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   ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΠΕΤΕΙΟΙ ΤΟΥ 2004 
 
     Κωνσταντῖνος Χολέβας 
     Πολιτικός Ἐπιστήµων 
 
 Τό 2004, πού ὅλοι εὐχόµαστε νά εἶναι εὐλογηµένο καί εἰρηνικό, δέν εἶναι 
µόνον ἡ χρονιά τῶν Ὀλυµπιακῶν Ἀγώνων γιά τήν χώρα µας. Εἶναι καί ἡ χρονιά 
κατά τήν ὁποία ὁ Ὀρθόδοξος Ἑλληνισµός καλεῖται νά τιµήσει τρεῖς ἱστορικές 
ἐπετείους. Συγκεκριµένα συµπληρώνονται ἐφέτος τά 800 χρόνια ἀπό τήν ∆' 
Σταυροφορία καί τήν Α' Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τά 550 χρόνια ἀπό 
τήν ἵδρυση τῆς Πατριαρχικῆς Ἀκαδηµίας στήν Κωνσταντινούπολη καί τά 100 
χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ Παύλου Μελᾶ καί ἀπό τήν τελική φάση τοῦ 
Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος. Οἱ ἐπέτειοι µᾶς βοηθοῦν νά θυµόµαστε, νά διδασκόµαστε, 
νά τιµοῦµε τούς ἀγωνισθέντες ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος. Ἄλλωστε ἡ λέξη 
ἀλήθεια προέρχεται ἀπό τό ἀ- στερητικό καί ἀπό τήν λέξη "λήθη". Ἀλήθεια 
σηµαίνει νά µή λησµονοῦµε , νά γνωρίζουµε τήν Ἱστορία µας. Καί σήµερα µᾶς 
χρειάζεται ἡ ἱστορική γνώση, ὄχι γιά νά καλλιεργοῦµε τήν στεῖρα 
παρελθοντολογία, ἀλλά γιά νά προχωροῦµε µέ ἐπιτυχία στόν δύσκολο σύγχρονο 
κόσµο ἐφοδιασµένοι ἀπό τήν αὐτοπεποίθηση, ἀλλά καί ἀπό τήν αὐτοκριτική 
πού µᾶς προσφέρει ἡ ἱστορική γνώση. 
 
 1) Ἡ ∆' Σταυροφορία κορυφώνεται στήν 13η Ἀπριλίου 1204, ἀποφράδα 
ἡµέρα γιά τούς Ρωµηούς τῆς λεγοµένης Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, µέ τήν 
κατάληψη καί καταστροφή τῆς Βασιλεύουσας ἀπό τούς κατ' ὄνοµα 
"Χριστιανούς" µαχητές πού προήρχοντο ἀπό διάφορες περιοχές τῆς ∆υτικῆς 
Εὐρώπης. Οἱ Σταυροφορίες εἶχαν ἀρχίσει στά τέλη τοῦ 11ου αἰῶνος µέ ἀρχικό 
στόχο τήν ἀπελευθέρωση τῶν Ἁγίων Τόπων ἀπό τήν ἀραβική µουσουλµανική 
κατάκτηση. Συντόµως ἐξελίχθηκαν σέ ληστρικές καί καταστροφικές ἐπιδροµές 
φιλοδόξων ἡγεµόνων τῆς Φραγκικῆς Εὐρώπης καί πεινασµένων ὄχλων, 
ἀµαυρώνοντας τόν ὑποτιθέµενο ἱερό σκοπό τους. Ἡ ∆' Σταυροφορία ξεκίνησε 
τό 1199 ὑπό τήν εὐλογία τοῦ Πάπα Ἱννοκεντίου Γ'  σέ µία ἐποχή , κατά τήν 
ὁποία εἶχαν ἐξαφθεῖ τά θρησκευτικά πάθη λόγῳ τοῦ Σχίσµατος τοῦ 1054 καί 
πολλοί θρησκευτικοί καί πολιτικοί ἡγέτες στήν ∆υτική Εὐρώπη ἔτρεφαν φανερή 
ἀντιπάθεια πρός τήν δόξα καί τήν ἀκτινοβολία τοῦ Ὀρθοδόξου Βυζαντινοῦ 
Κράτους, τῆς Ρωµανίας. Μέ χρηµατοδότηση τοῦ ∆όγη τῆς Βενετίας ∆άνδολου 
καί ὑπό τήν ἀρχηγία τοῦ Βονιφάτιου τοῦ Μοµφερρατικοῦ οἱ Σταυροφόροι 
γρήγορα παρεξέκλιναν τῆς πορείας τους καί ἀντί γιά τήν Ἱερουσαλήµ βρέθηκαν 
νά µάχονται στά Βαλκανικά ἐδάφη. Ἐκεῖ συναντήθηκαν µέ τόν Βυζαντινό 
πρίγκηπα Ἀλέξιο, υἱό τοῦ ἐκθρονισθέντος Αὐτοκράτορος Ἰσαακίου Β' Ἀγγέλου. 
Αὐτός τούς πρότεινε νά ἐπιτεθοῦν στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά τόν 
ἐπαναφέρουν στόν θρόνο. Ὁ θρησκευτικός φανατισµός καί τά ἐπεκτατικά 
σχέδια τῶν Σταυροφόρων καί τοῦ Βενετοῦ ∆όγη ταυτίσθηκαν µέ τήν προδοτική 
µωροφιλοδοξία τοῦ Βυζαντινοῦ ἄρχοντα. Ἔτσι τά στίφη τῶν Σταυροφόρων 
βρέθηκαν νά πολιορκοῦν τήν Κωνσταντινούπολη σέ µία ἐποχή ἐσωτερικῶν 
διχασµῶν καί ἐρίδων. Τό ἀποτέλεσµα ἦταν ἠ πρώτη Ἅλωση τῆς Πόλης. Στίς 12 
πρός 13 Ἀπριλίου 1204 οἱ εἰσβολεῖς πέρασαν καί τήν τελευταία γραµµή ἀµύνης. 
Τραγική λεπτοµέρεια: ἡ πρώτη γαλέρα πού εἰσῆλθε στόν λιµένα τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως ἔφερε τό ὄνοµα "Πελεγκρίνο", δηλ. προσκυνητής, καί εἶχε 
ὡς ἐπικεφαλῆς δύο Λατίνους ἐπισκόπους. 
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 Ἡ καταστροφή πού ἐπηκολούθησε ἦταν τροµακτική καἰ καταγράφεται 
ὡς µία ἀπό τίς µελανότερες σελίδες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κόσµου. Τήν καταγράφουν 
Βυζαντινοί καί ∆υτικοί ἱστορικοί καί τήν ἀποτιµοῦν σήµερα µεγάλα ὀνόµατα 
τῆς εὐρωπαϊκῆς ἱστοριογραφίας, ὅπως ὁ Στῆβεν Ράνσιµαν. Οἱ Σταυροφόροι δέν 
σεβάσθηκαν τά ὅσια καί τά ἱερά τῆς Ὀρθοδοξίας καί βεβήλωσαν ἀκόµη καί 
αὐτή τήν Ἁγία Τράπεζα τῆς Ἁγιά-Σοφιᾶς. Ἡ Αὐτοκρατορία ὀλόκληρη 
διαµελίσθηκε µεταξύ τῶν Φράγκων ἡγεµόνων καί δηµιουργήθηκαν Λατινικά 
βασίλεια, πριγκηπάτα καί δουκάτα. Ἡ Πόλη ἀνακατελήφθη ἀπό τόν Βυζαντινό 
Μιχαήλ Παλαιολόγο καί ἐπέζησε µέχρι τήν Β' Ἄλωση τοῦ 1453. Τό πλῆγµα , 
ὅµως, ἦταν καταλυτικό. Μετά τήν Ἅλωση τοῦ 1204 ἡ Κωνσταντινούπολη ἔχασε 
τά περισσότερα ἐδάφη της καί τήν στρατιωτική καί οἰκονοµική της ἰκµάδα. Οἱ 
Ὀθωµανοί Τοῦρκοι µετά ἀπό δύο αἰῶνες βρῆκαν ἕνα κεφάλι δίχως σῶµα καί 
ἀποτελείωσαν τό ἔργο τῶν Σταυροφόρων. 
 
 2) Ἡ Πατριαρχική Ἀκαδηµία, ἡ σηµερινή Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή, 
ἱδρύθηκε τό 1454, ἕνα χρόνο µετά τήν Ἅλωση τῆς Πόλης ἀπό τούς Τούρκους. 
Κατά τήν παράδοση ὡς ἱδρυτής της φέρεται ὁ Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος 
κατά τήν πρώτη Πατριαρχεία του. Ἡ Σχολή δέν πρόλαβε νά λειτουργήσει ἐπί 
πολλά ἔτη, διότι οἱ Ὀθωµανοί ἐδίωκαν τήν ἑλληνική Παιδεία ἰδίως κατά τά 
πρῶτα διακόσια ἔτη τῆς Τουρκοκρατίας. Πάλι κατά τήν παράδοση ἕνας ἐκ τῶν 
διδασκάλων τῆς Σχολῆς στό µικρό διάστηµα τῆς ἀρχικῆς λειτουργίας της ὑπῆρξε 
καί ὁ ἐπιφανής Κρητικός λόγιος τοῦ ΙΕ' αἰῶνος Μιχαήλ Ἀποστόλης. Ἡ 
Πατριαρχική Ἀκαδηµία, ἀπόδειξη τοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν 
Παιδεία τοῦ Γένους, ἐπανσυνεστήθη τό 1797 ἀπό τόν Ἅγιο Ἐθνοµάρτυρα 
Πατριάρχη Γρηγόριο Ε' κατά τήν διάρκεια τῆς πρώτης Πατριαρχείας του. 
Ἀπετέλεσε κέντρο θρησκευτικῆς καί ἐθνικῆς ἀφυπνίσεως γιά τόν Ἑλληνισµό τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν ἄλλων περιοχῶν. Σήµερα λειτουργεῖ ὡς Μεγάλη 
τοῦ Γένους Σχολή ὑπό τούς περιορισµούς τῆς τουρκικῆς νοµοθεσίας καί 
ἐκπαιδεύει τά λίγα ἐναποµείναντα Ἑλληνόπουλα τῆς Πόλης. 
 
 3) Ἡ τελευταία φάση τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος ἀρχίζει συµβολικά στίς 
13/10/1904 µέ τόν ἡρωικό θάνατο τοῦ Παύλου Μελᾶ στήν Στάτιστα (σήµερα 
Μελᾶς νοµοῦ Καστοριᾶς) καί ὁλοκληρώνεται τυπικά τό 1908 µέ τήν ψήφιση τοῦ 
νέου Ὀθωµανικοῦ Συντάγµατος καί οὐσιαστικά µέ τούς ἀπελευθερωτικούς 
πολέµους τοῦ 1912-13. Ἡ προσπάθεια τῶν Μακεδόνων νά ἐνταχθοῦν στό 
ἐλεύθερο Ἑλληνικό Κράτος ἄρχισε τό 1822 µέ τήν ἀτυχῆ ἐξέγερση στή 
Μακεδονία, συνεχίσθηκε τό 1854 µέ ἀφορµή τόν Κριµαϊκό Πόλεµο, ἔλαβε 
µεγάλες διαστάσεις τό 1878 µέ τήν ἐξέγερση στό Λιτόχωρο καί στήν περιοχή 
Κοζάνης -Μπουρίνου καί συνεχίσθηκε µέχρι καί τήν τελική ἐξόρµηση τοῦ 1904-
1908. Οἱ γηγενεῖς Μακεδόνες, ἄλλοι ἑλληνόφωνοι, ἄλλοι σλαβόφωνοι καί ἄλλοι 
βλαχόφωνοι, ἐπεδείκνυαν στή µεγάλη τους πλειοψηφία ἐντυπωσιακή 
προσήλωση πρός τήν Ὀρθοδοξία, τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο καί πρός τήν 
Ἑλληνική Ἰδέα. Στά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος ὁ ἀγώνας τους ἔγινε διµέτωπος. ∆έν 
τους καταπίεζε µόνον ἡ τουρκική κατοχή , ἀλλά καί ἡ δράση τῶν Βουλγάρων 
κοµιτατζήδων. Ἡ Βουλγαρική Ἐξαρχία, ἀποσχισθεῖσα τό 1870 ἀπό τό 
Πατριαρχεῖο, ἀπέβλεπε στήν ἐκκλησιαστική καί ἐθνική ἀφοµοίωση τῶν 
Χριστιανῶν τῆς Μακεδονίας. Γιά νά "πεισθοῦν" οἱ µακεδονικοί πληθυσµοί νά 
προσχωρήσουν ἐκκλησιαστικά καί ἐθνικά στόν Βουλγαρισµό ὀργανώθηκαν οἱ 
ἔνοπλες ὁµάδες τοῦ βουλγαρικοῦ Κοµιτάτου, οἱ διαβόητοι κοιµτατζῆδες. Μέ τό 
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ὅπλο, µέ τήν βία καί µέ ἄφθονο χρῆµα ἐπιχειροῦσαν νά µεταστρέψουν τά 
ἑλληνικά χωριά σέ βουλγαρόφρονα. Στόχος τους νά διαδεχθοῦν οἱ Βούλγαροι 
καί ὄχι οἱ Ἕλληνες τούς Ὀθωµανούς στήν ἱστορική Μακεδονία. 
 Μέχρι τό 1904 τήν ἀγωνία τῶν ἐντοπίων Μακεδόνων ἀγωνιστῶν 
συµµερίζονταν ἐλάχιστοι ἀπό τούς ἁρµοδίους τῶν Ἀθηνῶν. Σ' αὐτούς 
συγκαταλέγονταν ὁ διπλωµάτης Ἴων ∆ραγούµης καί ὁ γαµβρός του 
Ἀνθυπολοχαγός Παῦλος Μελᾶς. Ἄρχισε ἐπί τέλους ἡ ἀποστολή ἀξιωµατικῶν καί 
ἐθελοντῶν ἀπό τήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα πρός τήν Μακεδονία.Ἡ συνεργασία τῶν 
ἐντοπίων Μακεδονοµάχων µέ τούς ἐκπροσώπους τῆς Ἐλεύθερης Ἑλλάδος καί ἡ 
σθεναρή στάση τῆς Ἐθναρχούσης Ἐκκλησίας ἔσωσαν τόν Μακεδονικό 
Ἑλληνισµό.  
 Ἡ ἀνάµνηση τῶν τραγικῶν συνεπειῶν τῆς ∆' Σταυροφορίας γιά τόν 
Ὀρθόδοξο Ἑλληνισµό εἶναι χρήσιµη σήµερα ὄχι γιά νά ἀναβιώσουµε κατά 
τρόπο ἀναχρονιστικό τούς φανατισµούς τοῦ παρελθόντος, ἀλλά γιά νά 
ἐκτιµήσουµε καλύτερα τήν πολιτιστική µας ταυτότητα καί τήν ἑλληνορθόδοξη 
ἰδιοπροσωπία µας ἐν ὄψει καί τοῦ δυναµικοῦ ρόλου πού καλούµεθα νά 
διαδραµατίσουµε στήν Ἑνωµένη -µέ τά προβλήµατα καί τίς ἀντιθέσεις της -
Εὐρώπη. Καί γιά νά διακηρύξουµε µέ τρόπο δηµιουργικό ὅτι ἔχουµε διάθεση 
συνεργασίας µέ τούς ἄλλους λαούς τῆς Εὐρώπης χωρίς νά ἀπεµπολήσουµε τήν 
ἱστορική µας συνείδηση. Κυρίως δέ γιά νά διεκδικήσουµε τήν θέση πού ἀξίζει 
στήν ἑλληνορθόδοξη κληρονοµιά µας µέσα στό εὐρωπαϊκό γίγνεσθαι. Μιά θέση , 
τήν ὁποία ὁρισµένοι στήν Εὐρώπη δέν ἔχουν πλήρως συνειδητοποιήσει, ἴσως καί 
µέ δική µας εὐθύνη. Παράδειγµα τό  λεγόµενο "Μουσεῖο τῆς  Εὐρώπης", τό ὁποῖο 
ἀποκλείει τήν ἑλληνική Ἀρχαιότητα καί τό Ὀρθόδοξο Βυζάντιο-Ρωµανία , 
γεγονός πού ἀποτελεῖ οὐσιαστικά µία δικαίωση τῶν Στυαυροφόρων τοῦ 1204!  
Ἡ ἀνάµνηση τῆς ἱδρύσεως τῆς Πατριαρχικῆς Ἀκαδηµίας µᾶς βοηθεῖ νά 
ἐκτιµήσουµε τή µεγάλη συνεισφορά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν διάσωση 
καί διάδοση τῆς Παιδείας, τῆς Γλώσσας καί τοῦ ὑγιοῦς πατριωτισµοῦ τῶν 
Ἑλλήνων. Ἡ δέ ἀπόδοση τῆς ὀφειλοµένης τιµῆς στούς Μακεδονοµάχους, 
ἐντοπίους καί νοτιοελλαδίτες, κληρικούς καί λαϊκούς, χωρικούς καί δασκάλους, 
θά µᾶς καθοδηγήσει σέ µία λεπτοµερέστερη ἰχνηλάτηση τῶν σηµερινῶν 
προβληµάτων πού προκαλοῦνται ἀπό τήν παραχάραξη τῆς Ἱστορίας ἐκ µέρους 
ὁρισµένων Βαλκανίων γειτόνων. Σήµερα ἡ Ἱστορία εἶναι πολύ πιό ἐπίκαιρη ἀπ' 
ὅσο νοµίζουµε.... 
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