
Τίποτε, ἀγαπητοί μου, δὲν εἶνε τυχαῖο στὸν
κόσμο. Οὔτε μιὰ σταγόνα νεροῦ οὔτε ἕνα

φύλλο ἀπὸ τὰ δέντρα δὲν πέφτει χωρὶς κά-
ποια αἰτία. Κάθε πρᾶγμα ἢ γεγονὸς ἔχει τὴν
αἰτία του. Ὁ νόμος τῆς αἰτιότητος εἶνε παγ -
κόσμιος. Ἡ αἰτία ἐπιφέρει ἀποτέλεσμα, καὶ τὸ
ἀποτέλεσμα προϋποθέτει αἰτία, καὶ τὸ ἀπο-
τέλεσμα γίνεται αἰτία ἑνὸς νέου ἀποτελέσμα -
τος. Δημιουργεῖται ἔτσι μία μακρὰ ἁλυσίδα
ἀπὸ αἰτίες καὶ ἀποτελέσματα, ποὺ ἐλάχιστοι
μόνο κρίκοι της εἶνε ὁρατοί· οἱ ὑπόλοιποι κρύ-
 βονται ὅπως οἱ κρίκοι μιᾶς ἁλυσίδας ποὺ ῥί-
χνεται στὰ βαθειὰ τῆς θαλάσσης.

Οἱ ἄνθρωποι ἐρευνοῦν γιὰ νὰ βροῦν τὰ βα-
θύτερα αἴτια. Ἀξιέπαινη ἡ ἔρευνα τῆς ἐπιστή -
μης. Ἀλλ᾿ ὄχι σπάνια ἡ ἔρευνα γιὰ νὰ βρεθῇ ἡ
αἰτία ἀποτυγχάνει· ὁ νοῦς τῶν ἐπιστημόνων
πλανᾶται, λοξοδρομεῖ, πέφτει σὲ λαβύρινθο
ἀμφιβολιῶν καὶ βγάζει σφαλερὰ συμ περά-
σματα, ποὺ δὲν δίνουν τὴν εἰκόνα τῆς πρα γμα-
 τικῆς αἰτίας τῶν γεγονότων. Πόσοι π.χ. ἀ σθε-
νεῖς δὲν πεθαίνουν κάθε χρόνο ἀπὸ κακὴ διά-
γνωσι; ἡ βαθύτερη αἰτία τῆς ἀσθενείας τους,
παρ᾿ ὅλη τὴν ἔρευνα τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης,
δὲν ἀνακαλύφθηκε· ὡς αἰτία θεωρήθηκε κάτι
ἄλλο, ἄσχετο μὲ τὴν ἀσθένειά τους. Μία κακὴ
ἑρμηνεία γεγονότων γίνεται πηγὴ συμφορῶν.

Ἔτσι λοιπὸν καὶ προκειμένου γιὰ τὴν αἰτία
ποὺ προκάλεσε τὴν πτῶσι τοῦ Βυζαντίου.

* * *
Ἀπὸ ὅσα μαρτυροῦν αὐτόπτες καὶ αὐτήκο -

οι βγαίνει τὸ συμπέρασμα, ὅτι «ἡ ἀπερίγρα-
 πτη ἐκείνη συμφορὰ δὲν ἐπῆλθε μόνη της· ἦ -
ταν ἀποτέλεσμα μιᾶς γενικῆς ἐξαχρειώσεως
τοῦ ἔθνους, ὅτι κυρία αἰτία δὲν ἦταν τόσο ἡ

δύναμι τοῦ κατακτητοῦ ὅσο οἱ ἁμαρτίες ποὺ
πλημμύρισαν τὸν πολιτικό, κοινωνικὸ καὶ ἰδιω-
 τικὸ βίο» (Νικηφόρος Καλογερᾶς μτφρ.). Πράγματι ἡ Πόλις καὶ
μαζί της ἡ Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία ἔπεσε
γιὰ τὶς ἁμαρτίες τῶν κατοίκων της.

Μπορεῖ ὁ μαθητὴς τῆς σχολῆς τοῦ ἱστορι-
κοῦ ὑλισμοῦ (σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία μό νο ὁ
οἰκονομικὸς παράγων εἶνε ἐκεῖνος ποὺ ῥυ θμί-
ζει τὴν ἐξέλιξι τῶν κοινωνιῶν), νὰ μᾶς εἰρω-
 νευ θῇ γιὰ τὴν ἀφελῆ, κατ᾿ αὐτόν, ἑρμηνεία ποὺ
δίνουμε. Ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀποκλείει ἀ -
πὸ τὴν ἱστορία τὴν ὕπαρξι ἠθικοῦ καὶ πνευμα -
τικοῦ παράγοντος καὶ ἀποδίδει τὰ πάντα στὴ
συστολὴ ἢ διαστολὴ τοῦ στομάχου καὶ Θεὸ ἔ -
χει τὴν ὕλη, αὐτὸς μυωπάζει καὶ δὲν μπορεῖ νὰ
δῇ τὰ ἀπώτερα αἴτια καὶ τοὺς παράγοντες ἐ -
κείνους ποὺ ἡ ἐπίδρασί τους στὴν ἐξέλιξι τῶν
ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν εἶνε τεραστία. Πίσω ἀ -
πὸ τὴν ὕλη κρύβεται τὸ πνεῦμα. Πίσω ἀπὸ
τοὺς φυσικοὺς νόμους ὑ πάρχουν οἱ ἠθικοὶ νό-
 μοι, ποὺ ἡ μὲν αὐστηρὴ τήρησί τους ἐπιφέρει
τὴν κοινωνικὴ ἀκμὴ καὶ πρόοδο, ἐνῷ ἡ ἀσύ-
στολη παράβασί τους ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες καὶ
τὸ λαὸ ἐπιφέρει τὴν ἐξασθένησι, τὸν ἐκφυλι-
σμὸ καὶ τὸν ὁλοκληρωτι κὸ ὄλεθρο τῶν ἐθνῶν.

Ἕνα μικρὸ ἔθνος, ποὺ οἱ πολῖτες του ζοῦν
μὲ φόβο Θεοῦ κ᾽ εἶνε πρόθυμοι νὰ ἀκοῦνε
καὶ γρήγοροι καὶ δραστήριοι στὸ νὰ ἐφαρμό-
ζουν τοὺς ἠθικοὺς νόμους του, εἶνε ἀδύνα-
τον νὰ νικηθῇ, ἔστω καὶ ἂν ὁ ἐχθρὸς ποὺ τοῦ
ἐπιτίθεται διαθέτῃ δεκαπλάσιες καὶ εἰκοσα-
πλάσιες δυνάμεις· διότι ἕνας πιστὸς δοῦλος
τοῦ Θεοῦ θὰ καταδιώξῃ χίλιους ἀπίστους καὶ
ἀσεβεῖς (Δευτ. 32,30. Ἰησ. Ναυῆ 23,10). Ἔχει μαζί του σύμμαχο
τὸν Κύριο! Ποιός ἄλλος μεγαλύτερος σύμμα -
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Γιατί ἔπεσε ἡ Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία;
«Ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων» (Ψαλμ. 126,1)
«Μνήσθητι, Κύριε, ὅ,τι ἐγενήθη ἡμῖν· ἐπίβλεψον καὶ ἰδὲ τὸν ὀνειδισμὸν ἡμῶν.
Κληρονομία ἡμῶν μετεστράφη ἀλλοτρίοις, οἱ οἶκοι ἡμῶν ξένοις. Ὀρφανοὶ ἐγε-
νήθημεν… Ἐδιώχθημεν, ἐκοπιάσαμεν, οὐκ ἀνεπαύθημεν… Οἱ πατέρες ἡμῶν
ἥμαρτον, οὐχ ὑπάρχουσιν· ἡμεῖς τὰ ἀνομήματα αὐτῶν ὑπέσχομεν… Ἔπεσεν
ὁ στέφανος ἡμῶν τῆς κεφαλῆς· οὐαὶ δὴ ἡμῖν, ὅτι ἡμάρτομεν» (Θρ. Ἰερ. 5,1-2,5,7,16)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)



χος ὑπάρχει ἀπὸ αὐτόν; Ἀντιθέτως ἕνα μεγά -
λο ἔθνος, ποὺ οἱ πολῖτες του εἶνε καθημερινοὶ
παραβάτες τῶν ἠθικῶν νόμων καὶ φρικτοὶ ὑβρι-
 σταὶ τῆς θείας μεγαλωσύνης τοῦ Δημιουργοῦ
καὶ ζοῦν μιὰ ζωὴ ἁρπαγῆς καὶ ἀκολασίας, τὸ ἔ -
θνος αὐτὸ θὰ καταρρεύσῃ. Τίποτε δὲν θὰ μπο-
 ρέσῃ νὰ τοῦ προσφέρῃ ὁ πιὸ ἰσχυρὸς ἐξοπλι-
σμός, οἱ πλωτοὶ κολοσσοὶ στὴ θάλασσα, τὰ ὑ -
περφρούρια στὸν ἀέρα, τὰ τεχνητὰ τείχη στὴν
ξηρά. Γιὰ ̓ κεῖνον ποὺ φοβᾶται τὸ Θεὸ ὁ ἱστὸς
τῆς ἀράχνης γίνεται φρούριο ἀπόρθητο, ἐνῶ
γιὰ τὸν ἀσεβῆ, τὸν ἀναιδῆ περιφρονητὴ τῶν
ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, θὰ ἔρθῃ στιγμὴ ποὺ καὶ
τὰ χαλύβδινα τείχη ποὺ τὸν προστατεύουν
θὰ γίνουν πιὸ ἀδύναμα κι ἀπὸ ἱστὸ ἀράχνης,
ξερὴ καλαμιὰ ποὺ καίγεται μ᾽ ἕνα σπίρτο. Τί-
ποτε δὲν πρόκειται νὰ σώσῃ τὸν ὑπερήφανο
ἀσεβῆ, τὸν ἀμετανόητο λαό. Ὅπως λέει ὁ Κύ-
ριος μὲ τὸ στόμα τοῦ προφήτου Ὀβδιού, «Ἐὰν
μετεωρισθῇς ὡς ἀετὸς καὶ ἐὰν ἀνὰ μέσον τῶν
ἄστρων θῇς νοσσιάν σου, ἐκεῖθεν κατάξω σε»,
δηλαδή· Ἂν ὑψωθῇς σὰν ἀετὸς κι ἂν στήσῃς
τὴ φωλιά σου ἀνάμεσα στὰ ἄστρα, ἀπὸ ̓ κεῖ θὰ
σὲ κατεβάσω (Ὀβδ. 4).

Ὁ Θεὸς δὲν στέκεται σὰν ἕνας ἀπαθὴς θεα -
τὴς τῆς ἱστορίας τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων.
Εἶνε ὁ δίκαιος Κριτής. Φαίνονται τὰ ἴχνη του
διὰ μέσου τῶν σελίδων τῆς παγκοσμίου ἱστο-
ρίας. Διαβαίνει ἀμείβοντας τὴν ἀρετή, τιμω-
ρώντας τὴν κακία, καὶ ἀπ᾽ τὸ πικρὸ ἡ ἄπειρη
Σοφία του ξέρει νὰ βγάζῃ τὸ γλυκύ· ἀπ᾽ τὴν
κοπριὰ τὰ εὐωδιαστὰ ἄνθη τῆς εἰλικρινοῦς
μετανοίας καὶ ἱερᾶς κατανύξεως, κι ἀπὸ τὴ
δουλεία τοῦ 1453 νὰ βγάζῃ τὸ ἡρωικὸ 1821.

* * *
Κάθε χρόνο, ἀγαπητοί μου, μὲ ἀφορμὴ τὴν

ἐπέτειο τοῦ θλιβεροῦ γεγονότος τῆς ἁλώσε-
ως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἂς μελετοῦμε
σοβαρὰ τὴν ἱστορία καί, βλέποντας ὅτι ἡ κυ-
ρία αἰτία τῆς συμφορᾶς ἐκείνης ἦταν ἡ ἁμαρ-
τία ποὺ ἐπλεόνασε, ἂς ἀντλήσουμε πολύτιμα
διδάγματα. Τὰ παθήματα τῶν προγόνων ἂς γί-
 νουν μαθήματα γιὰ μᾶς. Τὸ ἕνα, ποὺ πρέπει
νὰ ἑλκύσῃ ἀμέριστη τὴν προσοχὴ κλήρου καὶ
λαοῦ, εἶνε τοῦτο· ὅλοι ἐμεῖς ποὺ κατοικοῦ με
τὴ μαρτυρικὴ αὐτὴ γωνιὰ τοῦ κόσμου, «ποὺ
φτάσαμε στὰ τέλη τῶν αἰώνων» (Α΄ Κορ. 10,11), ἂν ἀ -
γαποῦμε τὸν Κύριο, ἂς τηροῦμε τὶς ἐν τολές
του, ἂς «ἀποστυγῶμεν τὸ πονηρόν» ἂς ἀπε-
 χθανώμαστε δηλαδὴ τὸ κακό (῾Ρωμ. 12,9) ὁπουδή-
ποτε κι ἂν τὸ συναντήσουμε· συγκεκριμένα
δηλαδή, νὰ μισοῦμε δυνατὰ τὴ θεομπαιξία, τὴ
σιμωνία, τὴ βλασφημία, τοὺς ὅρκους, τὴ φι λο-
δοξία, τὴν ἁρπαγή, τὴν ἀκολασία, τὴν κακὴ

ἐπιθυμία, τὴ φιλαργυρία, «τὴν πλεονεξίαν, ἥ -
τις ἐστὶν εἰδωλολατρία» (Κολ. 3,5). Αὐτὰ τὰ πάθη ἔ γι-
 ναν οἱ νεκροθάφτες τῆς Βυζαντινῆς αὐτο-
κρατορίας. Αὐτὰ στάθηκαν οἱ ἰσχυρότεροι σύμ-
 μαχοι τοῦ κατακτητοῦ. Χωρὶς τὴ δική τους βο -
ήθεια ποτέ ὁ Μωάμεθ ὁ Β΄ δὲν θὰ ἔμπαινε
στὴν Πόλι, ἡ σημαία τοῦ σταυροῦ θὰ κυμάτι-
ζε στὸν τροῦλλο τῆς Ἁγίας Σοφίας, καὶ δια-
φορετικὴ θὰ ἦταν ἡ ἐξέλιξι τῶν γεγονότων.

* * *
Ἀδελφοὶ Ἕλληνες! Μὲ πόνο ψυχῆς καὶ δά-

κρυα σᾶς προσφωνῶ κατὰ τὴ θλιβερὴ αὐτὴ
ἐπέτειο. Ἂς βάλουμε τὸ χέρι στὴν καρδιὰ κι
ἂς ρωτήσουμε καθένας τὸν ἑαυτό του κι ὁ ἕ -
νας τὸν ἄλλο· Ζῇ μέσα μας ἡ ὀρθὴ πίστι, ἡ ἀν -
υπόκριτη ἀγάπη στὸν Κύριο καὶ τὸν πλησίον;
Ἂν εἶνε μαζί μας ὁ Κύριος, τότε ἡ πατρίδα μας
θὰ εἶνε ἀπόρθητο φρούριο. Ἂν ὅμως πλήθυνε
ἡ ἀνομία, πάγωσε ἡ ἁγνὴ ἀγάπη, νεκρώθηκε
ἡ Ὀρθόδοξος πίστις, ὑψώθηκαν ἀνάμεσά μας
ξένοι βωμοί, νέα εἴδωλα τοῦ ψευτοπολιτισμοῦ,
τότε νέα συμφορά, μεγαλύτερη σὲ βάθος καὶ
ἔκτασι ἀπὸ τὴν ἅλωσι τῆς Κωνσταντινουπό-
λεως, θὰ πέσῃ στὸ ταλαίπωρο ἔθνος μας. Ὁ
«Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται», δὲν ἐμπαίζεται (Γαλ. 6,7).
Εἶνε «πῦρ καταναλίσκον», φωτιὰ ποὺ κατατρώ -
ει (Δευτ. 4,24· 9,3. Ἑβρ. 12,29). Κανένας ἔξυπνος οἰκονομικὸς
συνδυασμός, καμμιά συμμαχία μὲ ξένα κράτη
δὲ θὰ μᾶς σώσῃ, ἂν ἀπιστοῦμε καὶ νεοειδω-
λολατροῦμε καὶ βλασφημοῦμε καπηλικῶς τὰ
θεῖα. Ἱστὸ ἀράχνης ὑφαίνουμε, ἕνα λεπτὸ κα-
λάμι θὰ μᾶς διαλύσῃ.

Ἀδελφοὶ Ἕλληνες! Ἀπὸ μᾶς, ὅσο ὑπάρχει
ἀ κόμη καιρός, ἐξαρτᾶται ἡ ἀποτροπὴ μιᾶς νέ-
ας συμφορᾶς. Ἐμπρός μας σήμερα βρίσκον -
ται «ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος» (βλ. Δευτ. 30,19. Σ. Σειρ. 15,17)· ἡ ζωὴ
μαζὶ μὲ τὸ Χριστό, ὁ θάνατος μακριὰ ἀπὸ τὸ
Χριστό. Ἂς ἐκλέξουμε τὴ Ζωὴ τὴν ἀθάνατη.
Ἂς γευθοῦμε τὴν ἀθάνατη Ζωή, τὸ Χριστό,
κοινωνώντας μαζί του μὲ λόγια, μὲ ἔργα καὶ
μὲ τὰ μυστήρια. Ὁ Χριστὸς νὰ πηγαίνῃ μπρο-
στὰ καὶ νὰ ὁδηγῇ. Ὁ Χριστὸς ἂς βασιλεύσῃ
μέσα στὴν καρδιά μας. Αὐτὸς ἂς ῥυθμίζῃ τὴν
ἀτομική, τὴν οἰκογενειακὴ καὶ τὴν ἐθνική μας
ζωή. Αὐτὸς καὶ μόνο νὰ εἶνε ὁ Θεός μας· τὸ ὄ -
νομά του ἔχουμε ἐπικαλεσθῆ· ἐκτὸς ἀπὸ αὐ -
τὸν δὲν ξέρουμε ἄλλον. Ἂν προσπέσουμε ἐμ -
πρός του μὲ μετάνοια νινευϊτικὴ ζητώντας τὸ
ἄπειρο ἔλεός του, τότε ὑπάρχει ἐλπίδα, ἐλπί-
δα ὄχι ἀπατηλή, ὅτι ἡ πατρίδα μας ἀπ᾽ τὸ σκοτά -
δι θὰ βγῇ σὲ νέο φῶς, θὰ δῇ καλύτερες ἡ μέ-
ρες, καὶ σὰν ὀρθρινὸ ἀστέρι θὰ λάμπῃ πάλι
ἀνάμεσα στοὺς λαοὺς Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως!

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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