
626μ.Χ.. Ἡ Κωνσταντινούπολις, ἀγαπη-
τοί μου, ἡ πρωτεύουσα τῆς Βυζαντι -

νῆς αὐτοκρατορίας, δοκιμαζόταν σκληρά.
Ζοῦ σε μία ἀπὸ τὶς πιὸ δύσκολες στιγμὲς τῆς
ἱ στορίας της.

Ὁ Ἡράκλειος, ὁ γενναῖος αὐτοκράτορας
(575-641 μ.Χ.), ἔλειπε μακριὰ ἀπὸ τὴν ἕδρα του. Μὲ
ὅ  λο τὸ στρατό του βρισκόταν σὲ ἐκστρατεία
πρὸς τὰ ἀνατολικὰ σύνορα τῆς αὐτοκρατορί -
ας. Ἀγωνιζόταν ἐκεῖ νὰ συντρίψῃ τὸν Χοσρόη
τὸν Β΄ (590-628 μ.Χ.), τὸν ἀγέρωχο ἐ  κεῖνο βασιλιᾶ
τῆς Περσίας, ποὺ εἶχε ἐπιτεθῆ κατὰ τῶν Βυ-
ζαν τινῶν καὶ εἶχε ἁρπάξει ἀπὸ τὰ Ἰεροσόλυ-
μα τὸν τίμιο σταυρό, τὸ ἱερώτερο καὶ πολυτι-
 μότερο κειμήλιο τῶν ὀρθοδόξων Χριστι ανῶν.
Τὸ πλῆγμα κατὰ τοῦ θρησκευτικοῦ αἰ σθήμα-
τος τῆς χριστιανικῆς αὐτοκρατορίας ἦ ταν βα -
ρὺ καὶ ἡ πρόκλησις στὴν συνείδησι ὅ λων τῶν
ὑπηκόων ἦταν μεγάλη. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ πόλεμος
αὐ τὸς ποὺ ἀνέλαβε ὁ Ἡράκλειος, μὲ σκοπὸ
νὰ ἀνακτήσῃ καὶ νὰ ἐ παναφέρῃ στὰ Ἰεροσό-
λυμα τὸν τίμιο σταυρό, ἦταν ἱερός. Οἱ πρόγο -
νοί μας, ὅταν ἀνελάμβαναν πολεμικὲς ἐπιχει -
ρήσεις, δὲν τὸ ἔκαναν ἀπὸ κατακτητικὴ μανία
καὶ «γιὰ τὰ πετρέλαια» ὅπως ἀκοῦμε σήμερα·
εἶχαν ἱεροὺς σκοποὺς καὶ ὑψηλοὺς στόχους,
καὶ γι᾽ αὐτὸ εἶ χαν τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. 

Ὁ Χοσρόης, ἀντιθέτως, εἶχε ἄλλα κίνητρα.
Οἱ Πέρσες εἶχαν ἀπὸ αἰώνων βλέψεις κατα-
κτητικές· ἐπωφθαλμιοῦσαν τὰ ἀγαθὰ ἄλλων,
ζήλευαν τὸ μεγαλεῖο τῶν Ἑλλήνων καί, ὅπως
γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν ἱστορία, εἶχαν ἐπιχειρή-
σει, ἤδη ἀπὸ τὸν 5ο π.Χ. αἰῶνα, νὰ κατακτή-
σουν τὴν Ἑλλάδα μὲ βασιλιᾶ τότε τὸν Ξέρξη
(485-465 π.Χ.), ὁ ὁποῖος νικήθηκε στὴν περίφημη ναυ-
 μαχία τῆς Σαλαμῖνος τὸ 480 π.Χ. ἀπὸ τὸν Θε-
μιστοκλῆ. Ὁ Χοσρόης λοιπὸν τώρα, μετὰ ἀπὸ
12 αἰῶ νες, ἦρθε –σὰν διάδοχος τοῦ Ξέρξη ὡς
πρὸς τὸ μῖσος κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ– νὰ λα-

φυραγωγήσῃ ὅ,τι πολύτιμο ἔβρισκε καὶ ἔτσι
ἐσύλησε τὸν τίμιο σταυρό· ὄχι βέβαια ἀπὸ πί-
στι καὶ εὐλάβεια, ἀλλὰ ἀπὸ κακία καὶ μῖσος.
Καυχόταν ὅτι δὲν θὰ καταθέσῃ τὰ ὅπλα παρὰ
μόνο ὅταν καὶ ὁ τελευταῖος Χριστιανὸς θ᾽ ἀρ -
νηθῇ τὸν Ἐσταυρωμένο.

Ἀλλ᾿ ἐνῷ ὁ στρατὸς τοῦ Ἡρακλείου πολε-
μοῦσε καὶ νικοῦ σε τὴν ἀντίχριστη δύναμι τοῦ
Χοσρόη, ὁ Πέρσης βασιλιᾶς ἔρχεται σὲ ἐπι-
κοινωνία καὶ κλείνει συμμαχία μὲ τοὺς Ἀβά-
ρους, ἕναν ἄλλο ἐχθρὸ τοῦ Βυζαντίου, καὶ
τοὺς ὑποκινεῖ νὰ ἐπιτεθοῦν κατὰ τῆς Κων-
σταντινουπόλεως. Οἱ Ἄ βαροι ἦταν ἕνας βαρ-
βαρικὸς λαὸς τῆς Ἀσίας ποὺ ἔκανε ἐπιδρο -
μὲς στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη καὶ τώρα θὰ στρε-
φόταν κατὰ τοῦ Βυζαντίου μὲ τὴν ὑποκίνησι
τῶν Περσῶν. Πράγματι οἱ στρατιὲς τῶν Ἀβά-
ρων προχωροῦν, καὶ νά σὲ λίγο ἡ Πόλις βρί-
σκεται πολιορκημένη καὶ ἀπὸ ξηρᾶς καὶ ἀπὸ
θαλάσσης.

Φαντάζεται κανεὶς τί κατάστασι ἐπικρατοῦ -
σε τώρα μέσα στὴν Βασιλεύουσα! Καθὼς ὁ
στρα τὸς ἔλειπε τόσο μακριά, ἡ φρουρὰ τῆς
πό λεως ἦταν πολὺ μικρὴ καὶ ἀδύναμη ν᾽ ἀντι-
μετωπίσῃ τὸ πλῆθος τῶν βαρβάρων, ποὺ ἐπι-
χειροῦσαν ν᾽ ἀναρριχηθοῦν στὰ τείχη καὶ νὰ
ἁλώσουν τὴν Πόλι. Ἐξ ἄλ λου ἡ στενὴ πολιορ -
κία ἀπέκλειε κάθε δυνατότητα ἀνεφοδιασμοῦ
καὶ τὰ τρόφιμα καὶ ἄλλα ἀπαραίτητα ἐφόδια
εἶχαν ἐκλείψει. Οἱ κάτοικοι, βλέποντας ἀπὸ
παντοῦ τὴν μυρμηγκιὰ τῶν ἐχθρῶν καὶ μὴ ἔ -
χοντας ἀπὸ πουθενὰ ἐλπίδα γιὰ ἀνθρώπινη
βοήθεια, ἄρχισαν νὰ δειλιάζουν. Τὸ ἠθικό τους
κατέπιπτε. Ποιός μποροῦσε νὰ τοὺς σώσῃ;

Ἡ στιγμὴ ἐκείνη ἦταν κρίσιμη ὄχι μόνο γιὰ
τὴν τύχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλὰ καὶ
γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὸν πολιτισμὸ ὅλης τῆς ἀν -
θρωπότητος. Ἡ Κωνσταντινούπολις ἀποτε-
λοῦσε φράγμα κατὰ τῆς βαρβαρότητος· ἂν
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αὐτὴ ἔπεφτε, ποιός μποροῦσε νὰ προβλέψῃ
ποιά θὰ ἦταν ἡ τύχη τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ ὑ -
πολοίπου κόσμου;

Τὴν δύσκολη ἐκείνη ὥρα ἡ χριστιανικὴ πί-
στις θαυματούργησε.

Ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ἀμυνομένων μέσα στὴν
Πόλι εἶχε μείνει ὁ πατριάρχης Σέργιος. Μαζὶ
μὲ τὸν ἱερὸ κλῆρο λιτανεύει τὴν εἰκόνα τῆς
Παναγίας καὶ προτρέπει τοὺς κατοίκους σὲ ἀν -
τίστασι. Ἀναπτερώνει τὰ αἰσθήματα, ἐγ καρ  -
διώνει τοὺς ὀλιγόψυχους, ἐξοπλίζει ψυχικὰ
τὸ λαό, καὶ ἡ φρουρὰ τῆς πόλεως πάνω στὰ
τείχη ἀμύνεται. Καὶ ἐνῷ τὰ χέρια τῶν γενναί-
ων ὑπερασπιστῶν τῆς πόλεως κρατοῦσαν τὰ
ὅπλα, οἱ καρδιὲς ὅλων προσεύχονταν καὶ πε-
ρίμεναν τὴ βοήθεια τῆς Παναγίας, τὴν προ-
στασία τοῦ Θεοῦ.

Καὶ ἡ βοήθεια ἦρθε, τὸ θαῦμα ἔγινε. Στὴ
θάλασσα τοῦ Βοσπόρου, ὅπως περιγράφουν
ἱ στορικοὶ τῆς ἐποχῆς, ξεσηκώνεται πρωτοφα -
νὴς καταιγίδα. Τεράστια κύματα χτυποῦν τὰ
μονόξυλα τοῦ ἐχθρικοῦ στόλου· ἡ θάλασσα
ἀ γριεύει ὁλοένα καὶ πιὸ πολύ, μαίνεται καὶ κα-
 ταπίνει κατὰ χιλιάδες τὰ πλοιάρια τῶν ἐχθρῶν.
Ὅσοι ἀπ᾽ αὐτοὺς διέφυγαν τὸν πνιγμὸ λύνουν
τὴν πολιορκία καὶ φεύγουν. Ἡ Παναγία ἔκανε
τὸ θαῦμά της· ἀνέλπιστα βύθισε τὸν στόλο
καὶ ἐλευθέρωσε τὴν Πόλι.

Μετὰ ἀπὸ τὴ θαυμαστὴ αὐτὴ σωτηρία οἱ Βυ-
 ζαντινοὶ μαζεύτηκαν τὴ νύχτα ὅλοι μαζὶ στὸ
ναὸ καὶ ὕ μνησαν ὄρθιοι τὴν Παναγία. Σὲ ὅλη
τὴν πόλι ἀκουγόταν ὁ θούριος «Τῇ ὑπερμάχῳ
Στρατη γῷ τὰ νικητήρια…». Ἔτσι ἡ ὑπεραγία
Θεοτόκος ἀνακηρύχθηκε ἡ Ἀρχιστράτηγος
τοῦ γένους μας.

* * *
Πέρασαν ἀπὸ τότε πάνω ἀπὸ 13 αἰῶνες.

Καὶ ἐνῷ στὸ διάστημα αὐτὸ ὁ λαός μας ἔμα-
θε καὶ ξέμαθε χιλιάδες τραγούδια σχετικὰ μὲ
διάφορα γεγονότα τῆς κοσμικῆς ζωῆς του, ἐν
τούτοις ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος δὲν ξεχάστηκε.
Καὶ στὴν Πόλι καὶ στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν Κύπρο
καὶ στὸ ὄρος Σινά, καὶ παντοῦ ὅπου ὑπάρχει
ἐκκλησία ἑλληνική, κάθε Παρασκευὴ τῆς με-
γάλης Τεσσαρακοστῆς οἱ Χριστιανοὶ Ἕλλη-
νες ψάλλουν τὸν θεσπέσιο αὐτὸν ὕμνο καὶ ἐκ -
φράζουν τὴ βαθειὰ εὐγνωμοσύνη τους στὴν
Παναγία, τὴν Ἀρχιστράτηγό μας.

Καί, δόξα τῷ Θεῷ, στὴν ψυχὴ τῆς Ἑλλάδος
ζῇ ἡ πίστι αὐτή. Γιατὶ ὄχι μόνο τῷ καιρῷ ἐ κεί -
νῳ, τῷ 626 μ.Χ., ἀλλὰ καὶ στὶς μέρες μας ὁ
χριστι ανικὸς λαὸς τῆς Ἑλλάδος θαυματούρ-
γησε μὲ τὴ βαθειὰ πίστι στὸ Θεό.

Τὴν 28η Ὀκτωβρίου 1940 ἕνας νεώτερος

Χοσρόης, ὄχι πλέον ἀπ᾽ τὴν Ἀνατολὴ ἀλλ᾿ ἀ -
πὸ τὴ Δύσι, ὥρμησε μὲ μῖσος ἄσπονδο κατὰ
τῆς Ἑλλάδος, μὲ ἀπόφασι νὰ τὴν ἐξαλείψῃ γιὰ
πάντα ἀπὸ τὸ χάρτη. Μὰ οἱ Ἕλληνες δὲν πτο -
ήθηκαν. Μὲ τὴν πίστι ὅτι ἡ Παναγία εἶνε μαζί
τους κι ὅτι θὰ τιμωρήσῃ τὸν ἀσεβῆ, ποὺ ἐμία-
νε τὴν ἑορτή της, ἡ Ἑλλάδα ἀμύνθηκε. Κάθε
στρατιώτης εἶχε στὸ στῆθος του τὴν εἰκόνα
τῆς Παναγίας. Πολλοὶ ἀξωματικοὶ καὶ στρατι -
ῶτες τὴν εἶδαν –δὲν εἶνε ψέμα, εἶνε ἀλήθεια–
νὰ περπατάῃ πάνω στὰ χιονισμένα βουνὰ τῆς
Ἀλβανίας καὶ νὰ δίνῃ στὸ στρατό μας νίκες, ποὺ
ἔκαναν τὸν κόσμο νὰ ἀπορῇ, νὰ θαυμάζῃ καὶ
νὰ λέῃ· Τί εἶνε ἐπὶ τέλους αὐτοὶ οἱ Ἕλληνες!

Γι᾽ αὐτὸ καὶ κατὰ τὴν ἐθνική μας ἑορτὴ τῆς
25ης Μαρτίου 1945, τὸ πρῶτο ἔτος τῆς ἀπε-
λευ θερώσεώς μας ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς κα-
τακτητάς, ὅ λος ὁ λαὸς τῶν Ἀθηνῶν καὶ τοῦ
Πειραιῶς ὑ πο δέχθηκε μὲ βαθειὰ κατάνυξι τὴν
εἰκόνα τῆς Μεγαλόχαρης τῆς Τήνου ψάλλον -
τας τὸ «Τῇ ὑ περμάχῳ Στρατηγῷ…». Ἡ Ἑλλά-
δα ἤθελε ἔτσι νὰ ἐκφράσῃ τὴν ἀπόφασί της,
ἡ νέα ζωὴ τοῦ ἔθνους νὰ θεμελιωθῇ ἐπάνω
στὴν χριστιανική μας πίστι.

Ναί. Μὲ τὴν πίστι της στὸ Χριστὸ ἔζησε ἡ
Ἑλλάδα καὶ θαυματούργησε στὸ παρελθόν.
Μὲ τὴν πίστι αὐτὴ θὰ ζήσουμε. Χωρὶς αὐτὴν θὰ
καταπέσουμε, ἔστω καὶ ἂν ἀποκτήσουμε στρα-
 τοὺς καὶ στόλους, ἔστω καὶ ἂν τὰ ἔχουμε ὅλα
διωργανωμένα. Χωρὶς τὴν πίστι θὰ εἴ μαστε σὰν
ἕνα σῶμα χωρὶς νεῦρα, χωρὶς ψυχή. Ψυχὴ
τῆς Ἑλλάδος μας πρέπει νὰ γίνῃ ὁ Χριστός, ἡ
πίστι σ᾽ αὐτόν, ἡ ὁποία πρέπει νὰ ἐκδηλώνε-
ται στὴν καθημερινή μας ζωή. Ἂς ἀ κούσουμε
ὅλοι τί γράφει ἐπάνω στὸ ζήτημα αὐτὸ ὁ ἐθνι-
κός μας ἱστορικὸς Κ. Παπαρρηγόπουλος·

«Ποτέ κάποιο ἔθνος δὲν εὐτύχησε καὶ δὲν
μεγαλούργησε σ᾽ αὐτὸ τὸν κόσμο χωρὶς ἰ σχυ -
ρὰ ἠθικὰ ἐλατήρια. Καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ ἐλατήρια
αὐτά, καὶ τὸ ἰσχυρότερο ἀπ᾽ ὅλα, εἶνε ἡ Θρη-
σκεία. Ὅλοι οἱ ἄλλοι ἠθικοὶ μοχλοὶ τῶν ἐ θνῶν
(φιλοπατρία, φιλοτιμία, φιλοδοξία, παιδεία, ἰ -
σονομία, καὶ ὅποιος ἄλλος), ἑνωμένοι μαζί,
δὲν θὰ μπορέσουν ν᾿ ἀναπληρώσουν τὴν ἔλ -
λειψι τῆς θρησκείας… Τὰ ἔθνη λοιπὸν δὲν ἀ -
κμάζουν καὶ δὲν μεγαλουργοῦν παρὰ διὰ τῆς
Θρησκείας, ἡ ὁποία στήνει τὸ θρόνο της μέ-
σα στὴν κοινωνία καὶ μέσα στὰ στρατόπεδα,
γιὰ νὰ διδάξῃ τὸ λαὸ πῶς νὰ ζῇ τίμια καὶ πῶς
νὰ πεθαίνῃ γενναῖα» (μεταγλώτ.).

Αὐτὴ εἶνε ἡ φωνὴ τῆς Ἱστορίας. Θὰ εἴμαστε
ἐγκληματικῶς ἀνόητοι ἂν τὴν περιφρονήσου -
με, καὶ πολὺ εὐτυχεῖς ἂν ὅλοι τὴν ἀκούσουμε.
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