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Γράθει ο Θεολόγος – Εκκληζιαζηικός Ιζηορικός – Νομικός  Ιωάννης Ελ. ιδηράς 

ΕΜΦΛΟΓΕ ΕΚΚΛΗΙΕ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΡΩΜΗΟΤΝΗ 

 Οι καηά ηα «επηεμβριανά» πσρπολημένοι και λεηλαηημένοι Ναοί και Μονές ηης 

Κωνζηανηινοσπόλεως και ηων Πριγκηποννήζων. 

 

 

ηηο Δθθιεζίεο θαη ηηο Μνλέο, όπνπ ιαηξεύεηαη θαη δνμνινγνύκελν κεγαιύλεηαη ην πά-

ληηκν όλνκα ηνπ Θενύ ηεο αγάπεο, ηεο εηξήλεο θαη ηεο δηθαηνζύλεο, ε θιόγα ηξεθνκέλε από 

ην δηαπγέο έιαηνλ θαίεη ζηηο θαλδήιεο θαη ζηα κειηζζνθέξηα, θαίλνπζα ηηο λύρηεο ζηα ζεία 

θαη ηεξά πξόζσπα ηνπ Θεαλζξώπνπ Ηεζνύ Υξηζηνύ, ηεο Τπεξεπινγεκέλεο Τπεξαγίαο Θεν-

ηόθνπ, ησλ Αγίσλ θαη ησλ Οζίσλ, ησλ Μαξηύξσλ θαη ησλ Μεγαινκαξηύξσλ, ησλ Γηθαίσλ 

θαη ησλ Οκνινγεηώλ ηεο πίζηεσο θαη δη’ απηώλ ζηα «θαη’ εηθόλα Θενύ» πξόζσπα ησλ αλ-

ζξώπσλ, νη νπνίνη αλάπηνπλ ηηο θαλδήιεο θαη ηα κειηζζνθέξηα. 

Ζ θιόγα σο «θσο εθ θσηόο» ηνπ ειένπο θαη ηεο αγάπεο, ηεο εηξήλεο θαη ηεο δηθαηνζύ-

λεο θέγγεη ζηηο Δθθιεζίεο θαη ηηο Μνλέο ληθώζα ην ζθόηνο απιώο ησλ θηηζκάησλ, αιιά δπ-

ζηπρώο δελ ππεξληθά ην ελππάξρνλ έξεβνο ζηηο ςπρέο ησλ αλζξώπσλ, ην νπνίν ελίνηε είλαη 

κόληκε νληνινγηθή θαηάζηαζε ελζπείξνπζα παληνύ ην ζθόηνο κέζα από ηνπο θαπλνύο ησλ 

θαηαζηξνθηθώλ θινγώλ πνπ θαηαθαίνπλ ηηο ππξπνινύκελεο θαη θιεγόκελεο Δθθιεζίεο θαη 

Μνλέο. Δθεί όπνπ ην έιαηνλ ηξέθεη ηελ θιόγα ζηηο θαλδήιεο θαη ην κειηζζνθέξη θζήλεη γηα 

λα αλαζηήζεη ηελ σξαηόηεηα θαη επσδία ηεο πεξηθνζκνύζεο απηό θινγόο, εθεί ε εσζθνξηθή 

καλία, ην ηπθιό πάζνο ηεο εζληθηζηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο κηζαιινδνμίαο, ηνπ απάλζξσπνπ 

θνληακεληαιηζκνύ θαη ηνπ αλίεξνπ θαη θηελώδνπο θαλαηηζκνύ κεηαβάιιεη ηελ έλζεε θιόγα 

ζε θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά, ζε ηζνπεδσηηθή ππξπόιεζε θαη κέρξη νινζρεξνύο αθαληζκνύ 

εθ ζεκειίσλ εθξίδσζε ησλ ηεξσηάησλ ζεκλείσλ ηεο νξζνδόμνπ πίζηεσο θαη ηνπ επζεβνύο 
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Ρσκαίεθνπ Γέλνπο κόλν θαη κόλν επεηδή ζηελ θνξπθή ηνπο ππάξρεη ν ηαπξόο αληί ηεο Ζ-

κηζειήλνπ. 

Έηζη νη Δθθιεζίεο θαη νη Μνλέο κεηαηξέπνληαη ζε «έκθινγεο ιακπάδεο» θαζώο θζή-

λνπλ θαη ιηώλνπλ, ρακειώλνπλ θαη αθαλίδνληαη γηα λα ζβήζνπλ ηα αησλίσο ηεξώηαηα ίρλε 

ηεο πνιίηηθεο νξζνδόμνπ επζεβείαο θαη ηεο ηξεθνκέλεο εμ απηήο Πνιίηηθεο Ρσκενζύλεο, 

όπσο αθξηβώο ζπλέβε θαηά ηα «επηεκβξηαλά» ζε εθείλν ηνλ καύξν από ηνπο θαπλνύο ησλ 

«εκθιόγσλ Ρσκαίεθσλ Δθθιεζηώλ» επηέκβξην ηνπ 1955, όηαλ ε Πνιίηηθε Ρσκενζύλε 

ζηελ Βαζηιεύνπζα θαη ζε θάζε ζπηζακή ηεο εαπηήο γεο θαη ησλ Πξηγθεπνλλήζσλ εβίσζε 

κία άιιε «Νύρηα ησλ Κξπζηάιισλ» θαηά ηελ νπνία ην «ηιαξό θσο» ησλ ελζέσλ θινγώλ 

ζηηο θαλδήιεο θαη ζηα κειηζζνθέξηα ησλ Δθθιεζηώλ ηνπ Γέλνπο ππεηάγε ζην απόιπην ζθό-

ηνο θαη ζην έξεβνο ην νπνίν πξνθαινύζαλ νη ππξπνιήζεηο θαη νη νινζρεξείο θαηαζηξνθέο 

θαη δεώζεηο ησλ θιεγνκέλσλ ζεβαζκάησλ ηεο Ρσκενζύλεο κέζα ζηηο θιόγεο ηεο θνιάζεσο 

νη νπνίεο γελλήζεθαλ από ηνλ εζληθηζηηθό θαη ζξεζθεπηηθό θαλαηηζκό, ηελ ηπθιή κηζαιιν-

δνμία θαη ηνλ εκπαζή θνληακεληαιηζκό απέλαληη ζην δηαθνξεηηθό, ήηνη ζην Ρσκαίεθν θαη 

νξζόδνμν ίρλνο ηεο Βαζηιεύνπζαο θαη ησλ Πξηγθεπνλλήζσλ. 

Όηαλ ν ηζηνξηθόο θαη ν ελ γέλεη κειεηεηήο αλαδεηά λα βηώζεη νπηηθά, «ηδίνηο όκκαζη», 

ηελ θόιαζε ησλ επηεκβξηαλώλ ηνπ 1955 ζε βάξνο ηεο απξνζηάηεπηεο Πνιίηηθεο Ρσκεν-

ζύλεο θαη ησλ ηεξσηάησλ ζεβαζκάησλ ηνπ επζεβνύο Γέλνπο, επξίζθεηαη πάληνηε ελώπηνλ 

ηνπ πνιύηηκνπ θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ, ην νπνίν κε θίλδπλν δσήο θαηόξζσζε λα δηαζώζεη ν 

ήξσαο Κσλζηαληηλνππνιίηεο Φσηνγξάθνο Γεκήηξηνο Καινύκελνο θαη όηαλ ν γξάθσλ ηηο 

αξάδεο απηέο κειεηά ηελ θάζε θσηνγξαθία κε ηηο απεηθνληδόκελεο ζεξησδίεο ηνπ καληαζκέ-

λνπ όρινπ, ηόηε αλαπόδξαζηα θαη ζρεδόλ λνκνηειεηαθά ην βιέκκα θαζειώλεηαη ζε ηξεηο – 

ηέζζεξηο θσηνγξαθίεο, ζηηο νπνίεο - θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο δύν εμ απηώλ - απεηθνλίδεηαη ν 

ανίδηκνο Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο Αζελαγόξαο (1948-1972) λα ίζηαηαη απεγλσζκέλνο ε-

ληόο ησλ εξεηπίσλ ηνπ νινζρεξώο θαηαζηξαθέληνο  παιαηθάηνπ ηεξνύ λανύ ηεο Παλαγίαο 

ηνπ Βειηγξαδίνπ ή ηεο Βειηγξαδηλήο θαη έκπξνζζελ ησλ αληέξσο θαη ηεξνζύισο θαηαζηξα-

θέλησλ ηάθσλ ησλ ανηδίκσλ πξνθαηόρσλ απηνύ Οηθνπκεληθώλ Παηξηαξρώλ, ησλ επξηζθν-

κέλσλ ζην πξναύιην ηεο Ηεξάο Παηξηαξρηθήο θαη ηαπξνπεγηαθήο Μνλήο Εσνδόρνπ πεγήο 

Μπαινπθιή. πγθινλίδεη ηηο αηζζήζεηο ε εληόο ηηλόο ιεειαηεζέληνο λανύ ηεο Βαζηιεπνύ-

ζεο εηθόλα ηνπ Δζηαπξσκέλνπ ηνπ νπνίνπ νη ηπθισκέλνη από ην πάζνο ηεο εζληθηζηηθήο θαη 

ζξεζθεπηηθήο κηζαιινδνμίαο βάλδαινη ηεξόζπινη απέθνςαλ ηα ρέξηα ηνπ κε ηζεθνύξηα. Σν 

θεθάιη θξέκεηαη δίπια ζην πιεπξό θξαηεκέλν από έλα κηθξό μύιν πνπ ιύγηζε. Ο ηαπξόο 

ράκσ, πεζκέλνο ζην πιάη. Κάπνηνο πξνζπάζεζε λα ηνλ ζηήζεη αλάπνδα, αιιά δελ ηα θαηά-

θεξε… 

ε ζρεηηθό ελεκεξσηηθό ηεύρνο ηεο «Δλώζεσο Κσλζηαληηλνππνιηηώλ Βνξείνπ Διιά-

δνο» θαη ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ησλ Θξαθηθώλ σκαηείσλ πεξί ησλ πιηθώλ θαηα-

ζηξνθώλ θαη θξηθαιενηήησλ ηηο νπνίεο ππέζηεζαλ νη Ρσκενί ηεο Πόιεσο θαη ησλ Πξηγθε-

πνλλήζσλ, θαηαγξάθεηαη κεηαμύ άιισλ θαη όηη θαη’ εθείλνλ ηνλ «καύξν επηέκβξην» «ιεε-

ιαηνχληαη θαη παξαδίδνληαη ζηηο θιφγεο 73 ειιεληθέο εθθιεζίεο. Καηαζηξέθνληαη εηθφλεο, α-

γηνγξαθίεο θαη ζθεχε αλεθηίκεηεο ηζηνξηθήο θαη αξραηνινγηθήο αμίαο…». 

Ο ανίδηκνο Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο Αζελαγόξαο, ν νπνίνο εβίσζε έσο κπεινύ νζηέ-

σλ ηνλ απάλζξσπν δησγκό ηνπ πνιππαζνύο πνηκλίνπ ηνπ απέζηεηιε ηελ 11
ε
 επηεκβξίνπ 

1955 θαηεπείγνλ ηειεγξάθεκα πξνο ηνλ ηόηε Πξσζππνπξγό ηεο Σνπξθίαο  Αληλάλ Μεληε-

ξέο ζηνλ νπνίν κεηά πάζεο αθξηβείαο έγξαθε: «Δλ ςπρηθή νδχλε επιεξνθνξνχκεζα, ζπλερψο 
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αγξππλνχληεο δη’ φιεο ηεο λπθηφο, ηαο πξσηνθαλείο θαη αλεθνχζηνπο βηαηνπξαγίαο ηεο 6εο 

ηξέρνληνο, δηαπξαρζείζαο ζπζηεκαηηθψο ελαληίνλ νξζνδφμσλ ξσκατθψλ εθθιεζηψλ, ζρνιεί-

σλ, θαηαζηεκάησλ θαη ηεξψλ νηθνγελεηαθψλ αζχισλ. Δβδνκήθνληα πεξίπνπ λανί θαηεζηξά-

θεζαλ θαη εζπιήζεζαλ. Σν δξάκα νηθνγελεηψλ ηεο Πφιεσο, αίηηλεο ππέζηεζαλ θαηαζηξνθάο 

νίθσλ, αηηκψζεηο θαη νινθιεξσηηθάο απσιείαο θηλεηήο θαη αθηλήηνπ πεξηνπζίαο, είλαη απεξί-

γξαπηνλ. Ο νξζφδνμνο ξσκατθφο ιαφο ηειεί ελ ηξφκσ, δπζηπρία θαη απνγλψζεη. Καηφπηλ ησλ 

ηξαγηθψλ ηνχησλ γεγνλφησλ θαη ηεο δεκηνπξγεζείζεο αηκνζθαίξαο, δεηνχκελ αζθάιεηαλ δσήο 

ησλ ηέθλσλ ηεο Δθθιεζίαο θαη δεκηνπξγίαλ ζπλζεθψλ ηνηνχησλ, ψζηε λα επαλαιάβσζη θαη 

ζπλερίζσζη ηελ δηαβίσζηλ απηψλ ελ ηε ρψξα ηαχηε ελ απνιχησ εκπηζηνζχλε. πληάζζνκελ θαη 

ζα ππνβάισκελ ηε Τκεηέξα Δμνρφηεηη ιεπηνκεξέο ππφκλεκα. Παηξηάξρεο Αζελαγφξαο». 

Σν ππόκλεκα ηνπ ανηδίκνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ ππεβιήζε ηειηθώο ηελ 15
ε
 Νν-

εκβξίνπ ηνπ 1955, ζην νπνίν κε «κέιαλα ρξώκαηα» δηαηξαγσδνύζε ηα καξηύξηα θαη πάζε 

ηνπ Ρσκαίεθνπ Γέλνπο θαη ησλ ηεξσηάησλ ζεβαζκάησλ ηεο πίζηεώο ηνπ ζηελ Πόιε θαη ζηα 

Πξηγθεπόλλεζα γξάθνληαο ηα εμήο: «Παξαθαηαζήθε αηψλσλ, νιφθιεξνο πνιηηηζκφο, απνηε-

ιψλ ζέκλσκα ηεο ρψξαο θαη παλαλζξψπηλνλ θηήκα, πξνζεβιήζε αθαηνλνκάζησο εηο ηα θαί-

ξηα απηνχ. Σα φζηα θαη ηα ηεξά ηεο πίζηεσο εκψλ εβεβειψζεζαλ. Δθ ησλ νγδνήθνληα λαψλ 

θαη αγηαζκάησλ εκψλ, εβδνκήθνληα ππέζηεζαλ ηξνκεξάο θαηαζηξνθάο, πνιινί δε εμ απηψλ 

θαη εππξπνιήζεζαλ. Καηεζηξάθεζαλ πνιχηηκα ηεξά ζθεχε θαη άκθηα. Δμσξχρζεζαλ νθζαικνί 

ηεξψλ εηθφλσλ. Ιζηνξηθά έξγα ηέρλεο, αλεθηηκήηνπ αμίαο, εθαλίζζεζαλ. Σα ηεξψηαηα ηεο ια-

ηξείαο εξξππάλζεζαλ, ελεπαίρζεζαλ θαη εζπιήζεζαλ θαηά ηξφπνλ επαίζρπληνλ. Αλεζθάθεζαλ 

ηάθνη, κεδέ ησλ παηξηαξρηθψλ εμαηξνπκέλσλ. Νσπά ιείςαλα θαηεθξενπξγήζεζαλ. σξνί ν-

ζηψλ εμήρζεζαλ εθ ηνπ ηφπνπ αλαπαχζεσο απηψλ θαη θαηεθάεζαλ.  

Οη θιεξηθνί αλεδεηήζεζαλ παληαρνχ, φπνπ αλεπξέζεζαλ, εθαθνπνηήζεζαλ, απεηιεζέληεο 

δηά ζαλάηνπ, είο δε απηψλ θαη εζαλαηψζε. θελαί  θξίθεο δηεδξακαηίζζεζαλ». 

ύκθσλα ινηπόλ κε ηελ ιίαλ ηεθκεξησκέλε θαη ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνίεζε θαη εδεκνζίεπζε ν ανίδηκνο θηιίζησξ Γηθεγόξνο θαη ζπγγξαθεύο Υξηζηό-

θνξνο Υξεζηίδεο (1899-1982) πεξί ησλ ππξπνιεζέλησλ, ιεειαηεζέλησλ θαη νινζρεξώο ή 

ελ κέξεη θαηαζηξαθέλησλ ηεξώλ λαώλ ζηελ Δπξσπατθή θαη Αζηαηηθή πιεπξά ηεο Κσλζηα-

ληηλνππόιεσο, ήηνη εληόο ησλ νξίσλ ηεο Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Κσλζηαληηλνππόιεσο, ησλ 

πέξημ απηήο Ηεξώλ Μεηξνπόιεσλ θαζώο θαη ησλ Πξηγθεπνλλήζσλ, πιεξνθνξνύκεζα όηη 

ζηελ πεξηνρή ησλ Σαηανύισλ (Κνπξηνπινύο) ππξπνιήζεθε ν παιαίθαηνο θαη πξώηνο κεηά 

ηελ άισζε ηεο Πόιεσο αλνηθνδνκεζείο κεηά ηξνύινπ ηεξόο λαόο ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ 

(1855), ελώ ζηελ ζπλνηθία ηνπ Γαιαηά ειεειαηήζεζαλ νινζρεξώο θαη ελ κέξεη θαηεζηξά-

θεζαλ νη ηεξνί λανί ηνπ Υξηζηνύ (1838), ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ (1804) θαη ηνπ Αγίνπ Ησάλλνπ 

ησλ Υίσλ (1794), ελώ ε πεξίθεκε θαη παιαίθαηε «Πξσηεθθιεζία ηνπ Γαιαηά», ήηνη ηεο 

Παλαγίαο ηεο Καθαηηαλήο δηεζώζε επεηδή από ηεο επηθξαηήζεσο ηνπ Κεκάι Μνπζηαθά 

Παζά θαηειήθζε παξαλόκσο ππό ηνπ αθνξηζζέληνο πεξηβόεηνπ Παπα-Δπζύκ θαη απνηειεί 

ηελ έδξα ησλ ιεγνκέλσλ ή κάιινλ ησλ απζαηξέησο, ζθνπίκσο θαη δνιίσο απηναπνθαινπκέ-

λσλ «Σνπξθνξζνδόμσλ». 

Ο ανίδηκνο Υξηζηόθνξνο Υξεζηίδεο κάο απνθαιύπηεη κεηά πάζεο ιεπηνκεξείαο όηη 

από ηνπο θαηά ην έηνο 1955 είθνζη ελλέα ελ ιεηηνπξγία ηεξνύο λανύο εληόο ηνπ «ηζηνξηθνύ 

θέληξνπ» ηεο «παιαηάο Κσλζηαληηλνππόιεσο» κόλν ηξεηο παξέκεηλαλ άζηθηνη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ θαηαζηξνθηθώλ  γεγνλόησλ ησλ «επηεκβξηαλώλ», ήηνη ν Πάλζεπηνο Παηξη-
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αξρηθόο Ναόο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ (1720) θαη δύν λανί ηεο πεξηνρήο ησλ Τςσκαζείσλ, ήηνη 

ν ηεο Θείαο Αλαιήςεσο (1832) θαη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ (1871). 

Οη έμη λανί, νη νπνίνη εππξπνιήζεζαλ θαη θαηεζηξάθεζαλ νινζρεξώο ήηαλ νη θάησζη:  

1) Γελεζιίσλ ηεο Θενηόθνπ Βειηγξαδίνπ (1835). Πεξί ηνπ ηεξνύ απηνύ λανύ άμηα 

κλείαο είλαη ηα όζα θαηαγξάθεη ν Καζεγνύκελνο ηεο Ηεξάο ηαπξνπεγηαθήο Μνλήο Παλαγί-

αο Σαηάξλεο Δπξπηαλίαο Αξρηκ. π. Γνζίζενο αλαθέξνληαο όηη ε αξρή ηνπ λανύ απηνύ ζρεηί-

δεηαη κε έλα ηζηνξηθό γεγνλόο ην νπνίν αλάγεηαη ζηελ θαηά ην έηνο 1523 εθζηξαηεία ηνπ 

νπιηάλνπ νπιετκάλ ηνπ Ννκνζέηνπ (Καλνπλή) ελαληίνλ ηεο εξβίαο. Ο νπιηάλνο θαηό-

πηλ πνιηνξθίαο αθνύ εηζήιζε ληθεηήο ζην Βειηγξάδη, απήγαγε ηθαλό αξηζκό Υξηζηηαλώλ 

έξβσλ, νη νπνίνη θαη’ εληνιήλ ηνπ κεηεθέξζεζαλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε γηα λα απμεζεί 

ν πιεζπζκόο ηεο εξεκσζείζαο κεηά ηελ άισζε Πόιεσο. Οη Υξηζηηαλνί έξβνη έπνηθνη ί-

δξπζαλ ηνλ ζπλνηθηζκό ηνπ Βειηγξαδίνπ θαη βαζκεδόλ εμειιελίζζεζαλ θαη όληεο επιαβείο 

αλνηθνδόκεζαλ λαό εηο ηηκήλ ηεο Τπεξαγίαο Θενηόθνπ, ε νπνία κεηνλνκάζηεθε «ηνπ Βειη-

γξαδίνπ» ή άιισο «Βειηγξαδηλή», όπσο θαη ε παξαθείκελε πύιε ηνπ ηείρνπο, πνπ θαηά ην 

πάιαη απεθαιείην «ηνπ Ξπινθέξνπ».  

Ζ Δθθιεζία δηά κέζνπ ησλ αηώλσλ ππέζηε πνιιέο κεηαηξνπέο, αιιά αθόκε θαη κεηά 

ηελ νινζρεξή δηά ππξπνιήζεσο θαηαζηξνθή ηεο, θαηά ην έηνο 1955, δηαηεξεί ην αξρηθό απ-

ηήο ζρέδην ηεο ιηζνθηίζηνπ θαη θεξακνζθεπνύο ηξηθιίηνπ Βαζηιηθήο. Μεηά ηνλ εκπξεζκό 

απηήο ην 1955, αλαθαηεζθεπάζζε θαη πάιη, αλεθαηλίζζε δε ην 1969 θαη επ’ εζράησλ, ήηνη 

επί ηεο παηξηαξρείαο Βαξζνινκαίνπ ηνπ Α΄.Ο αξρηθόο θαηά ην 1955 ππξπνιεζείο λαόο δηε-

ηεξνύζε σξαίεο αγηνγξαθίεο, κεξηθέο κε ζιαβηθέο επηγξαθέο, θαη δηεθύιαηηε αξθεηέο αξί-

ζηεο ηέρλεο παιαίθαηεο βπδαληηλέο εηθόλεο, νη νπνίεο δπζηπρώο έλεθα ηεο ππξπνιήζεσο 

απσιέζεζαλ θαη κεηαμύ απηώλ θαη ε εθέζηηνο παιαίθαηε εηθόλα ηεο Παλαγίαο Βειηγξαδη-

λήο νκνύ κεηά ησλ άιισλ ηξηώλ δεζπνηηθώλ εηθόλσλ ησλ έξβσλ. ήκεξα ν ηζηνξηθόο ή ν 

ελ γέλεη κειεηεηήο δύλαηαη λα κειεηήζεη ηελ εηθόλα ηεο Παλαγίαο Βειηγξαδηλήο κόλν κέζσ 

ησλ δηαζσζεηζώλ θσηνγξαθηώλ ζηηο νπνίεο απαζαλαηίδεηαη. 

2) Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ, Έμ Μαξκάξσλ (1834). Ο λαόο απηόο αλεθαηλίζζε πξσ-

ηνβνπιία θαη κεξίκλε ηνπ ανηδίκνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ Αζελαγόξνπ Α΄ (1948-1972) 

θαηά ην έηνο 1965 θαη είλαη ηξίθιηηνο, ιηζόθηηζηνο θαη θεξακνζθεπήο. 3)Αγίνπ Γεσξγίνπ 

Κππαξηζζά, Τςσκαζείσλ (1834). 

4) Αγίσλ Θενδώξσλ, Βιάγθαο.  

5) Αγίνπ Μελά, Τςσκαζείσλ (1834).  

6) Αγίσλ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο, Τςσκαζείσλ (1835). 

Ο Υξηζηόθνξνο Υξεζηίδεο αλαθέξεη επηπξνζζέησο όηη: «νη ππφινηπνη είθνζη λανί δελ 

εθάεζαλ κελ εμ νινθιήξνπ πιελ φκσο εππξπνιήζεζαλ ελ κέξεη ή ειεειαηήζεζαλ θαη θαηε-

ζηξάθεζαλ εζσηεξηθψο, θαηά ην πιείζηνλ ζνβαξψηαηα». Οη λανί απηνί είλαη νη εμήο: 1) Πα-

λαγίαο ησλ Μνγγόισλ ή Μνπριηώηηζζαο (1285). Ο Καζεγνύκελνο ηεο ηαπξνπεγηαθήο 

Μνλήο Παλαγίαο Σαηάξλεο Δπξπηαλίαο Αξρηκ. π. Γνζίζενο αλαθέξεη όηη: «Πξφθεηηαη πεξί 

ηεο παιαηάο κνλήο ηεο Παλαγησηίζζεο. Δθ ηαχηεο ζψδεηαη κφλνλ ην θαζνιηθφλ κεηά ηηλσλ 

πξνζθηηζκάησλ, αγηάζκαηνο θαη πεξηηεηρίζκαηνο. Δίλαη ε κφλε ηξνπιαία Δθθιεζία, ήηηο ππάξ-

ρνπζα πξν ηεο αιψζεσο έκεηλελ εηο ρείξαο ησλ Οξζνδφμσλ, παζψλ ησλ ινηπψλ ή εδαθηζζεη-

ζψλ ή κεηαβιεζεηζψλ εηο ηεκέλε. Καη ηνχην νπρί εθ γελλαηνδσξίαο ησλ θξαηνχλησλ, αιι’ σο 

επραξηζηήξηνλ ηνπ Πνξζεηνχ πξνο ηνλ Αξρηηέθηνλα Υξηζηφδνπινλ δηά ηελ αλνηθνδφκεζηλ ηνπ 
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ηεκέλνπο ηνπ Fatih, δη’ νπ δηεσλίδεην ε άισζηο, άηε ηνπ Κάιθα κε αιιαμνπηζηήζαληνο… αλε-

θαηλίζζε πιήξσο ελ έηεη 1996».  

2)Αγίνπ Γεσξγίνπ Πνηεξά Αληηθσλεηνύ,Φαλαξίνπ (1830). 

3) Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ, Βαιαηά ή Μπαιαηά (1833). 

4) Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ, Βαιίκνπ ή Μπαιίλνπ (1843). Ο ηεξόο απηόο λαόο πνι-

ιάθηο εθηίζζε θαη πνιιάθηο εθάε, αιιά θαηά ην έηνο 2007 ζπλεηεξήζε θαη εμσξαΐζζε αλα-

κέλσλ ηνπο πξνζθπλεηέο… 

5) Αγίνπ Ισάλλνπ ηνπ Πξνδξόκνπ (1829), ν νπνίνο απνηειεί κεηόρην ηεο Ιεξάο Μν-

λήο ηνπ ηλά.  

6) Αγίνπ Γεκεηξίνπ Ξπινπόξηεο (1730).  

7) Παλαγίαο ησλ Βιαρεξλώλ, όπνπ θαη ην νκώλπκν αλαβιύδνλ αγίαζκα, ηνπ νπνίνπ ην 

όιν θηίξην αλεθαηλίζζε πξσηνβνπιία, κεξίκλε θαη θξνληίδη ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ 

Βαξζνινκαίνπ. Πεξί απηνύ ην ηεξσηάηνπ θαη παιαηθάηνπ ιαηξεπηηθνύ ζεβάζκαηνο ν Αξρηκ. 

π. Γνζίζενο κέζα ζε ηξεηο αξάδεο ιέμεηο πξνηάζεσλ πόλνπ γξάθεη ηα πάληα, σο εμήο: «Ήξ-

θεζαλ φκσο ηα επηεκβξηαλά ίλα ηα πάληα αλαηξαπψζηλ. Ο λαφο θαηεζηξάθε, αιιά λένο αλε-

γέξζε παηξηαξρνχληνο ηνπ απφ Ακεξηθήο Αζελαγφξα. Αλεθαηλίζζε θαη αχζηο επ’ εζράησλ θαη 

ην αγίαζκα ξέεη πξνο αγηαζκφλ ησλ πηζηψλ. Μφλν ηα «πιήζε» ησλ πηζηψλ εηζί ζιηβεξά αλά-

κλεζηο. Οπνία ε δηαθνξά απφ ησλ ρξφλσλ ηνπ Μσξατηίδνπ (ηέιε ηζ΄ αηψλνο)…».  

8) Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ Δγξίθαπνπ (1851). Ο λαόο απηόο ηεο Παλαγίαο ηεο νύ-

δαο, όπσο αλαθέξεη ν Αξρηκ. π. Γνζίζενο, αλ θαη είλαη άγλσζην πόηε αλνηθνδνκήζεθε ζηελ 

ππάξρνπζα κνξθή ηνπ, σζηόζν ν Υξηζηόθνξνο Υξεζηίδεο θαηαγξάθεη σο έηνο αλνηθνδν-

κήζεσο απηνύ ην 1851, ελώ είλαη γλσζηό πόηε εθάε, ήηνη θαηά ηα έηε 1640 θαη 1728. Σν έ-

ηνο 1999 αλεθαηλίζζε νινθιεξσηηθώο.  

9) Αγίνπ Γεσξγίνπ. Ο λαΐζθνο απηόο απνηειεί κεηόρην ηνπ Παλαγίνπ Σάθνπ ελ Κσλ-

ζηαληηλνππόιεη.  

10) Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ, Βιαρ εξαγίνπ (1837). Ο λαόο απηόο ηεο Παλαγίαο ηεο 

Παξακπζίαο, όπσο ηζηνξηθώο ηρλειαηείηαη ππό ηνπ Αξρηκ. Γνζηζένπ: «… θαηάθεηηαη ελ εξεη-

πίνηο. ξζηνη ηνίρνη θαηαξξένληεο, ζχξα θαη παξάζπξα ράζθνληα, άγξηαη βνηάλαη θαη θηζζνί 

αλαξξηρψκελνη θαη αθαζαξζίαη παληνδαπαί θαιχπηνπλ ηνλ ηεξφλ ρψξνλ. Δπξίζθεηαη εηο ηνλ 

ρψξνλ ηνπ κεηνρίνπ ηνπ Παλαγίνπ Σάθνπ, ηνπ νιίγα βήκαηα απέρνληνο απφ ηνπ Παηξηαξρείνπ. 

Ηλ πνηέ εληφο ηνπ ρψξνπ έλζα ηα αλάθηνξα, ηα ζαξάγηα ησλ Ηγεκφλσλ ηεο Βιαρίαο θαη ερξε-

ζηκνπνηείην πξνο εθθιεζηαζκφλ ησλ ηξαγηθψλ εθείλσλ Ρσκεψλ Ηγεκφλσλ, νζάθηο βεβαίσο ε 

θεθαιή ησλ επξίζθεην επί ησλ ψκσλ ησλ θαη νπρί εηο ζάθθνλ – ηνξβάλ, κεζ’ άιαηνο θξεκακέ-

λε ππέξ ηελ Πχιελ ηεο επηπρίαο. Καηαθαίεηαη ησ 1640, ησ 1729 θαη ηέινο ησ 1970. Δπί ηη 

δηάζηεκα δηεηέιεζε λαφο Παηξηαξρηθφο, φηε ε ζθελίηηο Δθθιεζία εμεδηψρζε απφ ηεο Πακκα-

θαξίζηνπ ησ 1586. Παξέκεηλελ εθεί θηινμελνπκέλε επί δεθαεηίαλ φιελ θαη ελ απηψ ζπλήιζελ ε 

ηνπηθή χλνδνο ηνπ 1593. Ίζσο επξεζήπνηε ρνξεγφο πξνο αλνηθνδφκεζηλ ηνπ ηεξνχ θαη ζεβα-

ζκίνπ απηνχ ηεκέλνπο. Γηεχζπλζηο: Άθεο απηήλ. Σα εξείπηα δηεχζπλζηλ νπθ έρνπζη». 

11) Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ, αικαηνβξνπθίνπ (1837). Ο λαόο ηεο Παλαγίαο ησλ 

Οπξαλώλ αικαηνβξνπθίνπ επξίζθεηαη ζηελ ζπλνηθία Salmatoburk, πνιύ πιεζίνλ ηεο Μν-

λήο ηεο Υώξαο (Kariye Cami). Ο Αξρηκ. π. Γνζίζενο γξάθεη ην έηνο 2007 πεξί απηήο: «Δίλαη 

κία ηαπεηλή ηξίθιηηνο Βαζηιηθή θεξακνζθεπήο, αιι’ έρεη ππεξφρνπο εηθφλαο. Τπάξρεη ζρνιηθφλ 
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θηίξηνλ εξκεηηθψο θεθιεηζκέλνλ απφ ρξφλσλ ακλεκνλεχησλ θαη πξνζθηίζκαηα δηά θαηνηθίαλ 

λεσθφξνπ. Πξνο δε έρεη θαη αγίαζκα. Δλνξίηαη δχν (εάλ δψζη έσο εθηππψζεσο ηνπ παξφληνο). 

Σέζζαξεο ρξνλνινγίαη εηζίλ αμηνκλεκφλεπηνη. Καηεζηξάθε εθ ππξθατψλ πιελ αλσθνδνκήζε 

θαη πάιηλ, ησ 1640, ησ 1728 θαη ησ 1834. Καηά ηαο 6 επηεκβξίνπ 1955 είρε θαη νχηνο λπ-

θηεξηλνχο «επιαβείο πξνζθπλεηάο». Γελ γλσξίδσ εάλ εθηχπεζαλ ην επί ηεο ζχξαο ξφπηξνλ, ίλα 

αλνίμσζηλ νη εληφο «πεξηραξείο» δηά ηελ επίζθεςηλ θχιαθεο ηνπ λανχ». 

12)Αγίνπ Γεσξγίνπ, Δληηξλέθαπνπ (1836). 

13) Αγίνπ Γεκεηξίνπ, αξκαζηθίνπ (1831). 

14) Αγίνπ Νηθνιάνπ, Σόπθαπνπ (1831). 

15) Αγίνπ Νηθνιάνπ, Σδηκπαιίνπ (1837). 

16) Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ηνπ Βεθά (1853). Σα πεξί ηνπ Ηεξνύ Αγηάζκαηνο θαη 

ηνπ λανύ ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ηνπ Βεθά εμηζηνξεί κε απαξάκηιιε γιαθπξόηεηα 

θαη παξαζηαηηθόηεηα ν εγθξαηήο ζπγγξαθεύο θαη δόθηκνο ηζηνξηνδίθεο Αξρηκ. π. Γνζίζενο, 

γξάθσλ όηη: «Δηο ηελ επνρήλ ηεο Ρσκαλίαο ε ζπλνηθία ελ ε ην αγίαζκα σλνκάδεην «ηα Φσ-

ξαθίνπ», πεξηνρή δεινλφηη ελ ε ε νηθία επηθαλνχο ηηλνο ησλ ρξφλσλ ηνπ Μεγάινπ Κσλζηαληί-

λνπ. Μεηά ηελ άισζηλ σλνκάζζε Vefa δηφηη εθεί θαηψθεζε είο δηάζεκνο Σνχξθνο Πνηεηήο, ν 

Seyh Abdul Vefa. Ο πξνυπάξρσλ λαφο θαηεδαθίζζε κεηά ηελ άισζηλ θαη ν ηφπνο κεηεβιήζε 

εηο θήπνλ, ηνπ αγηάζκαηνο θαηαρσζζέληνο θαη ιεζκνλεζέληνο. 

Σσ 1750 ν θήπνο εγνξάζζε ππφ ηηλνο Ηπεηξψηνπ ειζφληνο εηο ηελ Πφιηλ πξνο αλαδήηε-

ζηλ θξείηηνλνο δσήο. Η ζπγάηεξ απηνχ δη’ νλείξνπ βεβαησζείζα, έπεηζε ηνλ εαπηήο παηέξα φηη 

εληαχζα ππήξρέ πνηε αγίαζκα. Αλαζθαθήο γελνκέλεο ελ έηεη 1755, ην αγίαζκα αλεπξέζε σο 

θαη κία εκίγιπθνο ηεο Θενηφθνπ καξκαξίλε εηθψλ. Η Μαθεδνληθή Φηιεθπαηδεπηηθή Αδειθφ-

ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο, εγφξαζε εθ ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ Ηπεηξψηνπ ηελ πεξηνρήλ, έθηηζε 

λαφλ θαη εθπαηδεπηήξηνλ. 

Σα γεγνλφηα ηνπ 1955 εχξνλ θαη ην αγίαζκα. Δπεζθεπάζζε φκσο ηαρέσο. Ρηδηθή αλαθαί-

ληζηο γέγνλελ επ’ εζράησλ. Σν αγίαζκα ηνχην ηηκάηαη ηδηαηηέξσο θαη ππφ ησλ αιινζξήζθσλ. 

Δθάζηελ πξψηελ ηνπ κελφο θαη εθάζηελ πξψηελ ηνπ έηνπο, ζπλσζηηζκφο γίλεηαη πνιχο πξνο 

πφζηλ, κεηαθνξάλ ηνπ αγηάζκαηνο εηο νίθνπο θαη θαηαζηήκαηα πξνο επινγίαλ. «Μέγαο ν Κχξη-

νο (ςαικ. ΡΜΣ΄, 5) εκψλ θαη κεγάιε ε ηζρχο Απηνχ!». 

17) Αγίαζκα Αγίνπ Θεξάπνληνο, ηξθεηδή. 

18) Αγίαο Παξαζθεπήο, Υάζθηντ. 

19) Αγίαο Κπξηαθήο, Κνληνζθαιίνπ (1895). 

20) Παλαγίαο Διπίδνο, Κνληνζθαιίνπ (1897). Με ηελ ειπηδνθόξν γξαθή ηνπ ν ηεο 

Παλαγίαο Σαηάξλεο Δπξπηαλίαο Καζεγνύκελνο π. Γνζίζενο ηρλειαηεί ηζηνξηθώο ηα πεξί ηεο 

θαινπκέλεο«Παλαγίαο ηεο Διπίδνο» αλαθέξνληαο όηη: «ελ ησ ηφπσ έλζα θείηαη ζήκεξνλ ν 

πεξηθαιιήο νχηνο λαφο ππήξρελ ε αξραία κνλή Παλαγίαο ηεο «Βεβαίαο Διπίδνο».  

Μεγάιε ππξθατά ησ 1600 εθάληζε ηέζζαξαο λανχο ελ ησ Κνληνζθαιίσ. Οη δχν εμεθαλί-

ζζεζαλ ηειείσο. Αλεγείξνληαη νη ηεο Αγίαο Κπξηαθήο θαη Παλαγίαο ηεο Διπίδνο. Αλεγείξεηαη 

ησ 1680, αιι’ σο μπιίλε απνηεθξνχηαη θαη πάιηλ ην 1719. Δπαθνινπζεί θαη άιιε ην 1762. Σε-

ιεπηαία ππξθατά ήην ε ηνπ 1865. Δπί ηξηάθνληα έηε νη ηνπξθφθσλνη Καξακαλιήδεο Υξηζηηαλνί 

εθθιεζηάδνληαη εηο ηαπεηλφλ μχιηλνλ λαΐζθνλ, έσο νπ ησ 1895 θαηαηίζεηαη ζεκέιηνο ιίζνο δηά 
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ηνλ λένλ λαφλ. Οηθνδφκεκα ιακπξφλ, εθ ησλ κεγαινπξεπεζηέξσλ ηξνπιαίσλ λαψλ ηεο Πφιε-

σο. Ο επηζθέπηεο θαηαπιήηηεηαη θαη δηεξσηάηαη πσο εηο ηαχηελ ηελ πησρηθήλ ζπλνηθίαλ αλε-

γέξζε ηφζνλ κέγαο θαη ππέξνρνο λαφο. Πησρνί νη ρξηζηηαλνί ηνπ Κνληνζθαιίνπ αιι’ ε πίζηηο 

απηψλ κεγάιε. Μέγαο θαη ν λαφο ησλ. Ο λαφο επεζθεπάζζε θαη εμσξαΐζζε πξνζθάησο θαη 

ιάκπεη φινο θαη θαηαιάκπεη πάζαλ ηελ ζπλνηθίαλ…». 

ην έξεβνο εθείλσλ ησλ «επηεκβξηαλώλ» θξηθηώλ σξώλ γηα ηελ Πνιίηηθε Ρσκενζύλε 

θαη ε Παηξηαξρηθή θαη ηαπξνπεγηαθή Μνλή Εσνδόρνπ Πεγήο Μπαινπθιή εδέρζε ζην πά-

ληηκν θαη ηεξώηαην ζώκα ηεο, ήηνη επί ηνπ Καζνιηθνύ απηήο θαη ησλ πέξημ θηηξίσλ, ηα 

«ζηίγκαηα ησλ βαξβάξσλ βαλδαιηζκώλ», όπσο εθδειώζεθαλ κε πξάμεηο εκπξεζκνύ, θαηα-

ζηξνθώλ, ιεειαηήζεσλ θαη αλίεξσλ θαη κηαξώλ βεβειώζεσλ ησλ «ηεξώλ θαη αγίσλ» ηεο 

παιαηθάηνπ θαη πεξηπύζηνπ Μνλήο. 

Ζ Μνλή Θενηόθνπ ηεο Πεγήο ή ηεο Εσνδόρνπ Πεγήο αληδξύζε θαηά ηνπο ρξόλνπο ηεο 

βαζηιείαο Λένληνο Α΄ ηνπ Μαθέιιε (457-474), ν νπνίνο αλήγεηξε λαό ζηνλ ρώξν όπνπ επ-

ξέζε ην αγίαζκα κε ην ηακαηηθό ύδσξ. Ο Απηνθξάησξ Ηνπζηηληαλόο (527-565) αλήγεηξε κε-

γαινπξεπέζηεξν λαό ζεξαπεπζείο εθ δπζνπξίαο θαη όηαλ ζην δηάβα ησλ εηώλ νη δηάθνξνη 

ζεηζκνί επέθεξαλ θζνξέο ζην θηίζκα ηεο Μνλήο, αλεδείρζεζαλ λένη θηήηνξεο, ήηνη ν Βαζί-

ιεηνο Α΄ ν Μαθεδώλ (867-886) θαη ν πηόο απηνύ Λέσλ Σ΄ ν νθόο (886-912). 

Σν θαζνιηθό ηεο πεξηπύζηνπ ηαύηεο Μνλήο ππέζηε εθηεηακέλεο θζνξέο θαηά ηελ πξν 

ηεο αιώζεσο πεξίνδν θαη θαηέπεζε, νπόηε ν νπιηάλνο Βαγηαδίη (1481-1512) δηέηαμε ηελ 

κεηαθνξά ησλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ πξνο αλνηθνδόκεζε ηνπ εαπηνύ ηεκέλνπο. ηνλ ζπγθε-

θξηκέλν ρώξν ηεο Μνλήο παξέκεηλε κόλν θάπνην παξεθθιήζην άλσζελ ηνπ αγηάζκαηνο, ην 

νπνίν θαηά ηηο αξρέο ηνπ ηζ΄ αηώλνο θαηέπεζε, νπόηε ν νπιηάλνο Μαρκνύη ν Β΄ (1808-

1839) έδσθε ηελ άδεηα πξνο αλνηθνδόκεζε λένπ λανύ, ν νπνίνο επεξαηώζε ηελ 30
ε
 Γεθεκ-

βξίνπ ηνπ έηνπο 1834 θαη θαηά ηελ 2
α
 Φεβξνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο ν Οηθνπκεληθόο 

Παηξηάξρεο Κσλζηαληίλνο ν Β΄ (1834-1835),ζπιιεηηνπξγνύλησλ δώδεθα αξρηεξέσλ, εηέιε-

ζε ηνλ εγθαηληαζκό ηνπ λένπ κεγαινπξεπεζηάηνπ λανύ, πνπ όκσο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

επηεκβξηαλώλ ππέζηε κεγάιεο θαηαζηξνθέο, αιιά κε ηηο άνθλεο ελέξγεηεο ηνπ ανηδίκνπ 

Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ Αζελαγόξνπ Α΄ (1948-1972) θαη ηελ ζπλαξσγή ηεο επζεβνύο 

Πνιίηηθεο Ρσκενζύλεο αλεθαηλίζζε άλεπ ρξνλνηξηβήο. Δπί δε ηεο Παηξηαξρείαο Βαξζνιν-

καίνπ ηνπ Α΄ αλεθαηλίζζε θαηά ην έηνο 1995. 

Ζ θαηαζηξνθηθή ιαίιαπα ηνπ όρινπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επηεκβξηαλώλ έθζαζε θαη 

έπιεμε θαη ηνπο λανύο επί ηεο αλαηνιηθήο όρζεο ηνπ Βνζπόξνπ. ην Σζεγθέιθηντ ειεειαηή-

ζε ν λαόο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ (1838) θαη ην Aγίαζκα ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλνο, ελώ θα-

ηαζηξνθέο ππέζηεζαλ θαη άιινη λανί, όπσο ν ελ Καληηιιί λαόο ηεο Μεηακνξθώζεσο ηνπ 

σηήξνο (1905), θαζώο θαη εθείλνη ζηα πξνάζηηα Σζεγθέιηντ, Κνπζγνπληδνπθίνπ θαη θνύ-

ηαξη κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ν λαόο ηνπ Πξνθήηνπ Ηιίνπ. Σελ καλία ησλ βαλδάισλ επηδξν-

κέσλ ππέζηεζαλ θαη πνιιά αγηάζκαηα ηεο Ρσκενζύλεο ζηελ όιε πεξηνρή. 

ηελ πεξηνρή ηεο Ηεξάο Μεηξνπόιεσο Υαιθεδόλνο, όπσο θαηαγξάθεη ιεπηνκεξώο ν 

ανίδηκνο Υξηζηόθνξνο Υξεζηίδεο, ελ ζπλόισ θαηεζηξάθεζαλ ή ειεειαηήζεζαλ, πιήξσο ή 

κεξηθώο, έληεθα λανί, νη νπνίνη είλαη νη εμήο: 

1) Αγίαο Σξηάδνο, Υαιθεδόλνο (1887) ζηνλ νπνίν επηπρώο εζώζε ε εθέζηηνο θαη πα-

ιαίθαηε ηεξά εηθώλ ηεο Παλαγίαο Υαιθεδνλίηηζζαο (13
νο

 αηώλ) ή «Παλαγίαο Μειαρξνηλήο». 

2) Πξνθήηνπ Ηιηνύ, θνπηάξεσο (1804). 
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3) Αγίνπ Γεσξγίνπ, Γειληεγεξκελί (1821). 

4) Αγίνπ Παληειεήκνλνο, Κνπζγνπληδνπθίνπ (1892). 

5) Αγίνπ Γεσξγίνπ, Σζεγθέιθηντ (1838). 

6) Αγίνπ Γεσξγίνπ, Κνπζγνπληδνπθίνπ. 

7) Αγίαζκα Αγίνπ Παληειεήκνλνο, Σζεγθέιθηντ. 

8) Μεηακνξθώζεσο ηνπ σηήξνο Υξηζηνύ, Καληηιιί (1905). 

9) Παξεθθιήζην ηεο Παλαγίαο, Γθηόθζνπγνπ (1948) καδί κε ην νκώλπκν αγίαζκα. 

10) Αγίσλ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο, Παζάκπαρηζε (1834). 

11) Αγίαο Παξαζθεπήο, Μπέηθνδ (1852). 

Από ηνπο Ηεξνύο Νανύο ηεο Μεηξνπόιεσο Υαιθεδόλνο δελ εδέρζεζαλ ηα «πιήγκαηα 

ησλ νξδώλ» κόλνλ ηξεηο, ήηνη: 

1) Αγίαο Δπθεκίαο, Υαιθεδόλνο (1832). 

2) Αγίνπ Ιγλαηίνπ Κνηκεηεξίνπ Υαιθεδόλνο (1905). 

3) Αγίνπ Ισάλλνπ Καιακηζίνπ. 

Όζνλ αθνξά ηνπο θαηαζηξαθέληεο θαη ιεειαηεζέληεο ηεξνύο λανύο ηεο εθθιεζηαζηη-

θήο επαξρίαο ηεο Ηεξάο Μεηξνπόιεσο Γέξθσλ, ζύκθσλα θαη κε ηελ έγγξαθε έθζεζε ηνπ 

Μεηξνπνιίηνπ Γέξθσλ Ηαθώβνπ, πιεξνθνξνύκεζα όηη εμ απηώλ έμη ππξπνιήζεζαλ, καδί 

θαη ην λαΐδξην ηνπ ππξπνιεζέληνο Μεηξνπνιηηηθνύ Μεγάξνπ, θαη απηνί είλαη νη εμήο: 

1) Αγίαο Παξαζθεπήο, Θεξαπεηώλ (1850). 

2) Αγίσλ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο Κνηκεηεξίνπ Θεξαπεηώλ (1873). 

3) Αγίαζκα Αγίαο Κπξηαθήο, Θεξαπεηώλ. 

4) Αγίαο Παξαζθεπήο Βαζπξξύαθνο (Μπνπγηνύθ Νηεξέ) (1831). 

5) Αγίνπ Ισάλλνπ, Γελή Μαραιέ (1834). 

6) Αγίνπ Γεσξγίνπ Μπαθήξθηντ (Μαθξνρσξίνπ) (1850).  

Δθ ησλ λαώλ ηεο Μεηξνπόιεσο Γέξθσλ, νη νπνίνη παξέκεηλαλ άζηθηνη ήηαλ δύν, ήηνη: 

1) ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ Θεξαπεηώλ (1778) θαη 2) ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ ζηελ νκώλπκε ζπ-

λνηθία (Γεζίιθηντ). 

Ο Υξηζηόθνξνο Υξεζηίδεο ζπκπιεξώλεη ηελ όιε αμηόπηζηε θαη ηεθκεξησκέλε θαηα-

γξαθή ησλ θαηαζηξαθέλησλ θαη ιεειαηεζέλησλ λαώλ ηεο Πνιίηηθεο Ρσκενζύλεο, αλαθέ-

ξνληαο όηη ζην Νενρώξην (Γελήθηντ) ππέζηε θαηαζηξνθέο: 

1)Ο Ναόο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ (1855), θαζώο θαη νη λανί: 2) ησλ Σαμηαξρώλ ηέλεο 

(1838), 3) Δπαγγειηζηξίαο Βαθενρσξίνπ (1834), πεξί ηνπ νπνίνπ ν Αξρηκ. π. Γνζίζενο 

γξάθεη επζύλνπηα: «Δηο ην Βαθενρψξηνλ (ηνπξθηζηί Μπνγηαηδίθηντ ηνπ Βνζπφξνπ), ηελ πα-

ηξίδα ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρνπ Ισαθείκ ηνπ Γ΄, ππάξρεη ν λαφο ηνπ ηεο Θενηφθνπ Δπαγ-

γειηζκνχ. Βαζηιηθή ηξίθιηηνο έρνπζα εηθνλνζηάζηνλ μπιφγιππηνλ ππεξφρνπ ηέρλεο κεη’ εηθφ-

λσλ ξσζηθήο ηερλνηξνπίαο. Αχηαη εηζίλ αθηέξσζηο ηνπ Παηξηάξρνπ Ισαθείκ. Παξέθεηην επηα-

ηάμηνο Αζηηθή ρνιή, Παξζελαγσγείνλ θαη Νεπηαγσγείνλ. εκεησζήησ φηη αη ηεξαί ηνπ ηέ-
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κπινπ εηθφλεο θέξνπζηλ ζθαίξαο εζθελσκέλαο, «αθηέξσζηο» ησλ φζσλ επέδξακνλ θαηά ηνπ 

λανχ θαηά ηελ «παλήγπξηλ» ησλ επηεκβξηαλψλ». 4)ηνπ Αγίνπ Υαξαιάκπνπο, Βεβεθίνπ 

(1830) θαη 5) ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, Μεγάινπ Ρεύκαηνο (1798). 

ηελ πεξηνρή ηνπ Οξηάθηντ (Μεζόρσξνλ) θαηεζηξάθε ν λαόο ηνπ Αγίνπ Φσθά (1856), 

ν νπνίνο, ζεκεησηένλ όηη θείηαη επί ρώξνπ όπνπ είρε αλεγεξζεί θαηά ηα βπδαληηλά έηε ε πε-

ξηώλπκνο Μνλή ηνπ Αγίνπ Φσθά, ελώ ειεειαηήζεζαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ξεξνθξήλεο (Κνπ-

ξνύηζεζκε) ν λαόο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ (1798) θαη κεηά ην Γηπινθηόλην (Besiktas)θαη επί 

ηεο θεληξηθήο νδνύ, ε νπνία νδεγεί πξνο Μεζόρσξνλ (Ortakoy)ν αλαθαηληζζείο επί ηεο Πα-

ηξηαξρείαο Βαξζνινκαίνπ Α΄ λαόο ηνπ Γελεζιίνπ ηεο Θενηόθνπ Παιαηνύ Μπάληνπ, πεξί ηνπ 

νπνίνπ ν Αξρηκ. Γνζίζενο γξάθεη όηη: «…νλνκάδεηαη «ηνπ Παιαηνχ Μπάληνπ» δηφηη εθεί ή-

ζαλ αη παιαηαί θπιαθαί. «Μπάλην» γαξ εηο ηελ βελεηηθήλ ην θάηεξγνλ, ε θπιαθή νλνκάδεηαη. 

Δίρε δε πξνλφκηνλ ν παιαηφο νχηνο λαφο ίλα θαηαβάιιε ιχηξα πξνο απειεπζέξσζηλ θξαηνπκέ-

λσλ ελ ηνηο γεηηληάδνπζη θαηέξγνηο. Αλεθαηλίζζε ππεξκεζνχληνο ηνπ ηζ΄ αηψλνο (πεξί ην 1864) 

επξίζθεηαη δε εηο αξίζηελ θαηάζηαζηλ, πξνζθάησο αλαθαηληζζείο». 

Ζ καλία ηνπ ηπθισκέλνπ επηεκβξηαλνύ όρινπ «έπιεπζε» θαη ζηα Πξηγθεπόλλεζα, 

ζηελ Υάιθε θαη ζηελ Πξίγθεπν, όπνπ άθεζε αλεμίηειε ηελ κηαξή θαη αλίεξε θαηαζηξνθηθή 

ζθξαγίδα ηνπ επί ησλ ζεβαζκάησλ ηεο Πνιίηηθεο Ρσκενζύλεο. ηε λήζν Υάιθε θαηεζηξά-

θε ν λαΐζθνο ηεο θήηεο ηνπ Αγίνπ ππξίδσλνο, ππέζηε ζνβαξέο θαηαζηξνθέο ν λαόο ηνπ 

Αγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ Κξεκλνύ, ν νπνίνο ππάγεηαη ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ Παηξηαξρείνπ Ηεξν-

ζνιύκσλ θαη ειαθξύηεξεο δεκηέο ν επί ηεο παηξηαξρείαο Βαξζνινκαίνπ Α΄ αλαθαηληζζείο 

λαόο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ (1857). Οιίγα ηηλά πεξί ηεο Ηεξάο Μνλήο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ 

Κξεκλνύ εμηζηνξεί ν Αξρηκ. π. Γνζίζενο γξάθσλ όηη: «επξίζθεηαη εηο ηελ ΝΑ πιεπξάλ ηεο 

λήζνπ επί θξεκλνχ χπεξζελ ηεο ζαιάζζεο, νξψζα πξνο Πξίγθεπνλ. Δίλαη κεηφρηνλ ηνπ Παλα-

γίνπ Σάθνπ. Η κνλή αχηε δηεδέρζε ηελ παιαηάλ ζθήηελ ηνπ Αθεςηκά. Δθηίζζε πεξί ηα ηέιε ηνπ 

ηζη΄ αηψλνο. Δηο απηήλ παξέκεηλελ ν Παηξηάξρεο Ισαλλίθηνο ν Καξαηδάο (1761-1763) κεηά 

ηελ έθπησζηλ απηνχ απφ ηνπ Θξφλνπ, ηνπιάρηζηνλ επί δηεηίαλ. Αλήγεηξε ηνλ λαφλ ηνπ Αγίνπ εηο 

κλήκελ ηνπ παηξφο απηνχ Γεσξγίνπ. Δηάθε εηο ηνλ λάξζεθα ηεο κνλήο ην 1793. 

Ο λαφο νχηνο θαηεζηξάθε ππφ ππξθατάο ην 1881. Σν επφκελνλ έηνο εγέλνλην ηα εγθαίληα 

ηνπ ζεκεξηλνχ λανχ. Ο Παηξηάξρεο Ιεξνζνιχκσλ Νηθφδεκνο Α΄ (1883-1890) έδεζε εηο απηήλ 

επί κίαλ εηθνζαεηίαλ (1890-1910). Δθνηκήζε θαη εηάθε ελ απηή. Η ππέξνρνο αχηε κνλή επί 

καθξφλ εγθαηαιεηθζείζα αλαδηνξγαλνχηαη ηαλχλ θαη αλαθαηλίδεηαη εθ βάζξσλ». Πεξί ηεο σο 

άλσ κλεκνλεπζείζεο Ηεξάο Μνλήο ηνπ Αγίνπ ππξίδσλνο γλσξίδνπκε όηη απηή ηδξύζε πεξί 

ηα κέζα ηνπ ηζ΄ αηώλνο από θάπνηνλ Μνλαρό Αξζέλην. Πξόθεηηαη πεξί κηθξάο Μνλήο ζε ηύ-

πν αγηνξεηηηθνύ θειιηνύ κεηά λανύ ηξνπιαίνπ. Ναόο, ηξάπεδα, θειιηά θαιύπηνληαη ππό θνη-

λήο ζηέγεο. 

ηε δε κεγαιόλεζν Πξίγθεπν ππέζηε θαηαζηξνθέο ν λαόο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

(1856) θαη ειεειαηήζε ν λαόο ηεο Παλαγίαο, ν νπνίνο ζύκθσλα κε ηελ ηζηνξηθή γξαθή ηνπ 

Αξρηκ. Γνζηζένπ, «επξίζθεηαη επί ηεο θεληξηθήο πιαηείαο ηεο Υψξαο Πξηγθήπνπ. Αλσθνδνκή-

ζε ην 1735. Έρνκελ αλαθαηλίζεηο ησ 1793 θαη ησ 1871. Ο λαφο επξίζθεηαη εηο αξίζηελ θαηά-

ζηαζηλ, έρεη δε ζαπκαζίαο ηεξάο εηθφλαο επί ηνπ εηθνλνζηαζίνπ. Πέξημ ηνπ λανχ επξίζθνληαη ηα 

θηίζκαηα ηεο Ιεξάο Μεηξνπφιεσο Πξηγθεπνλλήζσλ. Σαχηα θαέληα θαηά ην πιείζηνλ, εθαη-

λνπξγήζεζαλ επ’ εζράησλ ηε αφθλσ θξνληίδη ηνπ επθιεψο αξρηεξαηεχνληνο Μεηξνπνιίηνπ 

Πξηγθεπνλλήζσλ θ. Ιαθψβνπ…». Μηθξόηεξεο εθηάζεσο δεκηέο ππέζηε ε Ηεξά Μνλή Μεηα-

κνξθώζεσο ηνπ σηήξνο Υξηζηνύ, ε νπνία: «εχξεηαη πιεζίνλ ηεο κηάο εθ ησλ δχν θνξπθψλ 
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ηεο λήζνπ. Αγλννχκελ εάλ είλαη ζπλέρεηα παιαηάο ηηλφο Μνλήο ή είλαη θηίζκα λεψηεξνλ. Πά-

λησο θαηά ηνλ ηζη΄ αηψλα πθίζηαην. Σν 1597 αλαθαηλίδεηαη θαη αλαθεξχζζεηαη Παηξηαξρηθφλ 

ηαπξνπήγηνλ. Σελ ζπληήξεζηλ απηήο αλαιακβάλεη αξγφηεξνλ ε ζπληερλία ησλ κπεδηξηδήδσλ 

(ησλ παξαζθεπαδφλησλ θαη πσινχλησλ κπεδίξη ήγνπλ ιίλνλ, ιηλαξφζπνξνλ, ιηλέιαηνλ). Σν 

1809 εθεζπράδεη εληαχζα ν Οηθ. Παηξηάξρεο Γξεγφξηνο ν Δ΄ κεηά ηελ δεπηέξαλ απηνχ Παηξη-

αξρείαλ (1806-1808). Αξγφηεξνλ εγθαηεζηάζε εηο απηήλ ν Παηξηάξρεο Υξχζαλζνο (1824-

1826), φζηηο εθνηκήζε θαη εηάθε εθεί ην 1834. 

Νένο αλαθαηληζηήο ηεο Μνλήο είλαη ν Παηξηάξρεο σθξφληνο ν Γ΄ (1863-1866), φζηηο 

θαη εθεζπράδεη εληαχζα απφ ηνπ 1866 έσο ηνπ 1870. Σα εγθαίληα ηνπ λένπ λανχ εγέλνλην ην 

1869. Σν 1887 έδσλ ελ απηή έμ κνλαρνί. Σνπ ηζ΄ αηψλνο ηειεπηψληνο κάιινλ νπδείο έδε». 

Σα επηεκβξηαλά θαη’ εθείλν ηνλ ραξαθηεξηζζέληα «καύξν επηέκβξε ηνπ 1955», ό-

ηαλ ε πνιπκαξηπξηθή  Πνιίηηθε Ρσκενζύλε εβίσζε κία άιιε «Νύθηα ησλ Κξπζηάιισλ» κε 

ηελ νπνία εδόζε ην ηειεησηηθό ζαλαηεθόξν πιήγκα ζηνπο απξνζηάηεπηνπο Ρσκενύο, έρεη 

θαηαγξαθεί εθάπαμ, νξηζηηθώο θαη ακεηαθιήησο, ζηηο ζειίδεο ηεο ηζηνξίαο, αιιά δελ ζα 

πξέπεη λα επηηξέςνπκε ν παλδακάηνξαο ρξόλνο λα καο πνηίζεη κε ην «λέθηαξ ηεο ιεζκν-

ληάο» θαη ηνύην νπρί πξνο αλακόριεπζε παζώλ αιιά γηα αθύπληζε ζπλεηδήζεσλ ώζηε πνηέ 

άιινηε λα κελ επαλαιεθζεί κία «λέα άισζε» ηεο Πνιίηηθεο Ρσκενζύλεο. 

Οη έκθινγεο Δθθιεζίεο ηεο Πνιίηηθεο Ρσκενζύλεο, όπσο ηηο απαζαλάηηζε ν ανίδηκνο 

Γεκήηξηνο Καινύκελνο κέζσ ηνπ θσηνγξαθηθνύ θαθνύ ηνπ θαη ηηο θαηέγξαςε ν ανίδηκνο 

Υξηζηόθνξνο Υξεζηίδεο, αιιά θαη όπσο ηηο «αλέζηεζε» κε ηελ ηζηνξηθή γξαθή ηνπ ν Κα-

ζεγνύκελνο ηεο Ηεξάο ηαπξνπεγηαθήο Μνλήο Παλαγίαο Σαηάξλεο Δπξπηαλίαο Αξρηκ. π. 

Γνζίζενο, απνηεινύλ «θσηεηλά», «έκθινγα ζεκεία» ηεο ζπιινγηθήο κλήλεο ηεο Πνιίηηθεο 

θαη όρη κόλν Ρσκενζύλεο, ε νπνία ίζηαηαη θαη αλζίζηαηαη πέξημ ηεο Δζηαπξσκέλεο θαη 

Πξσηνζξόλνπ Μεηξόο Αγίαο Μεγάιεο ηνπ Υξηζηνύ Κσλζηαληηλνππνιίηηδνο Δθθιεζίαο. 

Άιιεο εμ απηώλ ησλ «εκθιόγσλ εθθιεζηώλ» αλεζηειώζεζαλ θαη αλεθαηλίζζεζαλ θξνληίδη 

θαη ηεξώ δήισ ηνπ ανηδίκνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ Αζελαγόξνπ Α΄ ηνπ από Ακεξηθήο 

(+1972) θαη θπξίσο ηνπ λπλ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ Βαξζνινκαίνπ Α΄, ελώ άιιεο ζώδν-

ληαη θαη «δσληαλεύνπλ» κόλν κέζα από ηηο ηζηνξηθέο γθξαβνύξεο θαη ηηο θσηνγξαθίεο κηάο 

αιινηηλήο επνρήο, πνπ όκσο πνηέ δελ κπνξνύλ λα αλαπιεξώζνπλ ην θελό ηεο απσιείαο 

ηνπο. 

Ζ Κσλζηαληηλνύπνιε είλαη επξπρώξνπ θαξδίαο Μάλα ζηεο νπνίαο ηηο κεηξηθέο αγθά-

ιεο «ζπλ-ρσξνύληαη» θαη «αιιεινπεξηρσξνύληαη» ηόζν ν ηαπξόο όζν θαη ε Ζκηζέιελνο, 

θαη αλ θάπνηε αληί γηα ην εηξεληθό έιαηνλ ζηηο αθνίκεηεο θαλδήιεο ησλ ηζηνξηθώλ θαη πα-

ιαηθάησλ Δθθιεζηώλ θαη ησλ Μνλώλ ηεο εδόζε αθεηδώο ππό ηνπ ηπθισκέλνπ όρινπ ε ππξά 

θαη ν ππξαθησκέλνο δαπιόο ηεο θαηαζηξνθήο, εληνύηνηο απηή ε «Αγία Πόιε» γλσξίδεη θα-

ιά, θάιιηνλ πάζεο άιιεο ζπηζακήο γεο, λα ζπγρσξεί ηνπο πάληαο αιιά πνηέ λα κε ιεζκνλεί 

ηα ηεξά ζεβάζκαηα ηνπ επζεβνύο Ρσκαίεθνπ Γέλνπο θαη ηα «έκπεηξα δάθξπα» ησλ πνλεκέ-

λσλ θαη απαξεγνξήησλ παηδηώλ ηεο, ηα νπνία έθπγαλ, πέηαμαλ σο απνδεκεηηθά πνπιηά ζηα 

ηέζζεξα ζεκεία ηνπ νξίδνληνο. 

Γηα ηελ «Πξνθαζεδνκέλε» απηή Πόιε, «Πξνθαζεδνκέλε» νπρί κόλνλ αλάκεζα ζηηο 

ινηπέο πόιεηο ηεο πθειίνπ αιιά πξσηίζησο ζηηο θαξδηέο ησλ πάζεο θπιήο θαη ζξεζθείαο 

αλζξώπσλ θαη κέζα ζηελ πξνζσπηθή έκθινγε λνζηαιγίαο ελζύκεζε ησλ «εκθιόγσλ Δθ-

θιεζηώλ θαη Μνλώλ» ηεο δαλείδνκαη – ζρεδόλ αθνξέζησο άπιεηζηα – από ηελ ζεζπέζηα 

γξαθή ηνπ Καζεγνπκέλνπ Αξρηκ. π. Γνζηζένπ θαη πξνζππνγξάθσλ ηα γξαθόκελά ηνπ επα-
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λαγξάθσ: «Δίηε ζαλ Βπδάληην, είηε ζαλ λέα Ρψκε, είηε ζαλ Κσλζηαληηλνχπνιηο, είηε ζαλ 

Κσλζηαληηληέ, είηε ζαλ Istanbul δελ παχεη λα είλαη αγαπεηή θαη αγία. Καη γηα φζα εθήξπμε ηφηε 

ν Ισζήθ Βξπέλληνο θαη γηα φζα παξέιεηςε θαη γηα φζα ζπλέβεζαλ αξγφηεξα. 

Γηα ηνπο λενκάξηπξεο, γηα ηηο λέεο Δθθιεζίεο, γηα ηελ επηβίσζη ηνπ Γέλνπο, γηα ηα ζρν-

ιεία ηεο, γηα ηελ θηιαλζξσπία ηεο, γηα ηα λνζνθνκεία ηεο. 

Δίλαη αγαπεκέλε θαη αγία θαη ηψξα. 

Με ηνλ Παηξηάξρε καο, κε ηνπο θιεξηθνχο καο, κε ηελ νκνγέλεηα. Με ηηο εθθιεζίεο ηεο, 

ηα αγηάζκαηά ηεο, ηα ζρνιεία ηεο, κε ηελ πλεπκαηηθή δσή ηεο. 

Ίζσο είλαη νιίγνλ «έμσξνο», ιίγν γεξαζκέλε. Με ηνπο αηψλεο δσήο, κε ηφζεο πεξηπέηεηεο, 

κε ηφζεο δεψζεηο θπζηθφ είλαη. Δμ άιινπ είλαη θαη ε παηίλα ηνπ ρξφλνπ. 

Δίλαη φκσο κηά γεξαηά θπξία φιν αξρνληηά θαη θακάξη, φιν επγέλεηα θαη ράξη. Καη ην θπ-

ξηψηεξν· ηα έρεη «ηεηξαθφζηα»! 

Κσλζηαληηλνχπνιη! 

Δίζαη γηα φινπο καο, γηα ην επινγεκέλν καο Γέλνο, γηα ηνπο Παλνξζνδφμνπο, γηα ηνπο 

φπνπ γεο ζσθξνλνχληαο ε αγαπεκέλε, ε αγία. 

Δίζαη ε aziz Istanbul! 

Δίζαη ε αγία Κσλζηαληηλνχπνιηο!». 

Καζώο εκκνληθά ην βιέκκα πίπηεη επί ησλ ηζηνξηθώλ θσηνγξαθηώλ ηνπ Γεκεηξίνπ 

Καινπκέλνπ κε ηηο «έκθνιεο» θαη «πεζκέλεο» Δθθιεζίεο ηνπ Γέλνπο ζηελ Πόιε, ζηελ πν-

ιπκαξηπξηθή θαη πνιύθιαπζηε Πόιε, όηαλ ην έιαηνλ ηεο εηξήλεο ην νπνίν γελλνύζε ην 

«θσο ηιαξόλ» ζηηο αθνίκεηεο θαλδήιεο ηνπο, κεηεβιήζε ζε «ιάδη επί ηεο ππξάο» θαη ηηο κε-

ηακόξθσζε ζε «παξαλάισκα ηνπ ππξόο», έξρνληαη ζην λνπ ηα όζα γξάθεη ν εθ ηνπ Μεγά-

ινπ Ρεύκαηνο Πνηεηήο Παλαγηώηεο νύηδνο (1806-1868) δηαηξαγσδώληαο ηελ επίζθεςή ηνπ 

ζε δηαιειπκέλν κνλαζηήξην:  

«Δηο ηνλ λαφλ ζνπ ζήκεξνλ ην πέλζνο Βαζηιεχεη 

Αη άγηαη εηθφλεο ζνπ, ηα ηεξά ζνπ ζθεχε 

Κ’ νη θξπζηαιιψδεηο ιχρλνη ζνπ εξπάγεζαλ αζξφνη, 

Καη ηελ αγίαλ ηξάπεδαλ εθάιπςελ ε ριφε. 

Σνλ δεπγνιάηελ κνλαρφλ ηνπ φξζξνπ ηνπ ε ψξα 

Μεηά ζεκάληξνπ δελ θαιεί ζην άξνηξφλ ηνπ ηψξα. 

Σν δεχγνο ηνπ η’ αξνηξηθφλ βηαίσο δηειχζε 

Καη ρείξαο επεξγέηηδαο ην έζλνο εζηεξήζε. 

Ω βηαηφηεο αζεβήο! Ω ηεξνζπιία! 

Γπκλψζεζαλ νη λάξζεθεο, νη ζφινη, ηα θειιία, 

Καη εηο ηεο Μεηαιήςεσο ηελ αξγπξάλ θηάιελ 

Μεζά ν θιέπηεο έθνξνο κ’ αλαίδεηαλ κεγάιελ». 
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Τ.Γ. Σν παξόλ από κέζεο θαξδίαο γξαθέλ επεηεηαθό θείκελν αθηεξνύηαη πάλπ επιαβώο 

θαη «ηξεκακέλε ρεηξί» ζε όιεο εθείλεο ηηο αζώεο ςπρέο, νη νπνίεο εηειεύηεζαλ ην δελ θα-

ηά ηεο κεγάιεο θαη θξηθηέο ώξεο ησλ «επηεκβξηαλώλ», θαζώο θαη ζε όινπο ηνπο Κσλ-

ζηαληηλνππνιίηεο, ηνπο πάιαη πνηέ θαη λπλ, νη νπνίνη θπθιόζελ ηεο Δζηαπξσκέλεο Με-

ηξόο Αγίαο Μεγάιεο ηνπ Υξηζηνύ Κσλζηαληηλνππνιίηηδνο Δθθιεζίαο ζπλερίδνπλ αδηαιεί-

πησο λα αλάβνπλ κε «έιαηνλ εηξήλεο» ηηο θαλδήιεο ησλ Δθθιεζηώλ θαη Μνλώλ ηεο Πνιί-

ηηθεο Ρσκενζύλεο. 

 


