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ἀνατίναξαν οἱ Τοῦρκοι.
Ἐκεῖ σταμάτησε ὁ ἑλληνικός στρατός μή 

βρίσκοντας τρόπο νά περάσει, προκειμένου νά 
προλάβει τούς Βουλγάρους πρίν μποῦν στήν 
Θεσσαλονίκη. Οἱ λίγες πλάβες τῶν ψαράδων 
τῆς περιοχῆς δέν ἔφταναν γιά τήν κατασκευή 
πλωτῆς γέφυρας. Ἐκείνη τήν ὥρα ἐμφανίστηκαν 
δύο ξυλουργοί ἀπό τή Χαλάστρα, ὁ Ἀστέριος 
Μαρκούδης καί ὁ Γεώργιος Νταλιγκάρος, καί 
ζήτησαν νά τούς δοθεῖ ἄδεια νά ἀναλάβουν 
τό ἔργο. Χρησιμοποιώντας τίς καροῦτες, τά 
κρασοβάρελα τῶν οἰνοπαραγωγῶν, ἔφτιαξαν 
τίς βάσεις γιά τήν πλωτή γέφυρα, τίς ἔστρωσαν 
μέ καλαμιές, χῶμα καί ἄμμο, καί ἔτσι κατέστη 
δυνατή ἡ γρήγορη καί ἀσφαλής διαπεραίωση τῶν 
ἀλόγων, τοῦ πυροβολικοῦ καί τῶν μεταγωγικῶν.

Οἱ δοκιμασίες, οἱ θάνατοι, οἱ καταστροφές πού 
ἔζησε ἡ πόλη, μικρή σημασία ἔχει ἄν ἀπό τούς 
συγχρόνους ἔχουν ξεχαστεῖ. Ἐξακολουθοῦν νά 
ὑπάρχουν στό εἶναι της, καί ἀπορεῖς μπαίνοντας 
στόν Ἅγιο Μηνᾶ, καί δέν ξέρεις ἄν βρίσκεσαι στή 
γῆ ἤ ξαφνικά βρέθηκες σέ ἄλλον τόπο, ὁ ὁποῖος 
προσδιορίζεται ἀπό τήν παρουσία τοῦ ἁγίου τή 
μυστική.

Σοῦ ἔχει συμβεῖ κι ἄλλες φορές αὐτό στήν 
Θεσσαλονίκη, ἰδιαίτερα ὅταν ἐπισκέπτεσαι 
τούς ναούς της σέ ὧρες διάφορες ἀπ’ τίς ὧρες 
τῶν ἀκολουθιῶν. Αἰσθάνεσαι τήν παρουσία 
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τῶν ἀνθρώπων περισσότερο στά ἀφιερώματα 
πού ἀναγράφονται σέ εἰκόνες καί σέ ἔπιπλα, 
παρά στίς κουβέντες τους. Πιστεύεις πώς ἐκεῖ 
ἐναποθέτουν τήν ὕπαρξή τους ὁλόκληρη, πώς 
στέκονται χωρίς κανένα πρόσχημα ἀπέναντι 
σ’ αὐτό πού εἶναι ἄγνωστο, πού δέν μπορεῖ νά 
ἐξηγηθεῖ, καί ὡστόσο δέν ξεχνιέται. «Τῷ Ἁγίῳ 
ὅστις ἔσωσε τήν νύμφην μου ἐκ βεβαίου θανάτου 
καί ἠδυνήθη νά κρατήσῃ τήν κεφαλήν της 
ὀρθίαν ὡς καί πρότερον», ἔγραφε ἡ ἀφιέρωση 
κάτω ἀπό τήν εἰκόνα τοῦ ἁγίου πού τώρα ἔχουν 
σηκώσει, στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο ἐπί τῆς Ἐγνατία, 
Ναό πού γιά τήν ἀνακαίνισή του τό 1818 
συνεισέφεραν καί τά ἐσνάφια ὑποδηματοποιῶν 
καί τουλουμπατζήδων. Ἡ Ζωή Καρέλλη, στό 
ποίημά της «Ἅγιος Ἀθανάσιος», περιβάλλον 
οἰκεῖο γι’ αὐτήν ἀπό τά παιδικά της χρόνια, 
παρά τίς ἀλλαγές στίς θέσεις τῶν εἰκόνων καί τίς 
μεταβολές στόν χῶρο, παρακαλεῖ τήν ἐξ ὕψους 
βοήθεια γιά τῶν ἀνθρώπων τήν ἀπελπισία μέ τήν 
ἐπίκληση, «Ἐπάκουσον Κύριε...».

Ἀσύλληπτη ἡ πορεία τῆς πνευματικῆς ζωῆς ἐν τ 
καρδίᾳ, στά κατάβαθα τῆς ὁποίας δέν ὑπάρχει 
πλέον καμία πορεία. Οἱ δρόμοι πού περπάτησες 
ἔχουν στραγγίξει τό βουητό τους, κουβαλᾶς τήν 
ἱστορία τους πρίν ἀκόμη ὑπάρξουν ὡς ὀνομασίες, 
τά σκοτεινά πέλματα τῶν προγόνων κουβαλᾶς, 
κι αὐτά σοῦ ἀνοίγουν δρόμο πρός τό ἀίδιον φῶς.
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Δέν ὑπάρχει ὁδός νά εἰσέλθει κανείς στήν 
ἄκτιστο Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἄν δέν ἐμπι-
στευθεῖ καί δέν ἐναποθέσει τήν ὕπαρξή του 
στά χέρια Του. Δέν ὑφίσταται στήν Ἐκκλησία 
ἀτομική δικαίωση, μήτε μποροῦμε νά εἰσέλθουμε 
σ’ αὐτήν ὡς ταγοί. Ἄλλα εἶναι τά μέτρα πού θά 
μᾶς κρίνουν. Ἀγνοώντας τίς πηγές τοῦ Κακοῦ, δέν 
ἔχουμε κανένα δικαίωμα μέσα στόν κόσμο. Ἀλλά 
καί ἄν τίς γνωρίζαμε, πάλι δέν θά εἴχαμε κανένα 
δικαίωμα. Ἡ λεγόμενη «ἀτομική ἐλευθερία» 
εἶναι φρεναπάτη πού ἐνδιαφέρει μιάν ἀμφίβολη 
καλοπέραση. Ἡ ἐσωτερική ἐλευθερία βρίσκεται 
ἀλλοῦ. Στήν παραίτηση ἀπό κάθε μορφή ἐπι-
βολῆς, ἀκόμα καί τῆς ἁπλῆς διακρίσεως. Πρέπει 
νά εἶσαι ἄδειος καί γυμνός γιά νά φτάσεις νά 
ἀπολαύσεις αὐτή τήν ἐλευθερία.

Στή χρονογραφία τοῦ Ἰωάννη Καντακουζηνοῦ, 
ἀπεικονίζονται τά δεινά τῶν ἀνθρώπων μέσα 
ἀπό ἕναν ἀσταμάτητο ὀρυμαγδό συμβάντων καί 
γεγονότων, καί ἡ ἀντίληψη γιά τήν τρεπτότητα 
τῶν ἀνθρωπίνων μᾶς ἀφήνει ἕνα αἴσθημα συν-
τριβῆς, συντριβῆς πού ὁ Θουκυδίδης δέν μπορεῖ 
νά προσεγγίσει. Στόν Θουκυδίδη τό γεγονός τῆς 
σφαγῆς τῶν Μηλίων ἀπό τούς Ἀθηναίους, λόγου 
χάριν, ἀντιμετωπίζεται ὡς ἕνα ἀπό τά ἐπεισόδια 
τοῦ πολέμου πού ξεχωρίζει, κι ἔτσι τείνει νά 
ἐκλογικευτεῖ. Προέχει ἡ κριτική σκέψη ἀπέναντι 
σέ διακριτά καί διακεκριμένα γεγονότα, ἐνῶ 
ἡ ἴδια ἡ ζωή μπορεῖ νά προσομοιαστεῖ μόνο μέ 
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σάρωμα. Τά γεγονότα καθεαυτά, μέσα στή χοάνη 
τοῦ χρόνου, εἶναι ἀσήμαντα.

Ἡ μνήμη τοῦ Ἰωάννη Βατάτζη τοῦ ἐλεήμονος, 
τοῦ ἀποκαλούμενου καί «Πατέρα τῶν Ἑλλήνων», 
δεύτερου αὐτοκράτορα τῆς Νικαίας μετά τόν 
γάμο του μέ τήν κόρη τοῦ Θεοδώρου Α΄ Λάσκαρι 
Εἰρήνη, ἑορτάζεται στίς 4 Νοεμβρίου. Ὁ ἀρχιε-  
πίσκοπος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Μεσοπο-
ταμίτης εἶχε ἀρνηθεῖ σθεναρά νά χρίσει αὐτοκρά-
τορα τόν Θεόδωρο Ἄγγελο, τόν Δεσπότη τῆς Ἠ - 
πεί ρου, ὑποστηρίζοντας ὅτι μόνο ὁ Ἰωάννης Βατά-
τζης ἐδικαιοῦτο τόν τίτλο τοῦ βασιλέως.

Τόν Δεκέμβριο τοῦ 1246 ὁ Βατάτζης κατα-
λαμβάνει χωρίς δυσκολία τήν Θεσσαλονίκη, 
ὅπου ἐπικρατεῖ ἀναρχία. Θερμός προστάτης τῶν 
ἀδικουμένων, ἐπιζητεῖ νά ἁπαλύνει τήν ἔνδεια 
καί τά βάρη τῶν φτωχῶν τάξεων τοῦ πληθυσμοῦ, 
ἱδρύοντας πολλά νοσοκομεία καί φιλανθρωπικά 
ἱδρύματα. Οἰκοδομεῖ μεγαλοπρεπεῖς ναούς πού 
νά ἱκανοποιοῦν τήν εὐσέβεια τῶν Βυζαντινῶν, καί 
συγκροτεῖ ὀχυρά σέ περιοχές πού κινδυνεύουν. 
Ἀκολουθώντας τίς καλύτερες παραδόσεις τοῦ 
Βυζαντίου, δημιουργεῖ στρατιωτικά ἀγροκτήματα 
μέ μόνιμη ἐγκατάσταση στρατιωτῶν στίς 
ἀκριτικές περιοχές. Ἔτσι ἀποκαθιστᾶ στήν 
’Ανατολή τό σύστημα τῆς ἄμυνας τῶν συνόρων, 
πού ὁ Γεώργιος Παχυμέρης θεωρεῖ τό πιό ση-
μαντικό ἐπίτευγμα τοῦ κράτους τῆς Νικαίας.
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