
– 1 –

� ᾿Επὶ τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Ρώσων Νεομαρτύρων (25η ᾿Ιανουαρίου)

῾Ο Ἅγιος Νεομάρτυς Πέτρος

Μητροπολίτης Κρουτίτσκυ*

(1863-1937)

Τὸ θηρίο φιλανθρωπότερο ἀπὸ τοὺς θηριοψύχους ἀθέους

Ο
 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Κρουτίτσκυ Πέτρος, κατὰ κόσμον Πέτρος Θεο-
δώροβιτς Πολιάνσκυ, γεννήθηκε τὸ 1863. Τὸ 1920 χειροτονήθηκε

᾿Επίσκοπος. Στὴν Διαθήκη τοῦ ἁγιωτάτου Πατριάρχου Τύχωνος († 1925)
ἀνεφέρετο ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς ῾Ιεράρχες, οἱ ὁποῖοι κατὰ σειρὰν/
τάξιν θὰ ἔπρεπε νὰ γίνουν Τοποτη-
ρηταὶ τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου μετὰ
τὴν κοίμησί του. Τὴν 12η Ἀπριλίου τοῦ
1925 ὁ Μητροπολίτης Πέτρος ἀνέλα-
βε τὴν διακυβέρνησι τῆς δεινῶς χει-
μαζομένης ἀπὸ τοὺς ἀθέους Ρωσικῆς
᾿Εκκλησίας.

Ἀπὸ τὸν πρῶτο ἤδη καιρό, ὁ Μη-
τροπολίτης Πέτρος δὲν ἔκαμε καμμία
παραχώρησι στὸ σοβιετικὸ κράτος. Με-
τὰ ἀπὸ μερικοὺς μῆνες, τὴν 10η Δε-
κεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους, φυλακίσθη-
κε καὶ ἀπελάθηκε διαδοχικὰ στὶς φυ-
λακὲς τῆς Βιάτκα, τοῦ Πέρμ, τοῦ Αἰ-
κατερίνμπουργκ, τοῦ Τιοῦμεν καὶ τοῦ
Τομπόλσκ (στὴν Σιβηρία).

Ἀπὸ ἐκεῖ τὸν ἐξώρισαν πρὸς τὸν
ποταμὸ ῎Ομπ, στὸ χωριὸ Χέ, 200 χλμ.
ἀπὸ τὸ ᾿Ομπδόρσκ.

* * *

 ῾Ο Μητροπολίτης Πέτρος

καὶ ὁ Πατριάρχης Τύχων
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ΚΑΤΑ ΔΙΗΓΗΣΙ τοῦ ἰδίου τοῦ Μητροπολίτου Πέτρου, τὴν ὁποία γνω-
ρίζουμε ἀπὸ πολλούς, μία νύκτα τὸν πέταξαν ἀπάνθρωπα ἔξω ἀπὸ τὸ
τραῖνο μεταφορᾶς πρὸς τὸ Τομπόλσκ. Εἶναι γνωστὸν ὅτι μὲ αὐτὸ τὸν
τρόπο πέθαναν πολλοὶ ᾿Επίσκοποι καὶ ῾Ιερεῖς. ῾Ο Μητροπολίτης ἔπεσε
στὰ χιόνια, σὰν σὲ μαξιλάρι. Σηκώθηκε καὶ κοίταξε γύρω: χιόνια, δά-
σος, οὔτε ἴχνος ζωῆς... Περπάτησε γιὰ
πολὺ στὰ χιόνια καὶ στὸ τέλος κουρά-
σθηκε. ῾Η παγωνιὰ τοῦ τρυποῦσε τὰ
κόκκαλα. Φοροῦσε μόνον ἕνα παλαιὸ
ἐξώρασο. Κατάλαβε ὅτι τὸ τέλος πλη-
σίαζε καὶ ἔτσι ἄρχισε νὰ προσεύχεται
ἐντονώτερα πρὶν ἀποθάνη...

Ξαφνικά, βλέπει νὰ τὸν πλησιάζη
μία τεράστια ἀρκούδα! Ποῦ βρέθηκε
ὅμως αὐτή, ἐφ᾿ ὅσον αὐτὰ τὰ ζῶα
κοιμοῦνται ὅλο τὸν χειμῶνα, ἀλλὰ καὶ
ὅταν γιὰ κάποιο λόγο ξυπνήσουν, γί-
νονται πάρα πολὺ ἄγρια, ἐπιθετικὰ καὶ
ἐπικίνδυνα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους; ᾿Εμ-
βρόντητος ἀπὸ τὸν λογισμό, ὅτι θὰ
τὸν καταβροχθίση, ὁ Μητροπολίτης ἀπὸ τὴν κόπωσι καὶ τὴν ἐξάντλησι
δὲν εἶχε τὴν δύναμι νὰ φύγη.

῾Η ἀρκούδα ἦλθε, τὸν ὠσφράνθηκε καὶ ξάπλωσε εἰρηνικὰ στὰ πόδια
του, ζαρώνοντας, μὲ τὴν κοιλιὰ πρὸς τὸν Μητροπολίτη, καὶ ἀφοῦ ἁ-
πλώθηκε, ἄρχισε νὰ ροχαλίζη! Ἀπὸ τὸ τεράστιο σῶμα της ἐπήγαζε
θερμότης καὶ ζωή!...

῾Ο Μητροπολίτης γιὰ λίγο ἐδίστασε, ἀλλὰ στὴν συνέχεια ξάπλωσε
στὴν γούνα τῆς ἀρκούδας, ἀλλάζοντας μάλιστα ἀρκετὲς φορὲς πλευ-
ρὸ πρὸς τὸ μέρος της. ῞Οταν ξημέρωσε, ἄκουσε ἀπὸ κάπου μακρυὰ τὸ
λάλημα πετεινοῦ, πρᾶγμα ποὺ ἐσήμαινε κατοικημένη περιοχή! Τότε, μὲ
πολλὴ προσοχὴ γιὰ νὰ μὴν ξυπνήση τὴν ἀρκούδα σηκώθηκε. Καὶ ἡ
ἀρκούδα ὅμως, σὰν νὰ μὴν κοιμήθηκε καθόλου, σηκώθηκε, τινάχθηκε
καὶ ἢσυχα κατευθύνθηκε πρὸς τὸ δάσος!...

Σὲ λίγο ὁ Μητροπολίτης ἔφθασε σὲ ἕνα μικρὸ χωριό, ὅπου ἐζήτησε
φιλοξενία, λέγοντας ὅτι τὰ ἔξοδα θὰ τὰ πλήρωνε ἡ ἀδελφή του ποὺ
διέμενε ὄχι πολὺ μακρυὰ ἀπὸ ἐκεῖ. Τὸν ἐδέχθησαν σὲ ἕνα σπίτι, ὅπου
διέμεινε μισὸ χρόνο. ̓́ Εγραψε στὴν ἀδελφή του καὶ αὐτὴ ἦλθε στὸ χωρι-
ό. Ἀλλά, σὲ λίγο κατέφθασαν καὶ κάποιοι ἄλλοι «πολιτικοί», δηλαδὴ
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πράκτορες τῆς μυστικῆς
ἀστυνομίας, τῆς φοβερῆς
«Τσὲ-Κά» (προδρόμου τῆς
«Κὰ-Κὲ-Μπέ»).

Ἀκολούθησαν 12 ἔτη ἀ-
πιστεύτων βασάνων, φυ-
λακῶν, τιμωριῶν, ἐξορίας
στὶς παγωμένες βόρειες
ἀρκτικὲς περιοχές. Δεκά-
δες φορὲς τοῦ προσεφέρ-
θη ἡ «εὐκαιρία» ἀπὸ τοὺς
Σοβιετικοὺς νὰ ἐγκαταλεί-
ψη τὴν ῾Ομολογία του καὶ
νὰ συνεργασθῆ μαζί τους,
μὲ δέλεαρ τὴν Τοποτηρη-
τία ἤ καὶ αὐτὸν ἀκόμη τὸν

Πατριαρχικὸ Θρόνο, ἀλλὰ ὁ Μητροπολίτης Πέτρος ἔμεινε πιστὸς στὴν
Ἁγία ᾿Εκκλησία μας.

᾿Εκτελέσθηκε τὴν 10η ᾿Οκτωβρίου τοῦ 1937 στὸ Μαγνιτογὸρσκ γιὰ
τὴν ̓Αγάπη καὶ Πίστι τοῦ Χριστοῦ μας, χωρὶς βεβαίως νὰ ἰδῆ τὴν ἐπίγει-
α ἐλευθερία, ἔχοντας ὅμως ἀξιωθῆ τῆς ἁγίας ἐκείνης ᾿Ελευθερίας ποὺ
χαρίζει ὁ Θεῖος Παράκλητος στὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ, ἐν τῷ Χριστῷ καὶ τῇ
᾿Εκκλησίᾳ Αὐτοῦ. Ἀμήν!

�

(*) Περιοδ. « Ἅγιος Κυπριανός», ἀριθ. 258/᾿Ιανουάριος- Φεβρουάριος  1994, σελ.201, 203.
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