
 1   ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ      Κωνσταντῖνος Χολέβας     Πολιτικός Ἐπιστήµων   Κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ Ρώσου Προέδρου Βλαντιµίρ Πούτιν στήν Ἀθήνα διαβάσαµε στόν Ἀθηναϊκό Τύπο(8/12/2001) καί τό ἑξῆς  ἐνδιαφέρον: Στήν Ρωσία τιµᾶται ἰδιαιτέρως ὁ Ἅγιος Δηµήτριος ὁ Θεσσαλονικεύς, πού συγκαταλέγεται µεταξύ τῶν σπουδαιοτέρων Ἁγίων τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας. Αὐτόν λέγεται ὅτι µνηµονεύει καθηµερινῶς ὁ Πατριάρχης Ἀλέξιος! Νά, λοιπόν, πού ὁ Ἅγιος Δηµήτριος µέ τήν χάρη του καί τήν πνευµατική του ἀκτινοβολία ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία µπορεῖ κάλλιστα νά συνδυάζει τήν Οἰκουµενικότητα µέ τήν τοπικότητα. Τόν τιµοῦν Ρῶσοι, Σέρβοι καί ἄλλοι λαοί, ἄρα εἶναι Οἰκουµενικός καί ὑπερεθνικός Ἅγιος. Παραλλήλως, ὅµως, δέν παύει νά εἶναι ὁ πολιοῦχος τῆς Θεσσαλονίκης, ὁ προστάτης τῆς πατρίδος του. Μέ τίς θαυµατουργικές του παρεµβάσεις ἔσωσε πολλές φορές τήν πόλη του ἀπό ἐπιδροµές ἀλλοφύλων κατά τήν διάρκεια τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας (Ρωµανίας). Καί ἀνήµερα στήν γιορτή του, στίς 26 Ὀκτωβρίου 1912, ὁ Ἑλληνικός Στρατός εἰσῆλθε ἐλευθεερωτής στήν Θεσσαλονίκη. Τήν Οἰκουµενική διάσταση τοῦ Ἁγίου τιµοῦµε ψάλλοντες στό Ἀπολυτίκιό του "...Σέ Ὑπέρµαχον ἡ Οἰκουµένη".  Ἀλλά καί τήν πολιουχική -πατριωτική του προσφορά τιµᾶ ὁ Ἅγιος Φιλόθεος Κόκκινος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, σέ εἰδικό κανόνα γιά τόν Μυροβλήτη Ἅγιο: "Ὁ µέγας φρουρός Θεσσαλονίκης, ὡς µέγας Κυρίου ποταµός, τέρπεις λαµπρῶς τή πόλιν σου..."   Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει Οἰκουµενικό χαρακτῆρα καί ἀντιτίθεται σέ κάθε µορφή φυλετισµοῦ καί σωβινισµοῦ. Ὅµως ταυτοχρόνως ἀποδέχεται τήν ἔννοια τοῦ ἔθνους καί τῆς πατρίδος καί σέβεται τόν ὑγιῆ πατριωτισµό. Ὁ µέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν καί ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας ης Ἑλλάδος, ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος ,παρά τήν βαθειά πίστη του ὅτι "ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην" ( Γαλ. 3,28), ὅταν παρίσται ἀνάγκη ἐνώπιον τῶν Ἀρχῶν καί τῶν δικαστηρίων τῆς 



 2 ἐποχῆς του ἐπικαλεῖται τήν ἐθνικότητά του: "Ἐγώ εἰµί ἀνήρ Ἰουδαῖος, γεγεννηµένος ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας.."(Πράξ. 22,3). Διαβάζοντας δέ τήν ὁµιλία του πρός τούς Ἀθηναίους ,ὅπως τήν διασώζει ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (17,24 -26), µαθαίνουµε ὅτι ἡ ὕπαρξη παντός ἔθνους ἀνθρώπων ἐπί γῆς, ἀκόµη καί αὐτή ἡ ὁροθεσία τῆς κατοικίας τοῦ κάθε ἔθνους, εἶναι ἀποτέλεσµα καἰ φανέρωση τῆς δηµιουργικῆς καί προνοητικῆς ἐνεργείας τοῦ Κυρίου.   Μία προσευχή πού βρίσκεται καθηµερινά στά χείλη ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων, ὁ ὕµνος "Τῇ Ὑπερµάχῳ Στρατηγῷ", ἐγράφη µέ ἀφορµή ἕνα "πατριωτικό" γεγονός. Τήν θαυµατουργική ἐπέµβαση τῆς Θεοτόκου γιά τήν σωτηρία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς Ἀβάρους. Εἰς ἀνάµνησιν ἐκείνου τοῦ γεγονότος ἡ Ἐκκλησία µας καθιέρωσε κάθε χρόνο, στήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς , τούς Χαιρετισµούς τῆς Θεοτόκου, µία ἀκολουθία πού κακακακαίίίί αὐτή ἔχει ἀπκτήσει Οἰκουµενική διάσταση, διότι ψάλλεται καί ἀπό ἄλλους Ὀρθοδόξους λαούς . Τήν καλλιέργεια τοῦ ὑγιοῦς πατριωτισµοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκφράζεται µέ ἀγάπη πρός τήν πατρίδα ὡς κοινή µητέρα µας, χωρίς τήν παραµικρή διάθεση ὑπεροψίας ἤ ἐκδικητικότητος πρός ἄλλους λαούς, διακηρύσσει καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ἕνας ἐκ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί µέγας πνευµατοφόρος Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας µας. Γράφει στήν 37η Ἐπιστολή του ὅτι οἱ εὐσεβεῖς ἄνθρωποι πρέπει νά τιµοῦν τήν µητέρα τους , ἀλλά πολύ περισσότερο πρέπειο νά τιµοῦν τήν πατρίδα:"Μητέρα τιµᾶν τῶν ὁσίων. Μήτηρ µέν ἄλλη µέν ἄλλου, κοινή δέ πάντων πατρίς".   Ἡ Ἡ Ἡ Ἡ ΟΟΟΟἰἰἰἰκουµενικκουµενικκουµενικκουµενικόόόότητα κατητα κατητα κατητα καί ἡ ί ἡ ί ἡ ί ἡ τοπικτοπικτοπικτοπικόόόότητα συνυπτητα συνυπτητα συνυπτητα συνυπάάάάρχουν ρχουν ρχουν ρχουν ἁἁἁἁρµονικρµονικρµονικρµονικάάάά στστστστήήήήν ν ν ν ΠαρΠαρΠαρΠαράάάάδοση τδοση τδοση τδοση τῆῆῆῆς ς ς ς ἘἘἘἘκκλησκκλησκκλησκκλησίίίίας µαςας µαςας µαςας µας.Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐργάζεται σήµερα γιά τήν Οἰκουµενική διάδοση τῆς Ἀληθείας τοῦ Εὐαγγελίου, µέ πλήρη ἐπίγνωση τῆς ἐθνικῆς µας ταυτότητος καί προµαχοῦσα, ὅπως πάντοτε, τῶν δικαίων τοῦ Γένους. .....................................................................................................................................  
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