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βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀπ’ τά κόκκαλα 

Ἡ
 «Πόλις», ἡ «Θεόσωστη 

Βασιλίδα» ἔπεσε στά 

χέρια τῶν Τούρκων 

στίς 29 Μαῒου τοῦ 1453 καί μέ 

τήν πτώση της τό ἔθνος τῶν 

Ἑλλήνων ἔμπαινε σέ μιά πορεία 

αἰώνων σκότους, πόνου, μαρτυ-

ρίου καί αἵματος. Ὁ Τοῦρκος δυ-

νάστης μέσα στό διάστημα τῶν 

τεσσάρων καί πλέον αἰώνων κα-

ταπολέμησε τό Γένος τῶν Ἑλλή-

νων ὄχι μόνο μέ κάθε μέσο πού 

διέθετε ἀλλά καί μέ ἀνατριχια-

στική σκληρότητα. Τόσο, πού 

ὅταν ἄρχισε ἀργότερα τόν ἀγώ-

να ἀποτίναξης τοῦ ζυγοῦ τῆς δου-

λείας, πολύ λίγοι ἦταν ἐκεῖνοι πού 

πίστευαν ὅτι τό ἔθνος αὐτό 

ἄοπλο, ἀβοήθητο καί ἀπαρά-

σκευο «θά ἠμποροῦσε νά κατα-

λάβη καί πάλιν θέσιν μεταξύ τῶν 

πολιτισμένων, ἀνεξαρτήτων καί 

ἐλευθέρων κρατῶν»1. Σέ ἀντίθε-

ση μέ αὐτούς ὁ Ἀκαδη μαϊκός 

Σπῦρος Μελᾶς διακηρύσσει ὅτι 

«ὁ ἀδάμαστος κόσμος τῶν Ἑλλή-

νων ἔβλεπε» σέ ὅλα τά δεινά τῆς 

βάρβαρης Τουρκοκρατίας «μιά 

περαστική θεομηνία, πού ξαπό-

λυσε ἡ βουλή τοῦ Ὑψίστου, νά τόν 

τιμωρήση γιά τά κρίματά του, νά 

τόν ἐξαγνίσει· ὅτι τό κακό αὐτό, 

τόσο ἀντίθετο πρός τήν ἠθική 

τάξη τοῦ κόσμου, θά ’τανε πε-

ραστικό (…)». Ἔτσι «μέ στοχα-

σμό βαθύ διάλεξε τήν ἅγια μέρα, 

γιά νά ὑψώση τόν ἐξαίσιο πύ-

ραυλο τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ ξεση-

κωμοῦ. Εὐαγγελίστηκε στήν 

ἀνθρωπότητα τήν ἀνάσταση τοῦ 

φωτός, ὅπως ὁ ἄγγελος τ’ οὐρα-

νοῦ τή σωτηρία».2 Καί ἀμέσως 

σήκωσε τήν αὐλαία στό θέατρο 

τῶν θαυμάτων». Ἥρωας καί 

1 Χρ. Ἀγγελομάτη, Ἱστορία τῶν Ἑλλήνων 140 ἐτῶν, σ. 8, Γεωργιάδης Ε.Π.Ε. 
1966.
2 Στό περιοδικό Ἡ Δρᾶσις μας, τ. 1990, σ. 69.

Ἔτσι ἔγινε τό θαῦμα

Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου 
κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄
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μάρτυρας στά «Δερβε-

νάκια, στά Μανιάκια, 

στά Μεσολόγγια, στά 

Ψαρά, ξαναγόραζε μέ 

πράξεις ἀθάνατες, νίκες 

ἐκπληκτικές κι ὁλοκαυ-

τώματα, τή θέση τοῦ 

πρωτοπόρου στή δημι-

ουργία τῆς ἀνθρώπινης 

ἱστορίας»3. Χάρη στήν 

ἀδάμαστη θέλησή του, 

τήν ἀτρόμητη αἰσιοδοξία 

του, τήν ἀκατάβλητη 

ψυχή του, τήν ἄκαμπτη παρά τίς 

τόσες δυσκολίες ἀποφασιστικό-

τητά του, κατέκτησεν ὁ Ἕλληνας 

ὄχι μόνο τή δική του ἐλευθερία, 

ἀλλά καί ἄνοιξε τόν δρόμο στήν 

ἐλευθερία τῆς Βαλκανικῆς χερ-

σονήσου.  

Ἕνα χρόνο πρίν τή ναυμαχία 

τοῦ Ναυαρίνου, ὁ Σατωβριάνδος, 

στή δεύτερη ἔκδοση τῆς ἔκθεσής 

του γιά τήν Ἑλλάδα, τήν περί-

φημη Note sur la grece ἔλεγε: «Οἱ 

ἕλληνες ἔγιναν καί πάλιν ἔθνος 

διά τῆς ἀξίας των. Ἡ πολιτική 

δέν ἠθέλησε ν’ ἀναγνωρίση τό δί-

καιόν των καί αὐτοί προσέφυγαν 

εἰς τήν δόξαν»4, μετατρέποντας 

τό 1821 σέ θρῦλο.Τό 1821 εἶναι 

Ἔπος, εἶναι ἡ ἀστραπή, πού φώ-

τισε δρόμους ζωῆς καί θάμπωσε 

τήν οἰκουμένη. Περισσότερο ἀπό 

ὅλα ὅμως τό ’21 εἶναι θαῦμα. 

Ὅταν κανείς σπουδάζει τήν 

Ἐθνεγερσία τοῦ 1821, ὅταν με-

τράει καί ζυγίζει τίς δυσκολίες-

βουνά, πού ἀντιμετώπισε τό 

ἔθνος τῶν Ἑλλήνων, τά χάνει. Οἱ 

ραγιάδες Ἕλληνες στά τετρα-

κόσια χρόνια τῆς σκλαβιᾶς ἔκα-

ναν συχνά τίς ἐξεγέρσεις τους. 

Πάντα ὅμως ξεκινοῦσαν μέ φα-

νερή ἤ κρυφή συμμαχία κάποι-

ου ἰσχυροῦ ξένου. Καί πάντα οἱ 

σκλάβοι περίμεναν τά πολλά 

ἀπό τή βοήθεια τῶν ξένων. Ἀλλά 

τό 1821 τό Γένος τῶν Ἑλλήνων 

μόνο του πῆρε καί ζώστηκε τό ξί-

3 Ὅ.π.
4 Χρ. Ἀγγελομάτη, ὅ.π. σ. 8.
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Ἀρματωλοί καί κλέφτες,  
ἐλαιογραφία σέ καμβά 1826, Μ. Decaisne,  

Πινακοθήκη ΙΑΜ (Α/Α. 169)



φος, στό πρόσωπο τοῦ Ὑψηλάν-

τη, καθώς ὁ Μητροπολίτης Ἰασί-

ου τοῦ δίνει τήν ἐντολή: «περί-

ζωσε τήν ρομφαίαν σου ἐπί τόν 

μηρόν σου, δυνατέ»5. Μόνο του 

στήν ὁδό τῆς Ἐλευθερίας, ἀλλά 

μέ σύμμαχο τόν Παντοδύναμο 

Θεό. Λίγοι παλεύανε μ’ ἀμέ-

τρητους, νά ἀποτινάξουν τήν 

ἀσήκωτη τυραννία, ἄοπλοι καί 

ἀσύντακτοι, χωρίς ἀναγνωρι-

σμένη καί ἑνιαία διοίκηση οὔτε 

πολιτική οὔτε στρατιωτική. Χω-

ρίς τά ἀναγκαῖα ὑλικά μέσα, 

ἔχοντας ἀντιμέτωπο ὄχι μόνο τό 

ὀργανωμένο τουρκικό κράτος, 

καί πιό πολύ τόν φανατισμό 

τοῦ Μωαμεθανοῦ (Τούρκου, 

Ἀλβανοῦ καί Αἰγύπτιου), καί 

ἀκόμη περισσότερο τήν ἐπίσημη 

διπλωματία τῶν Εὐρωπαίων.  

Καί τό θαῦμα ἔγινε. Τό ἐργά-

σθηκεν ὁ Θεός καί ἡ πίστη τῶν 

προγόνων μας, πού πάντα δεί-

χνεται παντοδύναμη. Στήριγμα 

στόν ἄνισο ἀγώνα τους στάθηκε 

ἡ Ἐκκλησία. «Ἡ Ἐκκλησία… 

ὑπῆρξε ὁ ὁδηγός καί τό στήριγ-

μα τῆς φυλῆς σέ ὅλη τήν μα-

κραίωνη δουλεία καί στήν Ἐθνε-

γερσία» ἐπισημαίνει καί πάλιν ὁ 

Δ. Κόκκινος6. Ὁ δέ ἀμερόληπτος 

ἱστορικός Στῆβεν Ράνσιμαν ἐπι-

μένει πώς «ὅσο ἐπιζοῦσε ἡ 

Ἐκκλησία, ὁ Ἑλληνισμός δέν 

μποροῦσε νά πεθάνει»7. Δύναμη 

τῶν ἀγωνιστῶν ἦταν ἡ πίστη στόν 

Θεό. Μέ τόν Σταυρό μπροστά 

δέν λύγισαν. Κρατώντας τόν 

Σταυρό ψηλά ὁ Ὑψηλάντης, ξε-

κίνησε μέ τούς ἐθελοντές φοιτη-

τές τόν ἀγώνα τῆς ἀνεξαρτησίας 

διαλα λώντας: «ἐν τούτῳ τό ση-

μεῖον νικῶμεν…». 

Ὁ Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης 

μέ τούς Μανιάτες φωνάζει στόν 

Πελοποννησιακό λαό: «Γενναῖοι 

ἥρωες, ἰδοῦ ὁ Θεός μεθ’ ὑμῶν… 

Διά τῆς δυνάμεως τοῦ Τιμίου 

Σταυροῦ καί διά τῆς ἐνεργείας 

καί τῆς γενναιότητός σας θ’ 

ἀφανισθῇ ὁ ἐχθρός».8  

Ὁ φιλέλληνας Ἰωάννης-Ἰάκω-

βος Μάγιερ στά «Ἑλληνικά Χρο-

νικά»,τήν ἐφημερίδα πού ἔμεινε 

στήν ἱστορία ὡς ἡ Ἐφημερίδα 

τῶν Ἐλεύθερων Πολιορκημένων 

γράφει: «Τό ὀχύρωμά μας κα-

τεστράφη, αἱ οἰκίαι μας ἐκρη-

μνίσθησαν, τά ὑποστατικά μας 

5 Δ. Κόκκινου, Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάστασις, τόμος 1ος, σελ. 111.
6 Ὅ.π.
7 Στό περιοδικό Ἡ Δρᾶσις μας, τόμος 2007, σ. 90.
8 Δ. Κόκκινου ὅ.π.

βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀπ’ τά κόκκαλα 

503ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ



504 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

κατεδαφίσθησαν, οἱ ἀδελ-

φοί μας ἐτάφησαν, ἀλλ’ ἡ 

ἔνδοξος σημαία τοῦ Σταυ-

ροῦ μένει καί κυματεῖ 

ἐπάνω εἰς τά ἐρείπια καί 

εἰς τούς τάφους»9.  

Ἡ πίστη στόν Χριστό 

δονοῦσε καί τούς ἔνδο-

ξους Μπουρλοτιέρηδες Κανάρη 

καί Πιπίνου καί μ’ αὐτή τήν πί-

στη μπῆκαν στόν ἀγώνα καί με-

γαλούργησαν. «Τήν 1ην Ἰουνίου 

τά πυρπολικά, ἀφοῦ οἱ Κυ-

βερνῆται καί τά πληρώματά των 

ἐκοινώνησαν τῶν ἀχράντων μυ-

στηρίων, ἀπέπλευσαν ἐκ τῶν 

Ψαρῶν…»10. 

Καί ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ Θεό-

δωρος Κολοκοτρώνης γράφει στά 

Ἀπομνημονεύματά του: «Ἀπέ 

κατέβηκα κάτου. Ἦτον μιά 

ἐκκλησιά εἰς τόν δρόμον εἰς τό 

καθησιό μου ἦτον ὅπου ἔκλαιγα 

τήν Ἑλλάς: «Παναγία μου, βοή-

θησε καί τούτην τήν φοράν τούς 

Ἕλληνες διά νά ἐμψυχωθοῦν»11. 

Ἡ πίστη τῶν δημιουργῶν τοῦ 

ἔπους τῆς Παλιγγενεσίας καθώς 

ἐπίσης τό ἡρωϊκό τους φρόνημα 

φαίνεται καθαρά στό Ἀνακοινω-

θέν τῆς Γ΄ Ἐθνικῆς Συνέλευσης 

τῆς Ἐπιδαύρου στίς 16 Ἀπριλίου 

τοῦ 1826. Γράφει τό ἀνακοινω-

θέν μεταξύ ἄλλων: «Ἕλληνες! 

Ὅταν ἐμβήκαμεν εἰς τό μέγα 

τοῦτο στάδιον, ἐκηρύξαμεν ἐνώ-

πιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων τήν 

σταθεράν μας ἀπόφασιν, τήν 

ὁποίαν ἐβεβαιώσαμεν μέ δημο-

σίους ὅρκους καί καθιερώσαμεν 

μέ τόσας θυσίας καί αἵματα. 

Ἄς δείξωμεν καί πάλιν, ὅτι εἴμε-

θα χριστιανοί· ὅτι εἴμεθα Ἕλλη-

νες, πιστοί εἰς τόν ὅρκον μας, 

σταθεροί εἰς τήν ἀπόφασίν μας· 

καί ὅτι μέ τόν Σταυρόν ἐμπρός 

καί μέ τά ὅπλα εἰς τάς χεῖρας 

προτιμῶμεν νά καταβῶμεν εἰς 

9 Ἑλληνικά Χρονικά ἀριθ. 9ος-10ος, «Τρίτον Ἔτος», Μεσολόγγιον 3 Φεβρουα-
ρίου 1826 ΤΕΤΡΑΔΗ, Ἱδρυματικό Καταθετήριο Ἀθηνᾶ, ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδας, 
Βάλβειος Βιβλιοθήκη.
10 Στό περιοδικό Ἡ Δρᾶσις μας, τόμος 2007 σ. 90.
11 Γεωργίου Τερτσέτη, Διήγησις συμβάντων τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς ἀπό τά 1770 
ἕως τά 1856, ὑπαγόρευσε Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Ἀθήνησιν 1846.

Πιστόλα ἠπειρωτικοῦ τύπου  
μέ «ποντικοουρά», 19ος αἰώνας,  

Συλλογή Α. Πιτσιλλίδη,  
Πινακοθήκη ΙΑΜ (Ν.013).
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τούς τάφους χριστιανοί καί ἐλεύ-

θεροι, παρά νά ζήσωμεν σκλάβοι 

χωρίς θρησκείαν, χωρίς πατρίδα, 

χωρίς τιμήν, χωρισμένοι τῶν συγ-

γενῶν καί φιλτάτων, «ὄνειδος τοῖς 

γείτοσιν ἡμῶν, μυκτηρισμός καί 

χλευασμός τοῖς κύκλῳ ἡμῶν», Ὁ 

Πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Γ΄ Συνε-

λεύσεως Πανοῦτζος Νοταρᾶς».12 

Οἱ Ἕλληνες ξεκίνησαν τή με-

γάλη Ἐπανάσταση μέ δεήσεις 

στόν Θεό, μέ τά ἱερά λάβαρα, μέ 

τίς ἅγιες εἰκόνες στά χέρια, μέ 

τόν τίμιο Σταυρό, «μέ πίστη 

ὁλόφλογη σάν πυρκαϊά». 

* * *  

Ἀπ’ ἐκεῖνο τό μεγάλο ἐθνικό 

πανηγύρι δέν ἦταν ποτέ δυνατό 

νά ἀπουσιάσουν οἱ Ἕλληνες τῆς 

Κύπρου. Μέ τήν ἴδια θερμή πίστη 

στόν Θεό, τήν ἴδια ἀγάπη πρός 

τήν πατρίδα μέ τό ἴδιο πάθος γιά 

τήν ἐλευθερία. Εἶναι μακρύς ὁ 

κατάλογος τῶν Κυπρίων πού 

πῆραν μέρος στόν ἀγώνα τῆς 

Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. «Στά 

ἑλληνικά ἀρχεῖα καταγράφονται 

πέραν τῶν 580 νέων πού ἔσπευ-

σαν στήν ἐπαναστατημένη Ἑλλά-

δα γιά νά πολεμήσουν, ἔχοντας 

μάλιστα ὡς ὅραμά τους τή Με-

γάλη Ἑλλάδα».13  

Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε τόν 

λόγιο Ἰωάννη Καρατζά ἀπό τή 

Λευκωσία, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἀπό 

τούς σημαντικότερους συντρό-

φους τοῦ Ρήγα Βελεστινῆ ὁ 

ὁποῖος τόν ἀκολούθησε στή θυ-

σία. Πολλοί Κύπριοι ἐντάχθηκαν 

στή Φιλική Ἑταιρεία καί συμμε-

τεῖχαν στήν Ἐπανάσταση μέ διά-

φορους τρόπους. Τήν εἰδική ἀπο-

στολή γιά τή μύηση τῶν ἱεραρχῶν 

καί τῶν προκρίτων τοῦ νησιοῦ 

ἀνέλαβε μέ ἐπιτυχία ὁ Δημήτριος 

Ὕπατρος ἀπό τό Μέτσοβο, ὁ 

ὁποῖος πῆρε ξεκάθαρες ἐγγυήσεις 

γιά παροχή ὑλικῆς βοήθειας ἐν 

ὄψει ἐνάρξεως τοῦ Ἀγώνα (1819). 

Ἡ ἔναρξη τῶν ἐνόπλων συγ-

κρούσεων βρῆκε καί Κύπριους 

ἐθελοντές νά πολεμοῦν μέ τόν 

Ἱερό Λόχο στό πλευρό τοῦ Ἀλέ-

ξανδρου Ὑψηλάντη. Λίγο ἀργό-

τερα ὁ Κύπριος Ζήνων Ἀγγελῆς 

ἔπεσε νεκρός μαζί μέ τόν Γεωρ-

γάκη Ὀλύμπιο στήν πολιορκία 

τῆς Μονῆς τοῦ Σέκου στή Μολ-

δαβία. Εἶναι ἐπίσης γνωστή ἡ Φά-

λαγγα τῶν Κυπρίων μέ ἀρχηγό 

τόν στρατηγό Χατζηπέτρο τῆς 

12 Ἀνακοινωθέν Γ΄ Ἐθνικῆς Συνελεύσεως Ἐπίδαυρος 16.4.1826, www.asxetos.gr.
13 www.pontos news, 5η Μαρτίου 1821: Ἡ συμβολή τῶν Κυπρίων στήν Ἐπα-
νάσταση.
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ὁποίας τό λάβαρο, βρίσκεται στό 

Ἐθνικό καί Ἱστορικό Μουσεῖο 

τῶν Ἀθηνῶν, μέ τήν ἐπιγραφή στό 

πάνω μέρος: ΣΗΜΕΑ ΕΛΗΝΗΚΙ 

ΠΑΤΡΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. 

Ὁ στρατηγός Μακρυγιάννης 

ἀναφέρει στά Ἀπομνημονεύματά 

του γιά τόν ἡρωϊκό θάνατο Κύ-

πριου ἐθελοντῆ στούς Μύλους14. 

Ἐπίσης διηγεῖται ὅτι, ὅταν πο-

λεμοῦσαν στό Νιόκαστρο τῆς 

Πύλου: «ἐκεῖ πού ριχτήκαμεν 

στό γιουρούσι, μοῦ πληγώθηκε 

βαρέως καί ὕστερα ἀπέθανε ὁ 

καλός καί γενναῖος πατριώτης ὁ 

Μιχάλης Κυπραῖος ἀπούστειλα 

καί πῆγεν εἰς τήν ἀγγλικήν φρε-

γάταν ὅταν κιντυνεύαμεν εἰς τό 

Νιόκαστρο»15.  

Ὁ Μακεδόνας ἀγωνιστής Νι-

κόλαος Κασομούλης, πού εἶχε λά-

βει μέρος στήν Ἔξοδο τοῦ Με-

σολογγίου γράφει στά «Στρα-

τιωτικά ἐνθυμήματα» του ὅτι 

μαζί του πολεμοῦσε στό Μεσο-

λόγγι κατά τή διάρκεια τῆς πο-

λιορκίας καί ὁ «ἑφτάψυχος» Κύ-

πριος Ἀγωνιστής Νικόλαος Χα-

τζησάββας. 

Ἀποκορύφωμα τῆς συμμετοχῆς 

στόν ἐθνικό ἀγώνα τοῦ 1821 

ἀποτελεῖ ἡ θυσία τοῦ Ἀρχιεπι-

σκόπου Κυπριανοῦ στίς 9 Ἰου-

λίου τοῦ 1821 καί τῶν ἄλλων Μη-

τροπολιτῶν, Μοναχῶν καί ἄλλων 

Κληρικῶν καί τῶν Προκρίτων 

τοῦ Νησιοῦ.  

* * *  

Τό θαῦμα τοῦ ’21 νά τό ἐπα-

ναλάβουμε: τό ἐπετέλεσε ἡ βαθιά 

πίστη τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς 

Ἑλλήνων στόν Ἕνα Ἀληθινό Θεό 

μέ τή συνδρομή τῆς Ὀρθόδοξης 

Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.  

Κλείνουμε τήν ἀναφορά-ἀφιέ-

ρωμα στό μεγάλο γεγονός τῆς 

Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, μέ ἀφορ-

μή τή συμπλήρωση 200 χρόνων 

ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ Ἀγώνα, μέ 

τήν κατ’ ἐξοχήν ἐπίκαιρη προ-

σευχή τοῦ στρατηγοῦ Μακρυ-

γιάννη: «Ἐσύ, Κύριε, θ’ ἀναστή-

σης τούς πεθαμένους Ἕλληνες, 

τούς ἀπογόνους αὐτεινῶν τῶν πε-

ρίφημων ἀνθρώπων, ὁποῦ στόλι-

σαν τήν ἀνθρωπότη μέ ἀρετή… 

καί μέ τή δύναμή Σου νά ξανα-

ζωντανέψης τούς πεθαμένους… 

νά λαμπρυνθῆ ἡ θρησκεία τοῦ 

Χριστοῦ καί νά ὑπάρξουν τίμιοι 

καί ἀγαθοί ἄνθρωποι». 

14 Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη, Ἀπομνημονεύματα, Βιβλίο Α΄, κεφ. 8.
15 Ὅ.π.



Ὅσοι ἔχουν τήν τύχη μας σήμερον εἰς τά χέρια τους, ὅσοι 

μᾶς κυβερνοῦν, μεγάλοι καί μικροί, καί ὑπουργοί καί 

βουλευταί, τὄχουν σέ δόξα, τὄχουν σέ τιμή, τόχουν σέ ἰκα-

νότη τό νά τούς εἰπῆς ὅτι ἔκλεψαν, ὅτι πρόδωσαν, ὅτι ἤφε-

ραν τόσα κακά εἰς τήν πατρίδα. Εἶναι ἄξιοι ἄνθρωποι καί 

τιμῶνται καί βραβεύονται. Ὅσοι εἶναι τίμιοι κατατρέχον-

ται ὡς ἀνάξιοι τῆς κοινωνίας καί τῆς πολιτείας.  

Αὐτά δέν τά λέγω ἐγώ μοναχός, τά λέγει ὅλο τό κοινό καί 

οἱ ’φημερίδες. Κι ὅσα σημειώνω τά σημειώνω γιατί δέν ὑπο-

φέρνω νά βλέπω τό ἄδικον νά πνίγη τό δίκιον. Διά ’κεῖνο 

ἔμαθα γράμματα εἰς τά γεράματα καί κάνω αὐτό τό γρά-

ψιμον τό ἀπελέκητο, ὅτι δέν εἶχα τόν τρόπον ὄντας παιδί 

νά σπουδάξω· ἤμουν φτωχός κ’ ἔκανα τόν ὑπηρέτη καί τι-

μάρευα ἄλογα κι ἄλλες πλῆθος δουλειές ἔκανα νά βγάλω 

τό πατρικό μου χρέος, ὁπού μᾶς χρέωσαν οἱ χαραμῆδες, 

βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀπ’ τά κόκκαλα 
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Στρατηγοῦ  
Μακρυγιάννη

1. Ἀπό τόν ἐπίλογο τοῦ βιβλίου Ἀπομνημονεύματα, ἐκδ. Πέλλα 
ἱστορικά, σελ. 520-522. 
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καί νά ζήσω κ’ ἐγώ σέ τού-

την τήν κοινωνίαν ὅσο ἔχω τ’ 

ἀμανέτι τοῦ Θεοῦ εἰς τό 

σῶμα μου. Κι’ ἀφοῦ ὁ Θεός 

θέλησε νά κάμη νεκρανά-

στασιν εἰς τήν πατρίδα μου, 

νά τήν λευτερώση ἀπό τήν 

τυραγνίαν τῶν Τούρκων, 

ἀξίωσε κ’ ἐμένα νά δουλέψω 

κατά δύναμη λιγώτερον ἀπό 

τόν χερώτερον πατριώτη μου 

Ἕλληνα. Γράφουν σοφοί 

ἄντρες πολλοί, γράφουν τυ-

πογράφοι ντόπιοι καί ξένοι 

διαβασμένοι γιά τήν Ἑλλάδα 

– ἕνα πρᾶμα μόνον μέ πα-

ρακίνησε κ’ ἐμένα νά γράψω, 

ὅτι τούτην τήν πατρίδα τήν 

ἔχομεν ὅλοι μαζί, καί σοφοί 

κι’ ἀμαθεῖς καί πλούσιοι καί 

φτωχοί καί πολιτικοί καί 

στρατιωτικοί καί οἱ πλέον μι-

κρότεροι ἄνθρωποι· ὅσοι 

ἀγωνιστήκαμεν, ἀναλόγως ὁ 

καθείς, ἔχομεν νά ζήσωμεν 

ἐδῶ. Τό λοιπόν δουλέψαμεν 

ὅλοι μαζί, νά τήν φυλάμεν κι’ 

ὅλοι μαζί καί νά μήν λέγη 

οὔτε ὁ δυνατός «ἐγώ», 

οὔτε ὁ ἀδύνατος. Ξέρε-

τε πότε νά λέγη ὁ κα-

θείς «ἐγώ»; Ὅταν 

ἀγωνιστῆ μόνος 

του καί φκειά-

ση, ἤ χαλάση,  νά 

λέγη ἐγώ· ὅταν ὅμως 

ἀγωνίζονται πολλοί καί 

φκειάνουν, τότε νά λέμε 

«ἐμεῖς». Εἴμαστε εἰς τό 

«ἐμεῖς» κι ὄχι εἰς τό «ἐγώ». 

Καί εἰς τό ἑξῆς νά μάθωμεν 

γνώση, ἄν θέλωμεν νά φκειά-

σωμεν χωριόν, νά ζήσωμεν 

ὅλοι μαζί. Ἔγραψα γυμνή 

τήν ἀλήθεια, νά ἰδοῦνε ὅλοι 

οἱ Ἕλληνες ν’ ἀγωνίζονται 

διά τήν πατρίδα τους, διά τήν 

θρησκείαν τους, νά ἰδοῦνε 

καί τά παιδιά μου καί νά 

λένε· «Ἔχομεν ἀγῶνες πα-

τρικούς, ἔχομεν θυσίες», ἄν 

εἶναι ἀγῶνες καί θυσίες. Καί 

νά μπαίνουν σέ φιλοτιμίαν 

καί νά ἐργάζωνται εἰς τό 

καλό τῆς πατρίδας τους, τῆς 

θρησκείας τους καί τῆς κοι-

νωνίας. Ὅτι θά εἶναι καλά 

δικά τους. Ὄχι ὅμως νά 

φαντάζωνται γιά τά κατορ-

θώματα τά πατρικά, ὄχι νά 

πορνεύουν τήν ἀρετή καί νά 

καταπατοῦν τόν νόμον καί 

νἄχουν τήν ἐπιρροή γιά ἰκα-

νότη. 
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Τ
ό νά μιλᾶ κανένας σήμερα 

καί νά γράφει γιά κάποια 

πράγματα τῆς θρησκείας, ὁ 

πολύς κόσμος τό νομίζει γιά ἀνοη-

σία. Καί ἀκόμα μεγαλύτερη ἀνοη-

σία ἔχει τήν ἰδέα πώς εἶναι τό νά 

γράφει γιά τούς ἅγιους μάρτυρες, 

καί μάλιστα γιά κείνους πού μαρ-

τυρήσανε κατά τά νεότερα χρόνια 

πού βασιλεύανε οἱ Τοῦρκοι ἀπά-

νω στή χριστιανοσύνη, ἐπειδῆς ὁ 

λίγος καιρός πού μᾶς χωρίζει ἀπ’ 

αὐτούς κάνει ὥστε νά τούς νοι-

ώθουμε πολύ κοντά μας, ἀνθρώ-

πους σάν κ ἐμᾶς, ἐνῶ τούς ἀρχαί-

ους μάρτυρες τούς βλέπουμε μέσα 

ἀπό τούς αἰῶνες πού περάσανε 

ἀπό τότε πού μαρτυρήσανε καί 

στή φαντασία μας παρουσιάζονται 

εὐκολότερα μέ τό φωτοστέφανο 

τοῦ Ἁγίου. 

Κανένας λαός δέν ἔχυσε τόσο 

αἷμα γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ, 

ὅσο ἔχυσε ὁ δικός μας, ἀπό κα-

ταβολή τοῦ χριστιανισμοῦ ἴσαμε 

σήμερα. Κι αὐτός ὁ ματωμένος πο-

ταμός εἴναι μια πορφύρα πού 

φόρεσε ἡ ὀρθόδοξη ‘Ἐκκλησία 

μας, καί πού θά πρεπε νά τήν 

ἔχουμε γιά τό μεγαλύτερο καύχη-

μα, κι ὄχι νά τήν καταφρονοῦμε 

καί νά μή μιλοῦμε ποτέ γι’ αὐτή, 

καί μάλιστα νά ντρεπόμαστε νά 

μιλήσουμε γι’ αὐτή, σέ καιρό πού 

δέ ντρεπόμαστε γιά τίς πιό ντρο-

πιασμένες καί σιχαμερές παρα-

λυσίες πού κάνουνε οἱ ἄνθρωποι 

στόν ἀδιάντροπο καιρό μας. 

Ἐμεῖς οἱ σημερινοί πονηρεμένοι 

ἀνθρωποι φροντίζουμε μονάχα 

γιά τήν καλοπέραση τοῦ κορμιοῦ 

μας, καί γιά τοῦτο ἡ ψυχή μας ἔχα-

σε τήν εὐαισθησία της, μ’ ὅλα τά 

πνευματικά γιατρικά πού λέμε 

πώς ἔχουμε. Και γι’ αὐτό περι-

φρονοῦμε καί τούς λέμε ἀνόητους 

ἐκείνους πού δέν κοιτάζουνε τό 

ὑλικό συμφέρον τους, ἀλλά κά-

νουνε κάποιες θυσίες. Κατά πολύ 

ἀνόητους καί μικρόμυαλους θεω-

ροῦμε ἐκείνους πού θυσιάσανε 

τή ζωή τους γιά τήν πίστη τους, 

βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀπ’ τά κόκκαλα 

Φώτη Κόντογλου

1. Ἀπό τόν ἰστότοπο https://antexoume.wordpress.com/2013/07/05/οἱ-νε-
ομάρτυρες-η-δόξα-τῆς-ἐκκλησίας-μα-2/ (18/11/20) 
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ἀφοῦ, κατά τήν 

ἁμαρτωλή κρίση μας, 

δέν κοιτάξανε νά χα-

ροῦνε τά νιάτα τους 

καί ν’ ἀπολάψουνε 

τοῦτον τόν κόσμο, 

πού εἶναι χειροπια-

στός καί σίγουρος, 

ἀλλά βασανιστήκανε, 

φυλακωθήκανε, δαρ-

θήκανε καί, στό τέλος, 

σφαχτήκανε ἤ κρε-

μαστηκανε, οἱ ἄμυα-

λοι, γιά κάποιους ἴσκιους πού λέ-

γουνται ἀθάνατη ζωή καί βασιλεία 

τῶν οὐρανῶν. 

Ἀκόμα καί κάποιοι ἀπό τούς ση-

μερινούς θεολόγους, πού μᾶς φέρ-

νουνε ἀπ’ ὄξω τήν “ἐπιστημονικήν” 

ὀρθολογιστική (!) θεολογία, δέν 

καταδέχουνται ποτέ νά μιλήσουνε 

γιά τούς νεομάρτυρες, καί στίς 

ψυχρές κι ἄτονες ὁμιλίες τους, κα-

θώς καί στά βιβλία τους, ἀναφέ-

ρουνε μοναχά κανέναν μάρτυρα τῆς 

ἀρχαίας ἐποχῆς, κατά τό προτε-

σταντικό σύστημα. 

Τό ἀτελείωτο μαρτυρολόγιο τῆς 

Ἐκκλησίας μας, πού ἀρχίζει, ὅπως 

εἶπα παραπάνω, ἀπό τά πρῶτα 

χρόνια τοῦ χριστιανισμοῦ καί φτά-

νει ἕως σήμερα, εἶναι μία ἀπό τίς 

πιό μεγάλες μαρτυρίες πώς ἡ 

Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ μία, ἁγία, κα-

θολική καί ἀποστολική Ἐκκλησία, 

γιατί βασανίζεται ἀδιάκοπα καί χύ-

νει τό αἷμα της γιά τόν 

Χριστό, πού εἶπε: “Εἰ 

ἐμέ ἐδίωξαν καί ὑμᾶς 

διώξουσιν” καί ἀλλοῦ 

εἶπε: “Ἀποσυναγώγους 

ποιήσουσιν ὑμάς” καί 

πάλι εἶπε “Μακάριοι 

ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς 

καί διώξουσι καί εἴπω-

σι πᾶν πονηρόν ρῆμα 

καθ’ ὑμῶν ψευδόμενοι 

ἕνεκεν ἐμοῦ. Χαίρετε κι 

ἀγαλλιάσθε, ὅτι ὁ μισθός 

ὑμῶν πολύς ἐν τοῖς οὐρανοῖς” καί 

ἀλλοῦ εἶπε “Καί ἔσεσθε μισούμενοι 

ὑπό πάντων διά τό Ὄνομά μου. Ὁ 

δέ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σω-

θήσεται” κι ἀλλοῦ εἶπε: “Μή φο-

βηθῆτε ἀπό τῶν ἀποκτεννόντων τό 

σῶμα, καί μετά ταῦτα μή ἐχόντων 

περισσότερόν τι ποιῆσαι”, κ.λπ. Κι 

ὁ ἀπόστολος Πέτρος γράφει: “Καθ’ 

ὅ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ Χριστοῦ πα-

θήμασι, χαίρετε, ἵνα καί ἐν τῇ ἀπο-

καλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε 

ἀγαλλιώμενοι. Εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν 

ὀνόματι Χριστοῦ, μακάριοι, ὅτι τό 

τῆς δόξης καί τό τοῦ Θεοῦ Πνεῦμα 

ἐφ’ ὑμᾶς ἀναπαύεται”. Καί πάλι ὁ 

ἀπόστολος Παῦλος λέγει: “Ἡ ἐλπίς 

ἡμῶν βεβαῖα ὑπέρ ὑμῶν, εἰδότες ὅτι 

ὥσπερ κοινωνοί ἐστε τῶν παθημά-

των, οὕτω καί τῆς παρακλήσεως”. 

Γιά τοῦτο κι ὁ πατριάρχης Κύ-

ριλλος Λούκαρις, πού εἶναι κι αὐτός 

ἕνας ἀπό τούς μάρτυρες, ἐπειδή τόν 

Ἅγιος Νεομάρτυς  
Γεώργιος ἐκ Κύπρου.
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θανατώσανε οἱ ὀχτροί τῆς πίστης, 

ἔγραφε στά 1635 γιά τούς παπι-

στές: “Ἄν δέν ἔχομεν σοφίαν ἐξω-

τέραν (κοσμικήν), ἔχομεν, χάριτι 

Θεοῦ, σοφίαν ἐσωτέραν καί πνευ-

ματικήν, ἡ ὁποία στολίζει τήν ὀρθό-

δοξον πίστιν μας, καί εἰς τοῦτο πάν-

τοτε εἴμαστε ἀνώτεροι ἀπό τούς λα-

τίνους, εἰς τούς κόπους, εἰς τάς 

σκληραγωγίας καί εἰς τό νά σηκώ-

νωμεν τόν σταυρόν μας καί νά χύ-

νωμεν τό αἷμα μας διά τήν πίστιν 

καί τήν ἀγάπην τήν πρός τόν Κύ-

ριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. 

Ἄν εἶχε βασιλεύσει ὁ τοῦρκος εἰς 

τήν Φραγκίαν δέκα χρόνους, χρι-

στιανούς ἐκεῖ δέν εὕρισκες. Καί εἰς 

τήν Ἑλλάδα, τώρα τριακοσίους 

χρόνους εὑρίσκεται, καί κακοπα-

θοῦσιν οἱ ἄνθρωποι καί βασανί-

ζονται διά νά στέκουν εἰς τήν πίστιν 

των, καί λάμπει ἡ πίστις τοῦ Χρι-

στοῦ καί τό μυστήριον τῆς εὐσε-

βείας, καί ἐσεῖς μοῦ λέγετε ὅτι δέν 

ἔχομεν σοφίαν; Τήν σοφίαν σου δέν 

ἐθέλω, ὀμπρός εἰς τόν σταυρόν 

τοῦ Χριστοῦ”. 

Μ’ αὐτά τά λόγια βροντοφωνεῖ 

πώς ἡ Ἐκκλησία μας, μέ τά μαρ-

τύρια πού τραβᾶ ἀπό αἰῶνες, εἶναι 

ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία, ἡ βλογημένη 

ἀπό τόν Κύριο, κι ὄχι ἡ Δυτική, ἡ 

καλοπερασμένη ἡ ὑπερήφανη ἀφέν-

τρα, πού ὄχι μονάχα τό αἷμα της δέν 

ἔχυσε γιά τόν Χριστό, ἀλλά ἡ ἴδια 

ἔκαιγε τούς ἀνθρώπους πού δέν τῆς 

ἤτανε ὑπάκουοι. 

Οἱ δικοί μας οἱ ἅγιοι, πού μαρ-

τυρήσανε στόν καιρό πού εἴμαστε 

σκλάβοι στούς Τούρκους, ἤτανε 

ταπεινοί, ἁπλοί, λιγομίλητοι, μέ τή 

φωτιά τῆς πίστης στά στῆθια τους, 

ἀπονήρευτοι κι ἀγράμματοι, ἀφοῦ 

τό μόνο πού γνωρίζανε νά λένε 

μπροστά στόν ἀγριεμένο τόν κριτή 

ἤτανε «Χριστιανός γεννήθηκα καί 

Χριστιανός θ’ ἀποθάνω!» Νέοι 

ἄνθρωποι, παλικάρια ἀπάνω στ’ 

ἄνθος τῆς νιότης τους, πηγαίνανε 

προθυμερά νά παραδοθοῦνε γιά τ’ 

ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, κι ἀντίς ἀρρα-

βωνιάσματα καί σφαζόντανε σάν τ’ 

ἀρνιά ἤ κρεμαζόντανε μέ τή θελιά 

στόν λαιμό τους καί, γιά νά τούς τυ-

ραγνᾶνε περισσότερο οἱ ἄπιστοι, κό-

βανε τόν λαιμό τους σιγά-σιγά μέ 

στομωμένα μαχαίρια ἤ τούς χωρί-

ζανε μέ σάπια σχοινιά πού κοβόν-

τανε, γιά νά τούς ξανακρεμάσουνε. 

Καί τά μόνα πού ξέρανε ἀπό τή 

Θρησκεία μας οἱ περισσότεροι ἀπ’ 

αὐτούς ἤτανε τά λόγια τοῦ Χριστοῦ, 

πού εἶπε: «Ὅποιος μέ ὁμολογήσει 

μπροστά στούς ἀνθρώπους, θά τόν 

ὁμολογήσω κι ἐγώ μπροστά στόν 

Πατέρα μου, πού εἶναι στόν οὐρα-

νό, κι ὅποιος μ’ ἀρνηθεῖ μπροστά 

στούς ἀνθρώπους, θά τόν ἀρνηθῶ κι 

ἐγώ μπροστά στόν Πατέρα μου, πού 

εἶναι στόν οὐρανό». Καθώς καί τά 

λόγια, τοῦτα, πού εἶπε ὁ Κύριος: 

«Μή φοβηθεῖτε ἀπό κείνους πού 

βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀπ’ τά κόκκαλα 
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σκοτώνουνε τό σῶμα, μά πού δέν 

μποροῦνε νά σκοτώσουνε τήν 

ψυχή», καί: «Ὅποιος χάσει τή ζωή 

του γιά τ’ ὄνομά μου, αὐτός θά ζή-

σει στήν αἰώνια ζωή». 

Ὤ! Τί ὕψος καί πόση πνευμα-

τική εὐπρέπεια εἶχε ἡ φυλή μας, 

τόν καιρό πού θαρροῦμε ἐμεῖς πώς 

ἤτανε ἀγράμματη καί βάρβαρη. 

Ἐμεῖς, οἱ σημερινοί, εἴμαστε βάρ-

βαροι, πού δέν εἴμαστε σέ θέση νά 

νοιώσουμε ὅσο πρέπει τήν εὐγένεια 

καί τό μεγαλεῖο τῆς θυσίας γιά τ’ 

ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, πού τήν προ-

σφέρανε μέ τά κορμιά τους ἐκεῖνοι 

οἱ λεονταρόψυχοι, πού γι’ αὐτούς 

λέγει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης 

πώς δέν γεννηθήκανε ἀπό αἵματα, 

μήτε ἀπό θέλημα τῆς σάρκας, 

μήτε ἀπό θέλημα ἀντρός, ἀλλά πώς 

γεννηθήκανε ἀπό τόν Θεό. Ἡ γε-

νεά ἡ δική μας, «ἡ μοιχαλίς καί 

ἁμαρτωλός», ἄς κάνει τόν ἔξυπνο 

ἐκεῖ πού δέν χωρᾶ καμιά ἐξυ-

πνάδα, ἄς περιπαίζει ἐκείνους 

πού δώσανε τό αἷμα τους γιά τήν 

πίστη τοῦ Χριστοῦ, μέ τήν ἐλπίδα 

τῆς αἰώνιας ζωῆς. Θά ἔρθει μέρα 

πού θά δώσει ἀπολογία καί σέ 

τοῦτο τόν κόσμο καί στόν ἄλλον, 

καί τότε θά καταλάβει σέ τί σκο-

τάδι βρισκότανε. 

Νά τί λέγει ὁ προφήτης Σολο-

μώντας γιά τίς ψυχές τῶν ἁγίων 

πού πεθαίνουν μέ τήν ἐλπίδα τῆς 

μέλλουσας ζωῆς, καθώς καί γιά 

τούς ἄπιστους πού τούς περιπαί-

ζουνε γιά τήν πίστη τους. “Τῶν δι-

καίων οἱ ψυχές εἶναι μέσα στό χέρι 

τοῦ Θεοῦ, καί δέν θά τούς ἀγγίξει 

κανένα μαρτύριο. Στά μάτια τῶν 

ἀνόητων φανήκανε πώς πεθάνανε, 

καί λογαριάστηκε γιά συμφορά ὁ 

θάνατός τους, κι ὁ μισεμός τους ἀπ’ 

ἀνάμεσά μας λογαριάστηκε γιά 

σβήσιμο. Ἀλλά αὐτοί βρίσκουνται 

εἰρηνεμένοι. Γιατί, ἄν βασανι-

στοῦνε στά μάτια τῶν ἀνθρώπων, 

ἡ ἐλπίδα τους εἶναι γεμάτη ἀθα-

νασία. Καί, γιά τά λίγα βάσανα 

πού περάσανε, θ’ ἀπολάψουνε 

μεγάλες εὐεργεσίες. Ἐπειδής ὁ 

Θεός τούς δοκίμασε, καί τούς 

βρῆκε ἄξιους τῆς ἀγάπης του. 

Σάν χρυσάφι στό χωνευτήρι τούς 

δοκίμασε, καί τούς βρῆκε ἄξιους 

τῆς ἀγάπης του. Σάν χρυσάφι στό 

χωνευτήρι τούς δοκίμασε, καί σάν 

θυσία εὐπρόσδεκτη τούς δέχτηκε. 

Καί, σάν ἔρθει ὁ καιρός πού θά φα-

νερωθοῦνε, θά λάμψουνε καί, σάν 

σπίθες μέσα στήν καλαμιά, ἔτσι θά 

ξεπεταχτοῦνε. Θά κρίνουν ἔθνη καί 

θά ἐξουσιάσουνε λαούς, κι ὁ Θεός 

θά βασιλέψει ἀπάνω τους στούς 

αἰῶνες. Ἐκεῖνοι πού ἔχουνε πε-

ποίθηση στόν Κύριο, θά καταλά-

βουνε τήν ἀλήθεια, κι ὅσοι τόν πι-

στεύουνε, μέ ἀγάπη θά τόν προ-

σμένουνε. Γιατί δόθηκε χάρη κ’ 

ἔλεος στούς ἁγίους του, καί ἐξου-

σία στούς διαλεχτούς του.
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Ἡ
 συμμετοχὴ τοῦ Οἰκουμε-

νικοῦ Πατριαρχείου καὶ 

γενικὰ ὅλου τοῦ Ῥάσου 

στὸν πανεθνικὸ Ἀγώνα τοῦ ’21 

ἦταν ἀδύνατη χωρὶς μία πολὺ δύ-

σκολη αὐθυπέρβαση. Καὶ ἡ αὐθυ-

πέρβαση αὐτὴ δὲν ἔχει σχέση, ὅπως 

θὰ δεχόταν ἡ ἀντικληρικὴ προπα-

γάνδα, μὲ κάποια ἐθελοδουλία ἢ 

ἀδιαφορία γιὰ τὸ Γένος. Ἀντίθετα, 

σχετιζόταν ἄμεσα μὲ τὴν γνήσια καὶ 

αὐθεντικὴ ἀποκατάστασή του. Ἂς 

θυμηθοῦμε ἐδῶ τὸν βαθύτερο στό-

χο τῆς Ἐθναρχίας καὶ τοῦ Κλήρου 

μέσῳ τῆς «περιορισμένης συνερ-

γασίας» μὲ τὸν κατακτητή. Ἦταν 

ἡ ἀνάσταση ὅλου τοῦ Ῥωμαίικου, 

δηλαδὴ τῆς αὐτοκρατορίας τῆς 

Ῥωμανίας, μὲ τὴν παλαιὰ ἔκταση 

καὶ εὔκλειά της. Αὐτὸ ἐννοοῦσε ὁ 

Πατροκοσμᾶς λέγοντας συχνά: 

«αὐτὸ μιὰ μέρα θὰ γίνει ῥωμαίικο». 

Αὐτὸ ἐννοοῦσε καὶ ὁ Ῥήγας Βελε-

στινλῆς, ἔστω καὶ σὲ ἕνα ἄλλο ἰδε-

ολογικὸ πλαίσιο, ὅταν ἔλεγε στὸν 

«Θούριο» του: «Βούλγαροι κι 

Ἀρβανίτες καὶ Σέρβοι καὶ Ῥωμηοί, 

ἀράπηδες καὶ ἄσπροι, μὲ μιὰ κοινὴ 

ὁρμή, γιὰ τὴν ἐλευθερίαν νὰ ζώ-

σωμεν σπαθί». 

Μετά τὸ κίνημα τοῦ Ἀλεξάνδρου 

Ὑψηλάντη θὰ ἀλλάξει αὐτὸς ὁ ρω-

μαίικος-οἰκουμενικὸς στόχος τοῦ 

Ῥήγα καὶ τῶν Κολλυβάδων, ποὺ 

ἦταν ὁ στόχος τῆς Ἐθναρχίας. Ἀπὸ 

τὴ μεγαλοϊδεατικὴ ἰδεολογία τοῦ 

Γένους, θὰ ἐνταχθεῖ ὁ Ἀγώνας στὸ 

πλαίσιο τῆς ἀρχῆς τῶν ἐθνικοτήτων 

-καρποῦ τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστά-

σεως-, στοχεύοντας ὄχι πιὰ στὴν 

ἀνασύσταση τῆς αὐτοκρατορίας, 

ἀλλὰ στὴ δημιουργία ἑνὸς μικροῦ 

ἀνεξάρτητου κράτους, στὸ ὁποῖο θὰ 

«στριμωχνόταν» κυριολεκτικά 

(πρβλ.τὸ 1922) τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος. 

Αὐτὸ τὸ πέρασμα ἀπὸ τὴ Ῥωμαί-

ικη Οἰκουμένη στὸ Ἑλληνικὸ κρά-

τος ἰσοδυναμοῦσε μὲ θάψιμο τῆς 

Ῥωμηοσύνης. Ἔτσι ὁ ἀγώνας τοῦ 

’21 ἐντάχθηκε στὰ σχέδια τῶν Με-

βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀπ’ τά κόκκαλα 

† Πρωτ. Γεωργίου Μεταλληνοῦ

1. Ἀπό τό βιβλίο τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ Ἑλληνισμὸς Μαχόμενος, ἐκδόσεις Τῆνος, 
Ἀθήνα 1995 (ἀπόσπασμα). Βλέπε τήν ἱστοσελίδα https://orthodoxia.online/orthodoxia/p-geor-
gios-metallinos-to-raso-stin-epanastasi-toy-1821/ (18/11/20). 
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γάλων Δυνάμεων τῆς 

Εὐρώπης γιὰ τὴν αὐτο-

κρατορία τῆς Ῥωμα-

νίας. Στὶς εὐρωπαϊκὲς 

αὐλές, ὅπως λ.χ. τοῦ 

Ναπολέοντος, καθορί-

σθηκε ὁ χαρακτήρας 

τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανα-

στάσεως, ποὺ δὲν θὰ 

ἔχει πιὰ ῥωμαίικο-

οἰκουμενικὸ χαρακτήρα, 

ἀλλὰ στενὰ ἐθνικὸ καὶ κατ᾿ οὐσίαν 

«ἀρχαιοελληνικό». Θὰ εἶναι ἐπα-

νάσταση τῶν Ἑλλήνων τοῦ Ἑλλα-

δικοῦ θέματος ὄχι μόνο ἐναντίον τῶν 

Τούρκων, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῆς 

Ῥωμαίικης Ἐθναρχίας, ὡς συνέχει-

ας τῆς «Ῥωμαϊκῆς Βασιλείας» τῶν 

«Βυζαντινῶν». Τὸ πραξικοπημα-

τικὸ Αὐτοκέφαλο τῆς Ἑλλαδικῆς 

Ἐκκλησίας (1833) εἶναι ἡ ἁπτὴ 

ἐπιβεβαίωση αὐτῶν τῶν ξενόφερτων 

προσανατολισμῶν. 

Ἡ συμμετοχή, συνεπῶς, τοῦ 

Ῥάσου -καὶ μάλιστα τοῦ Οἰκουμε-

νικοῦ Πατριαρχείου- στὸν Ἀγώνα 

ὑπῆρξε δεῖγμα ὑψηλῆς αὐθυπερβά-

σεως καὶ αὐτοθυσίας, ἀφοῦ ἦταν πιὰ 

φανερό, ὅτι ὁ Ἀγώνας εἶχε σαφῶς 

ἀντιρωμαίικο καὶ ἀντιεθναρχικὸ χα-

ρακτήρα, στρεφόμενο καὶ κατὰ τοῦ 

Πατριάρχου, ὡς Ἐθνάρχου τῶν 

Ῥωμηῶν. Ἡ συμμετοχὴ δὲ αὐτὴ ὁμο-

λογεῖται ἀπὸ ἐκείνους, ποὺ τὴν ἔζη-

σαν σ᾿ ὅλη τή διάρκεια τοῦ Ἀγώνα 

καὶ ἦταν σὲ θέση νὰ τὴν ἐπιβεβαι-

ώσουν. 

«Πλησίον εἰς τὸν Ἱερέα -ἔλεγε ὁ 

Θ. Κολοκοτρώνης- ἦτον ὁ λαϊκός, κα-

θήμενοι εἰς ἕνα σκαμνί, Πατριάρχης 

καὶ τζομπάνης, ναύτης καὶ γραμ-

ματισμένος, ἰατροί, κλεφτοκαπετα-

ναῖοι, προεστοὶ καὶ ἔμποροι». Ὁ 

ἱστορικὸς τοῦ l9ου αἰώνα Χρ. Βυ-

ζάντιος σημειώνει: «Προύχοντες, 

κληρικοί, ἀρματολοὶ καὶ κλέφται, λό-

γιοι καὶ πλούσιοι, συνεφώνησαν ἢ 

μᾶλλον συνώμοσαν καὶ παραχρήμα 

ἐπαναστάτησαν κατὰ τῆς τουρκικῆς 

δυναστείας. 

Ὁ ἐθνικὸς ἱστορικός μας Κων-

σταντῖνος Παπαρρηγόπουλος ὁμο-

λογεῖ: «…Ὁσαδήποτε καὶ ἂν 

ὑπῆρξαν τὰ ἁμαρτήματα πολλῶν ἐκ 

τῶν Πατριαρχῶν, οὐδεὶς ὅμως ἐξ 

αὐτῶν, οὐδεὶς ὠλίσθησεν περὶ τὴν 

ἀκριβῆ τοῦ πατρίου δόγματος καὶ 

τῶν ὑπάτων ἐθνικῶν συμφερόντων 

τήρησιν». 

Ἀνάλογα ἀποτιμοῦν τὴ στάση 

τοῦ Ῥάσου στὴν Ἐπανάσταση ὁ Δ. 

Κόκκινος, ὁ Δ. Φωτιάδης, ὁ Σπ. Μα-

ρινάτος, ὁ Ἰω. Συκουτρῆς, ὁ Κ. Βο-
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βολίνης, ὁ Ν. Τωμαδάκης, ὁ Ἀπ. 

Βακαλόπουλος κ.ἄ. Ὑπάρχουν, 

βέβαια, καὶ ἐπικριτὲς τοῦ Κλήρου, 

καὶ τῶν Ἀρχιερέων, ποὺ ἀμφι-

σβητοῦν ἢ καὶ ἀρνοῦνται τὴν εἰλι-

κρινῆ καὶ ἄδολη συμμετοχή τους 

στὸν Ἀγώνα. Τέτοιες θέσεις ἔχουν 

κατὰ καιροὺς ὑποστηρίξει ὁ Γ. 

Κορδᾶτος (ἱστορικὸς μαρξιστής), 

ὁ Γ. Σκαρίμπας (λογοτέχνης μαρ-

ξιστής, ἀλλ᾿ ὄχι ἱστορικός), ὁ Μά-

ριος Πλωρίτης (φιλόλογος κριτικός, 

ἀλλ᾿ ὄχι ἱστορικός), ὁ Γ. Καρανι-

κόλας (δημοσιογράφος, ὄχι ἱστο-

ρικός) κ.ἄ. Οἱ θέσεις αὐτὲς ἐπα-

ναλαμβάνονται στερεότυπα ἀπὸ 

ἄλλους λιγότερο σημαντικοὺς καὶ 

ἄσχετους μὲ τὴν ἱστορικὴ ἔρευνα. 

Ἀρκεῖ νὰ μελετήσει κανεὶς τὸ 

«ΔΕΛΤΙΟΝ» τῆς Ο.Λ.Μ.Ε., γιὰ νὰ 

διαπιστώσει πὼς αὐτούσιες οἱ 

ἰδεολογικὲς αὐτὲς ἑρμηνεῖες γιὰ τὸ 

’21 περνοῦν στὸ χῶρο τῆς παι-

δείας. Τὸ τραγικὰ ἀπελπιστικὸ 

ὅμως εἶναι, ὅτι πολλὲς ἀπὸ τὶς πα-

λαιότερες τοποθετήσεις ἔχουν πιὰ 

ξεπερασθεῖ καὶ στὸ χῶρο τῆς 

μαρξιστικῆς ἱστορικῆς Σχολῆς, 

ὁπότε οἱ ὑποστηρικτές τους ἀπο-

δεικνύονται «παλαιομοδίτες» στὸν 

χῶρο τοῦ ἱστορικοῦ ἐρασιτεχνι-

σμοῦ. Νεώτεροι μαρξιστὲς ἱστο-

ρικοί, ἔχουν ἀποκηρύξει τὴν ἑρμη-

νευτικὴ μέθοδο τοῦ Γ. Κορδάτου 

καὶ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν ἰδεο-

λογικὴ προοπτική του. Ἐπίσης 

ἔχουν ἀπορρίψει τὴν προπολεμικὴ 

θεωρία τοῦ «λαϊκισμοῦ (π.χ. Λεων. 

Στρίγκας). Ἔτσι, ὁ Π. Ῥοῦσος δέ-

χεται τὴν ἐπανάσταση τοῦ ’21 ὡς 

ἐθνικοαπελευθερωτικὴ καὶ ὁμο-

λογεῖ: «Σὲ σύγκριση μὲ τὸ ἐθνικὸ 

τὸ κοινωνικὸ ἔρχεται στὸ ὑπό-

στρωμα». Ἀνάλογα δέχονται ὁ κα-

θηγ. Βασ. Φίλιας, ὁ Λεων. Στρίγ-

κας, ἡ Ἑλ. Ἀντωνιάδη-Μπιμπίκου 

κ.ἄ. Ἡ ἐπικρατοῦσα στὸ χῶρο τῆς 

μαρξιστικῆς σκέψης σήμερα θέση 

εἶναι, ὅτι ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ’21 

εἶναι ἐθνικοαπελευθερωτική, μὲ 

κοινωνικὸ περιεχόμενο, ἀλλὰ μία, 

στὴν ὁποία ἔλαβαν μέρος οἱ πιὸ 

ἑτερόκλητες δυνάμεις, κάθε μιὰ μὲ 

τὶς δικές της προϋποθέσεις καὶ 

στοχοθεσία. Δὲν ἔχει ἐκλείψει 

ὅμως τελείως ἡ ἰδεολογικὴ προ-

σέγγιση, ποὺ ἀναιρεῖ κάθε δυνα-

τότητα ἱστορικῆς-ἐπιστημονικῆς 

κατανοήσεως καὶ ἑρμηνείας. 

Ἕνα ἀπὸ τὰ ἐπισημότερα θύ-

ματα τῆς παρατεινόμενης αὐτῆς 

ἰδεολογικῆς ἀδιαλλαξίας εἶναι ὁ 

Μέγας Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 

τοῦ Ἀγώνα, Ἅγιος Γρηγόριος Ε´. Ἡ 

ἑρμηνεία τῆς στάσης του στὸν 

Ἀγώνα ἀπαιτεῖ ἐπαρκῆ γνώση 

τῆς ἐποχῆς (ἱστορικά, κοινωνιο-

λογικά, πολιτικά, διπλωματικά) 

καὶ τὴ χρήση ὀρθῶν κριτηρίων, 

συγχρόνων δηλαδὴ καὶ ὄχι σημε-

ρινῶν (ἱστορικὸς ἀναχρονισμός). Ὁ 

σοφὸς ἐκεῖνος Γενάρχης, πῶς ἦταν 

βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀπ’ τά κόκκαλα 
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δυνατὸ νὰ παραβλέψει τοὺς 

ἀρνητικοὺς παράγοντες, ποὺ 

ἀπειλοῦσαν κάθε ἐπανα-

στατικὴ σκέψη (Ἱερὰ Συμ-

μαχία, Τσάρος, προηγού-

μενες οἰκτρὲς ἀποτυχίες, π. 

χ. 1790); Γιατί νὰ ἀπαιτεῖ 

κανεὶς λιγότερη σύνεση ἀπὸ 

ἐκείνη τοῦ Κοραῆ καὶ τοῦ 

Καποδίστρια, ποὺ ἦσαν τε-

λείως ἀρνητικοὶ στὰ σχέδια 

ἐξεγέρσεως; Καὶ ὅμως, σὲ καμία 

παρακωλυτικὴ ἢ ἀποτρεπτικὴ 

ἐνέργεια δὲν προέβη, ἡ δὲ ἀλλη-

λογραφία του εἶναι σαφῶς θετικὴ 

καὶ φανερώνει τὴν ἐσωτερικὴ 

συμμετοχή του στὰ σχέδια τῆς Φι-

λικῆς. Θὰ ἐρωτήσει, βέβαια, κανείς: 

καὶ ὁ περιβόητος ἀφορισμὸς τοῦ 

κινήματος Ὑψηλάντου-Σούτσου; 

Δὲν εἶναι σαφὴς ἀντίδραση τοῦ 

Γρηγορίου; Ἔτσι, ἄλλωστε, ἑρμη-

νεύεται ὡς σήμερα ἀπὸ τὴν ἀρνη-

τικὴ κριτική. Μπορεῖ ὅμως νὰ 

«ἑρμηνευθεῖ» ὁ ἀφορισμὸς χωρὶς 

νὰ ληφθεῖ ὑπόψη τὸ κλίμα, μέσα 

στὸ ὁποῖο ἔγινε; Καὶ ποιὸ ἦταν τὸ 

κλίμα αὐτό; 

– Ἔκρηξη τῆς ὀργῆς τοῦ Σουλ-

τάνου (ἀπόλυτου κυρίου πάνω σὲ 

κάθε ὑπήκοο). 

– Ἄμεσος κίνδυνος γενικῆς 

σφαγῆς τῶν Ῥωμηῶν (ὁμολογία 

ἐκθέσεων τῶν Ξένων τῆς Κων-

σταντινουπόλεως. 

– Ἀπερίγραπτες θηριωδίες, ποὺ 

προοιώνιζαν τὴ συνέχεια. 

– Παύση ἀπὸ τὸν Σουλτάνο δυὸ 

Μ. Βεζίρηδων, μὲ τὴν κατηγορία 

τῆς ἐπιεικοῦς στάσεως ἔναντι τῶν 

Ῥωμηῶν. 

– Ἀπαγχονισμὸς τοῦ Σεϊχου-

λισλάμη (θρησκευτικοῦ ἀρχηγοῦ), 

κατηγορουμένου γιὰ ἀπείθεια 

(δὲν ἐξέδωσε φετφὰ γιὰ τὴν 

σφαγὴ καὶ ἐξόντωση τῶν Ῥω-

μηῶν). 

– Ἐκτελέσεις Φαναριωτῶν (Μου-

ζούρηδων καὶ Μητροπολιτῶν) κ.λπ. 

Ποιὸς μπορεῖ μετὰ ἀπὸ ὅλα 

αὐτὰ νὰ ἀρνηθεῖ, ὅτι ὁ ἀφορισμὸς 

ἦταν πράξη ἀνάγκης καὶ «στάχτη 

στὰ μάτια τοῦ Σουλτάνου»; (Νι-

κοπόλεως Μελέτιος). Αὐτὴ ἀκρι-

βῶς ἦταν καὶ ἡ ἑρμηνεία τοῦ 

ἄμεσα θιγομένου ἀπὸ τὸν ἀφορι-

σμό, Ἀλ. Ὑψηλάντη: «Ὁ Πατριά-

ρχης, βιαζόμενος ὑπὸ τῆς Πόρτας, 

σᾶς στέλλει ἀφοριστικὰ καὶ Ἐξάρ-

χους, παρακινώντας σας νὰ ἑνω-

θῆτε μὲ τὴν Πόρταν. Ἐσεῖς ὅμως 

νὰ τὰ θεωρῆτε αὐτὰ ὡς ἄκυρα, 

καθότι γίνονται μὲ βίαν καὶ δυ-

ναστείαν καὶ ἄνευ τῆς θελήσεως 
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τοῦ Πατριάρχου». Μόνο, λοιπόν, 

μετὰ ἀπὸ τὴ γνώση ὅλων αὐτῶν 

μπορεῖ νὰ ἐκτιμηθεῖ σωστὰ καὶ ὁ 

ἀπαγχονισμὸς τοῦ Γρηγορίου. Ὁ 

πρῶτος Πατριάρχης τῆς Ῥωμηο-

σύνης ἐκτελέσθηκε ὡς «προδότης» 

τοῦ Σουλτάνου καὶ ὄχι τῶν 

Ῥωμηῶν. Καὶ εὔλογα, ἀφοῦ τυ-

πικὰ ἦταν ὁ δεύτερος μετὰ τὸν 

Σουλτάνο ἀξιωματοῦχος τῆς Ὀθω-

μανικῆς Αὐτοκρατορίας. Ἐνῶ δὲ 

ὁ ἀφορισμὸς δὲν εἶχε καμιὰ ἀρνη-

τικὴ ἀπήχηση στὸν Ἐθνικὸ Ἀγώ-

να, ἀφοῦ ἦταν γνωστὴ ἡ προ-

έλευσή του, τὸ «σχοινὶ τοῦ Πα-

τριάρχη» ἀνέπτυξε μίαν εὐεργε-

τικὴ δυναμική, διότι ἔγινε κινητή-

ρια δύναμη στὸ ἀγωνιζόμενο 

Ἔθνος. 

Ἡ ἰδεολογικοποιημένη ἑρμη-

νεία δὲν ἀφήνει ὅμως ἄθικτους καὶ 

τοὺς ἄλλους Ἀρχιερεῖς. Θέλοντας 

νὰ μειώσουν τὴ διακεκριμένη συμ-

μετοχὴ ἀρχιερέων, ὅπως λ.χ. ὁ Πα-

λαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς ἢ ὁ Σα-

λώνων Ἡσαΐας, μιλοῦν γιὰ «ἑκα-

τοντάδες ἀρχιερέων» (Σκαρίμ-

πας), ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία 

τῶν ὁποίων (δῆθεν) ἀπέσχε καὶ 

ὑπονόμευσε τὸν Ἀγώνα. Ἔχουν 

ὅμως ἔτσι τὰ πράγματα; 

Οἱ Ἀρχιερεῖς τοῦ Οἰκουμενικοῦ 

Θρόνου δὲν ξεπερνοῦσαν τοὺς 

200, στὶς 171 συνολικὰ ἐπαρχίες 

του. Ὁ ἀριθμὸς δὲ αὐτὸς περι-

λαμβάνει καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς τῶν 

ἄλλων ῥωμαίικων Πατριαρχείων, 

ποὺ ἦσαν στὰ ὅρια τῆς Ὀθωμα-

νικῆς Αὐτοκρατορίας(33). Ὁ Σπ. 

Τρικούπης, Θ. Φαρμακίδης κ.ἄ. δέ-

χονται τὸν ἀριθμὸ 180, οἱ δὲ τι-

τουλάριοι Ἀρχιερεῖς δὲν ὑπερέ-

βαιναν τοὺς 20. Ποιὰ ἦταν, λοιπόν, 

ἡ συμμετοχὴ αὐτῶν τῶν Ἀρχιερέ-

ων στὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία. 

Παρά τὸν ἀστικὸ χαρακτήρα τῆς 

Φιλικῆς, οἱ πρωτεργάτες της δὲν 

εἶχαν δυτικὴ ἀντιφεουδαρχικὴ συ-

νείδηση, διότι στὴν «καθ᾿ ἡμᾶς 

Ἀνατολήν» δὲν ὑπῆρχε φεουδαρ-

χία φραγκικοῦ τύπου (φυσικὴ 

ἀριστοκρατία). Γι᾿ αὐτὸ ἐνῶ στὴ 

Δύση ὁ Κλῆρος, καὶ μάλιστα οἱ 

Ἐπίσκοποι, ἐθεωροῦντο προ-

έκταση τῆς τάξεως τῶν Εὐγενῶν, 

ἡ Φιλικὴ στράφηκε ἐδῶ στὸν 

Κλῆρο καὶ μάλιστα στὶς κεφαλές 

του. Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνει καὶ ὁ 

Κορδάτος: «Οἱ Φιλικοὶ […] ἐπε-

δίωξαν νὰ δώσουν χαρακτήρα 

πανεθνικὸν εἰς τὴν ὠργανωμένην 

ἐπανάστασιν καὶ δι᾿ αὐτὸ προση-

λύτισαν καὶ μερικοὺς Φαναριώτας 

καὶ ἀνωτέρους Κληρικούς». Τὸ 

ἐπίθετο («μερικούς») ἀπορρέει 

ἀπὸ τὸ ἰδεολογικὸ πρίσμα τοῦ 

Κορδάτου καὶ δὲν ἀνταποκρίνεται 

στὸ ἐλάχιστο στὰ πράγματα. 

Ἀπὸ 1818 μυήθησαν στὴν Φ. Ε. 

ὅλοι σχεδὸν οἱ ἀρχιερεῖς τῆς Πε-

λοποννήσου, κάτι ποὺ ἀναγκάζε-

ται νὰ τὸ παραδεχθεῖ ὁ ἀγαθότε-

ρος Σκαρίμπας: « Ἡ Φ. Ε. […] στὸ 

κόλπο εἶχε μυήσει ὅλους σχεδὸν 

βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀπ’ τά κόκκαλα 
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τοὺς Παλαιοελλαδίτες κο-

τσαμπάσηδες καὶ προ-

παντὸς τοὺς δεσποτάδες». 

Ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι ὡς 

Ῥωμηοὶ οἱ ἡγέτες τῆς Φι-

λικῆς γνώριζαν τὴν ἐπιρροὴ 

τῶν Ἀρχιερέων στὸ λαό. 

Μέσα στὰ ἔτη 1818-1821 

ὅλοι σχεδὸν οἱ Ἀρχιερεῖς 

ἔγιναν μέλη τῆς Φιλικῆς. 

Μαρτυρίες ἀδιαμφισβήτητες κα-

λύπτουν 81 περιπτώσεις. Γιὰ ἕναν 

ἀριθμὸ ἀπουσιάζουν μαρτυρίες, 

χωρὶς ὅμως νὰ μπορεῖ νὰ ὑπο-

στηριχθεῖ, ὅτι δὲν εἶχαν μυηθεῖ καὶ 

ἐκεῖνοι. Ἀπουσιάζει ὅμως καὶ 

κάθε μαρτυρία γιὰ προβολὴ ἀρνή-

σεως ἢ γιὰ ὑπονόμευση τοῦ ἔργου 

τῆς Ἑταιρείας. Οἱ περισσότεροι 

ἱστορικοὶ δέχονται, ὅτι οἱ Ἀρχιε-

ρεῖς ὑπῆρξαν ἡ σπονδυλικὴ στήλη 

τῆς Φιλικῆς καὶ ὁ κύριος παράγων 

τοῦ ἔργου της λόγῳ τοῦ ὑψηλοῦ 

κύρους τους στὸν Λαό. Ἂν οἱ 

Ἀρχιερεῖς ἐξ ἄλλου δὲν περιέ-

βαλλαν μὲ τὴν ἀγάπη τους τo ἔργο 

τῆς Φιλικῆς, πολλὰ πράγματα 

μποροῦσαν νὰ ἀνατραποῦν. Μιὰ 

ἀναφορά, τέλος, στὴν ποσοστιαία 

σύνθεση τῆς Φιλικῆς δίνει τὰ στοι-

χεῖα: Κληρικοὶ 9,5%, Ἀγρότες 6% 

καὶ Πρόκριτοι 11,7%. 

Ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς 

Ἑλλάδος ἀναφέρονται ἐπώνυμα 

στὶς πηγὲς 73 ἀρχιερεῖς, ποὺ ἔλα-

βαν ἐνεργὸ μέρος στὸν Ἀγώνα. Σα-

ρανταδύο Ἀρχιερεῖς ὑπέστησαν 

ταπεινώσεις, ἐξευτελισμούς, φυ-

λακίσεις, διώξεις κάθε εἴδους, 

βασανιστήρια, ἐξορίες κ.λπ. Δυὸ 

Οἰκουμενικοὶ Πατριάρχες (Γρη-

γόριος Ε´, Κύριλλος ΣΤ´) καὶ 45 

Ἀρχιερεῖς (Μητροπολίτες) ἐκτε-

λέσθηκαν ἢ ἔπεσαν σὲ μάχες. 

Κατὰ τὸν Γάλλο Πρόξενο Που-

κεβὶλ οἱ κληρικοὶ-θύματα τοῦ 

Ἀγώνα ἀνέρχονται συνολικὰ σὲ 

6.000. 

Ὑπάρχει ὅμως καὶ τὸ «ἐξ ἀντι-

θέτου» ἐπιχείρημα. Ἡ μαρτυρία 

τῶν Τούρκων Ἱστορικῶν γιὰ τὴ 

δράση τοῦ ἑλληνορθοδόξου Κλή-

ρου στὸν Ἀγώνα τοῦ ’21. Ἔτσι, ὁ 

Μώραλη Μελὶκ Μπέη δέχεται ὅτι 

«τὸν λαὸν (τῆς Πελοποννήσου) 

ὑπεκίνησαν οἱ ἔχοντες συμφέρον-

τα καὶ σχέσεις μετὰ τούτων, οἱ 

ἔμποροι, οἱ πρόκριτοι, καὶ κυρίως 

οἱ μητροπολίται καὶ γενικῶς οἱ 

ἀνήκοντες εἰς τὸν κλῆρον, δη-

λαδὴ οἱ πραγματικοὶ ἠγέται τοῦ 

Ἔθνους». Ὁ δὲ Ζανὶ Ζαντὲ ση-
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μειώνει: «Τὰ σχέδια ἐτηροῦντο μυ-

στικὰ μεταξὺ τοῦ Πατριάρχου, τῶν 

Μητροπολιτῶν, τῶν Παπάδων, 

τῶν Δημογερόντων»... 

Συμπερασματικά, ἡ συμμετοχὴ 

τοῦ Ῥάσου στοὺς ἐθνικούς μας 

ἀγῶνες δὲν εἶναι ἀσφαλῶς, ὁ μο-

ναδικὸς λόγος τῆς παρουσίας τοῦ 

Κλήρου στὴν κοινωνία μας. Κύρια 

ἀποστολὴ τοῦ Ῥάσου εἶναι τὸ ἔργο 

τοῦ ἰατροῦ στὸ «Πνευματικὸν 

Ἰατρεῖον» τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν 

πνευματικὴ καὶ ὑπαρκτικὴ ἀπο-

κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου μέσα 

στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλη-

σία δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ θεω-

ρεῖται ὡς ἕνας συμβατικὸς θεσμός, 

κοινωνικοῦ χαρακτήρα, μέσα στὸν 

ὑπόλοιπο κρατικὸ καὶ ἐθνικὸ βίο, 

μὲ σκοπὸ νὰ σώζει ἁπλῶς τὴν 

ἱστορικὴ διάσταση. 

Ἐν τούτοις ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-

σία, καὶ μάλιστα ἡ Ἑλλαδική, 

πρωτοστατεῖ σ᾿ ὅλους τοὺς ἀπε-

λευθερωτικούς μας ἀγῶνες. Για-

τί; Διότι τοῦτο ἀπορρέει ἀπὸ τὴν 

πίστη της γιὰ τὸν κόσμο καὶ τὸν 

ἄνθρωπο. Ἡ Ὀρθοδοξία βλέπει τὴν 

ἐλευθερία ὡς τὸ φυσικὸ κλίμα 

ἀναπτύξεως καὶ πραγματώσεως, 

τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Πραγ-

ματικὴ δὲ ἐλευθερία εἶναι ἡ δυ-

νατότητα κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου 

μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς συνανθρώ-

πους του, σὲ βαθμὸ γνησιότητας, 

πληρότητας καὶ αὐθεντικότητας, 

ἔξω δηλαδὴ ἀπὸ κάθε ἀναγκα-

στικότητα. Ἡ ἀνθρώπινη ἐλευθε-

ρία ἐντάσσεται στὰ πλαίσια τοῦ 

θελήματος τοῦ Θεοῦ καὶ εἶναι (καὶ 

ὡς ἐθνική-κοινωνική) ἔννοια κα-

θαρὰ θεολογικὴ-ἐκκλησιαστική. 

Ὁ Ὀρθόδοξος Κλῆρος δὲν μπο-

ρεῖ νὰ μὴ συμμετάσχει στοὺς ἐθνι-

κοὺς-ἀπελευθερωτικοὺς ἀγῶνες, 

διότι τὸ ἔργο του καὶ στὴν περίο-

δο τῆς εἰρήνης εἶναι ἀπελευθερω-

τικό. Ἀγώνας γιὰ τὴν καταξίωση 

τοῦ Ῥωμηοῦ, ὡς ἀπελευθέρωση 

ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ἐσωτερικῆς 

δουλείας, τῆς ἁμαρτίας. Ἡ ἐσω-

τερικὴ δὲ δουλεία κατὰ κύριο 

λόγο ἐπιφέρει καὶ τὴν ἐξωτερική. 

Διότι δουλεία δὲν εἶναι, κυρίως, ἡ 

ἀναγκαστικὴ ὑποταγή, ἀλλὰ ἡ 

ἐσωτερικὴ ὑποταγὴ καὶ ταύτιση μὲ 

τὸν κατακτητή, ἡ νέκρωση τοῦ 

πνεύματος ἀντιστάσεως καὶ τοῦ 

ψυχικοῦ δυναμισμοῦ. Γι᾿ αὐτὸ καὶ 

πιστεύουμε, ὅτι ἡ σημαντικότερη 

προσφορὰ τοῦ Ῥάσου στὸ Ἔθνος 

μας δὲν ἦταν τόσο ἡ συμμετοχὴ 

τοῦ Κλήρου στὶς ἔνοπλες ἐξεγέρ-

σεις καὶ συγκρούσεις, ὅσο ἡ συμ-

βολὴ τοῦ Ῥάσου στὴ συντήρηση 

τοῦ ἑλληνορθοδόξου φρονήματος 

τοῦ Γένους καὶ τῆς ἀγάπης του 

πρὸς τὴν ἐλευθερία. Χωρὶς αὐτὲς 

τὶς προϋποθέσεις δὲν θὰ μπο-

ροῦσε νὰ ὑπάρξει Εἰκοσιένα. 

βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀπ’ τά κόκκαλα 
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T
ὸ ἔτος 2021 ἔχει μιὰ ὅλως ἰδι-

αίτερη ἱστορικὴ φόρτιση γιὰ 

ὅλους ἐμᾶς τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς 

ὑφηλίου Ἕλληνες, δε-

δομένου ὅτι συμπλη-

ρώνονται διακόσια 

χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρ-

ξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Οἱ 

Ἕλληνες, μετὰ ἀπὸ τέσσερεις σχεδὸν 

αἰῶνες σκλαβιᾶς καὶ καταπίεσης, 

ἀπεφάσισαν νὰ πάρουν τὴν τύχη τους 

στὰ χέρια τους καὶ νὰ ξεσηκωθοῦν 

ἐνάντια στὸν βάρβαρο κατακτητή. 

Δὲν ἐμπνεύστηκαν, ὅπως ἐντελῶς ἀνι-

στόρητα λέγεται ἀπὸ κάποιους, οὔτε 

ἀπὸ τὴν Ἀμερικανικὴ Ἐπανάσταση 

οὔτε ἀπὸ τὴ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση. 

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση δὲν ἦταν 

ἕνας ἐμφύλιος πόλεμος, οὔτε εἶχε κοι-

νωνικὲς καὶ πολιτικὲς διεκδικήσεις, 

οὔτε ἀσφαλῶς στηρίχθηκε στὶς ἀρχὲς 

τοῦ ἀθεϊστικοῦ Διαφωτισμοῦ. Ἡ 

Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση ἦταν μιὰ 

ἐθνικὴ ἐξέγερση τῶν 

ὑποδούλων Ἑλλήνων 

ἐνάντια στὸν βάναυσο 

ἀλλόθρησκο κατα-

κτητὴ «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη 

τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευ-

θερία». 

Δὲν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις ποι-

κίλης προελεύσεως στρατευμένων 

κονδυλοφόρων, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν 

μὲ κάθε τρόπο νὰ παραχαράξουν τὴν 

Ἱστορία καὶ νὰ ἀμαυρώσουν τὶς 

ἡρωϊκὲς μορφὲς τῶν πρωταγωνιστῶν 

τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἀλλὰ 

καὶ τὶς ἁγιασμένες μορφὲς τῶν 

ἐκκλησιαστικῶν ἀρχόντων ποὺ μὲ τὸ 

αἷμα τοῦ μαρτυρίου τους ἔγιναν 

Πρωτ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ 
Θεολόγου

Τό μαρτύριο τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, Λαϊκή λιθογραφία,  
Πινακοθήκη ΙΑΜ (Α/Α. 825).
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αἰτία νὰ θεριέψει ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπα-

νάσταση καὶ νὰ φέρει ἁπτὰ ἀποτελέ-

σματα. Χαρακτηριστικὲς περιπτώ-

σεις τέτοιων ἐκκλησιαστικῶν μορφῶν, 

ποὺ ἔγινε συνειδητὴ προσπάθεια νὰ 

ἀμαυρωθοῦν μὲ κάθε τρόπο, ἀποτε-

λοῦν ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους Γρη-

γόριος ὁ Ε’, ὁ ὁποῖος ἐδῶ καὶ ἕνα 

αἰώνα τιμᾶται ἐπισήμως ὡς Ἅγιος τῆς 

Ἐκκλησίας μας, ἀφοῦ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 

1921 μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἑκατὸν χρό-

νων ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς 

Ἐπαναστάσεως ἔγινε ἡ ἐπίσημη ἁγιο-

κατάταξή του, καθὼς καὶ ὁ Ἀρχιεπί-

σκοπος Κύπρου Κυπριανός, ποὺ ἐλπί-

ζουμε ἐφέτος μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν δια-

κοσίων χρόνων ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς 

Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως νὰ γίνει ἡ 

ἐπίσημη ἁγιοκατάταξή του ἀπὸ τὴν 

Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, δεδομένου 

ὅτι ὁλοκληρώθηκε μιὰ πολυετὴς πρὸς 

τοῦτο προεργασία.  

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυρας καὶ Ἐθνο-

μάρτυρας Γρηγόριος ὁ Ε΄ γεννήθηκε 

στὴ Δημητσάνα τὸ 1746 μ.Χ. ἀπὸ φτω-

χούς, ἀλλὰ εὐσεβεῖς καὶ ἐναρέτους γο-

νεῖς. Τὸ κατὰ κόσμον ὄνομά του ἦταν 

Γεώργιος Ἀγγελόπουλος. Διδάχθηκε τὰ 

πρῶτα γράμματα στὴ γενέτειρά του 

καὶ συμπλήρωσε τὴ σχολική του μόρ-

φωση στὴν Ἀθήνα. Γιὰ πέντε χρόνια 

παρακολούθησε μαθήματα στὴν πε-

ρίφημη Εὐαγγελικὴ Σχολὴ τῆς Σμύρ-

νης καὶ ἀκολούθως μαθήματα φιλο-

σοφίας καὶ θεολογίας στὴν Πατμιάδα 

Σχολή. Ἐκάρη μοναχὸς σὲ μοναστήρι 

τῶν Στροφάδων νήσων καὶ ἔλαβε τὸ 

ὄνομα Γρηγόριος. Ὁλοκληρώνοντας τὶς 

σπουδές του ἐπέστρεψε στὴ Σμύρνη, 

ὅπου χειροτονήθηκε διάκονος. Διετέ-

λεσε ἀρχιδιάκονος καὶ στὴ συνέχεια, 

μετὰ τὴν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία 

του, πρωτοσύγκελλος τοῦ Μητροπο-

λίτου Σμύρνης Προκοπίου, ὁ ὁποῖος 

διέγνωσε καὶ ἐξετίμησε τὴν ἐξαιρετικὴ 

μόρφωσή του καὶ τὰ διάφορα λαμπρὰ 

χαρίσματά του. Ὅταν τὸ 1785 μ.Χ. ὁ 

Μητροπολίτης Σμύρνης Προκόπιος 

ἐξελέγη Πατριάρχης Κων/πόλεως, ὁ 

Ἅγιος τὸν διεδέχθη στὴν ἱστορικὴ 

Μητρόπολη τῆς Σμύρνης, τὴν ὁποία 

διακόνησε γιὰ δώδεκα χρόνια. Τὸν 

Ἀπρίλιο τοῦ 1797 ἐξελέγη Πατριάρχης 

Κων/πόλεως ὡς Γρηγόριος ὁ Ε΄, ἔμελ-

λε, ὅμως, ἡ διακονία του στὸ πρωτό-

θρονο Πατριαρχεῖο νὰ εἶναι περιπε-

τειώδης καὶ μαρτυρική. Τὸν Δεκέμβριο 

τοῦ 1798 ἐκθρονίστηκε ὡς ὑποκι-

νητὴς ταραχῶν καὶ ἐξορίστηκε στὴ Χα-

κληδόνα καὶ ἐν συνεχείᾳ στὸ Ἅγιον 

Ὄρος, ὅπου παρέμεινε γιὰ ἑπτὰ χρό-

νια. Καθ’ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα ἐπι-

δόθηκε στὴ μελέτη τῶν ἱερῶν κειμέ-

νων, ἐπισκεπτόταν τὰ Μοναστήρια καὶ 

δίδασκε τοὺς μοναχοὺς καὶ «ἀπε-

λάμβανεν σέβας καὶ τιμὴν ὡς ἅγιος 

ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀθωνίτας μοναχούς». 

Ἀνέβηκε ξανὰ στὸν πατριαρχικὸ θρό-

νο τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1806, δύο χρό-

νια ἀργότερα, ὅμως, ἐκθρονίστηκε 

καὶ πάλι καὶ ἐξορίστηκε στὴ νῆσο Χάλ-

κη καὶ ἐν συνεχείᾳ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ 

στὸ Ἅγιον Ὄρος. Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 

1818 ἀνῆλθε γιὰ τρίτη φορὰ στὸν πα-

τριαρχικὸ θρόνο, ὅπου παρέμεινε μέ-

χρι τὸν μαρτυρικό του θάνατο.  

Ἡ μεγάλη τοῦ ἔγνοια ὡς Μητρο-

πολίτου Σμύρνης καὶ ὡς Πατριάρχου 

Κων/πόλεως ἦταν νὰ ἐξέλθει τὸ ὑπό-

δουλο γένος ἀπὸ τὴν ἀμάθεια, στὴν 

βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀπ’ τά κόκκαλα 
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ὁποία εὑρίσκετο λόγῳ τῆς μακρᾶς καὶ 

καταπιεστικῆς δουλείας. Κινούμενος 

στὴν ἴδια γραμμὴ μὲ τὸν Πατρο-

κοσμᾶ καὶ τοὺς λοιποὺς φωτισμένους 

Διδασκάλους τοῦ Γένους, συνιστοῦσε 

τὴ μάθηση ὡς θεάρεστο ἔργο καὶ πα-

ρακινοῦσε τοὺς Ἕλληνες νὰ κτίσουν 

καινούργια σχολεῖα ἢ νὰ βελτιώσουν 

τὰ ἤδη ὑπάρχοντα σχολεῖα τους. Ὁ 

ἴδιος φρόντισε στὸν μεγαλύτερο δυνατὸ 

βαθμὸ γιὰ τὴν ἵδρυση σχολείων, ἐνῶ 

ἵδρυσε καὶ τὸ πατριαρχικὸ τυπογρα-

φεῖο, ὥστε νὰ συμβάλει ὅσο τὸ δυνατὸν 

περισσότερο πρὸς τὴν κατεύθυνση 

τῆς ἀναγεννήσεως τῆς ἑλληνικῆς παι-

δείας. Ἀσχολήθηκε, ἐπίσης, προσωπικὰ 

μὲ τὴ συγγραφὴ κειμένων καὶ μὲ τὴ με-

τάφραση στὴν καθομιλουμένη πατε-

ρικῶν κειμένων. Ἀπὸ τὰ νεανικά του 

χρόνια μετέφρασε στὴν καθομιλουμέ-

νη τοὺς περὶ Ἱερωσύνης λόγους τοῦ 

Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, τοὺς ὁποίους 

ἐξέδωσε στὴ Βενετία. Ἀργότερα ἐξέ-

δωσε στὸ πατριαρχικὸ τυπογραφεῖο σὲ 

γλώσσα ἁπλουστευμένη κείμενα τοῦ 

Μεγάλου Βασιλείου. Γιὰ τὸ τεράστιο 

ἔργο του ὑπὲρ τῆς ἑλληνικῆς παιδεί-

ας ἐπαινέθηκε ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν πρύ-

τανη τοῦ Ἑλληνικοῦ Διαφωτισμοῦ 

Ἀδαμάντιο Κοραή.  

Τὸ βασικὸ ἐπιχείρημα, μὲ τὸ ὁποῖο 

γίνεται προσπάθεια νὰ σπιλωθεῖ τὸ 

πρόσωπο τοῦ Ἱερομάρτυρα καὶ Ἐθνο-

μάρτυρα Πατριάρχη τοῦ Γένους, 

ὑπῆρξε ὁ ἀφορισμὸς τοῦ Ἀλεξάνδρου 

Ὑψηλάντη, τοῦ Μιχαὴλ Σούτσου καὶ 

τῶν ἐπαναστατῶν, ποὺ ἀποφασίστη-

κε σὲ σύσκεψη ποὺ συνεκάλεσε ὁ Πα-

τριάρχης καὶ ὑπεγράφη στὶς 23 Μαρ-

τίου τοῦ 1821 ἀπὸ τὸν Πατριάρχη καὶ 

τὴν περὶ αὐτὸν Ἱερὰ Σύνοδο. ῾Η συγ-

κεκριμένη ἐνέργεια ἦταν μιὰ διπλω-

ματικὴ κίνηση, προϊὸν βίας καὶ ἀνάγ-

κης, ποὺ ἀποσκοποῦσε στὸ νὰ σώσει 

τὴ ζωὴ ἑκατοντάδων χιλιάδων Ὀρθο-

δόξων Χριστιανῶν ἀπὸ τὴν ἐκδικητικὴ 

μανία τοῦ Σουλτάνου. Κι ὅμως, αὐτὴ 

ἡ διπλωματικὴ κίνηση θεωρήθηκε ἀπὸ 

κάποιους στρατευμένους κονδυλοφό-

ρους ὡς ἀπόδειξη, ὅτι ὁ Γρηγόριος ὁ 

Ε΄ ἦταν δῆθεν προδότης τῆς πατρίδος 

καὶ κακῶς κατατάσσεται ἀνάμεσα 

στοὺς ἥρωες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανα-

στάσεως, κακῶς δὲ ἐπίσης τιμᾶται ἀπὸ 

τὴν Ἐκκλησία ὡς Ἱερομάρτυρας. Γι’ 

αὐτὴ τὴ μεγάλη ἱστορικὴ ἀδικία πρὸς 

τὸ πρόσωπο τοῦ μεγάλου Πατριάρχου 

τοῦ Γένους θ’ ἀφιερώσουμε κάποιες 

παραγράφους.  

Στὶς ἀρχὲς τοῦ Μαρτίου τοῦ 1821 

ἔγινε μὲ ἐντολὴ τῆς τουρκικῆς κυβερ-

νήσεως σύσκεψη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 

Ἡ ἀπόκρυψη τοῦ σκηνώματος τοῦ Γρηγορίου Ε΄ καί ἡ φανέρωσή του,  
Λαϊκή λιθογραφία, Πινακοθήκη ΙΑΜ (Α/Α. 825).
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τοῦ Πατριαρχείου, κατὰ τὴν ὁποία 

ὑπῆρξε πρόταση νὰ ἀσκήσουν οἱ συ-

νοδικοὶ ἀρχιερεῖς τὴν ἐπιρροή τους, 

ὥστε νὰ ματαιωθεῖ ἡ Ἐπανάσταση. 

Ὑπῆρξε ἐπίσης πρόταση νὰ φύγουν 

ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, μὲ σκοπὸ 

νὰ ἡγηθοῦν τῆς Ἐπαναστάσεως. Ὁ Πα-

τριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄ μὲ μεγάλη 

παρρησία ἀρνήθηκε κάθε σκέψη μα-

ταιώσεως τῆς Ἐπαναστάσεως, ἐνῶ 

ἔκρινε ὅτι ἡ θέση τους ἦταν στὴν Κων-

σταντινούπολη καὶ ὄχι ὁπουδήποτε 

ἀλλοῦ. Τυχὸν φυγὴ τοῦ θρησκευτικοῦ 

ἀρχηγοῦ τῶν Ἑλλήνων θὰ ἔδιδε τὴν 

καλύτερη δικαιολογία στὸν Σουλτάνο, 

νὰ στραφεῖ ἐναντίον τοῦ ποιμνίου τῆς 

Ἐκκλησίας. Ἀπευθυνόμενος κατὰ τὴ 

σύσκεψη αὐτὴ πρὸς τὸν Μητροπολίτη 

Δέρκων, δήλωσε ὁ Πατριάρχης: «Αἱ 

ἡμέραι ἡμῶν ἐμετρήθησαν, Ἅγιε Δέρ-

κων, γεννηθήτω τὸ θέλημα τοῦ Κυρί-

ου, τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς εἰς τὴν δει-

νοτάτην ταύτην δοκιμασίαν, ἣν ὀφεί-

λομεν καὶ μὲ τὸ ἴδιον ἡμῶν αἷμα νὰ 

ἐλαφρύνωμεν». Γιὰ νὰ προσθέσει 

ἀκολούθως: «Καὶ ἐγὼ ὡς κεφαλὴ 

τοῦ Ἔθνους καὶ ὑμεῖς ἡ Σύνοδος ὀφεί-

λομεν νὰ ἀποθάνωμεν διὰ τὴν κοινὴν 

σωτηρίαν· ὁ θάνατος ἡμῶν θὰ δώσῃ δι-

καίωμα εἰς τὴν Χριστιανωσύνην νὰ 

ὑπερασπίσῃ τὸ Ἔθνος ἐναντίον τοῦ τυ-

ράννου· ἀλλ’ ἂν ὑπάγωμεν ἡμεῖς νὰ 

θαρρύνωμεν τὴν ἐπανάστασιν, τότε θὰ 

δικαιώσωμεν τὸν Σουλτᾶνον ἀποφα-

σίσαντα νὰ ἐξολοθρεύσῃ ὅλον τὸ 

Ἔθνος». Εἶναι ποτὲ δυνατὸν τέτοια 

λόγια νὰ διατυπώνονται ἀπὸ κάποι-

ον προδότη τῆς πατρίδος; Εἶναι χωρὶς 

ἀμφιβολία λόγια ἑνὸς ἀληθινοῦ ποι-

μένος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕτοιμος νὰ θυ-

σιαστεῖ γιὰ τὸ καλὸ τοῦ ποιμνίου του.  

Ὁ Σουλτάνος καὶ οἱ σύμβουλοί του 

ἔλαβαν κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ δευτέρου 

δεκαημέρου τοῦ Μαρτίου τὴ φοβερὴ 

ἀπόφαση, νὰ προχωρήσουν σὲ γενικὴ 

σφαγὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ ἄλλων Ὀρθο-

δόξων Χριστιανῶν. Ἡ φοβερὴ αὐτὴ 

ἀπόφαση ἀποσοβήθηκε τελικά, λόγῳ 

τῆς συνετῆς στάσεως τοῦ Πατριάρχου 

καὶ τῆς ἐκδόσεως τοῦ ἀφορισμοῦ τοῦ 

Ὑψηλάντη καὶ τῶν ἐπαναστατῶν, κάτι 

τὸ ὁποῖο πρῶτος ὁ ἴδιος ὁ Ἀλέξανδρος 

Ὑψηλάντης συνειδητοποίησε, γρά-

φοντας πρὸς τὸν Θεόδωρο Κολοκο-

τρώνη καὶ τοὺς Σουλιῶτες, ὅτι πρέπει 

νὰ θεωρηθοῦν «ταῦτα ὡς ἄκυρα, κα-

θόσον γίνονται μὲ βίαν καὶ δυναστεί-

αν καὶ ἄνευ θελήσεως τοῦ Πατριάρ-

χου». Ὅπως ἀναφέρεται σχετικῶς 

στὴν Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους 

τῆς Ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν: «Θὰ ἦταν 

ἐντελῶς παράλογη καὶ ἀνεύθυνη δια-

φορετικὴ ἀπόφαση. Ἂν δὲν γινόταν ὁ 

ἀφορισμός, ἦταν σχεδὸν βέβαιο ὅτι θὰ 

ἐξοντώνονταν ἑκατοντάδες χιλιάδων 

ὀρθοδόξων χριστιανῶν· ἂν γινόταν 

ἦταν ἁπλῶς πιθανὸν νὰ ἐπέλθῃ ἀπο-

θάρρυνση γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἐπανά-

σταση, ἀλλὰ σὲ πολὺ περιορισμένο 

βαθμό. Οἱ Ἕλληνες θὰ κατανοοῦσαν, 

πίστευε ὁ Πατριάρχης, ὅτι ὁ ἀφορισμὸς 

καὶ οἱ ἐγκύκλιοι ἦταν προϊόντα βίας 

καὶ ἀνάγκης καὶ ἑπομένως οἱ δυσμε-

νεῖς συνέπειές τους θὰ ἦταν ἀσήμαν-

τες» (Τόμος ΙΒ ,́ σελ. 36). Διατυπώθηκε 

μάλιστα καὶ ἡ ἄποψη, ὅτι τὴν ἴδια νύ-

κτα μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ ἀφορι-

σμοῦ ὁ Πατριάρχης μαζὶ μὲ τοὺς συ-

νοδικοὺς ἀρχιερεῖς κατέβηκαν στὸν πα-

τριαρχικὸ ναὸ καὶ σὲ εἰδικὴ μυστικὴ 

βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀπ’ τά κόκκαλα 
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τελετὴ ἔλυσαν καὶ ἀκύρωσαν τὸν 

ἐκδοθέντα ἀφορισμὸ μὲ δάκρυα καὶ 

λυγμοὺς καὶ εὐλόγησαν τὰ ὅπλα 

«τῶν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος 

ἀγωνιζομένων ἀδελφῶν».  

Τὴ μεγαλύτερη καὶ πιὸ ξεκάθα-

ρη ἀπόδειξη, βεβαίως, γιὰ τὴν ἀλή-

θεια τῶν λεγομένων ἀποτελεῖ ὁ 

μαρτυρικὸς θάνατος τοῦ Πατριάρ-

χου τοῦ Γένους. Μὲ τὸν μαρτυρικό 

του θάνατο ἀπέδειξε πέραν πάσης 

ἀμφιβολίας, ὅτι ὄχι μόνο δὲν ἦταν 

μισθωτός, ἀλλὰ ἦταν ὄντως ὁ ποιμὴν 

ὁ καλός. «Ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν 

αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ 

μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν … θε-

ωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι 

τὰ πρόβατα καὶ φεύγει» (Ἰωάν. ι΄, 11-

12). Ὁ Ἅγιος Ἱεράρχης εἶχε τὴ δυνα-

τότητα νὰ διαφύγει, γιὰ νὰ σωθεῖ, κάτι 

ποὺ τοῦ συνέστησαν ἀρκετοὶ ἀπὸ 

τοὺς ἐμπίστους του ἀνθρώπους, ἀλλὰ 

καὶ οἱ πλήρως ἐνημερωμένες ξένες 

πρεσβεῖες. Συνειδητά, ὅμως, δὲν τὸ 

ἔπραξε, γνωρίζοντας ὅτι θὰ πληρώσει 

τὴν παραμονή του στὴν Κωνσταντι-

νούπολη μὲ τὴν ἴδιά του τὴ ζωή. «Μὴ 

μὲ προτρέπετε εἰς φυγήν … Ἐγὼ διὰ 

τοῦτο εἶμαι πατριάρχης, ὅπως σώσω 

τὸ Ἔθνος μου, οὐχὶ δὲ ὅπως δι’ ἐμοῦ 

ἀπολεσθῆ διὰ τῶν χειρῶν τῶν Γενι-

τσάρων. Ὁ θάνατός μου ἴσως ἐπιφέ-

ρει μεγαλυτέραν ὠφέλειαν παρὰ ἡ ζωή 

μου». Ἀπευθυνόμενος δὲ πρὸς τὸν με-

γάλο διερμηνέα Κωνσταντῖνο Μου-

ρούζη, ὁ ὁποῖος θανατώθηκε μὲ ἐντολὴ 

τοῦ Σουλτάνου τὴ Μεγάλη Δευτέρα, 4 

Ἀπριλίου τοῦ 1821, εἶπε τὰ ἑξῆς: 

«Ἄφετέ με νὰ πληρώσω ἐγὼ τὴν ἐκδί-

κησιν τοῦ τυράννου. Εἶμαι γέρων, κα-

ταβαίνων τὸν τάφον. Τὸ σχῆμα μου, ἡ 

λειτουργία μου, μὲ καλούσιν εἰς θυσίαν 

ὑπὲρ τοῦ ποιμνίου».  

Ὁ ἀπαγχονισμὸς τοῦ Πατριάρχου 

τοῦ Γένους ἔγινε στὶς 10 Ἀπριλίου τοῦ 

σωτηρίου ἔτους 1821, ἀνήμερα τοῦ Πά-

σχα. Τὸν κρέμασαν στὴ μεσαία ἀπὸ τὶς 

τρεῖς ἐξωτερικὲς θύρες τῶν Πατριαρ-

χείων μετὰ ἀπὸ φρικτὰ βασανιστήρια, 

τὰ ὁποία ὑπέμεινε προσευχόμενος. Γιὰ 

τρεῖς ὁλόκληρες ἡμέρες παρέμεινε 

νεκρὸς στὴν ἀγχόνη. Στὶς 13 Ἀπριλί-

ου παραδόθηκε τὸ ἄψυχο σῶμα του 

στὸν βάρβαρο τουρκικὸ ὄχλο, ποὺ τὸ 

περιέφερε τρεῖς φορὲς στὴν πλατεία 

τοῦ Φαναρίου σέρνοντάς το στὸ λιθό-

στρωτο. Τελικὰ τὸν ἔριξαν στὸν Κε-

ράτιο κόλπο, ἀφοῦ ἀπερρίφθησαν οἱ 

προσπάθειες τοῦ νέου Πατριάρχου 

Εὐγενίου νὰ λάβει ἄδεια ἐνταφιασμοῦ 

του. Τρεῖς ἡμέρες ἀργότερα τὸ Λεί-

ψανό του βρέθηκε καὶ ἀνασύρθηκε ἀπὸ 

ἑλληνικὸ πλοῖο μὲ ρωσικὴ σημαία καὶ 

μεταφέρθηκε μὲ αἰσθήματα βαθιᾶς 

συγκίνησης στὴν Ὀδησσό, τὴν παρα-

θαλάσσια πόλη τοῦ Εὐξείνου Πόντου, 

στὴν ὁποία συστάθηκε ἡ Φιλικὴ Ἑται-

ρεία. Ἡ κηδεία του ἔγινε μὲ ἐντολὴ τοῦ 
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Τσάρου Ἀλεξάνδρου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συ-

νόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας 

στὶς 17 Ἰουνίου μὲ μεγάλη λαμπρότητα 

καὶ μὲ πάνδημη συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ, 

τοῦ ἀπεδόθηκαν δὲ τιμὲς ἁγίου. Ἐκη-

δεύθη, ἐτέθη σὲ προσκύνημα γιὰ τρεῖς 

ἡμέρες καὶ ἐτάφη στὸν ἑλληνικὸ ναὸ 

τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Ὀδησσοῦ ὡς 

Ἱερομάρτυρας τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἁγίας 

Ἐκκλησίας. 

Τὸ Τίμιο Λείψανό του μεταφέρθη-

κε ἀπὸ τὴν Ὀδησσὸ στὴν ἐλεύθερη 

πλέον Ἑλλάδα τὸ 1871 μ.Χ. Ἔφθασε 

στὶς 14 Ἀπριλίου στὸ λιμάνι τοῦ Πει-

ραιᾶ, ὅπου τὸ ὑποδέχθηκαν μὲ 

λαμπρὲς τιμὲς ὁ βασιλιὰς Γεώργιος καὶ 

ἡ βασίλισσα Ὄλγα, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, 

ἡ κυβέρνηση καὶ πλῆθος λαοῦ. Τοπο-

θετήθηκε στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ 

Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῶν 

Ἀθηνῶν, ὅπου παραμένει μέχρι σήμε-

ρα σὲ μιὰ περίβλεπτη μαρμάρινη 

λάρνακα. Τὸ ἀμέσως ἑπόμενο ἔτος ἔγι-

ναν τὰ ἀποκαλυπτήρια τοῦ ἀνδριάν-

τος τοῦ Πατριάρχου στὰ Προπύλαια 

τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ 

διάρκεια τῶν ὁποίων ὁ μεγάλος ποι-

ητὴς Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης ἀπήγ-

γειλε ἕνα συγκλονιστικὸ ποίημα. Ἡ 

ἐπίσημη ἁγιοκατάταξή του ἔγινε, 

ὅπως προαναφέραμε, ἀπὸ τὴν Ἱερὰ 

Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 

σὲ ἔκτακτη συνεδρίασή της στὶς 8 

Ἀπριλίου τοῦ 1921, κατὰ τοὺς ἑορτα-

σμοὺς τῆς ἑκατονταετηρίδος ἀπὸ τῆς 

ἐνάρξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστά-

σεως. Ἡ μνήμη του ὁρίστηκε νὰ τε-

λεῖται στὶς 10 Ἀπριλίου, ἡμέρα κατὰ 

τὴν ὁποία ὑπέστη τὸν μαρτυρικό του 

θάνατο.  

Θὰ ὁλοκληρώσουμε αὐτὴ τὴ σύντο-

μη ἀναφορὰ στὸν Ἱερομάρτυρα καὶ 

Ἐθνομάρτυρα Πατριάρχη τοῦ Γένους, 

ἐπαναλαμβάνοντας αὐτὸ ποὺ ἀπὸ 

τὴν ἀρχὴ σημειώσαμε: Ὁ μαρτυρικὸς 

θάνατος τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου 

τοῦ Ε΄, ἀλλὰ καὶ ἀρκετῶν ἄλλων 

Ἐπισκόπων καὶ λοιπῶν κληρικῶν, 

ἔγινε αἰτία νὰ θεριέψει ἡ Ἑλληνικὴ 

Ἐπανάσταση καὶ νὰ φέρει ἁπτὰ ἀπο-

τελέσματα. Οἱ Ἕλληνες δικαιολογη-

μένα θεώρησαν τὸν ἀπαγχονισμὸ τοῦ 

Πατριάρχου ὡς προσβολὴ ὁλοκλήρου 

τοῦ Γένους. Ἔγινε ἐπίσης αἰτία, ὅπως 

προφητικὰ προέβλεψε ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος, 

νὰ ἀρχίσουν οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοὶ νὰ 

βλέπουν μὲ μεγαλύτερη συμπάθεια καὶ 

κατανόηση τὴν ἐξέγερση τῶν Ἑλλήνων 

καὶ νὰ φουντώσει τὸ φιλελληνικὸ κί-

νημα. Ἔδωσε ὄντως τὸ δικαίωμα 

στὴ Χριστιανωσύνη, «νὰ ὑπερασπίσῃ 

τὸ Ἔθνος ἐναντίον τοῦ τυράννου». 

Αὐτὴ τὴν ἀλήθεια διετύπωσε μὲ θαυ-

μάσιο ποιητικὸ τρόπο ὁ Ἀριστοτέλης 

Βαλαωρίτης στὸ προαναφερθὲν συγ-

κλονιστικὸ ποίημά του ὡς ἑξῆς:  

 

«Τοῦ μυστικοῦ διαλαλητῆ  
πέφτει στὴ γῆ, στὸ κύμα 
τὸ φλογερὸ τὸ μήνυμα 

 κι ἀπὸ ἕνα τέτοιο κρίμα 
ἐφύτρωσε ἄσβεστη φωτιὰ  

καὶ μὲ τὴ δύναμή σου 
ἐθέριεψε, ἐζωντάνεψε  
τ’ ἄτιμο τὸ σχοινί σου 
κι ἔγινε φίδι φτερωτὸ  

στὸν κόρφο τοῦ φονιᾶ σου … 
Καλόγερε, πῶς δὲν ξυπνᾶς 
 νὰ ἰδεῖς τὰ θαύματά σου;» 

βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀπ’ τά κόκκαλα 
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Σκέφτομαι ἐκεῖνο τὸ ἦθος 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστά-
σεως καὶ τὸ φρόνημα τῶν 

πατέρων καὶ ἐλευθερωτῶν μας 
καὶ σημειώνω πὼς καμμιὰ μει-
ονεξἰα δὲν ἔνοιωθαν ἔναντι τῶν ξέ-
νων και γενικότερα ἔναντι τῆς 
Δύσεως. Ἀντίθετα αἰσθάνονταν 
ὑπερήφανοι, ὡς οἱ φορεῖς καὶ οἱ 
συνεχιστὲς μιᾶς παραδόσεως καὶ 
ἑνὸς τρόπου, ἑνὸς ἐν γένει ἤθους 
ποὺ μᾶς πήγαινε κατευθεῖαν στὸ 
Βυζάντιο. Στὸν Ὀρθόδοξο τρόπο 
καὶ στὴν δική του ἀλήθεια ζωῆς. 
Ἕνα κόσμο γιὰ τοῦτο λαμπερό.  

Δὲν εἶχαν οἱ πατέρες μας καὶ 
ἐλευθερωτές μας τὴν αἴσθηση 
ὁποιασδήποτε μειονεξίας ἢ ὑστέ-
ρησης ἔναντι τῶν Φωτισμένων 
Δυτικῶν καὶ ἔναντι τῶν Φώτων 
τῆς Δύσεως. Ὅπως δὲν εἶχαν καὶ 
οἱ ἐκπρόσωποι καὶ ἐκφραστὲς τῆς 
Φιλοκαλικῆς Ἀναγεννήσεως καὶ οἱ 

Ἁγιορεῖτες πατέρες, ποὺ 
μὲ τὸ κίνημα τῶν Κολ-

λυβάδων ὁδήγησαν σὲ μιὰ πνευ-
ματικὴ Ἀναγέννηση τὸ δοῦλον 
Γένος. Ὅλοι ἐκεῖνοι τῆς Μεγάλης 
τοῦ Γένους Σχολῆς ἢ τῆς Ἀθω-
νιάδος, ἐξόχως, ποὺ ἀνέδειξαν τὴ 
δική τους λαμπερὴ πολιτισμικὴ 
συνέχεια μέσα ἀπὸ τὴ θάλλουσα 
παράδοση τοῦ Νεοελληνικοῦ 
Ὀρθόδοξου Βίου. Καὶ ἀναφέρο-
μαι, ἐνδεικτικὰ καὶ μόνον, ἐδῶ 
στὸν ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορεί-
τη καὶ στὸν Νεομάρτυρα Κοσμᾶ 
τὸν Αἰτωλό, μὲ τὸ περίσευμα τῆς 
παιδείας τους.  

Καὶ στέκομαι, στὴ συνέχεια, 
σὲ δύο παραδείγματα, ἕνα μὲ τὸν 
Δεριγνὺ και τὸν Μακρυγιάννη, 
καὶ ἕνα ἄλλο, μὲ τὸν Ἄμιλτον καὶ 
τὸν Κολοκοτρώνη, προκειμένου 
νὰ ἀναδειχθεῖ τὸ ἦθος καὶ τὸ φρό-
νημα τῶν πατέρων μας, ποὺ κάθε 
ἄλλο παρὰ ἐθνικὴ μειονεξία ἀνα-
δίδει.  

Χαρακτηριστικὸς εἶναι 
πρῶτα ὁ μνημειώδης καὶ 

Δρ Νίκου Ορφανίδη 
Φιλολόγου – Λογοτέχνη 
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γνωστὸς, θὰ 
ἔλεγα, διαλό-
γος τοῦ Μα-
κρυγιάννη 
μὲ τὸν 
ναύαρχο 
Δεριγνύ, 
λ ί γ ο  
πρὶν τὴ 

μάχη, στοὺς 
Μύλους: 

«Ἐκεῖ ὀπού ’φκιανα τίς θέσες 
εἰς τοὺς Μύλους, ἦρθε ὁ Ντερνὺς 
νὰ μέ ἰδῆ. Μοῦ λέγει: “Τί κάνεις 
αὐτοῦ; Αὐτὲς οἱ θέσες εἶναι ἀδύ-
νατες· τί πόλεμο θὰ κάνετε μὲ τόν 
Μπραΐμη αὐτοῦ;”. Τοῦ λέγω: 
“Εἶναι ἀδύνατες οἱ θέσες καὶ ἐμεῖς, 
ὅμως εἶναι δυνατός ὁ Θεὸς ὁποῦ 
μᾶς προστατεύει· καὶ θὰ δείξωμεν 
τὴν τύχη μας σ’ αὐτὲς τὶς θέσες τίς 
ἀδύνατες· κι’ ἄν εἴμαστε ὀλίγοι εἰς 
τὸ πλῆθος τοῦ Μπραΐμη, παρηγο-
ριόμαστε μ’ ἕναν τρόπον, ὅτι ἡ τύχη 
μᾶς ἔχει τοὺς Ἕλληνες πάντοτε 
ὀλίγους. Ὅτι ἀρχὴ καὶ τέλος, πα-
λαιόθεν καὶ ὥς τώρα, ὅλα τὰ θερία 
πολεμοῦν νὰ μᾶς φᾶνε καί δέν μπο-
ροῦνε· τρῶνε ἀπὸ μᾶς καὶ μένει καὶ 
μαγιά. Καί οἱ ὀλίγοι ἀποφασίζουν 
νὰ πεθάνουν· καὶ ὅταν κάνουν 
αὐτείνη τὴν ἀπόφασιν, λίγες φορὲς 
χάνουν καὶ πολλές κερδαίνουν. 

Ἡ θέση ὁποῦ εἴμαστε σήμε-

ρα ἐδῶ εἶναι 
τοιούτη· καὶ θὰ 
ἰδοῦμεν τὴν 
τύχη μας οἱ 
ἀδύνατοι 
μὲ τοὺς 
δυνα-
τούς”. 
– ” Τ ρ ὲ  
μπιέν”, λέ-
γει κι’ ἀναχώρησε ὁ ναύαρχος”1. 

Εἶναι ἐδῶ τὸ ἀνάδελφον τοῦ 
Ὀρθοδόξου Γένους μας. Ὁ μονα-
χικὸς δρόμος μας και ἡ πάλη μας 
ἐνάντια στὰ θηρία τῆς ἱστορίας. Κι 
ἡ Ὀρθοδοξία μας. Καὶ ἡ Χάρις τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ ἡ σκέπη τοῦ 
Θεοῦ. Μοναξιά, λοιπόν, ἔχουμε 
ἐδῶ καὶ ὄχι «Μειονεξία τῶν Ἑλλή-
νων» ἔναντι τῶν Δυτικῶν, γιὰ τὴν 
ὁποία μιλοῦν ἐσχάτως νεότεροι 
στοχαστές. Συμπληρώνω αὐτὰ τὰ 
ἐλάχιστα μὲ ὅσα γράφει γιὰ τὴν 
Ἐπανάσταση ὁ Κολοκοτρώνης: 
«Ἡ ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας δὲν 
ὁμοιάζει μὲ καμμιὰν ἀπ᾿ ὅσες γί-
νονται τὴν σήμερον εἰς τὴν Εὐρώ-
πην. Τῆς Εὐρώπης αἱ ἐπαναστάσεις 
ἐναντίον τῶν διοικήσεών των εἶναι 
ἐμφύλιος πόλεμος· ὁ ἐδικός μας πό-
λεμος ἦτον ὁ πλέον δίκαιος, ἦτον 
ἔθνος μὲ ἄλλο ἔθνος, ἦτον μὲ ἕνα 
λαόν, ὁποῦ ποτὲ δὲν ἠθέλησε νὰ 
ἀναγνωρισθῇ ὡς τοιοῦτος, 

βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀπ’ τά κόκκαλα 

1. Ἀπομνημονεύματα, Πάπυρος, Ἀθήνα, τ. Α΄, σ. 151).
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οὔτε νὰ ὁρκισθῇ, 
παρὰ μόνον ὅ,τι 
ἔκαμνε ἡ βία· 
οὔτε ὁ Σουλτά-
νος ἠθέλησε 
ποτὲ νὰ θεω-
ρήσῃ τὸν Ἑλλη-
νικὸν λαὸν ὡς 

λαόν, ἀλλ᾿ ὡς σκλάβους». 
Νὰ ἡ εἰδοποιὸς διαφορὰ Ἑλλη-

νισμοῦ καὶ Δύσης καὶ ἡ ὑπεροχὴ 
τῶν Ἑλλήνων ἔναντι τῶν Δυτικῶν 
καὶ ἔναντι τῶν προτεραιοτήτων 
τοῦ βίου. Ὅσα ἀκολουθοῦν εἶναι 
ἀναμενόμενα: 

«Μιὰν φοράν, ὅταν ἐπήραμεν 
τὸ Ναύπλιον ἦλθε ὁ Ἅμιλτον νὰ μὲ 
ἰδῇ· μοῦ εἶπε ὅτι πρέπει οἱ Ἕλλη-
νες νὰ ζητήσουν συμβιβασμόν, καὶ 
ἡ Ἀγγλία νὰ μεσιτεύσῃ· ἐγὼ τοῦ 
ἀπεκρίθηκα, ὅτι αὐτὸ δὲν γίνεται 
ποτέ, ἐλευθερία ἢ θάνατος· ἐμεῖς, 
Καπετὰν Ἅμιλτον, ποτὲ συμβι-
βασμὸν δὲν ἐκάμαμεν μὲ τοὺς Τούρ-
κους· ἄλλους ἔκοψε, ἄλλους ἐσκλά-
βωσε μὲ τὸ σπαθί καὶ ἄλλοι, καθὼς 
ἡμεῖς, ἐζούσαμεν ἐλεύθεροι ἀπὸ 
γεννεὰ εἰς γεννεά· ὁ βασιλεὺς μας 
ἐσκοτώθη, καμμία συνθήκη δὲν 
ἔκαμε· ἡ φρουρά του εἶχε παντο-
τινὸν πόλεμον μὲ τοὺς Τούρκους 

καὶ δύο φρούρια 
ἦτον πάντοτε ἀνυ-
πότακτα· μὲ εἶπε, 
ποία εἶναι ἡ βασι-
λικὴ φρουρά 
του, ποῖα εἶναι 
τὰ φρούρια· ἡ 
φρουρὰ τοῦ Βα-
σιλέως μας εἶναι οἱ λεγόμενοι Κλέ-
φται, τὰ φρούρια ἡ Μάνη καὶ τὸ 
Σούλι καὶ τὰ βουνά· ἔτζι δὲν μὲ 
ὡμίλησε πλέον». 

Γιὰ νὰ συμπληρώσει:  
«Ὁ κόσμος μᾶς ἔλεγε τρελούς· 

ἡμεῖς, ἂν δὲν εἴμεθα τρελοί, δὲν 
ἐκάναμεν τὴν ἐπανάστασιν, διατὶ 
ἠθέλαμεν συλλογισθῇ πρῶτον διὰ 
πολεμοφόδια, καβαλλαρία μας, 
πυροβολικό μας, πυροτοθῆκες μας, 
τὰ μαγαζιά μας, ἠθέλαμεν λογα-
ριάσει τὴν δύναμιν τὴν ἐδικήν μας, 
τὴν τούρκικη δύναμη· τώρα ὁποῦ 
ἐνικήσαμεν, ὁποῦ ἐτελειώσαμεν 
μὲ καλὸ τὸν πόλεμόν μας, μακαρι-
ζόμεθα, ἐπαινόμεθα· ἂν δὲν εὐτυ-
χούσαμεν, ἠθέλαμεν τρώγει κα-
τάραις, ἀναθέματα»2.  

Αὐτὰ τὰ ἐλάχιστα περὶ Ἑλλη-
νικῆς μειονεξίας καὶ Ἑλληνικῆς 
μοναξιᾶς.

2. Θεόδωρου Κ. Κολοκοτρώνη, Διήγησις Συμβάντων τῆς Ἑλληνικῆς 
Φυλῆς, Ἀπὸ τὰ 1770 ἕως τὰ 1836, Ἐν Ἀθήναις 1851, σσ. 190-191.
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Ἡ
 κυπριακή συμμετοχή 

στήν Ἑλληνική Ἐπανά-

σταση τοῦ 1821 παρα-

μένει ἕνα ἀπό τά σχετικά ἄγνωστα 

κεφάλαια τῆς νεότερης κυπριακῆς 

ἱστορίας γιά τό εὐρύ κοινό. Λείπει, 

ἀκόμη, μία συστηματική ἐργασία 

πού θά ἐντοπίσει καί θά ἀξιοποι-

ήσει τόν ὄγκο τῶν διάσπαρτων 

ἀρχειακῶν πηγῶν, ὥστε νά φωτι-

στοῦν πλήρως ὅλες οἱ πτυχές τοῦ 

ζητήματος. 

Βέβαια, δέν παραγνωρίζεται ἡ 

ὕπαρξη σημαντικῶν μελετῶν γιά τό 

θέμα, παλαιότερων καί νεότερων 

ἐρευνητῶν. Πιό πρόσφατη, ἡ πολύ 

σημαντική ἔκδοση τοῦ «Ἀρχείου 

Ροδίωνος Γεωργιάδη», ἀπό τόν φι-

λόλογο Γιῶργο Χατζηκωστή, προ-

ίκισε τήν κυπριακή ἱστοριογραφία 

μέ θησαυρό ἐγγράφων ἀπό τά Γε-

νικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, πού ἐπι-

σήμανε καί ἀντέγραψε τό 1940 ὁ 

πρόωρα χαμένος Κύπριος ἐρευνη-

τής καί κατόπιν ἡρωικός ἀντι-

στασιακός. 

Μέ τή συγκεκριμένη ἔκδοση 

ἦρθαν στό φῶς πλῆθος αὐθεν-

τικῶν μαρτυριῶν γιά τήν κυπρια-

κή συμμετοχή στόν ἀγῶνα τοῦ 

1821, πού συμπληρώνουν τίς γνώ-

σεις μας ἀπό μελέτες τῶν προ-

ηγούμενων χρόνων (Κώστα Κύρρη, 

Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, Ἐμ-

μανουήλ Πρωτοψάλτη, Λοΐζου Φι-

λίππου, κ.ἄ.). Στό σημερινό ἀφιέ-

βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀπ’ τά κόκκαλα 

Πέτρου Παπαπολυβίου 
Ἀναπλ. Καθηγητῆ 

Πανεπιστημίου Κύπρου

1. Τό κείμενο εἶναι ἀπό τόν ἱστότοπο http://www.philenews.com/politismos/kypros/arti-
cle/504776/afieroma-i-kypros-kai-i-elliniki-epanastasi-toy-1821 (26/3/18). Ἡ ΣΗΜΕΑ 
ΕΛΗΝΙΚΙ ΠΑΤΡΗΣ  ̄ΚΗΠΡΟΥ εἶναι σύγχρονο πιστό ἀντίγραφο τῆς αὐθεντικῆς 
στό Ἑθνικό Ἱστορικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν, 20ός αἰώνας, Πινακοθήκη ΙΑΜ (Ν.198). 
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ρωμα θά γίνουν σύντομες 

ἀναφορές σέ μερικά μόνο κε-

φάλαια τῆς κυπριακῆς συμβολῆς 

στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. 

Ἡ Κύπρος δέν ἀνῆκε στίς πε-

ριοχές ὅπου προγραμματιζόταν 

ἐξέγερση τήν ἄνοιξη τοῦ 1821. Οἱ 

ἐπιτελεῖς τῆς «Φιλικῆς Ἑταιρείας» 

ὑπολόγιζαν μόνο σέ οἰκονομική 

βοήθεια τῆς Κύπρου, ἀναγνωρί-

ζοντας ὅτι οἱ γεωγραφικές 

συνθῆκες καθιστοῦσαν καταδικα-

σμένη ἐκ τῶν προτέρων κάθε προ-

σπάθεια γιά ἔνοπλη δράση. Οἱ 

ὑπαινιγμοί γιά τίς κυπριακές ἰδι-

αιτερότητες στό «Σχέδιον Γενικόν» 

τῶν Φιλικῶν, πού καταστρώθηκε 

στό Ἰσμαήλιο τῆς Βεσσαραβίας, τόν 

Ὀκτώβριο τοῦ 1820, ἦταν ξεκά-

θαρες, καθώς ἕνα ἀπό τά 23 

ἄρθρα τοῦ «Σχεδίου», τό 15ο, 

ἦταν ἀφιερωμένο στό νησί: «Ὁ 

Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Κυ-

πριανός ὑπεσχέθη νά συνεισφέρη 

χρήματα ἤ τροφᾶς, ὅσας δυνηθῆ.  

Λοιπόν ὁ Καλός (τό συνθηματι-

κό ὄνομα τοῦ Ἀλέξανδρου 

Ὑψηλάντη) πρέπει νά γράψη 

πρός τήν Μακαριότητά του προ-

τρεπτικά δηλοποιῶν τῶν πραγμά-

των τήν κατάστασιν, διά νά φιλο-

τιμηθῆ νά βοηθήση ἀναλόγως τή 

φήμη τῆς νήσου ἐκείνης, τήν ὁποί-

αν ἔχουν τό προνόμιον οἱ Κύπρι-

οι νά διοικοῦν αὐτοί σχεδόν το-

σούτους χρόνους. Ταῦτα δέ τά 

γράμματα ὁ ρηθεῖς Πελοπίδας 

[Ἀντώνιος Πελοπίδας, «ἀπόστο-

λος» τῶν Φιλικῶν στήν Αἴγυπτο], 

ἤ προτοῦ, ἤ ἐπιστρέφων ἐξ Αἰγύ-

πτου, νά περάση εἰς Κύπρον καί νά 

ἐγχειρίση τή αὐτοῦ Μακαριότητι, 

διά νά ἐμβάση τά χρήματα ὁ 

ἅγιος Κύπρου εἰς Κωνσταντινού-

πολιν, ἤ νά στείλη τάς τροφᾶς, 

ὅπου διορισθῆ· καί τέλος νά 

σκεφθῆ, πῶς νά διαφυλάξη τό 

ποίμνιόν του ἀπό τούς κατοίκους 

ἐκεῖ ἐχθρούς». 

Ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τό 

παραπάνω ἔγγραφο, ὁ Ἀρχιεπί-

σκοπος Κυπριανός εἶχε ὑποσχεθεῖ 

ἐνίσχυση γιά τήν ἐξέ-

γερση καί, πιθανότατα, 

εἶχε ἐνημερωθεῖ καί 

γιά τήν ἔναρξη τῆς 

Ἐπανάστασης. Γιά νά 

γίνει ἀντιληπτή ἡ ση-

μασία πού ἀπέδιδαν οἱ 

Φιλικοί στήν Κύπρο, 

ἀλλά καί ὁ ἐξέχων ρό-

λος τοῦ Κυπριανοῦ, 

ἀρκεῖ νά ἀναφερθεῖ ὅτι Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανός πρίν τόν ἀπαγχονισμό 
του, ἑλαιογραφία σέ καμβά, Β΄ μισό 20οῦ αἰώνα, -  

Μ. Κάσιαλος, Πινακοθήκη ΙΑΜ (Α/Α. 386).
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ἦταν τό μόνο νησί πού 

ἀναφερόταν στό «Γενικόν 

Σχέδιον»: «Περί δέ τῆς Κρήτης καί 

λοιπῶν νήσων τῆς Μεσογείου, θέ-

λομεν ὁμιλήσει τά δέοντα ἐν καιρῷ 

πρέποντι». Ἐξίσου ἐντυπωσιακό 

εἶναι ὅτι οἱ ἐπιτελεῖς τῆς Φιλικῆς 

Ἑταιρείας εἶχαν πλήρη ἐπίγνωση 

γιά τούς κινδύνους πού διέτρεχαν 

οἱ Ἕλληνες Κύπριοι «ἀπό τούς κα-

τοίκους ἐκεῖ ἐχθρούς». 

 

Κύπριοι Ἀγωνιστές 
Κύπριοι ἀγωνιστές πῆραν μέρος 

σέ διάφορες μάχες καί φάσεις 

τῆς Ἐπανάστασης, στήν Πελοπόν-

νησο, τήν Ἀττική, τήν Ἀνατολική 

Ἑλλάδα καί σέ ναυτικές ἐπιχει-

ρήσεις. Ἀκόμη καί στίς πρῶτες 

συγκρούσεις τῶν ἐπαναστατῶν μέ 

τόν τουρκικό στρατό στίς Παρα-

δουνάβιες ἡγεμονίες, στό σῶμα τοῦ 

Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη ἤ ἀλλοῦ. Ὁ 

ἀριθμός τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 

εἶναι δύσκολο νά ὑπολογιστεῖ μέ 

ἀκρίβεια, ἐξαιτίας κυρίως τῆς κα-

ταγραφῆς τῶν ὀνομάτων τους (συ-

νήθως μέ τό τοπικό Κύπριος ἤ Κυ-

πριώτης ἤ τό πατρώνυμο καί ὄχι μέ 

ἐπίθετα) ὅμως, σίγουρα, ἦταν με-

ρικές ἑκατοντάδες. Ἀνάμεσά τους 

ξεχωρίζουν: 

Ὁ Φιλικός Χαράλαμπος Μάλης, 

δάσκαλος στήν Κωνσταντινούπο-

λη, πού μυήθηκε στή Φιλική Ἑται-

ρεία ἀπό τόν Παπαφλέσσα, 

κατῆλθε στήν Πελοπόννησο μαζί 

του, στά τέλη τοῦ 1820 καί 

μετά τήν Ἐθνοσυνέλευση τῆς 

Ἐπιδαύρου διορίστηκε γενικός 

γραμματέας τοῦ «Μινιστερίου τῆς 

Θρησκείας». Διετέλεσε γραμματέας 

τοῦ Ἀνδρέα Ζαΐμη καί ἀφοσιώθη-

κε στήν ὑπόθεση ἀπελευθέρωσης 

τῆς Κύπρου μέ τήν ὀργάνωση 

εἰδικῆς ἐκστρατείας. Ἀπό τούς 

ἀνώτερους κληρικούς ἀναφέρουμε 

τόν ἐπίσκοπο Δημητσάνης Φιλόθεο 

Χατζή, μέλος τῆς Φιλικῆς Ἑται-

ρείας, πού πέθανε κρατούμενος 

τῶν Τούρκων στήν Τριπολιτσά, 

τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1821, τόν 

Ἀγαθάγγελο Μυριανθούση, ἀπό 

τό Μηλικούρι, πρώην Μητροπολί-

τη Ἀγκύρας, πού κατῆλθε στά 

1826 στήν Ἑλλάδα ὑπηρετώντας 

ὡς ἐπίσκοπος Θηβῶν, τοποτηρητής 

Παλαιῶν Πατρών καί ἀπό τό 1833 

Μητροπολίτης Λοκρίδος, τόν Μη-

τροπολίτη Δημητριάδος καί Ζα-

γορᾶς Ἀθανάσιο Κασσαβέτη, καί 

τόν Μητροπολίτη Νικομηδείας 

Ἀθανάσιο Καρύδη, πού συμμαρ-

τύρησε μέ τόν Πατριάρχη Γρηγό-

ριο Ε΄, στήν Κωνσταντινούπολη, 

στίς 10 Ἀπριλίου 1821. Σημαντική 

συμβολή εἶχαν οἱ ἀδελφοί Θησεῖς, 

ἀπό τόν Στρόβολο, στενοί συγγε-

νεῖς τοῦ ἐθνομάρτυρα Ἀρχιεπι-

σκόπου Κυπριανοῦ, πού στρα-

τεύθηκαν ἀπό τούς πρώτους μῆνες 

τῆς Ἐπανάστασης: Ὁ Νικόλαος 

(ἔμπορος στή Μασσαλία, συνερ-

γάτης τοῦ Δημήτριου Ὑψηλάντη μέ 

βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀπ’ τά κόκκαλα 
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στενές σχέσεις μέ Γάλλους 

φιλέλληνες), ὁ ἀρχιμανδρίτης 

Θεόφιλος ἤ Θεοφύλακτος, πού τό 

καλοκαῖρι τοῦ 1825 ὀνομάστηκε 

«ἀντιστράτηγος», καί ὁ Κυπριανός. 

Ἡ συμμετοχή Κυπρίων ἀγω-

νιστῶν στήν Ἑλληνική Ἐπανά-

σταση δεικνύει τό ἱστορικό βάθος 

τοῦ κυπριακοῦ ἀλυτρωτισμοῦ, ἐπι-

βεβαιώνει τούς ἀγῶνες τοῦ κυ-

πριακοῦ Ἑλληνισμοῦ γιά ἐλευθε-

ρία καί τούς ἀκατάλυτους δε-

σμούς μέ τόν μητροπολιτικό χῶρο. 

Ἀρκετοί παρέμειναν στήν Ἑλλάδα, 

μετά τή δημιουργία τοῦ ἀνεξάρ-

τητου κράτους, συμβάλλοντας στή 

θεμελίωση τοῦ νέου κράτους. Ὅσοι 

ἐπέστρεψαν στή γενέτειρά τους 

ἀποτέλεσαν ζωντανά παραδείγ-

ματα πρός μίμηση καί πυρῆνες 

ἀντίστασης καί ἐγκαρτέρησης στίς 

τελευταῖες δεκαετίες τῆς Τουρκο-

κρατίας στό νησί. 

Ἀπό τίς ἄγνωστες πτυχές πού 

ἀποκαλύπτουν τά ἔγγραφα τοῦ 

«Ἀρχείου Ροδίωνος Γεωργιάδη» 

εἶναι ἡ ὕπαρξη μικρῆς «κυπριακῆς 

παροικίας» στό Ναύπλιο, ἕδρα τῆς 

διοίκησης τῆς ἐπαναστατημένης 

Ἑλλάδας. Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 

1824 ὁ Χαράλαμπος Μάλης, ἀπό 

τούς πιό ἐπιφανεῖς Κύπριους ἀγω-

νιστές, ζήτησε ἀπό τό Ὑπουργεῖο 

Ἐσωτερικῶν ὅπως ἡ «ἐθνική 

οἰκία», πού εἶχε ἐπιδιορθώσει καί 

ἐγκατασταθεῖ ὁ συμπατριώτης 

του, Νικόλαος Θησεύς, καί ὅπου 

διέμενε καί ὁ ἴδιος, νά πα-

ρέμενε στήν κατοχή τῶν 

«ἐνταύθα διά τάς ὑποθέσεις τῆς 

Κύπρου διατριβούντων Κυπρίων». 

Ἔγραφε: 

«Σᾶς εἶναι γνωστόν πῶς ἡ ὑπό-

θεσις τῆς Πατρίδος μου ἀπαιτεῖ τό 

νά εὑρίσκεται πάντοτε ἐνταύθα εἰς 

Ναύπλιον ἕνας ἤ δύο πατριῶτες 

μου Κύπριοι, διά νά ἀναφέρουν 

τάς ὑποθέσεις των εἰς τήν Διοίκη-

σιν, μάλιστα ἄν βοηθήση ὁ Θεός καί 

ἐνεργηθῆ τό ὁποῖον εἶχα προβάλει 

σχέδιον. Ἀλλά καί τούτου μή γε-

νομένου, ὅπερ δέν ἐλπίζεται, πάλι 

ἦτον ἀναγκαῖον ἕνας ἄνθρωπος νά 

καιροφυλαχτῆ, ἕως οὐ δοθείσης 

εὐκαιρίας, νά ἐνεργήση καί διά τήν 

Κύπρον.  

Ἀλλ’ οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἔπρεπε 

νά ἔχουν στοχάζομαι καί κατοικίαν 

καί τό Ἔθνος διά τό ὁποῖον καί 

ἡμεῖς τό κατά δύναμιν καί ὑπέρ 

δύναμιν ἠγωνίσθημεν δέν ἤθελε 

τούς τό ἀρνηθῆ. Χάρις μικρά πρός 

τό Ἔθνος, εἰς ἡμᾶς δέ μεγάλη τιμή 

καί ὑποχρέωσις, καί ἡ τελευταία 

παρηγορία ἀντί τῆς Πατρίδος μας 

τήν ὁποίαν ὑστερήθημεν ἕνεκα 

τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. (...)  

Ἐγώ δι’ ὅσα ἔχω νά λαμβάνω 

ἀπό τό Ἔθνος ποτέ δέν ἔδωσα 

ἀναφοράν, ἀλλ’ ὑπέφερα δυστυ-

χίαν, βλέπων τήν ἀνάγκην τοῦ 

Ἔθνους, ἀλλά τώρα ὁπού βλέπω, 

ὅτι οἱ ἀληθῶς θυσιάσαντες ὑπέρ 

πατρίδος παραθεωροῦνται, καί 
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μόνον ὅσοι ἔχουν χρήματα, 

καί ὅσοι ἦλθον προχθές, 

ἐκπηδῶσι, διά τοῦτο τῇ ἀληθείᾳ 

εἶναι μωρία ἄν καί ἐγώ ἡσυχάζω, 

ὥστε νά μήν ἔχω μίαν τρῦπαν νά 

σκεπάσω τό κεφάλι μου. Σᾶς πα-

ρακαλῶ λοιπόν νά ἐνεργήσετε, 

ὁπού αὐτό τό σπήτι νά μείνη εἰς 

τούς Κυπρίους, διά νά ἐνεργοῦν 

τάς ὑποθέσεις τῆς Κύπρου, ἤ νά 

ἐνοικιασθῆ εἰς ἡμᾶς μέ τό πρέπον 

ἐνοίκιον». 

 

Ὁ Ἰωάννης Σταυριανός, ἀπό τή 
Λόφου 

Ἀπό τούς Κύπριους ἀγωνιστές 

τοῦ 1821 ἄξιος ἰδιαίτερης μνείας 

εἶναι ὁ Ἰωάννης Σταυριανός (1804 

- 1887) ἀπό τή Λόφου, πού ἔγρα-

ψε τήν «Πραγματεία τῶν περιπε-

τειῶν τοῦ βίου μου καί συλλογή 

διαφόρων ἀντικειμένων ἀγνώστων 

ἔτι ἐν τῇ ἑλληνικῇ ἱστορίᾳ» (ἐκδό-

θηκε τό 1982 στήν Ἀθῆνα, μέ 

εἰσαγωγή, σχόλια καί ἐπιμέλεια τῆς 

Ἑλένης Ἀγγελομάτη - Τσουγκα-

ράκη). Ὁ Σταυριανός διδάχθηκε τά 

πρῶτα γράμματα στή Λεμεσό καί 

ἀσχολήθηκε μέ τό ἐμπόριο ἀπό νε-

αρή ἡλικία. Μυήθηκε στή Φιλική 

Ἐταιρία σέ ἕνα ταξίδι του στήν 

Ἀλεξανδρέττα. Στίς σφαγές τοῦ 

1821 ἡ περιουσία του διηρπάγη, γε-

γονός πού προκάλεσε τόν θάνατο 

τοῦ πατέρα του. Κατῆλθε στήν 

ἐπαναστατημένη Ἑλλάδα τό 1822, 

ἐπικεφαλῆς ὁμάδας τεσσάρων Κυ-

πρίων καί τριῶν Κρητικῶν, 

τούς ὁποίους ἐξόπλισε ὁ ἴδιος 

στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου. 

Τό 1823 ὁρίστηκε «μπουλουκτσής» 

στό σῶμα τοῦ Τζώρτζη Κύπριου 

καί τό 1825 κατατάχθηκε στόν τα-

κτικό στρατό. 

Στά Ἀπομνημονεύματά του δί-

νει ἀρκετές πληροφορίες γιά τή 

δράση του καί περιγράφει μέ λε-

πτομέρειες τίς μάχες τῶν Ἀθηνῶν 

τοῦ 1826 - 1827 καί τήν πολιορκία 

τῆς Ἀκρόπολης. Ὑπῆρξε αὐτόπτης 

μάρτυρας τοῦ θανάτου τοῦ Γεώρ-

γιου Καραϊσκάκη καί ἰσχυρίζεται 

μέ ἔμφαση ὅτι δολοφονήθηκε πι-

σώπλατα ἀπό ἑλληνικό χέρι. Στήν 

καταστροφική ἧττα τῶν Ἑλλήνων 

στό Φάληρο συνελήφθη αἰχμάλω-

τος. Σώθηκε ἀπό τήν ἐκτέλεση μέ 

μεσολάβηση ἑνός Ἀρβανίτη ἀπό τήν 

Παραμυθιά, ὁ ὁποῖος τόν πῆρε 

ὑπηρέτη του. Μετά τήν ἐπίτευξη 

τῆς Ἀνεξαρτησίας παρέμεινε στήν 

Ἑλλάδα καί διορίστηκε στή Χω-

ροφυλακή, ὅπου ἀποστρατεύθηκε 

μέ τόν βαθμό τοῦ ταγματάρχη. Τό 

1862, ἐπειδή διαδραμάτισε πρω-

ταγωνιστικό ρόλο στήν ἀντιοθωνι-

κή ἐξέγερση τοῦ Ναυπλίου, τιμω-

ρήθηκε γιά τή συμμετοχή του καί 

τέθηκε σέ ἀργία. 

Τό 1998 τά ὀστᾶ του μεταφέρ-

θηκαν ἀπό τό Α΄ Νεκροταφεῖο 

Ἀθηνῶν στή γενέτειρά του Λόφου, 

μέ πρωτοβουλία τοῦ Συνδέσμου 

Ἀποδήμων Λόφου, καί τοποθετή-

βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀπ’ τά κόκκαλα 



534 ΠAPEMBAΣH  Ἐκκλησιαστική

θηκαν σέ ὀστεοφυλάκιο. Πα-

ράλληλα, ἀναγέρθηκε ἡ προτομή 

του στήν αὐλή τοῦ παλιοῦ σχολεί-

ου τῆς κοινότητας, πού δεσπόζει 

τῆς περιοχῆς. Οἱ ἀπόγονοί του στήν 

Ἀθῆνα διατηροῦν ἀρκετά κειμήλιά 

του, ὅπως τά ὄπλα του, τή στολή 

του καί τά χειρόγραφα Ἀπομνη-

μονεύματά του. 

 

Κύπριοι στό Μεσολόγγι  
Ἐδῶ καί μερικά χρόνια, στήν 

ἱερή πόλη τοῦ Μεσολογγίου, μέ δα-

πάνες τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας 

ἔχει ἀναγερθεῖ μνημεῖο ἀφιερωμένο 

σέ ὅλους τους Κύπριους πού πο-

λέμησαν γιά τήν ἐλευθερία κατά 

τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί εἰδι-

κότερα στήν Ἔξοδο, τόν Ἀπρίλιο 

τοῦ 1826. Στή μαρμάρινη πλάκα 

τοῦ μνημείου εἶναι χαραγμένα τά 

ὀνόματα τοῦ Χριστόδουλου Κοκ-

κινόφτα, ἀπό τήν Τσάδα («πλού-

σιου ποιμνιοτρόφου», κατά τόν Λ. 

Φιλίππου), τοῦ Ἰωάννη Κύπριου, 

«λοχαγοῦ τῆς Φάλαγγας», τοῦ 

καπετάν Ἰωάννη Κύπριου, «κυ-

βερνήτη τοῦ πλοιαρίου Ποσειδῶν», 

τοῦ Μιχαήλ Ἀντωνίου Κύπριου, τοῦ 

Παντελῆ Γεωργίου Ὀρφανοῦ 

(τραυματίστηκε στήν πολιορκία) 

καί τοῦ Γιάννη Πασαπόρτη, ἀπό 

τήν Κοίλη. 

Πιό γνωστός στήν Κύπρο ἀπό 

τούς παραπάνω ἦταν ὁ Πασαπόρ-

της, ἀπό τούς τυχερούς καί τολ-

μηρούς πού ἐπέζησαν τῆς 

Ἐξόδου τοῦ Μεσολογγίου. Ἡ πα-

ράδοση πού διασῴζεται στήν Κοί-

λη καί κατέγραψε πρῶτος ὁ με-

γάλος Πάφιος λόγιος, δικηγόρος 

Λοΐζος Φιλίππου, ἀναφέρει: «Ὅταν 

ἐπανῆλθεν φορῶν τήν φουστανέλ-

λα καί τά τσαρούχια του, ἀπετέ-

λει τό ἀντικείμενον τοῦ θαυμασμοῦ 

τῶν συγχωρίων του, εἰς τούς ὁποί-

ους διηγεῖτο μέ εὔλογον ὑπερη-

φάνειαν τάς θυσίας καί τούς 

ἀγῶνας του. Τούς ἔκαμνε λόγον 

γιά τήν φοβεράν πεῖναν ἀπό τήν 

ὁποίαν ὑπέφεραν κατά τήν πο-

λιορκίαν, πῶς ἐτρέφοντο γιά μέρες 

ἀπό τά ὑπολείμματα ἑνός γαϊδά-

ρου καί πῶς ἐν τέλει διέφυγαν ξι-

φήρεις κατά τήν τραγικήν ἔξοδον». 

Στά χέρια μίας ἀπό τούς ἀπογό-

νους του, τῆς Κλεοπάτρας Χρ. Σο-

φιανοῦ διασώθηκε μέχρι τίς ἡμέ-

ρες μας ἕνα χειρομύλι γιά ἄλεση 

πυρίτιδας, πού κατά τήν παράδο-

ση ἔφερε μαζί του ὁ Πασαπόρτης 

ἀπό τό Μεσολόγγι. Ἡ κυρία Σο-

φιανού ἔχει παραχωρήσει τόν 

«μύλο», μέ μακρόχρονο δανεισμό 

στό Βυζαντινό Μουσεῖο τοῦ Ἱδρύ-

ματος Μακαρίου Γ΄, στή Λευκωσία, 

ὅπου ἐκτίθεται μόνιμα. Εἶναι ἕνα 

ἀπό τά πιό πολύτιμα ἀντικείμενα 

πού συνδέονται μέ τήν κυπριακή 

συμβολή στό 1821 καί ἔχουν δια-

σωθεῖ στό νησί μας.
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Μ
έ τήν εὐκαιρία τῶν ἑορ-

τασμῶν γιά τά 200 χρόνια 

ἀπό τήν ἑλληνική παλιγ-

γενεσία ἔχουμε τήν αἴσθηση ὅτι καί 

πάλιν θά βγεῖ καί θά προβληθεῖ στό 

δημόσιο προσκήνιο ἡ ὅλο καί αὐξα-

νόμενη τά τελευταία χρόνια μονό-

τονη προσπάθεια κάποιων «προ-

οδευτικῶν» νά ξαναγράψουν τήν 

Ἱστορία. Μόνιμος στόχος τῶν συγ-

κεκριμένων διανοουμένων καί 

ἀρθρογράφων, σύν τοῖς ἄλλοις, 

ἀποτελεῖ καί τό ζήτημα τῆς ὕπαρ-

ξης τοῦ Κρυφοῦ Σχολειοῦ. Σταθε-

ρά τό χαρακτηρίζουν ὡς μύθο καί 

τό χλευάζουν. Προφανῶς διακατέ-

χονται εἴτε ἀπό ἄγνοια εἴτε ἀπό 

ἐμπάθεια. Ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι οἱ 

στόχοι τους ὡς συνήθως εἶναι δύο. 

Πρῶτον νά ὑποβαθμίσουν τόν πα-

τριωτικό ρόλο τῆς Ἐκκλησίας καί 

δεύτερον νά ἐξωραΐσουν τήν Ὀθω-

μανική Αὐτοκρατορία καί νά τήν 

παρουσιάσουν φιλελεύθερη καί 

ἀνεκτική. 

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι κατά καιρούς 

τό θέμα τῆς μόρφωσης τοῦ ὑπό-

δουλου ραγιά μέσα στίς τραγικές 

συνθῆκες τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ 

ἀπασχόλησε ἔντονα τήν ἱστορική 

ἔρευνα καί σκέψη. Διαχρονική πηγή 

ἔμπνευσης γιά δεκαετίες ὁλόκληρες, 

πού  διαμόρφωσε τήν ἰδέα γιά τόν 

τρόπο μόρφωσης τοῦ σκλαβωμένου 

ἕλληνα, ἀπετέλεσε τό «Κρυφό σχο-

λειό» (1885-1886) τοῦ Νικολάου 

Γύζη. Στόν πίνακα αὐτό ὁ καλλι-

τέχνης ἀποκαλύπτει ὅλη τήν τρα-

γικότητα τοῦ Ἕλληνα τῆς ἐποχῆς 

πού ἀναγκαζόταν νά κρύβεται γιά 

νά μάθει λίγη ἀνάγνωση καί γρα-

φή. Ἡ ἐν λόγῳ ἐλαιογραφία ἀπο-

τελεῖ μία ἴσως ἀπό τίς χαρακτηρι-

στικότερες εἰκόνες τοῦ τρόπου μέ 

τόν ὁποῖο στέναζε τό σκλαβωμένο 

ἔθνος μας στήν τουρκοκρατία. 

Πράγματι, εἶναι ἀδιαμφισβήτητο γε-

γονός ὅτι οἱ λιγοστές ἑστίες μόρ-

φωσης τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων 

βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀπ’ τά κόκκαλα 

Χρυσόστομου Μελῆ 
Θεολόγου – Φιλολόγου

Ἡ μυστική μόρφωση τοῦ ὑπόδουλου ραγιᾶ 
μέσα στίς τραγικές συνθῆκες τῆς σκλαβιᾶς

Τό κρυφό σχολειό, Ν. Γύζη.
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διατηροῦνται ἄσβεστες στά πλαίσια 

τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν μοναστηριῶν. 

Αὐτοί οἱ χῶροι καί οἱ θεσμοί, εἴτε τό 

θέλουμε εἴτε ὄχι, λειτουργοῦν ὡς κα-

ταφύγια τῶν γραμμάτων μέ δασκά-

λους καλόγερους. 

Προφανῶς τό πιό πάνω συμπέ-

ρασμα δέν μπορεῖ νά στηρίζεται σέ 

κατευθυνόμενους εὐσεβοποθισμούς, 

σέ ἐκκλησιαστικά ἰδεολογήματα ἤ 

ἀκόμα στή θέα ἑνός ρομαντικοῦ 

πίνακα, ἀλλά ἔχει τή βάση του σέ 

ἱστορικές πηγές καί μαρτυρίες πού 

οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ἀναθεωρητι-

σμοῦ, εἴτε ἀγνοοῦν, εἴτε γιά τούς δι-

κούς τους λόγους προσπερνοῦν. Τό 

κλασικό ἐπιχείρημα τό ὁποῖο προ-

τάσσεται ἐπίμονα ἀπό τούς πιό 

πάνω εἶναι τό ὅτι ἀποτελεῖ μύθευ-

μα ἡ ἀντίληψη περί ἀπαγόρευσης καί 

καταδίωξης τῆς ἐκπαίδευσης τῶν 

Ἑλλήνων ἀπό τούς Τούρκους. Ἑπο-

μένως τό κρυφό σχολειό, κατ’ 

αὐτούς, εἶναι ἕνας ἀπό ἐκείνους 

τούς μύθους πού δημιουργήθηκαν 

ἀπό τήν Ἐκκλησία γιά νά ἐνισχύσει 

τό γόητρό της καί τό ἑλληνορθόδο-

ξο ἰδεολόγημα.  

Ὄντως πολλές φορές μπήκαμε 

στόν προβληματισμό ἄν κατά πόσον 

ἡ ἄποψη γιά τήν ὕπαρξη ἤ μή, τοῦ 

Κρυφοῦ Σχολειοῦ στηρίζεται σέ 

τεκμήρια ἤ σέ ἰδεολογήματα. Παρόλ’ 

αὐτά, εἶναι δυνατόν γιά κάτι ὅμως 

τόσο ἰσχυρά ἐντυπωμένο στή συνεί-

δηση τοῦ Ἕλληνα ὅσο τό κρυφό σχο-

λειό νά εἶναι προϊόν προπαγάνδας;  

Πάντως θεωροῦμε ὅτι τό θέμα ἐπα-

φίεται στή σοβαρή καί ἀπαλλαγμέ-

νη ἀπό ἀγκυλώσεις ἱστορική ἔρευνα 

πού ἀνόθευτα μελετᾶ καί ἀναδει-

κνύει τίς πηγές. Πράγματι, ἄν θέλει 

δηλ. νά προσεγγίσει κανείς μέ τή δέ-

ουσα σοβαρότητα καί τήν εὐαισθη-

σία πού τῆς πρέπει τό θέμα τῆς 

ὕπαρξης καί λειτουργίας τοῦ κρυφοῦ 

σχολειοῦ, ὀφείλει νά στραφεῖ στήν 

ἑλληνική βιβλιογραφία καί τίς πρω-

τογενεῖς πηγές. Ἡ συνοπτική ἱστο-

ρική ἀναδρομή πού ἀκολουθεῖ πι-

στεύουμε ὅτι δίνει τίς κατάλληλες 

ἀπαντήσεις.  

Πρώτη μαρτυρία, λοιπόν, γιά τήν 

ὕπαρξη μυστικῆς μόρφωσης ἐπί 

τουρκοκρατίας λόγῳ ἀπαγόρευσης, 

εἶναι αὐτή τοῦ πρώτου Πατριάρχη 

μετά τήν Ἄλωση Γενναδίου Σχολά-

ριου. Γράφει τό 1460 «ποῦ τά παι-

δευτήρια τῆς σοφίας; Κατεπόθησαν 

ὑπό τοῦ Μωάμεθ». Τό 1570 ὁ ἀρχι-

γραμματέας τοῦ θρόνου Θεοδόσιος 

Ζυγομαλᾶς γράφει σέ ἐπιστολή του 

στόν Γερμανό λόγιο Μαρτίνο Κρού-

σιο, ὁ ὁποῖος τό 1584 ἐξέδωσε τήν 

πλούσια συλλογή κειμένων Turcograe-

cia: «σοφία γάρ ἤ μαθήματα, δοῦλοι 

ὄντες νῦν, οὐκ ἔχομεν» καί σέ ἑπό-

μενη ἐπιστολή του: «ἐν δουλείᾳ 

ὄντες, τά ἐλευθέροις ἀνήκοντα μα-

θήματα σπουδάζειν, ὡς δεῖ, κω-

λύοντα». Ὁ κυνηγημένος Χριστόφο-

ρος Ἄγγελος γράφει τό 1607 ἀπό τήν 
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Ὀξφόρδη «οὔτε σχολεῖο μπορεῖ νά 

ὑπάρξει, οὔτε καί κάποιος δάσκαλος 

πού θά ἤθελε νά διδάξει σέ μαθητές 

μπορεῖ νά παραμείνει κάπου». Ὁ 

Ἄγγλος περιηγητής George Sandys 

γράφει λίγα χρόνια ἀργότερα ὅτι «Τό 

φῶς τῆς γνώσης δέν ἐπιτρέπεται… 

ἀπό τά ἄγρια κτήνη τῆς ἀνθρωπό-

τητας» στήν προσφώνησή του στόν 

διάδοχό τοῦ Βρετανικοῦ Θρόνου καί 

μετέπειτα βασιλιά Κάρολο Α΄. Τήν 

ἴδια περίοδο ὁ Μελέτιος Πηγᾶς ἀνα-

φέρει 30 χιλιάδες κομμένες γλῶσσες 

στήν Αἴγυπτο ἐπειδή «μιλοῦσαν 

ἑλληνικά». 

Στό ἴδιο μῆκος κύματος πηγές γιά 

τή δίωξη τῆς παιδείας ἔχουμε τό 1627 

ἀπό Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Μη-

τροφάνη Κριτόπουλο, τόν διάδοχο του 

Γεράσιμο Α΄ τό 1631, τόν Γάλλο 

Ἰησουΐτη Francois Richard τό 1650, 

ὁ ὁποῖος μάλιστα περιγράφει τούς 

διωγμούς τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας 

ὡς «σκληρότερους ἀπό αὐτούς τῆς 

ἐποχῆς τοῦ Νέρωνα, τοῦ Δομητιανοῦ 

καί τοῦ Διοκλητιανοῦ». Ἀκολουθοῦν 

πηγές τοῦ Πατριάρχη Ἱεροσολύμων 

Νεκταρίου τό 1660, τοῦ Ἄγγλου δι-

πλωμάτη Sir Paul Rycaut τό 1678, ὁ 

ὁποῖος μαρτυρεῖ πώς ἰδίοις ὄμμασι 

διαπίστωσε καί κρυφά σχολειά, ἀλλά 

καί κρυφές ἐκκλησίες, σέ βιβλίο 

ὅπου περιέγραφε τή ζωή στήν Ὀθω-

μανική αὐτοκρατορία γιά λογαριασμό 

τοῦ βασιλιᾶ Καρόλου Β΄. Ἔχουμε τή 

μαρτυρία τοῦ Thomas Smith τό 

1680, τοῦ Ἠλία Μηνιάτη τό 1688, τοῦ 

Γεωργίου Φατζέα, μητροπολίτη Φι-

λαδελφείας τό 1760, καθώς καί σέ 

κείμενο Κρητῶν ἐπαναστατῶν τό 

1866. 

Ξεχωριστή σαφῶς θέση κατέχει 

ἐδῶ ἡ μαρτυρία τοῦ Ἀδαμάντιου Κο-

ραῆ, ὁ ὁποῖος ἐπιβεβαιώνει στήν ἐπο-

χή του ὅλα ὅσα εἶχαν ἀναφέρει 

κατά τούς προηγούμενους αἰῶνες 

ἕλληνες καί ξένοι μάρτυρες γιά τήν 

ἀπαγόρευση τῆς παιδείας καί τῶν 

σχολείων ἀπό τούς Τούρκους. Γρά-

φει ὁ Κοραής στό ἐπαναστατικό του 

ἔργο «Σάλπισμα Πολεμιστήριον» 

(1801): «Οἱ Τοῦρκοι ὄχι μόνον δέν 

σέβονταν τήν ἐλευθερία τῶν Ἑλλή-

νων στή θρησκεία καί στήν παιδεία, 

ἀλλά στεροῦσαν ἀπό τούς Ἕλληνες 

τά ἀναγκαία μέσα γιά νά ἱδρύσουν 

σχολεῖα, ἐνῶ μετέτρεπαν τούς ναούς 

σέ τζαμιά. Γι’ αὐτό καί ἦταν οἱ μό-

νοι ὑπεύθυνοι πού ἡ Ἑλλάδα εἶχε βυ-

θιστεῖ στό σκοτάδι τῆς ἀμάθειας καί 

τῆς βαρβαρότητας». Ὁ Κωνσταντῖνος 

Κούμας τό 1777, μαθητής τοῦ Κοραῆ 

καί ἔγκλειστος ὡς τά 10 του χρόνια 

γιά τόν φόβο ἁρπαγῆς, ἀναφέρει ὅτι 

ὁ Μητροπολίτης Λαρίσσης Διονύσος 

Καλλιάρχος ἄνοιξε τό 1794 τό παλαιό 

ἑλληνικό σχολεῖο μετά ἀπό 24 χρό-

νια πού ἦταν κλειστό.  

Ὁ Ἄγγλος καθηγητής Noehden τό 

1828 ἀναφέρει τό Γυμνάσιον Μη-

λιωτικόν (Μηλιές Πηλίου) ὅτι «ἦταν 

ἀρκετά μακρυά ἀπό τό φθονερό μάτι 

τοῦ Τούρκου κυβερνήτη». Ὁ Κων-

σταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων 

τό 1821 γράφει ὅτι «Τό σχολεῖον τῆς 

Σμύρνης ἐδιώκετο, διά μόνον ἕν με-

γάλον ἔγκλημα, ὅτι διδάσκει μαθη-

ματικά καί φιλοσοφία», ἐνῶ ταυτό-

βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀπ’ τά κόκκαλα 
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χρονα ἀναρωτιέται «ποῖον σχολεῖον 

ἠδύνατο νά σταθεῖ εἰς τήν Ἑλλάδα;». 

Ὁ Σ. Τρικούπης στήν Ἱστορία τῆς 

Ἑλ. Ἐπαναστάσεως ἀναφέρει σχε-

τικά μέ τά ἀλληλοδιδακτικά σχολεῖα 

Χανίων καί Ρεθύμνου τό 1821 ὅτι 

«ἐθεωρήθησαν σχολεῖα ἀποστασίας 

καί πολέμου, ἐκλείσθησαν μεσοῦντος 

τοῦ Μαρτίου καί οἱ διδάσκαλοι 

ἐφυλακίσθησαν». Κι ἄν τό ἑλληνικό 

γένος διέθετε μία χούφτα σπουδαί-

ων σχολείων κατά τήν ὕστερη τουρ-

κοκρατία, αὐτά φαίνεται πώς λει-

τουργοῦσαν μόνο χάρη στά παχυλά 

μπαξίσια πού ἔδιναν οἱ ἕλληνες 

προύχοντες στούς τοπικούς πασάδες 

καί μπέηδες. Δηλωτικό ἐδῶ εἶναι τό 

φιρμάνι τοῦ σουλτάνου τό 1856, τό 

περίφημο Χάττι Χουμαγιοῦν, τό 

ὁποῖο ἔψαχνε νά βελτιώσει τήν κα-

τάσταση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας 

στά ὑπόδουλα ἀκόμα σημεῖα τοῦ 

ἑλλαδικοῦ χώρου. Ἀκόμη παραδέ-

χεται ὅτι πολλοί Ὀθωμανοί ἀξιω-

ματοῦχοι ἐμπόδιζαν τούς πληθυ-

σμούς νά ἀνοίξουν ἤ νά ἐπισκευά-

σουν σχολεῖα. 

Ὁ Μακάριος Χριστιανόπουλος 

(Μαριδάκης) τό 1743 γράφει ἀνα-

φερόμενος «εἰς σένα τέκνον ὅπου 

μήτε ἑλληνικήν, μήτε λατινικήν ἔλα-

βες μάθησιν. Ἔμαθες νά διαβάζεις 

ἐλευθέρως, ἴσως μήτε ἐλευθέρως, εἰς 

τά ἁπλά τῆς ἐκκλησίας μας βι-

βλία», παρόλο πού ζοῦσε στή «χρυ-

σή πεντηκονταετία» 1720-1770, ὅπου 

οἱ διωγμοί κατά τῆς παιδείας ἦταν 

ἐλάχιστες μέ ἄνθιση σχολείων. Ὁ 

Εὐγένιος Βούλγαρις τό 1771 ἀναφέ-

ρει ρητά ὅτι εἶναι «ἐπικίνδυνο» νά 

μαθαίνεις ἑλληνικά γράμματα. Νά 

σημειωθεῖ ὅτι πρόκειται γιά κορυ-

φαῖο τοῦ ἑλληνικοῦ διαφωτισμοῦ, ὁ 

ὁποῖος γνώριζε τήν κατάσταση τῆς 

παιδείας τῶν Ἑλλήνων στήν Ὀθω-

μανική αὐτοκρατορία ὅσο ἐλάχι-

στοι, διδάσκοντας Νεύτωνα, Καρ-

τέσιο καί Βολταῖρο στά Γιάννενα, τήν 

Κοζάνη, τό Ἅγιο Ὄρος καί στήν 

Κωνσταντινούπολη ἐπί 20 ἔτη. 

Ὁ Νίκος Δραγούμης ἀναφέρει γιά 

τόν πατέρα του Μάρκο Δραγούμη 

ὅτι «ἐκαυχᾶτο πάντοτε ὅτι ἐδάρη 

ὑπό Ὀθωμανοῦ χάριν τῶν ἑλλη-

νικῶν γραμμάτων» καί ὅτι πάντα 

ὑπῆρχε ἕνας μαθητής ὁ ὁποῖος πρό-

σεχε ἀπό τό παράθυρο μήπως ἀντι-

ληφθεῖ κανείς ὅτι γίνονταν μάθημα. 

Ὁ Στέφανος Κανέλλος, στήν πιό γνω-

στή πηγή, γράφει στόν Γερμανό 

συγγραφέα Iken ξεκάθαρα ὅτι «[οἱ 

Γραικοί] ἐπροσπαθοῦσαν νά συ-

στένουν κοινά σχολεῖα κρυφίως». Ὁ 

Ἰάκωβος Ρίζος-Νερουλός τό 1826 

γράφει ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἀπαγόρευαν 

αὐστηρά τήν ἵδρυση δημοσίων σχο-

λείων». Τέλος, ὁ Φώτιος Χρυσαν-

θακόπουλος (Φωτάκος), ὑπασπι-

στής τοῦ Κολοκοτρώνη γράφει στά 

ἀπομνημονεύματά του ὅτι ἡ παιδεία 

ἦταν στά χέρια τῶν ἱερέων καί ὅτι 

ὅλα αὐτά «ἐγίνοντο ἐν τῷ σκότει καί 
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προφυλακτά ἀπό τούς Τούρκους».  

Ἄλλες ἀξιοσημείωτες πηγές εἶναι 

κι αὐτές ἀπό τόν Μισαήλ Ἀποστολί-

δη (1837), Γεώργιο Μαυροκορδᾶτο 

1849, Κωνσταντῖνο Φρεαρίτη 1863, 

Γεώργιο Χασιώτη 1881, μέχρι τόν 

Γάλλο Rene Puaux (Πυῶ) πού μιλά-

ει γιά κρυφό σχολεῖο τό 1913 στήν 

ὀθωμανοκρατούμενη ἀκόμα Βόρειο 

Ἤπειρο. Ἡ ἱστορικότητα τοῦ κρυφοῦ 

σχολείου φαίνεται νά στηρίζεται καί 

ἀπό τμῆμα τῆς διεθνοῦς βιβλιογρα-

φίας. Οἱ Aliki Dragona καί Carolyn 

Handa (A. Dragona & C. Handa, 

«Global Literacies and the World-Wide 

Web») γράφουν χαρακτηριστικά: 

«Παράδειγμα τά ‘‘κρυφά σχολεῖα’’, 

πού λειτουργοῦσαν κρυφά καί ‘‘πα-

ράνομα’’ κατά τή διάρκεια τῆς ὀθω-

μανικῆς κυριαρχίας στήν Ἑλλάδα γιά 

σχεδόν 400 χρόνια, τά ὁποία δίδα-

σκαν στά παιδιά τά βασικά στοιχεῖα 

τῆς στοιχειώδους ἐκπαίδευσης, ἀλλά 

ἐπίσης ἐνστάλαζαν σ’ αὐτά καί ἕνα 

ἰσχυρό ἑλληνικό ἦθος». 

Σέ παρόμοια συμπεράσματα κα-

ταλήγουν ἐπίσης καί οἱ Ch.M. 

Costantakos καί J.N. Spiridakis: «Οἱ 

Ἕλληνες πάντοτε θεωροῦσαν πώς ἡ 

ἑλληνική τους γλώσσα ἦταν ἡ συνε-

κτική δύναμη τῆς ἐθνικῆς τους ταυ-

τότητας. Ἀγωνίστηκαν γιά τή διά-

σωσή της κατά τή διάρκεια πολλῶν 

περιόδων ξένης κυριαρχίας, κάτι 

πού ἐπιβεβαιώθηκε ἀπό τήν ἀντοχή 

καί τή διατήρηση τῆς ἑλληνικῆς 

γλώσσας στά τετρακόσια χρόνια 

κατοχῆς ἀπό τήν ὀθωμανική αὐτο-

κρατορία, κατά τή διάρκεια τῆς 

ὁποίας ἡ ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς 

γλώσσας ἦταν ἀπαγορευμένη. Τά 

κρυφά σχολειά λειτουργοῦσαν κρυ-

φά, κάτω ἀπό τήν κάλυψη πού 

προσέφερε τό σκοτάδι, μέ στόχο τή 

διατήρηση τῆς γλώσσας» (Ch.M. 

Costantakos & J.N. Spiridakis, «The 

Multilingual Apple: Languages in 

New York City»). 

Τό κρυφό σχολειό φαίνεται πώς 

ἦταν μία ἱστορική ἀναγκαιότητα 

καί πραγματικότητα πού ἐπεκτεί-

νεται χρονικά σέ ὅλη τήν Τουρκο-

κρατία ἐκεῖ ἀκριβῶς πού τό ἐπέβα-

λε ἡ τραγικότητα τῶν καταστάσεων. 

Ἄς μήν λησμονοῦμε ὅτι καθ’ ὅλη τή 

διάρκεια τῆς περιόδου αὐτῆς δέν 

ἀναφέρονται παρά ἐλαχιστότατα 

σχολεία στά μήκη καί τά πλάτη τῆς 

ἑλληνικῆς ἐπικράτειας (Κωνσταντι-

νούπολη, Σμύρνη, Ἰωάννινα, Πά-

τμος, Χίος, Ἅγιον Ὄρος κ.ἄ.), τήν 

ἴδια ὥρα πού γνωρίζουμε γιά χι-

λιάδες ἐκκλησίες σέ πόλεις καί χω-

ριά, πού εἶχαν παπάδες πού μπο-

ροῦσαν νά διαβάζουν, ψάλτες πού 

γνώριζαν τούς ψαλμούς καί γραμ-

ματικούς πού κρατοῦσαν τά ἀρχεῖα 

τῆς κοινότητας. Αὐτό δείχνει καί ἡ 

ἐκτεταμένη κυκλοφορία σέ μεγάλο 

ἀριθμό ἀντιτύπων ἐκκλησιαστικῶν 

βιβλίων, ὅπως ἡ Παιδαγωγία, ἡ 

Οκτώηχος καί τό Ψαλτήρι τά ὁποία 

χρησίμευαν ὡς σχολικά βοηθήματα. 

Οἱ περισσότεροι ἤξεραν, ὅπως ἦταν 

ἑπόμενο, ἔστω καί στοιχειωδῶς νά 

διαβάζουν καί νά γράφουν. Ποῦ ἔμα-

θαν λοιπόν αὐτά τά λιγοστά ὀρνι-

θοσκαλίσματα; 

βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀπ’ τά κόκκαλα 
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Ἡ ἰδέα τοῦ κρυφοῦ σχολειοῦ, σ’ 

ὅποιο εὖρος καί μορφή κι ἄν ἐκφρα-

ζόταν αὐτή, δέν μπορεῖ νά τήν γέν-

νησε ἡ ἑλληνοχριστιανική «ἰδεολο-

γία» καί ἡ ἀνάγκη ὕπαρξης ἐθνικῶν 

μύθων ὡς στοιχεῖα συγκρότησης 

ταυτότητας. Ἡ ἰδέα αὐτή, πέρα 

ἀπό τίς πολλαπλές κραυγαλέες ἱστο-

ρικές μαρτυρίες, ὑπῆρξε μία ἱστορι-

κή πραγματικότητα, πού γεννήθηκε 

μέσα ἀπό τόν ἄγριο καί συνεχῆ διωγ-

μό πού ὑφίστατο ἡ παιδεία τῶν 

Ἑλλήνων καθ΄ ὅλη τή διάρκεια τῆς 

Τουρκοκρατίας. Ἀποτελεῖ μία ἀλή-

θεια πού εἶναι καλά φωλιασμένη 

στήν καρδιά καί στή μνήμη τοῦ 

ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἑνός λαοῦ πού 

μεγάλωσε ἄλλωστε μέ τό ποίημα τοῦ 

Πολέμη «Κρυφό σχολειό» (1899) καί 

οἱ στίχοι του μοιάζουν συνυφασμέ-

νοι μέ τήν ἐθνική μας ταυτότητα: 

 

«Ἀπ’ ἔξω μαυροφόρ’ ἀπελπισιά /  
πικρῆς σκλαβιᾶς χειροπιαστό σκοτάδι /  
καί μέσα στή θολόκτιστη ἐκκλησιά /  
στήν ἐκκλησιά, πού παίρνει  
κάθε βράδυ τήν ὄψη τοῦ σχολείου /  
τό φοβισμένο φῶς τοῦ καντηλιοῦ 
τρεμάμενο τά ὄνειρα τά ἀναδεύει / 
καί γύρω τά σκλαβόπουλα μαζεύει…».
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Προσοχή στό σκάνδαλο 
 

Σχόλια στόν Ἀπόστολο τῆς Κυριακῆς τῶν Ἀπόκρεω 
 

† Ἀρχιμ. Γρηγορίου Μουσουρούλη 
 

(Α´ Κορ. η´, 8 - θ´ , 2)

«8 Βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν 
περισσεύωμεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα. 9 Βλέπετε δὲ μή-
πως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν. 10 
Ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε, τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, 
οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ 
εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; 11 Καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ 
σῇ γνώσει, δι’ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. 12 Οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς 
τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς 
Χριστὸν ἁμαρτάνετε. 13 Διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελ-
φόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου 
σκανδαλίσω.  1 Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; Οὐχὶ  Ἰησοῦν 
Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἑώρακα; Οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν 
Κυρίῳ; 2 Εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ 
σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ». 

* * * 

Ἡ  τρίτη Κυριακή τοῦ Τριωδίου μᾶς ὑπενθυμίζει τήν ἡμέρα τῆς 
Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου καί τῆς καθολικῆς Κρίσε-
ως. Τή φοβερή ἐκείνη ἡμέρα ὁ Δίκαιος Κριτής θά ἀποδώσει 

στόν καθένα κατά τά ἔργα του, ὅπως δέ μᾶς λέγει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος κρι-
τήριο τοῦ καθενός μας θά εἶναι ἡ ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον 
μας. Αὐτό μᾶς τονίζει τό ἀψευδές στόμα τοῦ Λυτρωτοῦ μας μέ τήν εὐαγ-
γελική περικοπή πού διαβάζεται τήν ἡμέρα αὐτή στούς ναούς μας. 
Στό «ἴδιο μῆκος κύματος» κινεῖται καί τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα 
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τῆς ἡμέρας, πού εἶναι παρμένο 
ἀπό τήν Α΄ πρός Κορινθίους ἐπι-
στολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Σ᾽ 
αὐτήν, ὁ θεῖος Ἀπόστολος τονίζει 
μέ ἕνα ἰδιαίτερο τρόπο αὐτή τή 
θυσιαστική ἀγάπη πρός τούς 
ἀδελφούς μας, γιά τήν ὁποία μί-
λησε καί ὁ Κύριος στό εὐαγγελι-
κό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Παίρ-
νοντας ἀφορμή ἀπό ἕνα περι-
στατικό πού συνέβη στήν Ἐκκλη-
σία τῆς Κορίνθου, μιλάει μέ τρό-
πο πειστικό γιά τό σκάνδαλο πού 
μπορεῖ νά δημιουργηθεῖ ἀπό τήν 
ἀπρόσεκτη συμπεριφορά τῶν 
πιστῶν. Τί σημαίνει τό σκάνδαλο;  
Σκάνδαλο εἶναι τό πρόσκομμα, τό 
ἐμπόδιο  πού βάζει κάποιος στόν 
δρόμο τοῦ συνανθρώπου του γιά 
νά τόν παγιδεύσει, νά τόν κάμει 
νά σκοντάψει καί νά πέσει. Δη-
λώνει δηλαδή μιά ἐνέργεια, πού 
κάθε ἄλλο παρά ἀπό ἀγάπη καί 
σεβασμό στό πρόσωπο τοῦ ἀδελ-
φοῦ μας, ἐμπνέεται.   

* * * 
Ὅπως εἶναι γνωστό, στήν 

ἀρχαιότητα ὁ μόνος λαός πού 
πίστευε στόν ἕνα ἀληθινό Θεό 
ἦταν ὁ Ἰουδαϊκός, ὅλοι οἱ ἄλλοι 
ἦσαν εἰδωλολάτρες. Πίστευαν σέ 
θεούς ψεύτικους καί ἀνύπαρ-
κτους, στούς ὁποίους μάλιστα 

πρόσφεραν θυσίες ζώων γιά νά 
τούς ἐξευμενίσουν, νά ζητήσουν 
τή βοήθεια καί προστασία τους.  
Τά κρέατα ἐκεῖνα τῶν ζώων, πού 
θυσιάζονταν σ᾽ αὐτούς τούς  ψεύ-
τικους θεούς, ὀνομάζονταν εἰδω-
λόθυτα, καί οἱ εἰδωλολάτρες μετά 
τή θυσία τά ἔτρωγαν ὡς κρέατα 
ἱερά, κρέατα πού ἦταν ἁγιασμένα. 
Ὅταν ὅμως οἱ ἅγιοι τοῦ Χριστοῦ 
Ἀπόστολοι σκορπίστηκαν σ᾽ ὅλη 
τήν οἰκουμένη, ἐκτελώντας τήν 
ἐντολή τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου, 
νά καλέσουν σέ μετάνοια ὅλα τά 
ἔθνη, πολλοί εἰδωλολάτρες πί-
στευαν στό κήρυγμα τῶν Ἀπο-
στόλων καί γίνονταν χριστιανοί. 
Γι᾽ αὐτούς τούς ἀνθρώπους τά 
πράγματα μέσα σέ λίγο χρονικό 
διάστημα ἄλλαζαν ριζικά. Ἕνας 
κόσμος -ὁ εἰδωλολατρικός- γκρε-



μιζόταν μέσα τους καί ἕνας κό-
σμος νέος - ὁ χριστιανικός - γεν-
νιόταν. Αὐτό σήμαινε ριζική ἀλλα-
γή στόν τρόπο ζωῆς καί συμπερι-
φορᾶς. Τώρα πλέον τά εἰδωλό-
θυτα κρέατα δέν εἶχαν καμμιά ση-
μασία γι᾽ αὐτούς. Πηγαίνοντας 
στό κρεοπωλεῖο ὁ χριστιανός, 
πρώην εἰδωλολάτρης, νά ἀγορά-
σει κρέας γιά τό σπίτι του, δέν ἐξέ-
ταζε ἄν τό κρέας ἦταν ἀπό ἐκεῖνα 
πού εἶχαν προσφερθεῖ θυσία, για-
τί τά ἔβλεπε, εἴπαμε,  ὅπως ὅλα τά 
ἄλλα κρέατα, καθ᾽ ὅτι οἱ θεοί 
στούς ὁποίους εἶχαν προσφερθεῖ 
ἦταν ἀνύπαρκτοι. Νά ὅμως πού 
ὑπῆρχαν καί χριστιανοί οἱ ὁποῖοι 
ἄφησαν μέν τή λατρεία τῶν εἰδώ-
λων καί πίστεψαν στόν Χριστό, 
βαπτίστηκαν, μυρώθηκαν ζοῦσαν 
ζωή χριστιανική, ἀλλά ἡ συνεί-
δησή τους ἦταν ἀσθενική, δέν 
ἦταν φωτισμένη πέρα γιά πέρα 
ὅπως ἄλλων συμπατριωτῶν τους. 
Αὐτοί λοιπόν μέ τήν ἀσθενική 
καί ἀνεπαρκῶς φωτισμένη συ-
νείδηση συνέχιζαν νά θεωροῦν τά 
εἰδωλόθυτα κρέατα ὡς ἱερά. 
Ὅταν λοιπόν ἔβλεπαν τούς 
ἄλλους χριστιανούς νά τρῶνε τά 
κρέατα αὐτά ὅπως ὅλα τά ἄλλα 
κρέατα σκανδαλίζονταν καί ἀνα-
στατώνονταν οἱ ψυχές τους, κά-
ποιοι μάλιστα ἔτρωγαν ἀπό τά 
εἰδωλόθυτα  μέ τήν ἰδέα ὅτι ἦταν 

ἁγιασμένα καί τούς μετέδιδαν 
κάποια χάρη.  Μιά τέτοια κατά-
σταση δέν μποροῦσε νά ἀφήσει 
ἀδιάφορο τόν πνευματικό πατέ-
ρα τῶν Κορινθίων, τόν μέγαν 
Παῦλο ὁ ὁποῖος, ὅπως ἦταν φυ-
σικό καί παιδαγωγικῶς ὀρθό, 
ἀπευθύνεται στούς χριστιανούς 
του, πού εἶχαν ἀληθή γνώση πάνω 
στό συγκεκριμένο θέμα καί τούς 
ἐλέγχει μέ πολλή ἀγάπη. 

«Ἀδελφοί, τούς λέγει, βρῶμα 
ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ». Τό 
φαγητό δέν μᾶς κάνει καλύτε-
ρους. Δέν μᾶς παρουσιάζει εὐάρε-
στους στόν Θεό. «Οὔτε γάρ ἐάν 
φάγωμεν περισσεύομεν, οὔτε ἐάν 
μή φάγωμεν ὑστερούμεθα». Οὔτε 
ἐάν φᾶμε προκόπτουμε καί προ-
οδεύουμε στήν ἀρετή, οὔτε ἐάν μή 
φᾶμε ὑστεροῦμε καί μένουμε πίσω 
σ᾽αὐτήν. Μπορεῖ νά τρῶμε εἰδω-
λόθυτα καί μέ τόν τρόπο αὐτό νά 
δείχνουμε πώς δέν εἴμαστε στε-
νοκέφαλοι, «κολλημένοι», ὅπως 
λένε σήμερα. Ὅμως τί κερδίζουμε 
μέ αὐτό; Ἐπειδή τρῶμε ἀπό ὅλα 
χωρίς φραγμούς, σημαίνει πώς γί-
ναμε καί καλύτεροι χριστιανοί; 
Κάθε ἄλλο. Γι᾽αὐτό «βλέπετε», 
προσέχετε μήπως τό δικαίωμα 
αὐτό, ἡ ἐλευθερία πού ἔχετε νά 
τρῶτε ἀπό ὅλα, ἀκόμη καί τά 
εἰδωλόθυτα, γίνει αἰτία νά ἁμαρ-
τήσουν οἱ ἀδελφοί σας πού εἶναι 

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
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ἀδύνατοι στήν πίστη. Διότι, ὅταν 
ἔνας ἀπό αὐτούς, πού δέν ἔχει 
γνώση, δεῖ ἐσένα, πού ἔχεις γνώ-
ση, κατέχεις, γνωρίζεις καλά τίς 
ἀλήθειες τῆς πίστεως, νά κάθεσαι 
καί νά τρῶς τά εἰδωλόθυτα, τά 
ὁποῖα αὐτός θεωρεῖ ἀπαγορευ-
μένα, δέν θά παρασυρθεῖ ἀπό 
σένα, καί δέν θά ἀρχίσει καί 
αὐτός νά τρώγει μέ τήν πίστη ὅτι 
τά κρέατα αὐτά εἶναι ἁγιασμένα 
καί ἱερά; Καί τότε ἐσύ μέν θά πα-
ραμένεις πιστός χριστιανός, 
ἐκεῖνος ὅμως ἐπανέρχεται στήν 
εἰδωλολατρία καί χάνεται. 
Γι᾽ αὐτό λοιπόν, ἐάν αὐτό πού 

τρώγω ἐγώ γίνεται  αἰτία σκαν-
δάλου καί ἁμαρτίας στόν ἀδελφό 
μου, δέν θά φάγω ποτέ ὁποιοδή-
ποτε εἶδος κρεάτων, γιά νά μή 
σκανδαλίσω τόν ἀδελφό μου. Ἄν 
πρόκειται νά προξενήσω ζημία 
καί βλάβη πνευματική στόν ἀδελ-
φό μου, ὄχι μόνο δέν θά φάγω κρέ-
ας, ἀλλά οὔτε καί στό στόμα μου 
θά τό βάλω ποτέ.  Ὁ ἀδελφός μου 
εἶναι σάν τόν ἑαυτό μου. Εἴμαστε 
μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ 
καί ἑπομένως εἴμαστε ἕνα πράγμα. 
Ὅπως ὅταν πονᾶ ἕνα μέλος τοῦ 
σώματός μου, πονᾶ ὅλο τό σῶμα 
μου, ἔτσι καί ὅταν ὑποφέρει πνευ-
ματικά ἕνας ἀδελφός μου πονῶ κι 
ἐγώ μαζί του. Ὁ πόνος του εἶναι 

καί δικός μου πόνος. Πῶς νά τόν 
κάνω λοιπόν νά πονέσει, νά κιν-
δυνεύσει νά πέσει στήν ἁμαρτία 
ἀπό τήν ἄσκηση ἔστω καί ἑνός νο-
μίμου δικαιώματός μου;  Γιά τό 
φαγητό, γιά τή δική μου ψυχα-
γωγία νά ζημιωθεῖ ὁ ἀδελφός μου; 
Ποτέ. Τά θυσιάζω ὅλα ἀρκεῖ νά 
κερδήσω τόν ἀδελφό μου. 

* * * 
Ὁ χριστιανός εἶναι ὁ κατ᾽ ἐξο-

χήν ἐλεύθερος ἄνθρωπος. Ἐλεύ-
θερος ἀπό προλήψεις, δεισιδαι-
μονίες καί παρανοήσεις. Ὡς ἐλεύ-
θεροι ἄνθρωποι οἱ πιστοί  ἔχουν 
δικαίωμα ὅλα νά τά ἀπολαύσουν. 
«Πάντων ἀπόλαυσον, λέγει ὁ ἱερός 
Χρυσόστομος, ἁμαρτίας ἀπόστη-
θι». Ὅλα ἔχουν δικαίωμα νά τά 
ἀπολαύσουν, ὅσα δέν ὁδηγοῦν 
στήν ἁμαρτία, ὑπό ἕνα ἀκόμη 
ὅρο: νά μή σκανδαλίζουν.  Χρι-
στιανός, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες 
σημαίνει αὐταπάρνηση, θυσία. Ὁ 
πιστός δέν ἐμπνέει μέ τή χρήση 
ἀλλά μέ τή θυσία τῶν δικαιωμά-
των του. Δέν σώζει μέ τό κακό 
ἀλλά μέ τό καλό παράδειγμά του. 
Μπροστά στήν ἀνάγκη τῶν 
ἀδελφῶν τά δικαιώματα τοῦ πι-
στοῦ μετατρέπονται σέ καθήκον-
τα. Ὁ θεῖος Παῦλος μᾶς δίνει τό 
παράδειγμα.



ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 

ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 
 

Πρωτ. Κωνσταντίνου Λ. Κωνσταντίνου 
Θεολόγου 

 
(Λουκ. α΄, 24-38) 

 

«24 Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ 
αὐτοῦ· καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, 25 λέγουσα ὅτι οὕτω 
μοι πεποίηκεν ὁ Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τό ὄνειδός 
μου ἐν ἀνθρώποις. 26 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγε-
λος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα Να-
ζαρὲτ, 27 πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρὶ, ᾧ ὄνομα 
Ἰωσὴφ, ἐξ οἴκου Δαυῒδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 28 
Καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε· Χαῖρε, κεχαρι-
τωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν. 29 Ἡ 
δὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο ποταπὸς 
εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. 30 Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ· Μὴ φοβοῦ, 
Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ. 31 Καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ 
ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 32 
Οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ 
Κύριος ὁ Θεὸς τὸν θρόνον Δαυῒδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 33 καὶ βα-
σιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας 
αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος. 34 Εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον· 
Πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; 35 Καὶ ἀποκριθεὶς 
ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ καὶ δύνα-
μις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον 
κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ. 36 Καὶ ἰδοὺ Ἐλισάβετ ἡ συγγενὴς σου καὶ 
αὐτὴ συνειληφυῖα υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν 
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Διαβάζοντας κανεὶς τὸ 
Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα 
τῆς ἡμέρας τοῦ Εὐαγγελι-

σμοῦ καταλαβαίνει πὼς ὁ Εὐαγ-
γελιστὴς Λουκᾶς καταγράφει τὰ 
περιστατικὰ ὅπως τοῦ τὰ διηγή-
θηκε ἄτομο ποὺ ἦταν παρὸν καὶ 
τὰ ἔζησε. Οἱ λεπτομέρειες τῶν γε-
γονότων ὅπως παρουσιάζονται,  
ἡ ἀκρίβεια τῶν χρονικῶν ὁρίων, 
ἡ αὐτούσια μεταφορὰ τῶν συζη-
τήσεων  καὶ διαλόγων φανερώ-
νουν πὼς αὐτὰ ἦταν γεγονότα 
ἀνεπανάληπτα στὴ ζωὴ αὐτοῦ 
ποὺ τὰ ἀφηγεῖται. Χαράχτηκαν 
στὴ μνήμη, στὴν καρδιὰ καὶ δὲν 
μποροῦν νὰ ξεχαστοῦν, ὅσα χρό-
νια κι ἂν περάσουν. 

 Ὁ διάλογος γίνεται ἀνάμεσα 
στὸν «ἀρχάγγελο Γαβριὴλ» ποὺ 
ἀπεστάλη ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὴν 
«παρθένο» Μαριάμ. Ἡ ἴδια ἡ 
Θεοτόκος Μαρία εἶναι ποὺ ἀφη-
γεῖται στόν Εὐαγγελιστὴ  Λουκᾶ 
τὰ ὅσα συγκλονιστικὰ  ἔζησε στὴ 
μικρὴ πόλη Ναζαρέτ. Δικαιωμα-
τικὰ ὁ  Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς 
παραλαμβάνει τὸν τίτλο τοῦ ζω-
γράφου τῆς Θεοτόκου ἀφοῦ μὲ τὴ 
γραφίδα του καταγράφει ὅλες 

αὐτὲς τίς θεῖες ἐνέργειες ποὺ 
ἄλλαξαν ὄχι μόνο τὴ ζωὴ τῆς 
ἁγνῆς Παρθένου, ἀλλὰ ἔγιναν 
τὸ κεφάλαιο καὶ ἡ ἀπαρχὴ τῆς 
σωτηρίας γιὰ  κάθε πιστὸ  ποὺ δέ-
χεται τὸ Εὐαγγέλιο ὡς ἀλήθεια 
στὴ ζωή του. 
Τὸ ἱερὸ κείμενο μᾶς λέει πὼς 

στὸ ἄκουσμα τοῦ χαιρετισμοῦ 
ἀπὸ τὸν Ἄγγελο ἡ Παρθένος «διε-
λογίζετο», σκεφτόταν δηλαδή, 
ποιὸς ὁ λόγος γι’ αὐτὴ τὴν ὑπερ-
κόσμια τιμή. Ἡ ἀνακοίνωση πὼς 
βρῆκε χάρη ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ 
πὼς θὰ γεννήσει «υἱὸν» τὴν ξε-
νίζει ἀκόμη περισσότερο. Ἀνθρω-
πίνως ἀπορεῖ καὶ προβληματίζε-
ται γιὰ τὸν τρόπο τῆς σύλληψης, 
ἀφοῦ βέβαιη γιὰ τὸν ἑαυτὸ της 
ὁμολογεῖ πὼς «ἄνδρα οὐ γινώ-
σκω,» δὲν ἔχει σχέση μὲ κανένα  
ἄντρα, δὲν εἶναι παντρεμένη. Ὁ 
Ἄγγελος τῆς ξεκαθαρίζει πὼς 
αὐτὸ θὰ εἶναι μία ἔκτακτη ἐνέρ-
γεια τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ. «Πνεῦμα 
Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύ-
ναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι»· 
ὅλα θὰ γίνουν μὲ τὴ δύναμη καὶ 
ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 
Ἀκόμη τῆς λέει πὼς τὸ παιδὶ θὰ 

αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ· 37 ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ 
πᾶν ῥῆμα. 38 Εἶπεν δὲ Μαριάμ· Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό 
μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτῆς ὁ ἄγγελος». 

* * *



ὀνομαστεῖ «Υἱὸς τοῦ Θεοῦ» ἀφοῦ 
θὰ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ποὺ θὰ 
σκηνώσει στὴ μήτρα της, θὰ πλά-
σει γιὰ τὸν ἑαυτό Του σῶμα, τὸν 
νέο Ἀδάμ, τὸν Χριστό, καὶ θὰ γεν-
νηθεῖ Θεάνθρωπος, τέλειος Θεὸς 
καὶ τέλειος ἄνθρωπος. 
Ὁ διάλογος τελειώνει μὲ τὸν 

καταληκτικὸ λόγο τῆς Παρθένου 
«ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτο 
μοὶ κατὰ τὸ ρῆμά σου». Δηλώνει 
ἀπόλυτη, δουλική ὑπακοὴ στὸ 
κάλεσμα τοῦ Θεοῦ καὶ δίνει τὴ 
συγκατάθεσή της νὰ πραγματο-
ποιηθοῦν ὅσα ὁ Ἄγγελος προεῖπε. 
Ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμὴ γίνεται ἡ γέ-
φυρα μὲ τὴν ὁποία  κατέβηκε στὴ 
γῆ ὁ Θεός. Τὸ ταπεινό της φρό-
νημα «ἀναπαύει» καὶ ἑλκύει τὸν 
Θεό. Εἶναι αὐτὴ ποὺ προετοίμα-
ζαν πνευματικὰ οἱ γενεὲς  τῶν Δι-
καίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. 
Ἡ ἀνθρωπότητα προσφέρει στὸν 
Θεὸ τὴν ταπεινὴ Παρθένο τῆς 
Ναζαρὲτ αὐτὴν ποὺ θὰ  ἀξιωθεῖ 
νὰ γίνει μητέρα τοῦ Θεοῦ. Γι’ 
αὐτὸ στὴν Ἀκολουθία τῶν χαι-
ρετισμῶν της ψάλλουμε «Χαῖρε, 
κλῖμαξ ἐπουράνιε, δι’ ἧς κατέβη 
ὁ Θεός». Γίνεται ταυτόχρονα ἡ 
μοναδικὴ ὁδὸς ποὺ ὁδηγεῖ τὸν 
ἄνθρωπο στὸν Οὐρανὸ «χαῖρε, 
γέφυρα μετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς 
πρὸς Οὐρανόν». Εἶναι ἡ σκάλα μὲ 
τὴν ὁποία κατέβηκε ὁ Θεὸς στὴ 
γῆ ἀλλὰ καὶ ἐκείνη ποὺ γεφύρω-
σε τὸ χάσμα καὶ μπορεῖ ὁ ἄνθρω-

πος νὰ συναντήσει ξανὰ τὸν Θεό. 
Εἶναι ἡ μάνα μας ἡ Παναγιὰ ποὺ 
μᾶς φανερώνει τὸν Υἱὸ καὶ Θεό 
της. 
Ἡ συγκατάθεσή της αὐτὴ εἶναι 

ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμὴ συμπόρευ-
ση καὶ συνεργασία σὲ ὅλο τὸ 
σωτηριολογικὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ. 
Προχωρεῖ μαζὶ μὲ τὸν Υἱὸ καὶ Θεό 
της σὲ μία πολὺ δύσκολη πο-
ρεία. Βιώνει μόλις ἔγινε ἐμφανὴς 
ἡ ἐγκυμοσύνη της, τὴν ἀμφισβή-
τηση καὶ τὶς ὑποψίες τοῦ προ-
στάτη της Ἰωσήφ, ποὺ ἀμφιβάλ-
λει γιὰ τὴν τιμὴ καὶ ὑπόληψή της, 
μέχρι ὁ Θεὸς νὰ πληροφορήσει 
καὶ ἐκεῖνον πὼς «τὸ ἐν αὐτῇ γεν-
νηθὲν ἐκ Πνεύματος ἐστιν  Ἁγί-
ου». Μετὰ τὴν περιπετειώδη νύ-
χτα τῆς γέννησης στὴ φάτνη τῶν 
ζώων, κυνηγημένη φεύγει στὴν 
Αἴγυπτο γιὰ νὰ γλυτώσει τὸ παι-
δί της ἀπὸ τὴν ὀργὴ τοῦ παρά-
φρονα Ἡρώδη. Ἀργότερα σὲ ὅλη 
τὴν περίοδο ποὺ ὁ Υἱός της πε-
ριοδεύει διδάσκων καὶ θερα-
πεύων τὸν λαό, ἐκείνη τὸν ἀκο-
λουθεῖ, χωρὶς νὰ ἔχει  κάποια τι-
μητική θέση πλάι του. Γίνεται  
πρώτη ἀπὸ τὴν ὁμάδα τῶν γυ-
ναικῶν ποὺ διακονοῦν ἐκεῖνον 
καὶ τοὺς μαθητές του. Ἀποκο-
ρύφωμα αὐτῆς τῆς πορείας ἦταν 
ὅταν εἶδε πάνω στὸν σταυρὸ τὸ 
παιδί της νὰ πεθαίνει σὰν ὁ τε-
λευταῖος κακοῦργος. Ἐκείνη τὴ 
στιγμή, πραγματικὴ ρομφαῖα ὁ 
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πόνος πέρασε τὴν καρδιά της, 
ἔτσι ἀκριβῶς ὅπως  ὁ δίκαιος Συ-
μεὼν  τῆς προφήτευσε κατὰ τὴ 
στιγμὴ τῆς Ὑπαπαντῆς. Ἀλλὰ 
καὶ μετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυ-
ρίου ἡ Θεοτόκος γίνεται τὸ ση-
μεῖο ἀναφορᾶς γιὰ τοὺς Ἀπο-
στόλους, τοὺς μαθητὲς τοῦ Υἱοῦ 
της, καὶ ὅλα  τὰ ἄλλα μέλη τῆς 
πρώτης Ἐκκλησιᾶς. Μὲ τὴν Ἀγά-
πη της παρηγορεῖ καὶ στηρίζει. 
Μὲ τὸ ταπεινό της φρόνημα, τὴν 
προσευχητική της παρουσία, 
χωρὶς νὰ ἐκφέρει κανένα λόγο δι-
δάσκει, καὶ ὑπενθυμίζει πρα-
κτικὰ τὸν λόγο τοῦ Υἱοῦ καὶ 
Θεοῦ της: «μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι 
πρᾶός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρ-
δίᾳ...». Ἔγινε ἔτσι ἡ μητέρα ὅλων 
μας, ποὺ ἀνὰ πάσα στιγμὴ τῆς 
φωνάζουμε «Παναγία μου» καὶ 
ἐκείνη τρέχει νὰ φροντίσει ὅλα τὰ 
παιδιὰ της ἀκόμη καὶ τὰ ἄτακτα, 
τὰ ριγμένα στὸν βοῦρκο τῆς 
ἁμαρτίας. 
Ἐκεῖνο ποὺ πραγματικὰ χα-

ροποιεῖ τὴν Παναγία εἶναι ὅταν 
βλέπει τοὺς χριστιανοὺς νὰ ζοῦν 
μὲ  μετάνοια γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους  
καὶ νὰ ἔχουν ταπεινὸ ἦθος καὶ 
φρόνημα. 
Ταπεινὸ φρόνημα σημαίνει νὰ 

ἀποδεχόμαστε πρῶτα, πὼς ὅλες 
οἱ ἀρετὲς μας εἶναι δῶρο, εὐλογία 
τοῦ Θεοῦ. Νὰ ζοῦμε καθημερινὰ 
«ὅτι πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν 
δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι κα-

ταβαῖνον ἐκ σοῦ τοῦ Πατρὸς 
τῶν φώτων». Νὰ ἔχουμε τὴ βε-
βαιότητα πὼς ὁ Θεὸς μὲ πα-
τρικὴ φροντίδα μερίμνησε γιὰ 
τὸν ἐρχομό μας σ’ αὐτὸ τὸν κό-
σμο καὶ ὅλες τὶς μέρες τῆς ζωῆς 
μας θὰ μεριμνᾶ  γιὰ κάθε ἀνάγ-
κη μας. Ἀπὸ μόνοι μας δὲ μπο-
ροῦμε νὰ καταφέρουμε οὐσια-
στικὰ τίποτε, μὴν ἔχουμε τὴν 
ψευδαίσθηση πὼς ἐπιτύχαμε 
ἐμεῖς στὴ ζωή μας. Ὅλα, ἱκανό-
τητες, δεξιοτεχνίες, ἐξυπνάδα, 
ὀμορφιά, πνευματικὲς ἀρετές, 
μόρφωση καὶ πλοῦτος εἶναι δῶρα 
τῆς παναγάπης τοῦ Θεοῦ Πατέ-
ρα μας. Δεύτερη ἔνδειξη ταπεινοῦ  
ἀνθρώπου, εἶναι ἡ ἀποδοχὴ τοῦ 
συνανθρώπου του ἔτσι ὅπως 
εἶναι. Χωρὶς τὴν ἀπαίτηση νὰ  τὸν 
ἀλλάξει, νὰ διορθωθεῖ, νὰ σβήσει 
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ἀπὸ πάνω του ὅτι δὲν τοῦ ἀρέσει. 
Ἡ ταπείνωση συνυπάρχει μὲ τὴν 
ἀνοχή.  Ὁ ταπεινὸς ἀνοίγεται 
πρὸς τοὺς ἄλλους χωρὶς νὰ πιέζει 
τὴν ἐλευθερία τους. Αὐτὲς οἱ ἔννοι-
ες καὶ οἱ πράξεις, στὶς μέρες μας, 
ἔχουν ξεχαστεῖ. Μαθαίναμε πα-
λαιοτέρα πὼς τὰ δικαιώματά μας 
σταματοῦν ἐκεῖ ποὺ ἀρχίζουν τὰ 
δικαιώματα τοῦ συνανθρώπου 
μας. Σήμερα οἱ ἔννοιες, συνάν-
θρωπος καὶ δικαιώματα ἔχουν 
παρεξηγηθεῖ.  Κανένας δὲν ἀντι-
λαμβάνεται πὼς ἔχουν ἄμεση ἀνα-
φορὰ μὲ τὴν προσωπική μας ἐλευ-
θερία. Ὁ συνάνθρωπος, ἂν ἦταν 
δυνατόν, θὰ θέλαμε νὰ κατοικεῖ 
κάπου μακριὰ καὶ νὰ παρουσιά-
ζεται μόνο ὅταν καὶ ὅσο μᾶς ἐξυ-
πηρετεῖ. Ὁ καθένας πολεμᾶ γιὰ τὰ 
δικαιώματά του. Οἱ λέξεις: ὑπο-
χρεώσεις, εὐθύνες, μοιάζουν νὰ 
ἔρχονται ἀπὸ ἄλλη γλῶσσα καὶ ὄχι 
τὴν Ἑλληνική. Εὔκολα οἱ ἄνθρω-
ποι στοχοποιοῦνται, ἀπομονώ-
νονται γιὰ μικροὺς καὶ ἀσήμαν-
τους λόγους. Τραγικὸ φαινόμενο 
τῶν ἡμερῶν μας, τῆς μετὰ «covid» 
ἐποχῆς, εἶναι τὸ γνωστὸ «μπού-
λινγκ», ὁ ψυχολογικός πόλεμος 
ποὺ δέχονται ἀπὸ τοὺς γύρω τους 
ἄνθρωποι πού ταλαιπωρήθηκαν 
ἀπὸ τὴν  ἀσθένεια. Μετὰ τὴν ἀπο-
θεραπεία τους, δύσκολα γίνον-
ται ἀποδεκτοὶ ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ 
σύνολο. Πλησιάζουν τοὺς ἄλλους 
καὶ ἐκεῖνοι φοβισμένοι ἀπομα-

κρύνονται. Μοιάζουν νὰ εἶναι οἱ 
ἄμεσα  ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἐμφά-
νιση τῆς ἀσθένειας καὶ ἡ αἰτία τῆς 
καταστροφῆς. Ὁ φόβος κυριάρ-
χησε στὶς σχέσεις μας καὶ ὁ κίν-
δυνος μὴν πάθουμε κανένα κακὸ 
πάγωσε τὶς καρδιές μας. 
Ταπεινοὶ πνευματικοὶ ἄνθρωποι 

ἦταν οἱ ἥρωες τῆς ἐθνικῆς παλιγ-
γενεσίας  αὐτοὶ  ποὺ τιμοῦμε κάθε 
25η Μαρτίου καὶ ποὺ φέτος συμ-
πληρώνονται διακόσια χρόνια 
ἀπὸ τὸν Ἀγώνα καὶ τὴ θυσία τους. 
Οἱ ἥρωες τοῦ 1821, πού οἱ φωτο-
γραφίες καὶ τὰ ἀγάλματά τους κο-
σμοῦσαν κάποτε τὶς πλατεῖες  μας. 
Πού τοὺς θαυμάζαμε, ἀλλὰ ποτὲ 
δὲ μάθαμε πὼς γιὰ νὰ γίνει κά-
ποιος ἥρωας πρέπει πρῶτα νὰ 
ἔχει ξεπεράσει τὸ ἐγώ του. Νὰ μὴν 
φαντάζεται πώς ὁ κόσμος περι-
στρέφεται γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτό 
του καὶ τὰ ἀνδραγαθήματά του. 
Φωτεινὸ παράδειγμα ἐκείνης τῆς 
ἐποχῆς ὁ ἡρωικὸς Μακρυγιάννης 
ποὺ σὲ μεγάλη ἠλικία ἔμαθε νὰ 
γράφει ἁπλὰ καὶ μόνο γιὰ ν’ ἀφή-
σει στὶς ἑπόμενες γενιὲς τὰ βιώ-
ματά του ἀπὸ τὸν Ἀγώνα καὶ νὰ 
τὶς βοηθήσει. Γράφει: «Κι ἀφοῦ ὁ 
Θεὸς θέλησε νὰ κάμη νεκρανά-
στασιν εἰς τὴν πατρίδα μου, νὰ τὴν 
λευτερώση ἀπὸ τὴν τυραγνία τῶν 
Τούρκων, ἀξίωσε κ’ ἐμένα νὰ δου-
λέψω κατὰ δύναμη λιγώτερον ἀπὸ 
τὸν χερώτερον πατριώτη μου 
Ἕλληνα». Εἰλικρινὰ ταπεινὸς, βλέ-
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πει τὴν προσφορά του στὴν πα-
τρίδα, σὰν ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ καὶ 
τὸ χαρακτηρίζει σὰν τὸ ἐλάχιστο 
ποὺ μποροῦσε νὰ κάνει ὁ τελευ-
ταῖος Ἕλληνας πατριώτης. Εἶχε 
ἔμπρακτα ἐφαρμόσει τὸν λόγο 
τοῦ μεγάλου ἀσκητοῦ Ὁσίου Μα-
καρίου τοῦ Αἰγυπτίου: «Ὁ γὰρ τα-
πεινὸς οὐδέποτε πίπτει. Ποῦ γὰρ 
πεσεῖν ἔχει ὑποκάτω πάντων ὧν»; 
Ὁ ταπεινὸς ἄνθρωπος ποτὲ δὲν 
πέφτει ἀφοῦ ἔβαλε τὸν ἑαυτὸ 
κάτω ἀπὸ ὅλους. Σπουδαία εἶναι 
καὶ ἡ συμβουλὴ ποὺ μᾶς δίνει γιὰ 
τὸ μέλλον τὸ προσωπικό τοῦ κα-
θενὸς  καὶ τῆς πατρίδας. «Ἂν 
ἔχετε ἀρετὴ κι ὁμόνοια, θὰ εὐλο-
γήση ὁ Θεὸς τὰ ἔργα σας καὶ θὰ 
σᾶς φωτίση εἰς τὸ καλὸ καὶ θὰ σᾶς 
σώση, αὐτὸς ὁπού σᾶς ἔσωσε 
ἀπὸ τὴν τυραγνία τῶν Τούρκων». 
Θεωρεῖ ἀπαραίτητη προϋπόθεση 
γιὰ τὴν εὐημερία τῆς Ἑλλάδας, 
τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ὁμόνοια μεταξὺ 
τῶν Ἑλλήνων. Πιστεύει πὼς μόνο 
ἔτσι ὁ Θεὸς θὰ σώσει τὸν τόπο. 
Ἐπίκαιρα καὶ ἀναγκαία ὅσο ποτέ 
ἄλλοτε εἶναι τὰ λόγια του, ἀφοῦ 
ὁ ἐγωισμὸς μαστίζει τοὺς ὅπου γῆς 
νεοέλληνες. Φιλονικοῦν γιὰ τὸ 
πῶς θὰ ἁρπάξουν τὸν ἔπαινο τῆς 
προσφορᾶς  γιὰ προσωπικὸ ὄφε-
λος καὶ διαφήμιση. Γιὰ νὰ ξεπε-
ράσουμε αὐτὸ τὸ κοινωνικὸ πρό-
βλημα ὁ σοφὸς Μακρυγιάννης 
ἐκ πείρας μᾶς λέει: «Ὅταν ὅμως 

ἀγωνίζονται πολλοὶ νά φκειά-
νουν, τότε νὰ λένε “ἐμεῖς”. Εἴμα-
στε εἰς τὸ “ἐμεῖς” κι ὄχι εἰς τὸ 
“ἐγώ”. Καὶ εἰς τὸ ἐξῆς να μάθωμεν 
γνώση, ἂν θέλωμεν νὰ φκειάσω-
μεν χωριόν, νὰ ζήσωμεν ὅλοι 
μαζί». Σὲ θέματα πατρίδας, θυ-
σιῶν ἀγώνων καὶ προσφορᾶς τὸ 
ἐγὼ δὲν ἔχει καμιὰ θέση παρὰ 
μόνο τὸ ἐμεῖς. 
Μπορεῖ τὸ μέλλον τοῦ τόπου 

μας καὶ τὸ προσωπικό μας νὰ δια-
γράφεται ζοφερὸ καὶ δύσκολο. 
Κίνδυνοι νὰ παρουσιάζονται ἀπὸ 
παντοῦ. Ἀκόμη καὶ οἱ φαινομενι-
κοὶ «φίλοι» μας νὰ μᾶς γύρισαν 
τὴν πλάτη καὶ νὰ ἀπογοητευτή-
καμε. Δὲν πρέπει ποτὲ νὰ ξε-
χνοῦμε ποιοὶ εἴμαστε καὶ  ποιὰ 
εἶναι ἡ παράδοσή μας. Εἴμαστε 
Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, ποὺ ἡ 
Παναγία μητέρα μας σκεπάζει 
τοὺς «ταπεινοὺς τῇ καρδίᾳ». 
Εἴμαστε ἀπόγονοι ἡρῴων, ποὺ μὲ 
πίστη στὸν Θεὸ καὶ ταπεινὸ φρό-
νημα κατάφεραν τὸν προσωπικό 
τους Ἁγιασμὸ ἀλλὰ καὶ τή λύ-
τρωση τῆς πατρίδας τους. Φτάνει 
καὶ ἐμεῖς νὰ ζητήσουμε τὶς πρε-
σβεῖες τῆς Μάνας μας τῆς Πανα-
γιᾶς, νὰ μιμηθοῦμε τοὺς προγό-
νους μας φεύγοντας ἀπὸ τὸ ἐγὼ 
καὶ νὰ φτάσουμε στὸ ἐμεῖς. Σί-
γουρα τότε θὰ ἔχουμε μέλλον 
αἰώνιο σὲ προσωπικὸ καὶ ἐθνικὸ 
ἐπίπεδο.
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Tό Μυστήριο τῆς πληρότητας 

μας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, δη-

λαδή τῆς Ἐκκλησίας, πραγ-

ματοποιεῖται στό Μυστήριο τῆς 

Εὐχαριστιακῆς Σύναξης, δηλαδή 

τῆς Θείας Κοινωνίας. Στήν Εὐχα-

ριστιακή Σύναξη πραγματο-

ποιεῖται ἡ ἕνωσή μας μέ τόν Χρι-

στό, ἐκεῖ γινόμαστε ὄντως Ἐκκλη-

σία. Ἐκεῖνος ἡ κεφαλή καί ἐμεῖς 

τό εὐλογημένο Του Σῶμα. Ὁ ἴδιος 

μᾶς ἀπεκάλυψε ὅτι, «ὁ τρώγων 
μου τό σῶμα καί πίνων μου τό 
αἷμα ἐν ἐμοί μένει κἀγώ ἐν 
αὐτῷ...»1. Ὁ δέ Ἀπόστολος 

Παῦλος μᾶς μιλᾶ πολύ ξεκάθαρα 

γιά τό Μυστήριο αὐτό τῆς θεο-

κοινωνίας καί τῆς ἕνωσής μας μέ 

τόν Χριστό, ἀλλά καί μεταξύ μας 

στό πλαίσιο τῆς Εὐχαριστιακῆς 

Σύναξης: «Τό ποτήριον τῆς εὐλο-
γίας ὅ εὐλογοῦμεν (στήν Εὐχα-

ριστιακή Σύναξη ὡς Ἐκκλησία), 
οὐχί κοινωνία τοῦ αἵματος τοῦ 
Χριστοῦ ἐστι; τόν ἄρτον ὅν 
κλῶμεν, οὐχί κοινωνία τοῦ σώ-
ματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; ὅτι εἷς 
ἄρτος, ἕν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν· 
οἱ γάρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνός ἄρτου 
μετέχουμεν»2. Γιά νά σχολιάσει 

καί πάλιν ὁ ἱερός Χυσόστομος καί 

νά μᾶς εἰσάγει στό Μυστήριο τῆς 

πνευματικῆς μας ὁλοκλήρωσης, 

τόν ἁγιασμό: «...Τί γάρ ἐστιν ὁ 
ἄρτος (τόν ὁποῖον κοινωνοῦμε); 
Σῶμα Χριστοῦ· τί δέ γίνονται οἱ 
μεταλαμβάνοντες; Σῶμα Χρι-
στοῦ· οὐχί σώματα πολλά, ἀλλά 
σῶμα ἕν. Καθάπερ γάρ ὁ ἄρτος 
ἐκ πολλῶν συγκείμενος κόκκων 
ἥνωτε, ὡς μηδαμοῦ φαίνεσθαι 
τούς κόκκους, ἀλλ᾽ εἶναι μέν 
αὐτούς, ἄδηλον δέ αὐτῶν εἶναι 
τήν διαφοράν τῇ συναφείᾳ· οὕτω 
καί ἀλλήλοις καί τῷ Χριστῷ συ-

1 Ἰωάν. στ´, 54
2 Α΄ Κορ. ι´, 16-17

Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου

(συνέχεια ἀπό προηγούμενο τεῦχος)

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 



ναπτόμεθα»3. 

Στήν Εὐχαριστιακή Σύναξη 

φθάνουμε στή γνώση καί βίωση 

τοῦ «Μυστηρίου τοῦ θελήματος 
τοῦ Θεοῦ», δηλαδή τόν Ἁγιασμό 

μας. Στήν εὐχή πρό τῆς Θείας Κοι-

νωνίας ὁ Προεστώς (Ἐπίσκοπος ἤ 

ἐκ μέρους αὐτοῦ ὁ Ἱερέας) εὔχε-

ται: «Πρόσχες, Κύριε Ἰησοῦ Χρι-
στέ, ὁ Θεός ἡμῶν, ἐξ ἁγίου κα-
τοικητηρίου σου καί ἀπό θρόνου 
δόξης τῆς βασιλείας σου καί 
ἐλθέ (διά τῆς κοινωνίας τοῦ Σώ-
ματος καί Αἵματος Σου) εἰς τὸ 
ἁγιᾶσαι ἡμᾶς, ὁ ἄνω τῷ Πατρὶ 
συγκαθήμενος καί ὧδε ἡμῖν 
ἀοράτως συνών· καί καταξίωσον 
τῇ κραταιᾷ σου χειρί μεταδοῦναι 
ἡμῖν τοῦ ἀχράντου σώματός σου 
καί τοῦ τιμίου αἵματος, καί δι᾿ 
ἡμῶν παντί τῷ λαῷ»4. Συνεπῶς, 

ἡ συμμετοχή μας στή Θεία Εὐχα-

ριστία μᾶς ἑνώνει ταυτόχρονα μέ 

τόν Χριστό καί μεταξύ μας σ᾽ ἕνα 

Σῶμα καί μᾶς κάνει ὄντως Ἐκκλη-

σία. Κατ᾽ αὐτό τόν τρόπο ἡ 

Ἐκκλησία, διά τῆς Εὐχαριστιακῆς 

Συνάξεως, φανερώνεται ὡς τό 

Μυστήριο τοῦ Ἁγιασμοῦ μας 

(πνευματικῆς μας ὁλοκλήρωσης) 

«σύν πᾶσι τοῖς ἁγίοις»5. Ὁπότε 

Ἐκκλησία εἶναι ἡ Σύναξη, συνύ-

παρξη ὅλων τῶν Ἁγίων (Πιστῶν 

μελῶν τοῦ Σώματος τοῦ Χρι-

στοῦ), οἱ ὁποίοι μετέχουν στήν κοι-

νωνία τῆς θεωμένης σαρκός τοῦ 

Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί φθάνουν στήν 

θέα τῆς δόξας Του (τῆς χάριτος, 

τοῦ ἀκτίστου Φωτός Του). Γι᾽ 

αὐτό καί ἀμέσως μετά τή Θεία 

Κοινωνία, ὁμολογοῦμε, ὡς βίωμα 

πραγματικό, ὅτι «Εἴδομεν τό 
φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν 
Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὕρομεν πί-
στιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον Τριάδα 
προσκυνοῦντες· αὕτη γάρ ἡμᾶς 
ἔσωσεν» καί ὅτι πληρώθηκε ἡ 

καρδία μας «χαρᾶς καί εὐφρο-
σύνης»6. 

Ἡ ἑνότητα αὐτή μέ τόν Χριστό 

καί μεταξύ μας ἔχει αἰώνια προ-

οπτική καί δίδει τήν προσδοκία καί 

βεβαιότητα τῆς ἀνάστασης τῶν 

νεκρῶν καί τῆς αἰωνίου ζωῆς7. 

Στήν παροῦσα ζωή, ἡ ζωή μας μ᾽ 

ἕνα μυστικό-μυστηριακό τρόπο 

(βίωση τῆς θείας δόξας) κρύβεται 

μέσα στή ζωή τοῦ Χριστοῦ, ὁ 

3 Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὑπόθεσις τῆς πρός Κορινθίους πρώτης ἐπιστολῆς, 
Ὁμιλία ΚΔ´, PG 61, 203 καί ἑξῆς.
4 Θεία Λειτουργία Ἱεροῦ Χρυσοστόμου.
5 Ἐφεσ. γ´, 18.
6 Θεία Λειτουργία Ἱεροῦ Χρυσοστόμου.
7 Σύμβολο τῆς Πίστεως.
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βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀπ’ τά κόκκαλα 

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 

ὁποῖος πλέον εἶναι ἡ ζωή μας. 

Ὅταν Αὐτός, ἡ ζωή μας, φανερω-

θεῖ κατά τή Δευτέρα Παρουσία, 

τότε καί ἐμεῖς, ἔχοντας ὡς βασικό 

χαρακτηριστικό τό βίωμα τῆς δό-

ξας Του, θά φανερωθοῦμε «ἐν 
δόξῃ» μέσα στό Φῶς τῆς δικῆς Του 

δόξας, «σύν πᾶσι τοῖς ἁγίοις»8. 

Σκοπός, λοιπόν, τῆς ζωῆς μας 

μέσα στήν Ἐκκλησία καί ὡς 

Ἐκκλησία εἶναι ἡ μετοχή μας στή 

δόξα τοῦ Θεοῦ, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 

δηλαδή στόν Ἁγιασμό. Ἁγιασμός 

εἶναι, πέραν τῆς μετοχῆς μας στήν 

ἄκτιστη ἐνέργεια (δόξα) τοῦ Θεοῦ, 

καί τό ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς με-

τοχῆς, ἡ ἐνάρετη (ἁγία) ζωή.  

Πιό πάνω κάναμε ἀναφορά γιά 

τό «Μέγα Μυστήριο τῆς εὐσε-
βείας» καί τονίσαμε ὅτι αὐτό 

εἶναι στήν οὐσία του ἡ ἐνανθρώ-

πηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ 

Θεοῦ («ἐν σαρκί φανέρωση»). 

Ὅμως, αὐτή ἡ πραγματικότητα 

δέν εἶναι ἁπλῶς μία πεποίθηση ἤ 

ἁπλή θεωρητική γνώση καί ἀντί-

ληψη ἑνός δογματικοῦ θέματος. Ὁ 

ἐναθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ 

Θεοῦ εἶναι ἡ Ἀλήθεια, τό Φῶς καί 

ἡ Ζωή9. Ὁπότε καί γνωρίζεται ὡς 

βίωμα, ὡς ζωή. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Ἀπό-

στολος Παῦλος γράφει πρός τόν 

μαθητή του Τιμόθεο «γύμναζε 
σεαυτόν πρός εὐσέβειαν»10. Καί 

ἑρμηνεύει ὁ ἱερός Χρυσόστομος ὅτι 

αὐτό σημαίνει: «πρός πίστιν κα-
θαράν καί βίον ὀρθόν· τοῦτο γάρ 
ἐστιν εὐσέβεια»11. Ἡ πνευματική 

ὁλοκλήρωση τοῦ ἀνθρώπου περι-

λαμβάνει τήν ἁγία-ἐνάρετη ζωή, ἡ 

ὁποία εἶναι καρπός τῆς μυστη-

ριακῆς ἕνωσης μέ τόν Θεάνθρωπο 

καί τῆς τήρησης τῶν ἐντολῶν Του. 

Ὁ πιστός καθαρίζεται ἐσωτερικά, 

ἐλευθερώνεται ἀπό τά πάθη καί 

δέχεται τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ 

μέσα του, ὁπότε πιστεύει ὄχι για-

τί διδάχθηκε ἁπλῶς κάποιες ἀλή-

θειες, ἀλλά γιατί βιώνει τήν ἄκτι-

στη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ12. 

(συνεχίζεται) 

8 Κολ. γ´, 3-4: «...ἡ ζωή ὑμῶν κέκρυπται σύν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ· ὅταν ὁ 
Χριστός φανερωθῇ, ἡ ζωή ἡμῶν, τότε καί ὑμεῖς σύν αὐτῷ φανερωθήσεσθε 
ἐν δόξῃ».
9 Ἰωάν. η´, 8. ιδ´,6.
10 Α´ Τιμ. δ´, 7.
11 Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα εἰς τήν πρός Τιμόθεον ἐπιστολήν πρώ-
την, Ὁμιλία ιβ´, β´, PG 62, 520.   
12 Ἰωάν. ιδ´, 21: «Ὁ ἔχων τάς ἐντολάς μου καί τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνος ἐστιν ὁ 
ἀγαπῶν με· ὁ δέ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπό τοῦ Πατρός μου, καί ἐγώ 
ἀγαπήσω αὐτόν καί ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν».
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Στήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή, 
καί συγκεκριμένα στό 11ο κε-
φάλαιο, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 

ἀναφέρει ὅτι ὁ Μωυσῆς χάρη στήν πί-
στη του, ὅταν μεγάλωσε, ἀρνήθηκε νά 
λέγεται γιός τῆς κόρης τοῦ Φαραώ, 
ἐπειδή θεωροῦσε πώς εἶναι καλύτερο 
νά κακοπαθεῖ μαζί μέ τόν λαό τοῦ 
Θεοῦ, παρά νά ἀπολαμβάνει προσω-
ρινά τήν ἁμαρτωλή ζωή. Διότι τόν 
ἐξευτελισμό γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ θε-
ωροῦσε πλοῦτο πολυτιμότερο ἀπό 
τούς θησαυρούς τῆς Αἰγύπτου. Μέσα 
στούς στίχους αὐτούς κατακλείεται 
ὅλο τό νόημα τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς 
Ὀρθοπραξίας. Ἡ ἀλήθεια αὐτή τονί-
ζεται ἀπό σύνολη τήν ὀρθόδοξη πα-
τερική παράδοση. Ὅποιος ἔχει ὀρθή 
πίστη, ὀρθό φρόνημα, αὐτό συνο-
δεύεται καί ἀπό ὀρθές πράξεις καί 
ὀρθά ἔργα. Ἡ Ὀρθοδοξία πρέπει νά 
μαρτυρεῖται ἔμπρακτα μέσα ἀπό τήν 
Ὀρθοπραξία.  
Σύμφωνα μέ τήν κοινή μαρτυρία 

τῶν Πατέρων μας, καί τά δύο αὐτά, 

δηλαδή τό ὀρθό δόγμα καί ὁ ὀρθός 
βίος εἶναι στήν Ὀρθόδοξη ἐμπειρία 
ἀδιάσπαστα. Ἑνωμένα καί τά δύο 
μαζί φέρουν μέσα τους τή σφραγῖδα 
καί τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος. 
Τήν ἀλήθεια αὐτή διατυπώνει εὔστο-
χα καί ὁ Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλει-
στος, τονίζοντας τό ἑξῆς: «χρῄζει δέ 
ἡ ὀρθή πίστις καί βίου ὀρθοῦ καί 
ἔργων τῆς πίστεως ἀξίων, ἶνα, ὥσπερ 
δύο ἐκλεκτοί καί θεοσύζευκτοι βόες, 
συμφωνήση βίος μετά πίστεως, παρ’ 
ὧν καί γεωργεῖται γεώργημα ζωηφό-
ρον»1. 
Συνεχίζοντας τή σκέψη του αὐτή, ὁ 

παφηνός Ἔγκλειστος ἀναφέρει σχε-
τικά, ὅτι ὅταν μέν ἔχουμε ὀρθή πίστη, 
ἀλλά ζοῦμε βίο ρυπαρό καί ἁμαρτω-
λό, τότε μοιάζουμε μέ ἄφρονα ἄνθρω-
πο ὁ ὁποῖος βάζει ἕνα βόδι καί ἕνα 
χοῖρο μαζί νά καλλιεργήσουν ἕνα 
χωράφι καί κοπιάζει ἄδικα, διότι δέν 
γνωρίζει ὅτι τό βόδι δέν συμφωνεῖ μέ 
τόν χοῖρο στή γεωργία τῆς γῆς. Κατά 
τόν ἴδιο τρόπο, γιά τόν ἱερό Ἔγκλει-

Ὀρθοδοξία καί ὀρθοπραξία 
κατά τόν Ἅγιο Νεόφυτο τόν Ἔγκλειστο

Διακόνου Μιχαήλ Νικολάου 
Θεολόγου

1. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, Συγγράμματα, τ. Β΄, Βίβλος τῶν Κατηχήσεων 15, 3.
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στο τῆς 
Π ά φ ο υ ,  
δέν συμ-
φωνεῖ οὔτε 
ἡ ὀρθή πί-
στη μέ τόν 
χοιρώδη ,  
ἀκάθαρτο 
καί ἁμαρ-
τωλό βίο 
πού ζοῦν 
μ ε ρ ι κ ο ί  
ἄνθρωποι 

ὑποδουλωμένοι στήν ἁμαρτία. Ὡς ἐκ 
τούτου, ὁ χριστιανισμός δέν εἶναι μόνο 
ὡραία λόγια καί ἑλκυστική διδασκαλία. 
Δέν εἶναι ἀφηρημένες θεωρητικές 
ἀρχές.  Εἶναι καί πράξη.Ἡ ὀρθοδοξία 
εἶναι συνυφασμένη μέ τήν ὀρθοπραξία. 
Ἡ ὀρθή πίστη δηλαδή, συνδέεται ἄρρη-
κτα μέ τήν ὀρθή πράξη, μέ τό ὀρθόδοξο 
ἦθος, τό ὁποῖο εἶναι ἦθος ἐκκλησια-
στικό, ἀγαπητικό καί ἀσκητικό. Αὐτό 
τό ὀρθόδοξο ἦθος, ἡ ἀληθινή δηλαδή 
ζωή μπορεῖ νά ὁδηγήσει τόν κάθε 
ἄνθρωπο στήν προσωπική του ἕνωση 
μέ τόν Θεό καί στήν πραγμάτωση τῆς 
ἁγιότητας. 
Οἱ λέξεις, ἑπομένως, ὀρθοδοξία-

ὀρθοπραξία εἶναι καιρός νά γίνουν 
σύνθημα ζωῆς. Τότε καί μόνον τότε 
μπορεῖ νά ἀναγεννηθεῖ ἡ κοινωνία 
μας. Ἡ Ὀρθοδοξία πρέπει νά συμπλη-
ρώνεται ἀπό τήν ὀρθοπραξία. Ὀρθο-
δοξία σημαίνει πιστεύω ἀληθινά, πι-
στεύω ὀρθά. Ὀρθοπραξία σημαίνει 
πράττω σωστά, ζῶ τό Εὐαγγέλιο, ἐφαρ-
μόζω στή ζωή μου τούς νόμους τοῦ 
Θεοῦ, μεγαλύτερος τῶν ὁποίων εἶναι ὁ 

νόμος τῆς ἀγάπης. Στίς δύσκολες μέρες 
πού ζοῦμε, ἰδιαίτερα μέ τό φαινόμενο 
τῆς πανδημίας, βιώνουμε πρωτόγνωρες 
καταστάσεις, ξένες πρός τήν ὀρθόδο-
ξη πνευματικότητα, χρειαζόμαστε ὅσο 
ποτέ ἄλλοτε ἀνθρώπους ἔμπρακτης 
ἀγάπης καί ζωῆς. Ἀνθρώπους ἀνιδιο-
τελοῦς καί ἀληθινῆς ἀγάπης. Ἀνθρώ-
πους τῶν ὁποίων τά ὡραία καί γεμάτα 
σοφία λόγια νά συνάδουν μέ τίς πρά-
ξεις τους. Οὔτε ἡ Ὀρθοδοξία μόνη μᾶς 
σώζει, οὔτε ἡ Ὀρθοπραξία. Χρειάζεται 
συντονισμός τῶν δύο, ὀρθά δόγματα, 
ὀρθή πίστη τῶν ἁγίων καί θεοφόρων 
Πατέρων καί ἀληθής βίος, ἀληθές βίω-
μα. Μέ αὐτά τά δύο ἱστία βαδίζουμε 
πρός τόν οὐρανό. 
Ἡ ἁγιότητα καί τελειότητα τῶν 

Ἁγίων, αὐτό δηλαδή πού εἶναι γιά τήν 
Ὀρθοδοξία τό πᾶν, γεννιέται κατά συ-
νέπεια ἀπό τήν ὀρθή πίστη καί τόν ὀρθό 
βίο μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: 
«Ἅπας γάρ ὁ τῶν ἁγίων ἔπαινος καί μα-
καρισμός», γράφει ὁ ἅγιος Συμεών ὁ 
Νέος Θεολόγος, «διά τῶν δύο τούτων 
συνίσταται, διά τέ τῆς ὀρθοδόξου πί-
στεως καί τοῦ ἐπαινετοῦ βίου καί διά 
τῆς δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί 
τῶν χαρισμάτων Αὐτοῦ». 
Συνεπῶς, ὁ ἱερός Νεόφυτος τά ὅσα 

γράφει, περί ὀρθῆς  πίστεως καί ὀρθοῦ 
βίου, τά γράφει ὅπως ὁ ἴδιος λέει, ὄχι 
ὡς ἔτυχε ἀλλά ἐπιποθώντας τή σωτη-
ριώδη ἐπιστροφή καί μετάνοια τοῦ 
καθενός μας, ὥστε νά μήν λυπᾶται, 
ἀλλά νά εὐφραίνεται ὁ Τριαδικός Θεός 
«ἐπί τοῖς ἔργοις ἡμῶν» καί νά μᾶς 
ἀναδείξει μετόχους τῆς ἀλήκτου εὐφρο-
σύνης καί Βασιλείας Του.

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
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Καθώς ἔσκυψα νά προσκυνή-
σω τήν εἰκόνα στό προσκυ-
νητάρι ἔξω ἀπό τόν μονα-

στηριακό Ναό, πῆρε τό μάτι μου ἕνα 
ἀσημένιο ἀφιέρωμα ἁπλό, μέ μία 
μόνο λέξη: «Εὐχαριστῶ». Τότε πρό-
σεξα ὅτι ἀνάμεσα στά διάφορα ἀφιε-
ρώματα πού ἦταν ἀκουμπισμένα 
στή βάση τοῦ προσκυνηταρίου ἀρκε-
τά ἔγραφαν εὐχαριστίες γιά ποικί-
λους λόγους. Γιά τή θεραπεία ἀπό 
μία ἀσθένεια, γιά τήν ἐπιτυχία στίς 
σπουδές, γιά τήν εἰσαγωγή σέ κάποια 
σχολή…  
Τήν ἑπομένη μέρα «τυχαία» περι-

μένοντας νά πληρώσω στό ἀνθοπω-
λεῖο, ἄκουσα τήν ὑπάλληλο πού μι-
λοῦσε μέ κάποιον πελάτη στό τηλέ-
φωνο: «Τί νά γράψουμε στό καρτά-
κι;… Εὐχαριστῶ; Mόνο αὐτό;». 

Ἔκλεισε τό τηλέφωνο καί συνέ-
χισε μονολογώντας. «Μόνο 
εὐχαριστῶ. Ἀλλά γιατί νά 
γράψει περισσότερα; Ἄς 
λέγαμε ἕνα εὐχαριστῶ κι ὁ 
ἄλλος χαίρεται παραπάνω 

ἀπό τά πολλά τυπικά καί ἀνούσια 
πού γράφουμε συνήθως».  
Μόνο ἕνα «εὐχαριστῶ» πόσα 

ἐκφράζει! Ὁλόκληρο πλοῦτο ψυχῆς. 
Ἀλλά καί πόση ἱκανοποίηση καί 
ἐνθάρρυνση δίνει σ’ αὐτόν πού τό 
ἀκούει! Ὅπως καί ἡ ἀπουσία του 
ἐκπέμπει συχνά ἐγωισμό καί σκλη-
ρότητα ψυχῆς. Ἕνα «εὐχαριστῶ» 
περίμενε καί ὁ Χριστός ἀπό τούς λε-
προύς πού θεράπευσε. Δέν θά τούς 
κρατοῦσε περισσότερο, δέν θά τούς 
ζητοῦσε κάτι καί δέν χρειαζόταν ὁ 
Ἴδιος τό εὐχαριστῶ. Ἤθελε νά Τοῦ 
δώσουν τήν ἀφορμή νά τούς δώσει τό 
μεγαλύτερο ἀγαθό, τή θεραπεία τῆς 
ψυχῆς, αὐτό πού κέρδισε ὁ ἕνας 
εὐγνώμων λεπρός, ὁ Σαμαρείτης. 
Αὐτός, μέ τήν εὐγνωμοσύνη του συ-
νέσφιξε τόν δεσμό του μέ τόν Χριστό, 
ἐνῶ οἱ ἄλλοι τόν ἔσπασαν μέ τήν ἀχα-
ριστία τους. Αὐτή ἡ ἀχαριστία, στήν 
πιό ἀπεχθῆ ἔκφρασή της, ἔκανε τόν 
εὐεργετημένο ἀπό τόν Χριστό ὄχλο 
νά φωνάζει μέ τούς Φαρισαίους τό 
«ἄρον, ἄρον σταύρωσον αὐτόν».  

Νίκης Τρακοσιῆ 
Φιλολόγου
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Ὅλους ἴσως νά μᾶς ἔχει πικράνει 
κάποια φορά ἡ ἀγνωμοσύνη, ἡ ἀχα-
ριστία τῶν ἀνθρώπων, πού εἶναι δυ-
στυχῶς πολύ συνηθισμένη συμπερι-
φορά. Συνηθίζουμε τήν εὐεργεσία 
σάν μία ὀφειλή καί ἐνῶ δέν ἐκφρά-
ζουμε εὐγνωμοσύνη γιά τή βοήθεια, 
ἀντιδροῦμε μόλις σταματήσει ὁ ἄλλος 
νά μᾶς προσφέρει αὐτό πού πρό-
σφερε πρίν. Ὁ ἀγνώμων ἄνθρωπος 
σκέφτεται ἐγωκεντρικά, μένει δεμέ-
νος μέ τά «δικαιώματά» του καί γι’ 
αὐτό εὔκολα ἀπογοητεύεται καί πι-
κραίνεται, ὅταν διαψεύδονται οἱ 
προσδοκίες του ἀπό τόν Θεό ἤ τούς 
ἀνθρώπους. Μοιάζει μέ ἕνα δοχεῖο 
τρύπιο, μέσα στό ὁποῖο ὅσες εὐλογίες 
κι ἄν βάλεις, διαρρέουν καί παρα-
μένει πάντα ἄδειο! Τό αἴσθημα αὐτό 
τόν κάνει μόνιμα δυστυχισμένο για-
τί δέν ἔχει τή δυνατότητα νά χαίρε-
ται μέ τά ἀγαθά πού ἔχει. Ἐπικεν-
τρώνεται σ’ αὐτό πού τοῦ λείπει, ἐνῶ 
ὁ εὐγνώμων ἱκανοποιεῖται καί χαί-
ρεται εὔκολα. «Μερικοί ἄνθρωποι 
παραπονιοῦνται, γιατί ὁ Θεός ἔβα-
λε ἀγκάθια στά τριαντάφυλλα, ἐνῶ 
ἄλλοι Τόν εὐχαριστοῦν γιατί ἔβαλε 
τριαντάφυλλα ἀνάμεσα στ’ ἀγκά-
θια». Ἀλλά ἡ ἀχαριστία εἶναι καί με-
ταδοτική. Δηλητηριάζει τήν ἀτμό-
σφαιρα τῶν  καρδιῶν, τῶν σπιτιῶν 
καί τῶν συναναστροφῶν μας. 
Πιό σοβαρή εἶναι ὅταν δηλητη-

ριάζει τίς σχέσεις μας μέ τόν Θεό. 
Ὅταν βρισκόμαστε μέσα σέ μία δυ-
σκολία, σέ ἕνα ἀδιέξοδο, προσευχό-

μαστε μέ θέρμη. Μόλις ξεπεραστεῖ τό 
πρόβλημά μας, ξεχνιόμαστε ὅπως ξε-
χάστηκαν οἱ ἐννέα λεπροί. Ἀλλά καί 
ἡ ἁμαρτία, ἰδιαίτερα αὐτή πού εἶναι 
ἐπιλογή μας, ἤ ἡ χαλαρότητα στόν 
ἀγώνα πού ὁδηγεῖ στήν ἁμαρτία, 
εἶναι ἔμπρακτη ἀχαριστία πρός τόν 
Κύριο, πού σταυρώθηκε γιά τή σω-
τηρία μας. Γι’ αὐτό εἶναι σημαντικό 
νά προβληματιστοῦμε, ἄν ἔχουμε 
τήν ἀρετή τῆς εὐγνωμοσύνης. Δέν 
πρόκειται γιά μία ἐξωτερική ἤ εὐκαι-
ριακή ἔκφραση. Εἶναι στάση ζωῆς, 
χαρακτηριστικό τοῦ ἀνθρώπου καί 
καλλιεργεῖται ἀπό ὅποιον θέλει νά 
εἶναι σωστός ἄνθρωπος.  
Ὁ εὐγνώμων εἶναι ταπεινός, κα-

τανοεῖ ὅτι ἔχει περισσότερα ἀπό ὅσα 
ἀξίζει. Βλέπει στήν καθημερινή του 
πορεία τά δῶρα τοῦ Θεοῦ καί τήν 
προσφορά τῶν ἀνθρώπων. Δέν θε-
ωρεῖ δεδομένο τόν ἀέρα πού ἀνα-
πνέει, τό νερό πού πίνει, τό φαγητό 
πού τόν τρέφει, γι’ αὐτό καί ἔχει μέσα 
του ἕνα αἴσθημα ἱκανοποίησης. Προ-
σέχει κάθε φορᾶ τό χρῶμα τοῦ οὐρα-
νοῦ καί τό πέταγμα τῶν πουλιῶν, τά 
λουλούδια πού ἀνοίγουν καί τούς 
καρπούς πού ὡριμάζουν… Προσέχει 
τό χαμόγελο αὐτοῦ πού τόν χαιρετᾶ, 
τόν κόπο αὐτοῦ πού τόν ἐξυπηρετά, 
τό κάτι παραπάνω πού τοῦ 
προσφέρει ὁ ἄλλος, χωρίς 
νά εἶναι ἀναγκασμένος. Γι’ 
αὐτό, δέν τοῦ λείπει ποτέ 
ἡ ἀφορμή γιά νά πεῖ, 
«εὐχαριστῶ» καί «δόξα 

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
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σοι ὁ Θεός» καί μαζί μέ τόν Δαβίδ 
ἀναφωνεῖ, «Ἐν παντί τόπῳ τῆς δε-
σποτείας αὐτοῦ, εὐλόγει ἡ ψυχή μου 
τόν Κύριον» (Ψαλμός 102, 22). «Ἐν 
παντί εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γάρ θέλη-
μα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς» 
(Α΄ Θεσ. ε΄, 18) συμβουλεύει καί ὁ Ἀπ. 
Παῦλος τούς Χριστιανούς. 
Ἡ καρδιά πού εἶναι γεμάτη ἀπό 

εὐγνωμοσύνη ἔχει ἰσχυρές ἀντιστά-
σεις στίς ἐπιθέσεις τῆς ἀπογοήτευσης, 
τῆς πικρίας, τῆς ἀγανάκτησης καί τῆς 
μελαγχολίας. Ἀπολαμβάνει ἕνα 
αἴσθημα πληρότητας γιά τίς εὐλογίες 
πού ἔχει. Γι’ αὐτό τό αἴσθημα τῆς 
εὐγνωμοσύνης ἔχει καί μία ἰσχυρή θε-
ραπευτική δύναμη. Ὅταν ἔλθουν τά 
δύσκολα στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου, δέν 
ξεχνᾶ τίς προηγούμενες εὐεργεσίες, 
ἀλλά ἀντίθετα αὐτές κρατοῦν τήν 
ψυχή του καί τοῦ θυμίζουν τήν ἀγά-
πη καί τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, πού 
δέν τόν ἐγκαταλείπει ποτέ. Ὁ Ἰώβ μά-
λωσε τή σύζυγό του πού τόν προ-
έτρεψε νά βλασφημήσει τόν Θεό καί 
νά πεθάνει. «Γιατί μίλησες ἔτσι, σάν 
μία ἀπό τίς ἄφρονες γυναῖκες; Ἄν 
δεχθήκαμε τά ἀγαθά ἀπό τό χέρι τοῦ 
Κυρίου, δέν θά ὑποφέρουμε τά 
κακά;… Ἄς εἶναι τό ὄνομα Κυρίου 
εὐλογημένο στούς αἰῶνες».  

Αὐτή τή διάθεση βλέπουμε σέ 
πιστούς ἀνθρώπους πού, ἐνῶ 
δοκιμάζονται μέσα στό κα-
μίνι τῶν θλίψεων, ἀπο-
δεικνύουν τή γνησιότητα 
τῆς πίστης  καί τῆς ἐμπι-

στοσύνης στόν Θεό μέ τήν εὐγνω-
μοσύνη τους γιά κάθε καλό πού 
μπορεῖ νά ἀπολαμβάνουν. Προσέ-
χουν τά πιό μικρά δῶρα τοῦ Θεοῦ 
καί διαπιστώνουν τό μεγαλεῖο τῆς 
ἀγάπης καί τῆς πρόνοιάς Του. Αὐτό 
εἶναι ἕνα θαῦμα πού συμβαίνει στίς 
ταπεινές καί εὐγνώμονες ψυχές πού 
δέν βυθίζονται στή δυστυχία τους, 
ἀλλά ἔχουν πάντα ἀφορμές νά εὐχα-
ριστοῦν τόν Θεό.   
Ἡ εὐγνωμοσύνη πρός τόν Θεό 

γεννᾶ καί τήν εὐγνωμοσύνη πρός 
τούς ἀνθρώπους. Αὐτή  ἔχει μεγάλη 
σημασία γιά τίς μεταξύ μας σχέσεις. 
Οἱ εὐγνώμονες εἶναι ἄνθρωποι πού 
ἀγαποῦν καί ἐπιδιώκουν νά δώ-
σουν χαρά στούς ἄλλους. Μέ τήν 
εὐγνωμοσύνη ἀνοίγουμε ἕναν δρόμο 
ἐπικοινωνίας. Πόσα «εὐχαριστῶ» 
λέμε τήν ἡμέρα; Καί ἐξαναγκασμένος 
νά εἶναι κανείς νά σέ ἐξυπηρετήσει, 
πές τοῦ «Εὐχαριστῶ». Αὐτό εἶναι 
πού ὀμορφαίνει τή ζωή μας καί ὁ 
πρῶτος πού ὠφελεῖται εἶναι αὐτός 
πού τό λέγει. 
Παραπονούμαστε συχνά γιά τό 

λίγο καλό πού ὑπάρχει στόν κό-
σμο, ὅμως ὅλοι θά κάναμε περισσό-
τερα καλά, ἄν ὑπῆρχε εὐγνωμοσύνη. 
Καί σέ ἕνα παιδί νά ποῦμε ὅτι μᾶς 
εὐχαρίστησε μέ κάτι πού ἔκανε γιά 
μᾶς, εἶναι σπουδαῖο μάθημα καί 
ἐνθάρρυνση. Ἡ εὐγνωμοσύνη γίνε-
ται καί δύναμη στόν ἀγώνα μας. Σέ 
κάτι πού δυσκολεύομαι νά τό ἀπο-
φασίσω καί νά τό πράξω ἡ ἀνάμνη-
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ση τῶν εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ μοῦ δί-
νει τήν ὤθηση νά πῶ, «γιά τήν ἀγά-
πη Σου Κύριε, θά τό κάνω…». Γιά 
ἕναν ἄνθρωπο πού μέ εὐεργέτησε 
βρίσκω τό κουράγιο νά κάνω κάτι 
δύσκολο.  
Σήμερα χρησιμοποιεῖται ὁ ὅρος 

«εὐγνωμοσύνη» σάν ἀντιστάθμισμα 
στό ἄγχος καί τήν κατάθλιψη, σάν 
μία «θετική στάση» πρός τή ζωή. Πα-
ρουσιάζεται σάν μία νέα ἀνακάλυψη, 
ἀλλά ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς τήν 
ἔχει διδάξει ἀπό παλιά μέ ποικί-
λους τρόπους. Ἀπό τήν ἀρχή οἱ 
ἄνθρωποι, ἀκόμη καί οἱ εἰδωλολά-
τρες, κατανοοῦσαν ὅτι γιά κάθε 
καλό ἔπρεπε νά εὐχαριστήσουν τόν 
Θεό, γι’ αὐτό καί πρόσφεραν θυσίες 
ἀπό τά ζῶα καί τούς καρπούς τους 
ὡς ἔκφραση εὐγνωμοσύνης, ἤ ἀφιέ-
ρωναν τά λάφυρα τοῦ πολέμου καί 
τά πιό πολύτιμα ἀντικείμενα.  
Ἐμεῖς εὐγνωμονοῦμε τόν Θεό για-

τί εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί; 
Ὅταν βγαίνουμε ἀπό τό ἐξομολο-
γητήριο, συναισθανόμαστε τό μέ-
γεθος τῆς δωρεᾶς πού μᾶς χαρίζει ὁ 
Κύριος; Ὅταν κοινωνοῦμε τό Σῶμα 
καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, σκεφτό-
μαστε τήν ἀνέκφραστη εὐεργεσία; 
«Χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διά τῆς 
πίστεως… Θεοῦ τό δῶρον». Ἡ ἄφα-
τη μακροθυμία καί ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 
πρέπει νά φέρνει στίς καρδιές μας 
συνεχῆ δοξολογία. Οἱ εὐεργεσίες 
Του δέν ἔχουν ὅρια, δέν περιορί-
ζονται ἀπό τή δυσκολία, τήν ὥρα…  

Ἡ ἀγαθότης Του «τόν ἥλιον αὐτοῦ 
ἀνατέλλει ἐπί πονηρούς καί ἀγαθούς 
καί βρέχει ἐπί δικαίους καί ἀδί-
κους» (Ματθ. ε΄, 45).  
Πρός τόν Θεό ὀφείλουμε νά εἴμα-

στε εὐγνώμονες ὄχι μόνο γιά τά εὐχά-
ριστα, ἀλλά καί γιά τά δυσάρεστα, λέ-
γει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: 
«Εἶναι μεγάλο ἀγαθό ἡ προσευχή, 
ὅταν γίνεται μέ εὐγνωμοσύνη… Νά 
εὐχαριστοῦμε τόν Θεό ὄχι μόνο ὅταν 
παίρνουμε αὐτό πού ζητοῦμε, ἀλλά 
καί ὅταν δέν τό παίρνουμε… Διότι 
αὐτό εἶναι κυρίως τό γνώρισμα τῆς 
εὐγνώμονος καί φιλόσοφης ψυχῆς, τό 
νά εὐχαριστεῖ καί στά λυπηρά, τό νά 
δοξάζει γιά ὅλα. Ἐπειδή αὐτό προ-
ξενεῖ  περισσότερο μισθό… Γι’ αὐτή 
τήν εὐχαριστία πολλά ἄλλα ἀγαθά 
ἀνταποδίδει ὁ Θεός πάντοτε… 
Πρῶτα λοιπόν νά προσφέρει κανείς 
ὕμνους στόν Θεό καί νά Τόν εὐχαρι-
στεῖ γιά τίς εὐεργεσίες Του καί τότε νά 
ζητᾶ αὐτά πού θέλει…». 
Ἀπό καιρό σέ καιρό εἶναι καλό νά 

κάνουμε ἀπογραφή «τῶν λογα-
ριασμῶν εὐγνωμοσύνης» μας. Νά 
ρωτᾶμε τούς ἑαυτούς μας, ἄν ὑπάρ-
χει καμιά περίπτωση γιά τήν ὁποία 
δέν εἴπαμε ποτέ τό «εὐχαριστῶ» 
μας. Ὁ Δαβίδ μέσα στούς Ψαλμούς 
του μᾶς δίνει συχνά τό μάθημα 
τῆς εὐγνωμοσύνης. «Τί ἀντα-
ποδώσω τῷ Κυρίω περί 
πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ 
μοι»; (Ψαλμ. 115, 3). 

ΖΩΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
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Ὁ  ἀείμνηστος π. 
Γρηγόριος Μου-

σουρούλης  γεννήθηκε 
στή Χίο τό ἔτος 1950, σέ μιά ἀγροκτηνο-
τροφική οἰκογένεια ἀπὸ γονεῖς πτωχούς, 
ἀλλὰ πιστούς. Ὡς μαθητής γυμνασίου, ἐπί 
ἕξι ὁλόκληρα χρόνια προτοῦ χαράξει, ὁδη-
γοῦσε τό γαϊδουράκι τους φορτωμένο μέ 
ἀγροτικά προϊόντα στὴ λαχαναγορὰ τῆς πό-
λης (ἀπόσταση 10 χιλιομέτρων), ὥστε νὰ 
ἐξοικονομεῖ κάποιο εἰσόδημα γιά τήν οἰκο-
γένειά του. Διακρινόταν γιά τήν ἄριστη ἐπί-
δοσή του στὰ μαθήματα, ἀλλά καί γιά τό 
ἦθος του. 
Στὰ φοιτητικά του χρόνια, ἡ θεία Πρό-

νοια τὸν ὁδήγησε στό χριστιανικὸ οἰκο-
τροφεῖο τῆς «ΓΕΧΑ» Θεσσαλονίκης, ὅπου 
ἐργαζόταν ταυτόχρονα μέ τίς σπουδές του. 
Παράλληλα, ὁ φοιτητής Γρηγόριος ἐνσω-
ματώθηκε σύντομα στό ἱεραποστολικό δυ-
ναμικό τῆς πόλης τοῦ ἁγίου Δημητρίου. 
Ὅταν ὁλοκλήρωσε τίς σπουδές του στήν 

κλασική φιλολογία, συνέχισε στή Θεολογικὴ 
Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ, ὑπηρετώντας συγχρό-
νως τή στρατιωτική του θητεία. Ἕνα χρό-
νο μετά τήν ἀπόλυσή του ἐντάχθηκε στήν 
Ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» (1976). 
Ὑπηρέτησε ὡς λαϊκὸς θεολόγος ἐπί 11 

χρόνια (1980-1991) στήν Ἱερὰ Μητρόπολη 
Μεσσηνίας καί ἐπί 7 χρόνια (1991-1998) 
στήν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρ-
νανίας (μέ βάση τό Ἀγρίνιο), ὅπου διακρί-

θηκε ὡς κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου καί 
ὑπῆρξε ἐμπνευσμένος σύμβουλος ἑκατον-
τάδων παιδιῶν καί νέων. Στή συνέχεια 
ὁρίσθηκε διευθυντής τοῦ Οἰκοτροφείου 
φοιτητῶν τοῦ «Μ. Βασιλείου» στήν Ἀθήνα, 
ὅπου συμπαραστάθηκε μέ πολλή ἀγάπη στά 
προβλήματα τῆς χριστιανικῆς νεολαίας. 
Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2001 μετακινήθηκε 

στήν Κύπρο, ὅπου ξεδίπλωσε ἀφειδώλευτα 
τά χαρίσματά του, γιά εἴκοσι σχεδὸν χρό-
νια. Ἔχοντας ὡς βάση τήν πόλη τῆς Λεμε-
σοῦ, ἐπισκεπτόταν τακτικὰ τή Λευκωσία, 
ἀλλά καί τήν πόλη τῆς Πάφου, ὑπηρετών-
τας τόν Κύριο καί διακονώντας τίς ψυχές 
πού εἶχαν ἀνάγκη ἀπό ἕνα λόγο παρηγο-
ριᾶς. Ἐνδεικτικό παράδειγμα τοῦ ἔνθεου ζή-
λου του ἦταν τό ὅτι, μέσα σέ μερικά χρόνια, 
ἐκφώνησε 400 περίπου ἁγιογραφικὲς ὁμι-
λίες ἀπό τόν ραδιοφωνικό σταθμό τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ. Οἱ κατα-
σκηνώσεις παιδιῶν καί νέων ἦταν ἕνας ἀκό-
μη τομέας πού διακόνησε μέ πολύ ζῆλο. 
Μαρτυροῦν γι’ αὐτό, τόσο ἡ κατασκήνωση 
«Μέγας Βασίλειος» στίς Πλᾶτρες, καθώς καί 
ἡ κατασκήνωση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Κύπρου «Ἅγιος Νικόλαος τῆς Στέγης» 
στήν Κακοπετριά. 
Ὁ π. Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος δέν ἐπεδίωξε 

ποτέ θέσεις καί ἀξιώματα, ἀξιώθηκε ἀπό 
τόν Θεό νά γίνει ἱερέας. Ὁ Μακαριώτατος 
Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστο-
μος Β΄ ἀρχικά τόν εἶχε ἐπισημάνει ὡς ἱκα-

Ἐπιμ: Πρωτ. Κωνσταντίνου Π. Κωνσταντίνου 
Θεολόγου

1. Οἱ πληροφορίες γιά τή ζωή του ἀνακτήθηκαν ἀπό τήν ἱστοσελίδα https://www.osotir.org 
/2021/01/14/%e2%80%a0-archim-grigorios-mousouroulis/, στίς 17/01/2021.
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νό ὁμιλητή καί τόν τοποθέτησε ὡς τακτικό 
ἱεροκήρυκα στόν καθεδρικό ναό Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στή Λευκωσία. 
Ἔπειτα ἀπό ἐπίμονη προτροπή του, τόν 
Μάιο τοῦ 2014 ἔγινε μοναχός στήν Ἱερά 
Μονή Τροοδίτισσας. Ἀκολούθως, χειροτο-
νήθηκε διάκονος καί πρεσβύτερος ἀπό τά 
χέρια τοῦ Μακαριωτάτου. 
Μετά ἀπό σύντομη περιπέτεια μέ τήν 

ὑγεία του, ἀφοῦ προσβλήθηκε ἀπό κορωνοϊό, 
ἄφησε τά ἐγκόσμια στίς 11 Ιανουαρίου τοῦ 
2021. 
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσό-

στομος Β΄, ἐμφανῶς συγκινημένος, μετά ἀπό 
τήν εἴδηση τοῦ θανάτου του, εἶπε: «χάσαμε 
σήμερα ἕνα καλό συνεργάτη. Ὁ πατήρ Γρη-
γόριος ἦταν μιά πελεκητή πέτρα πού, ὅπου 
τήν ἔβαζες, ταίριαζε. Ἦταν ἐφημέριος τοῦ κα-
θεδρικοῦ ναοῦ, θεολόγος, φιλόλογος, ἀλλά 
καί ἕνας θαυμάσιος κήρυκας, ἄνθρωπος 
τῆς ὑπομονῆς καί τῆς δουλειᾶς. (…) Ἦταν 
πάντοτε πρόθυμος καί ἀφοσιωμένος…». 
Ὁ ἀρχιμ. Ἁστέριος Χατζηνικολάου, προ-

ϊστάμενος τῆς ἀδελφότητος θεολόγων  «Ὁ 
Σωτήρ», ἀνέφερε κατά τόν ἐπικήδειο λόγο 
του, τά ἐξῆς χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοῦ 
π. Γρηγορίου. «Ὁ π. Γρηγόριος δέν εἶχε ἀξιώ-
σεις, δέν εἶχε ἀπαιτήσεις, δέν ζοῦσε μέ διεκ-
δικήσεις, δέν ὑπερασπιζόταν τά δικαιώμα-
τά του, ἔσβηνε τόν ἑαυτό του. Κι ὅταν περ-
νοῦσε πίκρες καί δοκιμασίες στή ζωή, καί πέ-
ρασε πολλές, σύντομα τά ξεχνοῦσε ὅλα, συγ-
χωροῦσε, καί γινόταν πάλι εἰρηνικός καί ἤρε-
μος. Δεύτερο, ὁ π. Γρηγόριος ἦταν ὁ ἄνθρω-
πος τῆς ἀπόλυτης καί ἀδιάκριτης ὑπακοῆς, 
τόσο στήν ἐκκλησιαστική ἀρχή, ὅσο καί στήν 

ἀδελφότητά του. Ποτέ δέν ἔφερε ἀντίρρηση 
σέ τίποτα, ποτέ δέν δυσκόλεψε κανένα, 
ἦταν ἕτοιμος γιά ὅλα, διότι δέν λογάριαζε τόν 
ἑαυτό του. Κι ἕνα τρίτο ζηλευτό γνώρισμα τῆς 
εὐλογημένης ψυχῆς του: εἶμαι σέ θέση νά 
γνωρίζω τήν ἰδέα τήν μικρά καί ἐλεεινή καί 
τρισαθλία θά ἔλεγα ἰδέα πού εἶχε γιά τόν ἑαυ-
τό του. Θεωροῦσε ὅτι δέν ἦταν τίποτα, ὅτι 
ἦταν τό οὐδέν…». 
Ἕνα πνευματικό του τέκνο, ὁ ἰατρός 

Ἀπόστολος Τσαντήλας, ἀναφέρει τά ἐξῆς: 
«Μείναμε πίσω τά παιδιά σου καί τά ἀδέλ-
φια σου στήν Ἑλλάδα καί στήν Κύπρο σα-
στισμένα… Τί θά ἀπογίνουμε χωρίς τόν 
ἄνθρωπο πού μᾶς ἄναψε τή φλόγα; ...Πῶς 
θά σταθοῦμε χωρίς τόν ἐμψυχωτή 
μας;…Ποιός μέ ἀγάπη καί στοργή θά διορ-
θώνει τά λάθη καί τίς ἀνορθογραφίες 
μας;…Ποιός θά μᾶς μιλήσει γιά τήν ἑλλη-
νική ἱστορία φέτος, 200 χρόνια ἀπό τό 1821; 
Ἀλήθεια, τί δέν θά δίναμε γιά νά μᾶς σφί-

ξεις τό χέρι -μέχρι πόνου, ὅπως πάντα ἔκανες- 
γιά τελευταία φορά. Μέ πόση χαρά θά δε-
χόμασταν -τή γεμάτη ἀγάπη καί διάκριση- γι-
γάντια παλάμη σου στό σβέρκο μας γιά ἀπο-
χαιρετισμό. Πόσο θά μᾶς λείψει ἡ μεγάλη σου 
ἀγκαλιά πού χωροῦσε τούς πάντες…». 
Πολλοί ἦταν οἱ ἄνθρωποι πού τόν ἀγά-

πησαν ἤ μᾶλλον πού ἀπλόχερα ἀγάπησε, 
καί πού πόνεσαν πολύ μέ τήν εἴδηση τοῦ θα-
νάτου του. Ὅλων τά συναισθήματα ἦταν 
παρόμοια: χάσαμε τόν ἐμψυχωτή μας, τόν 
πνευματικό μας πατέρα, τόν ἄνθρωπο πού 
σκόρπιζε τόσο ἀπλόχερα σέ ὅλους τήν 
ἀγάπη καί τούς κόπους του, τό περίσσευ-
μα τῆς καρδιᾶς του. Αἰωνία σου ἡ μνήμη, σε-
βαστέ μας πατέρα Γρηγόριε!  

ΜΟΡΦΕΣ

 Ὁ π. Γρηγόριος κατά τήν διάρκεια 
Ἁγιογραφικοῦ ἀναγνώσματος στήν  

κατασκήνωση «Ἅγιος Νικόλαος  
τῆς Στέγης» στήν Κακοπετριά.
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Σελίδες ἀπό τήν ἱστορία  
τς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας

Ἐκκλησιαστικές μορφές 
τοῦ 10ου – 12ου αἰώνα στήν Κύπρο

Χρίστου Χατζημιχαήλ 
Θεολόγου – Δρος Φαρμακευτικῆς 

Μέρος Ι΄ 
 

Ἡ Ἱερά Μονή Χρυσορροϊατίσσης

Τό ἔτος 1152 μ.Χ. ἀποτελεῖ 
ὁρόσημο στή μοναστική 
ἱστορία τῆς Μητροπολι-

τικῆς περιφέρειας Πάφου ἀφοῦ 
κατά τό ἔτος αὐτό καί ἐπί τῶν 
ἡμερῶν τοῦ αὐτοκράτορα Μα-
νουήλ Α΄ Κομνηνοῦ ἱδρύθηκε ἡ 
ἱερά μονή Χρυσορροϊατίσσης 
(Χρυσορρογιάτισσα). Ὄχι πολύ 
μακρυά ἀπό τήν Ἐγκλείστρα τοῦ 
Ἁγίου Νεοφύτου, κατά τήν ἴδια 
μάλιστα ἐποχή πού ὁ Ἅγιος Νεό-
φυτος ἐπέλεξε τήν περιοχή τῆς 
ἄσκησής του, ἕνας ἄλλος ἐρημί-
της-ἀσκητής, ὁ μοναχός Ἰγνάτιος 
πού ἀσκήτευε στήν τοποθεσία 
Κρεμμαστή τοῦ βουνοῦ τῆς Ρο-
γιᾶς, βρίσκει μέ θαυμαστό τρόπο 
εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-

κου. Ἡ εἰκόνα ἐντοπίστηκε ἀπό 
τόν Ἰγνάτιο σέ παραλιακή πε-
ριοχή τῆς Πάφου. Ἡ εἰκόνα, ἡ 
ὁποία κατά τήν παράδοση ἀπο-
τελεῖ ἔργο τοῦ Εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ 
προερχόταν ἀπό τήν Ἰσαυρία. 
Κατά τήν ἐποχή τῆς εἰκονομαχίας 
ρίφθηκε στή θάλασσα καί ἔφθα-
σε στήν Πάφο. Μέσῳ ὑπερφυσι-
κοῦ φωτός πού ἐξέπεμπε ἡ εἰκό-
να, ὁ Ἰγνάτιος τήν ἐντόπισε στήν 
παραλία Μουλιά καί προσπάθη-
σε νά τή μεταφέρει στό ἀσκητήριό 
του. Ἡ Παναγία ὅμως θέλησε ἡ 
εἰκόνα της νά παραμείνει στή ση-
μερινή τοποθεσία (κοντά στό χω-
ριό Παναγιά) πού βρίσκεται ἡ 
ἱερά μονή Χρυσορρογιατίσσης. 
Ὁ μοναχός Ἰγνάτιος εἶδε ὄνειρο 
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βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀπ’ τά κόκκαλα 
βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀπ’ τά κόκκαλα 

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

στό ὁποῖο ἄγγελος Κυρίου ἔδωσε 
τίς σχετικές ὁδηγίες γιά ἀνοικο-
δόμηση ἱεροῦ ναοῦ πρός τιμή τῆς 
ἀνευρεθείσας εἰκόνας στήν πλα-
γιά τοῦ βουνοῦ Ρογιά. Ἀπό τήν 
ὀνομασία τῆς τοποθεσίας αὐτῆς 
καί τό πρόθεμα «χρυσό» προ-
έκυψε ἡ ἐπωνυμία «Χρυσορρο-
γιάτισσα». Ἄλλες ὑποθέσεις γιά 
τήν ὀνομασία τῆς μονῆς σχετί-
ζονται μέ τήν παραφθορά τῆς λέ-
ξης «Ρήγαινα», τό χρυσό γάλα 
πού ρέει ἀπό χρυσές ρόγες τῆς 
Παναγίας Γαλακτοτροφούσας κα-
θώς καί τόν μεγάλο ἀριθμό δέν-
δρων ροδιᾶς πού ἐκφύονταν στήν 
ἐν λόγῳ περιοχή. Ἡ εἰκόνα τῆς 
Παναγίας πού βρίσκεται στό κα-
θολικό τῆς μονῆς παραμένει κα-
λυμμένη (ὅπως καί ἡ Παναγία 
τοῦ Κύκκου). 

Ἡ ἱστορία τῆς μονῆς παρου-
σιάζει πολλά κενά ἀπό τήν ἵδρυ-
σή της μέχρι τόν 18ο μ.Χ. αἰώνα. 
Σύμφωνα μέ τόν Ρῶσο μοναχό καί 
περιηγητή Βασίλειο Μπάρσκυ 
πού ἐπισκέφθηκε τή μονή τό 1735 
μ.Χ., ὑπῆρχε ἕνας μικρός ναός μέ 
κυκλική ὀροφή καί 2-3 κελιά. Ἡ 
περιγραφή αὐτή συνάδει μέ μονή 
περιορισμένων οἰκονομικῶν δυ-
νατοτήτων. Οἱ πόροι της προέρ-
χονταν ἀπό γεωργικές ἐργασίες 
καθώς καί τή βοσκή κατσικιῶν. 
Νέος κτίτορας τῆς μονῆς (1760-

1770 μ.Χ.) θεωρεῖται ὁ Ἅγιος Πα-
νάρετος, ἐπίσκοπος Πάφου στόν 
ὁποίον ὀφείλονται τόσο τό σημε-
ρινό καθολικό (περί τό 1768 μ.Χ., 
μονόκλιτη βασιλική) ὅσο καί τό 
κυρίως κτήριο τῆς μονῆς. Γενικά, 
ἡ περίοδος 1768 - 1821 μ.Χ. ἀπο-
τελεῖ τήν περίοδο ἀκμῆς τῆς μονῆς 
ἀφοῦ αὐξάνεται ἡ ἀκίνητη περι-
ουσία της (διέθετε μετόχι ἀκόμη 
καί στήν Κωνσταντινούπολη) καί 
διακοσμεῖται ἀνάλογα τό καθο-
λικό τῆς μονῆς (εἰκονοστάσιο τοῦ 
1790 μ.Χ., ἄμβωνας τοῦ 1791 μ.Χ. 
κ.ἄ.). Κατά τόν 18ο μ.Χ. αἰώνα ἡ 
μονή συντηροῦσε 40 μοναχούς 
πού ἐγκαταβίωναν ἐκεῖ. Ἀξιοση-
μείωτο εἶναι τό γεγονός ὅτι τό κα-
θολικό τῆς μονῆς εἶναι τό μονα-
δικό μεταξύ τῶν ἔξι ἱστορικῶν 
ἀνδρώων μοναστηριῶν τῆς Κύ-
πρου πού διαθέτει ὑπερῶο (γυ-
ναικωνίτη). Στή μονή βρίσκεται 
ἀσημένιος σταυρός (ἔργο τοῦ 
Ἰωάννου Κορνάρου τοῦ Κρητός, 
1801 μ.Χ.) δωρεά τοῦ γνωστοῦ 
δραγομάνου τῆς Κύπρου Χατζη-
γεωργάκη Κορνέσιου (ὡς εὐχα-
ριστήριο πρός τήν Παναγία γιά τή 
διάσωσή του ἀπό τούς Ὀθωμα-
νούς). Ὁ ναΐσκος πού ἀναφέρει ὁ 
Μπάρσκυ ἀνακαινίσθηκε, ἀφιε-
ρώθηκε στόν Ἅγιο Πανάρετο Πά-
φου καί ἐγκαινιάσθηκε τό 2009 
μ.Χ. ἀπό τόν νῦν Μητροπολίτη 



Πάφου κ.κ. Γεώργιο. Ἀπό τό 1821 
μ.Χ. μέχρι τό τέλος τῆς Τουρκο-
κρατίας ἡ μονή συρρικνώνεται 
καί ὑφίσταται σημαντικές οἰκο-
νομικές ἀπώλειες. Στή μονή λει-
τουργοῦσε τότε κρυφό σχολειό 
ὥστε τά ἑλληνόπουλα τῆς πε-
ριοχῆς νά μορφώνονται καί νά 
διαπαιδαγωγοῦνται. Οἱ Τοῦρκοι 
λόγῳ τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστα-
σης τοῦ 1821 μ.Χ. ἐπέδραμαν 
κατά τῆς μονῆς, τήν λεηλάτησαν 
καί συνέλαβαν τόν ἡγούμενό της 
τόν ὁποῖον φυλάκισαν καί κακο-
ποίησαν στήν Λευκωσία. Τελικά, 
τόν ἄφησαν ἐλεύθερο ἀλλά λόγῳ 
τῶν τραυμάτων του ἀπεβίωσε 
λίγο ἀργότερα στό μοναστήρι του. 
Τά χρέη τῆς μονῆς πολλαπλασιά-
ζονταν συνεχῶς καί οἱ ἁρπαγές 
τῶν κτημάτων της συνεχίστηκαν 
μέχρι καί τήν ἔναρξη τῆς Ἀγγλο-
κρατίας. Τό 1910 μ.Χ. μπροστά 
στόν κίνδυνο ὁλοκληρωτικῆς πτώ-
χευσης καί καταστροφῆς τῆς 
μονῆς, ἐπενέβηκε ἡ Ἱερά Σύνοδος 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί 

ἐξέλεξε ἡγούμενο τόν Κύριλλο 
Γεωργιάδη. Μέ διάφορες ἐνέρ-
γειες (π.χ. ἐράνοι κ.ἄ.) τοῦ ἡγου-
μένου ἐπιτεύχθηκε ἕνας σχετικός 
διακανονισμός μέ τούς δανειστές 
τῆς μονῆς. Περισώθηκαν ἔτσι 
ἀρκετά κτήματα τά ὁποῖα ἀπο-
δόθηκαν ξανά στή μονή καί βοή-
θησαν διαχρονικά στή συντήρηση 
τῆς ἴδιας τῆς μονῆς καί τῶν μο-
ναχῶν της. Τό 1953 μ.Χ. ἡ μονή 
δοκιμάστηκε ἀπό τόν σεισμό στήν 
περιοχή Πάφου ἐνῶ, τό 1967 μ.Χ. 
ἡ μονή ὑπέστη μεγάλη κατα-
στροφή ἀπό πυρκαγιά. Ὅλες οἱ 
ζημιές ἀποκαταστάθηκαν. 

Τό 2001 μ.Χ. δημιουργήθηκε 
στή μονή Εἰκονοσκευοφυλάκιο 
στό ὁποῖο ἐκτίθενται ἀνεκτίμητης 
ἀξίας ἱερά ἐκθέματα τῆς μονῆς τῆς 
περιόδου ἀπό τόν 12ο αἰώνα μέχρι 
καί τά μέσα τοῦ 19ου μ.Χ. αἰώνα. 
Τό Εἰκονοσκευοφυλάκιο δημι-
ουργήθηκε μέ πρωτοβουλία τοῦ 
τότε ἡγουμένου Διονυσίου Πα-
παχριστοφόρου καί χορηγία τοῦ 
ἱδρύματος Α. Γ. Λεβέντη. Ὁ ἡγού-
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μενος Διονύσιος, μέ καταγωγή 
ἀπό τό χώριο Κέδαρες, δραστήριο 
μέλος τῆς ΕΟΚΑ στόν ἀγώνα 
κατά τῶν Ἄγγλων, ἀπόφοιτος τῆς 
Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης 
(1961-1965 μ.Χ.), ὑπῆρξε ἐξέχου-
σα φυσιογνωμία στή διάσωση καί 
συντήρηση ἐκκλησιαστικῶν θη-
σαυρῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύ-
πρου. Σπούδασε ἐπί τούτῳ στή 
Ρώμη γιά 4 ἔτη (1967-1971 μ.Χ.) μέ 
ὑποτροφία τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Κύπρου. Μέ τίς εὐλογίες τοῦ τότε 
Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Μακα-
ρίου Γ΄ ὀργάνωσε τό Εἰδικό Κέν-
τρο Συντήρησης Εἰκόνων καί Χει-
ρογράφων πού πρωτολειτούργη-
σε τό 1971 μ.Χ. στήν κατεχόμενη 
πλέον ἱερά μονή τοῦ Ἁγίου Σπυ-
ρίδωνος στήν Τρεμετουσιά. Ἀπό 
τά ἐκθέματα τοῦ Εἰκονοσκευο-
φυλακίου ξεχωρίζουν ἐπιστήθιος 
σταυρός τοῦ 12ου μ.Χ. αἰώνα, 
εἰκόνα τοῦ 14ου μ.Χ. αἰώνα, δίσκος 
ἀντιδώρου τοῦ 15ου μ.Χ. αἰώνα, 
εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Τρύφωνα τοῦ 
1832 μ.Χ. (ἔργο τοῦ Κύπριου ἁγιο-
γράφου Μιχαήλ προσκυνητοῦ ἤ 
Χατζημιχαήλ ἀπό τά Καμινάρια), 
ἐνῶ στή συλλογή περιλαμβάνεται 
μεγάλη ποικιλία ἱερῶν σκευῶν 
π.χ. ἄμφια, ἑξαπτέρυγα, κανδῆλες, 
χειρόγραφα, πολυέλαιοι κ.ἄ. Ση-
μαντικό ἱερό κειμήλιο εἶναι ἡ χαλ-
κογραφία τῆς Παναγίας τῆς Χρυ-

σορρογιάτισσας μέ δέκα μικρο-
γραφίες στό πλαίσιό της πού πε-
ριγράφουν θαυμαστά γεγονότα 
σχετιζόμενα μέ τήν ἱστορία τῆς 
μονῆς. Ἡ χαλκογραφία εἶναι ἔργο 
τοῦ Ἰωάννη Κορνάρου (ἐκ Κρή-
της) καί τήν εἶχε παραγγείλει ὁ 
ἡγούμενος τῆς μονῆς Ἰωακείμ 
(1794 - 1821 μ.Χ.).  

Στή μονή λειτουργεῖ ἐπίσης 
Κέντρο Εἰκονολογίας (ἱδρύθηκε τό 
2010 μ.Χ.) μέ σκοπό νά ἀναδείξει, 
μέσῳ τῆς σχετικῆς δραστηριότη-
τας, τή θεολογία καί ἄλλες πα-
ραμέτρους τῆς Ὀρθόδοξης Εἰκό-
νας. Μέσα στά πλαίσια αὐτά ἐκδί-
δει ἀνά ἑξάμηνο περιοδικό μέ τίτ-
λο «Εἰκονοστάσιον», διοργανώνει 
συνέδρια καί φιλοδοξεῖ νά κατα-
στεῖ διεθνές κέντρο μελέτης τῆς 
ὀρθόδοξης εἰκόνας. Στό Κέντρο 
λειτουργεῖ ἐξειδικευμένη βιβλιο-
θήκη μέ ἀντικείμενο τίς ἱερές εἰκό-
νες. Ἡ βιβλιοθήκη εἶναι συνδεδε-
μένη ἠλεκτρονικά μέ τή βιβλιο-
θήκη τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου 
καί βρίσκεται στό ἰσόγειο τῆς 
μονῆς. Ἡ μονή διαθέτει ἐπίσης Πι-
νακοθήκη στήν ὁποία ἐκτίθενται 
55 ἀξιόλογα ἔργα Κυπρίων καί 
ἀλλοδαπῶν ζωγράφων πού ἀγο-
ράσθηκαν ἀπό τόν ἡγούμενο Διο-
νύσιο κατά τήν περίοδο 1978-
2010 μ.Χ. Ἐπιπρόσθετα, ἀπό τό 
1984 μέ ἐνέργειες τοῦ ἡγουμένου 
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βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀπ’ τά κόκκαλα 

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ



Διονυσίου ἐπαναλειτούργησε τό 
οἰνοποιεῖο τῆς μονῆς. Ἡ μονή πα-
ράγει ἐξαίρετα κρασιά καί συνε-
χίζει τή μακρά παράδοση πού 
ἔχει στόν τομέα αὐτόν. Ἀξίζει νά 
ἀναφερθεῖ ὅτι στή μονή διασώζε-
ται ἐξοπλισμός τοῦ παλαιοῦ οἰνο-
ποιείου (π.χ. πιθάρι οἴνου τοῦ 
1725 μ.Χ., ἀλεστική μηχανή τοῦ 
1928 μ.Χ. κ.ἄ.). Τό 1928 μ.Χ. ἡ 
μονή, ὑπό τήν εὐθύνη τοῦ τότε 
ἡγουμένου Κυρίλλου Α΄, ἀνέλαβε 
τήν παρασκευή τοῦ κρασιοῦ πού 
καταναλώθηκε στά ἐγκαίνια τοῦ 
ἱστορικοῦ ξενοδοχείου Βερεγγά-
ρια στόν Πρόδρομο. 

Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2019 μ.Χ. ὁ 
ἡγούμενος Διονύσιος παραιτήθη-
κε γιά λόγους ὑγείας. Στή θέση 
του ἐκλέχθηκε ὁ ἱερομόναχος 

Παγκράτιος Ἠλιάδης προερχό-
μενος ἀπό τήν ἀδελφότητα τῆς 
ἱερᾶς μονῆς Τροοδιτίσσης. Ἡ 
ἐνθρόνιση τοῦ νέου ἡγουμένου 
ἔγινε στίς 26 Μαΐου 2019. Στίς 25 
Ἀπριλίου 2020 (Σάββατο τῆς Δια-
καινησίμου ἑβδομάδας) ὁ προ-
ηγούμενος Διονύσιος ἀπεβίωσε. 
Στίς 9 Σεπτεμβρίου 2020 ὁ ἡγού-
μενος Παγκράτιος ἐξελέγη παμ-
ψηφεί ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου Ἐπίσκο-
πος Ἀρσινόης. Στίς 24 Ὀκτωβρί-
ου 2020 ἔγινε στή μονή τῆς Χρυ-
σορρογιάτισσας ἡ χειροτονία τοῦ 
νέου Ἐπισκόπου. Ἡ μονή πανη-
γυρίζει στίς 15 Αὐγούστου, ἑορτή 
τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου.
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Τά ἐκθέματα τῆς Συλλογῆς 
σκιαγραφοῦν τήν πιό κρίσι-
μη καί ἀποφασιστική ἱστο-

ρική περίοδο τοῦ Νεότερου Ἑλλη-
νισμοῦ, πού ὁδήγησε στήν ἀπε-
λευθέρωση τῆς Ἑλλάδας ἀπό τήν 
τουρκική, βάρβαρη δουλεία τε-
τρακοσίων χρόνων καί τήν Ἀνα-
γέννηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀπό τίς 
παραμονές τῆς Παλιγγενεσίας 
(μέσα 18ου αἰώνα) ἕως τή δημιουρ-
γία τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους (1830). 
Παράλληλα παρουσιάζουν τή συμ-
μετοχή τῆς Κύπρου στόν ἀγώνα τοῦ 
1821: τήν ἀφύπνιση τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ τῆς Κύπρου μέσα ἀπό τήν 
Παιδεία καί τόν Διαφωτισμό, τήν 
ἐνεργό στήριξη τῶν Φιλικῶν, τόν 
μαρτυρικό θάνατο τοῦ ἀρχιεπι-
σκόπου Κυπριανοῦ καί ἄλλων προ-
κρίτων τοῦ νησιοῦ καί τή συμμε-
τοχή Κυπρίων στούς χώρους τῶν 
μαχῶν στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα. 
Ὁ κεντρικός πυρήνας τῆς Συλ-

λογῆς δημιουργήθηκε ἀπό τόν γνω-

στό συλλέκτη Νίκο Δίκαιο, πρόξε-
νο τῆς Κύπρου στήν Λυών τῆς Γαλ-
λίας, καί ἀγοράστηκε τό 1963 ἀπό 
τόν ἀείμνηστο Ἐθνάρχη Μακάριο 
Γ΄. Τά ἔργα (πίνακες, χαρακτικά, 
σχέδια καί χάρτες) ἐπικεντρώνονται 
σέ θέματα πού ἀφοροῦν στή νεώ-
τερη Ἑλλάδα, στήν Ἑλληνική Ἐπα-
νάσταση τοῦ 1821 καί τό νεοσύ-
στατο ἑλληνικό κράτος.   
Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 

1821 συνέπεσε ἱστορικά μέ τά με-
γάλα ρεύματα τοῦ Ρομαντισμοῦ 
καί τοῦ Νεοκλασικισμοῦ. Ὁ Ρο-
μαντισμός βρῆκε στήν ἐπανάστα-
ση τοῦ ὑπόδουλου ἑλληνικοῦ 
ἔθνους πηγή ἔμπνευσης γιά νά 
ἐκφράσει μέ συγκίνηση τό δρᾶμα 
καί τόν ἀγῶνα γιά τήν ἐλευθερία, 
ἐνῶ ὁ Νεοκλασικισμός ἐμπνεύ-
στηκε ἀπό τό μεγαλεῖο τῆς Ἀρχαι-
ότητας καί ἀργότερα ἀπό τά ἰδε-
ώδη του νεοσύστατου κράτους. 
Στό ἴδιο κλίμα εἶναι οἱ χάρτες, τά 
σχέδια καί τά χαρακτικά, πού ἔγι-

 ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ

Δρ. Ἰωάννη Α. Ἠλιάδη  
Διευθυντή Βυζαντινοῦ Μουσείου  

καί Πινακοθήκης Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄
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ναν ἀπό Εὐρωπαίους ἐπισκέπτες. 
Ξεχωρίζουν οἱ πίνακες τῆς Σχολῆς 
τῆς Λυών μέ κύριο ἐκπρόσωπο τόν 
Bonirote, καί τά χαρακτικά τοῦ 
Jacques Grasset de Saint-Saveur καί 
τοῦ ὑποκόμητα Du Moncel. 
Οἱ ἀπαρχές τῆς φιλελληνικῆς 

εἰκονογραφίας ἐντοπίζονται στίς 
ἀπεικονίσεις περιηγήσεων σέ τα-
ξιδιωτικές ἐκδόσεις τοῦ 18ου αἰώνα. 
Μέ τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐπανάστασης «ἑλληνικά» θέματα 
ἐξάπτουν τή φαντασία τοῦ κοινοῦ 
μέ τή δραματικότητά τους, ἀλλά 
καί μέ τά «ἀνατολίτικα» (ὀριεντάλ) 
στοιχεῖα τους. Τά ἔργα τῶν 
Delacroix, Girodet, Vernet κ.α. δί-
νουν μοναδική αἴγλη στή φιλελ-
ληνική τέχνη. Ἡ ἀπεικόνιση τῶν 
πολεμικῶν γεγονότων τῆς Ἐπα-
νάστασης (λ.χ. ἡ ναυμαχία τοῦ 
Ναυαρίνου, ἡ Σφαγή τῆς Χίου 
κ.ἄ.) καί τῶν προσώπων πού ἔλα-
βαν μέρος σ’ αὐτά ἀποκτᾶ πολι-
τικό περιεχόμενο καί διαμαρτυρία 
ἀπέναντι στά τυραννικά κα-
θεστῶτα τῆς Εὐρώπης. Στόχος 
τῶν καλλιτεχνῶν εἶναι ἡ ἀφύπνι-
ση τῶν συνειδήσεων: παρακι-
νοῦνται ἀπό τό κλίμα τοῦ Φιλε-
λευθερισμοῦ πού κυριαρχεῖ στήν 
Εὐρώπη καί στοχεύει στήν ἀνε-
ξαρτησία τῶν λαῶν. 
Παράλληλα πλῆθος χαρα-

κτικῶν κατακλύζει τή Δυτική 

Εὐρώπη, μέ εἰκόνες-πρότυπα 
ἐμπνευσμένες ἀπό τήν Ἑλληνική 
Ἐπανάσταση. Ἡ Ἑλληνική Ἐπα-
νάσταση κεντρίζει τό ἐνδιαφέρον 
καί τή συμπάθεια τοῦ κοινοῦ, γί-
νεται μόδα. Ἔτσι διάφορα χρη-
στικά ἤ διακοσμητικά ἀντικείμενα 
(λ.χ. ὡρολόγια, πιάτα κ.λπ.), καθώς 
καί φιλελληνικές εἰκόνες, κοσμοῦν 
τά σπίτια τῶν Εὐρωπαίων.  
Κυκλοφόρησαν, ἐπίσης, σχε-

διάσματα τῶν πρωταγωνιστῶν τῆς 
Ἐπανάστασης (σειρές Friedel, 
Krazeisen κ.ἄ.), σέ πολλά ἀπό τά 
ὁποία ἀναγραφόταν ὅτι ἡ πώλησή 
τους ἦταν πρός ὄφελος τῶν ἀγω-
νιζόμενων Ἑλλήνων. Χαρακτηρι-
στική εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ χα-
ρακτικοῦ μέ τή Δόμνα Βισβίζη, ἡ 

Ὁ Κωνσταντῖνος Μπότσαρης, λιθο-
γραφία 1833, F. Krazeisen, 

Πινακοθήκη ΙΑΜ (Α/Α. 254).
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ὁποία ἀποχαιρετᾶ τόν γιό της Θε-
μιστοκλῆ. Στό κάτω μέρος τοῦ 
χαρακτικοῦ ἀναγράφονται τά 
ἀποχαιρετιστήρια λόγια τῆς μητέ-
ρας του Δόμνας: «Θά σέ υἱοθετή-
σει ἡ γαλλική γενναιοδωρία. Θά 
εἶμαι πιθανόν νεκρή ὅταν ἐπι-
στρέψεις. Ἐσύ, ὅταν θά εἶσαι με-
γάλος, θυμήσου νά ἐκδικηθεῖς γιά 
τόν πατέρα σου». Τό 1824 ἦλθε 
στήν Ἑλλάδα ὁ Γάλλος στρατηγός 
Ρός, ὡς ἀπεσταλμένος τοῦ Φιλελ-
ληνικοῦ Συλλόγου τῶν Παρισίων, 
γιά νά πάρει μαζί του μερικά 
Ἑλληνόπουλα, τά ὁποῖα θά σπού-
δαζαν μέ ὑποτροφία στή Γαλλία. 
Μεταξύ τῶν 10 συνολικά ἐπιλε-
γέντων, κατά προτίμηση ἀπό ἀπο-
γόνους ὀνομαστῶν ἀγωνιστῶν τῆς 

Ἐπανάστασης, ἦταν καί ὁ γιός 
τῆς Βισβίζη Θεμιστοκλῆς, ὁ ὁποῖος, 
ὅταν ἔφθασε στή Γαλλία, ἔγινε τό 
ἀγαπημένο παιδί τῶν φιλελλη-
νικῶν κύκλων τῶν Παρισίων. Ἡ 
Γαλλίδα καλλιτέχνης Ἀδελά Ταρν-
τιέ φιλοτέχνησε τήν προσωπο-
γραφία του, ἡ ὁποία κυκλοφόρη-
σε τότε σέ χιλιάδες δελτάρια σέ 
ὁλόκληρη τή Γαλλία.  
Μέσα ἀπό τά ἐκθέματα αὐτῆς 

τῆς Πινακοθήκης τοῦ Ἱδρύματος 
Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, ὁ 
ἐπισκέπτης ἐκτός ἀπό τούς ἡρωι-
σμούς καί τίς μεγάλες στιγμές τοῦ 
Ἀγῶνα, παρατηρεῖ καί τήν τυπο-
λογία τῆς μάχης. Τήν προετοιμα-
σία, τόν ἀποχωρισμό, τήν ἀναμο-
νή τῆς ἔκβασης, τήν ὑποδοχή τῶν 
εἰδήσεων, τίς συνέπειες, τήν ὠμό-
τητα τῆς πραγματικότητας, τόν 
σωματικό πόνο. Τίς συνέπειες πού 
ὅλοι οἱ ἀγωνιζόμενοι δέχτηκαν νά 
ὑποστοῦν μέ τήν ἐλπίδα τῆς τε-
λικῆς νίκης, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς 
δημιουργίας ἑνός ἐθνικοῦ κρά-
τους. 
Ἰδιαίτερη θέση κατέχουν τά 

κειμήλια τοῦ ἐθνομάρτυρα ἀρχιε-
πισκόπου Κυπριανοῦ καί οἱ πίνα-
κες τοῦ Μαυρογένη καί τοῦ Κά-
σαλου, πού διηγοῦνται τή θυσία 
του καί τή συμμετοχή τῆς Κύπρου 
στήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση. Ἡ 
Φιλική Ἑταιρεία εἶχε δραστηριο-

 ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ

Ὁ Ἀνδρέας Μιαούλης λιθογραφία 
1833, F. Krazeisen, Πινακοθήκη ΙΑΜ 

(Α/Α. 252).
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ποιηθεῖ καί στήν Κύπρο στίς πα-
ραμονές τῆς Ἐπανάσταση, ὅπου 
μυήθηκαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυ-
πριανός καί ἄλλοι ἐπιφανεῖς κλη-
ρικοί καί προύχοντες τοῦ νησιοῦ. 
Λόγῳ τῆς μεγάλης ἀπόστασης τῆς 
Κύπρου ἀπό τίς περιοχές τῆς ἐπι-
κείμενης ἐξέγερσης καί εἰδικά ἡ 
ἐγγύτητά της πρός τή Μικρά Ἀσία, 
τήν Αἴγυπτο καί τή Συρία συνετέ-
λεσαν ὥστε, στό σχέδιο δράσης 
τῶν Φιλικῶν, πού διαμορφώθηκε 
στό Ἰσμαήλιο τῆς Βεσσαραβίας 
τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1820, νά ἀπο-
φασισθεῖ, ὅτι ἡ Κύπρος θά συμμε-
τεῖχε στόν ἀγῶνα μέ οἰκονομική 
συνδρομή καί ἀποστολή ἐφοδίων, 
σύμφωνα καί μέ τή διαβεβαίωση 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ. 
Ἐπισκέφθηκε τότε τό νησί ὁ Φιλι-
κός Δημήτριος Ἴπατρος ἀπό τό 
Μέτσοβο, ὁ ὁποῖος συνήντησε γιά 
τόν σκοπό αὐτό τόν Κυπριανό. 
Διασώθηκε ἐπιστολή, ἡμερομη-
νίας 8 Ὀκτωβρίου 1820, τοῦ Ἀλέ-
ξανδρουΥψηλαντη, πού ἐστάλη 
στόν Κύπριο Ἀρχιεπίσκοπο μέσῳ 
τοῦ Φιλικοῦ Ἀντώνιου Πελοπίδα, 
μέ τήν ὁποία τόν καλοῦσε νά στεί-
λει τή συνδρομή του «διότι ἡ ἔναρ-
ξις τοῦ Σχολείου ἐγγίζει», ὅπως ση-
μείωνε συνθηματικά. Στό ἴδιο θέμα 
ἀναφέρονται καί τοπικές κυπρια-
κές παραδόσεις, ὅπως οἱ σχετικές 
μέ ἄφιξη τοῦ Κωνσταντίνου Κα-

νάρη, στίς 19 Ἰουνίου 1821, ἀρχι-
κά στόν Ἅγιο Σέργιο καί στή συ-
νέχεια στήν Ἀσπρόβρυση τῆς Λα-
πήθου, ἀπό ὅπου πῆρε «ὁλόκλη-
ρα φορτία τριῶν φορτηγίδων 
νηῶν, πρόβατα καί βόας και κρί-
θην καί διάφορα ἄλλα τρόφιμα». 
Τό ἀντίγραφο τῆς σημαίας τῶν 

Κυπρίων Ἀγωνιστῶν, ὁ μύλος γιά 
τήν ἄλεση πυρίτιδας στό Μεσο-
λόγγι τοῦ Ἰωάννη Πασαπόρτη 
ἀπό τήν Πάφο καί ἡ προτομή τοῦ 
Ἰωάννη Σταυριανοῦ ἀπό τή Λό-
φου πού φιλοτέχνησε ὁ γλύπτης 
Θεοδοῦλος Θεοδούλου θυμίζουν 
τή μεγάλη συνεισφορά τῆς Κύ-
πρου στήν Ἐπανάσταση. Σημαν-
τικό τεκμήριο τῆς θέλησης τῶν 

Ἑλληνίδα Ἡρωίδα - Nicolas-Louis-
Francois Gosse - Jean-Pierre Jazet 19ος, 
αἰώνας, Πινακοθήκη ΙΑΜ (Α/Α. 251).
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Κυπρίων νά ἀγωνισθοῦν «συμ-
φώνως μέ τούς λοιπούς ἀδελφούς 
Ἕλληνας» ἀποτελεῖ ἡ προκήρυξη 
τῆς 6ης Δεκεμβρίου 1821, μέ τήν 
ὁποία ἐξουσιοδοτοῦσαν τόν Νι-
κόλαο Θησέα νά «ἑτοιμάση δύνα-
μιν στρατιωτικήν καί κινηθῆ κατά 
τῶν ἐχθρῶν», πού ὑπογράφηκε σέ 
εὐρωπαϊκή πόλη ἀπό τόν Τριμυ-
θοῦντος Σπυρίδωνα, τόν Ἔξαρχο 
καί μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπο Κύ-
πρου Ἰωαννίκιο, τόν Ἀρχιμανδρί-
τη Θεοφύλακτο Θησέα καί ἄλλους 
ἑπτά Κυπρίους διαφυγόντων τῶν 
σφαγῶν τῆς 9ης Ἰουλίου 1821 στό 
νησί. Σέ κρατικά καί ἰδιωτικά 
ἀρχεῖα τῆς Ἑλλάδας διασώζεται 

μεγάλος ἀριθμός πιστοποιητικῶν 
Κυπρίων ἀγωνιστῶν, πού ἀναφέ-
ρονται στήν ἐνεργό δράση καί 
στήν προσφορά τους στόν ἀγῶνα. 
Ὁ ἀριθμός τους ὑπολογίζεται σέ χί-
λιους περίπου, δηλαδή σχετικά 
μεγάλος, ἄν ληφθεῖ ὑπόψη ὅτι ὁ 
ἑλληνικός πληθυσμός τοῦ νησιοῦ 
ἀνερχόταν τότε στίς ὀγδόντα ἕως 
ἑκατόν χιλιάδες κατοίκους. Δυ-
στυχῶς, κανείς ἀπό τούς Κυπρίους 
ἀγωνιστές πού ἐπέζησαν, δέν κα-
τέλιπε Ἀπομνημονεύματα. Ἐξαί-
ρεση ἀποτελοῦν ὁ Ἰωάννης Σταυ-
ριανός, πού δίδει πληροφορίες γιά 
τή μετάβασή του στήν Ἑλλάδα, μέ 
λεπτομέρειες ἀπό τίς μάχες τῶν 
Ἀθηνῶν τό 1826-1827 καί τήν πο-
λιορκία τῆς Ἀκρόπολης, καί ὁ 
Ἰωάννης Φραγκούδης, πού κατέ-
γραψε τίς ναυμαχίες, στίς ὁποῖες 
ἔλαβε μέρος μέ τό πολεμικό πλοῖο 
«Ἡρακλῆς». Ἡ πολύπλευρη συμ-
μετοχή τῆς Κύπρου στήν Ἑλληνι-
κή ἐπανάσταση τοῦ 1821 συνέτει-
νε, ὥστε ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας 
νά ἀναφέρει, τό 1827, σέ ἐκπρό-
σωπο τοῦ Ἀγγλικοῦ Ὑπουργείου 
τῶν Ἐξωτερικῶν, πώς θεωροῦσε 
ὅτι τά ὅρια τοῦ ὑπό ἵδρυση ἑλλη-
νικοῦ κράτους καθορίζονταν «ὑπό 
τοῦ αἵματος τοῦ ἐκχυθέντος εἰς τά 
σφαγεῖα τῶν Kυδωνιῶν, τῆς 
Kύπρου, τῆς Xίου, τῆς Kρήτης, τῶν 
Ψαρῶν καί τοῦ Mεσολογγίου».

 ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΑ

Ἡ σφαγή τῆς Χίου,  
ἐλαιογραφία σέ καμβά, 19ος αἰώνας, 

ἀντίγραφο ἀπό τό ὁμώνυμο ἔργο  
τοῦ Eugene Delacroix,  

ἀποδίδεται στόν G. Courbet,  
Πινακοθήκη ΙΑΜ (Α/Α. 166).
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- Θοδωρή! Κάθισε, παιδί μου, 

φρόνιμα. Ὅλο τρέλες κάνεις τίς τε-
λευταῖες μέρες. Στό τέλος θά χτυ-
πήσεις. Τί θά καταλάβεις μετά; 

- Θά γίνω ἥρωας! 
- Τί θά γίνεις; 
- Ἥρωας! 
- Ἅμα χτυπήσεις, θά γίνεις 

ἥρωας; 
- Ὄχι! Ἅμα κάνω τρέλες, θά 

γίνω ἥρωας. 
- Ἄν εἶναι δυνατόν! Πῶς σοῦ 

ἦρθε τώρα αὐτό; 
- Τό εἶπε ὁ Κολοκοτρώνης. 
- Ὥστε ἔτσι; Καί τί ἀκριβῶς 

εἶπε ὁ Κολοκοτρώνης, γιά νά ἔχου-
με καλό ρώτημα; 

- Ὅτι αὐτός καί ἡ παρέα του 
ἤτανε τρελοί, γι’ αὐτό κάνανε τήν 

ἐπανάσταση. Καί πού κάνανε τήν 
ἐπανάσταση ἐλευθερώσανε τήν 
Ἑλλάδα. Καί ξέρεις γιατί ἤτανε 
τρελοί; Ὄχι ἐπειδή δέν εἶχαν μυα-
λό... Ὄοοοχι. Ἐπειδή δέ φοβόν-
τουσαν! Θέλει λίγη τρέλα γιά νά μή 
φοβᾶσαι τίποτα. Κι αὐτοί δέ φο-
βόντουσαν τίποτα, οὔτε ἄν χτυ-
πήσουν οὔτε ἄν σκοτωθοῦν. Καί γι’ 
αὐτό... 

- Γιά μιά στιγμή... Πῆρες φόρα. 
Ἐσύ ποῦ τά βρῆκες ὅλα αὐτά; 

- Στό ἴντερνετ. 
- Ἔτσι σου ἦρθε δηλαδή στά 

καλά καθούμενα νά ψάξεις νά 
βρεῖς γιά τόν Κολοκοτρώνη. 

- Ἄκουσε, μαμά! Τήν τελευταία 
ἑβδομάδα στό σχολεῖο κάνουμε 
μία ἑνότητα γιά νά γνωρίσουμε 
τόν ἑαυτό μας. Αὐτές τίς μέρες με-
λετᾶμε προσωπικότητες πού ἔχουν 
τό ἴδιο ὄνομα μ’ ἐμᾶς. Ἔψαξα στά 
βιβλία πού πήραμε στήν τάξη, ἔψα-
ξα καί στό διαδίκτυο καί βρῆκα 
πολλούς Θεοδωρους. Ἀλλά ἐμένα 
πιό πολύ μου ἄρεσε ὁ Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης. Τόν ξέρεις; Πολέ-
μησε τό 1821, στήν Ἐπανάσταση 

Ἑλένης Ἀναστασίου 
Ἐκπαιδευτικοῦ
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πού ἔκαναν οἱ Ἕλληνες ἐναντίον 
τῶν Τούρκων καί τούς ἔδιωξαν 
μετά ἀπό 400 χρόνια πού ἦταν 
σκλαβωμένοι. 

- Κάνε μία παύση, παιδί μου. 
Πάλι μιλᾶς ἀσταμάτητα. 

- Εἶναι ἀπό τόν ἐνθουσιασμό 
μου. 

- Καλά ὅλα αὐτά. Τί σχέση ἔχουν 
ὅμως μέ τίς ἀταξίες σου, δέν κα-
τάλαβα ἀκόμα. 

- Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
εἶπε «Ἄν δέν ἤμασταν τρελοί, δέ θά 
κάναμε τήν ἐπανάσταση». 

- Ἄ, μάλιστα... Καί τί ἐννοοῦσε 
μ’ αὐτό; Νά κάνουμε τρέλες ἀπό μι-
κροί, γιά νά γίνουμε δυνατοί νά πο-
λεμήσουμε; 

- Δέν ξέρω, δέν ἔλεγε. 
- Διάβασες δηλαδή ὅλα τά κεί-

μενα πού βρῆκες καί δέν τό ἐξη-
γοῦσε πουθενά; 

- Ἐεε... Ὄχι... Δηλαδή, τόν τίτλο 
διάβασα καί μοῦ ἔκανε φοβερή 
ἐντύπωση. Ἕνας ὁλόκληρος ἥρωας 
νά... 

- Λοιπόν, γιά ἔλα νά μοῦ δείξεις 
κι ἐμένα τίς πηγές σου. Φέρε τό 
τάμπλετ. 

  * 
- Νά, τό βλέπεις; 
- Τόν τίτλο τόν βλέπω. Γιά διά-

βασε ὅμως τί λέει ἐδῶ: 
- Τό φρόνημα καί ἡ πίστη τῶν 

Ἀγωνιστῶν τοῦ ’21 ὑπάρχει μέσα 
στόν λόγο καί στίς πράξεις τους. Ὁ 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ἔβαλε 

τόν Σταυρό στήν πρώτη σημαία 
πού πρόχειρα κατασκεύασε. Χα-
ρακτηριστικά ὁ ἴδιος εἶπε, μετά 
τήν ἀπελευθέρωση, στούς μαθητές 
τοῦ πρώτου Γυμνασίου τῆς Ἀθή-
νας: «Ὅταν πήραμε τά ὅπλα, 
πρῶτα εἴπαμε ὑπέρ Πίστεως καί 
ὕστερα ὑπέρ Πατρίδος». 

- Αὐτή ἦταν ἡ τρέλα τους, ἡ πί-
στη στόν Θεό. Βλέπεις πού τήν 
ἔχουν πρώτη στό σύνθημά τους; 
«Ὅταν πήραμε τά ὅπλα», λέει, 
«πρῶτα εἴπαμε γιά τήν πίστη καί 
μετά γιά τήν πατρίδα». Γιατί ἡ πί-
στη κάνει τόν ἄνθρωπο νά μπαίνει 
μπροστά ἀπό κάθε κίνδυνο χωρίς 
νά φοβᾶται, χωρίς νά λυγίζει. Ἔχει 
μία σιγουριά ὅτι ὁ Θεός θά ἐνι-
σχύσει κάθε του προσπάθεια, θά 
τοῦ δίνει δύναμη στούς ἀγῶνες 
καί θά βρίσκει λύσεις σέ ὅλα τά 
προβλήματα. Ἡ πίστη εἶναι κάτι 
μαγικό. Δέν εἶναι εὔκολο νά τό ἐξη-
γήσεις ἤ νά τό καταλάβεις, πρέπει 
πρῶτα νά τό ζήσεις. Κι ἄν ἡ πίστη 
φωλιάσει στήν καρδιά, τελείωσαν 
ὅλα: φόβοι, δισταγμοί, στενοχώριες. 
Ἅμα πιστεύεις, δέ φοβᾶσαι. Ἅμα 
πιστεύεις, τολμᾶς. Ἅμα πιστεύεις, 
τελικά τά καταφέρνεις. 

- Ἡ πίστη δηλαδή σέ κάνει 
ἥρωα; 

- Σίγουρα ἡ πίστη σέ κάνει 
ἥρωα. Νά πιστεύεις, ἀγόρι μου, νά 
πιστεύεις καί εἶσαι ἤδη ἥρωας. 

ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ 



Τό πρόσφατο βιβλίο τοῦ 
Θεοφιλεστάτου Ἐπι-
σκόπου Καρπασίας κ. 

Χριστοφόρου, πού ἐκδίδεται 
ἀπό τήν ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟ-
ΠΗ ΚΥΠΡΟΥ, μέ τίτλο «ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜ-
ΒΑΣΗ», παρεμβαίνει προσευ-
χητικά καί καρδιακά ὡς τα-
πεινή συνεισφορά στή διακο-
νία τοῦ λαοῦ. 

Ἡ καινούργια συγγραφική 
κατάθεση τοῦ Θεοφιλεστάτου 
Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χρι-
στοφόρου, ἡ ὁποία ἔρχεται νά 
προστεθεῖ στά ἄλλα δοκίμια 
καί ἀξιόλογα θεολογικά καί 
πνευματικά του συγγράμματα, 
γίνεται μέ τήν εὐκαιρία τῆς 
συμπλήρωσης 30 ἐτῶν, ἀπό 
τήν χειροτονία του σέ διάκονο 
καί τήν εἴσοδο στίς τάξεις τοῦ 
ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἐκκλησίας 
μας.  

Τό βιβλίο ἀποτελεῖται ἀπό 
κείμενα τά ὁποῖα γράφτηκαν 
κάτω ἀπό διαφορετικές 
συνθῆκες καί ἀφορμές παρμέ-
νες ἀπό τήν ἐπικαιρότητα καί 
ὄχι μόνο, φιλοδοξοῦν νά πα-
ρέμβουν μέ βάση τό φρόνημα 
τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτό δια-
σώζεται μέσα ἀπό τήν ἐμπειρία 
της, γιά νά μᾶς μετα-
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Μάριου Θρασυβούλου 
Θεολόγου Ἐκπαιδευτικοῦ 
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βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀπ’ τά κόκκαλα 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

φέρει τήν ἀγωνία ἑνός ἁπλοῦ 
διακόνου της. 

Τά κείμενα πού ταμιεύονται 
σέ αὐτό τό βιβλίο εἶναι καί 
ἀποτελοῦν συνειδητές κατα-
θέσεις ἑνός ποιμένα, πού προ-
σπαθεῖ νά ψηλαφήσει τό ἐκκλη-
σιολογικό νόημα καί τῆς προ-
σωπικῆς του διακονίας μέ ἱερή 
συγκίνηση καί μεταφυσικό ρί-
γος. 

Ἔχοντας γραφεῖ τό κάθε κεί-
μενο σέ διαφορετικό χρόνο, 
διασώζει μέν τήν αὐθεντικότη-
τά του ἀλλά παράλληλα δη-
λώνει καί τήν ἐξάρτησή του 
ἀπό τά ὑπόλοιπα, πράγμα πού 
σημαίνει ὅτι ὁ συγγραφέας 
τους ἐπιθυμεῖ νά μήν 
χαθεῖ ἐκείνη ἡ ἱερή στιγ-
μή τοῦ χθές μέ τό σήμε-
ρα, ὥστε νά συνεχίζει 
νά τιμᾶται ἡ μνήμη μέ 
τά πρόσωπα, τούς χώ-
ρους καί τά γεγονότα. 

Χρέος τοῦ συγγρα-

φέα ἦταν νά μετουσιώσει σέ λό-
για τά ὅσα βιώνει, ἐνῶ τοῦ 
ἀναγνώστη νά προσπαθήσει 
νά βρεῖ τήν πνευματική συγγέ-
νεια πού τούς ἐνώνει στούς 
πικρούς καιρούς μας.  

Τό παρόν ἔργο δέν εἶναι ἀπα-
ραίτητο μόνο για κληρικούς, 
μοναχούς καί θεολόγους ἀλλά 
καί γιά τόν κάθε πιστό πού θέ-
λει νά λάβει ὠφέλεια πνευμα-
τική ἀλλά καί νά ἀναζητεῖ τόν 
δικό του προσανατολισμό γιά 
νά φθάσει στό μυστήριο τῆς 
ἁγιασμένης ψυχῆς. Τό βιβλίο 
μπορείτε νά προμηθευτεῖτε ἀπό 
τό Βιβλιοπωλεῖο «Φωτοδότες» 
στή Λευκωσία (Τηλ. 22430301).

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» Λτδ. 
 

Διεύθυνση: Ἀδαμάντιου Κοραῆ 4547, Λευκωσία 
Τ.Κ. 1502   Τ.Θ. 27130 

Τηλ. 00357 22430301 / 22344309 
Φαξ: 22343122 

Email: fotodotes@fotodotes.org.cy



Κ ύριε, Κύριε, Κύριε, σέ 
περικαλοῦμεν, διά τήν 

πρεσβεία τῆς Θεοτόκος, τῆς 
ἀγαθῆς μητέρας τοῦ παντός, καί 
τῶν ἁγίων, καθάρισε ἐμᾶς, τόν 
ἁμαρτωλόν, τόν ανάξιόν σου 
δοῦλον, τούς σκλάβους σου τούς 
ἀλευτέρωτους, ὁπού ἐγίναμεν εἰς 
αὐτόν τόν αἰώνα οἱ χερότεροι 
ἀπ’ οὖλο σου τό πλάσμα, καθά-
ρισέ μας τήν ἁμαρτωλή μας ψυχή 
καί τά βρωμερά μας σπλάγχνα, νά 
δυνηθῶμεν μόνον νά σέ προσκυ-
νήσουμεν καί νά σέ δοξολογή-
σουμεν καί νά σέ εὐνοήσουμεν τήν 
παντοδυναμίαν σου καί τήν βα-
σιλείαν σου, νά μήν γένομεν ἀχά-
ριστοι εἰς τήν μεγάλην νεκρανά-
στασην ὁπού ἔκαμες καί κάνεις, ἡ 
παντοδυναμία σου καί ἡ βασιλεία 
σου, διά ν’ ἀναστήσεις πεθαμέ-
νους διά τῆς ἐσπλαχνίας σου... Πο-
λέμιος εἶσαι, Κύριε, εἰς τούς δυ-
νατούς, καί ἰσκυρούς κατασυν-
τρίβεις καί τσακίζεις, καί μᾶς τούς 
ἀδύνατους καί χαμένους καί σβη-
μένους ἀπό τόν κατάλογον τοῦ 
κόσμου εὐλογᾶς καί συχωρᾶς, 
καθαρίζεις καί ἀναστήνεις ὡς τόν 
Λάζαρον. Ἡ δόξα, ἡ δόξα, ἡ δόξα 
τῆς παντοδυναμίας σου καί τῆς 
βασιλείας σου, Κύριε, μᾶς ἀνά-
στησες τά 1821 ἀπό τήν τυραγνίαν 
τοῦ σουλτάνου καί ἀπό τῶν 
ὀπαδῶν του καί μᾶς λευτέρωσες. 

 
Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη


