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Η Διιάδα νπδεηεξόζξεζθν ή Διιελνξζόδνμν αλεμίζξεζθν 

Δπξσπατθό Κξάηνο; 

Καηά ηα άξζξα 3 θαη 5, 2 θαη 21 ηνπ πληάγκαηνο 1975; 

 

 

 

 

 

Η πεξίπησζε ηνπ Δζλνκάξηπξνο Δπηζθόπνπ Κίηξνπο – Καηεξίλεο 

Μειεηίνπ Κπξηαθνύ (+18 Μαΐνπ 1821) 

 

 

 

 

 

Τπόςεη ησλ Βνπιεπηώλ,  Μειώλ ηνπ Ι. Νανύ ηεο Γεκνθξαηίαο, η.ε. ηεο 

Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, θαη ησλ θηιηζηόξσλ θαη θηινπάηξηδσλ πνιηηώλ. 
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Ο Δζλνκάξηπξαο Δπίζθνπνο Κίηξνπο Μειέηηνο, σο Τνπνηεξεηήο ηεο 

Ι. Μεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο (1819-18 Μαΐνπ 1821) 

 

Αλέθδνην «Δθθιεζηαζηηθόλ θαη απνδεηθηηθόλ πσιήζεσο Γξάκκα» 

Κίηξνπο Μειεηίνπ, 27 Μαΐνπ ηνπ 1815, γηα ηελ «Δθθιεζία Αγίαο 

Αηθαηεξίλεο», «ηεο ρώξαο Καηεξίλεο» 

 

 

Α1. Δηζαγσγηθά. Πεξί ηνπ «Δθθιεζηαζηηθνύ θαη Απνδεηθηηθνύ 

πσιήζεσο Γξάκκαηνο». Οθείισ ην εηο ρείξαο κνπ αλέθδνην απηό 

Γξάκκα, ηεο 27 Μαΐνπ 1815, ζηνλ πξσηνζύγθειν ηεο Ι. Μεηξνπόιεσο 

Κίηξνπο, Καηεξίλεο θαη Πιαηακώλνο π. Βαξλάβα Λενληηάδε. Σνλ 

επραξηζηώ πνιύ θαη ηδηαηηέξσο. Αθνξκή γηα ηελ απνθάιπςε απηή ήηαλ ε 

δηνξγάλσζε εκεξίδνο ζηελ Καηεξίλε ηεο Ι. Μεηξνπόιεσο Κίηξνπο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ΑΠΘ, ηελ ΑΔΑΘ θαη ην Ι.Δ.Θ.Π. ηελ Πέκπηε 22 

Ννεκβξίνπ 2018. Θέκα ηεο Ηκεξίδνο: «Ο Ιεξόο Καζεδξηθόο Ναόο Θείαο 

Αλαιήςεσο Καηεξίλεο ζηελ εθθιεζηαζηηθή θαη εζληθή ηζηνξία θαη ζην 

πλεπκαηηθό παξόλ ηεο Καηεξίλεο, 1858-2018. Έηε 160 από ηελ Ίδξπζε». 

Πξνθεηκέλνπ, παξάιιεια κε ην επηζηεκνληθό εξεπλεηηθό κέξνο 

ηεο Ηκεξίδνο, λα νξγαλσζεί θαη «Έθζεζε Φσηνγξαθηθή» (18-26 

Ννεκβξίνπ 2018) πξνζώπσλ, πξαγκάησλ θαη εγγξάθσλ ηζηνξηθώλ, 

αλνίρζεθαλ θηβώηηα παιεά, ζηελ πξνζηαζία θαη θύιαμε ηεο Δθθιεζίαο 

Θ. Αλαιήςεσο, κε ηελ κέξηκλα ηνπ πνιενύ, 95 εηώλ ζήκεξα, 

πξσηνπξεζβπηέξνπ ηεο ίδηαο Δθθιεζίαο Γεσξγίνπ Μπηιηάγθα. Μεηαμύ 

ησλ εγγξάθσλ θαη ην εδώ ππό κειέηε θαη έξεπλα «Γξάκκα» Μειεηίνπ 

Κίηξνπο. 

Η κεγάιε αμία ηνπ εγγξάθνπ, ζηελ ηζηνξία θαη ζηελ ζεκεξηλή 

επηθαηξόηεηα εζληθώλ θαη παηξησηηθώλ αξρώλ θαη αμηώλ, έγθεηηαη ζην 

γεγνλόο όηη ην «Δθθιεζηαζηηθόλ θαη Απνδεηθηηθόλ πσιήζεσο Γξάκκα», 

ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη, «ηδίνηο ρεξζίλ», εηο «βεβαίσζηλ» ηεο 

«πσιήζεσο», ν, θαηά ην 1815, επίζθνπνο Κίηξνπο Μειέηηνο (1812-1821 

Μάηνο). Σν γεγνλόο ζπληειέζζεθε, θαηά ην ηόηε, ππό νζσκαλνθξαηία, 

έλλνκν, εζηκηθό θαη αζηηθό θαζεζηώο επηζήκνπ θπξώζεσο εγγξάθσλ 

αγνξαπσιεζηώλ, κεηαμύ πνιιώλ άιισλ πξάμεσλ ηνπ θνηλσληθνύ-

αζηηθνύ βίνπ ησλ ππόδνπισλ ειιελνξζόδνμσλ. 
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Καη πάιη δελ ζα ζήκαηλε θάηη ηδηαίηεξν, πέξαλ ηεο ζπκβνιήο ζηα 

θνηλσληθά-αζηηθά δξώκελα ηεο κηθξήο ηόηε θνηλσλίαο-θνηλόηεηνο-

ρσξηνύ Καηεξίλεο, ην ππόςεη καο έγγξαθν. Ο ζπληάμαο, ππνγξάςαο θαη 

βεβαηώζαο ην γεγνλόο ηεο αγνξαπσιεζίαο επίζθνπνο Κίηξνπο Μειέηηνο 

ππήξμε ν κέγαο εζλνκάξηπο θαη λενκάξηπο Κίηξνπο Μειέηηνο, σο 

Σνπνηεξεηήο ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο Θεζζαινλίθεο (1819-Μάτνο 

1821), ιόγσ ζπλνδηθώλ θαζεθόλησλ ηνπ Μεηξνπνιίηε Θεζζαινλίθεο 

Ισζήθ ζηελ Κσλ/πνιε, ζηελ Παηξηαξρηθή ύλνδν (1919-Ινύλ. 1821). Η 

ηδηόηεηα ηνπ Σνπνηεξεηή ήηαλ γηα ηνλ επίζθνπν Κίηξνπο θαλνληθό 

θαζήθνλ, δηόηη ήηαλ, θαηά ηελ εθθιεζηαζηηθή ηάμε, ν Πξσηόζξνλνο 

Θεζζαινλίθεο, δει. ν πξώηνο εηο αλαπιήξσζε ζηνλ κεηξνπνιηηηθό 

ζξόλν Θεζζαινλίθεο, θαηά ηελ απνπζία ηνπ Μεηξνπνιίηε 

Θεζζαινλίθεο, όπσο, ελ πξνθεηκέλσ, ή ηελ ρεξεία ηεο έδξαο απηήο. 

κσο ην «πξσηόζξνλν» γηα ηνλ Μειέηην, σο επίζθνπν Κίηξνπο, 

έκειιε λα εμειηρζεί ζε «πξσηνκαξηπξηθό» ππέξ ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

Διιάδνο, ζηελ ζύλνιε πξνζπάζεηα, δηα ηεο επαλαζηάζεσο ηνπ 1821, 

ζπγθξνηήζεσο ηνπ λένπ, ηνπ ζεκεξηλνύ, ειιεληθνύ θξάηνπο, 200 

ρξόλσλ, ηνπ ρξόλνπ 2020-2021 κ.Υ., ειεπζέξνπ θαη, ζήκεξα, 

επξσπατθνύ βίνπ. 

Γηα ηελ ζπκβνιή ζην κεγάιν απηό γεγνλόο ηνπ πξσηνζξόλνπ 

Κίηξνπο Μειεηίνπ θαη ην ζεκεξηλό ύςηζην δίδαγκά ηνπ, ε έξεπλα ζα 

επηθεληξσζεί ζην Β’ κέξνο, όπνπ ν ιόγνο εηδηθά γηα ηελ εθθιεζηαζηηθή 

θαη εζληθή-παηξησηηθή απηή πξνζσπηθόηεηα. Δδώ,ζην Α’ Μέξνο, 

εηδηθόηεξα ν ιόγνο γηα ην αλέθδνην «Γξάκκα» ηνπ 1815. 

Α2. Πεξηγξαθή εγγξάθνπ. πληζηά ηδηόγξαθν ηνπ επηζθόπνπ 

Κίηξνπο Μειεηίνπ, δπζαλαγλώζηνπ γξαθήο γηα ηνλ θνηλό αλαγλώζηε, επί 

θαλνληθνύ δηζέιηδνπ ράξηνπ. Δπηθεθαιήο ηνπ εγγξάθνπ («Γξάκκαηνο») 

πεξίηερλε ππνγξαθή ηνπ επηζθόπνπ: «Μειέηηνο Δπίζθνπνο Κίηξνπο». Η 

θαηαθιείδα ηνπ «Γξάκκαηνο», ζηελ δεύηεξε ζειίδα, πεξηιακβάλεη ηελ 

επίζεκε, ηδίαο-κνλαδηθήο πεξηηέρλνπ δηαθνζκήζεσο, ππνγξαθή ηνπ ηδίνπ 

«Κίηξνπο Μειέηηνο» (βι. ην πιήξεο ηνπ θεηκέλνπ, κεηαγεγξακκέλνπ θαη 

πξσηνηύπσο, ζην Γ’ Μέξνο ηνπ παξόληνο). Γίπια ζηελ ππνγξαθή απηή 

δειώλεηαη, πάιη, από ηνλ ίδην, ε αλαθνξά «βεβαηνί», γηα λα αθνινπζήζεη 

ακέζσο θαη ε κνλνγξαθή ηνπ ζηα κνλνγξάκκαηα Κ θαη Μ. 

Η θαηαθιείδα νινθιεξώλεηαη κε ηα ηνπνγξαθηθά θαη ρξνληθά 

δεδνκέλα-ηεθκήξηα ηνπ «Γξάκκαηνο»: «ελ Καηεξίλε. 1815. Μαΐνπ: 27». 

Μεηά ηελ θαηαθιείδα αθνινπζεί ηδηόγξαθν ζεκείσκα, επί ηνπ ηδίνπ 
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εγγξάθνπ, «ηνπ 1832, Ννεκβξίνπ 30, Καηεξίλε». Σν ηδηόγξαθν απηό 

είλαη κειώλ ηεο γλσζηήο σο ζήκεξα δηαπξεπνύο νηθνγελείαο ηεο 

Καηεξίλεο Μπαηάια. 

Α3. Πεξηερόκελν «πσιήζεσο Γξάκκαηνο». Δλδηαθέξνπζα 

πεξίπησζε αγνξαπσιεζίαο νηθνπέδνπ «εθθιεζηαζηηθνύ», θνηλσληθήο 

ρξηζηηαληθήο ειιελνξζνδόμνπ αιιειεγγύεο. Πξώηνο ηδηνθηήηεο ηνπ 

νηθνπέδνπ ε νηθνγέλεηα ηεο Καηεξίλεο Νηθνιάνπ Μαξκαηά. Ο 

ηειεπηαίνο επώιεζε ην ηδηόθηεην νηθόπεδν ζηελ «Δθθιεζία ηεο Αγίαο 

Αηθαηεξίλεο», «ηεο ρώξαο Καηεξίλεο», γηα λα θαηαζηεί, θαηόπηλ ηνύηνπ, 

«εθθιεζηαζηηθόλ». Σν γεγνλόο ηεο πσιήζεσο βεβαηώλνπλ ζην 

«πσιήζεσο Γξάκκα» ν παηέξαο θαη ηα παηδηά ηνπ. 

Η Δθθιεζία, ζηε ζπλέρεηα, ην κεηαπώιεζε ζηελ νηθνγέλεηα 

Παηάια (ή Μπαηάια), θαηά ην «Γξάκκα», ηεο «ρώξαο Καηεξίλεο», 

σζαύησο. Σν έπξαμε αληί εμππεξεηηθνύ δαλείνπ ρηιίσλ γξνζίσλ ηεο 

νηθνγελείαο Μπαηάια πξνο ηελ Δθθιεζία ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο, «δηα ηα 

γξόζηα ρίιηα, όπνπ ερξεώζηα πξνο απηνύο ε Δθθιεζία, γελνκέλεο 

ειιείςεσο» ή «δηα ρξείαλ ηεο, πξν ρξόλσλ». Απηό είλαη ην θπξίσο ζέκα 

ηνπ «πσιήζεσο Γξάκκαηνο», ηνπ 1815. 

Τπάξρεη όκσο ζην ίδην «Γξάκκα» θαη ζπλέρεηα. Σν 1832, ην ίδην 

«Γξάκκα», ηίηιν, παξαδίδεη ε νηθνγέλεηα Μπαηάια ζηελ ίδηα Δθθιεζία, 

κε ηελ ππνζεκείσζε ζ’ απηό, ππνγεγξακκέλε από όια ηα κέιε ηεο 

νηθνγελείαο, κε πξώηνλ ηνλ Γεώξγην Μπαηάια, όηη ην μαλαπξνζθέξεη 

ζηελ ίδηα Δθθιεζία σο αθηέξσκα «δηα ςπρηθήλ ησλ ζσηεξίαλ». Έηζη, 

βξέζεθε ην πνιύηηκν απηό έγγξαθν ζηα Αξρεία ηεο Θ. Αλαιήςεσο, ζηελ 

νπνία ππαγόηαλ ην λεθξνηαθείν πιένλ, κε ηελ Δθθιεζία, ηεο Αγίαο 

Αηθαηεξίλεο. Από ην Αξρείν απηό, όπσο πξνειέρζε, εμήρζε πξνο 

αλαθνίλσζε ζηελ Ηκεξίδα ηεο Καηεξίλεο, 22 Ννεκβξ. 2018. 

Η νηθνγέλεηα Μπαηάια, πξνζσπηθήο βαζεηάο θηιίαο θαη 

αθνζηώζεσο κε ηνλ εζλνκάξηπξα θαη λεσζηί λενκάξηπξα Κίηξνπο 

Μειέηην θαη κεγάιεο ζιίςεσο απηήο αιιά θαη όινπ ηνπ ειιελνξζόδνμνπ 

ιανύ ηεο επαξρίαο Κίηξνπο θαη δε «ηεο ρώξαο Καηεξίλεο» από ην αθξαίν 

θαη κνλαδηθό ζηελ ηζιακηθή θαθόηεηα καξηύξην ηνπ επηζθόπνπ ησλ (+18 

Μαΐνπ 1821), αθηεξώλεη ζηελ κλήκε ηνπ, κεηά κηα 10εηία, ην νηθόπεδν 

ζηελ Δθθιεζία ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο, Μεηνρίνπ, θαηά ηελ ηζηνξηθή 

παξάδνζε, ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο ηλά. 

Αηηηνινγηθό ηεο αθηεξώζεσο, όπσο πξνειέρζε, ήηαλ ηεο 

νηθνγελείαο απηήο «δηα ςπρηθήλ καο ζσηεξίαλ», «θαη δηα έλδεημηλ 
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ππνθαηλόκεζα: - 1832 Nνεκβξ. 30, Καηεξίλε». Αθνινπζνύλ ηα νλόκαηα, 

κε ηηο ππνγξαθέο ηνπο θαη ηελ δήισζε «βεβαηώλσ» ή «βεβαηώλνκε»: 

«Γεώξγηνο Μπαηάιαο», «Γεκήηξηνο Μπαηάιαο», «Παλαγηώηεο θαη 

Πνπιιή Μπαηάια», «Γηόξθε» θαη «Γεσξγάθεο». Ο ηειεπηαίνο, αληί 

«βεβαηώλσ», δειώλεη «καξηπξώ». 

Α4. Γεκνγξαθηθέο θαη ηνπνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ 

«πσιήζεσο Γξάκκαηνο». Αλαθέξνληαη νη νηθνγέλεηεο ηεο Καηεξίλεο 

Νηθνιάνπ Μαξθαηά θαη θπξίσο ε ηζηνξηθή νηθνγέλεηα Μπαηάια γηα ηνπο 

εθηεζέληεο ιόγνπο. Δπίζεο, κλεκνλεύεηαη ν θηεκαηίαο 

ΝάηδνοΓξακκαηηθόπνπινο, γηα ηνλ ιόγν θαη κόλν όηη ην 

«εθθιεζηαζηηθόλ» νηθόπεδν ζπλόξεπε πξνο ηα δηθά ηνπ θηήκαηα αθ’ 

ελόο, θαηέλαληη νπηηθά πξνο ην Ληηόρσξν, καθξόζελ· «πξνο ηε ηελ 

πιεπξάλπόιηΛηηνρώξηνλ, θαη πξνο ηνλ 

Νάηδνλγξακκαηηθόπνπινλνκνγελήηελ». 

Σν Ληηόρσξν νλνκαηίδεηαη σο «πόιηο». Η νλνκαζία είλαη 

δεισηηθή ηεο ηόηε αθκήο ηεο θνηλόηεηνο Ληηνρώξνπ. Ο ιόγνο ηεο αθκήο 

απηήο ηνπ Ληηνρώξνπ ηόηε ήηαλ όηη ππήξμε γελέηεηξα αμηόινγσλ 

θαξαβνθύξεδσλ.  Απηνί δηέζεηαλ ίδηνλ ζηόιν, ήδε θαηά ην πξώην κηζό 

ηνπ 19
νπ

 αηώλνο. Μεηέπεηηα, ν ζηόινο απηόο, θαηά ην β’ κηζό ηνπ ηδίνπ 

αηώλα, θαη θύξηα, θαηά ηνλ 20
ν
 αη., επαπμήζεθε, κε αλάινγα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηελ αθκή ηεο θσκνπόιεσο απηήο αιιά θαη γηα ηελ 

αλάινγε ζπκβνιή ηνπ Ληηνρώξνπ ζηνπο εζληθνύο αγώλεο ηνπ 1821 θαη 

εμήο κε απνθνξύθσκα ηελ επαλάζηαζε Ληηνρώξνπ ηνπ 1878. 

Γίλεηαη ζαθήο ν πξνζδηνξηζκόο θαη ν δηαρσξηζκόο κεηαμύ ησλ 

όξσλ «ρώξα Καηεξίλεο» ή «Καηεξίλεο» θαη ηεο «Δθθιεζίαο Αγίαο 

Αηθαηεξίλεο». Οη πξνζδηνξηζκνί απηνί απαληνύλ πνιιέο θνξέο ζην 

«πσιήζεσο Γξάκκα». Σνύην ζεκαίλεη όηη ήηαλ παγησκέλε, ήδε ην πξώην 

κηζό ηνπ 19
νπ

 αη. ε θνηλή αληίιεςε θαη παξαδνρή πεξί δύν δηαθνξεηηθώλ 

γεγνλόησλ, «ηεο ρώξαο Καηεξίλεο» θαη ηεο «Δθθιεζίαο Αγίαο 

Αηθαηεξίλεο». Η Δθθιεζία απηή ήηαλ σο ην 1858, ρξνληά ηδξύζεσο ηεο 

ελνξίαο Θ. Αλαιήςεσο κε ίδην λέν λαό ζην θέληξν ηεο θσκνπόιεσο 

Καηεξίλεο (ζήκεξα ε Δθθιεζία θαη δίπια ε Αζηηθή ρνιή, ηνπ 1905), ην 

κνλαδηθό ιαηξεπηηθό θέληξν, σο ελνξία θαη λεθξνηαθηαθόο λαόο. Κάηη 

πνπ ηζρύεη σο ηηο κέξεο καο. 

Σν γεληθό ζπκπέξαζκα, ππό Α1-Α4 αλαιπζέληα, πνπ πξνθύπηεη, 

είλαη ν ζηελόο ζύλδεζκνο θνηλόηεηνο θαη εθθιεζίαο ζηα πην ελδόηεξα 

αζηηθά-θνηλσληθά δεηήκαηα αιιειεγγύεο, κεηαμύ ησλ δύν ζεζκώλ, ππό 
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αιιόζξεζθν νζσκαληθό δπγό. Καη ηα δύν κέξε (Δθθιεζία-Δπίζθνπνο 

θαη Κνηλόηεηα-πξόζσπα) ζπγθξνηνύλ ζπκπαγή νηθνγέλεηα-θνηλσλία. 

Πξόθεηηαη γηα ηζηνξηθή, εζληθή-εθθιεζηαζηηθή παξάδνζε, νη ξίδεο ηεο 

νπνίαο σο ζήκεξα αξδεύνπλ ηελ ειιελνξζόδνμε θαη κε πλεπκαηηθή 

θνηλσλία ηεο Καηεξίλεο. 

 

Β’ 

Πνηνο ν Κίηξνπο Μειέηηνο; 

 

Β1. Βάζεη ησλ αςεπδώλ πεγώλ θαη ηεο εμεηδηθεπκέλεο 

βηβιηνγξαθίαο, αλαθεξόκαζηε ζηνλ επίζθνπν Κίηξνπο Μειέηην Α’ 

Κπξηαθό, Σνπνηεξεηή ζηελ Θεζζαινλίθε ηνπ κεηξνπνιίηε 

Θεζζαινλίθεο Ισζήθ, ζηελ θξίζηκε ηξηεηία 1819-1821. Σόηε, ν Ισζήθ 

βξηζθόηαλ ζηελ Κσλ/πνιε σο κέινο ηεο Παηξηαξρηθήο πλόδνπ, ηεο 

πεξηόδνπ εθείλεο. 

 Ο Μειέηηνο, ιόγσ ησλ επαλαζηαηηθώλ δηεξγαζηώλ θαη θηλήζεσλ 

ζηελ Μαθεδνλία ηνπ 1820-1821, ζπλειήθζε ζην Δπηζθνπείν 

Θεζζαινλίθεο. Με ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο, ελώπηνλ ηνπ όρινπ ησλ 

νζσκαλώλ, εθηειέζζεθε, θαηαθξενπξγεζείο ζηελ αιεπξναγνξά, ην 

γλσζηό σο ζήκεξα Καπάλη, ζην εκπνξηθό θέληξν Θεζζαινλίθεο, ζηηο 18 

Μαΐνπ 1821. Σηο ζπλζήθεο ζπιιήςεσο θαη εθηειέζεώο ηνπ ζα δνύκε 

παξαθάησ, ζε κηα επώδπλε πεξηξξένπζα θαηάζηαζε-αηκόζθαηξα. 

 Ο Μειέηηνο, θαηά ηνπο επίζεκνπο επηζθνπηθνύο θαηαιόγνπο, 

εθιέρζεθε από ηελ Δπαξρηαθή ύλνδν Θεζζαινλίθεο θαη θαηαζηάζεθε 

επίζθνπνο Κίηξνπο, ην 1812. Σνλ είδακε ζην Α’ κέξνο ηεο έξεπλαο σο 

επίζθνπν Κίηξνπο, ην 1815, κέζα από ην «πσιήζεσο Γξάκκα», 

ππνγεγξακκέλν από ηνλ ίδην (βι. ππνγξαθή ηνπ επίζεκε, ζην Γ’ Μέξνο 

ηνπ παξόληνο, όπνπ όιν ην «Γξάκκα» κεηαγεγξακκέλν θαη σο 

πξσηόγξαθν, «ηδίνηο απηνύ ρεξζίλ»). Καηήγεην από ηελ λήζν Άλδξν. Σν 

επώλπκν Κπξηαθόο απαληά ζηα Αξρεία ηνπ λεζηνύ. 

 Ο Μεηξνπνιίηεο Θεζζαινλίθεο θαιείηαη ην 1819 ζηελ Κσλ/πνιε 

σο κέινο ηεο Παηξηαξρηθήο Ιεξάο πλόδνπ, θαηά ηελ ηάμε. Ο Μειέηηνο 

έξρεηαη εηο αληηθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Θεζζαινλίθε σο Πξσηόζξνλνο 

επίζθνπνο ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Δπαξρηαθήο πλόδνπ Θεζζαινλίθεο θαη 

αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληα ηνπ Σνπνηεξεηνύ, θαηά θαλνληθό θαη έλλνκν 

έζνο (1819 σο 18 Μαΐνπ 1821).  
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 ην εμήο αλαιύνπκε ηελ ζρέζε ηνπ Μειεηίνπ κε ηα 

πξνεπαλαζηαηηθά θαη επαλαζηαηηθά γεγνλόηα 1820-1821, κέρξη ην 

καξηύξηό ηνπ. Η αλάιπζε γίλεηαη βάζεη πεγώλ αςεπδώλ, δηα ηεο 

γξαθίδνο όρη ξσκηνύ αιιά νζσκαλνύ, ηνπ ηεξνδηθαζηή (Μνπιά) 

Θεζζαινλίθεο, νλόκαηη Υατξνπιάρ. Καη, θαηά ηνύην, ηα πεξηγξαθόκελα 

γεγνλόηα απζεληηθά, απόιπηα. 

 Ο Υαΐξνπιάρ εγθαζίζηαηαη, σο λένο ηεξνδηθαζηήο Θεζζαινλίθεο, 

θαηόπηλ πξνζσπηθήο εληνιήο ηνπ νπιηάλνπ, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1820. 

ύκθσλα κε ην «Οδνηπνξηθό» ηνπ (δει. ην «Ηκεξνιόγην» δξάζεώο ηνπ 

θαη ησλ γεγνλόησλ ππόςεη ηνπ νπιηάλνπ), ν πνιηηηθόο Γηνηθεηήο 

Θεζζαινλίθεο, εηο αλαπιήξσζε ηνπ Παζά Θεζζαινλίθεο, πνπ ηόηε 

πνιεκνύζε ζηελ Ήπεηξν ηνλ Αιή Παζά, κνπηεζειίκεο Γηνπζνύθ Μπέε, 

ελεκεξώλεη ηνλ Υατξνπιάρ γηα ηηο ύπνπηεο πξνεπαλαζηαηηθέο θηλήζεηο 

ησλ Διιήλσλ ηεο Μαθεδνλίαο. Σνλ παξαθαιεί λα βξίζθεηαη παξά ην 

πιεπξό ηνπ γηα ηελ δπλακηθή αληηκεηώπηζε ηεο θαηαζηάζεσο. Σνπ 

επέζηεζε ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή ηνπ γηα ηνλ ύπνπην θαίξην ξόιν ζ’ όιν 

εθείλν ην ζθεληθό γεγνλόησλ ηνπ ζξεζθεπηηθνύ εγέηε ησλ ρξηζηηαλώλ 

νξζόδνμσλ Ρσκηώλ Θεζζαινλίθεο, ηνπ Μειεηίνπ, δειαδή. Λόγσ 

ζξεζθεπηηθήο ηδηόηεηνο ηνπ Υατξνπιάρ, ηνλ θαινύζε ν Γηνπζνύθ Μπέε 

λα αληρλεύζεη ηα πξάγκαηα πεξί ηνλ Μειέηην. 

 Ο Υατξνπιάρ, σο ν ζξεζθεπηηθόο εγέηεο ηνπ Ιζιάκ ζηελ 

Θεζζαινλίθε, «ηεξνδηθαζηήο νπιηαληθόο γαξ», θξίλεη εύινγν θαη 

ζθόπηκν, θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ δηακεηθζέλησλ κε ηνλ Γηνπζνύθ Μπέε, 

λα θάκεη ακέζσο επίζθεςε ζηνλ ζξεζθεπηηθό αξρεγό ησλ Ρσκηώλ ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ζηνλ Μειέηην. 

 Μαο πιεξνθνξεί όηη ζηελ πξώηε εθείλε εζηκνηππηθή επίζθεςε-γηα 

πξώηε θνξά ζπλαληηόληνπζαλ νη δπν ηνπο ζην Δπηζθνπείν 

Θεζζαινλίθεο, κε πξσηνβνπιία ηνπ ηεξνδηθαζηή – ελεκεξώλεη ηνλ 

«Μαθάξ Μειέηην», όπσο ηνλ απνθαινύζε, γηα ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ γηα 

επηθείκελε εμέγεξζε ησλ Διιήλσλ ηεο Μαθεδνλίαο, ζε ζρέζε θαη κε 

θηλήζεηο ζηηο Παξαδνπλάβηεο Υώξεο θαη ζηελ Πεινπόλλεζν. Σνπ εθηζηά 

επγεληθά, σο πλεπκαηηθνύ αξρεγνύ ησλ Ρσκηώλ ηεο Πόιεσο, ηελ 

πξνζνρή θαη επζύλε ηνπ, σο ππνιόγνπ ηνπ Ρνπκ-Μηιέη, απηνύ θαη’ 

εμνρήλ, απέλαληη πξνζσπηθά ζηνλ νπιηάλν. 

 Ο Μειέηηνο, όπσο πεξηγξάθεη ν Υατξνπιάρ, ηνλ ππνδέρηεθε κε 

πνιιή ηηκή, θαηά ην ζξεζθεπηηθό αμίσκά ηνπ, ηνλ επραξηζηεί γηα ηελ 

ηηκή ηεο επηζθέςεσο θαη γηα ηελ ελεκέξσζε. Πξνζπνηείηαη πιήξε άγλνηα 
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ησλ θηλήζεσλ απηώλ, ηνπ ππόζρεηαη ζπλεξγαζία θαη δηαδειώλεη πίζηε 

θαη αθνζίσζε ζηνλ πνιπρξνλεκέλν νπιηάλν, ζηα πιαίζηα ηεο 

εθθιεζηαζηηθήο δηπισκαηίαο. 

 Πνηα όκσο ε αιήζεηα ησλ γεγνλόησλ; Οη πεγέο καο πιεξνθνξνύλ 

όηη ε Θεζζαινλίθε ήηαλ πξννξηζκόο ζπρλόο πνιιώλ κειώλ ηεο Φηιηθήο 

Δηαηξείαο. Δδώ, κεηαμύ «άιισλ αγηάληδσλ» (πξνθξίησλ), θαηά ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ Υατξνπιάρ, επηζθέπηνληαλ θξπθά ηνλ Μειέηην. 

Αληήιιαζαλ καδί ηνπ ζθέςεηο, θξίζεηο, πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζύλνιε 

θαηάζηαζε ηνπ ειιελνξζόδνμνπ Γέλνπο θαη ζε εηδηθόηεξε αλαθνξά ζηελ 

Μαθεδνλία. Υξεηαδόηαλ ν ρώξνο σο θξίθνο ζπλδεηηθόο κεηαμύ 

Παξαδνπλάβησλ Ηγεκνληώλ θαη Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ κειινύκελε 

εμέγεξζε. 

 Δλ ησ κεηαμύ, ν Υατξνπιάρ, κεηά έλα εμάκελν (Φεβξ. 1821), 

ζπιιακβάλεηαη από ηνλ Γηνπζνύθ Μπέε θαη θπιαθίδεηαη ζην 

Δπηαπύξγην (ην γλσζηό καο ‘Γεληηθνπιέ’), γηα λα απειεπζεξσζεί, κε 

εληνιή από ηελ Κσλ/πνιε, ηέιε Απξηιίνπ 1821, ιίγν κεηά ηελ έλαξμε 

ηεο Δπαλαζηάζεσο, 25 Μαξηίνπ 1821, θαη ιίγν πξηλ. Έηζη, είλαη παξώλ, 

έθπησηνο πιένλ ηνπ ηεξνδηθαζηηθνύ αμηώκαηνο, ηδηνηεύσλ, ζην δξάκα 

ηνπ Μειεηίνπ, ζηηο 18 Μαΐνπ 1821. Από ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζην 

«Οδνηπνξηθόλ» ηνπ γηα ηνλ «Μαθάξ Μειέηην» θαίλεηαη όηη ηνλ 

ζπκπαζνύζε. Από ηελ πξώηε εθείλε επίζθεςε ηνπ επη. 1820 θαη εμήο 

είρε αλαπηύμεη πξνζσπηθή θηιία καδί ηνπ. Η ζηάζε ηνπ Υατξνπιάρ 

απέλαληη ζηνλ Μειέηην, κεηαμύ άιισλ, ηνπ ζηνίρηζε, πξνθαλώο, ηελ 

θπιάθηζε. ε θάπνηα δεηήκαηα δηαθσλνύζε ν Υατξνπιάρ κε ηνλ 

Γηνπζνύθ Μπέε, θαιώο ή θαθώο! 

 Γξάθεη, ινηπόλ, ηα εμήο γηα ηηο ηειεπηαίεο ζηηγκέο ηνπ επί γεο βίνπ 

ηνπ Μειεηίνπ, ζην «Οδνηπνξηθό» ηνπ. «…ηελ πξώηε κέξα ηνπ 

θεγγαξηνύ ηνπ Μαΐνπ (18-19), ν κνπηεζειήκΓηνπζνύθ κπέεο δηέηαμε λα 

ηνπ θέξνπλ ηνλ ΜαθάξΔθέληε (Μαθάξ=Μαθάξηνο, εμ νύκαθαξηώηαηνο, 

ζεκείσζε δηθή καο) θαη ηνπο άιινπο αγηάληδεο (πξνθξίηνπο, ελλ.) ησλ 

ξσκηώλ. Σνπο θέξαλ δεκέλνπο θαη ηόηε ξάγηζελ ε θαξδηά κνπ, 

βιέπνληαο ηνλ ΜαθάξΔθέληε κε η’ άζπξα ηνπ γέλεηα θαη ηα καθξηά 

καιιηά ηνπ αθαηάζηαηα λα παξαδίδεηαη ζηα ρέξηα ησλκπαζή-

κπνπδνύθ θαη λα θνκκαηηάδεηαη ζηελ κεγάιε πιαηεία ηνπ 

Καπαληνύ». 
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 Καη ζπκπιεξώλεη: «…ελόο άιινπ γέξνληα ζεβάζκηνπ, ηνπ παπά 

Γηάλλε ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ Μελά, ηνπ έθνςαλ ηα πόδηα θαη ηα 

ρέξηα…». 

 Ο Μειέηηνο ήηαλ πξνεηνηκαζκέλνο θαη πξντδεαζκέλνο γηα ην ηη 

έκειιε γελέζζαη γη’ απηόλ. Δίραλ, έλα κήλα πξηλ, (10 Απξηιίνπ 1821), 

πξνεγεζεί ν απαγρνληζκόο Γξεγνξίνπ ηνπ Δ’ θαη δύν κήλεο πξηλ (10 

Μαξηίνπ 1821) ε θπιάθηζε ηνπ Μεηξνπνιίηε ηνπ Ισζήθ, καδί κε άιινπο 

6 πλνδηθνύο Αξρηεξείο. Σόπνο θπιαθίζεώο ηνπο ν Φνύξλνο ηνπ 

Μπεζηαλδηήκπαζή (10 Μαξηίνπ 1821 ε ζύιιεςε θαη θπιάθηζή ηνπο) γηα 

λα απαγρνληζζνύλ, εκέξα Παξαζθεπή, 3 Ινπλίνπ 1821). Ο Ισζήθ 

απεγρνλίζζε ζην Νενρώξη (Γελίθηντ). «Παξαδίδεηαη όηη βαδίδνληεο 

πξνο ηνλ ζάλαηνλ νη αξρηεξείο παξεγόξνπλ αιιήινπο θαη έςαιινλ 

κόλνη δη΄εαπηνύο ηελ λεθξόζεκνλ αθνινπζίαλ». 

 Ο Μειέηηνο, παξά ηα αλσηέξσ καληάηα θαη κειινύκελα θαη γηα 

ηνλ ίδην, έκεηλε πηζηόο ζην ηεξνθαλνληθό θαζήθνλ ηνπ, σο Σνπνηεξεηήο 

ηνπ θπιαθηζκέλνπ Γέξνληόο ηνπ Μεηξνπνιίηε Ισζήθ, ράξηλ ηνπ 

Πνηκλίνπ ηνπ, θαη ηεο κεγάιεο ππνζέζεσο ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο. 

Ο κήλαο εθείλνο, από ηνλ απαγρνληζκό ηνπ Παηξηάξρε θαη ηε θπιάθηζε 

ηνπ Ισζήθ, κέρξη ηελ δηθή ηνπ ηύρε, ήηαλ ν πιένλ επώδπλνο κήλαο ηνπ 

καξηπξίνπ ηεο ζπλεηδήζεώο ηνπ θαη ηνπ ηεξνύ θαζήθνληόο ηνπ, σο 

Σνπνηεξεηή. Ήηαλ ν κήλαο-γνιγνζάο ηνπ. 

 Σν, θαηά ζάξθα, ηέινο ηνπ Μειεηίνπ απεδείρζε ρεηξόηεξν θαη 

εθείλνπ ηνπ εζηαπξσκέλνπ Υξηζηνύ. Γηόηη ηνπ Κπξίνπ «νζηνύλ νπ 

ζπλεηξίβε». Σν ζώκα Μειεηίνπ, ηεκαρηζζέλ θπξηνιεθηηθά, παξαδόζεθε 

γηα λα θισηζνπαηεζεί από ηνλ όριν ησλ αθξαίσλ Οζσκαλώλ. Γξάθεη ν 

Υατξνπιάρ: «ξάγηζε ε θαξδηά κνπ, βιέπνληαο ηνλ ΜαθάξΔθέληε κε 

η’άζπξα ηνπ γέλεηα θαη ηα καθξηά καιιηά ηνπ αθαηάζηαηα λα 

παξαδίλεηαη ζηα ρέξηα ηνπ κπαζήΜπνπδνύθ θαη λα θνκκαηηάδεηαη 

ζηελ κεγάιε πιαηεία ηνπ Καπαληνύ». Κάπνηνο δε Ρσκηόο παξαηπρώλ 

παξαδίδεη όηη, κόιηο ν Μειέηηνο παξαδόζεθε ζηνπο ζθαγείο ηνπ, έθακε 

ην ζεκείν ηνπ ζηαπξνύ ςειίδσλ ηελ ζπλνπηηθή πξνζεπρή «Δηο ην όλνκα 

ηνπ Παηξόο θαη ηνπ Τηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο», «Κύξηε Ιεζνύ 

Υξηζηέ Διέεζόλ κε». 

 Δίδακε θαη αιινύ, θαηά ηελ καξηπξία ηνπ ίδηνπ ηνπ Υατξνπιάρ, ηη 

ππέζηε ηεξέαο, ζπλνδόο ηνπ Μειεηίνπ, νλόκαηη Παπαγηάλλεο, ηεο 

ηζηνξηθήο Δθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ Μελά ζηελ αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο. 
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Γξάθεη: «ηνπ έθνςαλ ηα πόδηα θαη ηα ρέξηα», ελώ ηνλ απνθαιεί 

«γέξνληα ζεβάζκην». 

 Δδώ επηβάιιεηαη έλαο αξκόδσλ ζρνιηαζκόο, πνπ επηβεβαηώλεη ηελ 

θξίζε καο όηη ν Υατξνπιάρ δηαηεξνύζε αγαζέο ζρέζεηο κε ηνπο 

ρξηζηηαλνύο Ρσκηνύο εγέηεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Οη δηαηππώζεηο ηνπ ζην 

«Οδνηπνξηθόλ»«ξάγηζε ε θαξδηά κνπ, βιέπνληαο ηνλ ΜαθάξΔθέληε» 

(δει. ηνλ Μειέηην), θαη όηη ν Παπαγηάλλεο ηνπ Αγίνπ Μελά, ζπλεξγάηεο 

θαη ζπλνδνηπόξνο άκεζνο ηνπ Μειεηίνπ, ήηαλ έλαο «γέξνληαο 

ζεβάζκηνο» είλαη ελδεηθηηθέο. Έλαο θαλαηηθόο θαη ζθόδξα αληίρξηζηνο 

νζσκαλόο ηεξνδίθεο πνηέ, κα πνηέ, δελ ζα έθακλε ηηο θξίζεηο, 

επζπιαρλίαο, απηέο, «ξάγηζε ε θαξδηά κνπ…» ή «γέξνληαο 

ζεβάζκηνο». 

 Πνην ην επίζεκν θξαηηθό αηηηνινγηθό γηα ην αλσηέξσ θξηθηό 

δξάκα, ηνπ Μειεηίνπ, ηνπ Παπαγηάλλε θαη ησλ άιισλ «αγηάληδσλ» 

(πξνθξίησλ, ελλ.) ηεο ειιελνξζόδνμεο θνηλόηεηνο-θνηλσλίαο 

Θεζζαινλίθεο; Καηά ηελ αλσηέξσ καξηπξία ηνπ Υατξνπιάρ; Σν ίδην ησλ 

απαγρνληζκώλ ηνπ Παηξηάξρε Γξεγνξίνπ Δ’, ηνπ Μεηξνπνιίηε 

Θεζζαινλίθεο Ισζήθ, όισλ ησλ άιισλ ηεξαξρώλ ηεο Παηξηαξρηθήο 

πλόδνπ ζηελ Κσλ/πνιε θαη ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ ζην Βειηγξάδη. 

Δηδηθόηεξα, γηα ηνλ Μειέηην επζαξζώο όηη «εθηειέζζεθε έλεθα ηεο 

αλακίμεώο ηνπ ζηελ επαλάζηαζε ησλ Γξαηθώλ». 

 Β2. Πνην ην ζεκεξηλό επίθαηξν κήλπκα θαη γεγνλόο Μειεηίνπ; 

Β2α. Δίκαζηε κάξηπξεο ζήκεξα ηδίσλ δξακάησλ από ηνπο ίδηνπο 

αθξαίνπο ηζιακηζηέο, ηνπ ζνπληηηθνύ θιάδνπ, ζηελ Μέζε Αλαηνιή. 

Ίδηεο, κάιηζηα ελώπηνλ ησλ πάζεο θύζεσο παγθνζκίσλ κέζσλ 

ελεκεξώζεσο, πξαθηηθέο από ην νηνλεί αόξαην θξάηνο ηνπ «Ιζιακηθνύ 

Υαιηθάηνπ» θαη ησλ ζπλνδνηπόξσλ ηνπ ζηελ Μνζνύιε θαη ζηα πέξημ, 

ζην Υαιέπη, ζηελ Γακαζθό θαη ζηελ Ράθα (Ιξάθ-πξία), ζηελ Αίγππην, 

ζην ηλά θαη ζηελ Ληβύε. Αιιά θαη ζηελ Δπξώπε θαη ζηελ Ακεξηθή θαη 

Απζηξαιία.  

Σα πεξηζζόηεξα δξάκαηα, εθεί ζηελ Μέζε Αλαηνιή θαη Βόξεηα 

Αθξηθή, καο είλαη αθόκε άγλσζηα, ζηα δηθαηνδνζηαθά όξηα ησλ 

Παιαηθάησλ Πξεζβπγελώλ Παηξηαξρείσλ Αληηνρείαο θαη Αιεμαλδξείαο. 

Γπζηπρώο, ε ηζηνξία επαλαιακβάλεηαη, όρη κόλν δηδάζθνπζα, αιιά θαη 

εθδηθνπκέλε, ππό άιινπο όξνπο θαη άιια όξηα γεσπνιηηηθά θαη 

γεσζξεζθεπηηθά! 
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Β2β. Αιήζεηα, ν Μειέηηνο, πνπ είλαη ην αληηθείκελν ηεο παξνύζεο 

εξεύλεο, γηα πνηα παηξίδα Διιάδα-Κξάηνο ζπζηάζηεθε, ηόζν κνλαδηθά, 

παξάμελα θαη απάλζξσπα, πνπ λα καο ζπκίδεη θάπσο θαη ην καξηύξην 

Ρήγα Φεξαίνπ θαη ησλ ζπληξόθσλ ηνπ ζην Βειηγξάδη; Η απάληεζε ζην 

εξώηεκα έρεη νληνινγηθή ζεκαζία, ηνπ ηη Κξάηνο επηζπκείηαη ζήκεξα 

ζηελ Διιάδα, ελ όςεη, κάιηζηα, ησλ ενξηώλ ηεο 200εηεξίδνο από ηελ 

Δπαλάζηαζε ησλ Διιήλσλ, ηνπ 1821. Έλα Διιελνξζόδνμν, θαη 

αλεμίζξεζθν ζπγρξόλσο, θαηά ην ηζρύνλ ύληαγκα ηνπ 1975, ή έλα 

νπδεηεξόζξεζθν, θαη κάιινλ άζεν, Κξάηνο; 

Ο Μειέηηνο καο έδσζε ηελ ζθξαγίδα ηνπ, θαηά ην ηζρύνλ 

ύληαγκα ηνπ 1975, Κξάηνπο-Παηξίδαο ειεύζεξεο δηα ηνπ αίκαηόο ηνπ, 

ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζώκαηόο ηνπ (θαη πσο; Μάιηζηα), θαηά ηα αλσηέξσ. 

Πξνεγήζεθε, κε ίδην ηξόπν, ζρεδόλ, ε ζθξαγίδα Ρήγα Φεξαίνπ ζηνλ 

Πύξγν Νεκπότζα (ζήκεξα σξαίν ηζηνξηθό Μνπζείν αθηεξσκέλν ζην 

όλνκα θαη ζην όξακά ηνπ) ζην ηζηνξηθό πάξθν Καιηκέγθηαλ ηνπ 

Βειηγξαδίνπ, ζην όλνκα θαη ζηελ ζπζία θαη ζην κήλπκα ηνπ νπνίνπ 

νκλύνπκε όινη νη Νενέιιελεο, άζρεηα από πνιηηηθέο ηδενινγίεο, 

ηδενιεςίεο θαη πξνζεγγίζεηο. 

Η άπνςε όηη πξέπεη λα γίλεη ε Διιάδα έλα «ζύγρξνλν» επξσπατθό 

θξάηνο, δηόηη ζηα θξάηε ηεο Γ. Δπξώπεο ιεηηνπξγεί ην ζύζηεκα 

ρσξηζκνύ Κξάηνπο-Δθθιεζίαο, ειέγρεηαη αλαθξηβήο ηζηνξηθά θαη 

ξεαιηζηηθά. Η Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία σο Κξάηνο ζηνπο Μέζνπο θαη 

Νεώηεξνπο ρξόλνπο θαηαδπλάζηεπε ηνπο ιανύο ηεο Γ. Δπξώπεο. Σειηθά, 

επί θαζηζηηθήο Ιηαιίαο ηνπ Μνπζνιίλη (πλζήθε ηνπ Λαηεξαλνύ), ηα 

θνζκηθά εξείζκαηα ηνπ Ρσκαηνθαζνιηθηζκνύ πεξηνξίζζεθαλ ζην νηνλεί 

πλεπκαηηθό Κξάηνο ηνπ Βαηηθαλνύ, ζ’ απηά ηα πιαίζηα ρσξηζκνύ. 

Η Οξζόδνμνο Δθθιεζία, αληίζεηα, είλαη από ηελ θύζε θαη ηελ 

πξαθηηθή ηεο Δθθιεζία ιατθή, δει. ηαπηηζκέλε κε ηηο ηύρεο, ηα αγαζά, 

ηνλ πνιηηηζκό θαη ηα δξάκαηα ησλ νξζόδνμσλ ιαώλ ηεο. Δηδηθόηεξα, ε 

ζπκπόξεπζε απηή Δθθιεζίαο θαη Κνηλόηεηνο-Κνηλσλίαο νδήγεζε ζηελ 

Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη ζηελ ζπγθξόηεζε ηνπ Νένπ, ηνπ ζεκεξηλνύ, 

Διιεληθνύ Κξάηνπο. Η Δθθιεζία ηόηε, όπσο θαη ηώξα, δελ αλακηγλύεηαη 

ζηα θξαηηθά ζεζκηθά δεηήκαηα. Πξνζέξρεηαη αξσγόο ζηα θνηλσληθά 

δεηήκαηα. Σν αληίζεην πνιιέο θνξέο ζπκβαίλεη, παξάλνκα θαη ηδηόηξνπα. 

Η δηαηύπσζε ζην ηζρύνλ ύληαγκα, ηνπ 1975, «Δπηθξαηνύζα 

ζξεζθεία ελ Διιάδη είλαη ε ηεο Αλαηνιηθήο Οξζνδόμνπ ηνπ Υξηζηνύ 

Δθθιεζίαο» (αξζξ. 3,1) είλαη δεισηηθή θαη κόλν ηνπ γεγνλόηνο 
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ζεβαζκνύ ηεο κεγίζηεο πιεηνςεθίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ Κξάηνπο (95-98 

ηνηο εθαηό) σο ρξηζηηαλώλ νξζόδνμσλ, αζρέησο ζηελνύ, ραιαξνύ ή 

παξαδνζηαθνύ δεζκνύ ησλ πνιηηώλ κε ηελ Οξζόδνμε Δθθιεζία· θαη 

νπδέλ πιένλ. 

Σν .η.Δ. κε λνκνινγία ηνπ έρεη δηεπθξηλίζεη πιήξσο ην ζέκα, ζηα 

πιαίζηα δηαθξηηόηεηνο ζαθνύο ησλ ξόισλ Δθθιεζίαο-Πνιηηείαο, θαηά ηηο 

ζρέζεηο ηνπο. Τπελζπκίδνληαη νη απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηάο ηνπ: 

72/1969, 335/1995, 2176/1998, πξνο ηηο νπνίεο ελαξκνλίδνληαη ν Άξεηνο 

Πάγνο θαη ην Δπξσπατθό Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

Οη ζέζεηο ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο ζεζκηθά (Οηθνπκεληθό 

Παηξηαξρείν – Δθθιεζία ηεο Διιάδνο) είλαη ζεκειησκέλεο ζηελ βάζε 

ηεξνθαλνληθώλ θαη ελλόκσλ Αξρώλ θαη Αμηώλ θαη όρη πξνζσπηθώλ. Η 

παξνπζία ζηελ Αζήλα ηεο Παηξηαξρηθήο Δμαξρίαο,(Φεβξ. 2019), ππό ηνλ 

Μεηξνπνιίηε Γέξνληα Πξηγθηπνλλήζσλ Γεκήηξην, πνιύ θαιό γλώζηε 

ησλ πξαγκάησλ, απηό ην κήλπκα εθπέκπεη, ζε ινγηθή ζπλάξηεζε πξνο ην 

ζεκέιην ηνπ ζεζκνύ ηεο νηθνγελείαο, από ηελ νπνία ην Γέλνο. Οη 

πνιηηηθέο ζθνπηκόηεηεο δελ δηθαηνινγνύληαη εδώ. Τπάξρνπλ άιια 

θξίζηκα πεδία πνιηηηθήο αληηπαξαζέζεσο ή ζπλζέζεσο, επί ηάπεηνο. 

Δηδηθόηεξα, ν Μαθαξηώηαηνο Ιεξώλπκνο έπεηζε θαιόπηζηα ηνλ 

Πξσζππνπξγό (θαη είλαη επρήο έξγν ε ζε αλώηαην επίπεδν ζπλεξγαζία 

Κξάηνπο – Δθθιεζίαο) γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ Πξννηκίνπ ζην 

ύληαγκα: «Δηο ην όλνκα ηεο Αγίαο θαη Οκννπζίνπ θαη Αδηαηξέηνπ 

Σξηάδνο». Καηά ηνλ αείκλεζην κεγάιν Ιζηνξηθό-Φηιόζνθν-Καζεγεηή-

Αθαδεκατθό Ισ. Θενδσξαθόπνπιν, ην Πξννίκην απηό, επηιέμεη: «δελ έρεη 

λόεκα κόλν ζξεζθεπηηθό. ΟΥΙ. Δίλαη ζύκβνιν εζληθό. Σν έβαιαλ νη 

αγσληζηαί ηνπ 1821». Δίλαη απηό πνπ ςέιηζε, κεηαμύ πνιιώλ αγσληζηώλ 

ηνπ 21, ν Σνπνηεξεηήο Δπίζθνπνο Μειέηηνο, ιίγν πξηλ ηε ζθαγή ηνπ, 

ζην όλνκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο πίζηεσο θαη ηεο παηξίδνο. 

Σν Πξννίκην απηό όκσο ζπλνςίδεηαη ζηα άξζξα 3 θαη 5, 2 θαη 21 

ηνπ πληάγκαηνο ζεβαζκνύ ηεο νξζνδόμνπ πίζηεσο θαη θνηλσλίαο αιιά 

θαη ηεο πιήξνπο αλεμηζξεζθείαο, γηα λα παξέιθεη ε νπδεηεξνζξεζθεία, 

ζηηο ζρέζεηο Δθθιεζίαο θαη Κξάηνπο, ζαθώλ πθηζηακέλσλ δηαθξηηώλ 

ξόισλ. Καηά ηνλ ζνθό Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, ν ζεζκόο θαη ν ξόινο 

ηεο Δθθιεζίαο ππέξ ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο Κνηλσλίαο ηνπ 

ζπληζηνύλ«ηζηνξηθή αιήζεηα», έλαληη ησλ νπνίσλ επηβάιιεηαη 

«ηζηνξηθή δηθαηνζύλε». 
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Με αθνξκή δε ηελ 10εηία αξρηεπηζθνπείαο Ιεξσλύκνπ ηνπ Β’ 

(2008-2018), δειώλεη ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο: «έρεηε ζπκβάιεη ηα 

κέγηζηα πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αξκνληθήο ζπκπόξεπζεο Πνιηηείαο 

θαη Δθθιεζίαο, ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο ηζηνξίαο καο θαη ηνπ 

Σπληάγκαηόο καο…επί ησλ εκεξώλ ζαο ηεξείηαη απνιύησο ν 

ζεβαζκόο ηνπ ξόινπ πνπ επηθπιάζζεη ην Σύληαγκά καο ζηελ 

Δθθιεζία, θαη ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηελ εθ κέξνπο ηεο Δθθιεζίαο 

εθπιήξσζε ηεο πλεπκαηηθήο ηεο απνζηνιήο, δίρσο αλάκεημε ζηηο, 

θαηά ηηο ζπληαγκαηηθέο ξπζκίζεηο, αξκνδηόηεηεο ηεο Πνιηηείαο. 

Σνύην επηηξέπεη ζηελ Πνιηηεία λα ηεξεί έλαληη ηεο Δθθιεζίαο ηελ ζηάζε 

εθείλε, ηελ νπνία επηβάιιεη ε ηζηνξηθώο πιήξσο ηεθκεξησκέλε 

θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηεο Δθθιεζίαο δηαρξνληθώο ζηνπο κεγάινπο 

αγώλεο ηνπ ιανύ καο θαη ηνπ έζλνπο καο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο 

παηξίδαο καο θαη ηεο ηζηνξίαο καο». 

Γηα δε ηελ θνηλσληθή ππέξ ηνπ ιανύ ζπκπόξεπζε ησλ δύν ζεζκώλ, 

πάιη ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο δηαηξαλώλεη ηα εμήο κε αθνξκή ην 

ίδην γεγνλόο ηεο 10εηίαο: «ζηελ ‘θαξδηά’ θπξηνιεθηηθά ηεο βαζηάο 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ έρεη πιήμεη θαηξίσο ηελ 

θνηλσλία καο, αλαιάβαηε, Μαθαξηώηαηε, πιεηάδα νπζηαζηηθώλ θαη 

καθξάλ ηεο πεξηηηήο δεκνζηόηεηαο-πξσηνβνπιηώλ, γηα ηελ ζηήξημε ηνπ 

ρεηκαδνκέλνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ, ηδίσο ησλ νηθνλνκηθώο 

αζζελεζηέξσλ. Με ηνλ ηξόπνλ απηόλ ε Δθθιεζία ηεο Διιάδνο θάιπςε 

πνιιά θαη ζεκαληηθά θελά σο πξνο ηελ επαξθή ιεηηνπξγία ηνπ 

θνηλσληθνύ θξάηνπο, ζην νπνίν ε Πνιηηεία κόλε δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε 

λ’ αληαπεμέιζεη. Τπό ηα δεδνκέλα απηά ε Δθθιεζία ηεο Διιάδνο 

έζπεπζε, εγθαίξσο θαη απνηειεζκαηηθώο, πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 

ππεξάζπηζεο ηνπ θνηλσληθνύ ηζηνύ θαη, ζπλαθόινπζα, ηεο απνθπγήο 

ηεο ξίμεο ηνπ, ε νπνία ζα είρε επηπιένλ αλππνιόγηζηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ 

πνξεία πξνο ηελ νξηζηηθή έμνδν ηνπ ηόπνπ καο από ηελ πνιπεηή θαη 

επώδπλε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε». 

Φξνλείηαη, εμ άιινπ, ζπλαθώο, όηη ην κηζζνινγηθό δήηεκα ησλ 

ηεξέσλ είλαη ζύκα απηήο ηεο λννηξνπίαο ηεο νπδεηεξνζξεζθείαο. Οη 8 

ρηι. ζέζεηο θαη θάηη ησλ ηεξέσλ, σο δεκνζίσλ ππαιιήισλ ή θαιιίηεξα 

ιεηηνπξγώλ, κε όιε ηελ πνιηηηθή ζπιινγηζηηθή γύξσ απ’ απηέο ηηο ζέζεηο, 

θαηά ζύκπησζε αληηζηνηρνύλ πξνο ηνπο 8 ρηι. ηεξείο ζπζηαζζέληεο ζην 

βσκό ηεο ειεπζεξίαο ηνπ Κξάηνπο, ηνπ 1821, θαη ησλ 100 επηζθόπσλ, 
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ζύκθσλα κε ηα απνδεηθηηθά ηζηνξηθά ηεθκήξηα (βι. πεξηζπνύδαζην έξγν 

Βνβνιίλε). 

Αληηζέησο, ην ηξίην δήηεκα ηεο αμηνπνηήζεσο ησλ 

ακθηζβεηνπκέλσλ εθθιεζηαζηηθώλ πεξηνπζηώλ πξνο όθεινο 50-50 

% ππέξ ακθνηέξσλ ησλ ζεζκώλ (πξόηαζε ζνθή ηνπ Μαθαξησηάηνπ) 

είλαη κηα ζεηηθή εμέιημε θνηλσληθήο ζπκπόξεπζεο. Σα νηθόπεδα απηά θαη 

άιινη ρώξνη ηέηνηνη είλαη ζήκεξα θσιεέο ζθνππηδηώλ, λαξθνκαλώλ θαη 

άιισλ αξπαρηηθώλ θαη ηπράξπαζησλ ηδηνηειώλ ζθνπώλ. 

πλεπώο, όζνη ζεβαζηνί ζπκπνιίηεο καο επαίξνληαη-θαη ην 

δηθαηνύληαη, θαηά ην ύληαγκα-λα απηναπνθαινύληαη, δεκόζηα κάιηζηα, 

άζενη ή εκίζενη, ή κεδεληζηέο, σο κεγάιε κεηνςεθία απηνί λα ζέβνληαη 

ηελ κέγηζηε πιεηνςεθία νθείινπλ ησλ πηζηεπόλησλ ζπκπνιηηώλ ησλ. Η 

εκκνλή ζηελ επηβνιή νπδεηεξόζξεζθνπ Κξάηνπο δείρλεη, άζεια 

θξνλνύκε, θαζηζηηθή ή νινθιεξσηηθή λννηξνπία, αληίζεηε πξνο «ηελ 

ηζηνξηθή αιήζεηα», πνπ ζπληζηά «ηζηνξηθή δηθαηνζύλε» (Πξνθόπεο 

Παπιόπνπινο) θαη αληίζεηε ζηελ θνηλσληθή ζπκπόξεπζε ηόηε θαη ηώξα. 

Δπεηδή ην ηόηε είλαη απόκαθξν, ππελζπκίδνπκε ην ηώξα ηεο 

πεξηόδνπ ηεο θξίζεσο, θαηά ηελ νπνία ε «Δθθιεζία ηεο Διιάδνο 

θάιπςε πνιιά θαη ζεκαληηθά θελά σο πξνο ηελ επαξθή ιεηηνπξγία 

ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο, ζην νπνίν ε Πνιηηεία κόλε δελ ζα ήηαλ ζε 

ζέζε λ’ αληαπεμέιζεη…πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ππεξάζπηζεο ηνπ 

θνηλσληθνύ ηζηνύ θαη, ζπλαθόινπζα, ηεο απνθπγήο ηεο ξήμεο» 

(Πξνθόπεο Παπιόπνπινο). 

πκπεξαζκαηηθά, είλαη άμηνη ζπγραξεηεξίσλ νη 149-150 

Βνπιεπηέο ηνπ Ι. Νανύ ηεο Γεκνθξαηίαο, δει. ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, 

πνπ, θαηά ζπλείδεζε, ςήθηζαλ θαηά ηεο νπδεηεξνζξεζθείαο θαη ππέξ ηεο 

αλεμηζξεζθείαο ησλ άξζξσλ 3 θαη 5, 2. Δπρή ησλ ζπκάησλ ηνπ 1821, κε 

πξώην ηνλ «πεξί νπ ν ιόγνο» Μειέηην, ζηηο 14 Μαξηίνπ 2019, ν αξηζκόο 

απηόο, ην κηζό ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, λα απμεζεί. Έηζη κεηαθξάδεηαη 

ζήκεξα, επηθαίξσο, ην δίδαγκα ηνπ Δπηζθόπνπ Μειεηίνπ Κπξηαθνύ, 

ηέθλνπ ηεο επάλδξνπ λήζνπ Άλδξνπ. 
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    Γ’ Παξάξηεκα 

 

Γ1. Σν θείκελν, αλέθδνην ηδηόγξαθν Κίηξνπο Μειεηίνπ, ηνπ 1815 

 

Γ2. Τν πξσηόγξαθν 

 

Γηα ηνπ παξόληνο εκεηέξνπ εθθιεζηαζηηθνύ απνδεηθηηθνύ/ηεο πσιήζεσο 

γξάκκαηνο δεινπνηείηαη, όηη ην εθθιεζηαζηηθόλ/νηθόπεδνλ ηεο ελ Καηεξίλε 

εθθιεζίαο, ην νπνίνλ πξν ρξόλσλ/επώιεζελ ν Νηθόιαο καξθαηάο, ίδηνλ 

θηήκα νλ, πξνο ηελ/ Δθθιεζίαλ αγίαο Αηθαηεξίλεο, ηελ νπνίαλ πώιεζηλεβε/ 

βαίσζαλ ηα ηέθλα ηνπ ξεζέληνο Νηθόια, όηε γεσξγά/θεο, θαη ε αδειθή 

απηνύ κίιηνπ, θαη εγέλεην πιήξσο / θηήκα ηεο Δθθιεζίαο, δηα γξάκκαηνο 

εθθιεζηαζηηθνύ/εζθξαγηζκέλνπ παξά ησλ ξεζέλησλ ηέθλσλ ηνπ 

Νηθόια/καξκαηά. απηό ηνύην ην νηθόπεδνλ σο θηήκα ηνπ παηξόο/όισο ήδε 

επσιεζακέλνπ δηα γλώκεο θαη ζειήζεσο ηνπ πα/ηξόο ησλ ηεο ρώξαο 

Καηεξίλεο πξνο ηνπο απηαδέιθνπο/παηάιαΓεώξγηνλ, Βαγγέιελ, Νηθόια, 

Κώζηαλ θαη Γεκε/ηξνλαλεςνί απηνύ, δηα ηα γξόζηα ρίιηα όπνπ ερξεσ/ζηα 

πξνο απηνύο ε Δθθιεζία, γελνκέλεο ειιείςεσο, πξνο/ηε ηελ 

πιεπξάλπόιηΛηηνρώξηνλ, θαη πξνο ηνλ 

Να/ηδνλγξακκαηηθόπνπινλνκνγελήηελ, δηα άιια ηόζα/γξόζηα όπνπ 

εδαλείζζε ε Δθθιεζία δηα ρξείαλ ηεο πξν/ρξόλσλ. Τα νπνία γξόζηα ρίιηα 

πιεξώζαληεο νη απηά/δειθνηπαηαιάδεο, πξνο ηνπο ξεζέληαοδαλεηζηάο, 

έιαβνλ/ην ξεζέλ νηθόπεδνλ πσιεζέλ πξνο απηνύο παξ’ εκώλ θαη/ησλ 

εγρώξσλ, ώζηε εηο ην εμήο θαη ιέγεηαη/ίδηνλ θηήκα απηνύ αλαθαίξεηνλ θαη 

εμνπζηαδόκελνλ θαη δεζπνδόκελνλππ΄απηώλ θαη ησλ θιεξνλόκσλ/απηώλ. 

Όζελ, εηο έλδεημηλγέγξαπηαη ην παξόλ εκέηεξνλ/εθθιεζηαζηηθόλ ηεο 

πσιήζεσο γξάκκα, κεκαξηπξεκέλνλ/ππό ησλ θάησζελ καξηύξσλ ησλ 

εκεηέξσλ εγρώξσλ ηεο/ρώξαο Καηεξίλεο θαη εδόζε απηνίο: ελ Καηεξίλε-

1815-κάτ: 27 

 

    (K)ίηξνπο (Μ)ειέηηνοβεβαηνί 

 

Τν ίδηνλ νηθόπεδνλαθηεξώζε εηο ηελ ίδηαλ Δθθιεζίαλ ηεο αγίαο 

Αηθαηεξίλεο, δηα ςπρηθήλ καο ζσηεξίαλ/θαη δηα έλδεημηλππνθαηλόκεζα: 

- 1832 λνεκβε. 30, Καηεξίλε 

Γηώξγνο Μπαηάιαο βεβαηώλσ 

Γεκήηξηνο Μπαηάιαο βεβαηώλσ 
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Παλαγηώηεο θαη Πνπιιή Μπαηάια βεβαηνλνκε 

Γηόξθεβεβενλν 

Γεσξγάθεο…..Νηθνιάνπ καξηπξώ 

 

 

 

Πεγέο-Βηβιηνγξαθία ζηνλ ζπιινγηθό Σόκν, «Υξηζηηαληθή Μαθεδνλία. Ο 

εζλνκάξηπο Μεηξνπνιίηεο Θεζζαινλίθεο Ισζήθ (+1821, 

Κσλζηαληηλνύπνιηο). Δπηκέιεηα: Αζαλάζηνο Αλ. Αγγειόπνπινο, Θεζζαινλίθε 

2002. Δθδόζεηο Π. Πνπξλαξά, ζει. 329. Δηδηθόηεξα, γηα ηνλ Μειέηην ζηνλ ίδην 

Σόκν πνιύ θαιή έξεπλα ΓξνοΜηρ. Φαξγθάλε, Ο εζλνκάξηπξαο Δπίζθνπνο 

Κίηξνπο Μειέηηνο Α’ Ο Κπξηαθόο, Σνπνηεξεηήο ηνπ Ισζήθ ζηελ 

Θεζζαινλίθε, ην 1821, ζηηο ζει. 293-303. Ο Σόκνο είλαη απνηέιεζκα 

Δπηζηεκνληθνύ πκπνζίνπ ζηα 30α Γεκήηξηα Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, ηνπ 

2002, ππό ηνλ ζπληνληζκό ηνπ Ιδξύκαηνο Δζληθνύ θαη Θξεζθεπηηθνύ 

Πξνβιεκαηηζκνύ. Βι. επίζεο Αλαζηαζίνπ Ν. Μαξίλνπ, Αληηπξνέδξνπ ηνπ 

.η.Δ., Οη Γηαθξηηνί Ρόινη Δθθιεζίαο θαη Πνιηηείαο,ζηελ Δπηζεώξεζε 

Γεκνζίνπ θαη Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ, Σόκνο 52, ηεύρνο 3, 2008, ζει. 1-10. Καη 

Αζαλ. Αλ. Αγγεινπνύινπ, Ο Αξρηεπίζθνπνο Αζελώλ θαη πάζεο Διιάδνο 

Ιεξώλπκνο ν Β’, σο Πξνθαζήκελνο θαη Πξόεδξνο ηεο Ιεξάο πλόδνπ ηεο 

Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο,αλαθνίλσζε ζηελ ΔπηζηεκνληθήΔζπεξίδα ζηνλ 

Παξλαζζό, ζηηο 19 Μαξηίνπ 2018, γηα ηα 10 ρξόληα Αξρηεπηζθνπείαο 

Ιεξσλύκνπ ηνπ Β’ (Βι. Romfea.gr Μαξηίνπ 2018). 

 

 

 


