικά το παρόν καί τό μέλλον τῶν
φοιτητῶν καί τῆς χώρας. Καί ἐκεῖνο
πού δέν γίνεται ἀντιληπτό εἶναι ὅτι
τό κακό ξεκινᾶ ἀπό τή δευτεροβάθ-
μια ἐκπαίδευση. Ἐκεῖ το σύστημα
παρέμεινε ἐντε λῶς ἀγκυλωμένο στό
παρελθόν, ἐκεῖ ὅλη ἡ φροντίδα
ἦταν καί εἶναι νά δημιουργοῦνται
καί νά διατηροῦνται θέσεις ἐργα-
σίας ἐκπαιδευτικῶν χωρίς ἀξιολόγη-
ση, ἐκεῖ σταμάτησε ὁ διαχωρισμός
τῆς ἤρας ἀπό τό στάρι, ἐκεῖ ἐπικρά-
τησαν ἡ ἰσοπέδωση πρός τά κάτω, ἡ
ἀδιαφορία, ἡ ἀπειθαρχία καί ἡ ἀσυ-
δοσία ἐν ὀνόματι τῆς θολῆς δημο-
κρατίας καί τῶν δικαιωμάτων, ἐκεῖ
ἡττήθηκε ἡ ὅποια σκέψη γιά ἐπαγ-
γελματική ἐκπαίδευση, ἐκεῖ ὁ τύπος
καί τό φαίνεσθαι  νίκησαν τήν οὐ σία,
ἐκεῖ ἄνθισε ἡ παραπαιδεία, ἐκεῖ σπα -
ταλήθηκε χρόνος καί χρῆ μα χωρίς
πραγματικό ἀντίκρισμα. Ὅλα αὐτά
καί ἄλλα μέ διαρκεῖς ἀπο τυχημένες
προσπάθειες γιά δῆ θεν πρόοδο καί
βελτίωση … 

Μέ λίγα λόγια, στή δευτεροβάθ-
μια ἐκπαίδευση, καλλιεργήθηκε ἡ
στρεβλή νοοτροπία πού χαρακτηρί-
ζει πάρα πολλούς παράγοντες τοῦ
ἐκ παιδευτικοῦ συστήματος, ἀπό
τούς μαθητές ὡς τούς διδάσκοντες
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καί ἀπό τίς πολιτικές καί κομματικές

ἡγεσίες ὡς τούς γονεῖς. 

Μέ αὐτήν ἀκριβῶς τή στρεβλή

νοοτροπία οἱ μαθητές γίνονται φοι-

τητές καί ἡ συντεχνία τῶν διδασκόν-

των στά Α.Ε.Ι. διαδέχεται τή συντε-

χνία τῶν διδασκόντων στά γυμνάσια

καί τά λύκεια. Ὅσο γιά τίς κομματι-

κές καί πολιτικές ἡγεσίες, αὐτές πα-

ραμένουν οἱ ἴδιες- μέ φωτεινές

ἐξαιρέσεις κατά καιρούς, πού ὅμως

συνήθως ἡττόνται- καί ἀποφασίζουν

γιά κάθε βαθμίδα ἐκπαίδευσης,

πάντα ὑπό τήν  πίεση τῶν ὀργανω-

μένων συντεχνιῶν καί τῶν ἀπαιτή-

σεων γονέων, τοπικῶν κοινωνιῶν

καί… Ἐκ κλησίας. Μέ ἀποτέλεσμα,

τά εὐρήματα τῆς ἔρευνας τοῦ ΟΟΣΑ!

Ἄν λοιπόν ποτέ ξυπνήσουν τό

πολιτικό σύστημα καί ἡ κοινωνία, ἡ

ἀναμόρφωση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συ-

στήματος ἀπό τή δευτεροβάθμια

ἐκπαίδευση πρέπει νά ἀρχίσει.

Τό ἐρώτημα εἶναι πού θά βρε-

θοῦν οἱ ἄνθρωποι πού θά ἔχουν καί

τήν τόλμη, τό κουράγιο καί τή γνώ-

ση νά τό κάνουν.

Ἐφημ. «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 8/12/2013
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ΟΝικόλαος Μάρτης εξεδήμησε στις
12.11.2013. Ήταν από τους ελάχι-

στους επιζώντες αξιωματικούς του 1940 – 41.
Μετείχε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός στη μά-
χη των Οχυρών της γραμμής Μεταξά. Υπη-
ρέτησε ως υπουργός Βιομηχανίας στην πρώ-
τη οκταετία Κ. Καραμανλή και ως υπουργός
Βορείου Ελλάδος από το 1974 έως το 1981.
Αφιέρωσε όλες τις πνευματικές και τις ψυχι-
κές δυνάμεις του στον αγώνα υπέρ της Μα-
κεδονίας και κατά των πλαστογράφων της
Ιστορίας.

Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1980
ο Ν. Μάρτης έκρουε τον κώδων του κινδύ-

νου για τη μανιασμένη διεκδίκηση των Σκο-
πίων. Τα βιβλία του επαινέθηκαν από Έλλη-
νες και ξένους ιστορικούς. Μεταφράστηκαν
στα αγγλικά και βρίσκονται σε πολλές βι-
βλιοθήκες ευρωπαϊκών και αμερικανικών
πανεπιστημίων. Αποτέλεσαν την πρώτη προ-
σπάθεια αντεπιθέσεως του Ελληνισμού κατά
των ψευδομακεδόνων. 

Χωρίς να προσδοκά πολιτικά ή άλλα οφέ-
λη αφιέρωσε εξ ολοκλήρου τις τελευταίες δε-
καετίες της ζωής του στην προσπάθεια αφυ-
πνίσεως των Ελλήνων και της ενημερώσεως
των ξένων ηγετών για το Μακεδονικό. Αιωνία
η μνήμη τους.

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΗΣ - ΑΞΙΟΣ TOY ΓΕΝΟΥΣ

Συνέχεια από σελ. 341



Το Πολεμικό μας Ναυτικό, το μονα-
δικό ναυτικό στο κόσμο που δεν
έχει υποστείλει τη σημαία του ποτέ,

και ποτέ πλοίο του δεν έχει παραδοθεί σε
εχθρό, πρωτοπόρησε και στην εφεύρεση ή
εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και
τακτικών.

Βρισκόμαστε στο μεγάλο Αγώνα του
Έθνους για την ελευθερία του μετά από
400 χρόνια σκλαβιάς. Ακόμα δεν έχει τε-
λειώσει τίποτα, ακόμα δεν υπάρχει ανε-
ξάρτητο κράτος ελληνικό. Κι όμως η υπο-
τυπώδης επαναστατική διοίκηση και οι μα-
χητές καπεταναίοι που έχουν μετατρέψει
τα «σιτοκάραβά» τους σε πολεμικά, τολ-
μούν και κάνουν άλμα, χρησιμοποιώντας
πρώτοι την πρωτοεμφανιζόμενη ναυτική
τεχνολογία της εποχής. Έτσι η Ελληνική
Διοίκηση παραγγέλνει το 1825, στο αγγλι-
κό ναυπηγείο Greenlad Dock στο Rother-
hithe του Λονδίνου, δύο ατμοκίνητα ιστιο-
φόρα πολεμικά, τα οποία αποτελούσαν τε-
χνολογική πρόκληση, αδοκίμαστη στην
πράξη. Την κατασκευή τούς επιβλέπει ο
Φραγκίσκος Άστιγξ, πρώην αξιωματικός

τού βρετανικού βασιλικού ναυτικού, φι-
λέλληνας, που είναι στην υπηρεσία της τό-
τε ελληνικής επαναστατικής κυβερνήσεως.

Λόγω προβλημάτων χρηματοδοτήσεως
καταφέρνει τον Ιούλιο του 1826 να είναι
έτοιμο το ένα μόνο, από τα δύο παραγγελ-
θέντα πλοία, για την ολοκλήρωση της κα-
τασκευής του οποίου διέθεσε και δικά του
χρήματα ο Άστιγξ και με κυβερνήτη τον
ίδιο αποπλέει για την Ελλάδα. Είναι η
ατμοκορβέτα «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» η οποία διαθέ-
τει ισχυρό και πρωτοεμφανιζόμενο οπλι-
σμό για το μέγεθός της και για πρώτη φο-
ρά πολεμικό μπορεί να πλέει κόντρα στον
άνεμο λόγω των μηχανών. Κατά τον Άστιγ-
γα, ο οποίος πρότεινε την κατασκευή και
τοποθέτηση του οπλισμού, το «ΚΑΡΤΕΡΙΑ»
μόνο με 6 βλήματα θα μπορούσε να κατα-
στρέψει και να βυθίσει ακόμη και το μεγα-
λύτερο ξύλινο πολεμικό πλοίο της εποχής.
Και όντως επιβεβαιώθηκε κατά τις πολεμι-
κές επιχειρήσεις που έλαβε μέρος.

Το «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» φθάνει στο Ναύπλιο
την 3η Σεπτεμβρίου 1826 και αγκυροβολεί
υπό τα εντυπωσιασμένα μάτια του κόσμου

Η ατμοκορβέτα «ΚΑΡΤΕΡΙΑ»

και οι Παγκόσμιες Πρωτιές 

του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού

του Πλοιάρχου ε.α.
Σωτ. Χαραλαμποπούλου Π.Ν.



που το υποδέχεται και παραληρεί από εν-
θουσιασμό. Η Επαναστατική Κυβέρνηση
εντάσσει το «ΚΑΡΤΕΡΙΑ», το πρώτο εθνικό
μας πλοίο (μέχρι τότε τα πλοία ήταν ιδιω-
τικά, προσφερόμενα στον Εθνικό Αγώνα
και συνήθως επανδρώνονταν από τους
πλοιοκτήτες και τα συγγενικά τους πρόσω-
πα), στη δύναμη του Ελληνικού Στόλου,
υπό του στολάρχου Ανδρέα Μιαούλη,
αφού με πανηγυρικό τρόπο και υπό τους
ήχους των κανονιών του, υψώνεται επ’ αυ-
τού η ελληνική σημαία, την 4η Σεπτεμβρίου
1826. Μία φτωχή Ελλάδα, μαχόμενη ακό-
μα, τολμά πρώτη στον κόσμο, να αποκτήσει
ένα τεχνολογικό θαύμα της εποχής, όπως
ακριβώς συμβαίνει και μετά 85 χρόνια, το
1911, όταν το τεχνολογικό θαύμα της επο-
χής του, το θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ», καταπλέ-
ει στο Φάληρο και το υποδέχονται με με-
γάλες προσδοκίες και συγκίνηση οι πάντο-
τε φτωχοί αλλά υπερήφανοι Έλληνες.

Η κορβέτα «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» είναι το πρώ-
το, παγκοσμίως, ατμοκίνητο πολεμικό
πλοίο με πολεμική δράση. Εκτός από την
ψυχική ανάταση και αισιοδοξία που ενέ-
πνευσε στους Έλληνες η κατοχή ενός τέ-
τοιου πλοίου, δημιούργησε αντίστοιχα και
άσχημη επίδραση στο ηθικό των Τούρκων.

Το «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» με Κυβερνήτη τον
Φραγκίσκο Άστιγγα που σκοτώθηκε επί
λέμβου ενώ ηγείτο προσβολής στο Βασι-
λάδι Μεσολογγίου την 11η Μαΐου 1827 και
στη συνέχεια με Κυβερνήτη τον Έλληνα
Πλοίαρχο Ιωσήφ Φαλάγγα, έδρασε επιτυ-
χώς σε πολλές επιχειρήσεις, προσφέρον-
τας ύψιστες υπηρεσίες στον Αγώνα. 

Η πλέον επιτυχημένη επιδρομή ήταν
στο λιμάνι της Ιτέας στον Κορινθιακό κόλ-

πο, την 29η προς 30ή Σεπτεμβρίου 1827.
Στην επιδρομή αυτή ανατίναξε και βύθισε
9 τουρκικά πλοία! Ο ελληνικός λαός, μετά
από αυτές τις επιτυχίες, απέδωσε στο ατμο-
κίνητον ή παπόρι ή ατμόπλευστον ή πυρό-
σκαφον ή ατμοπλεύστην, όπως το ονόμα-
ζαν, υπερφυσικές δυνατότητες.

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του
στις επιχειρήσεις του Αγώνα στα έτη 1826
και 1827, η ΚΑΡΤΕΡΙΑ έριξε 18.000 βλή-
ματα παντός τύπου, τα περισσότερα εκρη-
κτικά. 

Αυτοί είμαστε οι Έλληνες, αυτό είναι
το πολεμικό μας Ναυτικό από την αρχαι-
ότητα έως σήμερα. Ανοίξαμε δρόμους,
τολμήσαμε, ρισκάραμε, διδάξαμε. Το Ναυ -
τικό μας σε όλους τους αγώνες της φυλής
στάθηκε φύλακας, μαχητής, εγγυητής της
Ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της συ-
νέχειας του Έλληνα, ο οποίος οφείλει τη
διαχρονική του ύπαρξη στη θάλασσα. Και
είναι η θάλασσα που εμπνέει τον Έλληνα
να τολμά επιτυχείς καινοτομίες και να κα-
τακτά παγκόσμιες πρωτιές. 

(Απόσπασμα από τη μελέτη του περιοδικού

«Ναυτική Ελλάς», τ. 954)

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

«Πολεμικό Ναυτικό Ισχύς και Δόξα», Έκδο-

ση ΓΕΝ, Γ΄ Έκδοση 2005.

«Καράβια, Καπετάνιοι και Συντροφοναύται

1800 – 1830» Πλοιάρχου Τρυφ. Π. Κωνσταντινί-

δου Β.Ν.

«Τα πολεμικά Πλοία της Ελλάδας» Τόμος Β΄

Αικατερίνη Φακάλου, Έκδοση Υπηρεσία Ιστο-

ρίας Ναυτικού, 2008.

«Τα Πλοία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτι-

κού 1830 – 1979» Αρχιπλοιάρχου Π.Ν. Κ. Παΐζη

– Παρδέλη, Έκδοση ΓΕΝ.
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ΗΓέννηση του Θεανθρώπου αποτε-
λεί το κορυφαίο και ανεπανάλη-

πτο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία.
Είναι η μεγάλη ώρα στη μακρόχρονη
πορεία του ανθρώπου πάνω στη γη. 

Τα Χριστούγεννα υπήρξαν πάντο-
τε αστείρευτη πηγή εμπνεύσεως και
δημιουργίας για τους ανθρώπους του
πνεύματος και της τέχνης. Εξέχοντες
συγγραφείς και λογοτέχνες, πεζογρά-
φοι και ποιητές, έγραψαν υψηλό-
πνοα και εμπνευσμένα δημιουργή-
ματα, τα οποία συγκινούν πάντοτε την
ανθρώπινη ψυχή. «Δεν υπάρχει σχε-
δόν ποιητής ή πεζογράφος, που να
μην συγκλονίστηκε από το μεγάλο
θαύμα της Ενανθρωπίσεως και να
μην αποτύπωσε τους κραδασμούς της
καρδιάς του πάνω στο χαρτί», γράφει
ο Μεσσήνιος λογοτέχνης Νίκος Αρ-
βανίτης.

Οι κορυφαίοι πεζογράφοι μας Πα-
παδιαμάντης, Μωραϊτίδης, Καρκαβί-
τσας, Κόντογλου κ.ά. έγραψαν ωραι-
ότατα διηγήματα, γεμάτα δέος και μυ-

στήριο, ιερή συγκίνηση και νοσταλ-
γία. «Το Χριστουγεννιάτικο διήγημα,
έγραψε ο λογοτέχνης Δημήτρης Γιά-
κος, προϋποθέτει μια θερμή, ζωντανή
θρησκευτικότητα, μια πίστη που δεν
είναι προσηλωμένη στους τύπους της
χριστιανικής λατρείας, μα πηγάζει
από βαθύτατη εσωτερική ανάγκη».

Πιο πολύ από την πεζογραφία, η
ποίηση είναι εκείνη που έχει υμνήσει
με τόση ζωντάνια και επιτυχία τον Γεν-
νηθέντα Θεό κι έχει εκφράσει την πί-
στη και τα συναισθήματα του ορθόδο-
ξου λαού. Γράφει ο κριτικός λογοτε-
χνίας Ανδρέας Καραντώνης: «Η ποί-
ηση που εμπνέεται ειδικά από το μυ-
στήριο της θείας Γέννησης δεν είναι
παρά ένας μεγαλόφωνος, ευχαριστή-
ριος ύμνος προς το θαύμα, προς το
μέγα γεγονός που έκανε τον άνθρωπο
ν’ ανακαλύψει την ψυχή του».

Ιδιαίτερα η εκκλησιαστική ποίηση,
με τους υπέροχους ύμνους, έφτασε
σε υψηλό βαθμό ποιητικής έξαρσης
και πνευματικής γοητείας, ενώ ταυτό-

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

του Γ. Δ. Κούβελα,

πρ. Γυμνασιάρχου – Συγγραφέα



χρονα εξέφρασε το δόγμα και την πί-
στη της Εκκλησίας. Τέτοιοι μεγάλοι
εκκλησιαστικοί ποιητές υπήρξαν ο
Ρωμανός ο Μελωδός, ο Ιωάννης Δα-
μασκηνός, ο Ανδρέας Κρήτης, η Κασ-
σιανή και άλλοι. «Αυτοί οι βάρδοι του
ορθόδοξου ποιητικού λόγου, γράφει
ο Ν. Αρβανίτης, μας χάρισαν την
υψηλότερη ποίηση. Εκείνη την ποί-
ηση που μεταβάλλει την Ακολουθία
των Χριστουγέννων σ’ ένα άφθαστο,
υψηλόπνοο και ασύλληπτο ποίημα».

Ο Ρωμανός ο Μελωδός θεωρείται
ο κορυφαίος εκκλησιαστικός ποιητής.
Δικαιολογημένα χαρακτηρίζεται ως «ο
Πίν δαρος της εκκλησιαστικής υμνο-
γραφίας». Από τους γνωστούς ύμνους
του είναι το Κοντάκιο των Χριστουγέν-
νων «Ἡ Παρθένος σήμερον τόν ὑπε-
ρούσιον τίκτει…». Ένας άλλος μεγά-
λος υμνογράφος είναι ο Κοσμάς ο
Μελωδός. Σ’ αυτόν ανήκει ο περίφη-
μος κανόνας των Χριστουγέννων
«Χριστός γεννᾶται δοξάσατε…». 

Η νεοελληνική ποίηση, αυτή η
βρυσομάνα του ελληνικού λόγου,
έχει να παρουσιάσει πλήθος ποιημά-
των, που είναι εμπνευσμένα από το
κορυφαίο γεγονός της Γεννήσεως του
Θεανθρώπου. Σεβόμενοι το χώρο
του περιοδικού που μας φιλοξενεί,
δεν θα επεκταθούμε περισσότερο,
καταχωρώντας παραδείγματα χρι-
στουγεννιάτικων ποιημάτων. Θα κλεί-
σουμε την ποιητική μας αναφορά στη

μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας μ’ ένα
ωραιότατο ποίημα, που έχει γράψει
μια θαυμάσια ποιητική φωνή της
Θεσσαλονίκης, η Χρυσάνθη Ζιτσαία.
Είναι το ποίημα:

«Την άγια νύχτα»

Την άγια νύχτα που γεννήθηκε 

ο Χριστός 

μην περιμένεις να φανεί τ’ αστέρι, 

αν της αγάπης δε σε λάμπρυνε το φως

στη Βηθλεέμ κανείς δεν θα σε φέρει.

Μην περιμένεις τ’ άστρο να φανεί

στη φάτνη και να ψάλλουν οι Αγγέλοι, 

από τα Πάθη συ αν δεν έχεις λυτρωθεί

κι αν στην ψυχή σου αυτή δεν ανατέλλει.

Καμπάνα δεν θ’ ακούσεις μυστική, 

αν δεν ηχεί βαθιά σου μ’ αρμονία.

Κανένας ουρανός δεν θ’ ανοιχτεί

ν’ ακούσεις το «εν ανθρώποις ευδοκία».

Ακόμη με τους Μάγους νοσταλγός

για μακρινή πατρίδα μην ξεκινήσεις. 

Το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Χριστός

είναι πολύ κοντά να προσκυνήσεις.

Την άγια, την ολόφεγγη νυχτιά,

που δεν τη σκιάζει της κακίας το νέφος,

γίνεται φάτνη κάθε αγνή καρδιά

και μέσα της το θείο γεννιέται Βρέφος.
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ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ ΚΑΛΑΓΚΟΣ 

- Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ

«Να προσπαθείς να γίνεις κάποιος που
θα προσφέρει στους άλλους». Αυτό

είναι το μότο του διεθνούς φήμης καρδιοχει-
ρουργού κ. Αυξέντιου Καλαγκού. Συμβουλή
που κληρονόμησε από τον πατέρα του και
προσπαθεί να την κάνει πράξη κάθε λεπτό
της ζωής του. Ο Κωνσταντινουπολίτης, διευ-
θυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Γε-
νεύης, είναι ξακουστός όχι μόνο για την επι-
στημονική του επάρκεια, αλλά και για την
πολύτιμη προσφορά του στον συνάνθρωπο
όπου αυτός και αν μένει και σε όποια οικο-
νομική κατάσταση και αν βρίσκεται.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που τον αποκαλούν
«φύλακα άγγελο» των άρρωστων φτωχών παι-
διών, και όχι άδικα. Τα τελευταία 14 χρόνια
έχει χειρουργήσει περισσότερα από 12.000
άπορα παιδιά, μέσα από πρόγραμμα του φι-
λανθρωπικού ιδρύματος «Coeurs pour tous»
(«Καρδιές για όλους») που ο ίδιος έχει ιδρύ-
σει. Ταξιδεύει από τη μια άκρη της Γης στην
άλλη χαρίζοντας ξανά τη ζωή σε παιδιά με
σοβαρά καρδιακά προβλήματα. Του αρκεί
ένα μήνυμα, ένα τηλεφώνημα, για να ανα-
λάβει δράση.

Στην Ελλάδα, το όνομά του έγινε ευρέως
γνωστό μετά τη συνεργασία που εξασφάλισε
το Νοσοκομείο Παίδων «Μητέρα». Ο κ. Κα-
λαγκός έρχεται στην Αθήνα μία φορά τον μή-
να και κάνει, κατά μέσο όρο, τέσσερα ως πέν-
τε χειρουργεία. Χειρουργεί συνολικά 1.000
περίπου περιστατικά τον χρόνο. Από αυτά,
περίπου 300 αφιλοκερδώς μόνο στη Γενεύη,

και περίπου άλλα τόσα σε άλλες χώρες. 
Η φιλανθρωπική δράση τού επίσης για-

τρού πατέρα του έπαιξε καταλυτικό ρόλο
στον τρόπο ζωής τού κ. Καλαγκού. Αναφέρει
χαρακτηριστικά ότι: «Η φιλανθρωπία, η αλ-
ληλεγγύη, η ιατρική ως λειτούργημα υπήρξε
βίωμα μέσα από την οικογένειά μου».

Εξαιρετικά επίπονο είναι το πρόγραμμα
του κ. Αυξέντιου Καλαγκού, καθώς εργάζεται
καθημερινά περί τις 20 ώρες. Η ζωή του μοι-
ράζεται ανάμεσα σε χειρουργεία, συναντή-
σεις και διαλέξεις. Το περίεργο είναι ότι δεν
νιώθει κουρασμένος. Ωστόσο ο ίδιος θεωρεί
και διατωπώνει ότι «όταν ο Θεός σου έχει
δώσει ένα χάρισμα, πρέπει να κλείνεις ποτέ
τα μάτια σου στους άλλους». 

(Βλ. και «ΤΟ ΒΗΜΑ» 17.11.13)

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

Γράφει ο Γιάννης Μαρίνος:

…Αισθάνομαι την ανάγκη να υπεν-
θυμίσω για πολλοστή φορά την

ανάγκη να πρυτανεύσει ο κοινός νους. Σας
κάνω κοινωνούς του, δυστυχώς, προαναγ-
γελθέντος θανάτου του, παραθέτοντας σχε-
τική νεκρολογία που δημοσιεύθηκε στους
«Τάιμς» του Λονδίνου και μου τη γνωστοποί-
ησε ο συνάδελφος Αθ. Παπανδρόπουλος:

«Σήμερα πενθούμε τον θάνατο μιας αγα-
πημένης παλιάς φίλης, της Κοινής Λογικής,
η οποία μας συντρόφευε για πολλά χρόνια…
Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα την ηλικία
της αφού το μητρώο γέννησής έχει χαθεί
εδώ και πολύ καιρό σε γραφειοκρατικές δια-
τυπώσεις. Θα τη θυμόμαστε ως κάποια που
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μας δίδαξε πολύτιμα μαθήματα όπως αυτά:
Έχε την κοινή λογική να προστατεύεσαι.
Η ζωή δεν είναι πάντα δίκαιη.
Ίσως ήταν δικό μου το φταίξιμο.
Η Κοινή Λογική έζησε σύμφωνα με

απλές, συνετές οικονομικές πολιτικές, όπως:
Μη ξοδεύετε περισσότερα από αυτά που κερ-
δίζετε, και με… αξιόπιστες στρατηγικές όπως:
υπεύθυνοι είναι οι ενήλικοι και όχι τα παι-
διά. Η υγεία της άρχισε να επιδεινώνεται ρα-
γδαία όταν τέθηκαν σε ισχύ καλοπροαίρετοι
αλλά αυταρχικοί κανονισμοί. Όπως δάσκα-
λοι που απολύθηκαν επειδή επέπληξαν έναν
απείθαρχο μαθητή.

Η υγεία της επιδεινώθηκε ακόμη περισ-
σότερο όταν τα σχολεία υποχρεώθηκαν να
παίρνουν τη γονική συναίνεση για να βά-
λουν αντηλιακό ή να δώσουν μια ασπιρίνη
σε ένα μαθητή, αλλά δεν μπορούσαν να ενη-
μερώσουν τους γονείς όταν μια μαθήτρια
έμενε έγκυος και ήθελε να κάνει έκτρωση.

Πριν από τον θάνατο της Κοινής Λογικής
είχε προηγηθεί ο θάνατος των γονιών της. Της
Αλήθειας και της Εμπιστοσύνης, της συζύγου
Σύνεσης και των παιδιών της Ευθύνης και Λο-
γικής. 

Έχουν επιζήσει τα 4 ετεροθαλή αδέλφια
της:

Ξέρω τα δικαιώματά μου.
Το θέλω τώρα.
Κάποιος άλλος φταίει.
Είμαι θύμα.
Στην κηδεία της δεν παρευρέθησαν πολλοί

καθώς ελάχιστοι συνειδητοποίησαν ότι απεβίω-
σε». 

Και ο αποστολέας του κειμένου επιση-
μαίνει: «Η αυτοπαρατήρηση βοηθάει στην
αυτεπίγνωση (δηλαδή, «να ξέρουμε, τι μας
γίνεται»). Άραγε, ξέρουμε, τι μας γίνεται;

(βλ. «TO BHMA», 17.11.13)

Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Tα γεράματα δεν αρχίζουν με το άσπρι-
σμα των μαλλιών, αλλά με το μαύρισμα

της καρδιάς. «Καλόν το γήρας» διαλαλούσε
ο αείμνηστος Γ. Δράκος. Ωριμάζουμε, δεν
γερνάμε.

Σήμερα οι συνταξιούχοι γίνανε πρόβλημα
για το συγχρονισμένο κράτος μας καθότι δυ-
σκολεύονται να πληρώσουν τις συντάξεις με
τα χρεωκοπημένα ασφαλιστικά ταμεία, καίτοι
είχαν γίνει οι κρατήσεις τους. Κι αλλοίμονό
τους αν διαμαρτυρηθούν. Στην ανημποριά
τους δείχνουν το δυναμισμό τους τα όργανα
της Τάξεως.

Σήμερα η κοινωνία δεν τους υπολογίζει,
ιδιαί τερα τα νιάτα κατάργησαν το σεβασμό
στους ηλικιωμένους που άλλοτε έδειχναν στα
λεωφορεία και στα τραίνα. Τότε τα παιδιά
έδειχναν τον σεβασμό στους πρεσβυτέρους
καθότι είχαν διδαχθεί στο σχολείο τους τον
σεβασμό που έδειχναν οι αρχαίοι Σπαρτιάτες
στους γέροντες και υπερηφανεύονταν γι’ αυ-
τό. Για την ηθική του Αθηναίου πολίτη, ήταν
αδιανόητη η περιφρόνηση των ηλικιωμένων,
ιδιαίτερα των γονέων. Ο Πλάτων λέγει ότι
υπάρχει νόμος που τιμωρεί με φρικτά βασα-
νιστήρια το παιδί που κακομεταχειρίζεται ή
παραμελεί τους γονείς του (Νόμοι 9,880 ε). 

Τότε τα παιδιά και τα εγγόνια με πλούσια
αγάπη γεμίζανε τα τέλη της ζωής του παππού
και της γιαγιάς. Αλλά πρέπει να ξέρουν οι
νεώτεροι ότι δεν γερνάμε ποτέ για τους γο-
νείς μας, ούτε κι εμείς νιώθουμε γέροι όσο
μπορούμε ακόμη να λέμε τη λέξη «μητέρα»
και «πατέρα». Το φορτίο της ηλικίας θα το
νιώσετε τη μέρα που θα φύγουν οι «γέροι»
από κοντά σας και δεν πρόκειται να ακού-
σετε από κανένα να σας αποκαλεί «αγόρι
μου» ή «κορούλα μου». (βλ. «Εστία», 1.10.13)

Βλ. συνέχεια στη σελ. 335
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης
από τους Οθωμανούς, ο Ελληνισμός

περνάει σε μια νέα φάση. Διακρίνεται από
την εποχή αυτή σε τρεις κατηγορίες: τουρ-
κοκρατούμενος ελληνισμός, λατινοκρα-
τούμενος και ελληνισμός της διασποράς.
Τα όρια δεν είναι πάντα σαφή, καθώς ούτε
όλες οι περιοχές υποδουλώνονται ταυτό-
χρονα, μα ούτε και στους ίδιους εχθρούς.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η
Κρήτη, η οποία μέχρι το 1669 γνωρίζει
Ενετική κατοχή, ενώ έκτοτε και μέχρι το
1912, τελεί υπό τουρκική κατοχή.

Μετά το 1453, λοιπόν, αρχίζει για το
Έθνος μας μια περίοδος μακραίωνης
σκλαβιάς και δοκιμασίας, αλλά και προ-
ετοιμασίας για τον «μεγάλο ξεσηκωμό» του
1821. Παρά το ότι η 29η Μαΐου 1453 θε-
ωρείται για μας ως μια «αποφράδα ημέρα»,
εν τούτοις για την Ορθόδοξη πίστη μας,
κάπως εξεζητημένα ίσως, θα μπορούσε να
θεωρηθεί ως μια «σωτήρια ημέρα». «Διατί
ήξευρεν ο Θεός πώς τα άλλα ρηγάτα μας
βλάπτουν εις την πίστην και ο Τού ρκος
δεν μας βλάπτει… Και δια να μην κολα-
σθούμεν, το έδωκε του Τούρκου και τον

έχει ο Θεός τον Τούρκον “ωσάν τον σκύλ-
λον να μας φυλάη…”», αναφέρει χαρα-
κτηριστικά ο θυσιασθείς για την αναγέν-
νηση του Έθνους μας Άγιος Κοσμάς ο Αι-
τωλός1.

Σε αυτά λοιπόν τα δύσκολα χρόνια,
αναλαμβάνει εθναρχικό ρόλο η Εκκλησία,
ως ο μόνος αναγνωρισμένος από την Οθω-
μανική Πύλη φορέας. Τίθεται κεφαλή του
Γένους των Ρωμηών, των Ορθοδόξων πλη-
θυσμών της νέας αυτοκρατορίας των Οθω-
μανών. Η προσφορά της αποδεικνύεται
ανυπολόγιστη. Στην παρούσα εργασία θα
παρουσιαστούν ακροθιγώς μόνο ορισμένα
βασικά σημεία της κοινωνικής και πολιτι-
στικής δράσης της Εκκλησίας, κατά τη χρο-
νική περίοδο από το 1453 (άλωση της Κων-
σταντινούπολης) έως το 1821 (έναρξη της
ελληνικής επανάστασης).

Ως Κοινωνική ορίζεται η δράση που
αφορά την κοινωνία ως σύνολο, τα μέλη
της, τους θεσμούς της και ασκείται με σκο-
πό τη βελτίωση των συνθηκών ζωής μιας
κοινωνίας. Παράλληλα, η Πολιτιστική δρά -
 ση αφορά ειδικότερα στα πνευματικά και
υλικά επιτεύγματα και στις πνευματικές δρα-
στηριότητες (συνθήκες ζωής, διανόηση,
Καλές Τέχνες κ.ά.).

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

της Χριστίνας Δ. Ματσούκα,

Φιλολόγου

1 Ι. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού, ΔΙΔΑΧΕΣ. Αθήνα: Ακρίτας, 2002, σ. 269-270.



Η ΕΘΝΑΡΧΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Tο 1453 σηματοδοτεί το τέλος της Βυ-
ζαντινής εποχής. Ο μόνος θεσμός

που διασώζεται είναι η Εκκλησία, ως το
κοινωνικό σώμα του Γένους2. Όμως τώρα
γίνεται η Εκκλησία ενός υπόδουλου λαού.
Αυτό σημαίνει και την απότομη αλλαγή του
τρόπου λειτουργίας της, της προοπτικής
της, αλλά και του όλου τρόπου ζωής της3.

Ο ίδιος ο Μωάμεθ ο Πορθητής παρεμ-
βαίνει ώστε να οριστεί ο μοναχός Γεννά-
διος (Γεώργιος) Σχολάριος, ως ο πρώτος
Οικουμενικός Πατριάρχης μετά την Άλω-
ση. Ο Γεννάδιος, ο οποίος είναι κάτοχος
μεγάλης παιδείας, ησυχαστής και γνωστός
ανθενωτικός, ανακηρύσσεται και ο πρώτος
«μιλέτ – μπασί», ο Γενάρχης των Ρωμαίων
(Rum Milleti), δηλαδή των ορθοδόξων πο-
λιτών της Νέας Ρώμης. Αναδεικνύεται η
ανώτατη γι’ αυτούς όχι μόνο εκκλησιαστι-
κή, αλλά και πολιτική αρχή4. Στη συνείδη-
ση των Ρωμηών είναι, κατά κάποιο τρόπο,
«διάδοχος του Αυτοκράτορα»5, παρά την
πλήρη απώλεια της ηθικής και υλικής συμ-
παράστασης της πολιτείας, την οποία είχε
κατά τη βυζαντινή περίοδο6.

Τα γεωγραφικά όρια της εθναρχικής
δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου είναι πολύ

εκτεταμένα. Φτάνουν από την Αδριατική
μέχρι τον Πόντο και από την Κρήτη ως τη
Βαλτική και τη Γεωργία. Όταν το οθωμα-
νικό κράτος επεκτείνεται στην Ανατολή,
μαζί επεκτείνεται και η δικαιοδοσία του
Πατριαρχείου. Η ποιμαντική του μέριμνα
μάλιστα ξεπερνάει αυτά τα όρια και εκτεί-
νεται - όπου υπάρχουν Ορθόδοξοι πληθυ-
σμοί - και σε ρωμαιοκαθολικές χώρες. Κα-
τά την Τουρκοκρατία, οι Μητροπόλεις της
«Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας» ή «κοι-
νής Μητρός», όπως ονομάζεται το Οικου-
μενικό Πατριαρχείο, κυμαίνονται από 72
έως 847.

ΤΑ «ΠΡΟΝΟΜΙΑ»

OΣουλτάνος, μαζί με την αναγνώριση
και επικύρωση της εκλογής του Πα-

τριάρχη, παραχωρεί και τα λεγόμενα «προ-
νόμια». Τα προνόμια είναι η βάση της νο-
μικής ύπαρξης του Πατριαρχείου ως προς
τις δικαιοδοσίες του, αλλά και ως προς τις
ευθύνες του απέναντι στην Υψηλή Πύλη.
Το περιεχόμενο των προνομίων είναι δύ-
σκολο να καθοριστεί ακριβώς8.

Γενικά μπορούμε να διακρίνουμε τα
προνόμια σε εκκλησιαστικά και πολιτικά.
Τα εκκλησιαστικά αφορούν κυρίως στην
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2 Γ. Μεταλληνός, «Τουρκοκρατία – Το “Γένος των Ορθοδόξων” στην Οθωμανική Αυτοκρατορία».
Στο Μπέγζος, Μ. κ.ά., Η Ορθοδοξία ως κληρονομιά: Η Ορθόδοξη Εκκλησία σε Ανατολή και Δύση.

τ. Β΄, Πάτρα: 2001, σ. 168.
3 Σ. Ράνσιμαν, Η Μεγάλη Εκκλησία εν αιχμαλωσία, Αθήνα: Γκοβόστης, 2010, σ. 197.
4 Γ. Μεταλληνός, ό.π. σ. 168 – 169.
5 Πρβλ. Σ. Ράνσιμαν, ό.π., σ. 207.
6 «Ο Ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία. Τουρκοκρατία – Λατινοκρατία», Ιστορία του Ελληνικού

Έθνους, Τομ. Ι, σ. 92.
7 Γ. Μεταλληνός, ό.π., σ. 170.
8 «Ο Ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία. Τουρκοκρατία – Λατινοκρατία», Ιστορία του Ελληνικού

Έθνους, Τομ. Ι, σ. 93.



οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του εκ-
κλησιαστικού χώρου. Τα πολιτικά σχετί-
ζονται με την εκπαίδευση, τη φορολόγηση,
το οικογενειακό και αστικό δίκαιο, ακόμα
και με την εξωτερική πολιτική, καθώς το
Πατριαρχείο έρχεται σε επαφή με τους ξέ-
νους ηγεμόνες9.

Το υπόδουλο ελληνικό γένος, αμέσως
μετά την άλωση, συσπειρώνεται γύρω από
τον Οικουμενικό θρόνο κι έτσι καταφέρνει
να αποφύγει τον ομαδικό εξισλαμισμό. Η
Εκκλησία εκείνα τα δύσκολα χρόνια είναι
όχι μόνο ο φρουρός της Ορθόδοξης πί-
στης, αλλά και ο εμπνευστής και το στή-
ριγμα του νέου Ελληνισμού10.

Τα προνόμια, τα οποία παραχωρούνται
στην Εκκλησία, ως βασικό τους στόχο
έχουν την εξυπηρέτηση των οθωμανικών
συμφερόντων. Δημιουργούν ένα θεσμό
και μια Αρχή, στην οποία οι Οθωμανοί θα
μπορούν να επιρρίπτουν ευθύνες οσάκις
προκύπτει κάποιο πρόβλημα μη νομιμο-
φροσύνης των χριστιανών υπηκόων τους11.
Άλλωστε και η οθωμανική ερμηνεία των
προνομίων δεν είναι ενιαία. Εξαρτάται από
τις διαθέσεις του εκάστοτε Σουλτάνου. Η
τουρκική πολιτική απέναντι στο Πατριαρ-
χείο ενίοτε είναι αντιφατική. Ενώ επίσημα
είναι ανεκτή η Εκκλησία, συχνά εκδίδον-

ται διατάγματα για κατεδάφιση Εκκλησιών
ή μη επισκευή τους12.

Γενικά, η οργάνωση της Εκκλησιαστι-
κής ιεραρχίας είναι άριστο μέσο διοίκησης
(instrumentum regni) στα χέρια των Οθω-
μανών, ώστε να ελέγχουν άνετα τα εκατομ-
μύρια των χριστιανών υπηκόων τους. Αλλά
και από της πλευράς των Ορθοδόξων ρα-
γιάδων η Εκκλησία είναι το άσυλο και το
καταφύγιό τους από τις ταλαιπωρίες της
σκλαβιάς13.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Hκοινωνική και πολιτιστική δράση της
Εκκλησίας εδράζεται στα αντίστοιχα

προνόμια που παραχωρήθηκαν από τον
Μωάμεθ στο Γεννάδιο και κληροδοτήθη-
καν στους μετέπειτα Πατριάρχες.

Δικαιοσύνη. Τα Πατριαρχικά Δικαστή-
ρια έχουν δικαιοδοσία σε όλες τις υποθέ-
σεις που αφορούν Ρωμηούς. Εκδικάζουν
θέματα θρησκευτικής φύσεως, όπως γά-
μους, διαζύγια, κηδεμονία ανηλίκων, δια-
θήκες και κληρονομιές. Η δικαιοδοσία
τους εκτείνεται και σε εμπορικές ακόμα
υποθέσεις, με την προϋπόθεση ότι οι αν-
τίδικοι είναι Ορθόδοξοι14. Ο Πατριάρχης
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9 Γ. Μεταλληνός, ό.π., σ. 180.
10 Ε. Κούκκου, Διαμόρφωσις της ελληνικής κοινωνίας κατά την Τουρκοκρατίαν, Αθήνα: ΕΚΚΕ,

1971, σ. 58 - 59. 
11 Γ. Μεταλληνός, Τουρκοκρατία. Οι Έλληνες στην Οθωμανική αυτοκρατορία, Αθήνα: Ακρίτας,

1989, σ. 68. 
12 Κ. Άμαντος, Σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων από του ενδεκάτου αιώνος μέχρι του 1821, Αθήνα:

ΟΕΣΒ, 1955, σ. 130.
13 Α. Βακαλόπουλος, Νέα ελληνική ιστορία 1204 – 1985, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1993, σ. 66.
14 Σ. Ράνσιμαν, ό.π., σ. 203.



έχει τη δυνατότητα να ζητάει ακόμα και τη
βοήθεια της Αστυνομίας, προκειμένου να
εξασφαλίζεται η εκτέλεση των αποφάσεών
του15.

Για τους υποδούλους, η δυνατότητα της
ρύθμισης των μεταξύ τους σχέσεων, αλλά
και το γεγονός ότι οι διαφορές τους εκδι-
κάζονται από τους κληρικούς λειτουργεί
πολύ ευεργετικά. Θεωρούν ότι συνεχίζουν
να τελούν υπό το καθεστώς του ρωμαϊκού
δικαίου για τις πάσης φύσεως υποθέσεις
τους. Πράγματι, τα πατριαρχικά δικαστή-
ρια απονέμουν δικαιοσύνη σύμφωνα με το
Κανονικό Δίκαιο, τη νομοθεσία των βυζαν-
τινών αυτοκρατόρων και με το αστικό και
εθιμικό βυζαντινό δίκαιο16. Έτσι ο Πα-
τριάρχης αναδεικνύεται και ο ανώτατος δι-
καστής, αλλά και προστάτης των υποδού-
λων17.

Η συμβολή στην Οικονομία. Η συμβο-
λή της Εκκλησίας στην τοπική οικονομία
είναι καθοριστικής σημασίας. Κάτω από
την προστασία της Εκκλησίας δημιουρ-
γούνται ενώσεις και επαγγελματικοί συνε-
ταιρισμοί18. Κάθε συνεταιρισμός έχει τον
προστάτη Άγιό του. Κατά την ημέρα της

μνήμης του προστάτη Αγίου, τελεί πανηγύ-
ρι και κάνει αγαθοεργίες, όπως ενίσχυση
απόρων, απελευθερώσεις αιχμαλώτων και
χορήγηση υποτροφιών για σπουδές19.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συνεται-
ρισμού είναι αυτό των Αμπελακίων (β΄ μι-
σό του 18ου αι.). Η εμβέλειά του φτάνει μέ-
χρι τη Βόρειο Γερμανία, τα δε μέλη του ξε-
περνούν τα έξι χιλιάδες από είκοσι δύο
χωριά. Το καταστατικό του συνεταιρισμού
εδράζεται στην ορθόδοξη παράδοση, κα-
θώς ψυχή του είναι ο μητροπολίτης Διονύ-
σιος20.

Η παλαιά βυζαντινή αριστοκρατία συ-
σπειρώνεται γύρω από το Οικουμενικό
Πατριαρχείο και καταλαμβάνει, με την πά-
ροδο του χρόνου, σημαντική θέση στην οι-
κονομική ζωή της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας, κυρίως μέσω των εμπορικών δρα-
στηριοτήτων21. Πολλοί Έλληνες μετανα-
στεύουν και αποκτούν περιουσία στο εξω-
τερικό. Έτσι και η οικονομική κατάσταση
της Εκκλησίας βελτιώνεται. Οι Χριστιανοί
κληροδοτούν χρηματικά ποσά, κινητή και
ακίνητη περιουσία στην Εκκλησία. Η Εκ-
κλησία συστήνει «κοινό» ταμείο για τις
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ανάγκες των μελών της. Μάλιστα το ταμείο
αυτό καθίσταται ένα είδος τράπεζας, το
οποίο δανείζει ακόμη και το Οθωμανικό
Κράτος (!), αλλά και πολλοί Οθωμανοί εμ-
πιστεύονται σε αυτό τις καταθέσεις τους.
Το ταμείο αυτό παίζει κατά καιρούς ιδιαί-
τερα σημαντικό ρόλο, καθώς διασώζει το
Γένος σε κρίσιμες στιγμές.

Έτσι οι Έλληνες αρχίζουν να χτίζουν
σχολεία, νοσοκομεία, τυπογραφεία. Φέρ-
νουν στην Ελλάδα βιβλία, αλλά στέλνουν
και τα παιδιά τους για ανώτερες σπουδές
στην Ευρώπη. Επιστρέφουν μορφωμένοι,
γιατροί, γλωσσομαθείς και γίνονται ευερ-
γετικοί και για τους Έλληνες και για τους
Τούρκους, αλλά ακόμα και για τους Ρώ-
σους και άλλους λαούς22.

Οι κοινότητες. Η συμβολή της Εκκλη-
σίας είναι καθοριστική για την καθημερινή
ζωή των υποδούλων Ελλήνων και μέσα
από το θεσμό της κοινοτικής αυτοδιοίκη-
σης23. Το ρωμαίικο μιλλέτι οργανώνεται
στο χώρο των κατά τόπους ορθοδόξων κοι-
νοτήτων. Αυτό εξασφαλίζει μιαν – υποτυ-
πώδη έστω – μορφή τοπικής αυτοδιοίκη-
σης. Το πλαίσιο οργάνωσης των κοινοτή-
των διασώζεται με τη δομή και τη δράση
της Εκκλησίας. Θεμέλιο των κοινοτήτων
της Τουρκοκρατίας είναι η φιλανθρωπία
και η φιλαδελφία24. 

Η σημασία του θεσμού των κοινοτήτων
είναι μοναδική. Το χαρακτηριστικό γνώ-
ρισμα που πρέπει να τονιστεί εδώ είναι το
ότι ο κοινοτικός θεσμός εφαρμόζεται μόνο
μέσα σε περιβάλλον ορθοδόξων χριστια-
νών και όχι σε περιοχές που είναι λατινο-
κρατούμενες ή έχουν φιλοδυτική στάση25.

Οι κοινότητες της διασποράς. Ιδιαίτερα
αξιοσημείωτη είναι και η δράση των κοινο-
τήτων ή παροικιών της διασποράς. Όσοι
μεταναστεύουν στη Δύση συσπειρώνονται
σε αδελφότητες, χτίζουν ορθόδοξους να-
ούς, οι οποίοι γίνονται το θρησκευτικό,
πνευματικό και εθνικό τους κέντρο. Οι
Παροικίες αυτές, ως γνωστόν, θα διαδρα-
ματίσουν αργότερα σημαντικότατο ρόλο
στην παιδεία και τα γράμματα των υποδού-
λων, στην ίδρυση τυπογραφείων και κυ-
ρίως στην οικουμενική προβολή και ισχυ-
ροποίηση του Γένους26.

Η ζωή στην Εκκλησία – Ενορία. Τόσο
οι κοινότητες των Τουρκοκρατούμενων πε-
ριοχών, όσο και οι κοινότητες της Διασπο-
ράς ταυτίζουν την ύπαρξή τους με την Εκ-
κλησία, όπως εκφράζεται στις κατά τόπους
Ενορίες. Η Ενορία είναι η κοινότητα, η
οποία συνήθως ταυτίζεται με τα όρια του
χωριού. Έτσι ο πιστός εντάσσεται εξαρχής
και κοινωνικοποιείται σε ένα σώμα, το
οποίο έχει εκκλησιαστικό χαρακτήρα. Ακό -
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μα και η εκλογή των κατά τόπους αρχόν-
των γίνεται κάθε χρόνο σε συγκεκριμένη
θρησκευτική εορτή (Αγ. Γεωργίου), υπό
την εποπτεία των κληρικών και μάλιστα μέ-
σα ή τουλάχιστον μπροστά από τον ναό27.

Μέσα στο χώρο της Ενορίας διαφυ-
λάσσεται η μνήμη του ένδοξου παρελθόν-
τος, εξασφαλίζεται η συνέχεια της εθνικής
συνείδησης και διαμορφώνεται η ελπίδα
της παλιγγενεσίας28. Κάθε χωριό επιλέγει
τον ιερέα του, ο οποίος παραμένει ανάμε-
σα στους χωρικούς του. Έτσι η Εκκλησία
δεν χάνει την επαφή της με τον λαό, όπως
συμβαίνει την εποχή εκείνη στη Δύση. Η
Ενορία αντλεί τη δύναμή της από την εκ-
κλησιαστική λατρεία29, ως θρησκευτικό,
αλλά και κοινωνικό γεγονός. Τα εκκλη-
σιαστικά μυστήρια, η εξόδιος ακολουθία
και προπάντων οι πανηγύρεις είναι γεγονό-
τα για τη ζωή του χωριού, τα οποία ασκούν
και κοινωνική και ενοποιητική επίδραση30.

Εξάλλου, το ηθικό σθένος, το οποίο
δείχνει ο ορθόδοξος κλήρος κατά την κα-
θημερινή συναναστροφή του με το ποίμνιό
του, παίζει αποφασιστικό ρόλο στην απο-
φυγή της αλλαξοπιστίας. Παρά τις μεμο-
νωμένες εξαιρέσεις, ο κλήρος στο σύνολό
του πρωτοστατεί στις εκδηλώσεις αυτοθυ-
σίας και ανταποκρίνεται στο ύψος των πε-
ριστάσεών. Έτσι, εμπνέει τους πιστούς σε
παρόμοιες πράξεις.

Τα Εκκλησιαστικά αξιώματα – οι Φα -
ναριώτες. Γύρω από το Πατριαρχείο, ως

Εθναρχία, αναπτύσσεται η πολιτική ζωή
των Ρωμηών. Μεγάλες υπηρεσίες προσφέ-
ρουν στο Γένος ο μέγας λογοθέτης, ο μέ-
γας σκευοφύλαξ, ο μέγας ρήτωρ, ο μέγας
εκκλησιάρχης και ο πρωτέκδικος, αξιωμα-
τούχοι, λαϊκοί λόγιοι που υπηρετούν στο
Πατριαρχείο.

Καθαρά πολιτική δράση ασκούν οι
Φαναριώτες. Οι Φαναριώτες είναι ένα
μείγμα παλαιών αριστοκρατών και νέας
αστικής τάξης που ήδη από το το 1601 έχει
εγκατασταθεί οριστικά στη συνοικία Φανά-
ρι, όπου βρίσκεται πλέον και το Πατριαρ-
χείο, εξ’ ου και η ονομασία Φαναριώτες.
Οι Φαναριώτες φροντίζουν να καταλαμβά-
νουν σπουδαίες θέσεις της Πατριαρχική
αυλής. Μεταξύ Φαναριωτών και Εκκλησίας
δημιουργείται μια σχέση αλληλεξάρτη-
σης31.

Οι Φαναριώτες είναι γιατροί, γλωσσο-
μαθείς και κρίνονται απαραίτητοι για την
οθωμανική διοίκηση. Τους ανατίθενται
μάλιστα τα υψηλά αξιώματα του διερμη-
νέα, του ηγεμόνα των παραδουνάβιων πε-
ριοχών και του δραγουμάνου του στόλου.
Η προσφορά τους στο Γένος είναι ανυπο-
λόγιστη, καθώς, παρά τις αδυναμίες των
προσώπων και τις υπερβάσεις τους, φαί-
νονται πολύτιμοι σε κρίσιμες περιστάσεις.
Σαν διερμηνείς της Πύλης εκδίδουν φιρ-
μάνια προς όφελος των ελληνικών κοινο-
τήτων. Άλλοτε διαθέτουν αξιόλογα ποσά
για την Παιδεία των υποδούλων ή ανακου-
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φίζουν περιοχές από δυσβάστακτες φορο-
λογίες. Γενικά, η ανάληψη των αξιωμάτων
αυτών από τους Φαναριώτες, υπό τη σκέπη
της Εθναρχίας, δίκαια θεωρείται ως μια
από τις σπουδαιότερες κατακτήσεις του
Ελληνισμού στα χρόνια της σκλαβιάς32.
Πολλοί από αυτούς πληρώνουν με τη ζωή
τους τις υπηρεσίες τους στο υπόδουλο ελ-
ληνικό Έθνος33. 

Όλα τα παραπάνω, η εθναρχία, το κοι-
νοτικό σύστημα, οι Φαναριώτες, ακόμα
και οι Γενίτσαροι (οθωμανοί ηγέτες προ-
ερχόμενοι από εξισλαμισμένους χριστια-
νούς, κυρίως μέσω του παιδομαζώματος)
φανερώνουν αυτό που εύστοχα παρατηρεί
ο Scaeder: «είναι μοναδικό παράδειγμα σε
όλη την ιστορία, ότι ένα κράτος (το τουρ-
κικό) μπορεί να διευθύνεται από ξένους
σκλάβους» 34.

Πνευματική ζωή – η παιδεία. Η πνευ-
ματική ζωή κατά την περίοδο της Τουρκο-
κρατίας ταυτίζεται κυρίως με την παιδεία.
Φορείς της πνευματικής ζωής είναι οι δι-
δάσκαλοι, κληρικοί ή λαϊκοί, και η βασική
μέριμνα των εκκλησιαστικών κοινοτήτων
είναι η ίδρυση σχολείων35. «Η ίδρυση σχο-
λείων υπήρξε κατ’ εξοχήν έργον της Εκ-
κλησίας, τα δε υπό ιδιωτών ή κοινοτήτων
ιδρυόμενα ετίθεντο υπό την άμεσον προ-
στασίαν αυτής. Διδάσκαλοι δε κατ’ εξοχήν
ήσαν κληρικοί»36. Για το σπουδαίο θέμα

της παιδείας των υποδούλων από την Εκ-
κλησία στα χρόνια της σκλαβιάς έχουν
γραφεί τόμοι ολόκληροι. Στην περιορισμέ-
νη, όμως, έκταση του παρόντος θα περιο-
ριστούμε ακροθιγώς σε ορισμένα βασικά
σημεία. 

Ήδη το 1454, ένα χρόνο μετά την Άλω -
ση, ο Πατριάρχης Γεννάδιος ιδρύει την
Πατριαρχική Ακαδημία ή Μεγάλη του Γέ-
νους Σχολή. Το πρόγραμμά της σχολής εί-
ναι ιδιαίτερα ευρύ και οι απόφοιτοί της κα-
ταλαμβάνουν σημαντικές εκκλησιαστικές
και πολιτικές θέσεις. Με την πάροδο των
χρόνων ιδρύονται σε περιοχές του υπό-
δουλου ελληνισμού ονομαστά σχολεία,
όπως η Πατμιάδα (το 1713 από τον μονα-
χό Μακάριο Καλογερά), η Αθωνιάδα (το
1749 στην ι. Μονή Βατοπεδίου Αγ. Όρους),
η Σχολή της Δημητσάνας (το 1764 από το
μοναχό Αγάπιο), καθώς και πλήθος άλλων
στη Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Ανδριανούπο-
λη, Ζαγορά, Ιωάννινα, Φουρνά, Μεσολόγ-
γι, Αθήνα, Ναύπλιο, Μυστρά, Χίο, Κρήτη,
Κύπρο, Μοσχόπολη, Κυδωνίες, Σμύρνη,
Τραπεζούντα κ.ά.37

Έτος ορόσημο για την παιδεία του δού -
λου Γένους είναι η απόφαση συνόδου,
υπό τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιερεμία
Β΄ τον Τρανό (1593), η οποία ορίζει να
επιμελείται ο κάθε μητροπολίτης την ίδρυ-
ση σχολείων και να υποστηρίζει γενικά την
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παιδεία στην επαρχία του. Ο κανόνας αυ-
τός θεωρείται η πρώτη επίσημη πράξη της
Ορθόδοξης Εκκλησίας για την ανάπτυξη
σχολείων από την Εκκλησία.

Μολονότι μετά από αυτήν την απόφα-
ση και κυρίως από τα μέσα του 17ου αιώνα
η κατάσταση για την παιδεία θα γίνει πε-
ρισσότερο ευνοϊκή, δεν πρέπει να παρα-
λειφθεί και η σημασία, ιδίως για τους πρώ-
τους αιώνες της σκλαβιάς, του θρύλου του
«Κρυφού Σχολειού». Όπως και να ερμη-
νεύεται σήμερα το «Κρυφό Σχολειό», τελι-
κά φανερώνεται και τονίζεται το γεγονός
ότι με την Εθναρχούσα Εκκλησία και με το
θεσμό των Κοινοτήτων διασώζεται τελικά
η ελληνική παιδεία και η ελληνική γλώσ-
σα38.

Η παιδεία κατά την Τουρκοκρατία είναι
ένας άθλος. Επιπρόσθετα, το ιδιαίτερα
αξιοσημείωτο είναι ότι δεν στέκεται ευερ-
γετική μόνο για τους Έλληνες, διότι δεν
την κρατάνε μόνο για δικό τους όφελος.
Την θέτουν στη διάθεση όλων των Βαλκα-
νικών λαών, Βλάχων, Μολδαβών, Βουλ-
γάρων, Σέρβων, οι οποίοι αργούν να απο-
κτήσουν δικά τους σχολεία.

Αν και η παιδεία την εποχή εκείνη
υστε ρεί σε υλικά μέσα, οικονομικούς πό-
ρους και οργανωτικά σχήματα, γνωρίζει,
ωστόσο, τι ανθρώπους προσπαθεί να δια-
μορφώσει. Μέσα από την παιδεία συντη-
ρείται η πίστη, οδηγείται ο λαός σε σωστές
κατευθύνσεις προς την αυτογνωσία, συν-

δέεται με το παρελθόν του και προετοιμά-
ζεται για τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας39.

Λόγιοι Κληρικοί – Διδάσκαλοι του
Γένους. Πολλοί λόγιοι κληρικοί της επο-
χής αναδεικνύονται σε σημαντικές προσω-
πικότητες και διακρίνονται για την πολύ-
πλευρη μόρφωσή τους ως Διδάσκαλοι και
διαφωτιστές του Γένους. Εξέχουσες φυ-
σιογνωμίες είναι ο Ευγένιος Βούλγαρης,
ο Κύριλλος Λούκαρης κ.ά. Δυστυχώς η πε-
ριορισμένη έκταση της παρούσας έρευνας
δεν επιτρέπει την αναφορά σε άλλους φω-
τισμένους Διδασκάλους, οι οποίοι, με το
λόγο τους, πολλές φορές και με θυσία της
ζωής τους, υπηρέτησαν το Γένος στα χρό-
νια της σκλαβιάς. 

Πρέπει, ωστόσο, να γίνει ιδιαίτερη ανα -
φορά στον Άγ. Κοσμά τον Αιτωλό. Ως άλ-
λος Παύλος, διατρέχει τον τουρκοκρατού-
μενο ελληνισμό μεταφέροντας το ζωογόνο
μήνυμά: «Φτιάξτε Σχολειά» για να μιλούν
τα παιδιά την ελληνική γλώσσα και να μα-
θαίνουν γράμματα κι έτσι να μπορέσει μια
μέρα να έρθει το «ποθούμενο». Το έργο
του επικυρώνεται με τη θυσία της ζωής του,
όμως ο σπόρος έχει πέσει και καρπίζει αρ-
γότερα το άνθος της ελευθερίας.

Η αναγέννηση των θετικών επιστημών.
Από τις τάξεις του κλήρου και των μονα-
χών ξεπηδούν οι σημαντικότεροι λόγιοι
και συγγραφείς των χρόνων της Τουρκο-
κρατίας. Τα βιβλία τους δεν είναι μόνο εκ-
κλησιαστικού περιεχομένου, αλλά και μα-
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θηματικού, ιατρικού, γεωγραφικού, εθνι-
κού, εγκυκλοπαιδικού κ.ά.40 Ο κατάλογος
των ονομάτων τους είναι πολύ μακρύς. Μέ-
σα σ’ αυτόν ξεχωρίζουν τα ονόματα: Με-
θόδιος Ανθρακίτης, Χρύσανθος Νοταράς,
Νικηφόρος Θεοτόκης, Δανιήλ Φιλιππίδης,
Γρηγόριος Κωνσταντάς κ.ά. Το κοινό όλων
είναι ότι προώθησαν τις θετικές επιστήμες
και τις ενέταξαν στο εκπαιδευτικό σύστημα
των υπόδουλων Ελλήνων41.

Ελληνικό βιβλίο – Τυπογραφία. Ση-
μαντικός παράγοντας πνευματικής ανά-
πτυξης είναι η ίδρυση και λειτουργία ελλη-
νικών τυπογραφείων. Τα πρώτα τυπογρα-
φεία ιδρύονται στις παροικίες και κατόπιν
και στις υπόδουλες περιοχές. Το πρώτο
ελληνικό τυπογραφείο ιδρύεται το 1499
στη Βενετία. Το 1627, ο Πατριάρχης Κύ-
ριλλος Λούκαρης συστήνει τυπογραφείο
στην Κωνσταντινούπολη, το πρώτο ελληνι-
κό τυπογραφείο σε τουρκοκρατούμενη πε-
ριοχή. Δυστυχώς, οι μηχανορραφίες και
αντιδράσεις γάλλων πολιτικών και μονα-
χών κλείνουν σύντομα το πατριαρχικό τυ-
πογραφείο. Ωστόσο, στα ελληνικά τυπο-
γραφεία της Διασποράς εκτυπώνονται πά-
νω από 5.000 ελληνικά βιβλία, τα οποία
χρησιμοποιούνται στα ελληνικά εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα, καθώς και για τις λειτουρ-
γικές ανάγκες της Εκκλησίας42.

Το 1804, επιχειρεί να εκδώσει ελληνι-
κή εφημερίδα στη Βιέννη ο εφημέριος του
Ορθόδοξου ναού του Αγίου Γεωργίου αρ-
χιμανδρίτης Νεόφυτος Δούκας. Δεν του
δίνεται όμως η σχετική άδεια. Το 1811 εκ-
δίδεται στη Βιέννη το πρώτο περιοδικό
«Ερμής ο Λόγιος» από τον Θεσσαλό αρχι-
μανδρίτη Άνθιμο Γαζή. Η μαρτυρία των
αστυνομικών αρχών της Βιέννης αναφέ-
ρει: «Το περιοδικόν τούτο έχει μεν επιφα-
νειακώς τάξει ως σκοπόν, όπως διαφωτίση
φιλολογικώς το ελληνικόν έθνος, συγχρό-
νως όμως αποτελεί το ενωτικόν σημείον
των εν διασπορά Ελλήνων, οι οποίοι ειπέρ
ποτε και άλλοτε ονειροπολούν την αναγέν-
νησιν της Ελλάδος» 43.

Η μεταβυζαντινή τέχνη. Στις Κοινότητές
τους οι Έλληνες φημίζονται ως ικανοί χτί-
στες και κτίζουν – όποτε μπορούν – όμορ-
φες Εκκλησίες. Τις Εκκλησίες αγιογρα-
φούν ονομαστοί ζωγράφοι, ακμάζει η Κρη-
τική Σχολή με κορυφαίους τον Θεοφάνη
και τον Δαμασκηνό. Εξάλλου, από τον 16ο

αιώνα, παρατηρείται ακμή των εκκλησια-
στικών κεντημάτων και αμφίων, ανανεώνε-
ται η χρυσοχοΐα, η αργυροχοΐα, η χρυσο-
κεντητική και η ξυλογλυπτική, οι οποίες πα -
ρουσιάζουν ωραιότατα έργα. Όλα τα πα-
ραπάνω και κυρίως οι τοιχογραφίες των
Εκκλησιών διδάσκουν, υποβάλλουν και
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40 Ι. Χατζηφώτη, Η καθημερινή ζωή των Ελλήνων στην Τουρκοκρατία, Αθήνα: Παπαδήμας, 2008,
σ. 90.

41 Μητρ. Καισαριανής Δανιήλ, Προσφώνηση Συνεδρίου. Στο Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος, Η συμβολή των Ελλήνων Κληρικών στον Ελληνικό Διαφωτισμό και στην αναγέννηση των θε-

τικών επιστημών, Αθήνα: Κλάδος Εκδόσεων της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος, 2011, σ. 22 κεξ.

42 Α. Μαράς, ό.π., σ. 57 - 58.
43 Πρβλ. Ι. Χατζηφώτη, ό.π., σ. 326 – 327.



ανεβάζουν τις ψυχές των υποδούλων χρι-
στιανών44. Επιπλέον, η περίοδος της Του -
ρκοκρατίας δεν στερείται και αξιόλογων
υμνογράφων και μελουργών, οι οποίο
προέρχονται κυρίως από τις τάξεις του
κλήρου και των μοναχών. Ο καθηγητής
Χρ. Πατρινέλης διασώζει έναν πολύτιμο
πίνακα ψαλτών και μελουργών της Μεγά-
λης Εκκλησίας από την Άλωση έως την
Επανάσταση. Και αυτοί με τον δικό τους
τρόπο συμβάλλουν στην τόνωση του φρο-
νήματος των υποδούλων και στην εν γένει
πολιτιστική ανάπτυξή τους45. 

Και τα παλαιότερα βέβαια εκκλησιαστι-
κά τροπάρια στο στόμα των υποδούλων με-
τατρέπονται σε πατριωτικά τραγούδια.
Έτσι το «Τη Υπερμάχω» γίνεται ο Εθνικός
Ύμνος του Γένους και το «Χριστός Ανέ-
στη» στη συνείδησή του λαού ταυτίζεται με
το «η Ελλάς ανέστη»!46

Μια μορφή τέχνης είναι και το θέατρο.
Το θέατρο της εποχής, όπως και κάθε εί-
δους πνευματικό επίτευγμα, εμπνέεται από
την Ορθόδοξη πίστη και την εκκλησιαστι-
κή ζωή. Έτσι, σε διάφορες περιοχές, όπως
στην Πάτμο, στην Κωνσταντινούπολη κ.α.
γίνονται αναπαραστάσεις θρησκευτικών
δρώμενων. Τα θέματα είναι εμπνευσμένα
είτε από την Παλαιά, είτε από την Καινή
Διαθήκη και ακολουθούν τρόπους και μέ-
σα των αρχαιοελληνικών δραμάτων47.

Οι Μονές. Εκτός από το οικουμενικό
πατριαρχείο, στηρίγματα του ελληνισμού
και της Ορθοδοξίας στα χρόνια της σκλα-
βιάς είναι τα μοναστικά κέντρα, κυρίως του
Αγίου Όρους και των Μετεώρων. Στα Μο-
ναστήρια διασώζονται κειμήλια, ιερά λεί-
ψανα και χιλιάδες χειρόγραφα – πολύτιμη
παρακαταθήκη της κλασσικής και βυζαν-
τινής κληρονομιάς. Παράλληλα, οι Μονές
αποτελούν καταφύγιο των διωκομένων,
κέντρα παιδείας, φιλανθρωπίας και στη-
ριγμού στην ορθόδοξη πίστη48. Διαθέτουν
ξενώνες, φαρμακεία, νοσοκομεία, γηρο-
κομεία, ορφανοτροφεία. Πολλές φορές
οι μοναχοί βγαίνουν προς τον κόσμο για
τον στηρίξουν στην πίστη και να ιδρύσουν
σχολεία. Από τα μοναστήρια βγαίνουν
λόγιοι, αλλά και πρακτικοί γιατροί49. Τα
Μοναστήρια διασώζουν την αυθεντική
παράδοση του Γένους και αναδεικνύον-
ται κυριολεκτικά η κιβωτός της Ρωμηοσύ-
νης50. 

Μοναδικό υπόδειγμα Μονής με πολ-
λαπλό έργο στην υπόδουλη Αθήνα είναι
αυτό της Αγίας Φιλοθέης (1522 – 1589).
Αν και γυναίκα, ιδρύει Μοναστήρι, κέντρο
παιδείας και φιλανθρωπίας για τα κορίτσια
της πόλης της. Στο Μοναστήρι της στεγά-
ζονται Νοσοκομεία, Άσυλα, Εργαστήρια,
Μετόχια, Σχολεία. Το πολυσχιδές έργο της
σφραγίζει με το αίμα του μαρτυρίου της.
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44 Α. Βακαλόπουλος, Νέα ελληνική ιστορία 1204 – 1985, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1993, σ. 70 κεξ.
45 Ι. Χατζηφώτη, ό.π., σ. 316 κεξ.
46 Γ. Μεταλληνός, ό.π., σ. 188.
47 Ι. Χατζηφώτη, ό.π., σ. 355 κεξ.
48 Α. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 68 – 69.
49 Ι. Χατζηφώτη, ό.π., σ. 85.
50 Γ. Μεταλληνός, Τουρκοκρατία. Οι Έλληνες στην Οθωμανική αυτοκρατορία, Αθήνα: Ακρίτας,

1989, σ. 110.
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Νεομάρτυρες. Μάρτυρες, σαν τον Άγ.
Κοσμά τον Αιτωλό, σαν την Αγ. Φιλοθέη
την Αθηναία, έχει να μας παρουσιάσει
πλήθος η εποχή της Τουρκοκρατίας. Είναι
συνεχιστές της παράδοσης των αρχαίων
μαρτύρων των πρώτων αιώνων της Εκκλη-
σίας μας. Συνήθως είναι απλοί άνθρωποι
του λαού, παιδιά, άντρες, γέροντες, γυναί-
κες, μοναχοί, γεωργοί, τεχνίτες, έμποροι,
οι οποίοι είναι πρόθυμοι να θυσιαστούν,
προκειμένου να μην αλλαξοπιστήσουν.

Οι Νεομάρτυρες είναι το μόνιμο στή-
ριγμα των υποδούλων και αναγνωρίζονται
αμέσως ως Άγιοι. Ο αριθμός τους είναι
άγνωστος. Σύμφωνα με ορισμένους μελε-
τητές υπερβαίνουν τους χίλιους. Οι Χρι-
στιανοί, παρακολουθώντας τα μαρτύρια
των Αγίων, αισθάνονται το Μάρτυρα δικό
τους. Θεωρούν την σταθερότητά του στην
Ορθοδοξία μέχρι θανάτου, νίκη της πίστης
τους έναντι των κατακτητών. Όπως αναφέ-
ρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, οι
Νεομάρτυρες είναι η δόξα της Ορθοδο-
ξίας, η οποία παραμένει ζωντανή στις ψυ-
χές του λαού στα χρόνια της σκλαβιάς51.

Η Εκκλησία και η Μεγάλη Ιδέα. Η θυ-
σία των Νεομαρτύρων, αλλά και όλη η ζωή
στα πλαίσια της Εκκλησίας – Ενορίας καλ-
λιεργούν τη Μεγάλη Ιδέα. Ήδη, περιγρά-
φοντας τις τελευταίες στιγμές της Βασι-
λεύουσας, ο ιστορικός Δούκας εκφράζει
ταυτόχρονα την ελπίδα ότι η Πόλη θα γίνει
και πάλι χριστιανική52. Η Εκκλησία συντη-
ρεί τη Μεγάλη Ιδέα και μαζί την ιστορική

μνήμη. Η Μεγάλη Ιδέα εξ άλλου τρέφεται
και με τις ποικίλες χρησμολογίες της επο-
χής που αναφέρονται στην ανασύσταση
της ορθόδοξης βασιλείας53.

Η συμμετοχή της Εκκλησίας στον απε-
λευθερωτικό αγώνα εκδηλώνεται σε όλη τη
διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Οι κληρικοί
πρωτοστατούν και είναι οι πρώτοι που ει-
σπράττουν τα αντίποινα των Τούρκων. Με
την κήρυξη της ελληνικής επανάστασης, ο
Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ παραμένει στην
Πόλη και θυσιάζεται εκούσια για να απο-
τρέψει εκτεταμένες σφαγές Χριστιανών54.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

«Μ’ αυτόν τον τρόπο ανασυντάσσεται,
αναδιοργανώνεται και διαμορφώνεται ο
νεοελληνικός κόσμος κατά τους μετά την
Άλωση αιώνες. Οι σκλάβοι συσπειρωμένοι
γύρω από την Εκκλησία, πλαισιωμένοι από
την κοινότητα… οργανωμένοι σε συντε-
χνίες και αδελφότητες, προσκολλημένοι
στις συνήθειες, ήθη και έθιμά τους, αφο-
σιωμένοι στις γεωργικές και τις άλλες ερ-
γασίες, ζουν σύμφωνα με τον πατροπαρά-
δοτο τρόπο ζωής, τον οποίο αλλοιώνουν
βαθμιαία και κάποτε μάλιστα μεταμορφώ-
νουν οι νέες συνθήκες που δημιουργούν-
ται με το πέρασμα των αιώνων. Αρχίζουν
πια να αναλαμβάνουν οικονομικά, το πνευ -
ματικό τους επίπεδο υψώνεται και τονώ-
νονται οι ελπίδες τους για το μέλλον. Στο
βάθος του ορίζοντα ροδίζει η αυγή της ελευ-
θερίας»55.

51 Ι. Αναστασίου, Σχεδίασμα περί των Νεομαρτύρων, Θεσσαλονίκη: χ.έ., 1971, σ. 16 κεξ.
52 Κ. Άμαντος, ό.π., σ. 116 – 117. 
53 Γ. Μεταλληνός, ό.π., σ. 110 – 111.
54 Α. Μαράς, ό.π., σ. 69, 131.
55 Πρβλ. Α. Βακαλόπουλος, Η πορεία του Γένους, Αθήνα: Οι Εκδόσεις των Φίλων, 1966, σ. 86.



Η μεγάλη επιχείρηση των αμερικα-
νικών αεραγημάτων, στην οποία
είχαν διατεθεί δυό μεραρχίες,

13.200 αλεξιπτωτιστές, 822 οπλιταγωγά
αεροπλάνα και 900 ανεμοπλάνα, είχε ως
σκοπό της την κατανίκηση της διπλής δυ-
σκολίας…

Αυτό ήταν σε γενικές γραμμές το διά-
γραμμα αυτής της γιγάντιας επιχειρήσε-
ως «Ποσειδών», που ήταν η αρχική φάση
της εισβολής στην Ευρώπη, της επιχειρή-
σεως «Όβερλορντ». Ας προσπαθήσουμε
τώρα να παρακολουθήσουμε την εξέλιξή
της.

Ακριβώς μετά τα μεσάνυκτα, έξι με-
γάλα ανεμοπλάνα «Χόρσα» της 6ης αερο-
μεταφερόμενης βρετανικής μεραρχίας,
πέρασαν τη γαλλική ακτή πάνω από το
Ουλγκάτ. Ένα απ’ αυτά κάθισε πάνω στα
συρματοπλέγματα που προστάτευαν τη
γέφυρα της Μπενουβίλ στο κανάλι της
Κάν. Άλλα δυο κάθισαν πλάι στη γέφυρα
της Ρανβίλ στον ποταμό Όρν. Γενική έκ-
πληξη. Ήταν μία η ώρα το πρωί όταν το
μεγαλύτερο μέρος της 6ης βρετανικής αε-

ρομεταφερόμενης μεραρχίας άρχιζε να
πέφτει ή να γλιστρά από τον ουρανό.

Ταυτόχρονα στην άλλη άκρη του με-
τώπου των δυνάμεων που ενεργούσαν την
έφοδο στο Κοταντέν, άρχιζε και η αμε -
ρικανική επιχείρηση αεραγημάτων. Οι
ανιχνευτές της 101ης αερομεταφερόμενης
μεραρχίας πήδησαν πρώτοι στις 12 και
τέταρτο. Ο ουρανός ήταν συννεφιασμέ-
νος. Ομίχλη σκέπαζε το έδαφος. Η σελή-
νη πρόβαλλε απ’ τα σύννεφα πότε πότε.
Στις 12 και 50 ,́ ανατολικά της Μοντεμ-
πούρ, ο αντισυνταγματάρχης Όφμαν, που
διοικούσε ένα σύνταγμα της 709ης μεραρ-
χίας πεζικού, είδε σε μιαν αναλαμπή της
σελήνης να κατεβαίνουν απ’ τον ουρανό
κάτι περίεργοι κάλυκες λουλουδιών. Οι
σκοποί πυροβόλησαν. Ένα αμερικανικό
αυτόματο όπλο έδωσε την απάντηση…

Έξω ο ουρανός είχε μιαν όψη τρομε-
ρή. Γιγάντιοι στρόβιλοι κοκκινωπού κα-
πνού έκαναν τον ορίζοντα να φαίνεται
αιματοβαμμένος. Ο βόμβος που έκαναν
χιλιάδες μηχανές – όλες τους εχθρικές –
γέμιζε τα σκοτάδια της νύχτας… 

6 Ιουνίου 1944

Η ΑΠΟΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑΣ
Η μεγαλύτερη πολεμική επιχείρηση στον κόσμο

(Β΄ μέρος)
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Ολόκληρος ο κόσμος είδε στην οθό-
νη να καίγεται το σπίτι του κυρίου Χερόν,
τους πυροσβέστες με τις χάλκινες κάσκες
να καταπολεμούν τη φωτιά κάτω από την
επιτήρηση των Γερμανών στρατιωτών,
τους Αμερικανούς αλεξιπτωτιστές να κα-
τεβαίνουν μέσα στις φλόγες και τον
στρατιώτη Στήλ να κρέμεται με τα λουριά
του αλεξιπτώτου του, απ’ την κορυφή του
καμπαναριού… 

Προς το τέλος του πρωινού η κατά-
σταση στην Όμαχα Μπήτς ήταν ανησυ-
χαστική. Ύστερα από τα αμφίβια άρματα
(D.D.) είχαν βουλιάξει και τα αμφίβια
φορτηγά (D.U.K.W.) μαζί με το πυροβο-
λικό που μετέφεραν. Η ακτή ήταν γεμάτη
από σωρούς κατεστραμμένου υλικού. Η
πλημμυρίδα έπνιγε τους τραυματίες. Τα
κύματα της εφόδου έφθαναν ολοένα, οι
άνδρες αποβιβάζονταν, και μπαίνοντας
στα νερά ως το λαιμό, έφθαναν στον κυ-
ματοθραύστη όπου όμως καθηλώνονταν.
Οι μόνοι Αμερικανοί που είχαν κατορ-
θώσει να βγουν στην Όμαχα Μπήτς ήταν
οι συνταγματάρχης Κάνχαμ, διοικητής
του 116ου συντάγματος πεζικού, ο ταξίαρ-
χος Κότα, υποδιοικητής της 1ης μεραρ-
χίας πεζικού και μερικοί στρατιώτες που
οι δύο αξιωματικοί κατάφεραν να παρα-
σύρουν μαζί τους. Με τη βοήθεια εκρη-
κτικών άνοιξαν ρήγμα στο δίκτυο των
συρματοπλεγμάτων που έφραζαν την εί-
σοδο του δρόμου του Σαίν Λωράν. Από
πάνω τους το χόρτο καιγόταν βγάζοντας
πυκνό καπνό…

Ο Ρόμμελ ήταν στο δρόμο. Μαθαί-
νοντας στις 6 και 30΄ ότι είχε εκδηλωθεί
η επίθεση, άφησε κατά μέρος τη συνέν-

τευξή του με τον Χίτλερ κι έτρεξε να ξα-
ναπάρει την διοίκηση στα χέρια του. Δεν
ήταν εξ άλλου βέβαιος ότι πρόκειται για
κάτι σοβαρό. Μάλλον πίστευε ότι επρό-
κειτο για αντιπερισπασμό που είχε σκο-
πό να τραβήξει τις γερμανικές εφεδρείες
στην κάτω Νορμανδία. Γύρω από τις εκ-
βολές του Σόμ, πίστευε ότι θα έδινε ο εχ-
θρός το μεγάλο του κτύπημα.

Το μεσημέρι πήρε ο Τσώρτσιλ το λό-
γο στη Βουλή. Έκανε τους πάντες ν’
αδημονούν από περιέργεια, μιλώντας
για είκοσι ολόκληρα λεπτά για την κατά-
ληψη της Ρώμης που δεν ενδιέφερε πια
κανένα. Ύστερα περιέγραψε με λαμπρές
εκφράσεις τη συνεχιζόμενη απόβαση.
«Ως τώρα», είπε, «όλα εξελίσσονται σύμ-
φωνα με τα σχέδια». 

Στο Όμπερσαλτσμπεργκ ο Χίτλερ ξύ-
πνησε. Κανείς δε σημειώνει την πρώτη
του αντίδραση. Η αναφορά επρόκειτο να
γίνει επίσημα στον πύργο του Κλέσχαϊμ,
σε απόσταση μιάμισης ώρας με το αυτο-
κίνητο, προς τιμήν του νέου αρχηγού της
ουγγρικής κυβερνήσεως, του στρατηγού
Στογιάι, που ήταν επίσημος προσκεκλη-
μένος της κυβερνήσεως. Τίποτε δεν άλ-
λαξε από το πρόγραμμα της υποδοχής.
Εμπρός στο χάρτη της Νορμανδίας, ο
Χίτλερ αστειεύεται σε αυστριακή διάλε-
κτο: «Μιάμ, Μιάμ! Έρχονται να τους φά-
ει ο Μεγάλος Λύκος. Καλά!». Όλος ο κό-
σμος σκάει στα γέλια. Ο Χίτλερ επιδοκι-
μάζει ύστερα τον Γιόντλ για το πρωινό
του βέτο: Όπως κι αυτός ο ίδιος, ο Γιόντλ
δεν είχε πιστέψει ότι επρόκειτο για την
αληθινή εισβολή…

Προς το τέλος του απογεύματος ο
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Ρόμμελ φθάνει στην Λα Ρος – Γκυγιόν.
Του ανακοινώνονται εκεί οι αποφάσεις
του Χίτλερ. Η 12η θωρακισμένη μεραρχία
Ες – Ες που στάθμευε στα νότια της
Ρουέν και η θωρακισμένη μεραρχία Λέρ
που βρισκόταν στην περιοχή του Ντρέ εί-
χαν τεθεί στη διάθεσή του. Ο Φύρερ αν-
τίθετα απαγόρευσε την απόσπαση οποι-
ουδήποτε τμήματος από τη 15η Στρατιά
κι έφθασε ακόμη να ανακαλέσει μια δια-
ταγή του Ντόλμαν που καλούσε στη Νορ-
μανδία ένα μέρος των στρατευμάτων της
Βρετάνης. Είχε καταλήξει τελικά στο συ -
μπέρασμα, ότι η 6η Ιουνίου αποτελούσε
προσπάθεια παραπλανήσεώς του και ότι
η πραγματική εισβολή θα γινόταν αργό-
τερα…

Ο Ντε Γκώλ, που είχε τελικά αρνηθεί
να συνταχθεί με τα μηνύματα των αρχη-
γών των ευρωπαϊκών κρατών, απευθύνει
εκείνη τη νύχτα μια διακήρυξη που άφη-
σε σχεδόν να εννοηθεί ότι οι γαλλικές
δυνάμεις πολεμούσαν μόνες για την
απελευθέρωση του εθνικού τους εδά-
φους. «Είναι βεβαίως η Μάχη της Γαλ-
λίας… Η Γαλλία θα δώσει τη μάχη αυτή
με ορμή, αλλά με απόλυτη τάξη. Με τον
τρόπο αυτό 1.500 χρόνια τώρα κερδίσα-
με όλες τις νίκες μας. Ο πρώτος και απα-
ραίτητος όρος είναι να γίνουν σεβαστές
με ακρίβεια οι εντολές που έδωσε η γαλ-
λική κυβέρνηση και οι αναγνωρισμένοι
Γάλλοι ηγέτες. Να, ο ήλιος του μεγαλεί-
ου μας προβάλει και πάλι»…

Η οργή και η μνησικακία τυφλώνουν
τον Ντε Γκώλ. Η 6η Ιουνίου ήταν αναμ-
φίβολα, η λιγότερο όμορφη μέρα όλης
της γεμάτης μεγαλείο υπάρξεώς του.

Το βραδινό γερμανικό ανακοινωθέν
περιορίσθηκε ν’ αναγγείλει ότι ζωηρές
μάχες συνεχίζονταν στην ακτή που είχε
δεχθεί την επίθεση. Ο Χίτλερ όμως είχε
εκφράσει ήδη την αδημονία και την απο-
γοήτευσή του εξαπολύοντας διαταγές επί
διαταγών για να αποκρουσθεί η εισβολή
«bis spätesten heute Nacht» το αργότερο
απόψε τη νύχτα. Αρχίζει να υποψιάζεται
ένοχες λιποψυχίες αλλά και προδοτικές
ακόμη πράξεις… 

Ο Ρόμμελ ο οποίος συμφιλιώθηκε με
τον φον Κλούγκε, πήρε την απόφασή
του. Στις 16 Ιουλίου, συντάσσει μια έκ-
θεση η οποία, αν και απευθύνεται ιεραρ-
χικά προς τον αρχιστράτηγο του δυτικού
μετώπου, έχει στην πραγματικότητα ως
παραλήπτη τον Φύρερ… 

«Ο εχθρός πρόκειται να διασπάσει σε
λίγο το ισχνό μέτωπό μας και να εισδύσει
βαθιά στο εσωτερικό της Γαλλίας. Ο άνι-
σος αγώνας πλησιάζει στο τέλος του».

Στο δακτυλογραφημένο κείμενο, ο
Ρόμμελ προσθέτει ιδιόχειρα: «Θεωρώ
αναγκαίο να σας παρακαλέσω να συνα-
γάγετε τα πολιτικά συμπεράσματα από
την κατάσταση αυτή. Υπογραφή: Στρα-
τάρχης Ρόμμελ». Έπειτα από σκέψη,
έσβησε τη λέξη «πολιτικά», η οποία θα
ερέθιζε τον Χίτλερ. Επίστευσε ότι το κεί-
μενο ήταν αρκετά σαφές. Έλεγε απερί-
φραστα ότι ο πόλεμος είναι χαμένος και
ότι η Γερμανία πρέπει να προχωρήσει,
χωρίς καθυστέρηση, σε διαπραγματεύ-
σεις, τουλάχιστον με τους Δυτικούς.

(βλ. «Ιστορία του Δευτέρου 

Παγκοσμίου Πολέμου, 1942 – 1945», 

(επιλογή) RΑΙΗΜΟΝ ΚΑΡΤΙΕ, τόμ. 2ος).
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Xριστέ! Σέ τοῦτα τ’ ἂπιστα, καταραμένα χρόνια,
πού δέν πιστεύουν τίποτες οὒτ’ ἀγαποῦν κανένα, 
πού φῶς μᾶς ὁδηγεῖ τυφλό καί μᾶς παγώνουν χιόνια,
ἐγώ πιστεύω κι’ ἀγαπῶ ὁλόψυχα Ἐσένα!
Πιστεύω σάν τή μάνα μου, πιστεύω σάν παιδάκι.

πίνω τ’ ἀθάνατο νερό κι’ ἀφίνω τό φαρμάκι.

Δέν εἶμ’ ἐγώ ἀπ’ τούς σοφούς πού βλέπουν τά σκοτάδια,
κι’ ἀπ’ τῆς ὑγείας βγάζουνε φαρμάκι τό χορτάρι,
πὢχουν τόν νοῦ τους ἒρημο καί τήν καρδιά τους ἂδεια
καί τήν ἐλπίδα σβήνουνε στοῦ τάφου τό λιθάρι.
Τήν σκοτεινήν σοφία τους στόν ἃδη τήν ἀφίνω,
τό φῶς κ’ Ἐσέν’ ἀκολουθῶ καί στόν σταυρό σου κλίνω!
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

«Πιστεύω», νά τά φῶτα μου. τό Εὐαγγέλιό μου
διαβάζω μ’ ἂδολη καρδιά κ’ εὑρίσκω τόν Θεό μου.
Καί ποιό σκοτάδι, ποιά νυχτιά αὐτό δέν ἐξορίζει;
Σάν ἣλιος κάθε του ψηφί καί γράμμα μέ φωτίζει.

βλέπω, ἀκούω τόν Θεό σέ κάθε του σελίδα,
καί πιάνω μέ τά χέρια μου, τήν πιάνω τήν ἐλπίδα!
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Ναί. σάν τούς πάππους μου κ’ ἐγώ θά ζήσω, θά πεθάνω
μέ τ’ ὂνειρο τοῦ οὐρανοῦ στούς κόλπους σου ἐπάνω.
Ἂλλοι ἂς ὀνειρεύονται Θεό τόν ἑαυτό τους, 
καί ἂς ἀδειάζουν τήν καρδιά ἀπό τόν θησαυρό τους.
Τῆς περηφάνειας τά φτερά τήν ἲδια τήν γκρεμίζουν.

ὃσοι ἀδειάζουν τήν καρδιά τόν νοῦ τους δέν γεμίζουν!

Ψυχή δέν εἶμαι πού φωτιά τοῦ ἃδου τή γεννάει,
καί μέ τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ κοιμοῦμαι πλάι – πλάι.
Ἡ φύση χέρια μοὒδωσε νά κάνω τόν σταυρό μου, 
κι’ ὂχι φτερά γιά ν’ ἀνεβῶ νά ρίξω τόν Θεό μου.
Δέν ἒχω κῦμα στήν ψυχή καί πάθη φλογοβόλα.
εἶμαι λαός εἰς τήν καρδιά, στό νοῦ, στήν πίστη, σ’ ὃλα!

Ἀχιλ. Παράσχος

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ




