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Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Πέμπτη, 11 

Φεβρουαρίου 2021, στὴν πρώτη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία 
τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

1) Ἀπέτισε φόρο τιμῆς πρὸς τὸν ἐκλιπόντα Ἀρχιμ. Γρηγόριο Μουσουρού-
λη, τέως Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ εὐχήθηκε ὑπὲρ ἀναπαύσεως 
τῆς ψυχῆς του.

2) Διόρισε τὸν Ἀρχιμανδρίτη κ. Γεώργιο Χριστοδούλου ὡς νέο Ἀρχιγραμ-
ματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

3) Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς εἰς τοὺς Διορθοδόξους, Διαχρι-
στιανικοὺς καὶ Διαθρησκειακοὺς διαλόγους, Ἀρχιερεῖς, γιὰ τὴ συμμετοχή τους 
στοὺς ὡς ἄνω διαλόγους. Ἔγινε συζήτηση καὶ ἐλήφθησαν σχετικὲς ἀποφάσεις.

4)  Ἐνέκρινε τὰ μέλη τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν, τὰ ὁποῖα εἰσηγήθησαν 
οἱ Ἀρχιερεῖς-Πρόεδροι τῶν ὡς ἄνω Ἐπιτροπῶν, ὅπως διαλαμβάνεται στὸν νέο 
Καταστατικὸ Χάρτη.

5) Ἐξέλεξε ὡς νέα μέλη τῆς ἀνακριτικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἑπόμενη πε-
νταετία τὸν Μητροπολίτη Πάφου καὶ τοὺς Ἐπισκόπους Λήδρας καὶ Χύτρων.

6) Ὥρισε τὰ νέα μέλη τῶν Ἐπισκοπικῶν Δικαστηρίων γιὰ τὴν ἑπόμενη πε-
νταετία.

7) Ἐξέδωσε τὴν ἀκόλουθη διακήρυξη γιὰ τὴν ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ 
τῆς ἐνάρξεως τῆς ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821:
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200 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821.

Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΧΡΕΟΣ

Υπάρχουν επέτειοι που, παρόλο ότι πέρασαν αιώνες πολλοί από τότε που 
έκαναν την εμφάνισή τους στην Ιστορία, εξακολουθούν να κάνουν την καρδιά 
μας να αιμορραγεί. Τέτοια είναι π.χ. η επέτειος της άλωσης της Κωνσταντι-
νούπολης και η επέτειος της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο. Υπάρχουν 
άλλες που, για τη σημερινή δύσκολη εποχή, έχουν χάσει πια το νόημά τους. 
Υπάρχουν όμως κάποιες που ανασταίνουν μέσα μας ένα πρωτοφανέρωτο με-
γαλείο, μιαν περηφάνια εθνική, πρωτόγνωρη και δυσκολοπερίγραπτη, γιατί 
είναι επέτειοι που αισθάνεσαι ότι το έθνος σου έκαμε το χρέος του. Τέτοια 
μοναδική επέτειος είναι για μας η 25η Μαρτίου 1821. Αιώνες πολλοί προετοί-
μαζαν την ημέρα αυτή. Υπήρξε γέννημα μακράς προπαρασκευής, σταθερής 
προσήλωσης στην υψηλή κληρονομιά της φυλής, αφοσίωσης στα ιδανικά της 
θρησκείας, υπεράνθρωπων προσπαθειών και μακρών θυσιών.

Πριν καλά καλά κοπάσει το κονταροκτύπημα πάνω στα τείχη της Βασι-
λεύουσας, πριν σβήσει η ηχώ των οιμωγών, ο Ελληνισμός, με ολοπόρφυρα 
τα μάτια ακόμα, προδιέγραφε στόχους και κατευθυντήριες γραμμές για μελ-
λοντική εξόρμηση. Κι έφτασε, ύστερα από τέσσερεις αιώνες ανείπωτης συμ-
φοράς, στο ξέφωτο της 25ης Μαρτίου 1821. Αυτή τη μέρα οι πρόγονοί μας 
έδωσαν εξετάσεις μπροστά στον Θεό και στους ανθρώπους. Έδειξαν την ταυ-
τότητά τους την εθνική και βρέθηκαν εν τάξει.

Η 25η Μαρτίου βρίσκεται στην πιο ψηλή κορυφή της Ιστορίας μας. Εκεί 
που ο αέρας είναι αμβροσία. Απ’ εκεί μπορούμε να αγναντέψουμε την πορεία 
της φυλής μας μέσα στα περασμένα.  Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό με 
αυτοπεποίθηση. Να σταθούμε, χωρίς ντροπή, μπροστά στις άλλες κορυφές 
της ελληνικής ζωής, που θ’ αντικρύσουμε από κει ψηλά. Να δούμε απ’ εκεί τον 
Μαραθώνα, τις Θερμοπύλες, τη Σαλαμίνα. Να χαιρετίσουμε απ’ εκεί τον Αι-
σχύλο, τον Ηράκλειο, τον Παλαιολόγο, χωρίς να νιώθουμε μειονεκτικά, χωρίς 
να μας ταπεινώνει  ο μεγάλος και ιερός  ίσκιος τους. Διότι όπως και τότε, έτσι 
και τώρα, περισσότερο  τώρα, το έθνος δεν συζήτησε ούτε διαπραγματεύτηκε 
την ελευθερία του.  Και προτίμησε αντί ζωής χωρίς ελευθερία, τον θάνατο.

Οι Έλληνες ριγμένοι, από την αρχή της Ιστορίας τους, πάνω σ’ ένα γυ-
μνό και θαλασσόδαρτο βράχο, ολιγάριθμοι, στο κέντρο ενός κυκεώνα ιδεών 
και λαών, με σύντροφο παντοτινό τη φτώχεια, πάλεψαν με τον βράχο και τη 
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θάλασσα, μ’ επίβουλους γείτονες και πλήθος επιδρομέων. Αγωνιστές στον πό-
λεμο και στην ειρήνη, ταύτισαν το όνομά τους με τη μάχη για την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και την ελευθερία και έδωσαν, θεωρητικά και πρακτικά, προβά-
δισμα στο πνεύμα κι όχι στην ύλη. Γι’ αυτό  κι ό,τι γενναίο και υψηλό δη-
μιούργησαν, σε οποιαδήποτε περίοδο της Ιστορίας τους, δεν υπήρξε ψυχική 
έκρηξη μιας στιγμής, αλλά ήταν η συνεχής έκφραση του εσωτερικού ψυχικού 
τους κόσμου. Ενός κόσμου που εξέφραζε την επιγραμματική διατύπωση του 
Θουκυδίδη, στον Επιτάφιο του Περικλέους, «εὔδαιμον τὸ ἐλεύθερον, τὸ δὲ 
ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον».

Έτσι κι η επανάσταση του 1821. Δεν ήταν ούτε πράξη της στιγμής ούτε  
ένα απλό κίνημα απόκτησης της ελευθερίας ενός υπόδουλου λαού, που συ-
ναντά κανείς συχνά στην Ιστορία των λαών. Για τους Έλληνες πρόβαλλε  η 
ανάγκη της εσωτερικής ελευθερίας του ανθρώπου, ελευθερίας της σκέψης και 
των ενεργειών του, ελευθερίας της συνείδησης και πίστης σε ορισμένα απα-
ρασάλευτα ιδανικά και αρχές που δημιούργησε το παρελθόν και η ιστορική 
Παράδοση. Η Ελληνική επανάσταση εξερράγη γιατί  αυτό απαιτούσε η εθνική 
ιδέα, που είχε γιγαντωθεί και που είχε προηγουμένως, για πολλούς αιώνες, 
γαλουχήσει την εθνική συνείδηση των Ελλήνων και απαιτούσε από αυτήν, 
επιτακτικά, την πραγμάτωσή της. Εκείνοι που είχαν πατρίδα τη μητέρα του 
πνεύματος θεωρούσαν ύψιστη υποχρέωσή τους τον αγώνα μέχρι θανάτου για 
την επικράτηση του πνεύματος  στον κόσμο.

Εξάλλου στον Ελληνισμό δεν ευδοκίμησαν ποτέ οι Ιερεμίες. Ποταμοί Βαβυ- 
λώνος για να αποθέσουν τις κιθάρες τους και να κλαύσουν «ἐν τῷ μνησθῆναι 
τῆς Σιών» δεν υπήρξαν, ούτε υπάρχουν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχουν 
ποταμοί αιμάτων και τάφοι ενδόξων νεκρών, η θέα των οποίων δεν προκαλεί 
δάκρυα, αλλά υποδεικνύει το καθήκον της εκδίκησης για την εθνική ταπείνω-
ση. Γι’ αυτό κι όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου και επέστη η στιγμή για να 
αποτινάξει η Ελληνική ψυχή τη νάρκη, στην οποία ο λήθαργος της δουλείας 
την είχε βυθίσει, ύψωσε περήφανα την κεφαλή, ανόρθωσε το σώμα και βρυχή-
θηκε σαν λιοντάρι. Οι εχθροί στάθηκαν απέναντί της στην αρχή εξαγριωμένοι 
και έπειτα έντρομοι, οι δε φίλοι έμειναν κατάπληκτοι από θάμβος.

Οι πρόγονοί μας δεν είχαν, τότε,  την κατάλληλη υλική προπαρασκευή για 
πόλεμο. Γνώριζαν και την τρομερή δύναμη των Τούρκων. Κι όμως ξεσηκώθη-
καν εναντίον τους, έτοιμοι να θυσιαστούν για το υπέρτατο των ιδανικών, την 
ελευθερία, που ήξεραν ότι αποκτάται πάντοτε με αίμα. Είχαν πλήρη συναί-
σθηση της απόφασής τους. Επρόκειτο ή για θρίαμβο και εθνική μεγαλοσύνη 
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ή  για πλήρη όλεθρο και αφανισμό του ελληνικού έθνους από το προσκήνιο 
της Ιστορίας. Και το γεγονός αυτό τους  εμψύχωσε. Αφού διακυβεύονταν τα 
πάντα, θα ’πρεπε πάση θυσία να νικήσουν.  Ένας ολόκληρος λαός περίμενε τη 
μεγάλη, την ιστορική στιγμή του. Κι όταν αυτή έφτασε, του δόθηκε ολόκλη-
ρος χωρίς δισταγμό, χωρίς αμφιβολία, χωρίς φόβο, χωρίς επιφύλαξη.

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι στο θαύμα αυτό της εξέγερσης του 
έθνους θαυμαστή και μοναδική ήταν η συμβολή της Εκκλησίας. Αμέσως μετά 
την υποδούλωση, τα σύμβολα της Αυτοκρατορίας τα κράτησε η Εκκλησία 
και τα διατήρησε, με κάθε θυσία, μέσα στους μαύρους αιώνες, της σκλαβιάς. 
Μέσα στους φοβερούς και ασέληνους αυτούς αιώνες, αυτή στάθηκε το πνευ-
ματικό και εθνικό κέντρο της μαρτυρικής φυλής. Ενάντια στους αρχηγούς της 
ξεσπούσε κάθε επίθεση των Τούρκων. Κι έχει λεχθεί χαρακτηριστικά πως σε 
πολλές κρίσιμες ώρες στους χρόνους της δουλείας, το ράσο στάθηκε η εθνι-
κή σημαία της Ελλάδας.

Αν υπάρχουμε σήμερα ως Ελληνική φυλή είναι γιατί κρατηθήκαμε από το 
άμφιο της Εκκλησίας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα βρίσκαμε αρχή και τέλος, 
αν θέλαμε να  μετρήσουμε και να αξιολογήσουμε τους εθνικούς ήρωες της 
Εκκλησίας μας, όσους μαρτύρησαν πριν και μετά την άλωση, μέχρι τον Γρη-
γόριο Ε΄ και τον Κύπρου Κυπριανό.  Όλοι αυτοί έγραψαν με το αίμα τους το 
«πιστεύω» της εθνικοθρησκευτικής μας ενότητας. Η Ιστορία μας είναι γεμάτη 
από αιματωμένα άμφια, εμπρησμένες και κατεδαφισμένες εκκλησίες, από κα-
τασπασμένα εικονίσματα. Για τους υπόδουλους Έλληνες, η Ορθοδοξία ήταν 
κάτι παραπάνω από θρησκευτικό δόγμα. Ήταν το πνευματικό πλαίσιο μέσα 
στο οποίο εκφραζόταν η εθνική τους συνείδηση, ολόκληρος ο κόσμος τους, 
που έκλειε μέσα του το ένδοξο παρελθόν και τις ελπίδες της απολύτρωσης.

Αλήθεια! Τι θα ’ταν το  ’21 χωρίς την Εκκλησία, χωρίς το Κρυφό Σχολειό, 
χωρίς  το ράσο και την αδιάκοπη λειτουργική ζωή; Αναμφισβήτητα δεν θα 
υπήρχε το ΄21. Κι από την άλλη, ο ηρωισμός και η αυτοθυσία που επέδειξαν οι 
αγωνιστές του ΄21  οφείλονταν σε δύο κυρίως ελατήρια: την αγάπη προς την 
πατρίδα και την αγάπη προς τη θρησκεία.

Διακόσια χρόνια από τότε, αξιολογούμε, με ευγνωμοσύνη, τα αποτελέ-
σματα εκείνου του επικού αγώνα· το έθνος τότε κινδύνευε από τη συνεχή 
φθορά και οδηγείτο σε πλήρη αφανισμό. Το πρώτο επίτευγμα της επανάστα-
σης του ’21  ήταν η διατήρηση του ελληνικού έθνους, ως συγκροτημένου πια 
κράτους, έστω και περιορισμένου σε έκταση, με κύριο μέλημά του να διασώ-
σει την παλιά του παράδοση και να συνεχίσει τον εθνικό ελληνικό πολιτισμό. 
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Συγχρόνως, η Ελληνική επανάσταση οδήγησε στην αποτίναξη του τουρκικού 
ζυγού και από άλλους λαούς της Βαλκανικής και στον περιορισμό, με τον τρό-
πο αυτό, της τουρκικής κυριαρχίας σε έκταση, λόγω της απόσπασης από αυτή 
κατεχομένων εδαφών.  Κι ακόμα, στερέωσε σ’ όλο τον κόσμο την ιδέα ότι κάθε 
ξενική κυριαρχία είναι παροδική.

Η φετινή μεγάλη επέτειος των 200 χρόνων από την έναρξη του αγώνα της 
Παλιγγενεσίας πρέπει να αποτελεί για μας κι ένα μάθημα αυτογνωσίας. Μά-
θημα περισυλλογής και μνήμης, συναγωγής συμπερασμάτων από την πορεία 
του αγώνα και τις αντιξοότητες που παρουσιάστηκαν στον δρόμο του.

Ο Κωνσταντίνος Υψηλάντης λίγο πριν από τον θάνατό του, το 1816, 
έλεγε στον γιο του Αλέξανδρο Υψηλάντη: «Υἱέ μου, μὴ λησμόνει ποτὲ ὅτι οἱ 
Ἕλληνες μόνον εἰς ἑαυτοὺς πρέπει νὰ στηρίζωνται, ὅπως γίνωσιν ἐλεύθεροι». 
Είναι το ίδιο που είπε, ως απόσταγμα ζωής, και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: 
«Είδα τότε ότι ό,τι θα κάμωμεν θα το κάμωμε μονάχοι και δεν έχομε καμιά ελ-
πίδα από τους ξένους». Και πράγματι! Ένα έθνος στους ιστορικούς του αγώνες  
για την επιβίωσή του, δεν πρέπει να επαφίεται σε ελπίδες για ξένη βοήθεια. 
Πάντοτε ο ξένος βοηθά πρώτιστα τον εαυτό του· και σε οποιαδήποτε στιγμή, 
αν το συμφέρον του κλίνει αλλού, δεν θα διστάσει να αποσυρθεί. Αγωνίζεται 
κανείς καλά, όταν βασίζεται μόνο στον εαυτό του.

Έτσι και στην περίπτωση του αγώνα της Παλιγγενεσίας. Παρόλο που βρέ-
θηκαν κάποιοι φιλέλληνες, μαγευμένοι κυρίως από την αρχαία Ελλάδα, που 
ενίσχυσαν την προσπάθεια της απελευθέρωσης, καμιά οργανωμένη βοήθεια 
από ξένους δεν παρουσιάστηκε. Το έργο ήταν έργο των Ελλήνων. Το 1821 το 
ετοίμασαν οι Διδάσκαλοι του Γένους, κληρικοί και λαϊκοί τους οποίους θυ-
μούμαστε με ευγνωμοσύνη σήμερα. Το έργο έφερε εις πέρας όλος ο Ελληνικός 
λαός, μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, μορφωμένοι και αγράμματοι. 
Μπροστά στους τάφους εκείνων κλίνουμε σήμερα ευλαβικά τα γόνατα και 
σκορπίζουμε τα δαφνόφυλλα της τιμής  και τις  μυρσίνες του θαυμασμού μας.

Ο επετειακός εορτασμός της εθνικής εξέγερσης του έθνους επιδιώκει να 
υπενθυμίσει ότι είμαστε απόγονοι εκείνων που μεγαλούργησαν τότε, αλλά και 
που το έργο τους αφέθη ημιτελές. Οφείλουμε, εμείς οι νεώτεροι Έλληνες, αυτό 
το έργο να το φέρουμε σε πέρας. Χιλιάδες Έλληνες στην Κύπρο, στενάζουμε 
ακόμα υπό δουλεία και απειλή πλήρους εξανδραποδισμού. Ποιο άλλο νόημα 
θα είχε για μας ο εορτασμός τέτοιας επετείου, παρά τη συνέχιση του αγώνα 
για απελευθέρωση και της ιδιαίτερης μας πατρίδας;
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Εξάλλου, το μεγάλο μήνυμα που πέρασε την άνοιξη του 1821 πάνω από 
τις ελληνικές θάλασσες, δεν άφησε ασυγκίνητη την Κύπρο. Δεν άφησε αδιά-
φορη καμιάν ελληνική  καρδιά, όπου και αν βρισκόταν. Το όνειρο με  το οποίο 
ανδρώθηκαν τόσες γενεές δούλων γινόταν πραγματικότης και όσοι ζούσαν 
εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, θεώρησαν τους εαυτούς τους ιδιαίτερα ευ-
νοημένους από τον Θεό. Οι φλόγες της ελευθερίας που άναψαν πρώτα στον 
Μωριά, θρεμμένες με αίμα ηρώων και μαρτύρων, χοροπήδησαν και χύθηκαν 
ασυγκράτητες μέχρι τα πιο μακρινά ελληνικά βουνά και τις πιο μακρινές θά-
λασσες και συνήγειραν τους πανέλληνες.

Έτσι ακριβώς δέχτηκε και η Κύπρος το μεγάλο μήνυμα. Με την ψυχή όρ-
θια και την καρδιά ξέχειλη από ενθουσιασμό και συγκίνηση. Προπαρασκευα-
σμένη κατάλληλα από την αδιάκοπη επαφή με την ελληνική μητρόπολη, κα-
τηχημένη από τα μυστικά διδάγματα των Φιλικών, μα πιο πολύ οδηγημένη 
από το δικό της βαθύ εθνικό αίσθημα, διαδήλωσε από την πρώτη στιγμή την 
αλληλεγγύη της προς τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα και την πίστη της 
για τη βέβαιη ανάσταση του γένους. Πολλοί οι Κύπριοι που βοήθησαν στην 
ετοιμασία του αγώνα, συνεργάτες και του ίδιου του Ρήγα Φεραίου, αλλά και 
άλλοι που έπεσαν στα πεδία των μαχών στην Ελλάδα, «ὑπόδουλοι ἐλευθερω-
ταί ἀδελφῶν ἀλυτρώτων», όπως λέχθηκε προσφυώς.

Η Κύπρος πλήρωσε πολύ ακριβά, τότε, τη συμμετοχή της στον εθνικό 
αγώνα. Την 9η Ιουλίου 1821, από την πλατεία Σεραγίου στη Λευκωσία, ανά-
μεσα στις αγχόνες και τις λαιμητόμους  που είχαν στηθεί, πέρασε για μια ακό-
μα φορά, όχι δυστυχώς τελευταία, η αδάμαστη ελληνική ψυχή της Κύπρου, 
ντυμένη τον πορφυρούν χιτώνα του μαρτυρίου και φορώντας τον ακάνθινο 
στέφανο, για να διαλαλήσει ότι οι ρίζες του δένδρου της ελευθερίας είναι βα-
θιές και τίποτε δεν μπορεί να τις αφανίσει. Και να διαμηνύσει παντού ότι  στην 
Κύπρο η ελληνική ψυχή δεν έσβησε ούτε ποτέ θα σβήσει.

   Και σήμερα, παρά το ότι «μέγα πένθος Κύπριδα γαῖαν ἱκάνει», (Ὁμήρ. 
Ιλ. 1,254) για μισό σχεδόν αιώνα, παρόλο που το 37% της γης μας κατέχε-
ται και μολύνεται από τον Τούρκο, μολονότι οι ναοί μας βεβηλώνονται και 
κρατούμαστε με τη βία των όπλων μακριά από τις εστίες μας, γιορτάζουμε με 
κάθε λαμπρότητα την επέτειο της εθνική μας Παλιγγενεσίας. Γιατί κατανοού-
με πλήρως πως μόνο με τον τρόπο αυτό, με τη βίωση των εθνικών ιδεωδών και 
τον παραδειγματισμό από το παρελθόν, είναι δυνατόν να επιτευχθεί η απελευ-
θέρωση της πατρίδας μας.
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Μέσα στη μνήμη των λαών τα μεγάλα γεγονότα της Ιστορίας τους  στέ-
κουν ως φάροι λαμπροί προς τους οποίους ατενίζει το έθνος και εμπνέεται, 
παραδειγματίζεται, αντλεί νέες δυνάμεις. Τέτοιος μεγαλειώδης ολόλαμπρος 
φάρος είναι για τους Έλληνες, η Επανάσταση του ’21.  Το έπος του ’21 σφυ-
ρηλατεί ιδανικά, δημιουργεί παραδόσεις, ανοίγει νέους πνευματικούς και 
ηθικούς  ορίζοντες, κατευθύνει τον ρουν του πολιτισμού, εμψυχώνει άτομα, 
ανορθώνει συνειδήσεις.

Οφείλουμε, πρωτίστως εμείς, οι αλύτρωτοι Έλληνες της Κύπρου, να πα-
ραδειγματιστούμε από τα μηνύματά του. Τετρακόσια έτη δουλείας δεν μπόρε-
σαν να αποχαυνώσουν το έθνος. Αντίθετα, υπήρξαν τετρακόσια έτη συνεχούς 
προπαρασκευής για την πραγμάτωση της εθνικής του ιδέας. Ας μη μας πτο-
ήσουν, λοιπόν, οι ταλαιπωρίες των 47 ετών κατοχής. Ας κρατηθούμε από τις 
αρχές και τα ιδανικά μας και θα έρθει και για μας η λύτρωση.

«ΘΑΡΣΕΙΝ ΧΡΗ, ΤΑΧ’ ΑΥΡΙΟΝ ΕΣΣΕΤ’ ΑΜΕΙΝΟΝ» (Θεοκρ. Ειδ. 4,41).

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,
11 Φεβρουαρίου 2021.
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a
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΗΝ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    

Τό θέμα  Ὀρθοδοξία καί  Ἑλληνισμός προσφέρεται γιά μελέτη ἀπό πολλές 
ὀπτικές γωνίες καί μέ διαφοροποιημένες μεθοδολογίες. Οἱ πιό πολλές με-

λέτες εἶναι συνήθως ἱστορικές ἤ ἀναλυτικές καί ἐξερευνητικές τοῦ περιεχομέ-
νου τῶν δύο ὅρων. Παράλληλα ὑπάρχουν καί πολλές ἐργασίες ἀναφερόμενες 
στή σχέση  Ὀρθοδοξίας καί  Ἑλληνισμοῦ, στή μεταξύ τους ἀλληλεπίδραση καί 
στίς πολιτισμικές μορφές πού προέκυψαν ἀπό τή συνύπαρξη, συμπόρευση καί 
συνενέργειά τους σέ διάφορους γεωγραφικούς χώρους.

Τό θέμα ὅμως Ὀρθοδοξία καί  Ἑλληνισμός ἔχει καί μιά ἄλλη, πολύ σπου-
δαία πλευρά, μιά ζωτικῆς σημασίας διάσταση. Τί προοπτικές ὑπάρχουν καί τί 
ἐνδεχόμενα μποροῦν νά ἀναμένονται ἀπό τή συνύπαρξη και τή συνενέργεια  
Ὀρθοδοξίας καί  Ἑλληνισμοῦ στό ἐγγύς καί τό ἀπώτερο μέλλον;

Οἱ ἀπαντήσεις στά παραπάνω κρίσμα ἐρωτήματα εἶναι ποικίλες, ἐξαρτῶ-
νται ἀπό πολλές προϋποθέσεις καί ἑστιάζουν τήν προσοχή τους σέ διάφορες 
πλευρές τοῦ πολυσύνθετου αὐτοῦ θέματος. Τό παρόν σύντομο ἄρθρο περιορί-
ζεται σέ μιά εἰδική μελλοντολογική προσέγγιση τοῦ θέματος, λόγω τῆς σημα-
σίας πού αὐτή ἔχει.  Ἐδῶ δέν πρόκειται νά γίνουν προβλέψεις γιά τό τί ἐνδέχε-



12 ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    

ται νά συμβεῖ στήν Ὀρθοδοξία καί στόν  Ἑλληνισμό στόν εἰκοστό πρῶτο αἰώ-
να.  Ἐκεῖνο πού τό ἄρθρο αὐτό ἐπιχειρεῖ, εἶναι   ἡ διαγραμματική παρουσίαση 
μερικῶν ἀπόψεων γιά τό τί θά μποροῦσαν  νά προσφέρουν μέ τή συνύπαρξη 
καί συνενέργειά τους ἡ  Ὀρθοδοξία καί ὁ  Ἑλληνισμός στόν κόσμο μας. Τί τό 
συγκεκριμένο καί ἰδιαίτερο θά μποροῦσαν, ἐνδεχομένως, νά δώσουν καί πῶς 
θά μποροῦσαν νά συμβάλουν γιά νά γίνει ὁ εἰκοστός πρῶτος αἰώνας ἕνας 
αἰώνας καλύτερος, ὑγιέστερος καί πιό ἀνθρώπινος σέ σύγκριση μέ τίς προη-
γούμενες ἑκατονταετίες;

Στίς ἑπόμενες σελίδες ἐπισημαίνονται τέσσερις μείζονες περιοχές, ἐνδει-
κτικές τῶν δυνατοτήτων Ὀρθοδοξίας καί  Ἑλληνισμοῦ νά γίνουν παράγοντες 
διαμορφωτικοί τῆς φυσιογνωμίας τοῦ κόσμου τοῦ μέλλοντος, τουλάχιστο τοῦ 
ἐγγύς μέλλοντος πού ὁριοθετεῖται ἀπό τόν εἰκοστό πρῶτο αἰώνα. Διευκρι-
νίζεται ὅτι οἱ δύο ὅροι  Ὀρθοδοξία καί  Ἑλληνισμός χρησιμοποιοῦνται στήν 
παροῦσα μελέτη μέ τήν εὐρύτατη, ἱστορικά καί ἐννοιολογικά, σημασία τους.

Α.   Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ Η ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Καθώς ὅλα δείχνουν, στόν 21ο αἰώνα  θά συνεχισθεῖ, καί πιθανότατα θά 
ἐνταθεῖ  ἡ δοκιμασία τήν ὁποία διέρχεται σήμερα ὁ ἀνθρώπινος λόγος ὡς 
θεμελιώδης μορφή ἐκφράσεως, ἐπικοινωνίας καί ζωῆς.  Ἤδη ζοῦμε τήν κα-
τάσταση τῆς ἐντεινόμενης κυριαρχίας τῆς εἰκόνας, τήν παντοδυναμία τῆς 
τηλεοράσεως, τοῦ video καί τῶν ὀπτικῶν ἐν γένει μέσων μεταδόσεως ἰδεῶν 
καί ἐπικοινωνίας. Ὅλα αὐτά περιορίζουν τόν λόγο και μειώνουν τήν ἰσχύ του. 
Παράλληλα ζοῦμε, ὅσο καί ἄν αὐτό φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως ἀντιφατικό, 
τό φαινόμενο τοῦ πληθωρισμοῦ τοῦ λόγου. Πληθωρισμοῦ πού ὀφείλεται στίς 
χιλιάδες σελίδες ποικίλων ἐντύπων πού τυπώνονται καθημερινῶς, στό ραδι-
όφωνο, τό τηλέφωνο, τή διαφήμιση καί τούς πολλούς τρόπους ἐπαφῆς μέσω 
ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν καί συστημάτων τοῦ τύπου διαδικτύου. Σέ ὅλες 
αὐτές τίς περιπτώσεις ἀντιμετωπίζουμε τό φαινόμενο μιᾶς ἀκατάσχετης καί 
ἀνεξέλεκτης παραγωγῆς λόγου, ἡ ὁποία, ὅπως δείχνουν τά δεδομένα, ἔχει 
ὁδηγήσει στόν εὐτελισμό καί ἐκχυδαϊσμό του καί σέ μείωση τῆς ἀξίας του. 
Εἴμαστε κάθε μέρα μάρτυρες μιᾶς βάναυσης μεταχειρίσεως τοῦ λόγου καί 
μετατροπῆς του σέ ἄμορφα σπαράγματα ἤ κακόγουστα φρασίδια, μιᾶς εἰ-
σβολῆς τοῦ ἄναρθρου καί ἀσυνάρτητου καί τελικά τοῦ ἀκατανόητου πού 
ἀναιρεῖ τό λόγο ὡς οὐσία καί λειτουργία.

Στό κρίσιμο αὐτό ζήτημα, πού ὅπως φαίνεται μᾶλλον θά ὀξυνθεῖ ἡ Ὀρθο-
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δοξία καί ὁ Ἑλληνισμός μποροῦν νά διαδραματίσουν ἐξαιρετικά εὐεργετικό καί 
γόνιμο ρόλο. Ὁ συνδυασμός στήν περίπτωση αὐτή εἶναι ἰδεώδης. Ἀπό τή μία 
πλευρά, τό ἑλληνικό στοιχεῖο ἔχει προσφέρει τόν ἀνθρώπινο λόγο μιά ὄντως 
ὑπέροχη ἔκφραση ὀμορφιᾶς, διαύγειας καί πληρότητος. Τά κείμενα, παραδείγ-
ματος χάριν, τοῦ κλασικοῦ  Ἑλληνισμοῦ, εἴτε ὡς κείμενα λογοτεχνικά εἴτε ὡς 
κείμενα φιλοσοφικά εἴτε ὡς κείμενα ἐπιστημονικά, ἀποτελοῦν ἔξοχα προϊόντα 
τελειότητας τοῦ ἀνθρώπινου λόγου, προϊόντα ἐνδεικτικά τῶν ἀπεριορίστων 
δυνατοτήτων δημιουργίας κόσμων ἄφθαστης ὡραιότητας μέσω τῆς ἀνθρώπι-
νης γλώσσας. Μέ τόν ἑλληνικό λόγο ἡ γλωσσική ἔκφραση ἔφθασε σέ ἐπίπεδα 
πρωτοφανοῦς κάλλους.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἡ Ὀρθοδοξία προσφέρει στόν λόγο τό σπουδαιό- 
τατο χαρακτηριστικό τῆς ἱερότητας μέ τό νά τόν παρουσιάζει ὡς λόγο τοῦ 
Θεοῦ, ὡς λόγο τῆς λατρείας καί ὡς λόγο τῆς ἀληθείας. Στόν λόγο τῆς  Ὀρ-
θοδοξίας ἡ ὀμορφιά καί ἡ τελειότητα τοῦ κλασικοῦ λόγου τοῦ  Ἑλληνισμοῦ 
ἐμφανίζεται σέ μιά καινούργια ἔκφραση.  Ἡ νέα αὐτή ἔκφραση, ἐνῶ διατηρεῖ 
τό χαρακτηριστικό ἑνός λόγου ἐκπληκτικῆς ὡραιότητας καί διαύγειας, ὅπως 
τό βλέπουμε στά κείμενα τῆς Γραφῆς, τῶν Συνόδων, τῶν πατέρων καί τῶν 
ὑμνογράφων, προσθέτει τό νέο στοιχεῖο τῆς ἱερότητας. Αὐτό τό στοιχεῖο 
κάνει τόν λόγο τῆς  Ὀρθοδοξίας λόγο τοῦ ἱεροῦ καί τοῦ ἁγίου, λόγο βαθύ-
τατα ἀνθρώπινο καί θεῖο, λόγο πού ἀποκαλύπτει καί ταυτόχρονα κρύβει τό 
μυστήριο τοῦ Θεοῦ καί τό μυστήριο τοῦ ἀνθρώπου.

Αὐτός ὁ συνδυασμός ἱερότητας καί ὀμορφιᾶς πού προβάλλουν ἡ Ὀρ-
θοδοξία καί ὁ Ἑλληνισμός ὡς κύρια χαρακτηριστικά τοῦ λόγου, ἀποτελοῦν 
πολύτιμα στοιχεῖα του ιστορικού μας γίγνεσθαι.  Ἐδῶ Ὀρθοδοξία καί  Ἑλλη-
νισμός μποροῦν νά διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλο ὄχι ἁπλῶς στή διάσω-
ση καί διατήρηση τοῦ λόγου ὡς οὐσιαστικοῦ στοιχείου ζωῆς ἀλλά καί στήν 
παλινόρθωση καί ἑδραίωσή του ὡς ἀπαράμιλλης ἐκφράσεως ὀμορφιᾶς καί 
ἱερότητας καί ὡς κορυφαίας δυνατότητας πνευματικῆς δημιουργίας.

Β.   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Μιά δεύτερη μεγάλη περιοχή στήν ὁποία  Ὀρθοδοξία καί  Ἑλληνισμός 
καλοῦνται νά διαδραματίσουν οὐσιαστικό ρόλο στο εγγύς και το απώτερο 
μέλλον εἶναι ἡ περιοχή πού προσδιορίζεται ἀπό τίς έννοιες δημοκρατία καί 
κοινότητα. Στήν περίπτωση αὐτή ἔχουμε ἐνώπιόν μας ἕνα σύνολο ἐξαιρετικά 
λεπτῶν καί δύσκολων προβλημάτων. Προβλημάτων πού σχετίζονται μέ τήν 
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ἁρμονική συμβίωση τῶν ἀνθρώπων σέ μικρά ἤ μεγάλα σύνολα, καί μέ ὅλα τά 
κοινωνικο-πολιτικά ἐπακόλουθα πού συνεπάγεται ἡ συμβίωση αὐτή.

Ἀποτελεῖ κοινό μυστικό ὅτι στίς ἡμέρες μας ἡ δημοκρατία ἔχει καταστεῖ 
κάτι τό πολύ εὐαίσθητο, εὐάλωτο καί δεκτικό παραποιήσεων πάσης μορφής, 
καί ὅτι ἀπειλεῖται ἀπό ποικίλους παράγοντες, κυρίως διεθνεῖς, πού ἔχουν συ-
γκεντρώσει τεράστια ἰσχύ. Παράλληλα, ἡ ἔννοια καί πραγματικότητα τῆς κοι-
νότητας, ἑνότητας καί ἀδελφοσύνης μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, εἴτε τῶν μικρῶν 
ὁμάδων εἴτε τῶν εὐρυτέρων κοινωνικῶν συνόλων, τείνει νά σμικρυνθεῖ ἐπικίν-
δυνα. Πολλοί ἀποδίδουν τό φαινόμενο αὐτό στίς σύγχρονες συνθῆκες ζωῆς, 
συνθῆκες ἄγχους, ἀνασφάλειας, ἀτομοκρατίας καί καλπάζουσας ἰδιοτέλειας.

Στήν προκειμένη περίπτωση, ὁ Ἑλληνισμός μέ τήν ἀφιέρωσή του στή 
Δημοκρατία, τήν ὁποία ἄλλωστε ἐγέννησε, μέ τήν ἀκλινῆ ἐμμονή του στήν 
ποιότητα, τήν καθαρότητα καί τήν ἀπόλυτη ἀναγκαιότητα τῆς δημοκρατίας 
ὡς ἀναπαλλοτρίωτου καί ἀναντικατάστατου πολιτικοῦ θεσμοῦ ζωῆς καί εὐη-
μερίας τῶν λαῶν, ἀποτελεῖ ζωτικό παράγοντα γιά τά χρόνια πού ἔρχονται. 
Στόν Ἑλληνισμό ὡς μοναδική ἱστορικοπολιτισμική ἑνότητα καί ὡς ἀσύγκριτη 
πολιτική κληρονομιά,ὁ ἀληθινός καί γνήσιος δημοκρατικός τρόπος διακυβερ-
νήσεως καί ζωῆς ἔχει ἕνα μοναδικό, ἰσχυρό, εὔγλωτο καί σοφό πρόμαχο καί 
ὑπερασπιστή.

Παράλληλα, ἡ Ὀρθοδοξία μέ τή συνεχῆ προσπάθειά της γιά προαγωγή 
τῆς ἀδελφοσύνης μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, μέ τήν ἀκοίμητη μέριμνά της γιά 
δημιουργία ἀληθινοῦ πνεύματος κοινότητας καί ἑνότητας μεταξύ τῶν μικρῶν 
ἤ τῶν μεγάλων συνόλων, μπορεῖ νά γίνει συντελεστής ἀξιόλογων σχετικῶν 
διεργασιῶν. 

 Ἡ  Ὀρθοδοξία, ὅπως δείχνει τόσο ἡ μακρά ἱστορία της ὅσο καί τό πα-
ρόν της, διέπεται ἀπό ἕνα ἔντονο πνεῦμα διακονίας. Κυριαρχεῖται ἀπό ἕνα 
πάθος γιά τήν ὑπέρβαση τῆς ἀτομοκρατίας καί τοῦ ἀπομονωτισμοῦ καί τή 
δημιουργία ζωντανῆς ἀνθρώπινης κοινότητας, ἰδεώδη μορφή τῆς ὁποίας 
ἀποτελεῖ ἡ  Ἐκκλησία ὡς σῶμα Χριστοῦ.

 Γι᾽αὐτόν ἀκριβῶς τό λόγο, ἡ  Ὀρθοδοξία ἔχει τή δυνατότητα καί τήν ἰσχύ 
νά λειτουργήσει ὡς ἀποφασιστική ἀντίρροπη δύναμη ἔναντι τῶν ὁποιωνδή-
ποτε παραγόντων πού καταστρέφουν τό πνεῦμα κοινότητας καί ἀδελφοσύ-
νης. Ταυτοχρόνως, καί ἰδιαίτερα στήν καινούργια φάση πού ἀρχίζει μέ τόν 
εἰκοστό πρῶτο αἰώνα, ἡ Ὀρθοδοξία μπορεῖ καί πρέπει νά γίνει θετικός καί 
δημιουργικός παράγοντας προαγωγῆς τοῦ πνεύματος αὐτοῦ.
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Ἡ προαγωγή τοῦ πνεύματος τῆς γνήσιας καί ὁλοκληρωμένης δημοκρατί-
ας ἐν συνδυασμῷ μέ τήν καλλιέργεια τοῦ πνεύματος τῆς καθαρῆς ἀδελφοσύ-
νης μέσα σέ μιά ἀληθινή ἀνθρώπινη κοινότητα, αὐτομάτως προωθοῦν, ἐκτός 
τῶν ἄλλων, καί οὐσιαστικές λύσεις σέ μεγάλα προβλήματα, ὅπως τῆς κοινω-
νικῆς δικαιοσύνης καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, καί συνιστοῦν πολιτι-
μότατα στοιχεῖα ζωῆς γιά τίς ἀνθρώπινες κοινωνίες τοῦ ἀμέσου μέλλοντος. 
Τά στοιχεῖα αὐτά ἀνήκουν στή μόνιμη, διαχρονική προσφορά τῆς Ὀρθοδοξίας 
καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ στόν πολιτισμένο κόσμο, γι᾽αὐτό καί ἀναμένεται καί ἐπι-
βάλλεται νά προσφερθοῦν καί πάλι, μέ ἐντεινόμενη γενναιδωρία, στή δοκιμα-
ζόμενη ἀνθρωπότητα.

Γ.   ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ὁ  Ἑλληνισμός, ὡς στάση καί φιλοσοφία ζωῆς, ἀντίκρισε πάντοτε μέ ἔκ-
δηλο θαυμασμό καί σεβασμό τόν δημιουργημένο κόσμο. Τόν κόσμο πού ἐκτεί-
νεται ἀπό τόν μέγιστο πλανήτη μέχρι τήν ἐλάχιστη λωρίδα γῆς, ἀπό τόν ἀπέ-
ραντο ὠκεανό μέχρι τήν πιό ἀσήμαντη σταγόνα νεροῦ. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ 
τοῦ θαυμασμοῦ, κυμαινόμενου μεταξύ ἐκπλήξεως καί ἐκστάσεως, ὑπῆρξε μιά 
στάση χαρούμενου ἀνοίγματος στόν κόσμο, ἀνεπιφύλακτης καταφάσεως στή 
ζωή καί ἀκούραστης ἔρευνας καί σπουδῆς τῶν φαινομένων καί τῆς πραγματι-
κότητας τῆς δημιουργίας. Ὁ θαυμασμός καί τό ἄνοιγμα στόν κόσμο δέν ἐσή-
μαιναν γιά τόν Ἑλληνισμό καί ἄγνοια τοῦ πόνου, τοῦ κακοῦ καί τῆς ἐγκόσμιας 
ὀδύνης.

 Καί μόνο τά κλασικά ἔργα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων τραγωδῶν θά παρα-
μείνουν μνημεῖα εὔγλωττα στό θέμα αὐτό. Μνημεῖα μιᾶς ὀξύτατης αἰσθήσεως 
θλίψεως, μιᾶς συνειδήσεως αἰχμαλωσίας τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως στά στοι-
χεῖα τοῦ κόσμου. Ἐντούτοις, καί στίς περιπτώσεις αὐτές ἡ κατάφαση στή ζωή 
εἶναι πρόδηλη καί ὁ θαυμασμός καί τό ἄνοιγμα στόν κόσμο ἀμείωτο.

Μέ τήν  Ὀρθοδοξία, τό ἄνοιγμα στόν κόσμο, ἡ κατάφαση στή ζωή, ἡ αἴ-
σθηση ἱερότητας τῆς δημιουργίας καί ὁ θαυμασμός ἐνώπιόν της γίνονται ἀκό-
μη ἐντονότερα. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ  Ὀρθοδοξία ἀγκάλιασε ἀνεπιφύλακτα 
τόν κόσμο, ὅτι εἶδε τόν ἁγιασμό καί τήν ἀνακαίνιση νά ἐπεκτείνονται σέ ὁλό-
κληρη τήν κτίση. Δέν εἶναι τυχαῖο, ὅτι ἡ  Ὀρθοδοξία εὐλόγησε γενναιόδωρα 
τά ὑλικά στοιχεῖα τοῦ κόσμου καί ὅτι τά χρησιμοποίησε σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις 
καί μορφές τῆς λατρείας καί τῆς ζωῆς της. Ἀτενίζοντας καί ἀγκαλιάζοντας τή 
θαυμαστή κτίση τοῦ Θεοῦ, ἡ  Ὀρθοδοξία θαυμάζει καί δοξολογεῖ. Καί τό κάνει 
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ἐπί εἴκοσι αἰῶνες, παρά τίς θλίψεις, τούς διωγμούς, τή φτώχεια καί τίς στερή-
σεις πού δοκιμάζει.  Ὅλα αὐτά δέν ὁδήγησαν τήν Ὀρθοδοξία σέ ἀρνητικές καί 
ἀπαισιόδοξες στάσεις ἔναντι τοῦ κόσμου καί τῆς ζωῆς. Τουναντίον, τήν ἔκα-
ναν νά εἶναι ἀνοικτή στόν κόσμο σέ ἕνα πνεῦμα ἀπέραντης στοργῆς καί σεβα-
σμοῦ, μέ μιά μέριμνα πού ἀγκαλιάζει ὅλα τά κτίσματα, ἀκόμη καί «τόν χόρτον 
τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καί αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον» (Ματθ. 6:30).

Αὐτό τό ἄνοιγμα ἀγάπης στόν κόσμο, αὐτή ἡ στάση θαυμασμοῦ καί σε-
βασμοῦ, στάση θεμελιώδης τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀποκτᾶ ἰδι-
άζουσα καί ζωτική σημασία ἐν ὄψει τῶν καταστάσεων πού ἀντιμετωπίζουμε 
σήμερα καί πού θά ἀντιμετωπίσουμε πολύ ὀξύτερα αὔριο. Σήμερα, μέ ἔντονη 
ἀνησυχία καί ἀγωνία ζοῦμε τό φαινόμενο μιᾶς αὐξανόμενης ἀρνητικῆς, ἄν ὄχι 
ἐχθρικῆς στάσεως ἔναντι τῆς δημιουργίας. Ζωτικά καί οὐσιώδη στοιχεῖα τοῦ 
κόσμου μας, ὅπως εἶναι ἡ γῆ, τό νερό, ὁ ἀέρας, τά ζῶα καί τά φυτά ἔχουν κα-
κοποιηθεῖ σέ ἀφάνταστο βαθμό. Τό περιβάλλον ἔχει ὑποστεῖ θλιβερές ἀλλοι-
ώσεις καί κατήντησε ἀντικείμενο ἀνηλεοῦς ἐκμεταλλεύσεως πού μόνο παρά-
φρονες ἤ ἄνθρωποι χωρίς ἑπόμενη γενεά θά τολμοῦσαν νά κάνουν. 

Ὀρθοδοξία καί  Ἑλληνισμός ἔχουν νά ἐπιτελέσουν καί στήν περίπτωση 
αὐτή πολύ σπουδαῖο ἔργο στόν 21ο αἰώνα.  Καλοῦνται νά βοηθήσουν πάσῃ 
δυνάμει στήν ἐπίλυση τῶν φλεγόντων οἰκολογικῶν προβλημάτων, στή διά-
σωση καί ἀποκατάσταση τοῦ περιβάλλοντος, στήν παλινόρθωση τῆς εἰκό-
νας τοῦ κόσμου καί στήν ἀναθέρμανση τῆς στοργῆς καί τοῦ θαυμασμοῦ 
πρός τήν κτίση τοῦ Θεοῦ.

Δ.   Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Γιά τήν Ὀρθοδοξία καί τόν Ἑλληνισμό ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ κέντρο μό-
νιμου καί ἀδιάπτωτου ἐνδιαφέροντος, πάθος καί ἀγωνία, ὀδύνη καί χαρά. 
Στίς φιλοσοφίες πού παρήγαγε ὁ Ἑλληνισμός, ἀπό τόν Πλάτωνα καί τόν Ἀρι-
στοτέλη μέχρι τόν Πλωτῖνο, παρά τίς ἔντονες διαφοροποιήσεις, τό σταθερό 
κέντρο εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ἡ ἀναλλοίωτη προτεραιότητα εἶναι ὁ ἄνθρωπος. 
Στούς κλασικούς ἐπιστήμονες πού ἐγέννησε ὁ  Ἑλληνισμός, ἀκόμη καί ὅταν τό 
πεδίο ἐρεύνης ἦταν ἡ ἀστρονομία ἤ ἡ βοτανική, τό σημεῖο ἀναφορᾶς παρέμει-
νε ὁ ἄνθρωπος. Εἴτε πάλευαν μέ ἰδέες εἴτε ἔγραφαν ποίηση εἴτε ἐξερευνοῦσαν 
τό σύμπαν εἴτε διετύπωναν πολιτικές θεωρίες οἱ στοχαστές τοῦ Ἑλληνισμοῦ 
εἶχαν πάντοτε τήν προσοχή τους ἐπικεντρωμένη στόν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος 
ὑπῆρξε ἀνέκαθεν ἡ προτεραιότητά τους.
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Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ὁ ἄνθρωπος καί ἡ σωτηρία του συνιστοῦν τή μό-
νιμη ἑστία προσοχῆς, μέριμνας καί δράσεως τῆς Ὀρθοδοξίας. Στή διαδρομή 
τῶν αἰώνων, ἀσχέτως μεταβολῆς τῶν εἰδικῶν θεολογικῶν ἐνδιαφερόντων, ὁ 
ἄνθρωπος ὑπῆρξε ἡ ἀναμφισβήτητη προτεραιότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀκό-
μη καί στό ἀποκορύφωμα τῶν ἀγώνων γιά τό Τριαδολογικό ἤ τό Χριστολογι-
κό δόγμα. λ.χ. στίς Οἰκουμενικές Συνόδους τῆς Νικαίας, τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως, τῆς ᾽Εφέσου καί τῆς Χαλκηδόνας, ἡ ἀπώτερη ἀγωνία τῶν πατέρων 
ἦταν οἱ συνέπειες πού θά εἶχαν γιά τόν ἄνθρωπο καί τή σωτηρία του οἱ διατυ-
πώσεις τῶν δογμάτων. Διαβάζοντας κάποιος τους μεγάλους διδασκάλους τῆς 
Ὀρθοδοξίας, τόν Ἀθανάσιο, τόν Βασίλειο, τόν Γρηγόριο, τόν Χρυσόστομο, τόν 
Κύριλλο, τόν Μάξιμο ἤ τόν Γρηγόριο Παλαμᾶ, ἀκόμη καί στίς πιό αὐστηρά θε-
ολογικές πραγματεῖες τους, συναντᾶ σέ κάθε βῆμα τό πάθος γιά τόν ἄνθρωπο 
καί τή μεταμόρφωσή του. Φυσικά, γιά τήν Ὀρθοδοξία ἡ ἔμφαση στήν προτε-
ραιότητα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πάντοτε καί μόνιμα ἐξαρτημένη ἀπό τή βαθειά 
πίστη στήν ἀπόλυτη προτεραιότητα τοῦ Θεοῦ, πού ὄχι μόνο δέν ἀναιρεῖ τήν 
προτεραιότητα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά τουναντίον τή θεμελιώνει σέ βάσεις ἀσά-
λευτες καί τή διασφαλίζει ἔναντι οἱασδήποτε ἀπειλῆς ἤ ἀμφισβητήσεως. Ἐδῶ, 
ἡ φράση Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ὡς θεοκεντρική προτεραιότητα ἀποδίδει καλύτε-
ρα καί ἀκριβέστερα τό νόημα.

Δέν χρειάζεται προσπάθεια γιά νά δειχθεῖ ἡ τεράστια σημασία πού ἔχει 
ἡ πίστη καί πεποίθηση τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὅτι ὁ ἄνθρωπος 
ὑπῆρξε, εἶναι καί πρέπει νά μείνει ἡ προτεραιότητα στόν ἐγκόσμιο χῶρο, ἄν ὁ 
κόσμος θέλει νά ζήσει καί νά ἔχει μέλλον. Σέ μιά ἐποχή σάν τή δική μας, ἀκοῦ-
με μεγαλόστομες διακηρύξεις περί τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά βλέπουμε 
μιά συνεχῆ ὑποτίμησή του. Ὑπήρξαμε μάρτυρες πρωτοφανῶν καταστάσεων 
ἐκμεταλλεύσεως, καταπιέσεως, ἐξευτελισμοῦ καί ἀφανισμοῦ ἑκατομμυρίων 
ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων. Ἁπλούστατα ὁ ἄνθρωπος ἔπαυσε νά εἶναι ἡ προτε-
ραιότητα τοῦ σύγχρονου κόσμου καί τή θέση του πῆραν ἄλλες προτεραιότη-
τες. Τίς συνέπειες αὐτῆς τῆς τραγικῆς ἀνατροπῆς καί ἀνακατατάξεως προτε-
ραιοτήτων τίς ζοῦμε ὅλο καί πιό πολύ. Στό μέλλον πού ἔρχεται καλπάζοντας, 
ἡ ἀνάγκη νά ἀναθεωρηθεῖ ριζικά ἡ ἰσχύουσα σήμερα σειρά προτεραιοτήτων 
καί ὁ ἄνθρωπος νά γίνει καί πάλι, ἡ ὑπ᾽ἀριθμό ἕνα προτεραιότητα τοῦ κό-
σμου, καθίσταται περισσότερο ἀπό ἀναγκαία καί ἐπείγουσα. Στή σπουδαιό-
τατη αὐτή διαδικασία, ἡ συμβολή τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι 
πρωταρχικῆς σημασίας.

Διάφοροι ἰσχυροί παράγοντες, ὅπως εἶναι ἡ τεχνολογία, ἡ οἰκονομία, τά 
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μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως, οἱ στρατιωτικοί ὀργανισμοί, ἡ πολιτική, καί ἐπι-
πλέον ποικίλες ἄλλες δυνάμεις, ὅπως εἶναι οἱ ἰδεολογίες, τά θρησκευτικά κι-
νήματα καί τά ρεύματα τῆς τέχνης, θά ἐπιδιώξουν νά ρυθμίσουν τή ζωή καί 
τήν τύχη τῶν ἀνθρώπων καί τῶν κοινωνιῶν στόν εἰκοστό πρῶτο αἰώνα. Τό τί 
θά προκύψει, τί πρόσωπο θά ἀποκτήσει ὁ αἰώνας αὐτός καί ὅσοι τόν διαδε-
χθοῦν εἶναι ἀβέβαιο. Ἐκεῖνο ὅμως πού εἶναι βέβαιο, καί φυσικά ἐλπιδοφόρο, 
εἶναι ἡ ὕπαρξη παραγόντων ἀδιαμφισβήτητα εὐεργετικῶν, παραγόντων πού 
ὑπάσχονται καί ἐγγυῶνται μόνο ὅ,τι εἶναι καλό, ἱερό καί ὡραῖο γιά τόν ἄν-
θρωπο καί τόν κόσμο του.

Ἀνάμεσα στούς παραπάνω εὐεργετικούς παράγοντες, ἐξέχουσα θέση κα-
τέχουν ἡ Ὀρθοδοξία καί ὁ Ἑλληνισμός ὅπως ἤδη διεφάνη στήν παροῦσα με-
λέτη. Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνισμός καλοῦνται νά διαδραματίσουν πρωτεύοντα 
ρόλο στή διαμόρφωση τῆς φυσιογνωμίας τοῦ κόσμου. Καί καλοῦνται νά τό 
πράξουν μέ ὅλους τούς τρόπους καί τά μέσα ἐπιδράσεως πού διαθέτουν, καί 
τά ὁποῖα εἶναι πολύ περισσότερα καί ἰσχυρότερα ἀπό ὅ,τι συνήθως πιστεύεται.

Στίς σελίδες πού προηγήθηκαν ἔγινε ἐπισήμανση τεσσάρων μεγάλων πε-
ριοχῶν μελλοντολογικῆς προσφορᾶς τῆς  Ὀρθοδοξίας καί τοῦ  Ἑλληνισμοῦ. 
Οἱ φράσεις ὀμορφιά καί ἱερότητα τοῦ λόγου, δημοκρατία καί κοινότητα, στά-
ση θαυμασμοῦ, σεβασμοῦ καί ἀνοίγματος στόν κόσμο καί παλινόρθωση τῆς 
προτεραιότητας τοῦ ἀνθρώπου, ὑπέδειξαν ἐν κεφαλαίῳ τίς περιοχές αὐτές. Οἱ 
δυνατότητες ἐδῶ εἶναι τεράστιες. Δέν ἐξαντλοῦνται ὅμως στίς μνημονευθεῖ-
σες τέσσερις περιοχές.

Ὀρθοδοξία καί  Ἑλληνισμός μποροῦν νά καλύψουν καί πολλές ἄλλες 
πλευρές καί νά συμβάλουν στή δημιουργία συνθηκῶν πού θά καθιστοῦν τό 
μέλλον, καί συγκεκριμένα τόν εἰκοστό πρῶτο αἰώνα, ἕνα αἰώνα ἐλπίδας, 
ἀνθρωπιᾶς καί δημιουργίας.  Ἕνα αἰώνα ἀνανεώσεως, ἀνθοφορίας καί καρ-
ποφορίας γιά τόν βασανισμένο ἄνθρωπο τοῦ περασμένου αἰώνα. 
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ΜΕΡΟΣ Α´

Ἡ Ά   Ἐθνοσυνέλευση τῆς Ἐπιδαύρου τό 1821, μετά τήν ἔναρξη τῆς μεγάλης 
Ἐπαναστάσεως τοῦ Γένους, εἶχε διακηρύξει ὅτι «ὁ κατά τῶν Τούρκων πόλεμος 
ἡμῶν μακράν τοῦ νά στηρίζηται εἰς ἀρχάς τινας δημαγωγικάς καί στασιώδεις 
ἢ ἰδιοτελεῖς μέρους τινός τοῦ σύμπαντος ἑλληνικοῦ ῎Εθνους σκοπούς, εἶναι 
πόλεμος ἐθνικός, πόλεμος ἱερός, πόλεμος τοῦ ὁποίου μόνη αἰτία εἶναι ἡ ἀνά-
κτησις τοῦ δικαίου τῆς προσωπικῆς ἡμῶν ἐλευθερίας, τῆς ἰδιοκτησίας καί 
τῆς τιμῆς, τά ὁποῖα ἐνῶ σήμερον ὅλοι οἱ εὐνομούμενοι καί γειτονικοί λαοί 
τῆς Εὐρώπης τά χαίρουσιν, ἀπό ἡμᾶς μόνον ἡ σκληρά καί ἀπαραδειγμάτιστος 
τῶν Ὀθωμανῶν τυραννία ἐπροσπάθησεν μέ βίαν νά ἀφαιρέσῃ καί ἐντός τοῦ 
στήθους ἡμῶν νά πνίξῃ»1.

 Μέσα στό ἴδιο πνεῦμα καθόρισαν καί οἱ ἑπόμενες Ἐθνοσυνελεύσεις τά 
πλαίσια τῆς μεγάλης παλιγγενεσίας τοῦ 1821.

Ἡ Ἐκκλησία καθ' ὅλη τή διάρκεια τῆς Ὀθωμανικῆς δουλείας εἶχε ἀποβεῖ 
ἡ κιβωτός τῆς φυσικῆς σωτηρίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους, τῆς ἱστορικῆς του 
συνέχειας, τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς γλώσσας του. Ἡ συμβολή της᾿Εκκλησίας 
στήν ἀπελευθέρωση τοῦ ῎Εθνους τό 1821 δέν πρέπει νά περιορισθεῖ χρονικά 
ἀπό τήν ἔναρξη τῆς ἐπαναστάσεως μέχρι τήν ἀνακήρυξη τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ 

1 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, «Ἡ Ἐκκλησία Κωνστανινουπόλεως καί ἡ μεγάλη ἐπανάστα-
σις τοῦ 1821». Θεολογία ΚΑ' (1950), σελ. 478 - 479.
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κράτους. Ἡ Ἐκκλησία ἦταν ἡ μόνη θρησκευτική καί ἐθνική δύναμη ἀπό τήν 
ὑποταγή τοῦ  Ἑλληνικοῦ Γένους στούς Ὀθωμανούς, μέχρι τήν Ἐπανάσταση τοῦ 
1821 πού μέ τό ἔργο της προετοίμασε τό Γένος γιά τή διεκδίκηση τῆς Ἐλευθε-
ρίας του. 

Ἰδιαίτερα γιά τήν Κύπρο, ἡ ἱστορία της Ἐκκλησίας εἶναι ἡ αὐτή μέ ἐκείνη 
τοῦ λαοῦ της, δεδομένου ὅτι οἱ χρόνοι τῆς ἐλευθερίας τῆς Κύπρου, τουλάχι-
στον κατά τή δεύτερη μετά Χριστόν χιλιετία, ἦσαν ἐλάχιστοι σέ σύγκριση μέ τίς 
μεγάλης διάρκειας περιόδους τῆς ὑποταγῆς της διαδοχικά σέ ἀλλόφυλους καί 
ἀλλόδοξους δυνάστες.

Γιά νά γίνει κατορθωτή ἡ ἀξιολόγηση τῆς συμβολῆς τῆς Ἐκκλησίας στήν 
ἀπελευθέρωση τοῦ ῎Εθνους τό 1821, εἶναι ἀνάγκη νά προσμετρηθοῦν πλήθος 
παραγόντων. Δεδομένου ὅτι ἡ Ἐκκλησία, Προνοίᾳ Θεοῦ, ἀναδείχθηκε σέ 
ἡγέτιδα τοῦ Γένους τῶν Χριστιανῶν μέσα στήν Ὀθωμανική αὐτοκρατορία, 
πρέπει νά ἐξετασθεῖ κατ' ἀρχήν ἡ πνευματική συμβολή της μέ ὅλες τίς πιθα-
νές προεκτάσεις, ὅπως ἡ καλλιέργεια τῆς χριστιανικῆς συνειδήσεως μέ τόν 
λειτουργικό καί χριστιανικό τρόπο ζωῆς. Οἱ ἱστορικές συνθῆκες ἐπέβαλλαν 
τήν ἀντιθετική σύγκριση καί σύγκρουση μέ τόν ἰσλαμικό τρόπο ζωῆς καί ἦθος. 
Αὐτή ἡ κατ' ἔννοιαν ἀντιπαραβολή ὁδηγοῦσε ἀναπόφευκτα σέ ἱστορική ρήξη 
καί συγκεκριμένες βίαιες ἐκφράσεις. 

Τό Ἰσλάμ  ἐνδεδυμένο μέ τήν πολιτική ἐξουσία ἐπέβαλλε τόν διά τῆς βίας 
ἐξισλαμισμό.  Ἔναντι αὐτοῦ τοῦ κύματος τοῦ ἐξισλαμισμοῦ ἀναπτύχθηκε ἡ ἀντί-
δραση τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους μέ τό πλῆθος τῶν Νεομαρτύρων, ἕνα σημαντικό 
κεφάλαιο τῆς συμβολῆς τῆς ᾿Εκκλησίας στήν ἀνάσταση τοῦ Γένους.

Ἐπιπρόσθετα, ὁ Ἐθναρχικός ρόλος τῆς Ἐκκλησίας δέν συνίστατο στη ρα-
γιαδίστικη ἀπολαβή προνομίων που παραχωρήθηκαν πρός αὐτήν ἐκ μέρους 
τῶν ᾿Οθωμανῶν. Οἱ κατά περιστάσεις παρεκτροπές δέν πρέπει νά ἀνάγονται 
σέ κανόνα. ῾Ο ἐθναρχικός ρόλος τῆς Ἐκκλησίας εἶχε ἀποβεῖ ἡ συνεχής πορεία 
της πρός τό δικό της Γολγοθᾶ, γιατί πρόσφερε πλῆθος νεομαρτύρων, ἡρωομαρ-
τύρων καί ἐθνομαρτύρων κληρικῶν ὅλων τῶν βαθμίδων καί λαϊκῶν.

 ῎Ετσι, διαρκούσης τῆς σταυρώσιμης πορείας τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἐθναρ-
χούσης δυνάμεως τοῦ Γένους, ἀνέλαβε τήν παιδεία τοῦ Γένους, καθώς καί τό 
κοινωνικό ἔργο στηρίξεως τῶν πτωχῶν ὑποδούλων χριστιανῶν. Αὐτές εἶναι οἱ 
ὄψεις τίς ὁποῖες θά αναπτύξουμε, σύντομα, στό παρόν δοκίμιο.
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Α) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ἡ πτώση τῆς Κωνσταντινουπόλεως στίς 29 Μαΐου 1453 κρίνεται ὡς σημα-
ντική γιά τήν κατάλυση τῆς χριστιανικῆς αὐτοκρατορίας, ἡ ὁποία εἶχε διάρκεια 
ζωῆς πέραν τῆς μιᾶς χιλιετίας, καί τήν ἐπικράτηση τοῦ ̓ Ισλάμ σ' ὅλο τό γεωγρα-
φικό χῶρο τῆς ᾿Ανατολῆς. Εἶναι, ἐν τούτοις, γνωστό ὅτι ἡ Κωνσταντινούπολη 
ἦταν σχεδόν τό τελευταίο προπύργιο τοῦ ἀνατολικοῦ Χριστιανισμοῦ ἔναντι 
τῆς ἰσλαμικῆς προελάσεως. Πολλές περιοχές τῆς χριστιανικῆς αὐτοκρατορίας 
εἶχαν ὑποταχθεῖ στίς ἰσλαμικές ὀρδές ἤδη ἀπό τόν 8ο αἰώνα. ῾Η Κύπρος εἶχε 
ὑποταγεῖ στούς ᾿Οθωμανούς ἕνα σχεδόν αἰώνα μετά τήν πτώση τῆς Βασιλεύ-
ουσας. Μέσα στή γενική κατάρρευση τῆς χριστιανικῆς αὐτοκρατορίας καί τῆς 
φυγῆς τῶν προυχόντων στήν ἑσπερία, οἱ χριστιανικοί λαοί στήριξαν τήν ἐλπίδα 
τους στήν ̓ Εκκλησία, γεγονός πού ἑρμηνεύεται ἐπίσης καί ὡς στροφή πρός τήν 
πρόνοια καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

Μία δεύτερη διευκρίνηση κρίνεται σκόπιμη. Ὁ λόγος περί τῆς συμβολῆς 
τῆς Ἐκκλησίας στήν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἔθνους τό 1821, θά ἀποτελοῦσε πα-
ραχάραξη τῆς ἱστορίας καί βεβήλωση τῆς θυσίας ὅλων ἐκείνων πού ἀγωνίσθη-
καν γιά τό ἰδανικό τῆς ἐλευθερίας, ἄν περιοριζόταν σέ μόνη τήν περιοχή τοῦ 
σημερινοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους. Τό ἑλληνικό Γένος ἐκτεινόταν ἀπό τήν περιο-
χή τῆς Μολδοβλαχίας, ὅπου τό πρῶτον κηρύχθηκε ἡ Ἐπανάσταση, μέχρι τή 
Μ. Ἀσία, τήν Κύπρο, τήν Αἴγυπτο καί ὅλες τις περιοχές τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. 
Ἐπιπρόσθετα πρέπει νά μνημονευθοῦν οἱ ἀνθοῦσες ἑλληνικές κοινότητες τῆς 
διασπορᾶς, ὅπως τῆς Βενετίας ἢ τῆς Ὀδησσοῦ, οἱ ὁποῖες στήριξαν παντοιο- 
τρόπως τό ῎Εθνος στίς σκοτεινές περιόδους τῆς δουλείας. 

Σ' ὅλες αὐτές τίς περιοχές ἡ Ἐκκλησία, τά διάφορα Πατριαρχεῖα καί ἡ 
Ἐκκλησία Κύπρου, ἀποτελοῦσαν τή συνεκτική καί ἀνανεωτική πνευματική 
δύναμη τῶν ὀρθοδόξων λαῶν. Αὐτό ἀναφέρεται γιά νά ξεφύγουμε ἀπό τή στε-
νή ἀντίληψη τοῦ ἑλληνικοῦ Γένους μόνο στά ἑλλαδικά σύνορα καί νά δοῦμε τό 
Γένος στήν ὁλότητά του.

Οἱ Ὀρθόδοξοι λαοί, μέ τήν ὑποταγή τους στό Ἰσλάμ, ἔγιναν γνῶστες ἑνός 
ἄλλου τρόπου λατρείας τοῦ Θεοῦ, μιᾶς νέας πίστεως καί ἑνός νέου θρησκευτι-
κοῦ ἤθους. Ὁ ἄγονος μονοθεϊσμός ἔναντι τῆς τριαδικότητας τοῦ χριστιανικοῦ 
Θεοῦ, ἡ ἀνεικονική λατρεία τοῦ  Ἰσλάμ πού φθάνει μέχρι τόν εἰκονοκλασμό, 
ἔναντι τῆς συμβολικῆς καί εἰκονικῆς χριστιανικῆς λατρείας, ἡ διά πυρός καί 
σιδήρου ἐπιβολή τῆς θρησκείας τοῦ προφήτη καί ἡ μή ἀνοχή τῶν ἄλλων, κρινο-
μένων ὡς ἀπίστων, ἔναντι τῆς θείας ἀποκαλύψεως τῆς ἀγάπης τοῦ σταυρωμέ-
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νου Ναζωραίου. Αὐτό ἐπιβεβαιώνεται ἀκόμα καί στίς μέρες μας μέ τή βάναυση 
μετατροπή ἱστορικῶν μνημείων τοῦ Χριστιανισμοῦ σέ μουσουλμανικά τεμένη, 
ὅπως ἡ Ἁγία Σοφία, ἡ Μονή τῆς Χώρας κ.λπ.

Ἡ λατρεία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἀποτελοῦσε τήν πνευματική δύναμη καί τήν 
ἀντοχή τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν, ὥστε νά ἀποθήσουν τίς βίαιες καί τρομοκρα-
τικές πράξεις τοῦ ἐξισλαμισμοῦ. Ἡ λατρεία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἦταν ἡ ταυ-
τότητα καί ἡ εἰδοποιός διαφορά τῶν χριστιανῶν ἔναντι τῶν μουσουλμάνων. 
Ἡ συγκέντρωση στούς ναούς ἀποτελοῦσε συγχρόνως τή λατρεία τοῦ Θεοῦ 
καί τήν παθητική ἀντίσταση τοῦ Γένους, ἔναντι ἐκείνων πού ἐφάρμοζαν σχέ-
δια ἐξαφανισμοῦ του.

Β) ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ

Νεομάρτυρες ἐπεκράτησε κατ᾽ αρχήν νά ἀποκαλοῦνται σχηματικά ὅσοι 
μαρτύρησαν μετά τό 1453. Πρῶτος ὁ ὁποῖος συνέταξε μαρτυρολόγιο τῶν νε-
ομαρτύρων ἦταν ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης (1799).  Ἡ ἔννοια τῶν νεο- 
μαρτύρων ἐπικράτησε γιά νά διαχωρήσει τούς μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ 
ὁποῖοι μαρτύρησαν κατά τούς διωγμούς τῶν Χριστιανῶν ἀπό τούς Ρωμαίους 
αὐτοκράτορες. Κατά τήν περίοδο τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας ἐφαρμόσθη-
καν σκληρότερα μέσα μαρτυρίου ἀπό ἐκεῖνα τῶν Ρωμαίων διωκτῶν. Μαρτυρο-
λόγια νεομαρτύρων συνέγραψαν ἐπίσης ὁ ἅγιος Μακάριος Κορίνθου μέ τούς 
Ἀθανάσιο Πάριο καί Νικηφόρο Χίου πού ἐκδόθηκε στή Βενετία τό 1819. Τά 
μαρτυρολόγια αὐτά συμπληρώνονται ὁσημέραι μέ νέα ὀνόματα καί νέα στοι-
χεῖα πού ἔρχονταν στό φῶς. Δίκαια  «νεομάρτυρες» σήμερα ὀνομάζονται ὅλοι 
ὅσοι μαρτύρησαν καί πρίν ἀπό τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί πάλιν 
ἀπό τούς Τούρκους. Οἱ τελευταῖες ἐκδόσεις Συναξαριστῶν τῶν Νεομαρτύρων 
περιλαμβάνουν περισσότερους ἀπό 190 νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν 
ἀπό τό 1400 μέχρι καί τό 1900. Εἶναι ἱστορικά ἀποδεδειγμένο ὅτι αὐτός εἶναι 
ἕνας μόνο μικρός ἀριθμός ἀπό τό πλῆθος τῶν ἀγνώστων και ἀνωνύμων νεο-
μαρτύρων τῆς Ὀθωμανικῆς περιόδου.

Μία ἀπό τίς πλέον ἀπεχθεῖς συστηματικές δραστηριότητες τῶν φανατι-
κῶν ἰσλαμικῶν ἀρχῶν ἦταν ἡ σταδιακή ἀφομοίωση τῶν χριστιανικῶν πληθυ-
σμῶν μέ τόν ἐξισλαμισμό. Τά πλέον ἐπώδυνα μέτρα ἦταν τό γνωστό "παιδο-
μάζωμα" μέ τό ὁποῖο στελέχωναν τό τάγμα τῶν Γενιτσάρων, ἡ διά τῆς ἀπει-
λῆς καί τῆς βίας μεταστροφή ὁλόκληρων χωριῶν ἢ ἀκόμη καί ἡ συστηματική 
γενοκτονία.
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Ἡ Ἐκκλησια διαπίστωνε τόν κίνδυνο ἐξαφανισμοῦ τοῦ ῎Εθνους ἀπό τήν 
τακτική αὐτή τῶν Ὀθωμανῶν καί ἀνέπτυξε σύν τῷ χρόνῳ τίς ἀναγκαῖες ἐνδο-
γενεῖς ἀντιστάσεις. 

Πρῶτον, ἦταν ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἀδιάρρηκτης συνδέσεως μέ τή χριστιανική 
πίστη, την παράδοση καί τήν καλλιέργεια τῆς συνειδήσεως, ὅτι ἡ λατρεία καί ἡ 
πίστη στόν Τριαδικό Θεό τῶν Χριστιανῶν δέν ἔχει ἰσάξια σέ ἄλλες θρησκείες. 
Δέν ἀξίζει, κατά συνέπεια, ἡ ἐγκατάλειψη τῆς πατρώας πίστεως εἴτε γιά τή βελ-
τίωση τῶν συνθηκῶν ζωῆς εἴτε γιά τήν ἀπόκτηση τῆς εὔνοιας τῶν κρατούντων 
᾿Οθωμανῶν εἴτε ἀκόμα γιά τή σωτηρία τῆς πρόσκαιρης αὐτῆς ζωῆς. 

Δεύτερον, οἱ διατάξεις τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ἀποδοχή στούς κόλπους της 
ὅσων ὑπέκυπταν στίς ἀπειλές καί στά βασανιστήρια καί ἐξισλαμίζονταν, λει-
τουργοῦσαν μέ διπλῆ ἔννοια. Ἀφ' ἑνός μεν ἀποτελοῦσαν ἀνασταλτικό παρά-
γοντα ἐξισλαμισμοῦ ἀφ' ἑτέρου δέ προκαλοῦσαν τόν ἔλεγχο τῆς συνειδήσεως 
σέ ὅσους ἐξισλαμίζονταν γιά νά ἀνανήψουν καί νά ἐπιστρέψουν καί πάλιν στή 
χριστιανική πίστη.

Τίς διατάξεις περί τῆς ἐπιστροφῆς τῶν ἐξισλαμισθέντων συνοψίζει κατά  
ἔξοχο τρόπο ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στό Μαρτυρολόγιό του τῶν Νεο-
μαρτύρων. Περιλάμβανε πέντε διαδοχικά στάδια. 1. Ὅσοι μετανοοῦσαν γιά τήν 
ἐξωμοσία τους ἔπρεπε νά ἐξομολογηθοῦν σέ ἔμπειρο πνευματικό καί νά ἐκδη-
λώσουν τήν ἑτοιμότητά τους γιά τό μαρτύριο. Σημειώνουμε ὅτι τό  Ἰσλάμ δέν 
ἀνέχεται τή μεταστροφή σέ ἄλλη θρησκεία. Εἴτε ἐκ καταγωγῆς Μουσουλμάνος 
εἴτε Χριστιανός ἐξωμότης στόν ἰσλαμισμό μεταστρεφόταν στόν Χριστιανισμό 
συνεπαγόταν τή θανάτωσή του, πρακτική πού ἐφαρμόζεται ἀκόμα καί σήμερα. 
2. Μετά τήν ἐξομολόγηση ἔπρεπε νά γίνουν ἀποδεκτοί οἱ μεταστρεφόμενοι μέ 
τή χρίση τους μέ ἅγιο Μύρο. 3. Στή συνέχεια, γιά ἕνα χρονικό διάστημα, ὄφει-
λαν νά ἐπιδοθοῦν σέ νηστεία, προσευχή, ἀγρυπνίες καί δάκρυα γιά τό σφάλ-
μα τους. Ἡ ἄσκηση αὐτή ἀποσκοποῦσε στήν ψυχική τους ἐνδυνάμωση γιά τά 
περαιτέρω. 4. Ἀκολούθως, γίνονταν ἀποδεκτοί νά λάβουν τή Θεία Κοινωνία. 
5. Μετά τήν προετοιμασία αὐτή, θά ἔπρεπε νά ἐμφανισθοῦν στόν τόπο ὅπου 
ἀρνήθηκαν τή χριστιανική πίστη, νά ἀποκηρύξουν τό Ἰσλάμ καί νά ὁμολογή-
σουν μέ μαρτυρικό τέλος τήν πίστη τους στόν Χριστό.

Μέ τά μέτρα αὐτά ἡ Ἐκκλησία καλλιεργοῦσε τό χριστιανικό ἦθος καί τή 
σταθερότητα καί ἐμμονή στή χριστιανική πίστη. Αὐτόματα, τά μέτρα αὐτά 
ἀπέβαιναν σωτήρια καί γιά τό ῎Εθνος, γιατί ἡ διατήρηση τῆς χριστιανικῆς 
πίστεως τῶν ὑποδούλων ἐνίσχυε καί τή φυσική ἐπιβίωση τοῦ ῎Εθνους. Ἄλ-
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λωστε, Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνικό Γένος ταυτίσθηκαν στή σκοτεινή ἐκεί-
νη περίοδο τῆς σκλαβιᾶς ὅσο ποτέ ἄλλοτε στή μακραίωνη συνύπαρξη 
Χριστιανισμοῦ καί Ἑλληνισμοῦ. Τά ἀποτελέσματα τοῦ μαρτυρίου τῶν νε-
ομαρτύρων, ὅπως κρίνει καί πάλιν ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἦσαν: 
 α) ὁ ἀνακαινισμός τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, β) οἱ ἀλλόπιστοι θά παραμείνουν 
ἀναπολόγητοι κατά τή Δευτέρα Παρουσία καί Κρίση, γ) οἱ νεομάρτυρες ἔχουν 
ἀποβεῖ ἡ δόξα καί τό καύχημα τῆς Ὀρθοδόξου ᾿Εκκλησίας καί ὁ ἔλεγχος τῶν 
ἑτεροδόξων, δ) εἶναι ἀκόμα παράδειγμα ὑπομονῆς γιά ὅλους τούς Ὀρθοδόξους 
Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται κάτω ἀπό τό βαρύ ζυγό τῆς δουλείας καί αἰχ-
μαλωσίας καί ε) ἐμπνέουν θάρρος καί παρακινοῦν καί ἄλλους νά τούς μιμηθοῦν 
στό μαρτύριο. Ὁ ἅγιος Νικόδημος θέτει τούς κάτωθι λόγους στό στόμα τῶν 
νεομαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι νουθετοῦν τούς πιστούς: «ἡμεῖς διά νά 
ὑπομείνωμεν ἀνδρείως διά τόν Χριστόν τά παρά τῶν ἀλλοπίστων διάφορα 
μαρτύρια, ἐκληρονομήσαμεν μίαν βασιλείαν αἰώνιον, καί ἐσυναριθμήθημεν 
μέ τούς παλαιούς Ἁγίους Μάρτυρας· καί ἐσεῖς ἄν ὑπομένετε μετά εὐχαριστί-
ας, διά τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, τούς δαρμούς, τάς φυλακάς, τάς ἁλύσεις, τάς 
ἀγγαρείας, τάς ζημίας, τά ἀνυπόφορα δοσίματα καί τά ἄλλα βάσανα ὅπου 
σᾶς κάμνουν οἱ νῦν κρατοῦντες, βέβαια ὡς Μάρτυρες τῇ προαιρέσει λογίζε-
σθε κοντά εἰς τόν Θεόν»2. Ἐδῶ συνοψίζεται καί τό εἶδος τῶν μαρτυρίων στά 
ὁποῖα ὑποβάλλονταν οἱ νέοι ὁμολογητές τῆς πίστεως.

Μεταξύ τῶν Νεομαρτύρων ἔχουμε καί τίς δύο τάξεις, τόσο ἐκείνους οἱ 
ὁποῖοι παρέμειναν σταθεροί στή χριστιανική πίστη καί ὁδηγήθηκαν στό μαρτυ-
ρικό θάνατο ὅσο καί ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἀρχικά δειλίασαν καί ἐξώμοσαν,  ἔπει-
τα δέ ἀνένηψαν καί δέχθηκαν μαρτυρικό τέλος. Ἔχουμε ἐπίσης καί ἐξαιρετικές 
περιπτώσεις Μωαμεθανῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπειδή εἶχαν ἀσπασθεῖ τό Χριστιανισμό 
δέχθηκαν μαρτυρικό τέλος, ὅπως ὁ Χότζα Ἀμίρης πού μαρτύρησε στήν Ἱερου-
σαλήμ τό ἔτος 1614 ἢ ὁ Ἰωάννης ἐκ Μουσουλμάνων (23 Σεπτεμβρίου 1814). 
Πράγματι, οἱ Νεομάρτυρες ἔγιναν τροχοπέδη στό κύμα τοῦ ἐξισλαμισμοῦ καί 
καλλιέργησαν τή συνείδηση τῆς ἀντοχῆς στό ὀρθόδοξο πλήρωμα γιά τήν ἐμ-
μονή στίς χριστιανικές καί ἑλληνικές ρίζες τοῦ Γένους. Ὅπως καμία περιοχή, 
ὅπου ζοῦσαν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δέν στερήθηκε τῆς χάριτος τῶν Νεομαρ-
τύρων, ἔτσι καί ἡ Κύπρος ἔχει τούς δικούς της νεομάρτυρες. Οἱ γνωστοί σέ μᾶς 
ἀπό μαρτυρολόγια εἶναι:

1. Ἰωάννης νεομάρτυς ὁ Κύπριος (ὁ παραμείνας γνωστός ὡς Γεώργιος). 

2  Συναξαριστής Νεομαρτύρων, σελ. 23.
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Μαρτύρησε στίς 23 Ἀπριλίου 1752 στήν Πτολεμαΐδα, ὅπου ἐργαζόταν σέ ξένη 
Πρεσβεία. Παρά τίς ὑποσχέσεις γιά καλύτερη ζωή ἤ καί τίς ἀπειλές τοῦ θανάτου 
δέν ἐξώμοσε στόν  Ἰσλαμισμό καί δέχθηκε μαρτυρικό θάνατο3. 

2. ῾Ο ἅγιος Πολύδωρος καταγόμενος ἀπό τή Λευκωσία. ῏Ηταν ἐμπορευό-
μενος καί ἐδέχθη τόν Ἰσλαμισμό. Ἀφοῦ ἀνένηψε, ἀκολούθησε ὅλες τίς διατάξεις 
ἐπανεντάξεως στή χριστιανική θρησκεία καί μαρτύρησε στή Νέα  Ἔφεσο, στίς 
3 Σεπτεμβρίου τό ἔτος 1794.

3. ῾Ο ἅγιος Μιχαήλ ὁ ἐκ Κύπρου. Ζοῦσε στή Σαμοθράκη. Και αὐτός ὁ Νεο-
μάρτυρας συγκαταλέγεται μεταξύ ἐκείνων πού ἐξωμότησαν μέ τρόπο ἀπατηλό, 
μέ τέσσερεις ἄλλους, δύο Γεωργίους, τόν Μανουήλ καί τόν Θεόδωρο. Ἔπειτα 
ἀπό τήν ἀποδοχή τους καί πάλιν στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μαρτύρησαν στή 
Μάκρη τῆς Θράκης,  στίς 6 Ἀπριλίου τό 1835. Ὁ Νεομάρτυρας Μιχαήλ ὁ ἐκ Κύ-
πρου ἔχει προστεθεῖ στά Συναξάρια τῶν Νεομαρτύρων, μετά τήν ἀνεύρεση τῆς 
διηγήσεως τοῦ μαρτυρίου του με τούς ἄλλους συναθλητές του. Ἀκολουθία τῶν 
Νεομαρτύρων αὐτῶν συνέθεσε ὁ Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης.

Ὑπάρχουν καί ἄλλοι πού μαρτύρησαν ὅπως ὁ παπα-Ζαχαρίας ἀπό τό Πα-
ραλίμνι, οἱ ἐθνομάρτυρες τῆς 9ης Ἰουλίου 1821 καί πολλοί ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι 
ὅμως δέν ἔχουν ἀκόμα ἐνταχθεῖ στό ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας.

Γ) Ο ΕΘΝΑΡΧΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ 
             ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Ἐξ ἴσου σημαντικός μέ τόν πνευματικό ρόλο τῆς  Ἐκκλησίας καί τή συμβο-
λή της γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ  Ἔθνους ἦταν καί ὁ Ἐθναρχικός ρόλος, τόν 
ὁποῖο ἐνδύθηκε ἀμέσως μέ τήν ὑποταγή τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν στούς Ὀθω-
μανούς κατακτητές. Ἀπό ἄποψη πολιτισμική ἀποδεικνύεται ὅτι τά στοιχεῖα 
τῆς θρησκείας καί τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι τά πλέον ἰσχυρά πού ἀντέχουν στίς 
ὁποιεσδήποτε ἀντίξοες συνθῆκες γιά τήν ἐπιβίωση ἑνός λαοῦ. Στήν προκειμέ-
νη, ὅμως, περίπτωση μόνο μέ τή συμβολή τῆς Πρόνοιας τοῦ θεοῦ εἶναι δυνατό 
νά ἑρμηνευθεῖ τό θαῦμα τῆς διατηρήσεως τοῦ  Ἑλληνικοῦ Γένους ἀπό τή σκλη-
ρή καί βίαιη πίεση τοῦ Ἰσλάμ γιά περισσότερο ἀπό τέσσερεις ἑκατονταετίες. 
Τά οὕτω καλούμενα εἰδικά προνόμια πού ὁ κατακτητής παραχώρησε πρός 
τήν Ἐκκλησία, μέ σκοπό τόν εὐκολότερο ἔλεγχο τῶν ὑποτελῶν χριστιανῶν 

3 Βλέπε: συναξαριστής Νεομαρτύρων, σελ. 478 - 480. Γεωργίου Κάκκουρα. «Ὁ Κύπριος Ἅγιος 
Γεώργιος ὁ Νεομάρτυρας». Ἔκδοση Κατηχητικῆς Κίνησης Ἁγ. Δομετίου, Λευκωσία.
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καί τή συλλογή τῶν βαρέων φόρων εἶχαν ἀποβεῖ ὁ νέος δούρειος ἵππος ἁλώ-
σεως ἐκ τῶν ἔσω τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας.

Ἡ κατάσταση τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων ἦταν δεινή σ' ὅλη τήν Ὀθωμανι- 
κή ἐπικυριαρχία. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρυσόστομος Παπαδόπουλος πε-
ριγράφει μέ τά πιό μελανά χρώματα τίς κακουχίες τῶν ὑποτελῶν Ὀρθοδόξων 
στούς Ὀθωμανούς. «Διά τόν κατακτητήν ὁ Χριστιανός ἦτο ἄπιστος κύων 
(γκιαούρ), ὂν ταπεινόν, κατώτερον τοῦ ἀνθρώπου μουσουλμάνου, ἀνεκτόν 
γινόμενον ἐν τῷ τουρκικῷ Κράτει μόνον ὡς ὑπόφορον (ραγιᾶ), δοῦλος, 
ὀφείλων νά ἐργάζηται πρός διατροφήν τοῦ κυρίου του. Πρός ἐξαγοράν τῆς 
ζωῆς του ὑπεχρεοῦτο, πρό παντός, νά πληρώνῃ κεφαλικόν φόρον καί νά 
φέρῃ διαρκῶς μεθ' ἑαυτοῦ τεμάχιον χάρτου, διαφόρου κατ' ἔτος χρώματος, 
ὡς ἀπόδειξιν τῆς πληρωμῆς, ἐν ᾧ ἀνεγράφετο, ὅτι ὁ ἔχων αὐτό ἐδικαιοῦτο νά 
φέρῃ τήν κεφαλήν ἐπί τῶν ὤμων του ἐπί ἓν ἔτος»4. Δηλαδή δέν ὑπῆρξεν οὔτε ὁ 
στοιχειώδης σεβασμός οὔτε τῆς θρησκείας οὔτε τῆς οἰκογένειας οὔτε τῆς ζωής. 
Κεφαλικός φόρος ἄρχιζε νά καταβάλλεται ἀπό τήν ἡλικία τῶν δώδεκα ἐτῶν. 
Πολλές φορές ἡ ̓ Εκκλησία παρενέβαινε πρός τίς ὀθωμανικές ἀρχές γιά νά ἐλα-
φρύνει τούς φόρους ἢ κατέβαλλεν ἡ ἴδια φόρους γιά τούς πτωχούς ὑποτελεῖς 
χριστιανούς. Οἱ ἀγορές ἦσαν τό θέατρο ἀγοραπωλησίας δούλων, παιδιῶν, γυ-
ναικῶν καί ἀνδρῶν, τούς ὁποίους κακοποιοῦσαν παντοιοτρόπως οἱ κύριοί τους. 
Ὁ πλέον ἐπαχθής ἧταν ὁ «φόρος αἵματος» πού κάθε οἰκογένεια κατέβαλλε μέ 
ἕνα ἢ περισότερα παιδιά μέ τό παιδομάζωμα. Ἡ αὐθαιρεσία τόσο τῶν κρατού-
ντων ὅσο καί τῶν ἰδιωτῶν Μουσουλμάνων ἀποτελοῦσε κανόνα καθημερινῆς 
συμπεριφορᾶς ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν, εἴτε μέ τήν ἁρπαγή τῶν περιουσιῶν 
εἴτε μέ ἄνευ λόγου καί αἰτία δολοφονίες εἴτε μέ βιασμούς τῶν παρθένων χρι-
στιανῶν νεανίδων εἴτε μέ ψευδεῖς καταδόσεις. Ἀκόμα καί οἱ νεκροί ὤφειλαν 
νά πληρώσουν, γιατί οἱ ἀρχές ἀπαιτοῦσαν καταβολή μεγάλων ποσῶν γιά τόν 
ἐνταφιασμό ἑνός νεκροῦ. Δέν εἶναι σπάνιες οἱ περιπτώσεις πού νεκροί ἔμεναν 
ἄταφοι, γιατί οἱ συγγενεῖς δέν διέθεταν τό ἀπαιτούμενο ποσό.

Μέσα σέ ὅλο αὐτό τό κλίμα τῶν κακουχιῶν καί τῆς τρομοκρατίας ἡ Ἐκκλη-
σία ὑπερέβαλε τόν ἑαυτό της μέ σκοπό τή στήριξη τῶν ὑποδούλων τέκνων της. 
Οἱ τομεῖς στούς ὁποίους ἔστρεψε τήν προσοχή καί τή δραστηριότητά της ἦταν 
ἡ κοινοτική ὀργάνωση, τό φιλανθρωπικό ἔργο καί ἡ παιδεία.

 

4 «Η θέσις τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῷ τουρκικῷ Κράτει». Θεολογία ΙΒ (1934), 107 - 108).
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1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

Παρά τή δεινή θέση τῶν υποδούλων  Ἑλλήνων, ἡ  Ἐκκλησία χρησιμοποίησε 
ὅλα τά μέσα πού διέθετε γιά νά διατηρήσει τή συνοχή τῶν Χριστιανῶν, ὥστε 
νά ἀποφευχθεῖ ὁ μεγάλος κίνδυνος τοῦ ἐξαφανισμοῦ τους. Δέν εἶναι δυνατή 
ἡ λεπτομερής ἀνάπτυξη τοῦ θέματος αὐτοῦ στά πλαίσια τοῦ παρόντος κειμέ-
νου. Ἐκεῖνο πού εἶναι ἀναγκαῖο νά λεχθεῖ, γιατί ἀποτελεῖ ἀσπίδα σωτηρίας τοῦ  
Ἔθνους ἦταν ἡ κοινοτική ὀργάνωση πού πέτυχε ἡ ̔ Εκκλησία μέ ριψοκίνδυνες 
πρωτοβουλίες. Σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας ἡ Ἐκ-
κλησία πέτυχε τή συσπείρωση τῶν χριστιανῶν μέ τήν ὀργάνωση τῶν Κοινοτή-
των.  Ἡ δυνατότητα αὐτή παρασχέθηκε στήν Ἐκκλησία λόγω τοῦ γεγονότος ὅτι 
ἡ ἴδια εἶχεν ἐξ ὑπαρχῆς ἀναγνωρισθεῖ ἀπό τίς ὀθωμανικές ἀρχές ὡς Κοινότητα, 
ἡ ὁποία περιλάμβανε ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ὑπηκόους τοῦ Κρά-
τους.  Ἡ κοινοτική ὀργάνωση δέν εἶχε ἐπιτευχθεῖ ἀμέσως μετά τήν ἅλωση τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλά σταδιακά. Στήν Κύπρο ἡ  Ἐκκλησία ἀκολούθησε 
τό ἴδιο σύστημα ὀργανώσεως τῶν Κοινοτήτων μετά τήν ὑποταγή τῆς Νήσου 
στούς Ὀθωμανούς, ἐπειδή καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου εἶχε τό ἴδιο νομικό πλαί-
σιο ὑπάρξεως καί δραστηριότητος, ὅπως ἡ  Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως καί 
τά λοιπά πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα.

Σέ κάθε πόλη καί χωριό λειτουργοῦσε τό κοινοτικό σύστημα ὑπό τήν ἐπο-
πτεία τῆς Ἐκκλησίας. Κυρίως οἱ κληρικοί κάθε κοινότητας συνεργάζονταν μέ 
τούς κοινοτικούς ἄρχοντες, τούς δημογέροντες καί τούς προεστούς, οἱ ὁποῖοι 
ἐκλέγονταν γιά περίοδο ἑνός ἔτους, γιά τή διαχείρηση τῶν κοινῶν.

Τό ἔργο τῶν κοινοτικῶν ἀρχῶν ἦταν πολύπλευρο. Ἔπρεπε νά ἀντιμετωπί-
σουν τίς αὐθαίρετες πράξεις τῶν κρατικῶν ἀρχῶν καί νά ὑποστηρίξουν τούς 
ὑπόδουλους Χριστιανούς. Ἀποτελούσαν τό νομικό σῶμα, στό ὁποῖο κατέφευ-
γαν οἱ Χριστιανοί γιά τυχόν μεταξύ τους διαφορές ἢ ἀντιπροσώπευαν τούς 
Χριστιανούς στά κρατικά δικαστήρια. Στά τουρκικά δικαστήρια δέν προσέ-
φευγαν γιατί ποτέ δέν μποροῦσαν νά βροῦν τό δίκαιό τους. Διαχειρίζονταν τά 
περιουσιακά στοιχεῖα τῆς κοινότητας.  Ἦσαν ὑπεύθυνες γιά τή συλλογή τῶν 
φόρων. Διαχειρίζονταν ἐπίσης τήν  Ἐκκλησιαστική περιουσία καί τίς δωρεές καί 
τά ἀφιερώματα πρός τήν  Ἐκκλησία.

Μία πτυχή, ἡ ὁποία ἔτυχε ἰδιαίτερης πρόνοιας ἀπό τήν ἐκκλησία καί μέσω 
αὐτῆς ἀπό τίς κοινοτικές ἀρχές ἦταν τό φιλανθρωπικό ἔργο. Ἡ  Ἐκκλησία, κατά 
τή δύσκολη περίοδο τῆς Ὀθωμανικῆς δουλείας ἐπανέλαβε καί ὑπερέβη τό φι-
λανθρωπικό ἔργο πού ἄσκησε ἡ ἀποστολική Ἐκκλησία μέ τίς λογίες. Γιά τό 
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σκοπό αὐτό λειτουργοῦσαν τά «κιβώτια ἐλέους» στά ὁποῖα πρόσφεραν  ἡ ἴδια 
ἡ Ἐκκλησία, οἱ κληρικοί ὅλων τῶν βαθμίδων προσωπικά καί πλούσιοι ῞Ελλη-
νες, εἴτε αὐτοί ζοῦσαν ἐντός τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας εἴτε στή Δύση.

Ὁ μοναχός  Ἱλαρίων ὁ Κρής, κατόπιν Μητροπολίτης Τυρνάβου 1820,  ἔγρα- 
φε: «Κοινῇ γνώμῃ καί συμφωνίᾳ πατριαρχῶν, ἀρχιερέων, ἡγεμόνων, ἀρχόντων, 
ἐπιτρόπων τοῦ Κοινοῦ καί τῶν λοιπῶν συστημάτων διώρισαν ἰδιαίτερον κι-
βώτιον ἐλέους, εἰς ὃ καταβαλόντες ἕκαστος κατά τήν ἰδίαν δύναμιν, δαψιλῆ 
συνεισφοράν, ἐπέστησαν εἰς αὐτό ἐπιτρόπους ἐκ τοῦ ἐμπορικοῦ συστήματος, 
ἄνδρας τιμίους καί εὐσυνειδήτους, οἵτινες οἰκονομοῦντες τήν καταβληθεῖσαν 
ποσότητα καί παραλαμβάνοντες τήν ἁπανταχόθεν κατευθυνομένην τῶν φιλο-
γενῶν καί φιλοπτώχων συνδρομήν, ἐπαγρυπνοῦσι, καί βοηθοῦσι προθύμως εἰς 
τούς χρείαν ἔχοντας καί ποικίλαις περιστάσεσι πιεζομένους»5. 

Μέσα ἀπό τό φιλανθρωπικό αὐτό σύστημα ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ ὑποτελεῖς 
Ὀρθόδοξοι ἀπέδειξαν τά φιλάνθρωπα αἰσθήματά τους. Ὁ σκοπός τῶν «κιβω- 
τίων ἐλέους» ἦταν πολύπτυχος. Ἐνίσχυε ἄπορες οἰκογένειες καί ὀρφανά. Κα-
τέβαλλε γι' αὐτούς τούς ἀπαιτούμενους φόρους πρός τό Κράτος. Ἐξαγόραζε 
δούλους καί αἰχμαλώτους καί τούς ἀπέδιδε στίς οἰκογένειές τους. Ἀποκαθι-
στοῦσε πτωχές καί ὀρφανές κοπέλλες. Προστάτευε τά ὀρφανά. Ἐνδιαφερόταν 
γιά τούς φυλακισμένους. Ἐπίσης, ὑπό τήν ἐποπτεία τῆς Ἐκκλησίας ἱδρύθησαν 
σέ ὅλες τίς ἐπαρχίες φιλανθρωπικά καί θεραπευτικά ἱδρύματα γιά τούς ἀσθε-
νείς. «Οἱ  Ἔφοροι καί οἱ Ἐπιτροποι μαζί χρεωστοῦν, τό καλοκαίρι νά ἀγορά- 
ζουν ξύλα καί κάρβουνα, ὅσα στοχάζονται ὅτι εἶναι ἀρκετά, ὅπου νά διαμοιρά-
ζωνται ἐν καιρῷ χειμῶνος καί ψύχους εἰς τούς ἐνδεεῖς καί ἀπόρους ἀδελφούς, 
χήρας δηλ. καί ὀρφανά, γέροντας ἀρρώστους καί ἄλλους τοιούτους»6.

 
2. ΠΑΙΔΕΙΑ

Μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πτυχές τῆς συμβολῆς τῆς Ἐκκλησίας πού 
ὁδήγησαν στήν ἐθνική παλιγγενεσία τοῦ 1821 ἦταν ἡ παιδεία. Τό κεφάλαιον 
αὐτό ἀποτελεί ἀφ' ἑαυτοῦ πεδίον πολυετοῦς ἔρευνας. Μετά τήν τελειωτική κα-
τάληψη τῆς χριστιανικῆς αὐτοκρατορίας ἀπό τούς Ὀθωμανούς τό σύνολο σχε-
δόν τῶν λογίων κατέφυγαν στή Δύση, ὅπου σχηματίσθηκαν ἑλληνικές Κοινό-
τητες, ὅπως τῆς Βενετίας, τῆς Ὀδησσοῦ κ.ἄ.  Ἡ ἀρνητική θέση τῶν κατακτητῶν 

5  Ἱλαρίων Κρής «Τί πρόσφερε ὁ Χριστιανισμός. Κοινωνική μέριμνα στήν Τουρκοκρατία», τεῦ-
χος Γ', σελ. 30.
6  Ἀπόσπασμα ἀπό τίς «Διαταγές τοῦ Κοινοῦ», ὅπ. ἀν. σ. 40.
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ἔναντι ὁποιασδήποτε μορφῆς παιδείας, εἴτε γιατί ἐπεδίωκε μέ τόν τρόπο αὐτό 
νά διατηρεῖ ὑποτελεῖς τούς χριστιανούς εἴτε γιατί οἱ ἴδιοι οἱ κατακτητές εἶχαν 
κατώτερη παιδεία, σέ συνδυασμό μέ τή φυγή τῶν  Ἑλλήνων λογίων, ὁδήγησε 
σέ παιδευτική κατάπτωση τό Ἑλληνικό γένος. Χρειάσθηκαν σχεδόν δύο αἰῶ-
νες γιά νά ἀνανήψει ἀπό τό σκοτάδι τῆς ἀμάθειας. Αὐτό ἔγινε κατορθωτό μέ 
τή σύντονη προσπάθεια τῆς ᾿Εκκλησίας νά διαπαιδαγωγήσει θρησκευτικά καί 
ἐθνικά τούς ὑπόδουλους Χριστιανούς.

Τό ἐγχείρημα αὐτό τῆς Ἐκκλησίας δέν ἦταν εὔκολο, γιατί ἀντιμετώπιζε 
σέ κάθε βῆμα της τήν καχυποψία, τήν πολεμική, τήν ἀντίθεση ὄχι μόνο τῶν 
ὀργάνων τοῦ Κράτους, ἀλλά παντός Μωαμεθανοῦ ἰδιώτου. Ἔτσι, τό μόνο τό 
ὁποῖο λειτούργησε ἀρχικά, διαρκοῦντος τοῦ χρόνου τῆς πικρᾶς δουλείας, ἦταν 
τό «κρυφό σχολειό». Οἱ κληρικοί, στούς Νάρθηκες τῶν Ἐκκλησιῶν, κυρίως τίς 
βραδυνές ὧρες, συγκέντρωναν τά  Ἑλληνόπουλα καί τούς δίδασκαν γραφή καί 
ἀνάγνωση, ἔχοντας ὡς διδακτικά βιβλία τήν Ὀκτώηχο, τό Ψαλτήρι καί ἄλλα 
λειτουργικά βιβλία. Τά ἑλληνόπουλα τραγουδοῦσαν τό ἀλφαβητάρι, μαθαίνο-
ντας καί ψάλσιμα μέ τούς φθόγγους τῆς Πα, Βου, Γα, Δι (κλίμακα βυζαντινῆς 
μουσικῆς).

Ἀπό τόν 17ο αἰῶνα ἄρχισε πλέον ἡ ἐπίσημη ἵδρυση σχολείων μέσα στά 
πλαίσια τῆς λειτουργίας καί ὀργανώσεως τῶν Κοινοτήτων ὑπό τήν ἐποπτεία 
τῆς ᾿Εκκλησίας. Ἡ πολύ στοιχειώδης παιδεία τοῦ «κρυφοῦ σχολειοῦ» δέν πρό-
σφερε ἱκανά προσόντα πρός τά Ἑλληνόπουλα, ὥστε νά ἀσκήσουν τό ἐμπόριο 
καί τίς τέχνες. Ἔτσι, στά μεγάλα σχολικά κέντρα πού δημιουργήθηκαν, ἐκτός 
ἀπό τή θρησκευτική παιδεία καί μόρφωση, προσφερόταν καί ἡ θύραθεν παι-
δεία, δηλαδή σχεδόν ὅλοι οἱ κλάδοι τῶν μαθημάτων καί τῶν συγχρόνων γιά 
τήν ἐποχή ἐκείνη γλωσσῶν.

Σκοπός τῆς προσφερόμενης παιδείας ἦταν, ἀφ' ἑνός μέν ἡ διατήρηση καί 
ἀναπτυξη τῆς  Ἑλληνικῆς παιδείας ἀφ' ἑτέρου δέ ἡ δημιουργία τοῦ ἐθνικοῦ φρο-
νήματος μέ τήν καλλιέργεια τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως. Μέ τόν τρόπο αὐτό, ἡ 
παιδεία, ὑπό τήν κατεύθυνση τῆς Ἐκκλησίας, πέτυχε πράγματι νά διαφυλάξει 
στή συνείδηση τοῦ ἑλληνικοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος τό ἐσωτερικό μεγαλείο 
τῆς  Ἐκκλησίας καί τό ἐθνικό γόητρο σέ ἀξιοζήλευτη θέση, παρά τήν ἐπιφαινό-
μενη ταπεινότητα ἔναντι τῶν Ὀθωμανῶν7. 

Ἴσως, θά πρέπει νά ἐρευνηθεῖ ποῖες πολιτικές ἀλλαγές σημειώθηκαν ἀπό 

7 Χρίστου Θ. Κρικώνη. « Ἡ Ὀρθόδοξος ᾿Εκκλησία. Πρωταγωνιστής τῆς  Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821. 
Κληρικοί Νεομάρτυρες - Ἐθνομάρτυρες». Θεσσαλονίκη 1991, σ. 32.
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τόν 17ο αἰῶνα καί οἱ Ὀθωμανικές ἀρχές εἶχαν καταστεῖ πιό ἐλαστικές καί ἀνε-
κτικές στήν  ἵδρυση ἑλληνικῶν σχολείων. Εἶναι μία πτυχή πού παραμένει ἀνε-
ξερεύνητη κατά τήν ἄποψή μας. Μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
ἡ μοναδική σχολή πού λειτουργοῦσε ἦταν ἡ Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή. Ἐπι-
πρόσθετα, δέν πρέπει νά λησμονηθεῖ ὅτι πολλές μεγάλες καί μικρές Μονές δέν 
ἔπαψαν νά λειτουργοῦν ὡς πραγματικά ἐκπαιδευτήρια, προσφέροντας μεγάλο 
ἔργο γιά τό δοῦλον Γένος. Ἀπό τά μέσα τοῦ 17ου αἰῶνα ἄρχισαν νά ἱδρύονται 
ἐπίσημες Σχολές, ὅπως ἡ τῆς Πάτμου, τῆς Δημητσάνης, τῆς Θεσσαλονίκης καί 
σέ πολλές μεγάλες πόλεις τῆς  Ἑλλάδας. Μέσα στά πλαίσια αὐτά λειτούργησαν 
γιά μικρά χρονικά διαστήματα σχολές καί στήν Κύπρο, πού ὅμως ἡ λειτουργία 
τους διακοπτόταν μέ τήν παρέμβαση τῶν Ὀθωμανικῶν ἀρχῶν ἢ γιατί κατέπνι-
γαν στό αἷμα διάφορες ἐξεγέρσεις.

Τήν τύχη αὐτή εἶχε καί τό «Ἑλληνομουσεῖον», σχολή πού ἵδρυσε ὁ Ἐθνο-
μάρτυρας ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανός τό ἔτος 1812. Ἡ λειτουργία τῆς σχολῆς 
διακόπηκε τό 1821, μετά τήν ἐκδήλωση τῆς Ἐπαναστάσεως καί τόν ἀπαγχο-
νισμό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, τῶν ἄλλων Ἀρχιερέων καί Προκρίτων 
τῆς Νήσου. Ἐπανήρχισε ἀργότερα τή λειτουργία της, καί ἡ προσφορά της πρός 
τόν κυπριακό λαό εἶναι ἀνεκτίμητη. Σύμφωνα μέ τήν ἱδρυτική πράξη τῆς Σχο-
λῆς, πού ἔγραψε ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυρπιανός, σκοπός τῆς ἱδρύσεως τῆς 
Σχολῆς ἧταν α) ἡ ὑπέρβαση τῆς ἀπαραδέκτου καταστάσεως τῆς ἀπαιδευσίας, 
ἡ ὁποία χαρακτήριζε τό χριστιανικό πλήρωμα τήν περίοδο ἐκείνη, β) ἡ δι-
δασκαλία καί ἡ μύηση στήν «πάτριον πίστιν, τό μόνον προτιμότατον καί 
ἀναγκαιότατον», γ) ἡ ἐκπαίδευση τῶν νέων, ὥστε νά ἀποκτήσουν χρηστά ἤθη, 
τόσο γιά τήν πνευματική, θρησκευτική καί κοινωνική πρόοδο ὅσο καί γιά τήν 
οἰκονομική τους ἐξέλιξη8. Βεβαίως, οἱ συνθῆκες ἐντός τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτο-
κρατορίας δέν ἐπέτρεπαν τήν ἀνάπτυξη κοινοῦ προγράμματος παιδείας. Ἔτσι ἡ 
κάθε περιοχή ἀνελάμβανε ὑπό τήν εὐθύνη φωτισμένων ἱεραρχῶν, τοῦ κατώτε-
ρου κλήρου καί τῶν κοινοτικῶν ἀρχῶν καί ἵδρυση σχολείων καί τή στοχοθέτη-
ση τῆς παιδείας.

Ἡ ἔγνοια τῆς  Ἐκκλησίας καί ἡ ἀγωνία της γιά τήν κατάσταση παιδείας τῶν 
ὑποδούλων γίνεται περισσότερον προφανής μέ τό παράδειγμα τῆς δραστηριο-
ποιήσεως τοῦ μεγάλου ἐθναποστόλου καί νεομάρτυρα ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτω-
λοῦ. Διέτρεξε ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα καί δίδασκε, προέτρεπε τούς χριστιανούς 

8 Βλέπε κείμενο ἱδρυτικῆς πράξεως στό: Κωνσταντίνου Σπυριδάκη. Μελέται, διαλέξεις, λόγοι, 
ἄρθρα. Τόμος Β', μέρος Β. « Ἡ Ἑλληνική ἐκπαίδευσις  ἐν Κύπρῳ», σ. 519).
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νά μιλοῦν Ἑλληνικά καί ἵδρυσε 230 σχολεῖα. Σκοπός του ἦταν νά κάνει τούς 
χριστιανούς νά συνειδητοποιήσουν ὅτι ἡ δική τους πίστη στόν Χριστό εἶναι ἡ 
ἀρτιότερη σέ σύγκριση μέ τό Ἰσλάμ καί πρέπει νά τήν διαφυλάξουν καί νά μή 
ἐξομνύουν∙ ἡ ἑλληνική παιδεία εἶναι ἀνώτερη και ἔχει βαθειές ρίζες καί παρά-
δοση καί γι' αὐτό πρέπει νά τή γνωρίσουν. Ἡ σχέση ἑλληνικῆς παιδείας και  Ἐκ-
κλησίας εἶναι ἀδιάρρηκτη, ἡ μία συμπληρώνει τήν ἄλλη. Ἕνεκα τοῦ κηρύγματός 
του καί τῆς ὅλης δραστηριότητάς του ὁδηγήθηκε σέ μαρτυρικό θάνατο. Ὅμως, 
ἀκόμα καί ὁ μαρτυρικός του θάνατος καθώς καί τό ἐξόχως παιδευτικό του ἔργο 
ἀποτέλεσαν σπουδαία συμβολή στήν προετοιμασία τοῦ Γένους γιά τήν ἐθνική 
ἐπανάσταση τοῦ 1821. Μαρτύρησε στίς 24 Αὐγούστου τό 1779, ἡμερομηνία ὄχι 
μακρινή ἀπό τό 1821.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ Β΄ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ



ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΕΓΚΩΜΙΟΝ
a

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ 
ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑ

κ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

Τὸ παύλειο ἀποστολικὸ λόγιο «χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε» ἀπευθύνε-
ται σὲ κάθε μία ψυχή, καὶ ἐκφράζει τὴν εὐχὴν τοῦ Ἀποστόλου, ὅπως ἡ 
χαρὰ τοῦ Κυρίου γεμίζει τὶς καρδιὲς ὅλων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν 

καὶ ὅλο τὸν ψυχικό τους κόσμο, καὶ τίποτα, συνάμα δὲ κανένας, νὰ μὴν τοὺς 
τὴν ἀφαιρέσει· καὶ αὐτὴ ἡ χαρὰ ἀνέτειλεν ἐκ τοῦ τάφου, καὶ δὲν εἶναι τίποτα 
ἄλλο αὐτὴ ἡ χαρὰ παρὰ μόνον ὁ ἀναστὰς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτὸν 
τὸν ἀναστάντα Θεάνθρωπον ἀγάπησαν πάντες οἱ Ἅγιοι καὶ ἐπεθύμησαν καὶ 
ἐπόθησαν Αὐτὸν καὶ μόνον, ὅπως ἀξιωθοῦν νὰ τὸν κατακτήσουν καὶ νὰ τὸν 
ἀποκτήσουν μόνιμα μέσα στὴν καρδίαν τους, ζῶντα καὶ ἐνεργοῦντα καὶ κοι-
νωνοῦντα καὶ μένοντα μετὰ τοῦ Πατρός Του καὶ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου. 
Γι᾽ αὐτὸ τὸν λόγο καὶ μὲ αὐτὸν τὸν σκοπὸν δὲν δίστασαν νὰ ὑπομείνουν τὰ 
πάντα διὰ τὸ ὄνομά Του: κακουχίες, πίκρες, θλίψεις, βασανιστήρια, συκοφα-
ντίες, ἐξορίες, μαρτύρια, ἀκόμη καὶ αὐτὸν τὸν θάνατον, προκειμένου νὰ ἐπιτύ-
χουν τὸν ποθούμενον.

Ἕνας ἐκ τοῦ ἀναριθμήτου πλήθους τῆς στρατείας τῶν Ἁγίων εἶναι καὶ ὁ 
Ἅγιος Ἀθανάσιος, πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, ὁ Μέγας. Ἡ Ἐκκλησία πανσό-
φως προσέθεσε στὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου τὴν ἐπωνυμία «μέγας», διακηρύττοντας 
τοὺς ἀγῶνές του, ἀλλὰ καὶ τὰ βραβεῖα τῆς ἐπιτυχίας, τῆς νίκης, τοῦ θριάμβου 
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου σ᾽ αὐτὸ τὸν στίβο τῆς μάχης, τὰ ὁποῖα ἔλαβε ἀπὸ τὸν 
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ἀγωνοθέτη Θεάνθρωπον Κύριον. Ἡ ἐπωνυμία αὐτὴ δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ νὰ πε-
ριγράψει τὴν μεγαλωσύνην καὶ τὴν μεγαλοψυχίαν τοῦ ἀνδρός. Διότι αὐτὴ ἡ 
μεγαλοψυχία ἐπεκτείνεται στὰ βάθη τῶν ἀρετῶν, στὰ πλάτη τῶν μαρτυρικῶν 
ἄθλων, στὰ μήκη τῶν δογμάτων καὶ στὰ ὕψη τῆς ἀγάπης.

Κατ᾽ ἀρχὰς εἶναι μέγας διὰ τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν ἁγιότητα. Ἤδη αὐτὴ ἡ 
παιδική του ἡλικία κατέδειξε καὶ κατέγραψε τὸ μέλλον τοῦ Ἁγίου, διότι τὰ 
παιδιὰ μαζευόμενα καὶ θέλοντα νὰ παίξουν, ἀποφάσισαν νὰ μιμηθοῦν τὰ τῶν 
πατέρων τους ἐπαγγέλματα. Κατ᾽ ἐκείνη τὴν σημαδιακὴ ἡμέρα ἡ ἀπόφασή 
τους στράφηκε ἐπὶ τὰ ἐπαγγέλματα τῶν πνευματικῶν τους πατέρων.  Ἔτσι, ὅλα 
τὰ παιδιὰ ἐξέλεξαν τὸν Ἀθανάσιο ὡς τὸν ποιμενάρχη τους, ἄλλοι ἀνέλαβαν 
τοὺς ρόλους τῶν ἱερέων καὶ τῶν διακόνων καὶ ἄρχισαν νὰ τελοῦν, παίζοντας, 
τὴν βάπτιση ἀπὸ τὸν Ἀθανάσιο στὴν ἀκροθαλασσιὰ τῶν παιδιῶν ποὺ ἦταν 
ἀκόμη εἰδωλολάτρες. 

Αὐτὸ δὲν διέφυγε τὸν ἄγρυπνο, ἀετίσιο καὶ πνευματοφόρο ὀφθαλμὸ τοῦ 
κατ᾽ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Ἀλεξάνδρου, ὁ ὁποῖος, πίσω 
ἀπὸ τὰ εἰκονίσματα τῶν παιχνιδιῶν, διέκρινε τὴν μελλοντικὴ πραγματικότητα, 
ἡ ὁποία ἀκολούθησε μερικὰ χρόνια ἀργότερα. Ἐπαληθεύθηκε καὶ ὁ παλαιοδι-
αθηκικὸς λόγος ὅτι προτοῦ ἀκόμη γνωρίσει τὸ καλὸν καὶ τὸ κακόν, ἐπέλεξε τὸ 
ἀγαθόν. Ἔτσι, «ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσιν», τὸ τί μέλλει γενέσθαι εἰς τὸ ὕστερον. 
Αὐτὴ ἡ ἀρχή, τὸ πρῶτο γεγονὸς τῆς ζωῆς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, δὲν ἔμεινε 
ἡμιτελὴς οὔτε ἀποξηράνθηκε. Ἀλλά, παραλαμβάνοντάς τον μαζί του ὁ πα-
τριάρχης Ἀλέξανδρος, τοῦ ἔδωσε τὶς εὐκαιρίες τὶς ὁποῖες ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος  
ἀξιοποίησεν, ὥστε ἐπιμελῶς καὶ συστηματικῶς νὰ καλλιεργεῖ τὸν ἀνδριάντα 
τῆς ψυχῆς του προοδεύοντας στὸν ἁγιασμό.

«Τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος», δὲν 
ἀρκέστηκε στὰ ἐντὸς τοῦ κόσμου πνευματικὰ λαξεύματα ὡς στρουθίον ἐπὶ 
δώματος, ἀλλ᾽ ἐπεθύμησε νὰ συναριθμηθεῖ μὲ τοὺς οἰκήτορες τῆς ἐρήμου, ὡς 
νυκτικόραξ ᾄδων καὶ διάγων νυχθημερὸν τὴν ἀγγελικὴν βιοτὴν καὶ ὑμνολο-
γίαν. Γι᾽ αὐτό, ἀναχωρῶν ἐκ τῆς πόλεως, κατοίκησε τὴν ἔρημο καὶ παιδαγω-
γήθηκε στὸν λεπτὸ πόλεμο τῶν λογισμῶν, στὴ διάκριση τῶν πνευμάτων, στὴν 
καλλιέργειαν καὶ ἀνθοφορίαν τῶν ἀρετῶν, στὴν ἀγγελομίμητον κοινωνίαν, 
καὶ στὴν ἐρασμίαν κοινωνίαν μετὰ τοῦ γλυκυτάτου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ ὀρθοφροσύνη μετὰ τῆς ὀρθοπραξίας ὁδηγοῦν στὴ θεολογία ποὺ εἶναι 
ἡ ὀρθοδοξία. Γενόμενος πανέτοιμος, μετὰ τὰ πανεπιστημιακὰ μαθήματα τῆς 
θεωρίας ἐν ἐρήμῳ στὰ ὁποῖα ἀρίστευσε, ἐπέστρεψε στὴν Ἀλεξάνδρεια ὅπου 
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ὡς διάκονος ἀνέλαβε ἐνεργὸ δράση στὴν προσπάθεια διασάφησης τῆς Ἀλή-
θειας τῆς Ἀποκαλύψεως, καὶ τῆς διαχώρισής της ἀπὸ τὰ αἱρετικὰ ζιζάνια τῆς 
διδασκαλίας τοῦ Ἀρείου. Αὐτὴ ἡ δυναμικότητά του συνεχίστηκε πιὸ ἔντονα, 
πιὸ σφοδρά, πιὸ κεραυνοβόλα, στὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο στὴν Νίκαια τῆς 
Βιθυνίας τὸ 325 μ.Χ. ὅπου θριάμβευσε ἡ Ἀλήθεια, ὑψώθηκαν τὰ τρόπαια, ἐπι-
στώθηκαν οἱ ἀθλητές, ἐξαιρέτως δὲ οἱ πρωταγωνιστὲς μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ 
ὁ Ἀθανάσιος, μὲ τιμὴν καὶ ἔπαινον καὶ δόξαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ὡς ἐκ τούτου, 
δίκαια φέρει τὸν τίτλο «μέγας» καὶ γιὰ τὸν ζῆλό του ὑπὲρ πίστεως καὶ ὀρθο-
δοξίας.

Ἡ νίκη τῆς πίστεως στὴ Νίκαια ἀνοίγει γιὰ τὸν νεαρὸ διάκονο Ἀθανά-
σιο δύο δρόμους. Ὁ πρῶτος εἶναι ἡ ἀνάρρηση στὸν πατριαρχικὸ θρόνο. Ὅλοι 
προσβλέπουν σ᾽ αὐτὸν ὡς ἄξιον διάδοχο τοῦ γηραιοῦ Ἀλεξάνδρου· ἀλλὰ καὶ 
ὁ ἴδιος ὁ πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, ἔχει ἀκουμπήσει πάνω του τόσο τὰ γηρα-
τειά του ὅσο καὶ τὴ διαδοχή του, καὶ εἶναι ἀναπαυμένος, διότι βρῆκε κι αὐτὸς 
υἱὸν κατὰ τὴν καρδίαν του. Γι᾽ αὐτό, ὅταν ἐπληρώθη ὁ καιρός, ὁ Θεὸς καὶ ὁ 
λαὸς τὸν προβιβάζουν καὶ τὸν ἀναβιβάζουν, ὡς θεοπρόβλητο καὶ λαοπρόβλη-
το, στὸν πατριαρχικὸ θρόνο τῆς Ἀλεξανδρείας.

Μετὰ τὴν ἀνάρρησή του ἀκολουθεῖ ὁ δεύτερος δρόμος, καὶ δὲν εἶναι ἄλ-
λος ἀπὸ τὸν δρόμο τῶν διωγμῶν, τῶν ἐξοριῶν, τοῦ μαρτυρίου καὶ τῆς μαρτυ-
ρίας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀρχίζουν οἱ συκοφαντίες, ψευδεῖς καὶ ἀνυπόστατες κατη-
γορίες, ἐξεγέρσεις, προσπάθειες τρομοκρατίας τοῦ πατριάρχου, δολοπλοκίες. 
Ἡ φαντασία νὰ ὀργιάζει, ὁ θυμὸς νὰ θεριεύει, ὁ ὀφθαλμὸς νὰ ταράσσεται. 
Στόχος, ἡ πλῆξις τοῦ Ἀθανασίου· ψυχική, πνευματική, σωματική. Ὁ Ἀθανάσι-
ος γι᾽ αὐτούς εἶναι βαρὺς καὶ βλεπόμενος, εἶναι ἀνόμοιος μὲ αὐτῶν ὁ βίος του, 
ὁ λόγος του, ἡ πίστις του. Ἀποφασίζουν νὰ ἐτάσουν τὸν δίκαιο χωρὶς νὰ τὸν 
λυπηθοῦν καθόλου. Καὶ ἀρχίζουν τὰ σχέδια, καὶ ἀρχίζουν τὰ «μαγειρέματα» μὲ 
σκοπὸ νὰ τὸν ἐξοντώσουν. Καὶ δὲν εἶναι μία, οὔτε δύο οὔτε τρεῖς φορὲς ποὺ 
προσπάθησαν νὰ τὸν διαβάλουν ἐνώπιον τῶν ἀρχῶν καὶ τῶν ἐξουσιῶν τοῦ 
κόσμου τούτου οὔτε ἦταν μία ἢ δύο φορὲς ποὺ προσπάθησαν νὰ ἀφανίσουν 
τὸ μνημόσυνό του ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς.

Ἀλλὰ ὅλα κι ἂν τὰ ὑπολόγισαν, τὸν Θεὸ δὲν μποροῦσαν νὰ τὸν ὑπολογί-
σουν. Καὶ ὁ Θεός, ποὺ ἀγαπᾶ ὅλα τὰ πλάσματά του ἀνεξαιρέτως καὶ στὸν ἴδιο 
βαθμό, καὶ ἐξαιρέτως προνοεῖ γιὰ τοὺς ἐκλεκτούς του καὶ τοὺς δικαιώνει, δὲν 
ἄφησε τὸν Ἀθανάσιο μόνο, ἀπροστάτευτο, ἐγκαταλελειμμένο. Ἀλλὰ πανσό-
φως, ποικιλοτρόπως καὶ παντοιοτρόπως ἐμεθόδευε κάθε φορὰ τὴν ἔξοδον ἐκ 
τῶν ἀδιεξόδων, τὴν λήξη τοῦ ἀγῶνος, τὸ τέλος τοῦ πειρασμοῦ. Καὶ κάθε φορὰ 
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ὁ Ἀθανάσιος ἀναδεικνυόταν ὁ νικητής. Κάθε φορὰ ὁ Ἀθανάσιος στεφανωνό-
ταν. Κάθε ἐξορία, ἕνα ἄθλημα. Κάθε ἐξορία καὶ στέφανος. Καὶ δὲν ἦταν μία, 
δύο ἢ τρεῖς φορές, ἀλλὰ ἀρκετὲς ποὺ ἐξορίστηκε. Δίκαια τοῦ ἀξίζει ὁ τίτλος 
τοῦ μεγαλομάρτυρος, μετὰ τοὺς διωγμοὺς τῶν πρώτων αἰώνων. «Μέγας» λοι-
πὸν ὡς μεγαλομάρτυρας.

Καὶ πρὸ τῶν διωγμῶν, καὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν, ἀκόμη καὶ κατὰ τὰ διαλείμματα 
τῶν ἐξοριῶν, δὲν ἀδρανοῦσε τὸ πνεῦμά του, ἀλλὰ ἦταν πυρίφλεκτο, ἐνθουσι-
ῶδες καὶ νεανικό, παρ’ ὅλες τὶς κακουχίες ποὺ πέρασε. Ἔτσι, ὅταν εἰρήνευε ἡ 
τρικυμιώδης τοῦ βίου θάλασσα, δραστηριοποιεῖτο στὴν ποιμαντικὴ διακονία 
τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφωνῶν λόγους καὶ στηρίζων τὰ πλήθη τῶν πιστῶν στὴν πί-
στιν τῆς Νικαίας. Ἀφοῦ στὰ χρόνια τῆς καλλιέργειας τῆς ψυχῆς του ἐξερεύ-
νησε τὰ πνευματικὰ βάθη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ὅλος αὐτὸς ὁ πλοῦτος τῆς 
καρδίας του ξεχύθηκε μέσα ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ κηρύγματός του στὰ πλήθη τοῦ 
ποιμνίου του, διασαφηνίζων τὸ πλάτος τῶν ὅρων καὶ τῶν ὁρίων, διαγράφων 
τὸ μῆκος τῆς οὐρανοδρόμου κλίμακος μὲ ὅλα τὰ στάδια· ξεκινώντας ἀπὸ τὴ 
γῆ καὶ φθάνοντας μέχρι τὸν οὐρανόν, ἁπτόμενος καὶ αὐτοῦ τοῦ θρόνου τοῦ 
Θεοῦ, θεολογώντας τὸ ὕψος τῆς θεογνωσίας καὶ ὁδηγώντας τὸ ποίμνιό του 
εἰς νομὰς σωτηρίους.

Ἐπιπροσθέτως, ἐκπλήρωνε τὸ κυριακὸν λόγιον «πορευθέντες μαθητεύ-
σατε πάντα τὰ ἔθνη». Ὀργάνωνε περιοδεῖες στὴν ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία του 
περιφέρεια, ἔλυνε τὰ τοπικὰ προβλήματα, χειροτονοῦσε κατὰ τόπους κληρι-
κούς, ἐπέκτεινε τὶς δραστηριότητές του στὴν ἱεραποστολὴ τῶν ἐθνικῶν καὶ 
τῶν αἱρετικῶν. Συνάμα δὲ ἐπισκεπτόταν τοὺς μοναχοὺς καὶ τοὺς καθοδηγοῦ-
σε στὸν μοναχικό τους δίαυλο, τοὺς ἐνημέρωνε καὶ τοὺς ἐξέθετε τὴ διδασκα-
λία του συζητώντας μαζί τους.

Ὅταν, κατὰ τὶς περιόδους τῶν ἐξοριῶν του, βρισκόταν μακριά  ἀπὸ τὸ ποί-
μνιό του, συνέτασσε κείμενα πλήρη χάριτος καὶ θεολογίας, τὰ ὁποῖα ἀπετέλε-
σαν τοὺς ἀκρογωνιαίους λίθους γιὰ τὰ συγγράμματα τῶν μεγάλων πατέρων 
ἐπὶ τῶν δογματικῶν, καὶ ὄχι μόνο, θεμάτων. Οἱ κατὰ τόπους διάλογοι καὶ συ-
ζητήσεις ποὺ πραγματοποιοῦσε, γίνονταν ἀφορμὴ ἰσχυροτέρας πίστεως καὶ 
στερροτέρας ὁμολογίας. Ὅλα αὐτὰ τὸν στεφανώνουν ὡς «μέγαν ἔν τε θεωρίᾳ 
καὶ πράξει».

Ὅλη αὐτὴ ἡ μεγαλωσύνη του, ὅλη αὐτὴ ἡ μεγαλοψυχία του, κορυφώνο-
νται στὴ μεγάλην ἀγάπη τῆς καρδίας του γιὰ τὸν Θεόν. Ὅλα ὅσα σκέφτηκε, 
ὅλα ὅσα ἔπραξε καὶ ὅλα ὅσα εἶπε, βγῆκαν ἀπὸ τὴν καρδία του, ἡ ὁποία ἦταν 
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ὅλη δοσμένη στὸν Θεόν, τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Ἐξ ἄλλου 
ἡ τελευταία του λέξη, τὸ προοίμιο, τὸ κυρίως θέμα καὶ ὁ ἐπίλογος τῆς ζωῆς 
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ἦταν: «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, 
ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον 
Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέν- 
τα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ 
γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο».

Ὁ κήρυκας τῆς πίστεως, στὸ κύκνειό του ᾆσμα ἀπήγγειλε τὸν ἐπινίκιον. 
Ὁ Ἀθανάσιος ἐμεγαλούργησε καὶ ἡ Ἐκκλησία τὸν ἐμεγάλυνε, ἐξαγγέλλοντας 
τὰ τῆς μεγαλωσύνης του κατορθώματα, δίνοντάς του τὸν τίτλον τοῦ «μεγά-
λου» καὶ προβάλλοντάς τον ὡς πρότυπον πρὸς μίμησιν. Αὐτὴ ἡ χαριτωμένη 
μίμησίς του, προωθεῖται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν, χαροποιεῖ τὸν Ἅγιον καὶ τιμᾶ τὸν 
μιμητήν. Ἐκεῖνος εἶναι «μέγας», ἐνῶ ἐμεῖς μικροί. Φρονοῦμε τὰ ἐπίγεια, ἀλλὰ 
καλούμαστε νὰ ποθήσουμε τὰ οὐράνια· ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὰ φθαρτὰ ἐνῶ ὁ 
Θεὸς μᾶς ἔχει ἕτοιμα ἄφθαρτα, ἀσυγκρίτως ἀνώτερα καὶ ὡραιότερα· ζοῦμε  
σ᾽ αὐτὸν τὸν πρόσκαιρον κόσμο μὲ σκοπὸ νὰ προετοιμαστοῦμε γιὰ τὴν δια-
μονή μας στὸν αἰώνιο.

Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας μᾶς καλεῖ νὰ τοῦ μοιάσουμε, νὰ γίνουμε κι 
ἐμεῖς μεγάλοι, νὰ μᾶς τιμήσει ὁ Θεός. Ἡ ζωή του εἶναι ὁδοδείκτης καὶ φῶς 
πρὸς τὴν ἀρετήν. Κι αὐτό, τὸ νὰ γίνουμε μεγάλοι, ἔγκειται στὴν ἀρετήν. Κα-
θὼς λέει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος στὸν ἐγκωμιαστικό του λόγον «εἰς 
τὸν Μέγαν Ἀθανάσιον», «Ἀθανάσιον ἐπαινῶν, ἀρετὴν ἐπαινέσομαι... ἀρετὴν δὲ 
ἐπαινῶν, Θεὸν ἐπαινέσομαι». Ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου φαίνεται τὸ ὕψος τῆς ἀρετῆς 
τοῦ Ἀθανασίου, ὅτι ἔγινε ὅμοιος τῷ Θεῷ κατὰ χάριν, καὶ μᾶς καλεῖ τώρα, σή-
μερα, μέσῳ τῆς ἑορτῆς του, νὰ ἀνεβοῦμε κι ἐμεῖς στὸ ὕψος τῆς ἀρετῆς.

Ποιὰ δὲ εἶναι τὰ θεμέλια τῆς ἀρετῆς; Ἡ ἀγάπη συνοδευομένη ἀπὸ τὴν 
ταπείνωση. Αὐτὰ τὰ δύο ἦταν τὰ θεμέλια τῆς καρδίας τοῦ Μεγάλου Ἀθανα-
σίου. Πυρφόρος ἀγάπη γιὰ τὸν Θεόν, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, μέσα 
ἀπὸ τὴν προσευχή, μέσα ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία, μέσα ἀπὸ τὸ μαρτύριο καὶ τὴ 
μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀγαπητικὴ ταπείνωση πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς 
τὸν ἄνθρωπον, μέσα ἀπὸ τὴ νηστεία, τὸν κόπο, τὴ μέριμνα γιὰ τὸν συνάν-
θρωπο, μέσα ἀπὸ τὴν τήρηση τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν ποὺ εἶναι ὁ «χρηστὸς 
ζυγὸς» καὶ τὸ «ἐλαφρὺ φορτίο».

Τὸ νὰ γίνουμε μεγάλοι δὲν εἶναι δύσκολο πρᾶγμα, οὔτε ἀκατόρθωτο. Τὸ 
εἴδαμε καὶ στὶς μέρες μας νὰ ἐφαρμόζεται. Εἴδαμε στὶς μέρες μας, μπροστὰ 
στὸ θέατρο τοῦ κόσμου τούτου, ἀνθρώπους δικούς μας, ποὺ ὅπως λέει καὶ ἡ 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΗΔΡΑΣ κ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ
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παροιμία «φάγαμε ψωμὶ καὶ ἁλάτι μαζί», νὰ ἀγωνίζονται στὸν ἴδιο στίβο μάχης 
καὶ νὰ πετυχαίνουν τὰ ἴσα βραβεῖα καὶ τοὺς ἴσους στεφάνους τῆς νίκης μὲ τὸν  
Ἅγιον Ἀθανάσιο.

Μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, ὁ Θεὸς νὰ ἀξιώσει κάθε ψυχὴ νὰ 
μεγαλυνθεῖ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀναδειχθεῖ μεγάλη κατὰ τὴν ἀρετήν, καὶ νὰ 
συναριθμηθεῖ μὲ τοὺς μεγάλους Ἁγίους, Ἀθανασίους, Βασιλείους, Ἀντωνίους 
καὶ λοιποὺς Ἁγίους, οἱ ὁποῖοι ἀγάπησαν τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ στὸν ὁποῖον πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, νῦν καὶ ἀεὶ 
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 



Ε  Λ  Λ  Α  Δ  Α

† ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

«Κλεῖσε μέσα στὴν ψυχή σου τὴν Ἑλλάδα,
καὶ θὰ αἰσθανθεῖς μέσα σου νὰ λαχταρίζει

κάθε εἶδος μεγαλείου»
                                    (Διονύσιος  Σολωμὸς)

Ἡ          Ἑλλάδα δὲν εἶναι ἕνας περίκλειστος γεωγραφικὸς χῶρος, ἀλλὰ εἶναι μιὰ 
Ι Δ Ε Α, ποὺ ξεπερνᾶ τὸν χῶρο καὶ τὸν χρόνο. Εἶναι  Ἰ δ έ α  καθοδη-

γητικὴ μὲ κύρος παγκόσμιο. Ἰ δ έ α, ἡ ὁποία ἀρδεύει τὸν πολιτισμὸ σὰν μιὰ  
ἀστείρευτη πηγή. 

Ὁ κόσμος αὐτὴ τὴν  Ἰ δ έ α  χρειάζεται. Γιατὶ, καθὼς στέκεται στὰ σύνορα 
τῶν καιρῶν, νιώθει τρομερὰ ἄδειος καὶ ἀδύναμος. Μέρα μὲ τὴν ἡμέρα δηλη-
τηριάζεται ἀπὸ τὴν ἄρνηση καὶ τὴν «ὕβριν», τὴν ἀσέβεια, τὴν ἀκολασία καὶ 
κτυπιέται ἀπὸ τὸν μηδενιστικὸ κυκλώνα.

Ἔχει νὰ δώσει πολλὰ σ’ αὐτοὺς τοὺς καιροὺς ἡ Ἑλλάδα. Μὲ τὶς χοντρὲς καὶ 
αἰωνόβιες ρίζες της μπορεῖ νὰ μεταφέρει τοὺς ζωοπάροχους της χυμοὺς στὸ 
ημιλιπόθυμο κοινωνικὸ σῶμα καὶ νὰ τὸ ζωντανέψει.

Ἡ  Ἰ δ έ α  –  Ἑ λ λ ά δ α  διαιωνίζει τὴν  Ἱ σ τ ο ρ ί α, τὸν μεγάλο δάσκαλο 
τῶν λαῶν. Λίγοι οἱ κοσμοϊστορικοὶ λαοί. Ἀνάμεσά τους, σὲ πρωτεύουσα θέση 
οἱ  Ἕλληνες. Ἡ Ἑλλάδα βαρύνεται μὲ μία ἱστορία, τῆς ὁποίας τὸ μέγεθος κι ἡ 
διάρκειά της – ἡ βιωματικὴ κι ἡ πνευματικὴ – εἶναι σπάνια καὶ πλούσια.

Ἡ  Ἰ δ έ α  –  Ἑ λ λ ά δ α  εἶναι ἡ μητέρα καὶ ἡ τροφὸς τοῦ πνευματικοῦ βίου. 
Κατέχει καὶ καλλιεργεῖ τὸ «π ν ε ῦ μ α» ὡς ὕψιστη πνευματικὴ δύναμη καὶ ἀξία. 
Στὴν Ἑλλάδα ἡ ἀνακάλυψη τοῦ «λόγου», ἡ ζωὴ καὶ ὁ ἀγώνας τοῦ «πνεύματος» 
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βρῆκαν τὸ πλήρωμά τους. Ἡ  Ἑλλάδα μὲ βάση τὸ «πνεῦμα» ἑρμήνευσε τὸν κό-
σμο, ὀργάνωσε τὴ ζωή, ὁπλίστηκε μὲ ἀντοχή. Χάρη στὸ «πνεῦμα» ζεῖ μέσα σὲ 
δημιουργικὴ ἔξαρση καὶ πάντα κατακτᾶ τοὺς κατακτητές της. 

Ἑ λ λ ά δ α  σημαίνει «ἔρως», δηλαδὴ μία δυνατὴ ροπὴ καὶ ἰσχυρὴ παρόρμη-
ση γιὰ ἀνέβασμα πρὸς τὰ ἄνω, πρὸς τὸν Θεό, ὥστε νὰ πλησιάσει ὁ ἄνθρωπος τὸ  
Ὄν. Νὰ ἐξομοιωθεῖ μαζί του καὶ νὰ κατακτήσει τὸ «Ὡραῖον» καὶ τὸ «Ἀγαθόν». 

Χάρη στὸν «λόγο» καὶ στὸ «πνεῦμα», χάρη στὸν «ἔρωτα» ἡ Ἑλλάδα μπό-
ρεσε, ὅταν τὴν εἶχαν ἐπισκεφθεῖ τὸ «Πνεῦμα» καὶ ὁ «Λόγος» - ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ 
-  νὰ τ’ ἀγκαλιάσει καὶ νὰ τὰ ἀφομοιώσει. Καὶ νὰ ἰσχυροποιηθεῖ τόσο, ὥστε, 
ὄχι ἁπλῶς νὰ ἐπιζεῖ, ἀλλὰ καὶ νὰ μεγαλουργεῖ, σὲ καιροὺς ποὺ ὅλα γύρω της 
πεθαίνουν καὶ σβήνουν.

 Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ συνειδητὴ βίωση τῆς  Ἐ λ ε υ θ ε ρ ί α ς.  Ἡ Ἐλευθερία 
εἶναι γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἡ βασικὴ προϋπόθεση γιὰ ν’ ἀποκτήσει ὁ ἄνθρωπος πλή-
ρη ἐπίγνωση τῶν εὐθυνῶν του. Ἐλευθερία εἶναι ἡ ὑπακοὴ στοὺς νόμους τῆς 
πολιτείας καὶ ὁ σεβασμὸς τῶν δικαιωμάτων τοῦ πολίτη ἀπὸ τὴν «Πόλιν». Κι 
ἐπειδὴ ἡ Ἑλλάδα ξέρει τί εἶναι ἐλευθερία, θυσιάζει τὰ πάντα γιὰ νὰ τὴν διακρα-
τήσει. Οἱ ἄλλοι δὲν ξέρουν τὴν ἀξία τῆς ἐλευθερίας. Τὸ εἶπε ἕνας Ἕλληνας σὲ 
κάποιο Πέρση, ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἡρόδοτος: «Σεῖς δὲν ξέρετε τὶ εἶναι Ἐλευθε-
ρία. Ἂν ξέρατε θὰ πολεμούσατε γι’ αὐτὴν καὶ μὲ γυμνὰ χέρια, ὅταν δὲν θὰ ’χατε 
ὅπλα». Ἡ Ἐλευθερία εἶναι πάθος κατ’ ἐξοχὴ ἑλληνικό!

Ἡ  Ἰ δ έ α  –  Ἑ λ λ ά δ α   δίνει στὸν θάνατο περιεχόμενο εὐγενέστερο, ἀνώ-
τερο καὶ πνευματικότερο. Δὲν τὸν θεωρεῖ μόνο σὰν κοινὸ πεπρωμένο. Ἀλλὰ 
καὶ σὰν χρέος. Σὰν πνευματικὸ γεγονός. Τίποτε δὲν κερδίζεται χωρὶς θυσία. 
Γι’ αὐτὸ καὶ εἶπαν: ἡ Ἑλλάδα διδάσκει τὸν κόσμο ὄχι μονάχα πῶς νὰ ζεῖ, 
ἀλλὰ καὶ πῶς νὰ πεθαίνει. 

Ὁ  ἥ ρ ω α ς  εἶναι ὁ τύπος, ποὺ προβάλλει ἡ αἰωνία Ἰδέα - Ἑλλάδα στὸν 
ἡμιλιπόθυμο κόσμο μας. Στὸ πρόσωπό του ὁ Ἕλληνας συνδυάζει τὴν εὐγενικὴ 
ἁπλότητα, τὸ ἤρεμο μεγαλεῖο, τὴν ἀξιοπρέπεια, τὸ φιλότιμο, τὴ λεβεντιὰ καὶ τὴ 
«σωφροσύνη», μία ἀρετὴ καθαρὰ ἑλληνική, μὲ περιεχόμενο βαθὺ καὶ πλούσιο.

Τὸν ἥρωα τὸν πλάθει ἡ   Ἰδέα - Ἑλλάδα  μὲ τὴν π α ι δ ε ί α, ποὺ στόχος της 
εἶναι ἡ ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ ὁλοκλήρωση τοῦ ἀνθρώπου. Ἰδανικό της εἶναι 
ὁ «καλὸς καγαθὸς», τοῦ ὁποίου κατασπείρει τὸ ἐσωτερικὸ μὲ ἰδέες μεγάλες, 
γνήσιες, ὄχι κίβδηλες. Καὶ τοῦ ξανοίγει τὸν νοῦ, ὥστε νὰ βλέπει καθαρὰ καὶ 
νὰ κρίνει ὀρθά. Ἡ ἑλληνικὴ παιδεία εἶναι ἡ  Ἰ δ έ α  τοῦ «παιδαγωγοῦντος πο-
λιτισμοῦ». 
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 Ἡ  Ἰ δ έ α  –  Ἑ λ λ ά δ α   προσφέρει  τὸ μ έ τ ρ ο  στὸν κόσμο μας, ὁ ὁποῖος 
ἔχασε τὴν ἔννοια τοῦ «μέτρου» καὶ ξέφυγε ἀπὸ τὴ μέση καὶ βασιλικὴ ὁδό. 
Ἡ τέχνη, ἡ μουσική, ἡ ποίηση, ἔγιναν τόσο ἀσύντακτες, ἄρρυθμες καὶ βάρβαρες 
στοὺς καιρούς μας! Τὸ «μέτρο»  -  ἀρετὴ ἑλληνική – καταδικάζει τὸν ὑπὲρ-ρε-
αλισμό, τὸν φανατισμό, τὶς ὑπερβολές, τὴ μονολιθικότητα. Οἱ ἀκρότητες εἶναι 
ἄγνωστες στὴν Ἑ λ λ ά δ α –  Ἰ δ έ α, ἡ ὁποία μᾶς δίδαξε τὸ «μηδὲν ἄγαν».

Ἡ Ἑλλάδα προσφέρει ἕναν τύπο ζωῆς καὶ ἕναν τρόπο σωστῆς σκέψεως. 
Πλάθει ἀνθρώπους ἀνοικτούς, φιλελεύθερους, συζητικούς, ἐρευνητικούς. Ἀν-
θρώπους ποὺ δὲν δέχονται στὰ τυφλὰ θεωρίες – ταμποὺ καὶ ὁλοκληρωτικοὺς 
δογματισμούς, γύρω ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὑψώνονται τείχη καὶ κάτω ἀπὸ τὸ τέλ-
μα τῶν ὁποίων τυραννοῦνται οἱ ἄνθρωποι. Ὁ Πλάτωνας μᾶς δίδαξε πὼς ἡ 
ἀναζήτηση τῆς γνώσεως «εἶναι θεϊκή».

Ἀλλὰ ἡ  Ἰ δ έ α  –  Ἑ λ λ ά δ α   περικλείει καὶ μία ἔννοια πολυτιμότατη και 
ψυχοτρόφο: τὴν  Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ι Α!  Οἱ  «δεισιδαιμονέστεροι» ἀπ’ ὅλους τοὺς 
ἄλλους Ἀθηναῖοι, ποὺ πίστευαν πὼς ὁ ἄνθρωπος εἶναι γένος τῶν θεῶν, ὅταν 
ἄκουσαν τὸν Παῦλο, βρῆκαν ὅ,τι ἀναζητοῦσαν. Ἀπὸ τότε ποὺ πραγματοποι-
ήθηκε πάνω στὸν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀδιάσπαστη σύζευξη τοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ τὸν 
Χριστιανισμό, ὅταν λέμε «στοχάζομαι καὶ ζῶ ἑλληνικά», ἐννοοῦμε «στοχά-
ζομαι καὶ ζῶ Ὀρθόδοξα». Ἔτσι ἡ  Ἰ δ έ α  –  Ἑ λ λ ά δ α   πλαταίνει καὶ βαθαί- 
νει πιὸ πολύ. Γίνεται ἡ ἁρμονικὴ ἑνότητα τοῦ φιλελεύθερου μὲ τὸ παραδοσι-
ακὸ καὶ προοδευτικὸ πνεῦμα τῆς   Ὀρθοδοξίας!  Τοῦ φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ 
μὲ τὴν εὐλάβεια καὶ τὴν ἐκστατικὴ θέρμη τοῦ μάρτυρα. Συζητεῖ τὰ ἀνθρώπινα 
ἤρεμα. Τὰ ἐρευνᾶ μὲ πίστη καὶ μετριοφροσύνη. Καὶ τὰ γεύεται κάτω ἀπὸ τὸ 
πρίσμα τῆς αἰωνιότητας. 

Εἶναι τέτοιος ὁ δυναμισμὸς τῆς Ὀρθοδοξίας, ὥστε δημιουργεῖ τὸ Βυζά-
ντιο, τὴ χιλιόχρονη αὐτοκρατορία μὲ τὰ πνευματικὰ φῶτα, τὶς πνευματικὲς καὶ 
πολιτιστικές της δημιουργίες. Τὸ Βυζάντιο, ποὺ ὅπως ἔλεγε ὁ Ἄγγλος Βυζαντι-
νολόγος Στῆβεν Ράνσιμαν, ἀκμάζει καὶ σελαγίζει σὲ μία περίοδο τῆς Ἱστορίας, 
κατὰ τὴν ὁποία οἱ ἄλλο λαοὶ δὲν προσφέρουν τίποτε τὸ ἰδιαίτερο στὸν παγκό-
σμιο πολιτισμό. Τὸ Β υ ζ ά ν τ ι ο εἶναι  Ἰ δ έ α  μὲ μακροπρόθεσμα ἰδανικά. Ζεῖ 
μέσα στὴν ψυχὴ τοῦ  Ἕλληνα,  τοῦ γονιμοποιεῖ δημιουργικὰ  τὴ σκέψη καὶ τὴν 
ἀνάγει πρὸς  τὴν Ἁγιότητα καὶ τὰ Οὐράνια! 

Χάρη στὴν  Ὀ ρ θ ο δ ο ξ ί α, πάλι, ἡ ζωὴ τοῦ  Ἔθνους, κατὰ τὴ διάρκεια 
τῆς Τουρκοκρατίας, «συνεχίζεται κρυφοκαίοντας καὶ βαθαίνει». Εἶναι τέτοιος 
ὁ δυναμισμὸς τῆς Ὀρθοδοξίας, ὥστε χαρίζει καὶ σήμερα ἀντοχὴ καὶ καρτερία 
στὰ ἑκατομμύρια τῶν λαῶν, ποὺ ζοῦν στὰ ἄθεα κράτη τοῦ ὑλισμοῦ, ὥστε νὰ 
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μένουν ἀσυνθηκολόγητα καὶ ἀλύγιστα. 

Γιὰ ὅλα αὐτὰ ἡ  Ἰ δ έ α  –  Ἑ λ λ ά δ α  βαδίζει μὲ ἱερὴ καύχηση τὴν ἱστορική 
της πορεία μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι εἶναι τὸ μέλλον τοῦ κόσμου. Ὅλα διαλαλούν 
πὼς ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι «ὁ κόσμος τοῦ κόσμου», εἶναι τὸ μέλλον, ἡ ἐλπίδα καὶ 
ἡ σωτηρία τοῦ πολιτισμοῦ μας. 

Ἀλλά… τολμήσαμε τόλμημα μεγάλο. Γιατί ἡ Ἑ λ λ ά δ α  εἶναι πλατειὰ ὅσο 
ὁ κόσμος. Βαθιὰ ὅσο ὁ πόντος. Κι ὅποιος φαντάζεται ὅτι ἐξαντλεῖ τέτοιο θέμα 
καλὰ κάνει νὰ φροντίσει νὰ θεραπευτεῖ ἀπὸ τὴν ἑωσφορικὴ αὐτοπεποίθηση 
καὶ τὴν κράζουσα ἀμάθειά του. 

Εἶπε, κάποτε ὁ Θαλὴς ὁ Μιλήσιος, ἕνας ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ σοφούς της Ἑλ-
λάδας: «Εὐχαριστῶ τοὺς Θεούς, γιατί γεννήθηκα Ἕλληνας». Σωβινιστὴ καὶ 
στενὸ ἐθνικιστή, θὰ βιαστοῦν νὰ τὸν ποῦν οἱ «προοδευτικοί» διανοούμενοι 
τῆς σημερινῆς «προχωρημένης θολοκουλτούρας». Καὶ θὰ συμφωνήσουν μαζί 
τους καὶ κάποιοι νεοέλληνες. Ὡστόσο, ὁ λόγος τοῦ Θαλῆ, ἑνὸς ἀπὸ τοὺς πιὸ 
σοφοὺς μελετητὲς τῆς σκέψεως καὶ τῆς ἐπιστήμης, δὲν παύει ἀπὸ τοῦ νὰ ἐκ-
φράζει  μία   μ ε γ ά λ η  ἀ λ ή θ ε ι α!

Σὲ μία προσευχὴ του ὁ ἀείμνηστος Εὐσέβιος Ματθόπουλος, ἅγια ψυχὴ 
τῶν χρόνων μας, λέει: «Σὲ εὐχαριστοῦμε, Κύριε, διότι μᾶς ἠξίωσες νὰ γεννη-
θῶμεν  ἐκ Γονέων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν». Ὁ σοφός τῆς ἀρχαιότητας καὶ ὁ 
ἅγιος Γέροντας τῶν ἡμερῶν μας -  Ἕλληνες κι οἱ δύο τους -  εἶχαν τὸ ἴδιο καύ-
χημα. Εὐχαριστοῦσαν τὸν Θεὸ  γιατί γεννήθηκαν καὶ ἦσαν  Ἕλληνες!...

Ἔχει ἡ  νεολαία μας τοῦτο τὸ καύχημα; Πρέπει νὰ καταφλογιστεῖ ἀπὸ τὴν   
Ἰ δ έ α  –  Ἑ λ λ ά δ α , ἂν θέλει νὰ ὁπλιστεῖ μὲ καρτερία καὶ ἀντοχή. Νὰ ζυμωθεῖ 
μὲ αὐτὴ τὴν Ἰδέα γιὰ νὰ ἐμπνευστεῖ. Μὲ τὴν  Ἰ δ έ α  –  Ἑ λ λ ά δ α τὴν πολυδύ-
ναμη καὶ πολυσήμαντη, ἔχουμε τὴ δυνατότητα νὰ προσφέρουμε πνοὴ καὶ ζωὴ 
στὴν ἐποχή μας. Ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀκτινοβολήσει ἡ Ἰδέα αὐτὴ πρέπει νὰ ἀρχίσουμε 
μὲ συνέπεια τὴν πνευματικὴ διεργασία ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μας.

Κάποτε, ξεκινοῦσαν ἀπ’ ὅλο τὸν κόσμο γιὰ νὰ ἔλθουν στὴν Ἑλλάδα καὶ 
νὰ μεταβοῦν στοὺς Δελφοὺς, προκειμένου νὰ συμβουλευθοῦν τὸν Θεὸ Ἀπόλ-
λωνα.  Ἂν οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες ζήσουμε τὴν  Ἰ δ έ α  –  Ἑ λ λ ά δ α,  ἔτσι ὅπως 
τὴν ἀναπτύξαμε πιὸ πάνω, τότε ὁ κόσμος θὰ στρέψει καὶ πάλι ἐλπιδοφόρα τὰ 
βλέμματά του πρὸς τὴν  Ἰ δ έ α  –  Ἑ λ λ ά δ α,  γιὰ νὰ πάρει συμβουλὴ καὶ καθο-
δήγηση ἀπὸ τὴν αἰώνια ἐμπνεύστρια, ἡ ὁποία, ὅπως διακήρυξε ὁ Σέλλεϋ, ἕνας 
ἀπὸ τοὺς τρεῖς μεγάλους ποιητὲς τῆς νεότερης Ἀγγλίας, «ἔχει τὴν ἡγεμονία  
τοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἀνθρωπότητας». 



ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ 
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
ΤΟΥ ΕΘΝΑΡΧΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, 

ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΘΝΑΡΧΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ,
 ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΤΙΣ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1980*1

a

Αγαπητοί φίλοι, 

Όσο πιο θερμές είναι οι εκδηλώσεις σας, τόσο πιο πολύ με γεμίζουν τύ-
ψεις. Το συναίσθημα που με κατέχει είναι ότι έχω περάσει μιαν αρραβώνα με 
την Κύπρο και ότι δεν καταφέρνω να φτάσω στον γάμο. Θέλω να πω ότι έχω 
κάνει ένα τάμα, όχι τώρα, αλλά από τότε που μου έλαχε να ’ρθω στο νησί σας 
σε πολύ δύσκολες στιγμές, και να βρω κοντά σας αγάπη, παρηγοριά και δύ-
ναμη.  Ένα τάμα: Στα μέτρα των δυνάμεών μου να κάνω κάτι για να δείξω την 
ευγνωμοσύνη μου. Ελπίζω να με συγχωρέσετε όταν αναλογιστείτε ότι, παρά 
τη θέλησή μου, επί δέκα μήνες τώρα, παλεύω για ν’ ανταποκριθώ στις υπο-
χρεώσεις που μου δημιούργησε η απονομή του Νομπέλ. Ήταν αναπόφευκτο. 
Ευχαριστήρια σε επιστολές χιλιάδες, απαντήσεις σε προσκλήσεις, αποστολές 
αυτογράφων, υπογραφές συμβολαίων, συνεννοήσεις με εκδότες και μεταφρα-
στές. Με λίγα λόγια, μια ζωή εντελώς αντίθετη από αυτήν που έκανα ως τώρα. 
Εντελώς αντίθετη με την ψυχοσύνθεση του ποιητή, που έχει, απεναντίας, ανά-
γκη από περισυλλογή και απομόνωση, από «λογισμό και όνειρο», που έλεγε ο 

1* Η ομιλία ανήκει στο Αρχείο του Δημητρίειου Πολιτιστικού Κέντρου Λάρνακας που βρίσκεται σήμε-
ρα στο Ίδρυμα Φοίβου Σταυρίδη - Αρχεία Λάρνακας. Παραχωρήθηκε, ευγενώς, στο περιοδικό «ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» από τον φιλόλογο - συγγραφέα Κώστα Κατσώνη, που διετέλεσε Συντονι-
στής του Δημητρίειου κατά την πενταετία 1978 - 1983. Η ομιλία αυτή δημοσιεύεται για πρώτη φορά.
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Διονύσιος Σολωμός. Βέβαια, κάποτε αυτά όλα θα τελειώσουν. Και τότε η συ-
νομιλία μας, σε καθαρά πνευματικό επίπεδο, θα είναι δυνατή. Προς το παρόν 
η προσωπική σας επαφή, ας αναπληρώσει αυτό το κενό. 

Αγαπητοί φίλοι, 

Με έχουν ονομάσει, κατά καιρούς, ποιητή της θάλασσας, ποιητή των 
νησιών και του ήλιου. Και ως ένα σημείο είμαι. Αλλά δεν είμαι μόνον αυτό. 
Δεν είμαι μόνον αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς, όταν ακούει τέτοιους χα-
ρακτηρισμούς και νομίζει ότι έχει να κάνει με εντυπώσεις και περιγραφές, με 
μιαν απλή φυσιολατρία. Τα φυσικά στοιχεία έχουν μια δεύτερη και μια τρίτη 
σημασία, όπου η γλώσσα και η ιστορική μνήμη εμπλέκονται και δημιουργούν 
μιαν άλλη πραγματικότητα, για τις καθημερινές μας στιγμές ασύλληπτη. Απο-
τελούν, θα έλεγα, στην κλίμακα του πνεύματος, ένα αλφάβητο που με την 
κατάλληλη χρήση του, εξαιρετικά δύσκολη – πρέπει να το πω και αυτό αμέ-
σως – ξεκλειδώνει τα μυστικά και αποδίδει το μυστήριο που μας περιβάλλει, 
το κάνει προσιτό στην ψυχή μας. Και η ψυχή μας είναι μεγάλη υπόθεση. Η 
ατομική μας ψυχή και η ομαδική. Γιατί υπάρχει και η ομαδική ψυχή, που 
αντιπροσωπεύει κάθε λαό στο σύνολό του και στην ιδιοτυπία του. Απ' αυτή 
την άποψη ήθελα να πω λίγα πράγματα, και αν μίλησα στην αρχή για τον εαυ-
τό μου – πράγμα που δεν το συνηθίζω – το έκανα για να φτάσω ακριβώς εκεί.

Μου δόθηκε η ευκαιρία στους πέντε μήνες που πέρασα στην Κύπρο το κα-
λοκαίρι του '70, να την τριγυρίσω όλη, να δω τα αρχαία της, τα Βυζαντινά της, 
τα σημερινά της, σε αδιάσπαστη συνέχεια, σε αδιάσπαστη ενότητα ανάμεσά 
τους και ανάμεσα στο τοπίο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Με εντυπωσίασε και 
μου έδωσε μια βαθιά ικανοποίηση, θα έλεγα μιαν επαλήθευση της ταυτότητάς 
μου  ως μέλους μιας κοινότητας, που ως Γένος πέτυχε πάντοτε.

Ο Ελληνισμός είναι μια κοινότητα που με ποικίλες μορφές και κάτω από 
ποικίλες περιστάσεις αντίξοες, δραματικές, εξοντωτικές, κάποτε, κατάφερε 
παρ' όλα αυτά να επιβιώσει. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλο τέτοιο παράδειγμα στην 
ιστορία. Και το μόνο του όπλο, αλλά ένα όπλο μοναδικό και παντοδύναμο, 
στάθηκε η γλώσσα του. Η «ελληνική λαλιά», όπως έλεγε ο Καβάφης, «ως 
την Βακτριανή την πήγαμε – ως τους Ινδούς».

Να γιατί είμαι υπερήφανος ασκώντας μια τέχνη που χρησιμοποιεί ακρι-
βώς αυτό το όργανο. Και να γιατί μου έδωσε τόση ικανοποίηση η συμβίωσή 
μου με την πραγματικότητα της Κύπρου. Γιατί βρήκα τα «ανάλογα» της γλώσ-
σας αυτής, έξω από κάθε ιστορική ή πολιτική σκοπιμότητα, σ' αυτή τη «μνή-
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μη» που την κουβαλάτε και την εξωτερικεύετε όλοι σας και που είναι μαρτυρία 
ενός ανεπανάληπτου πολιτισμού.

Αυτό που θαυμάζουμε στην ελληνική τέχνη της ακμής, δεν είναι αυτό 
που πίστεψαν οι Δυτικοί ότι συνεχίστηκε με την Αναγέννηση. Ούτε αυτό που 
πραγματοποιήσανε αργότερα με τα νεοκλασικά κτήρια που κοσμούν τις πρω-
τεύουσές τους. Είναι μια ειδική αίσθηση για τα πράγματα και τις αναμεταξύ 
τους σχέσεις, που οδηγεί στην ευγένεια, είτε καταπιάνεσαι με μεγάλα είτε με 
ταπεινά έργα. Για την αντίληψή μου  – θα μπορούσα να πω για την αντίληψη 
ολόκληρης της γενεάς μου – η συνέχεια του πνεύματος εκείνου πραγματοποι-
ήθηκε αποκλειστικά και μόνον από τον λαϊκό μας πολιτισμό. Μια εσωτερική 
αυλή σπιτιού με τους ασβεστωμένους τοίχους, τα λουλούδια στους τενεκέ-
δες, τα πέτρινα σκαλάκια, ή ένας περίβολος μοναστηριού με τα κυπαρίσσια, 
τη στέρνα, τις στοές και τα κελλιά, βρίσκονται πολύ πιο κοντά στην αντίλη-
ψη που έφτιαχνε τους Απόλλωνες και τις Νίκες, απ' όλες τις μεγαλόπρεπες 
κολόνες και μετόπες των Ευρωπαϊκών Ανακτόρων. Και αυτό συνέβη επειδή, 
αξεδιάλυτα συνυφασμένα, το τοπίο και η γλώσσα, επιβιώσανε μέσα στο ομα-
δικό υποσυνείδητο, διατηρηθήκανε μέσα στους ύμνους της Ορθοδοξίας και 
στα Δημοτικά Τραγούδια – το παρατηρούμε αυτό εντελώς ιδιαίτερα στην Κύ-
προ –  και έφτασαν ως τις μέρες μας, είτε οι καιροί ήτανε καλοί είτε χαλεποί. 
Τολμώ, μάλιστα, να πω ότι λειτουργήσανε πιο οργανικά και πιο έντονα στη 
δεύτερη περίπτωση, κάτι που γεννά την απορία των ξένων και παραμένει για 
την αντίληψή τους ακατανόητο. Πολύ συχνά μου έτυχε να με ρωτήσουνε στις 
συνεντεύξεις: Για ποιό λόγο η ποίηση η ελληνική γυρίζει στη μοίρα του φορέα 
της; Καμιά σχεδόν ποίηση ξένης χώρας δεν ασχολείται με την Ιστορία και την 
μοίρα του λαού της. Τους απάντησα: Επειδή ο Ελληνισμός έζησε πάντοτε 
κοντά στον κίνδυνο. Επειδή ό,τι κινδυνεύει, ζητάς να το διασώσεις. Επειδή 
νιώθουμε μόνοι. Επειδή  ως πολιτιστική μονάδα δεν έχουμε συγγενείς. Και 
επειδή – προσθέτω εγώ τώρα μεταξύ μας – στο βάθος μάς φοβόντουσαν πά-
ντοτε, όσο αδύναμοι και αν ήμασταν. Και μας πολεμούσανε, «Πέλαγο μέγα 
πολεμά, βαρεί το καλυβάκι!», για να ξαναθυμηθώ τον Σολωμό. Ή μήπως 
αυτό δεν συμβαίνει σήμερα με την Κύπρο;

Τα ξέρετε αυτά εσείς  – αλίμονο - καλύτερα από μένα. Από την ημέρα που 
τα βάλατε με ένα δυνάστη ως την ημέρα που αντιμετωπίσατε τον άλλον. Και  
ως την ημέρα που χάσατε τη σεπτή μορφή Εκείνου που συμβόλιζε τον αγώνα 
σας και ήξερε να εισακούεται και να επιβάλλεται και να ακτινοβολεί στο διε-
θνές προσκήνιο. 
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Μου επιφύλαξε η τύχη την τιμή να γνωρίσω τον Εθνάρχη Μακάριο σε 
μιαν από τις κορυφαίες στιγμές της δράσης του. Και τη θλιβερή τιμή να πα-
ραστώ χθες στην επιμνημόσυνη δέηση για ανάπαυση της ψυχής του. Το αγω-
νιστικό του σθένος, την ψυχική του αντοχή, το κάλλος του, τα αντλούσε από 
τη μεγάλη δεξαμενή που αποτελείτε όλοι σας,  ολόκληρος ο κυπριακός λαός. 
Γι' αυτό και τη συνέχεια τη βλέπουμε σήμερα και θα τη βλέπουμε πάντοτε – 
αρκεί να υπάρχει ενότητα – ολοένα πιο δυνατή, πιο αποφασιστική επάνω στα 
δικά του βήματα.

Αλλά αυτό είναι το θαύμα. Να δυναμώνεις και ν’ αντρειεύεσαι τότε ακρι-
βώς που κινδυνεύεις να χάσεις αυτά που αγαπάς, όμως να ξέρεις πως είναι 
δικά σου, κατάδικά σου. Και να τους δίνεις τη χροιά του ακατάλυτου και του 
αιώνιου.

Αγαπητοί φίλοι,

Δεν είναι τυχαίο - απεναντίας είναι πολύ χαρακτηριστικό (και πάντως εν-
θαρρυντικό για τις πεποιθήσεις μου) -  ότι ανάμεσα στις εκατοντάδες των 
ποιητικών συλλογών που έλαβα τα τελευταία  χρόνια, οι εφτά ή οχτώ ανά-
μεσα στις δέκα, που ξεχώρισα, ήταν συλλογές Κυπρίων. Παρακαλώ να μη 
θεωρηθεί ότι αυτή τη στιγμή κάνω μιαν οποιαδήποτε είδους φιλοφρόνηση. 
Οι φίλοι μου, άλλωστε, στην Αθήνα το έχουν ακούσει πολλές φορές. Το ποιη-
τικό επίπεδο στην Κύπρο βρίσκεται πολύ υψηλά. Τα τελευταία χρόνια έφτασε 
σε πολύ σημαντικά επιτεύγματα. Από άνδρες και  γυναίκες. Η ποιότητα, η 
εφευρετικότητα, η ευγένεια στην έκφραση μαρτυρούνε μια ψυχική κατάσταση 
σε έξαρση, σε ένταση, σε εγρήγορση, αδιάπτωτες. Χωρίς αμφιβολία, τα γεγο-
νότα που μεσολαβήσανε, παίξανε τον ρόλο τους. Αλλ’ εκεί ακριβώς συγκε-
ντρώνεται, αν θέλετε, και ο θαυμασμός μου. Γνωρίζω από δική μου πείρα ότι 
το πιο δύσκολο πράγμα του κόσμου είναι να μετουσιώσεις γεγονότα χθεσινά, 
που τις συνέπειές τους υφίστασαι ακόμη, σε έργα τέχνης του λόγου. Έχουμε 
παραδείγματα από το παρελθόν, όπου το ποίημα κινδυνεύει συνεχώς να ξεγλι-
στρήσει στον πατριωτικό λόγο, στη διακήρυξη, στη διαμαρτυρία. Προσωπικά, 
για ν’ αποφύγω τους κινδύνους αυτούς, όταν θέλησα να δώσω τις εμπειρίες 
μου από την Αλβανία και την Κατοχή, χρειάστηκε να περιμένω τουλάχιστον 
μια δεκαπενταετία. Μόνον έτσι μπόρεσα να φτάσω στο «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ». Και 
να που οι δικοί σας ποιητές έφτασαν αμέσως. Με διακριτικό τόνο, που όμως 
δεν περιορίζει την οξύτητα.  Και με ευγένεια, θα έλεγα ανωτερότητα, την ανω-
τερότητα του φορέα ενός παμπάλαιου πολιτισμού - απέναντι στον  βάρβαρο. 
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Κατά βάθος, όπως βλέπετε, τριγυρίζω πάντοτε στο ίδιο θέμα. Στο θέμα 
της γλώσσας, της ελληνικής  λαλιάς με τις χίλιες της  παραλλαγές και μορ-
φές, που τις θεωρούμε μειονέκτημα, ενώ ίσα-ίσα είναι αυτές που δείχνουν τα 
πολλαπλά στρώματα της παράδοσής μας, κάτι που καμιά γλώσσα δεν έχει να 
επιδείξει. Γι’αυτό, την είπα όπλο. Και όπλο παντοδύναμο. Το έχετε, κατ’ εξο-
χήν, εσείς αυτό το όπλο. Διασώζει μιαν αρκαδική και μιαν ορμητική γνησιότη-
τα. Διατηρεί την αρχέγονη παλιά λάμψη. 

Αγαπητοί φίλοι, 

Λένε ότι δεν είναι σωστό να παινεύεις το σπίτι σου. Υπάρχουν άλλοι που 
λένε ότι, αν δεν το παινέψεις, θα πέσει να σε πλακώσει. Πιθανόν, η αλήθεια να 
είναι ότι πρέπει να το παινεύεις στα μέτρα που του αξίζει. Άλλωστε, στην περί-
πτωση του Ελληνισμού, το πρόβλημα δεν  βρίσκεται εκεί. Βρίσκεται στην αδυ-
ναμία ή στην άρνηση των ξένων να μας καταλάβουν. Και αυτό, σε μιαν εποχή 
που η επικοινωνία ανάμεσα στους λαούς έφτασε στο μέγιστο δυνατό σημείο. 

Είναι λοιπόν η ποίηση παράλογη; Ή είναι ο κόσμος παράλογος; Ας προ-
σπαθήσουμε να ξαναγυρίσουμε στην πρωταρχική απλότητα των πραγμάτων 
και των εννοιών. Να πούμε το δέντρο  «δέντρο» και το τριαντάφυλλο «τρι-
αντάφυλλο», οπόταν και η ελευθερία θα είναι «ελευθερία» και η δικαιοσύνη 
«δικαιοσύνη», αυτά για τα οποία ίσα-ίσα εσείς παλεύετε.

Αγαπητοί φίλοι, 

Θελήσατε, προσκαλώντας με στις εκδηλώσεις για τον Εθνάρχη Μακάριο, 
να τιμήσετε έναν από τους πολλούς  ταπεινούς που έγραψαν ποίηση στην ελ-
ληνική γλώσσα, εδώ και αιώνες, σαν να ζητούσανε να κρατήσουμε τεντωμένο 
σ’ όλο το μάκρος τους, το νήμα που μας βοήθησε να σταθούμε ορθοί ανάμεσα 
σ’ όλων των λογιών τα θηρία. Με δάκρυα και με πόνους. Αλλά και με σθένος 
και υπερηφάνεια. Η Ιστορία μας δεν τέλειωσε, ούτε θα τελειώσει ποτέ. Χάρη 
σε σας, χάρη στους χθεσινούς, χάρη στους αυριανούς. Μικρός απέναντι στο 
μεγάλο σας ήθος, είναι χαρά και τιμή μου να σας πω ένα φτωχό αλλά γεμάτο 
από τον πλούτο της καρδιάς μου «ευχαριστώ».



Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ:

ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
a  

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΞΑΝΘΑΚΗ – ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ,
ΟΜΟΤΙΜΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ ΕΛΛHΝΩΝ ΦΙΛΟΛOΓΩΝ

Ἡ γλώσσα μας συμβάλλει καθοριστικά στή διαμόρφωση τῆς ἱστορικῆς 
καί ἐθνικῆς μας συνειδήσεως, ἔτσι ὥστε «μέγιστον μέλημα» νά ἀποτελεῖ 

ἡ διαφύλαξη τῆς γλωσσικῆς μας κληρονομιᾶς. Γιά νά ἐπιτευχθεῖ ὅμως ὁ στόχος 
αὐτός, ἀπαιτεῖται ποιοτική καί ὁλοκληρωμένη γλωσσική παιδεία, πού ἀποτε-
λεῖ θέμα ἐθνικό καί ἀναφαίρετο δημοκρατικό δικαίωμα κάθε  Ἕλληνα πολίτη.

Ἡ γλώσσα κάθε λαοῦ εἶναι ὑπαρξιακό ἀγαθό ὑψίστης πνευματικῆς καί 
πολιτιστικῆς σημασίας. Ἡ ἑλληνική δικαιοῦται καί οὐσιαστικά αὐτόν τόν 
χαρακτηρισμό διότι, μαζί μέ τήν κινεζική, εἶναι οἱ ἀρχαιότερες γλῶσσες τοῦ 
κόσμου, πού ὁμιλοῦνται περίπου 4.000 χρόνια καί γράφονται 3.000 χρόνια. 
Ἐπιπλέον ἡ γλώσσα μας συνδυάζει τή στερεή δομή τῆς γερμανικῆς μέ τή σα-
φήνεια τῆς γαλλικῆς καί τή μουσικότητα καί τήν εὐλυγισία τῆς ἰταλικῆς, διότι 
τή σηματοδοτοῦν δυό κεντρικά γνωρίσματα: ὁ ὀρθολογισμός καί  ἡ αἰσθητι-
κή, ἡ λογική δομή καί ἡ εὐρυθμία.

Ἡ ἑλληνική συνιστᾶ ἕναν ἐξαιρετικά πολυδύναμο λόγο, φορέα θεμελιω-
δῶν γραμματειακῶν εἰδῶν καί διαχρονικῶν ἀξιῶν, πού βρίσκονται σέ συνεχῆ 
διαλεκτική σχέση μέ ὅλες τίς περιόδους τῆς ἀνθρώπινης πνευματικῆς δημι-
ουργίας. Ὁ ἑλληνικός λόγος δημιούργησε τό ἔπος, τόν λυρισμό, τή δραματική 
ποίηση, τήν ἱστοριογραφία, τή φιλοσοφία, ἀνέπτυξε τήν ἔννοια τοῦ δικαίου, 
τῆς ἰσονομίας καί τῆς ἰσηγορίας, τῆς αὐτοσυνειδησίας, τῆς ἀξιοπρέπειας, τῶν 
ἀτομικῶν καί πολιτικῶν δικαιωμάτων, τῆς δημοκρατίας, ἔπλασε τίς πρωταρχι-
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κές αἰσθητικές καί νοητικές ἀξίες τοῦ κάλλους, τῆς ἁρμονίας, τοῦ μέτρου, τῆς 
πειθαρχίας τῆς σκέψης, τοῦ ὀρθοῦ λόγου, τῶν γνωστικῶν μέσων μέ τά ὁποία 
κατανοεῖται ἡ πραγματικότητα καί μετατρέπεται σέ γνώση. Μέ τήν ἑλληνική 
γλώσσα οἱ ἠθικές, κοινωνικές καί πολιτικές ἰδέες διαμορφώθηκαν μέ ἐπί-
κεντρο ὄχι τήν  Ὕλη, ἀλλά τόν ΑΝΘΡΩΠΟ, σφραγίσθηκαν μέ τήν ἀντοχή 
τῆς ὑπερ-ιστορικότητας, τῆς οἰκουμενικότητας καί τῆς διαρκοῦς ἐπικαιρό-
τητας, καί ἀποτέλεσαν τίς διαχρονικές ἀνθρωπιστικές σπουδές.

Παραλλήλως, ἡ ἑλληνική, πλούσια σέ λεξιλόγιο, πλαστικότητα, πειθαρχία 
καί διαύγεια λόγου, ἦταν ὁ κύριος συντελεστής τῆς ἑλληνικῆς πνευματικῆς 
κυριαρχίας στήν οἰκουμένη μετά τήν ἐκστρατεία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, 
«καί τήν ἑλληνική ὥς τή Βακτριανή τήν πήγαμε ὥς τίς Ἰνδίες», ἔγραψε ὁ με-
γάλος Ἀλεξανδρινός ποιητής, Κωνσταντῖνος Καβάφης. Ἀπό δέ τόν 16ο αἰώ-
να καί ἑξῆς, ἡ ἑλληνική ἐπικράτησε καί μέσω τῆς λατινικῆς στήν Εὐρώπη καί 
στόν Δυτικό ἐν γένει κόσμο.

Ἡ γλώσσα μας, ὁ ἰσχυρότερος συνδετικός ἱστός τῶν παραδόσεων καί 
τοῦ πολιτισμοῦ μας, συμβάλλει καθοριστικά στή διαμόρφωση τῆς ἱστορικῆς 
καί ἐθνικῆς μας συνειδήσεως, ἔτσι ὥστε «μέγιστον μέλημα» νά ἀποτελεῖ ἡ δι-
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αφύλαξη τῆς γλωσσικῆς μας κληρονομιᾶς, ἡ οὐσιαστική γνώση καί ἡ ὀρθή 
χρήση τοῦ πολυδύναμου γλωσσικοῦ μας ὀργάνου. Γιά νά ἐπιτευχθεῖ ὅμως ὁ 
πρωταρχικός αὐτός πνευματικός στόχος, μία ὁδός ὑπάρχει: ἡ ἐξασφάλιση καί 
ἡ διασφάλιση ποιοτικῆς καί ὁλοκληρωμένης γλωσσικῆς παιδείας, πού ἀπο-
τελεῖ ἐθνικό καί ἀναφαίρετο δημοκρατικό δικαίωμα κάθε Ἕλληνα πολίτη.  
 Ἡ ὁλοκληρωμένη ὅμως γνώση μιᾶς γλώσσας ἀπαιτητικῆς, διανοητικῆς καί 
αἰσθητικῆς, ὅπως ἡ γλώσσα μας, προϋποθέτει διδασκαλία τῆς ἀρχαίας, τῆς 
μεσαιωνικῆς καί τῆς νέας ἑλληνικῆς, ἀπό τόν  Ὅμηρο καί τόν Πλάτωνα ἕως τά 
πατερικά κείμενα, τόν Κάλβο, τόν Σολωμό, τόν Παπαδιαμάντη καί τόν Ἐλύτη. 
Προϋποθέτει τή συνειδητοποίηση τῶν ἄρρηκτων σχέσεων στό τυπικό καί στή 
σημασία ἀνάμεσα στίς παλαιότερες αὐτές μορφές τῆς γλώσσας μας καί στή 
σημερινή. Ἀβίαστο ἐπακόλουθο αὐτῆς τῆς διαχρονικῆς γλωσσικῆς θεώρησης 
εἶναι ἡ διαπίστωση τῆς ἑνότητας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί τοῦ ἑλληνικοῦ 
πνεύματος στήν ἱστορική τους διαδρομή.  Ἡ ποιοτική γλωσσική παιδεία ὅμως 
δέν ἐξαρτᾶται μόνο ἀπό τήν ἐκπαίδευση, ἀλλά καί ἀπό τά πρότυπα πού πα-
ρέχουν τά Μέσα Μαζικῆς  Ἐνημερώσεως καί ἀπό τήν πίστη τῆς εὐρύτερης 
κοινωνίας στήν αὐταξία τῆς γλώσσας, παράγοντες πού, ὅπως θά δοῦμε, συχνά 
λειτουργοῦν ἀρνητικά.

ΠΑΤΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
«Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς ἐν τοῖς σάββασι

 διὰ τῶν σπορίμων καὶ ἤρξαντο…»  
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Ἡ διδασκαλία τῆς γλώσσας

Εἶναι πανθομολογούμενο ὅτι ἡ Κλασσική Παιδεία, τῆς ὁποίας φορέας εἶ-
ναι ἡ ἀρχαία ἑλληνική γλώσσα, μεταπολεμικά καί σέ διεθνές ἐπίπεδο διέρχεται 
κρίση, ἡ ὁποία ἑδράζεται στήν ἀντίληψη τοῦ χρησιμοθηρικοῦ ὀρθολογισμοῦ, 
στήν εὐδαιμονιστική ἐπιδίωξη γιά τήν καλύτερη δυνατή οἰκονομική ἐκμετάλ-
λευση τῶν ἐπιστημονικῶν γνώσεων μέ στόχο τήν ἐπαγγελματική ἀποκατά-
σταση καί μόνον καί μέ ἀντίστοιχη σταθερή ἐξασθένιση τῆς εὐρύτερης πνευ-
ματικῆς καλλιέργειας. Βασική αἰτία τῆς κρίσεως αὐτῆς τῶν ἀνθρωπιστικῶν 
σπουδῶν καί τῆς ἐπικρατήσεως μιᾶς τεχνοκρατικῆς ἀντιλήψεως στήν ἐκπαί-
δευση ὑπῆρξε, ὅπως ἔχει ἐπανειλημμένως ἐπισημανθεῖ, ἡ ραγδαία ἀνάπτυξη 
τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν καί τῆς τεχνολογίας, χωρίς παράλληλη ἐξορθολογι-
σμένη καλλιέργεια τῶν ἀνθρωπιστικῶν εἰδικοτήτων.

Παρά τήν κρίση, ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη, ἡ Ἀμερική καί ἡ Αὐστραλία τά τε-
λευταῖα χρόνια παίρνουν θαρραλέα μέτρα ὑπέρ τῆς ἀναβαθμίσεως τῆς ἑλλη-
νικῆς γλώσσας καί τῆς κλασσικῆς παιδείας: ἐπιδιώκουν νά ἐνισχύσουν τόν 
πολιτισμό τους ἱδρύοντας καί ἄλλες ἕδρες ἀρχαίας, ἀλλά καί νέας ἑλληνικῆς 
γλώσσας καί γραμματείας στά πανεπιστήμιά τους, διατηρώντας παραλλήλως 
τά κλασσικά λύκεια. Στήν  Ἰταλία σήμερα ὑπάρχουν περισσότερα από 1000 
κλασσικά λύκεια καί πολλά στή Γαλλία, στην Κροατία και αλλού.  Ἡ οἰκου-
μενική ἑλληνική διδάσκεται βέβαια συστηματικά στά ἑλληνικά σχολεῖα τοῦ 
ἐξωτερικοῦ. Συμπεριλαμβάνεται ὅμως  – καί αὐτό ἔχει σημασία – στά ἀναλυτι-
κά προγράμματα τῆς Δευτεροβάθμιας  Ἐκπαίδευσης, ὡς μάθημα ἐπιλογῆς σέ 
πολλές χῶρες (ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Αὐστραλία, Γερμανία, Ισπανία κ.ἄ.). Ἐπί-
σης σέ ἐξειδικευμένα πανεπιστημιακά τμήματα τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἀκόμα καί σέ 
χῶρες μέ ἐντελῶς διαφορετικό τρόπο γραφῆς καί φωνητικῆς όπως στην Κίνα, 
προωθεῖται ἀποτελεσματικά ἡ ἐκμάθηση τῆς γλώσσας μας.  Ἔτσι, εἶναι ἐνθαρ-
ρυντικό νά βλέπουμε σήμερα, ἀνάμεσα σέ τόσες ἄλλες ἐθνικότητες, γιά παρά-
δειγμα, νεαρούς Κινέζους καί Κορεάτες νά γράφουν καί νά μιλοῦν Ἑλληνικά.

 Στά προγράμματα Ibycus καί TLG (Thesaurus Linguae Graecae) ταξινο-
μήθηκαν πάνω ἀπό 8.000 συγγράμματα 4.000  Ἑλλήνων συγγραφέων ἀπό τόν  
Ὅμηρο ἕως και τον 12ο μ.Χ. αιώνα στο Βυζάντιο.   Καί τό πρόγραμμα συνε-
χίζεται. Ἀποθησαυρίσθηκαν ἐπίσης 6.000.000 λέξεις καί 78.000.000 λεκτικοί 
τύποι τῆς ἑλληνικῆς, ὅταν ἡ ἀγγλική ἔχει μόνον 490.000 ἀμιγῶς ἀγγλικές λέ-
ξεις. Διαπρεπεῖς, ἐξάλλου, ἐκπρόσωποι τῆς τεχνολογίας τῶν Η/῾Υ ἔχουν κατ᾽ 
ἐπανάληψη ἐπισημάνει ὅτι «ἡ ἀρχαία ἑλληνική μέ τόν πλοῦτο τοῦ λεξιλογίου 
της καί κυριότατα μέ τή μαθηματική της δομή εἶναι ἡ γλώσσα τῆς Πληρο-
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φορικῆς καί τῆς νέας γενιᾶς τῶν ἐξελιγμένων ὑπολογιστῶν».

Κι ἐνῶ στό ἐξωτερικό διδάσκεται ἡ διαχρονική ἑλληνική, στήν Ἑλλάδα 
τίς τελευταῖες δεκαετίες ἐπικράτησαν μονομερεῖς ἀντιλήψεις. Ἡ ἰσορροπία 
μορφῆς καί περιεχομένου, ἡ προσέγγιση δηλαδή τῆς γλώσσας μέ τήν κατα-
νόηση τῶν γραμματικῶν τύπων, τῶν συντακτικῶν δομῶν καί τῶν σημασιῶν 
τοῦ λεξιλογίου καί ἡ μέσω τοῦ λόγου, τῆς γλώσσας κατανόηση τῶν θεμάτων, 
τῶν ἰδεῶν καί τῶν ἀξιῶν τοῦ κειμένου δέν ἔχει μεταπολεμικά ἐπιτευχθεῖ στή 
διδακτική πρακτική. Κατά συνέπεια, οἱ νέοι μας ἀποφοιτοῦν ἀπό τό Λύκειο, 
χωρίς νά ἔχουν συνειδητοποίησει τήν ἄρρηκτη σχέση μεταξύ τῶν παλαιοτέ-
ρων μορφῶν τῆς γλώσσας μας καί τοῦ σημερινοῦ ἐπικοινωνιακοῦ μας λόγου.

Ἔτσι, ἡ ἕως τό 1976 σαφής ὑπεροχή τῆς φορμαλιστικῆς προσεγγίσεως τῶν 
ἀρχαίων κειμένων ἀντικαταστάθηκε ἀπό τήν ἐκ διαμέτρου ἀντίθετη τάση τῆς 
πλήρους ἐγκαταλείψεως τοῦ πρωτοτύπου στό Γυμνάσιο καί τήν ἀπόλυτη ἐπι-
κράτηση τῆς μεταφράσεως, ἡ ὁποία ἀδυνατοῦσε νά ἀποδώσει τή νοηματική 
καί αἰσθητική ἐμβέλεια τοῦ κειμένου, συχνά μάλιστα τό ἀλλοίωνε νοηματικά 
καί τό κακοποιοῦσε αἰσθητικά.

Οἱ ἀλλεπάλληλοι ἐκπαιδευτικοί πειραματισμοί ἀπό τό 1976 καί ἑξῆς πα-
ραγνώρισαν τήν ἐπιστημονικά καί παιδαγωγικά καθιερωμένη ἀπαίτηση γιά 
ἁρμονική σύζευξη τῆς γλωσσικῆς μορφῆς καί τοῦ νοηματικοῦ περιεχομένου, 
μέ ἀποτέλεσμα ἡ διδασκαλία τῶν κλασικῶν κειμένων, ἀπογυμνωμένων ἀπό 
τή γλωσσική τους ἔνδυση, νά καταλήγει σέ μάθηση ἱστορικοῦ, ἀφηγηματικοῦ 
χαρακτήρα, χωρίς τήν ἐπιβεβλημένη κειμενοκεντρική προσέγγιση. Οἱ «σω-
τῆρες» αυτοί τῆς ἐκπαίδευσης πού εἰσηγήθηκαν μέ  τρόπο αντιεπιστημονικό 
τήν ἐκ τῶν πραγμάτων βέβαιη ἐξαφάνιση τοῦ ἀρχαίου λόγου ἀπό τήν ἐκπαί-
δευση, παραγνώρισαν ὅτι τά κλασσικά κείμενα ἀποτελοῦν μεταφραστικά 
ἀγωνίσματα καί ὅτι καί ἡ καλύτερη ἀκόμα μετάφραση ἀδυνατεῖ νά μετα-
δώσει δυναμικά τήν πνευματική καί αἰσθητική ποιότητα τοῦ πρωτοτύπου, 
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ἡ ὁποία καί μόνη αὐτή προσφέρει τήν ἐπιζητούμενη οὐσιαστική ἀνθρωπι-
στική καλλιέργεια, ἀλλά καί συμβάλλει οὐσιαστικά στόν λεκτικό καί νο-
ηματικό ἐμπλουτισμό καί στήν ἐκφραστική σαφήνεια τῆς νέας ἑλληνικῆς. 
Ἡ ἀποξένωση ἀπό τή γλωσσική παράδοση, ἡ ὁλοένα καί αὐξανόμενη ἀπομά-
κρυνση ἀπό τήν ἀνεξάντλητη πηγή τῆς γλωσσικῆς μας κληρονομιᾶς, ἐκ τῶν 
πραγμάτων ἐπέφερε καί τή νοηματική καί τήν αἰσθητική κακοποίηση τοῦ νε-
οελληνικοῦ λόγου. Ἀνάγκες ἐπικοινωνίας μέ τά κείμενα τῆς ἑλληνορωμαϊκῆς 
ἀρχαιότητας καθιέρωσαν τή μετάφραση ὡς ὑποκατάστατο τοῦ πρωτοτύπου, 
τό πρωτότυπο ὅμως κείμενο παραμένει ἀναντικατάστατο, πρότυπο μεσό-
τητας, ἀκρίβειας καί κάλλους λόγου.

ΣΙΝΑΪΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

1 ΕΝ ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν,  
καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. 2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. 3 πάντα δι᾿ αὐτοῦ 

ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. 
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ,
ΧΕΙΡΙ ΠΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ.

ΕΜΦΑΙΝΟΝΤΑΙ  ΤΑ ΧΩΡΙΑ 10-13, ΤΟΥ 17ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ,

ΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Τό μονοτονικό

Τά τελευταῖα  χρόνια, ἀρχῆς γενομένης μέ τήν ἀντιπαιδαγωγική μεταρ-
ρύθμιση τοῦ 1976, ἕως τό 2004, παρατηρήθηκε μία συστηματική  προσπάθεια 
νά ἀποκοπεῖ ἡ ἑλληνική γλώσσα ἀπό τίς ρίζες της ἐν ὀνόματι ἑνός κακῶς ἐν-
νοουμένου προοδευτισμοῦ, ὁ ὁποῖος εἶχε ταυτίσει τή διδασκαλία τῆς διαχρο-
νικῆς ἑλληνικῆς μέ τή συντήρηση. Λόγω τῆς στρεβλῆς αὐτῆς ἀντιλήψεως, ἡ 
διδασκαλία τῶν ἑλληνικῶν στή Δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση ἀντικαθίστατο μέ 
πιό «σύγχρονα» γνωστικά ἀντικείμενα, τήν πληροφορική, τήν κοινωνιολογία, 
τήν ψυχολογία, τά οἰκονομικά, χωρίς μέριμνα γιά ὀρθολογική καί ἰσόρροπη 
κατανομή θεωρητικῶν καί θετικῶν μαθημάτων στό ὡρολόγιο πρόγραμμα.

Ἡ χαριστική βολή γιά τήν πλήρη ἀποκοπή ἀπό τή γλωσσική παράδοση 
αἰώνων δόθηκε μέ τήν ἐν μιᾷ νυκτί ἐπιβολή τοῦ μονοτονικοῦ, πού τείνει νά 
ἐξελιχθεῖ σέ ἀτονική γραφή καί νομοτελειακά νά ὁδηγήσει, ἄν δέν ληφθοῦν 
μέτρα, στή λατινοποίηση τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου.
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Δέν συνιστᾶ βεβαίως ἔπαινον τό γεγονός ὅτι στή χώρα μας κατορθώσαμε 
νά ἀπογυμνώσουμε τή γλώσσα μας καί νοηματικά καί αἰσθητικά ἐν ὀνόματι 
ἑνός ἐπικίνδυνου ἐκσυγχρονισμοῦ. Κάποιοι παρόμοιοι «προοδευτικοί» κύκλοι 
προσπάθησαν νά καταργήσουν τά ἰδεογράμματα ἀπό τήν Κίνα, τήν Ἰαπωνία 
καί τήν Κορέα, νά ἀντικαταστήσουν μέ τό λατινικό, τό κυριλλικό ἀλφάβητο 
στή Ρωσία ἤ νά ἐξαφανίσουν τό γνωστό σύμβολο, κάτι σάν περισπωμένη, πού 
τίθεται πάνω ἀπό ὁρισμένους φθόγγους στά  Ἱσπανικά καί στή γλώσσα τῆς 
Τσεχίας.  Ὅλοι ὅμως ἀπέτυχαν. Οἱ λαοί αὐτοί, ἡ πνευματική καί ἡ πολιτική 
τους ἡγεσία, σεβάστηκαν τήν πολιτισμική κληρονομιά τους καί τίς πνευμα-
τικές παραδόσεις τους σέ μιά ἐποχή παγκοσμιότητας, πού εὔκολα μπορεῖ νά 
συνθλίψει τίς πολιτισμικές ἰδιαιτερότητες κάθε λαοῦ.

Στή χώρα μας ὅμως, ἀτυχῶς, πρίν ἀπό 39 χρόνια, τήν 11η Ἰανουαρίου 
1982,  ἐνώπιον ἐλαχίστων ἐκπροσώπων τοῦ Κοινοβουλίου, σέ μεταμεσονύ-
χτια συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, μέ μίαν ἄσχετη πρός τό συζητούμενο νομοσχέ-
διο τροπολογία, ἐπεβλήθη ἡ κατάργηση τῶν τόνων καί τῶν πνευμάτων. Εἶχε 
βέβαια προηγηθεῖ ἡ κατάργηση τῆς ἱστορικῆς ὀρθογραφίας.  Ἔτσι ἀγνοήθηκε 
ὅτι ἡ γλώσσα εἶναι ζωντανός ὀργανισμός πού ἀδιάλειπτα ἐνσωματώνει καί 
ἀπορρίπτει στοιχεῖα μέ τή χρήση, χωρίς νά δέχεται βίαιους ἀκρωτηριασμούς, 
πού ἀβασάνιστα ἐπιβάλλονται διά νόμου. Ἡ γλώσσα βοηθεῖ στή σαφή διατύ-
πωση τῶν νόμων. Σέ καμιά ὅμως περίπτωση ὁ νόμος δέν μπορεῖ νά ἐπιβάλει 
τή γλώσσα. Πολιτικός πολιτισμός δέν σημαίνει ἐκχυδαϊσμός ἤ παραφθορά 
τῆς γλώσσας, οὔτε μέ τόν τρόπο αὐτόν ὁ πολιτικός προσεγγίζει τόν λαό. Στό 
νομοθέτημα γιά τό πολυτονικό, ὅπως καί γιά τήν κατάργηση τῶν Ἀρχαίων 
Ἑλληνικῶν ἀπό τό πρωτότυπο στό Γυμνάσιο, φοβοῦμαι ὅτι ἐπεκράτησε ἡ 
στρεβλή αὐτή σκέψη. Ἐπίσημη γλώσσα καί ἐπίσημη γραφή δέν μποροῦν νά 
ἐπιβληθοῦν διά νόμου. Ἐπιβάλλεται, ὡς ἀναφαίρετο δημοκρατικό δικαίωμα 
κάθε  Ἕλληνα πολίτη, νά ἀφεθεῖ ἐλεύθερη ἡ χρήση τῆς ἑλληνικῆς γραφῆς 
(τόνοι, πνεύματα, ἱστορική ὀρθογραφία), ἀρκεῖ κάθε κείμενο νά γράφεται 
μέ ὀρθοέπεια, ὑπακούοντας στούς ἀνάλογους γραμματικούς καί συντακτι-
κούς κανόνες.

Ἡ ἐπιβολή τοῦ μονοτονικοῦ ἀπομάκρυνε τόν Νεοέλληνα ἀπό τήν ἱστορία 
τῆς γλώσσας του, ἀπό τήν ἐτυμολογία τῶν λεκτικῶν τύπων. Δέν μπορεῖ ἔτσι 
νά ἐξηγηθεῖ ὁ σχηματισμός λέξεων πού ἔπαιρναν δασεία, ὅπως καθημερινός, 
καθορισμένος, ὑφαρπαγή ἐφοπλιστής κ.ἄ. Οἱ περισσότεροι φοιτητές τῆς Φι-
λολογίας ἀδυνατοῦν σήμερα νά γράψουν μέ στοιχειώδη ὀρθότητα ἕνα ἀρχαῖο 
ἑλληνικό κείμενο, ἐφ᾽ ὅσον ὁ καθημερινός τρόπος γραφῆς ἔχει ριζικά ἀπομα-
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κρυνθεῖ ἀπό τίς παλαιότερές του μορφές.

Ὅλες αὐτές οἱ ἀβασάνιστες «διά νόμου» ἐπιβληθεῖσες μεταρρυθμίσεις δι-
αγράφουν μία φθίνουσα πορεία τῆς ἑλληνικῆς καί στόν γραπτό καί στόν προ-
φορικό λόγο, καί καθημερινά τήν ὑποβαθμίζουν σέ ἁπλό μέσο ἐπικοινωνίας.  
Ἤδη ὁ Σεφέρης εἶχε προδιαγράψει τήν ἀρνητική αὐτή συνέπεια ἀλόγιστων 
ἐπεμβάσεων στή γλώσσα μας, ὅταν ἔγραφε μέ ἀγωνία (Δοκιμές β´, σελ. 321-
322): «Στά χρόνια μας πρέπει νά μήν τό ξεχνᾶμε, τό ζήτημα δέν εἶναι πιά ἄν θά 
γράφουμε καθαρεύουσα ἤ δημοτική. Τό τραγικό ζήτημα εἶναι ἄν θά γράψουμε 
... ἑλληνικά ἤ ἕνα ὁποιοδήποτε ἑλληνόφωνο ἐσπεράντο».

Εἶχε κάποτε λεχθεῖ: «Ἄν θέλεις νά ἐξαφανίσεις ἕνα λαό, ἐξαφάνισε τή 
γλώσσα του», κάτι πού ὁ ἀνθρωπιστής - ποιητής Ν. Βρεττάκος ἐξέφρασε 
ἐπιγραμματικά: «φθορά τῆς Γλώσσας, φθορά τοῦ  Ἔθνους».

Κίνδυνος διάβρωσης

Ὀρθῶς εἰπώθηκε ὅτι τίς τελευταῖες τρεῖς δεκαετίες, ἀπό τή δεκαετία τοῦ 
᾽70 ἕως τό 2004 – καμπή πού προδιαγράφει ὁρισμένες εὐοίωνες ἀλλαγές στό 
ἐκπαιδευτικό σύστημα – κάποιοι πέτυχαν νά «σπάσει» ἡ ζωντανή συνέχεια 
τῆς γλωσσικῆς παράδοσης.  Ἔγινε δηλαδή σέ σύντομο χρονικό διάστημα ὅ,τι 
δέν κατόρθωσαν αἰῶνες Ρωμαιοκρατίας, Φραγκοκρατίας καί Τουρκοκρατίας.

Μαζί μέ τήν καθαρεύουσα, πού εἶχε βεβαίως συμπληρώσει τόν κύκλο ζωῆς 
της, ἀνενδοίαστα ἐξοστρακίσθηκαν λέξεις τῆς λογίας παραδόσεως, πού τίς 
χρησιμοποιεῖ αὐθόρμητα ὁ λαός μας, ἐξοβελίζοντας μαζί καί τίς λόγιες φάσεις 
τῆς γλωσσικῆς παραδόσεως, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν καί τήν ἱστορική συνέχεια 
καί ἐπιβίωση τῆς γλώσσας μας. Χαρακτηριστική συνέπεια τῆς ἀδιαφορίας καί 
τῆς ἀκούσιας ἤ ἑκούσιας κακῆς χρήσης τῆς ἑλληνικῆς εἶναι ἡ ἀνεξέλεγκτη 
εἰσβολή σέ καθημερινή βάση ξένων ὅρων, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται ἀπροκάλυ-
πτα στίς ἐπιγραφές τῶν καταστημάτων, τῶν ἑταιρειῶν, στίς διαφημίσεις, στόν 
δημοσιογραφικό καί πολιτικό λόγο (γιά παράδειγμα οἱ κατά κόρον χρησιμο-
ποιούμενοι ὅροι poll καί debate). Ἀγωγοί γιά τήν εἰσβολή αὐτή τῶν ξενικῶν 
λέξεων εἶναι κυρίως ἡ τεχνολογία, ἡ διαφήμιση, ἡ τηλεόραση, ἡ γλώσσα τῆς 
οἰκονομίας καί τῶν ἐπιχειρήσεων. Κι ὅμως, οἱ ξενόφερτες αὐτές λέξεις μπο-
ροῦν ἄνετα καί, ἀβίαστα νά ἀντικατασταθοῦν ἀπό δόκιμους ὅρους τῆς ἑλλη-
νικῆς.
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Ἐνδεικτικά:
Ἀπό τόν χῶρο τῆς οἰκονομίας – τῶν ἐπιχειρήσεων καί τῆς διαφήμισης:

Ἀντί γκάμα (π.χ. προϊόντων) μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ ἡ ὡραίαλέξη εὖρος
Ἀντί πλάνο (ἀνάπτυξης π.χ.) → σχέδιο
Ἀντί πακέτο (π.χ. μέτρων) → δέσμη
Ἀντί τζιράρω (π.χ. στό χρηματιστήριο) → ἐπενδύω
Ἀντί ντιζάιν (π.χ. ἐπίπλου/αὐτοκινήτου) → σχέδιο
Ἀντί μπάνκινγκ → τραπεζική συναλλαγή

Στήν τεχνολογία

Ἀντί ζουμάρω → μεγεθύνω
Ἀντί νετάρω → ἑστιάζω
Ἀντί σάιτ → δικτυακός τόπος
Ἀντί φάξ → τηλεομοιοτυπία

Στήν  τηλεόραση

Ἀντί σόου → θέαμα
Ἀντί ζάπινγκ → ψάξιμο
Ἀντί ντιμπέιτ → συζήτηση

Στήν καθημερινή ζωή

Ἀντί φουλάρω (π.χ. βενζίνη) → γεμίζω
Ἀντί μαρσάρω → ἐπιταχύνω
Ἀντί ρεκόρ → ἐπίδοση
Ἀντί τέστ → δοκιμή
Ἀντί κρίς - κράφτ → ταχύπλοο
Ἀντί γκλάμουρ → αἴγλη
Ἀντί τέστ ἠβέντ → δοκιμαστικός ἀγώνας
Ἀντί λάιφ στάιλ → τρόπος ζωῆς

καί πλῆθος ἄλλα παραδείγματα.

Καί ἡ ξενομανία αὐτή, πού ἀποβαίνει γλωσσική ὑποδούλωση, ἐπικρατεῖ 
στή χώρα τῆς ὁποίας ἡ γλώσσα ὑπῆρξε θεμέλιο τῶν περισσότερων εὐρωπαϊ-
κῶν γλωσσῶν καί τίς ὁποῖες ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους σύγχρονους γλωσ-
σολόγους, ὁ F. R. Adrados, χαρακτήρισε «κρυπτοελληνικές».
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Κι ἐνῶ ἐπικρατεῖ αὐτή ἡ πλήρης ὑποταγή κυρίως στήν ἀγγλική, ἐξαιτίας 
μιᾶς μικρόψυχης νοοτροπίας καί ἑνός κακῶς ἐννοούμενου προοδευτισμοῦ, 
κακοποιεῖται καθημερινά ἡ καθιερωμένη μορφή ὅσων ἑλληνικῶν λέξεων 
ἔχουν ἀπομείνει στό λεξιλόγιό μας. Ἐν ὀνόματι αὐτῆς τῆς στρεβλῆς, μερο-
ληπτικῆς καί παράλογης ἀντιλήψεως, πού θυμίζει τίς ξεπερασμένες θεωρίες 
τῆς ἐποχῆς τοῦ Γληνοῦ, παραβιάζονται συνειδητά στοιχειώδεις γραμματικοί 
κανόνες καί μέ προκρούστειες μεθόδους τά δευτερόκλιτα θηλυκά «κουτσου-
ρεύονται» αὐθαίρετα: ἡ ὁδό (Σταδίου), ἡ λεωφόρο (Ἀλεξάνδρας), ἡ περίοδο, 
τά τριτόκλιτα οὐσιαστικά, ἐπίθετα καί οἱ μετοχές γίνονται πρωτόκλιτα: τῆς 
διεθνῆς συνάντησης, τοῦ ὑπογράφοντα (ὀνομαστική: ὁ ὑπογράφοντας), τά 
ἐπιρρήματα σέ -ῶς ἐκβαρβαρίζονται καί ταυτίζονται μέ τόν πληθυντικό του 
οὐδετέρου, ὅπως π.χ. αὐτό τό ἀνεπανάληπτο: ὅπως εἶπα προηγούμενα.

Κατάχρησις βαρβαρισμῶν καί σολοικισμῶν χαρακτηρίζει, ὅπως εἶναι παν-
θομολογούμενο, τόν λόγο τῶν ΜΜΕ, κυρίως τῆς τηλεοράσεως: τοῦ Συμβού-
λιου, τοῦ Πανεπιστήμιου, θά παράξει (ἀντί θά παράσχει), θά συμμετέχει (ἀντί 
θά συμμετάσχει π.χ. στό Συμβούλιο), ἐπέτρεψε ἤ παρέλαβε ἀντί ἐπίτρεψε ἤ 
παράλαβε (δηλαδή ἡ τόσο προσφιλής αὔξηση στήν προστακτική), μετά Χρι-
στοῦ, ἐργάζεται σάν γιατρός (δηλαδή κατάχρησις του σάν ἀντί τοῦ ὡς), ὁ πά-
τερ  Ἰωάννης καί πάμπολλα ἄλλα, ἐνῶ καί ὅλα σχεδόν τά διπλά σύμφωνα 
τείνουν νά ἐξαφανισθοῦν ἀπό τή σημερινή γραφή ὡς θυσία στόν βωμό μιᾶς 
ἀντιεπιστημονικῆς ἁπλοποιήσεως καί μιᾶς δῆθεν μαθησιακῆς διευκολύνσεως.

Ἡ λατινική γραφή εἰσχωρεῖ ἀνενόχλητα καί μέ ραγδαίους ρυθμούς μέσω 
τοῦ Διαδικτύου, τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου καί τῶν μηνυμάτων μέ τά 
κινητά τηλέφωνα. Πρόκειται γιά τά λεγόμενα Greeklish, πού φθείρουν ἀνεξέ-
λεγκτα τή γλώσσα καί, κατ᾽ ἐπέκτασιν, ὑποσκάπτουν τά θεμέλια τῆς πολιτι-
στικῆς συνειδήσεως τοῦ λαοῦ μας.

Ἡ ἔνταξη τῆς χώρας μας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί κυρίως ἡ παγκο-
σμιότητα μέ τήν πνευματική καί πολιτισμική ὤσμωση, παρέχει τή δυνατότητα 
στούς ἰσχυρούς νά δημιουργοῦν συσχετισμούς πού νά ἐπηρεάζουν ἀποφασι-
στικά τήν προώθηση τῶν λιγότερο ὁμιλούμενων γλωσσῶν, ὅπως ἡ δική μας, 
παρά τήν ἱστορική οἰκουμενικότητά της. Ἡ ἑλληνική, ἄν δέν ἐνισχυθεῖ ἀπο-
φασιστικά, μπορεῖ νά διαβρωθεῖ ἀπό ξένες μαζικές ἐπιρροές καί σταδιακά 
νά ἐλαχιστοποιεῖται ἡ χρήση της σέ καίριους τομεῖς, ὅπως ἡ Τεχνολογία καί 
ἡ Πληροφορική. Δέν εἶναι, ἐξάλλου, χρονικά μακριά ἡ πρόταση πρώην ἐπι-
σήμου παράγοντος στίς Βρυξέλλες νά εἰσαχθεῖ ἡ ἀγγλική, παραλλήλως πρός 
τήν ἑλληνική, ὡς ἐπίσημη γλώσσα στήν  Ἑλλάδα.
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Συνέπειες καί προοπτικές

Σέ ἄμεση συνάρτηση μέ τήν κατάργηση τῆς ἱστορικῆς ὀρθογραφίας καί 
τήν ἐπιβολή τοῦ μονοτονικοῦ ἀπό τούς ἴδιους κύκλους, οἱ ὁποῖοι ὑπερθεμά-
τισαν καί γιά τήν κατάργηση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἀπό τό πρωτότυπο, 
προβάλλονται ἰδεολογισμοί πού παρουσιάζονται ὡς δῆθεν ἐπιστημονικές 
ἀπόψεις, ἀναπτύσσοντας μία τεχνητή ἀντιπαλότητα μεταξύ νέας καί ἀρχαίας 
ἑλληνικῆς. Ὑποστηρίζεται ὅτι τά Νέα Ἑλληνικά ἀποτελοῦν ἀνεξάρτητη χρονι-
κή φάση τῆς γλώσσας μας καί οὐδεμία σχέση ἔχουν μέ τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, τά 
ὁποῖα πρέπει νά διδάσκονται ὡς ξένη γλώσσα μόνον στό Λύκειο ἤ σύμφωνα 
μέ ὁρισμένους –γιατί ὄχι;– μόνον σέ λίγους καί ἐκλεκτούς, οἱ ὁποῖοι μάλιστα 
θά πρέπει νά πληρώνουν γιά τήν ἐκμάθηση τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς. Ἡ θέση 
αὐτή παραλληλίζει ἐσφαλμένα τή σχέση Ἀρχαίας καί  Νέας Ἑλληνικῆς μέ τή 
σχέση τῶν Λατινικῶν καί τῆς σύγχρονης ἰταλικῆς. Οἱ ὑποστηρικτές ὅμως τῆς 
ἀντιλήψεως αὐτῆς παραγνωρίζουν ὅτι στή Δύση τό Ρωμαϊκό Κράτος κατα-
λύθηκε καί ἔπαυσε νά ὁμιλεῖται ἡ λατινική στήν  Ἰταλία, ἐνῶ, ἀντιθέτως, στίς 
νησίδες τοῦ ἑλληνισμοῦ, παρά τήν Τουρκοκρατία καί τίς ἐθνικές συμφορές, 
συνέχισαν νά ὁμιλοῦν Ἑλληνικά χωρίς διακοπή. Εἶναι ἄτοπη, ἑπομένως, καί 
ἀντιεπιστημονική ἡ ἀντιπαράθεση αὐτή τῆς Νέας πρός τήν Ἀρχαία  Ἑλλη-
νική. Ἀντιθέτως, ἐπιβάλλεται νά προβάλλονται οἱ ὁμοιότητές τους καί νά 
προωθοῦνται ἀπό κοινοῦ τό ἴδιο συστηματικά ὡς δύο χρονικές περίοδοι 
τῆς ἑνιαίας καί διαχρονικῆς μας γλώσσας στήν ἐκπαίδευση καί στήν εὐρύτε-
ρη κοινωνία, στό πλαίσιο μιᾶς συνεποῦς πολιτικῆς γιά τήν ὑποστήριξη καί 
διάδοση τῆς ἑλληνικῆς ἀνά τόν κόσμο.

Σήμερα, μετά τούς ἀλόγιστους ἐκπαιδευτικούς πειραματισμούς τοῦ πα-
ρελθόντος, κάθε ἄλλο παρά αἰσιόδοξες εἶναι οἱ διαπιστώσεις ἀπό τήν ἐλαχι-
στοποίηση τῆς διδασκαλίας τῆς διαχρονικῆς ἑλληνικῆς καί ἀπό τήν ἐφαρμογή 
αὐτῆς τῆς «τεχνητῆς» δημοτικῆς πού ἐπεβλήθη καί, ὅπως εἴδαμε, χρησιμοποι-
εῖται ὅλο καί πιό αὐθαίρετα τίς τελευταῖες δεκαετίες. Ἀντιθέτως, ἄν ἐχρησιμο-
ποιεῖτο ἡ ἀβίαστη νεοελληνική μας γλώσσα μέ τίς ἀρχές καί τούς κανόνες της, 
ἡ γλώσσα πού ἔπλασε καί πλάθει ὁ λαός καί οἱ μεγάλοι βάρδοι τῆς Λογοτεχνί-
ας μας, πολύ θά εἶχε ὠφεληθεῖ ὁ σύγχρονος ἐπικοινωνιακός μας λόγος.

Ἡ συρρίκνωση τῆς διδασκαλίας τῶν παλαιότερων μορφῶν τῆς γλώσσας 
μας στή Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση, ἡ ἀπουσία συστηματικῆς ἐπιμόρφωσης 
καί ἐπαφῆς τῶν διδασκόντων μέ τή βιβλιογραφία, ἡ ἀτελής προετοιμασία γιά 
τή σύνθετη διδασκαλία τῶν γλωσσικῶν καί γενικότερα τῶν ἀνθρωπιστικῶν 
μαθημάτων, ἀνέκοψαν τήν ἀνατροφοδότηση τοῦ πανεπιστημίου μέ γλωσσικά 
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καταρτισμένους καί εὐρύτερα καλλιεργημένους ἀποφοίτους λυκείων.

Ὀδυνηρότερες εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις στή χρήση τοῦ καθημερινοῦ ἐπικοινω-
νιακοῦ λόγου, γραπτοῦ καί προφορικοῦ: ἡ γλωσσική ἔνδεια, ἡ λεκτική ἀσά-
φεια καί ἀγκύλωση καί ὁ ἐκφραστικός μαρασμός ἐπικρατοῦν στή σημερινή 
μορφή τῆς ἑλληνικῆς, μιᾶς γλώσσας πού διαχρονικά χαρακτηρίζεται γιά τόν 
μοναδικό πλοῦτο, τή λεξιπλασία, τήν πλαστικότητα καί τή σαφήνεια. Ἡ 
ἐγκατάλειψη τῆς ἱστορικῆς ὀρθογραφίας καί τοῦ πολυτονικοῦ, ὅπως ἀπέδει-
ξαν τεκμηριωμένες σχετικές ἔρευνες, ἀποδυναμώνει τίς ὀπτικές καί γνωστικές 
λειτουργίες, δηλαδή τήν ἀντίληψη καί τή μνήμη, καί ἐξασθενίζει τήν κριτι-
κή σκέψη, μέ ἀποτέλεσμα νά προκαλοῦνται μαθησιακές δυσκολίες (κυρίως 
δυσλεξίες). Ἀντιθέτως, ἡ ἐκμάθηση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας καί τῆς 
ἱστορικῆς ὀρθογραφίας ἐνεργεῖ προληπτικά στήν ἐμφάνιση δυσλεξίας, ἀλλά 
καί θεραπευτικά, ὅταν αὐτές οἱ μαθησιακές δυσκολίες ἔχουν ἤδη ἐμφανισθεῖ.

Ἡ ἀνενδοίαστη ἀπομάκρυνση ἀπό τό λεξιλόγιο τῶν ὅρων τῆς λόγιας 
γλώσσας καί παραδόσεως, μέ τό πρόσχημα ὅτι εἶναι δῆθεν τῆς καθαρεύου-
σας, συρρικνώνει τή σημερινή γλώσσα καί καθιστᾶ συχνά ἀπροσπέλαστα γιά 
τίς νεότερες γενιές, ὄχι μόνο τά Ἀρχαιοελληνικά, ἀλλά καί τά κείμενα τῶν 
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, καθώς καί τά ἔργα κορυφαίων βάρδων τῆς νεότε-
ρης γραμματείας: τοῦ Βιζυηνοῦ, τοῦ Ροΐδη καί τοῦ Παπαδιαμάντη. Τῶν ἔργων, 
μάλιστα, αὐτῶν ἔχει ζητηθεῖ νά γίνει μετάφραση στή σύγχρονη νεοελληνική!

Καί ὅμως: Ὑπάρχουν προοπτικές γιά ἀναβάθμιση καί οὐσιαστική ἐνί-
σχυση τῆς γλωσσικῆς παιδείας καί κατά συνέπεια καί τοῦ πολιτισμοῦ μας. 
Ἀρκεῖ ὅλοι μας νά συνειδητοποιήσουμε τήν ἀνάγκη καί νά ἐπιδιώξουμε τήν 
προώθηση τοῦ μέγιστου πνευματικοῦ ἐπιτεύγματος τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Μετά τίς ἐκπαιδευτικές ἀκρότητες τοῦ παρελθόντος πού ἀποξένωσαν τόν 
σύγχρονο  Ἕλληνα ἀπό τίς πολιτισμικές του ρίζες, τή διαχρονική ἑλληνική 
πού σέ μεγάλο βαθμό ἐπιβιώνει 3.000 χρόνια καί ἀπό τόν πλοῦτο τῶν ἰδεῶν 
καί ἀξιῶν τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς καί χριστιανικῆς γραμματείας, ἀπαραίτητος 
εἶναι κατά κύριο λόγο ὁ ἐξορθολογισμός τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος μέ 
τήν ἰσόρροπη καί ἰσότιμη κατανομή τῶν ὡρῶν ἑβδομαδιαίας διδασκαλίας τῶν 
θετικῶν καί θεωρητικῶν ἐπιστημῶν. Ὡς ἐξαιρετικά θετική κρίνεται ἀπό τή συ-
ντριπτική πλειοψηφία τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἡ ἀπόφαση τῆς τότε πολιτικῆς 
ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων νά αὐξηθοῦν 
ἀπό τό σχολικό ἔτος 2005-2006 οἱ ὧρες διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν 
ἀπό τό πρωτότυπο στό Γυμνάσιο καί στό Λύκειο. 
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Ἀτυχῶς, ἡ πολιτικὴ βούληση γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀνθρωπιστικῆς Παιδεί-
ας ἀτόνησε κατὰ τὴν τελευταία δεκαετία, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸ 2009, ἡ δὲ 
ὑποβάθμιση τῶν κλασσικῶν γραμμάτων κορυφώθηκε στὴν τετραετία 2015-
2019. Κατὰ εὐτυχῆ συγκυρία, μία προσπάθεια γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ μορφω-
τικοῦ ἐπιπέδου τῶν μαθητῶν μὲ τὴ συστηματικὴ διδασκαλία τῶν κλασσικῶν 
γλωσσῶν, Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καὶ Λατινικῶν, καὶ εἰδικότερα μὲ τὴν προσέγ-
γιση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στὴ διαχρονία της, καταβάλλεται τὸν τελευταῖο 
χρόνο μὲ τὴν σταθερὴ παρότρυνση τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων. 

   Ἰδιαιτέρως πρέπει νά ὑπογραμμισθεῖ η σημασία της διδασκαλίας της 
«Αντιγόνης» του Σοφοκλέους και τοῦ «Ἐπιταφίου» τοῦ Περικλέους ὡς μα-
θημάτων Γενικῆς Παιδείας στή Β´Λυκείου. Δίνεται ἔτσι ἡ εὐκαιρία στούς μα-
θητές νά γνωρίσουν τίς ὑπερχρονικὲς ἠθικὲς ἀξίες, ὅπως ἀποτυπώνονται στὴν 
αἰσθητικὰ ἄψογη γραφὴ τοῦ Σοφοκλέους  καὶ νὰ μυηθοῦν στὸν μεστὸ λόγο 
καὶ στὸ ἀντικειμενικὸ ὕφος τοῦ Θουκυδίδη, κατανοώντας τὸ ἀτομικὸ καὶ πο-
λιτικὸ ἰδεῶδες ποὺ διαμόρφωσε τὴν κορύφωση τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύμα-
τος στὴν Ἀθήνα κατὰ τὸν 5ο αἰώνα π.Χ. 

Ἄς μήν πέφτει ὅμως ὁ λίθος τοῦ ἀναθέματος μόνον στή Δευτεροβάθμια 
Ἐκπαίδευση γιά τήν ὑποβάθμιση τῆς γλωσσικῆς παιδείας. Στίς Φιλοσοφικές 
Σχολές, ἰδιαιτέρως στά Τμήματα Παιδαγωγικῆς καί Ψυχολογίας (ἤ Φιλοσοφι-
κῶν καί Κοινωνικῶν Σπουδῶν), τά Ἀρχαῖα  Ἑλληνικά διδάσκονται ἀπό ἐλάχι-
στα ἕως καθόλου, μέ ἀποτέλεσμα οἱ πτυχιοῦχοι τῶν τμημάτων αὐτῶν, ἐκτός 
ἀπό τό ἔλλειμμα ἀνθρωπιστικῆς παιδείας, νά ἀντιμετωπίζουν καί πρόβλημα 
διορισμοῦ στήν ἐκπαίδευση ἤ, κι ἄν ἀκόμα διορισθοῦν, νά ἀδυνατοῦν νά δι-
δάξουν τίς παλαιότερες μορφές τῆς γλώσσας μας ἤ, τέλος, μή γνωρίζοντας 
Ἀρχαῖα, νά διδάσκουν ἐλλιπῶς καί τά Νέα Ἑλληνικά.

Ἀπαραίτητη εἶναι, ὡς ἐκ τούτου, ἡ προσθήκη ὡρῶν διδασκαλίας τῆς ἀρ-
χαίας καί νέας ἑλληνικῆς γλώσσας καί γραμματείας ὅπως καί τῆς εἰδικῆς διδα-
κτικῆς τῶν γλωσσικῶν μαθημάτων στά τμήματα αὐτά, καθώς καί ἡ ἐνίσχυση 
τῆς γλωσσικῆς παιδείας στά Τμήματα Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας.

Ποιότητα διδασκαλίας

Δέν ἀρκεῖ ὅμως ἡ ποσοτική ἐνίσχυση τῆς γλωσσικῆς παιδείας. Ἀναγκαία 
εἶναι ἡ ποιοτική ἀναβάθμιση τοῦ γλωσσικοῦ μαθήματος, γιά τήν ὁποία προ-
απαιτούμενα εἶναι δύο: ἡ ἑλκυστική καί ἀποδοτική διδασκαλία καί τά κα-
τάλληλα γιά τόν σκοπό αὐτό, καλογραμμένα, διδακτικά βιβλία.
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Γραμματική, σύνταξη καί λεξιλογική ἀνάλυση (σημασιολογική καί ἐτυμο-
λογική) πρέπει καί στή Δευτεροβάθμια καί στήν Τριτοβάθμια  Ἐκπαίδευση νά 
συγκροτοῦν ἑνότητα μαθήσεως. Ἡ ἐξεύρεση τῶν ὁμοιοτήτων τῆς ἀρχαίας μέ 
τή νέα ἑλληνική καθιστᾶ τή γλωσσική διδασκαλία ἑλκυστικότερη καί ἐνισχύει 
τήν κριτική ἐμπέδωση, ἀλλά καί τήν κατανόηση τῆς ἱστορικῆς συνέχειας τῆς 
ἑλληνικῆς.

Ἐξαιρετικά πρόσφορη γιά τήν ἀποδοτική διδασκαλία τῆς διαχρονικῆς 
ἑλληνικῆς εἶναι ἡ ἐφαρμογή τῆς ἀμφίδρομης πορείας, κατά τή μεθοδολο-
γική ἀρχή τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ, ἀπό τά Ἀρχαῖα πρός τά Νέα Ἑλληνικά 
καί ἀντιστρόφως. Ὁ ἐντοπισμός τῶν ἐπιβιώσεων τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς στό 
λεξιλόγιο, στή δομή καί στόν γραμματικό τυπικό τῆς σημερινῆς ἑλληνικῆς, 
τῆς καθομιλουμένης, ἀναδεικύει καί τή σημασία τῆς γνώσης τῶν Ἀρχαίων  
Ἑλληνικῶν γιά τήν  ὀρθοέπεια καί καλλιέπεια στή χρήση τοῦ νεοελληνικοῦ 
μας λόγου. Μόνον ἄν ἐπιτευχθεῖ ἡ σύνδεση τοῦ παλαιότερου μέ τόν σημερινό, 
θά ἀναδειχθεῖ ἡ πραγμαιτκή ἀξία τῆς γνώσης τῶν προγενεστέρων μορφῶν 
τῆς γλώσσας μας γιά τόν σημερινό νεοελληνικό μας λόγο. Καί μόνον μέσω 
τῆς γλώσσας ἐπιτυγχάνεται ἡ οὐσιαστική μύηση στόν ἰδεολογικό πλοῦτο 
τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας, τοῦ ἑλληνοκεντρικοῦ ἀνθρωπισμοῦ, τῆς κοινῆς 
μήτρας τῶν ἀξιῶν καί ἰδεῶν πού διαμόρφωσαν τίς κοινωνίες καί τά ἔθνη τοῦ 
κόσμου μας.

Ἡ τεχνολογία μέ τά πολυμέσα συμβάλλει ἀποτελεσματικά στόν ἐκσυγ-
χρονισμό τῶν διδακτικῶν μεθόδων γιά τήν προσφορότερη καί ἀρτιότερη ἐκ-
μάθηση τῆς γλώσσας. Παραλλήλως, ἡ ἐπιδιωκόμενη ἐπανίδρυση κλασσικῶν 
τάξεων θά συμβάλει σημαντικά στή βαθύτερη γνώση τῆς ἑλληνικῆς ἀπό τόν  
Ὅμηρο ἕως σήμερα καί στήν ἐνίσχυση τῆς ἀνθρωπιστικῆς παιδείας γιά ὅσους 
σπουδαστές ἐπιλέξουν τή θεωρητική κατεύθυνση. Θά συντελέσει ἐπίσης οὐ-
σιαστικά στήν τροφοδότηση τῶν Φιλοσοφικῶν, Θεολογικῶν καί Νομικῶν 
Σχολῶν μέ γλωσσικά καί πολιτιστικά καλύτερα καταρτισμένους φοιτητές.

Ἡ διδακτικότητα τῶν σχολικῶν βιβλίων γιά τή γλώσσα, κατά πόσον 
δηλαδή εἶναι εὔληπτα στήν προσέγγιση τῶν συντακτικῶν καί γραμματικῶν 
φαινομένων καί ταυχρονόνως ἐνδιαφέροντα γιά τούς μαθητές ἀπό πλευρᾶς 
τρόπου γραφῆς, πρέπει νά ἀποτελεῖ τό πρωταρχικό κριτήριο ἐπιλογῆς τους. 
Ἀτυχῶς, οἱ μέχρι σήμερα δοκιμές στά διδακτικά ἐγχειρίδια δέν ἔχουν δώσει 
τούς ἀναμενόμενους καρπούς.

Ἡ συστηματική ἐπιμόρφωση, ἡ διά βίου ἐκπαίδευση τῶν ἐκπαιδευτικῶν 
λειτουργῶν εἶναι ἀναγκαία γιά τή σύγχρονη, ἐνημερωμένη καί ἀποδοτική δι-
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δασκαλία τῆς γλώσσας καί τῆς λογοτεχνίας. Πάνω ἀπ᾽ ὅλα ὅμως, ἀπαραίτη-
τος εἶναι ὁ ζῆλος τοῦ φιλολόγου, ἡ ἀγάπη καί ἀφοσίωσή του στό ἀνθρωπο-
πλαστικό λειτούργημα καί τήν πολιτιστική ἀποστολή του. Ἡ ποιοτική, ἑλ-
κυστική του διδασκαλία θά ὁδηγήσει τούς νέους νά ἀντλήσουν ἀπό τά ζείδω-
ρα νάματα τῆς ἀνθρωπιστικῆς παιδείας καί νά κατανοήσουν τή σημασία της 
γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, γιά τόν νοελληνικό καί τόν παγκόσμιο πολιτισμό.

Ὀφείλουμε, ὅσοι ἐντρυφοῦμε στά διαχρονικά κείμενα τῆς ἑλληνικῆς 
γραμματείας, νά πείσουμε μέ τή διδασκαλία μας τίς νεότερες γενιές ὅτι ἀξίζει 
νά μελετήσουν (μαζί μέ τά Μαθηματικά καί τήν Πληροφορική) τή Γλώσσα 
καί τή Λογοτεχνία γιά νά ἀποκτήσουν τήν καλλιέργεια καί τήν ἀνθρωπιά πού 
προσφέρει ὁ ἀθάνατος λόγος τῶν στοχαστῶν τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητος, τῶν 
πατέρων τῆς  Ἐκκλησίας καί τῶν βάρδων τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας. Πα-
ραφράζοντας τίς τρεῖς ἀρχές τῆς Ρητορικῆς κατά τόν Κικέρωνα, οἱ διδάσκο-
ντες ὀφείλουμε νά πείσουμε, νά συγκινήσουμε καί νά κερδίσουμε τό ἀκροα-
τήριό μας, τούς μαθητές καί φοιτητές γιά τήν οὐσιαστική ἀξία τῆς ἑνιαίας καί 
διαχρονικῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί γραμματείας.

Δέν ὑπάρχει περιθώριο γιά ἄλλους πειραματισμούς καί ὀπισθοδρομήσεις. 
ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΟΥ ΜΕΝΕΤΟΙ.

Μέ τή συστηματική αὐτή καί ἐμπνευσμένη διδασκαλία τῆς γλώσσας μας 
στή διαχρονική της πορεία, μέ τόν ἀπαιτούμενο σεβασμό στίς γλωσσικές πα-
ραδόσεις ἐκ μέρους τῆς εὐρύτερης κοινωνίας καί κυρίως ἀπό πλευρᾶς τῶν 
Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως καί μέ τή δυνατότητα τῆς δημοκρατικῆς ἐπι-
λογῆς στόν τρόπο τῆς ἱστορικῆς γραφῆς τῆς γλώσσας μας στόν εὐρύτερο κοι-
νωνικό τομέα, θά μετριασθοῦν ἡ λεκτική συρρίκνωση, ἡ ἀσάφεια στή διατύ-
πωση καί πάνω ἀπ᾽ ὅλα ἡ κακοποίηση τῆς γλώσσας καί οἱ ζημιογόνες ξενικές 
ἐπιδράσεις. Ἡ ὀρθολογική ἐνίσχυση τῆς γλωσσικῆς παιδείας πρωτίστως θά 
ἀναβαθμίσει τόν σύγχρονο ἐπικοινωνιακό μας λόγο.

Με την αναβάθμιση της γλωσσικής παιδείας πολλές είναι οι ευεργετικές 
επιδράσεις στη χρήση του προφορικού και γραπτού μας λόγου: ἐνίσχυση τῆς 
κριτικῆς γνώσης, τῆς εὐφυΐας καί τῆς παραγωγικῆς σκέψης, ἐμπλουτισμός τοῦ 
λεξιλογίου, ἐκφραστική σαφήνεια καί διαύγεια καί –κατά συνέπεια – πυκνό-
τητα, μεστότητα καί εὐκαμψία τοῦ λόγου, κατανόηση τῆς ἐξελικτικῆς συνέ-
χειας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀπό τήν ἀρχαιότητα ὥς σήμερα. Διότι οἱ ρίζες 
τῆς γλώσσας μας, ὅπως καί ἡ ἰδέα τῆς ἐλευθερίας σηματοδοτοῦν τήν ἐθνική 
μας ταυτότητα.
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Γλώσσα καί παιδεία συνιστοῦν τά πνευματικά καί ἠθικά ἐρείσματα τοῦ 
σύγχρονου κόσμου. Ἄς ἑνώσουμε τίς δυνάμεις μας γιά νά δώσουμε στήν 
ἑλληνική γλώσσα καί στήν ἑλληνική παιδεία τή θέση πού τούς ἀξίζει. Εἶναι 
ὕψιστο καθῆκον ὅλων μας.

Εὔστοχα, ἡ προσπάθεια γιὰ τὴν προώθηση τῆς Ἀνθρωπιστικῆς Παιδείας 
ποὺ παρατηρεῖται σήμερα στὴν ἑλληνικὴ Ἐκπαίδευση συμπίπτει μὲ τὸν ἑορ-
τασμὸ δύο μεγάλων ἐπετείων, οἱ ὁποῖες καθόρισαν τὴν πορεία τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ ἀλλὰ καὶ τοῦ παγκόσμιου πολιτισμοῦ: τῶν 2500 χρόνων ἀπὸ τὴ μάχη 
τῶν Θερμοπυλῶν καὶ τὴ ναυμαχία τῆς Σαλαμίνας, καθὼς καὶ τῶν 200 χρόνων 
ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης καρπὸς τῆς ὁποίας ὑπήρξε ἡ σύ-
σταση τοῦ νεώτερου Ἑλληνικοῦ Κράτους. Ὁ ἡρωισμὸς καὶ ἡ αὐτοθυσία τῶν 
Ἑλλήνων ὑμνήθηκε ἀπὸ τοὺς βάρδους τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ λογοτεχνί-
ας κατὰ τὴν ἀρχαιότητα καὶ τὴν σύγχρονη ἐποχή, ἀπὸ τὸν Αἰσχύλο ἕως τὸν 
Α. Κάλβο, τὸν Δ. Σολωμὸ καὶ τὸν Κ. Καβάφη. Ἡ πρέπουσα ἀπότιση φόρου τι-
μῆς σηματοδοτεῖ τὴν ἀναγνώριση καὶ εὐγνωμοσύνη τῶν σύγχρονων Ἑλλήνων  
πρὸς τοὺς διαχρονικοὺς μαχητὲς τῆς ἐλευθερίας.  

Τελειώνω μέ τόν λόγο ἑνός ἀνθρώπου πού, ἀντικειμενικά, χωρίς προκα-
ταλήψεις, μέ τή δύναμη τοῦ ποιητικοῦ του λόγου ὑπογράμμισε τήν αἰσθητική 
ἐμβέλεια τῆς γλώσσας μας. Καί, βέβαια, ὁ ἄνθρωπος αὐτός δέν ἦταν ἄλλος 
ἀπό τόν ἀνθρωπιστή ποιητή, τόν Νικηφόρο Βρεττάκο:

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ»

Ὅταν κάποτε φύγω ἀπό τοῦτο τό φῶς
θά ἑλιχθῶ πρός τά πάνω ὅπως ἕνα

ποταμάκι πού μουρμουρίζει.
Κι ἄν τυχόν κάπου ἀνάμεσα
στούς γαλάζιους διαδρόμους

συναντήσω ἀγγέλους, θά τούς
μιλήσω ἑλληνικά, ἐπειδή

δέν ξέρουνε γλῶσσες. Μιλᾶνε
μεταξύ τους μέ μουσική.



O EΛΛHNIΣMOΣ 
ΣTH ΣYΓXPONH KOINΩNIA

 a
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ,  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Στους Oλυμπιακούς Aγώνες της Bαρκελώνης το 1992, ο Πύρρος Δήμας, 
που πήρε χρυσό μετάλλιο στην άρση βαρών της κατηγορίας 82,5 κιλών, 

στην πιο κρίσιμη στιγμή κατά την οποία κατέβαλε όλες τους τις προσπάθειες 
για την άρση του βάρους, φώναξε:

«Για την Eλλάδα…»!

Μια κραυγή που ακούστηκε από εκατομμύρια τηλεθεατές και συγκλόνισε 
μέχρι δακρύων τους απανταχού Έλληνες. Για την Eλλάδα! Tι είναι η Eλλάδα, 
για την οποία πλείστοι Έλληνες είναι και σήμερα έτοιμοι να δώσουν τη ζωή 
τους, όπως έκαμαν εκατοντάδες χιλιάδες προηγουμένως από την εποχή του 
Oμήρου μέχρι και τον αγώνα της EOKA το 1955 στην Kύπρο;

H «Eλλάδα» είναι ταυτόσημη με τον ελληνισμό, με το σύνολο των Eλ-
λήνων από την αρχαιότητα ίσαμε σήμερα, τις φιλοσοφικές και κοινωνικές 
τους αναζητήσεις, τον τρόπο της ζωής και τα επιτεύγματά τους. Eπειδή όμως 
ο ελληνισμός έχει ιστορικό βίο πάνω από τρεις χιλιάδες χρόνια, στη διάρκεια 
των οποίων πέρασε από πολλές διακυμάνσεις και άλλαξε πολλά πρόσωπα, 
γι’ αυτό επιβάλλεται να τον διαχωρίσουμε στον ελληνισμό των διαφόρων 
ιστορικών περιόδων, με διαφορετικά εκάστοτε χαρακτηριστικά, και στον δια-
χρονικό ελληνισμό, που αποτελεί την υπερατομική και υπερεθνική πνευματι-
κότητα των Eλλήνων.

O διαχρονικός ελληνισμός δεν έχει τοπικά ή χρονικά όρια. Eίναι η διαχρο-
νική συνείδηση των Eλλήνων, που ενυπάρχει αλλά δεν συμπίπτει με τον ελλη-
νισμό των διαφόρων ιστορικών περιόδων. Bρίσκεται πάνω από τις διάφορες 
ιστορικές μορφές του ελληνισμού και περικλείει όλες τις αξίες του ιστορικού 
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ελληνισμού που έχουν επιβιώσει στον χρόνο. Mε αυτόν τον διαχρονικό ελ-
ληνισμό είναι συνώνυμη η Eλλάδα, η σημαία της οποίας ηγείται της παρέλα-
σης των αθλητών στους Oλυμπιακούς αγώνες, ενώ ο ολυμπιακός ύμνος του 
Kωστή Παλαμά «κι έρχεται εδώ προσκυνητής σου, αρχαίο πνεύμα αθάνατο, 
κάθε λαός», υπενθυμίζει την πνευματική και πολιτισμική προσφορά του ελλη-
νισμού στην οικουμένη.

Eλλάδα είναι οι διαχρονικές αξίες του κλασικού ελληνισμού, ο λόγος, 
η γλώσσα, η αρετή, η ελευθερία, η φιλοπατρία, το μέτρο, ο ανθρωπισμός, 
η δημοκρατία. Eλλάδα είναι οι αξίες του βυζαντινού και του χριστιανικού 
ελληνισμού, η πίστη, η θεοσέβεια, η λιτότητα, η αγάπη. Eλλάδα είναι ένας 
τρόπος ζωής με άξονες τον ελεύθερο άνθρωπο, την ελληνική γλώσσα και 
την αρετή. Στην τρισχιλιετή ιστορία του ο ελληνικός λαός γνώρισε πτώσεις 
και ανατάσεις. Πτώσεις που τον απομάκρυναν και ανατάσεις που τον έφερναν 
πιο κοντά στις διαχρονικές αξίες του ελληνισμού. Όταν η Eλλάδα υπέκυπτε 
σε ξένους κατακτητές, τούτο δεν οφειλόταν μόνο στις υπέρτερες δυνάμεις του 
εχθρού, οφειλόταν πρωτίστως στην προηγούμενη απομάκρυνση των Eλλή-
νων από τις διαχρονικές ελληνικές αξίες, που ενεργούσαν ως θώρακας προ-
στασίας και σωτηρίας.

* * *

Kαι σήμερα ο ιστορικός ελληνισμός του εικοστού πρώτου αιώνα διέρχεται 
από ένα νέο κίνδυνο, που δημιούργησε το σύγχρονο φαινόμενο της παγκο-
σμιοποίησης και ο πολιτιστικός ιμπεριαλισμός που το συνοδεύει. Ένας νέος 
τρόπος ζωής που στηρίζεται στην κατανάλωση, την ευμάρεια και τον ατομι-
σμό αντικατέστησε τον διαχρονικό ελληνικό τρόπο ζωής με τη λιτότητα του 
βίου και την επιδίωξη της αρετής. H παιδεία παραμέλησε το διαχρονικό πνεύ-
μα του ελληνισμού και οι νεοέλληνες περιφρόνησαν την προγονική σοφία χά-
ριν της καταναλωτικής ευμάρειας.

Ως αποτέλεσμα του νέου αυτού τρόπου ζωής ξέσπασε ήδη στη μητροπο-
λιτική Eλλάδα μια δεινή οικονομική κρίση, ενώ στην Kύπρο η εθνική ελευθε-
ρία θρηνεί στα κατειλημμένα από τους Tούρκους εδάφη της και συμπάσχει 
με τους πρόσφυγες και τον πληγωμένο λαό της. Kαι στις δυο περιπτώσεις 
την πραγματική αιτία δεν πρέπει να την αναζητήσουμε μόνο στις εξωτερικές 
συνθήκες, αλλά και στο γεγονός ότι οι σύγχρονοι Έλληνες εγκατέλειψαν τον 
θώρακα προστασίας του διαχρονικού ελληνισμού.

Στη μητροπολιτική Eλλάδα η επιδίωξη του μέτρου και της αρετής ως γνώ-
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μονα της ζωής αντικαταστάθηκε από τον ατομισμό και το κυνήγι της χλιδής. 
O καθένας επιδίωκε τη δική του καλοπέραση κι αδιαφορούσε για την ευημερία 
του συνόλου. Aντί του κοινού καλού οι πολιτικοί απέβλεπαν σε μεγαλύτερη 
δύναμη εξουσίας, την οποία εκμεταλλεύονταν είτε για δικό τους όφελος, είτε 
προς όφελος των ημετέρων. Oι πλούσιοι επιδίωκαν να γίνουν πλουσιότεροι, 
εκμεταλλευόμενοι τις αδυναμίες του λαού. Kι οι απλοί πολίτες χρεώνονταν 
από τις Tράπεζες και τους τοκογλύφους για να αγοράσουν ανέσεις και κα-
λοπέραση πέραν από τις οικονομικές τους δυνατότητες. Aυτό το πνεύμα του 
ατομισμού υπήρξε η κερκόπορτα που άνοιξε την είσοδο για να περάσει στην 
Eλλάδα το πνεύμα της παγκοσμιοποίησης και του οικονομικού ιμπεριαλισμού.

Aλλά και στην Kύπρο, που κατά τον αγώνα του 1955 αγωνιστές και λαός 
έφθασαν στα όρια της ελληνικής αρετής, η εξέλιξη δεν ήταν καλύτερη. H ζωή 
που ακολούθησε μετά τον αγώνα του ’55 ήταν μια απότομη απομάκρυνση από 
τις ελληνικές αξίες της αυτοθυσίας και της μέχρι θανάτου προσφοράς, που 
διαπότιζαν την ψυχή και τις ενέργειες των αγωνιστών και του λαού. Oι Kύ-
πριοι, που στους οχτώ αιώνες σκλαβιάς έμαθαν πώς να αγωνίζονται για την 
ελευθερία, αποδείχτηκε πως δεν ήξεραν πώς να ζουν με την ελευθερία. Γιατί 
και η βίωση της ελευθερίας απαιτεί αρετή.

Aπαιτεί το ίδιο πνεύμα της αυτοθυσίας που χρειάζεται και ο αγώνας για 
την ελευθερία, αλλά που εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο. Eνώ η αυτοθυ-
σία στον αγώνα για την κατάκτηση της ελευθερίας εκδηλώνεται ως πολεμική 
αρετή, που φτάνει ενίοτε ως την προσφορά και αυτής ακόμη της ζωής, η αυτο-
θυσία στη βίωση της ελευθερίας εκδηλώνεται ως έλεγχος του ατομισμού και 
της ιδιοτέλειας χάριν της ειρηνικής συμβίωσης. Aυτόν, δυστυχώς, τον έλεγχο 
του ατομισμού και της ιδιοτέλειας δεν μπόρεσαν να επιτύχουν ούτε η ηγεσία 
ούτε οι αγωνιστές, με αποτέλεσμα τα θλιβερά γεγονότα του πραξικοπήματος 
και της τουρκικής εισβολής.

Tόσο στην περίπτωση της μητροπολιτικής Eλλάδας όσο και στην περί-
πτωση της Kύπρου βασική αιτία που οδήγησε στην κρίση ήταν η απενεργο-
ποίηση της αμυντικής θωράκισης που πρόσφεραν οι διαχρονικές αξίες του 
ελληνισμού, με αποτέλεσμα τη διάβρωση της ικανότητας για αντίσταση και 
επακόλουθο την πτώση. Kαι στις δυο περιπτώσεις ο τρόπος αντιμετώπισης 
της κρίσης είναι ο ίδιος: Eνεργοποίηση του αμυντικού θώρακα που προσφέρει 
ο διαχρονικός ελληνισμός. Όσο πιο πολύ ο τρόπος της ζωής και της σκέψης 
του νεοέλληνα προσαρμόζεται προς τις αξίες του διαχρονικού ελληνισμού, 
τόσο μεγαλύτερες είναι κι οι δυνατότητές του για επιβίωση.
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* * *

O διαχρονικός ελληνισμός δεν αποτελεί μόνο τον αμυντικό θώρακα του 
σύγχρονου ελληνισμού, αποτελεί και το οπλοστάσιο που διαθέτουν οι Έλλη-
νες στον διάλογό τους με τα άλλα κράτη της Eνωμένης Eυρώπης και τους 
άλλους πολιτισμούς. Oι Έλληνες σήμερα, εκτός από τις αιματηρές οικονομίες 
και την αλλαγή του τρόπου ζωής, καλούνται να αξιοποιήσουν, ως μέρος της 
ανορθωτικής τους πορείας, την υπερεθνική πνευματικότητα του διαχρονι-
κού ελληνισμού στον διεθνή στίβο, τόσο για τη θεμελίωση της παραπαίου-
σας Eνωμένης Eυρώπης όσο και για την αναδιοργάνωση της ανθρωπότητας. 
H σύγχρονη παγκοσμιοποίηση διαιωνίζει τις οικονομικές αξίες ενός κόσμου 
που στηρίχτηκε στη δύναμη του ισχυρότερου, στην εκμετάλλευση του αν-
θρώπου από τον άνθρωπο και στην επίλυση των διαφορών με τον πόλεμο. 
Aπέναντι στην παγκοσμιοποίηση ο ελληνισμός έχει να προβάλει την αλλη-
λεξάρτηση και τον οικουμενισμό, όπως τον συνέλαβαν οι αρχαίοι στωικοί 
φιλόσοφοι. Όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά της ίδιας Γης και έχουν τα ίδια δι-
καιώματα. H αλληλοβοήθεια αντικαθιστά την εκμετάλλευση και η ειρηνική 
συμβίωση τους πολέμους.

Mέσα στη φαρέτρα του ο οικουμενικός ελληνισμός έχει κι ένα άλλο σημα-
ντικό όπλο, τη δημοκρατία, το μόνο πολίτευμα στο οποίο η γνώμη του λαού 
εξουδετερώνει τη γνώμη των ισχυρών ατόμων και στο οποίο η κάθε πράξη 
των πολιτικών αρχόντων υπόκειται σε λογοδοσία, στην αρχή του λόγον διδό-
ναι. Tο πολίτευμα αυτό έχει στη σύγχρονη εποχή εκτροχιαστεί σ’ ένα έκτρωμα 
δημοκρατίας, στο οποίο η γνώμη του λαού αντικαταστάθηκε από την κυρι-
αρχία των πολιτικών κομμάτων και η αρχή του λόγον διδόναι πετάχτηκε στα 
άχρηστα και τα αζήτητα. Tα πολιτικά κόμματα ήταν ένας χρήσιμος θεσμός 
στην αθηναϊκή δημοκρατία για να ενημερώνει την κυρίαρχη κοινή γνώμη για 
τις πιθανές λύσεις των υπό συζήτηση θεμάτων. Στη σύγχρονη εποχή η δημο-
κρατία μετεξελίχτηκε σε κομματοκρατία. Oι εκλογείς καλούνται να εκλέξουν 
πολιτικό κόμμα και όχι τους υποψηφίους που θέλουν, ανεξάρτητα σε ποιο πο-
λιτικό κόμμα ανήκουν. H κοινή γνώμη παραμερίστηκε κι αντικαταστάθηκε 
από την κομματική ρουσφετολογία.

Ποτέ δεν θα υπάρξει γνήσια δημοκρατία ενόσω οι ψηφοφόροι καλούνται 
να εκλέγουν πολιτικό κόμμα και όχι πρόσωπα ανεξάρτητα από την πολιτική 
τους τοποθέτηση. Aλλά και πάλι η αποκατάσταση της δημοκρατίας δεν θα 
είναι πλήρης, αν δεν θεσπισθεί και ο κατάλληλος μηχανισμός ελέγχου των 
πολιτικών αξιωματούχων. Στην αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία υπήρχε ο θε-



68 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ: O EΛΛHNIΣMOΣ ΣTH ΣYΓXPONH KOINΩNIA

σμός των αρχόντων που λέγονταν Eύθυνοι και στους οποίους όλα τα δημόσια 
πρόσωπα έπρεπε να λογοδοτήσουν πριν παραδώσουν την εξουσία. Aυτήν τη 
γνήσια δημοκρατία έχει στη φαρέτρα του ο διαχρονικός ελληνισμός και αυ-
τήν καλούνται οι σύγχρονοι Έλληνες να εφαρμόσουν στο εσωτερικό και να 
προβάλουν στο εξωτερικό. Eπιστροφή στις αξίες του διαχρονικού ελληνισμού 
δεν σημαίνει μόνο επιστροφή στην αρετή και στο μέτρο, αλλά και στη γνήσια 
δημοκρατία, που είναι γέννημα της αρετής και του μέτρου.

Aυτές τις αξίες έχει να παρουσιάσει ο σύγχρονος ελληνισμός στον διάλο-
γό του με τους άλλους λαούς και πολιτισμούς. Nα αντιπαραθέσει την κοινή 
γνώμη και το κοινό συμφέρον στις κομματικές επιδιώξεις, να προβάλει το μέ-
τρο στην υπερβολή του ατομισμού, τη δικαιοσύνη στις απαιτήσεις του συμ-
φέροντος, τον άνθρωπο της αρετής και της προσφοράς στις οποιεσδήποτε 
ιδεολογίες και συμφέροντα. 

H σύγχρονη κρίση στην Eλλάδα και στην Kύπρο, μας καλεί όλους να θω-
ρακίσουμε τον σύγχρονο ελληνισμό με τα δοκιμασμένα όπλα του διαχρονικού 
ελληνισμού. Μας καλεί όχι απλώς να ξεπεράσουμε την κρίση με τη λιτότητα 
και το δημόσιο πνεύμα, αλλά και να συμβάλουμε δημιουργικά και δυναμικά 
στην ανάπλαση του σύγχρονου κόσμου.



Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ,
Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
a

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ,
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗ 

ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Καὶ ὅσα σημειώνω, τὰ σημειώνω γιατὶ δὲν ὑποφέρνω νὰ βλέπω τὸ ἄδικον 
νὰ πνίγῃ τὸ  δίκιο. Διὰ ἐκεῖνο ἔμαθα γράμματα εἰς τὰ γεράματα καὶ κάνω αὐτὸ 
τὸ γράψιμον τὸ ἀπελέκητον... Ὅτι τούτην τὴν πατρίδα τὴν ἔχομεν ὅλοι μαζί, 
καὶ σοφοὶ καὶ ἀμαθεῖς, καὶ πλούσιοι καὶ φτωχοί, καὶ πολιτικοὶ καὶ στρατιωτικοί, 
καὶ οἱ πλέον μικρότεροι ἄνθρωποι. Ὅσοι ἀγωνιστήκαμεν, ἀναλόγως ὁ καθείς, 
ἔχομεν νὰ ζήσωμεν ἐδῶ.  Τὸ λοιπόν, δουλέψαμεν ὅλοι μαζί, νὰ τὴν φυλᾶμεν καὶ 
ὅλοι μαζί καὶ νὰ μὴν λέγῃ οὔτε ὁ δυνατὸς “ἐγώ”, οὔτε ὁ ἀδύνατος.  Ξέρετε πότε 
νὰ λέγῃ ὁ καθεὶς “ἐγώ”;  Ὅταν ἀγωνιστῇ μόνος του καὶ φκιάσῃ ἢ χαλάσῃ, νὰ 
λέγῃ “ἐγώ”.  Ὅταν ὅμως ἀγωνίζωνται πολλοὶ καὶ φκιάνουν, τότε νὰ λένε “ἐμεῖς”.  
Εἴμαστε εἰς τὸ “ἐμεῖς”, κι ὄχι εἰς τὸ “ἐγώ”· καὶ εἰς τὸ ἑξῆς νὰ μάθωμεν γνώση... 
νὰ ζήσωμεν ὅλοι μαζί.  Ἔγραψα γυμνὴ τὴν ἀλήθεια, νὰ ἰδοῦνε ὅλοι οἱ Ἕλληνες... 
νὰ ἰδοῦνε καὶ τὰ παιδιά μου... καὶ νὰ μπαίνουν σὲ φιλοτιμίαν καὶ νὰ ἐργάζωνται 
εἰς τὸ καλὸ τῆς πατρίδας, τῆς θρησκείας τους καὶ τῆς κοινωνίας... Ὄχι ὅμως νὰ 
φαντάζωνται γιὰ τὰ κατορθώματα τὰ πατρικά, ὄχι νὰ πορνεύουν τὴν ἀρετὴ καὶ 
νὰ καταπατοῦν τὸν νόμον καὶ νἄχουν τὴν ἐπιρροὴ γιὰ ἱκανότη...

Μὲ τὸ ἀπόσπασμα αὐτό, ἀπὸ τὴν τελευταία σελίδα τῶν Ἀπομνημονευμάτων 
τοῦ στρατηγοῦ Μακρυγιάννη, βρισκόμαστε στὸ κέντρο τῆς πολιτικοκοινωνικῆς 
φιλοσοφίας καὶ τῶν ἀντίστοιχων ἀγώνων τοῦ μεγάλου ρουμελιώτη ἀγωνιστῆ, 
ποὺ ἀποτελοῦν μιὰν ἀπὸ τὶς ἐπικότερες καὶ τὶς πιὸ φωτεινὲς πλευρὲς τῆς 
πολυσύνθετής του προσωπικότητας.
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Ὁ  Μακρυγιάννης εἶχε σταθεῖ, ἀναμφισβήτητα, μεγάλος, ἀνυποχώρητος 
ἀγωνιστὴς στὸν δραματικὸν Ἀγώνα γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδας. Παντοῦ 
ὅπου τὸν ἔταξε ἡ χρεία τῆς πατρίδας, στὰ κάστρα τῆς Μεσσηνίας, στοὺς Μύλους 
τῆς Ἀργολίδας, στὴν πολιορκημένη Ἀκρόπολη, στὸν κάμπο τοῦ Φαλήρου, ὁ 
Μακρυγιάννης ἀποδείχθηκε πάντα ὁ γνήσιος Ἕλληνας ποὺ γέννησε ὁ λόγγος 
τῆς Ρούμελης, τὸν ἀνάθρεψε τὸ ὅραμα μιᾶς ἀξιοπρεποῦς ἀνθρώπινης ζωῆς 
καὶ τὸν ἄνδρωσε ἡ λαχτάρα τῆς ἀναγέννησης μιᾶς ἐλεύθερης καὶ ἀδιάφθορης 
πατρίδας. Ὁ πέρα ἀπὸ κάθε ἀμφιβολία πατριωτισμός του, ἡ πλημμυρισμένη 
ἀπὸ πάθος πατριδολατρία του - πατριδοφύλακα  ὀνόμασε τὸν ἑαυτό του - δὲν 
ἐνσαρκώθηκε  μόνο στὶς ἐπικὲς συγκρούσεις του μὲ τοὺς Τούρκους, ποὺ τοῦ 
ἄφησαν ἀναφαίρετο παράσημο τὸ χιλιοπληγωμένο κορμί, ἀλλὰ θεμελιώθηκε 
καὶ θεωρητικὰ στὶς ἐπιγραμματικὲς διατυπώσεις τοῦ πιστεύω του. Ἔτσι ἡ 
κάθε πράξη του, τὸ κάθε κατόρθωμά του δὲν ἦταν τὸ ἀνερμάτιστο ξέσπασμα 
μιᾶς ἀπερίσκεπτης τόλμης, ἀλλὰ τὸ ξεχείλισμα μιᾶς ἐνσυνείδητης καὶ βαθιὰ 
ριζωμένης ἀνδρειοσύνης.

Θαυμάζομε ἀληθινά, τὰ Ἀπομνημονεύματά του, διαβάζοντας ὄχι μόνο 
τὸ ζωντανὸ καὶ δυνατὸ ὕφος του, τὸ γεμάτο θέρμη καὶ χρῶμα, ἀλλὰ καὶ τὴν 
ὥριμη σκέψη του στὶς καταπληκτικὲς γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν πρωτοτυπία 
συλλήψεις του. Στὴ γνωστὴ ἀπάντησή του στὸν γάλλο ναύαρχο Ντεριγνύ, ὁ 
Ἑλληνισμὸς παίρνει διαστάσεις καὶ βάθος ἀπερίγραπτο, καθὼς μέσα ἀπ᾿ αὐτὴν 
προβάλλει ἡ αἰώνια ἀποστολή του νὰ ἀντιμετωπίζει, ὀλιγάριθμος πάντα, τὶς 
ἀναρίθμητες ἐνάντιες δυνάμεις καί, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τὶς πιὸ πολλὲς 
φορὲς νὰ κερδαίνῃ.

Δὲν πολεμάγει τ᾿ ὄνομα ποτέ, πολεμάγει ἡ ἀντρεία, ὁ πατριωτισμός, ἡ 
ἀρετή, διακηρύσσει ἀλλοῦ, καὶ διατυπώνει πιὸ πέρα τὴ γνώμη του γιὰ τοὺς 
κιοτῆδες, τοὺς δειλούς, ποὺ μιὰ καὶ βροῦν τρόπο νὰ ἐπιβληθοῦν, ἀποδει-
κνύονται ἄγρια τυραννικὰ θηρία.  Ἡ γνώμη πάλι γιὰ τὴν πατρίδα, ἔτσι ὅπως 
εἶναι διατυπωμένη μὲ ὁλοζώντανο, ἀσύγκριτο τρόπο, παίρνει μορφὴ ἀληθινοῦ 
κλασσικοῦ ἀξιώματος, γίνεται σχεδὸν ἐπίγραμμα:  Νἄρθῃ ἕνας νὰ μοῦ εἰπῇ ὅτι 
θὰ πάγῃ ὀμπρὸς ἡ πατρίδα, στρέγομαι νὰ μοῦ βγάλῃ καὶ τὰ δυό μου μάτια.  
Ὅτι ἂν εἶμαι στραβὸς καὶ ἡ πατρίδα μου εἶναι καλά, μὲ θρέφει.  Ἂν ἡ πατρίδα 
μου εἶναι ἀχαμνά, δέκα μάτια νἄχω, στραβὸς θὰ νὰ εἶμαι.  Ὅτι σ᾿ αὐτήνη θὰ 
ζήσω· δὲν ἔχω σκοπὸν νὰ πάγω ἀλλοῦ.

Ἡ πατρίδα δὲν ἀρκεῖ νὰ εἶναι μόνο ἐλεύθερη.  Πρέπει μαζὶ νὰ τὴν καταυγάζει 
ὁ ἥλιος τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης.  Ἡ πατρίδα εἶναι γενική, 
τοῦ καθενοῦ, ἐπαναλαμβάνει συχνά. Τὸ ἀτομικὸ πρέπει νὰ ὑποτάσσεται στὸ 
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ὁμαδικό.  Τὸ ἐγὼ  στὸ ἐμεῖς.  Μόνο τότε ἡ πατρίδα θὰ καταξιώσει τὴν ἐλευθερία 
της.  Ἀπὸ τὴ φύση του, ἀλλὰ κι ἀπὸ μιὰ πίστη ἀμετάθετη, ἀγαποῦσε μὲ πάθος 
τὸν νόμο καὶ τὴ δικαιοσύνη. Συγκλονιζόταν ὅταν ἔβλεπε τοὺς ἄλλους νὰ 
καταπατοῦν τὸ δίκαιο τῶν γύρω του. Ἀκόμα περισσότερο δὲν μποροῦσε νὰ 
συγχωρήσει ὅσους κυβερνοῦσαν κι ἐνδιαφέρονταν μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό τους, 
τοὺς φίλους καὶ τοὺς κόλακές τους, τρομοκρατώντας καὶ καταπιέζοντας τοὺς 
ἄλλους.  Σᾶς λέγω ὡς φίλος νὰ πασκίσετε, καὶ τὸν βασιλέα καὶ σᾶς ν᾿ ἀγαποῦμε 
κι ὄχι νὰ σᾶς φοβόμαστε, συμβούλευε τοὺς ἐκπροσώπους τῆς Ἀντιβασιλείας, 
μὲ τὴν παρρησία καὶ τὴ σταθερότητα τοῦ λόγου του, ποὺ τὸν χαρακτήριζε σὲ 
κάθε περίσταση.

Ἡ διαμόρφωση αὐτοῦ τοῦ φιλόνομου, τοῦ φιλοδίκαιου καὶ μεγαλόκαρδου 
χαρακτήρα του βρίσκεται βαθιὰ ριζωμένη στὴ σκληρὴ καὶ βασανισμένη 
ζωὴ τῶν παιδικῶν του χρόνων. Ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία δὲν ἔστεργε τὴν 
καταπίεση. Ὅταν σὲ ἡλικία ἑφτὰ χρονῶν οἱ δικοί του τὸν ἔδωσαν ὑπηρέτη 
σὲ πλούσιο σπίτι, ὅπου τὸν ὑποχρέωναν σὲ πλῆθος ταπεινὲς δουλειές, ξέκοβε 
συχνὰ κι ἀνέβαινε στὰ ψηλώματα. Ἀπὸ ἐκεῖ ἀπολάμβανε ἀχόρταγα τὰ γύρω, 
σὰν νὰ τὰ ἐξουσίαζε. Τότε εἶναι ποὺ ἔνιωσε πόση γλύκα καὶ περηφάνεια 
ὑπάρχει ὅταν εἶναι κανεὶς ἐλεύθερος.  Ὅλα γύρω του ψιθύριζαν γιὰ ἐλευθερία, 
ἀξιοσύνη, βαθειὰ καλωσύνη καὶ δικαιοσύνη. Τότε πρωτοτραγούδησε ἕναν 
κλέφτικο σκοπό, ποὺ ζωντάνευε μεγάλες παλληκαριές.  Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ 
μὲ τὴν ἴδια συγκίνηση θὰ τραγουδοῦσε ὡς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του, συνθέτοντας 
μάλιστα ὁ ἴδιος τὰ τραγούδια του.

Στὰ δεκατέσσερά του χρόνια δηλώνει στὸν καινούριο ἀφέντη του:  Ἐγὼ σὰ 
δοῦλος δὲν κάθομαι. Ἂς μὴ μοῦ δίνῃς μισθό. Ἔπειτα, γιὰ τὰ ψώνια τοῦ σπιτιοῦ 
σου νὰ βαστᾴη τὰ χρήματα ἡ γυναίκα σου, κι ἀφοῦ ξέρει γράμματα, νὰ κρατάῃ 
λογαριασμό... Γιατὶ τώρα μὲ βλέπετε γυμνὸ κι αὔριο ντυμένον, καὶ δὲν θέλω 
νὰ πῆτε πὼς σᾶς ἔκλεψα...῎Ετσι προχωροῦσε ὁ Μακρυγιάννης. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ 
φρόντιζε νὰ καλυτερέψει τὴ ζωή του με ἐντιμότητα, μὲ εὐσυνείδητη ἐργασία 
καὶ μὲ ἀξιοπρέπεια χωρὶς συμβιβασμούς. Ἦταν ὅμως ἤδη εἴκοσι σχεδὸν χρονῶν 
καὶ δὲν εἶχε μάθει γράμματα.

Ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία  τὸν βρῆκε στὴν Ἄρτα, παραμονὲς τοῦ Εἰκοσιένα, καὶ 
σὲ λίγο βρισκόταν στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ Ἀγώνα. Στὴν πρώτη πολιορκία τῆς 
Ἄρτας, πολεμώντας, εἰσχωρεῖ στὴν πόλη καὶ φθάνει ὡς τὸ ἀγγλικὸ προξενεῖο.  
Θέλει νὰ ἐκδικηθεῖ κάποιον προεστό, ὁ ὁποῖος, παλαιότερα, εἶχε γίνει αἰτία νὰ 
πέσει στὰ χέρια τῶν Τούρκων. Ἀντικρύζοντάς τον ὅμως καὶ τὸν ἴδιο καὶ τὴν 
οἰκογένειά του σὲ ἐλεεινὴ κατάσταση, ὄχι μόνο δὲν τοὺς ἐνόχλησε καθόλου, 
ἀλλὰ καὶ ἐμπόδισε κάθε ἁρπαγὴ τῆς περιουσίας τους.
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Τὰ συναισθήματα αὐτὰ τῆς μεγαλοψυχίας καὶ τῆς ἀποστροφῆς στὴν 
ἁρπαγὴ καὶ στὴν ἀδικία ὑπῆρξαν τὸ θεμέλιο τῆς ζωῆς του.  Ὅταν ἡ Κυβέρνηση, 
ἔπειτα ἀπὸ τὸ κατόρθωμά του στοὺς Μύλους, τόσο ἐνθουσιάστηκε ποὺ τοῦ 
χάρισε ἕνα χωριό, ὁ Μακρυγιάννης ἀρνήθηκε νὰ τὸ πάρει καὶ τοὺς ἀπάντησε:  
Ὅταν λευτερωθῇ ἡ πατρίδα, ὅποιος κάμῃ τὰ χρέη του, ἡ πατρίδα εἶναι δίκια.  
Τώρα κινδυνεύομεν καὶ θέλει δουλειὰ κι ἀγώνα ἡ πατρίδα· κι ὅταν λευτερωθῇ, 
ὅλα τ᾿ ἀγαθὰ εἶναι δικά μας...

Ὅταν ὅμως ἐλευθερώθηκε ἡ πατρίδα, δὲν ἔγινε ὅ,τι προσδοκοῦσε ὁ ἁγνὸς 
ἀγωνιστής. Ἄρχισαν, ἀντίθετα, νὰ ἐπικρατοῦν οἱ κάθε λογῆς ἄνθρωποι ποὺ 
δουλεύουν στὰ παρασκήνια γιὰ τὰ προσωπικά τους συμφέροντα. Ὁ Μακρυ-
γιάννης, ποὺ στὸν πόλεμο στάθηκε γενναῖος καὶ μεγαλόψυχος, ποὺ πάσχιζε 
νὰ λύνει τὶς διχόνοιες καὶ νὰ ἀναπτερώνει τὸ φρόνημα τῶν ἀγωνιστῶν, μπαίνει 
τώρα στὴν πρωτοπορία τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ δικαοσύνη.  
Ζυμωμένος στὴν ψυχικὴ ὑπερένταση τῶν συναγωνιστῶν του ποὺ πολέμησαν 
τὸν Τοῦρκο, εἶχε γίνει ἕνα μὲ τὴ σκέψη καὶ τὴν ἀγωνία τους. Τοὺς ἔβλεπε νὰ 
παραγκωνίζονται καὶ νὰ ὑποφέρουν, καὶ ὁ ἴδιος ὑπέφερε διπλά. Σφιγγόταν ἡ 
καρδιά του βλέποντας ν᾿ ἀποτυγχάνουν οἱ προσπάθειες τοῦ Καποδίστρια νὰ 
οἰκοδομήσει μέσα ἀπὸ τὸ χάος τὴν Πολιτεία, τὰ ἐμπόδια καὶ τὶς ἀντιδράσεις 
ποὺ ὕψωναν γύρω του ἐκεῖνοι ποὺ τὸν περιστοίχιζαν.  Στὸν Μύθο γιὰ τὸ δίχτυ, 
περισσότερο ὅμως στὸν Μύθο τ᾿ ἀλόγου, φαίνεται πόσο καθαρὰ εἶχε ἐκτιμήσει 
ὁ Μακρυγιάννης τὴν ὅλη κατάσταση.:

Ἦταν ἕναν καιρὸ ἕνα λιβάδι πολλὰ ἀξιόλογον. Εἶχε πάρα πολλὰ ἀγαθὰ μέσα 
διὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ καλὴ τροφὴ διὰ τὰ ζῶα. Σ᾿ αὐτὸ τὸ λιβάδι ἦταν ἕνα θε- 
ρίον, ποὺ τὸ ἐξουσίαζε. Οὔτε οἱ ἄνθρωποι μποροῦσαν νὰ λάβουν τὰ ἀγαθά 
του οὔτε τὰ ζῶα τὴν καλὴ χλόγη. Τότε ἕνας κακὸς ἄνθρωπος ηὗρε τὸ καημένο 
τ᾿ ἄλογο καὶ τοῦ λέγει... “Νὰ σκύψῃς νὰ σὲ καβαλικέψω ἐσένα κι ἐγὼ μὲ 
τ᾿ ἅρματά μου νὰ σκοτώσωμεν τὸ θερίον...”. Μπιστεύτηκε τὸ καημένο τ᾿ ἄλογο... 
καὶ ἔκλινε τὸν αὐχένα του.  Κι ὁ ἄνθρωπος τὄβαλε τὴ σέλα, καὶ τὴν ἔσφιξε καλά, 
καὶ τὸ χαλινό.  Καβαλίκεψε ὁ ἄνθρωπος ἁρματωμένος, σκότωσαν τὸ θερίον.  Τοῦ 
λέγει τὸ δυστυχισμένο τ᾿ ἄλογον: “Τὸ θερίον τὸ σκοτώσαμεν, ἐσὺ παίρνεις τ᾿ 
ἀγαθὰ τοῦ τόπου·  βγάλε τὸ χαλινὸ καὶ τὴ σέλα ὁποὺ μὄβαλες καὶ κατέβα τώρα 
ἀπὸ πάνω μου νὰ βοσκήσω κι ἐγώ”. “ - Ὁ χαλινὸς καὶ ἡ σέλα δὲν βγαίνει ἀπὸ 
πάνω σου οὔτε ἐγὼ θὰ κατέβω πλέον...”.

Μὲ αὐτὴ τὴ σκληρὴ διαπίστωση ἀκολούθησε τὸν Καποδίστρια στὴν πρώ- 
τη περιοδεία του στὴν Πελοπόννησο. Στὴν Πάτρα βρέθηκε μὲ τοὺς συ-
μπατριῶτες του τῆς Ἄρτας, ποὺ εἶχαν καταφύγει στὴν Πελοπόννησο: Στὴν 
Πάτρα ἦταν κι ὅλοι οἱ Ἀρτινοὶ συνασμένοι καὶ ἦρθαν εἰς τὸ κονάκι μου νὰ μὲ 
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κάμουν πληρεξούσιόν τους. Δὲν ἤθελα. Τὸ μαθαίνει ὁ Κυβερνήτης, μὲ βιάζει 
νὰ δεχτῶ. Τοῦ λέγω· Δὲν ἔχω ἱκανότη, καὶ δὲν ἀπατῶ τοὺς ἀνθρώπους. 
Μ᾿ ἔβιασε πολύ· τὸ ἄφησα χωρὶς νὰ τὸ δεχτῶ... Ἀργότερα ὅμως, ὅταν οἱ Ἀρτι- 
νοὶ τοῦ ἔστειλαν τὸ πληρεξούσιο στὸ Ναύπλιο καὶ εἶδε τὴ μεγάλη ἱκανοποίηση 
τοῦ Καποδίστρια γι᾿ αὐτό, δέχτηκε νὰ τοὺς ἀντιπροσωπεύσει στὴν τέταρτη 
Ἐθνοσυνέλευση τοῦ Ἄργους. Ἐκεῖ τοῦ δόθηκε ἡ πρώτη εὐκαιρία νὰ δείξει 
πὼς ὅσα πίστευε εἶχε καὶ τὸ θάρρος νὰ τὰ διακηρύσσει μὲ παρρησία. 
Ὁ βουλευτὴς τῆς Πάρου Μαῦρος, ποὺ μόλις εἶχε ἐπιστρέψει ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, 
ὅπου σπούδαζε, ἀνέβηκε στὸ βῆμα καὶ ἐξέφρασε τὴ γνώμη νὰ μὴν ἔχουν οἱ 
ἀγωνιστὲς πληρεξούσιους στὴ Συνέλευση.

Εἰς αὐτό, ὅλοι ποὺ ἦταν ἐκεῖ, τόσοι ὁπλαρχηγοὶ σημαντικοί, Πελοπόννησος, 
Σπάρτης, Ρούμελης καὶ νησιῶν, δὲν κρένει κανένας. Τότε σηκώνομαι ἐγὼ καὶ 
τοὺς κρένω: “Κύριε Πρόεδρε, ἡ μάθηση δὲν μὲ βοηθάγει οὔτε καὶ εἰς τὸ βῆμα νὰ 
μιλήσω οὔτε καὶ ἀπὸ τὸν τόπο μου. Ὅμως ἡ ἀδικία μοῦ δίνει θάρρος νὰ μιλήσω 
ἁπλά, ὅπως μπορῶ... Ἔχει δίκιον ὁ κύριος Μαῦρος νὰ λέγῃ αὐτό, διότι, ὅταν 
πολεμούσαμεν ἐμεῖς καὶ σκοτωνόμαστε... πῆγε εἰς τὴν Εὐρώπη μὲ δυὸ μάτια 
καὶ γύρισε μὲ τέσσερα... Εἶδε καὶ εἰς τὴν Εὐρώπη ὁποῦναι στρατέματα καὶ δὲν 
ἔχουν πληρεξούσιους. Δὲν ρωτοῦσε γιατὶ δὲν ἔχουν;...  Ὅτι αὐτῆνοι πληρώνονται 
βαριοὺς μιστούς... καὶ τ᾿ ἀναγκαῖα τοῦ πολέμου, ὅπλα, καράβια καὶ ζωοτροφὲς 
εἶναι ἐθνικά. Τί πληρεξούσιους θέλουν; Οἱ  Ἕλληνες, κύριε Μαῦρο, ἔβαλαν 
τὴν ζωὴν τους πρῶτα, τὸ ντουφέκι τους, τὸ ψωμί τους, τὸ καράβι τους... καὶ 
μ᾿ αὐτὰ ἀνάστησαν τὴν πατρίδα·  καὶ θέλει ὁ ἀγωνιστὴς τὸν πληρεξούσιόν 
του, νὰ τοῦ μιλήσῃ τὰ δίκια του;”.

Οἱ ἀντιλήψεις του γιὰ τὴν ἀδικία καὶ ἡ ἔμπρακτη ὑπεράσπιση τῶν ἀδι-
κουμένων ἐκδηλώθηκαν θαρραλέα καὶ πολλὲς ἄλλες φορές: ὅπως στὴν κα- 
ταπίεση τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου ἀπὸ τοὺς μο-
ναχοὺς τοῦ Μοναστηριοῦ. Τὸ ἀνέφερε στὸν Καποδίστρια. Τὸ περιβάλλον 
ὅμως τοῦ Κυβερνήτη τὸν διέψευδε καὶ συκοφαντοῦσε τὸν Μακρυγιάννη, ὁ 
ὁποῖος, ὕστερα ἀπὸ πολλά, κυνηγήθηκε νὰ συλληφθεῖ. Τράβηξε τότε γρήγορα 
στὸ Ναύπλιο, κατ᾿ εὐθείαν στὸν Καποδίστρια:

- Τί θέλεις; μοῦ λέγει. - Τὸν Κυβερνήτη τῆς πατρίδας μου. - Δὲν ἔχω καιρό, μοῦ 
λέγει. - Δὲν ἔχω κι ἐγὼ καιρὸ νὰ σὲ ἰδῶ ἄλλη βολά! (ὅτι ψάχναν νὰ μὲ βροῦνε νὰ 
μὲ πᾶνε στὸ Παλαμήδι). - Φεύγα, μοῦ λέγει· δὲν ἀδειάζω. - Πουθενὰ δὲν πάγω... 
Τότε μαλώσαμεν... - Τί θέλεις; μοῦ λέγει. - Νὰ μ᾿ ἀκούσῃς. Πέντε πληγὲς πῆρα 
εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς πατρίδας. Τοῦτα τ᾿ ἅρματα δὲν μοῦ τὰ ντρόπιασε ὁ Θεός...  
θέλει νὰ μοῦ τὰ ντροπιάσῃ ὁ Κυβερνήτης τῆς πατρίδας μου. Λάβε τα. (Ἔβγαλα 
τὸ σπαθί, τὶς πιστόλες, τἄβαλα στὸ τραπέζι). Κάμε ὅ,τι ἀγαπᾶς, τώρα· στεῖλε με 
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ἐκεῖ ὅπου θέλεις. (Παίρνει καὶ μεταβάνει ὀπίσου τ᾿ ἅρματα στὸ ζουνάρι μου). 
- Δὲν τὰ θέλω, τοῦ λέγω.  Κάμε μου ὅρκον ὅτι δὲν μὲ ντροπιάζεις κι ἔτσι τὰ βάνω 
ἀπάνου μου.  Τότε μ᾿ ἔκαμεν ὅρκον, καὶ τὰ πῆρα κι ἔφυγα...

Μὲ τὴν ἴδια παρρησία καὶ σιγουριὰ στέκεται ὁ Μακρυγιάννης καὶ μπρο-
στὰ στὴν Ἀντιβασιλεία καὶ τὸν Ὄθωνα. Ὅταν ἔφθασε ὁ νεαρὸς βασιλιάς, δι-
καιοσύνη ζήτησε: Θεία χάρη θέλησε νὰ μᾶς δυναμώσῃ καὶ νὰ μᾶς σώσῃ ἀπὸ 
τὴν τυραγνίαν τοῦ Σουλτάνου, καὶ σήμερα ἀξιωθήκαμεν ν᾿ ἀπολάψωμεν τὸν 
Βασιλέα μας.  Ἐμεῖς ἔχομεν χρέος νὰ σὲ ἀκοῦμεν καὶ νὰ σὲ φυλᾶμεν μὲ τὴν ζωήν 
μας·  καὶ ἡ Μεγαλειότη σου βάλε τὴ δικαιοσύνη σου εἰς τὰ δεινά μας. Ζήτω ὁ 
Βασιλεύς!  

Ἡ δικαιοσύνη ὅμως δὲν ἐφαρμόστηκε καὶ ὁ Μακρυγιάννης συνέχισε ἐντο-
νώτερα τοὺς πολιτικοκοινωνικοὺς ἀγῶνες του.  Ἡ προσπάθειά του τώρα εἶναι 
νὰ καταρτισθεῖ Σύνταγμα: Εἶδα ὅτι ἡ Κυβέρνησή μας ἔφυγε ὄλως διόλου ἀπὸ 
τὴ δικαιοσύνη. Τὀτε ἔπρεπε ὁ κάθε ἀγωνιστὴς νὰ προσέχῃ διὰ τὴν πατρίδα του, 
καὶ τοῦ λόγου του νὰ μὴν κυβερνιέται μὲ τὸ “ἔτζι θέλω”.

Μὲ τὸ ἔτζι θέλω  δύσκολα κυβερνιοῦνται δοῦλοι·  πολὺ περισσότερο ἐκεῖνοι 
ποὺ κατάκτησαν μὲ πολλὲς θυσίες τὴν ἐλευθερία. Ἐκεῖνο ποὺ χρειαζόταν ἦταν 
νὰ κυβερνηθεῖ τὸ κράτος μὲ ἕνα βασικὸ νόμο, ὁ ὁποῖος νὰ ὁρίζει τὰ δικαιώματα 
καὶ τὶς ὑποχρεώσεις τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀρχόντων.  Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι 
ποὺ τὸν ἔσπρωξε νὰ γίνει ἀρχηγὸς τῶν Συνταγματικῶν καὶ τελικὰ νὰ ἐπιβληθεῖ 
μὲ τὴν ἐξέγερση ποὺ ὁδήγησε στὸ Σύνταγμα τῆς Τρίτης Σεπτεμβρίου 1843.  
Ὁρκίζει γνωστοὺς καὶ ἄγνωστους σ᾿ ὅλο τὸ κράτος. Στὸν ὅρκο τοὺς ὁδηγεῖ 
ἁπλά, καθαρά, πειστικά: Εἶναι στὸ σπίτι του ἢ ἀλλοῦ μὲ κάποιον ἀγωνιστή.  
Καθὼς πίνουν τὸ τελευταῖο ποτήρι, ἡ κουβέντα ἔρχεται φυσικά, ἀβίαστα.  
Ρωτᾶ ὁ Μακρυγιάννης:

- Ποῦ τὸ τσάκισες αὐτὸ τὸ χέρι; - Στὸ Μεσολόγγι, μοῦ λέγει. - Ποῦ τὸ 
τσάκισα ἐγὼ αὐτό; - Στοὺς Μύλους τ᾿ Ἀναπλιοῦ. - Γιατί τὰ τσακίσαμε; - Γιὰ τὴ 
λευτεριὰ τῆς πατρίδας! - Ποῦ εἶναι ἡ λευτεριὰ καὶ ἡ δικαιοσύνη; Σήκω ἀπάνω!  
Τὸν παίρνω καὶ πᾶμε καὶ τὸν ὁρκίζω.

Μὲ τὴν ἔκρηξη τοῦ Κινήματος, ὁ Μακρυγιάννης, στὴν πρώτη γραμμή, 
ἀγωνίστηκε μὲ κάθε τρόπο γιὰ νὰ μὴ ξεπέσει ὁ τίμιος σκοπὸς σὲ ἀνεξέλεγκτη 
ὀχλοκρατία. Καὶ τὸ πέτυχε. Τότε κινήθη καὶ τὸ ταχτικὸν καὶ ἱππικὸν μὲ τὸν 
Καλλέργη καὶ Σκαρβέλη, ἀκούγοντας τοὺς ντουφεκισμούς μας, καὶ πῆγαν εἰς τὸ 
παλάτι. Εὐτύς... πῆγα κι ἐγώ. Βγαίνοντας ἔξω μ᾿ ἀκολούθησαν ὅλοι οἱ πολίτες... 
Πάλευαν νὰ μποῦνε ἀπὸ τὰ παλεθύρια εἰς τὸ παλάτι. Τότε τοὺς μίλησα νἄχουν τὴν 
μεγαλύτερη ἀρετὴ καὶ πατριωτισμόν:  “ Ἐμεῖς θέλομεν νὰ μᾶς δώσῃ ὁ βασιλέας 
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μας ἐκεῖνο ὁποὺ ἀποχτήσαμεν μὲ τὸ αἷμα μας καὶ θυσίες μας... καὶ νὰ μᾶς 
κυβερνάγῃ συνταματικῶς. Δι᾿ αὐτό, ἀδελφοί, σηκωθήκαμεν καὶ κιντυνέψαμεν, 
κι ὄχι νὰ κάμωμεν ἀταξίες”. Σᾶς λέγω, ἀδελφοί..., ὅτι ὁ εὐλογημένος λαὸς τῆς 
πρωτεύουσας δὲν βγῆκαν ἔξω ἀπὸ τὸν γενναῖο πατριωτισμόν τους κι ἀπὸ τὴν 
ἀπερίγραπτη ἀρετή τους οὔτε μίαν τρίχα.

Ὅταν, τρεῖς μέρες μετά, παρουσιάστηκε στὸν βασιλιά, τοῦ μίλησε μὲ θαυ-
μαστὸ θάρρος καὶ εἰλικρίνεια.  Ἀφοῦ τοῦ ἀπαρίθμησε τὶς μέχρι τότε ἀδικίες εἰς 
βάρος τῶν ἀγωνιστῶν καὶ τοῦ λαοῦ, κατέληξε:  Αὐτὲς κι ἄλλες πολλὲς ἀδικίγιες 
ἐγένονταν καὶ γένονται. Καὶ ἡ ἀγανάκτηση ἦταν εἰς τὴν Μεγαλειότη σου.  Τότε 
καμπόσοι ἄνθρωποι μιλήσαμεν κι ἔγινε αὐτό, νὰ δώσῃς ἐκεῖνο ὁποῦχες ὑποσκεθῆ 
ὅταν κόπιασες. Δόξαζε τὸν Θεὸν ὁποὺ ἔγινε μὲ τὴν εὐλογίαν Του, καὶ δὲν σοῦ 
πειράχτη ἕνα φύλλο ἀπὸ τὸ περιβόλι σου. Φύλαξες τὰ βασιλικά σου δικαιώματα 
καὶ τὸ ἔθνος ἀπόχτησε τὰ δικά του.

Ὁ πολεμιστὴς Μακρυγιάννης εἶχε γίνει καὶ πολιτικὸς ἀναμορφωτής.  
Ὅμως οἱ ἀγῶνες δὲν εἶχαν τελειώσει. Ὁ Μακρυγιάννης κυνηγήθηκε, ὑπέ-
φερε στὰ κρατητήρια, καταδικάστηκε σὲ θάνατο, ἡ ποινὴ μετριάστηκε 
σὲ ἰσόβια, τέλος τοῦ χαρίστηκε. Ἀγωνίστηκε ὅμως πάντα ἀνυποχώρητος, 
τίμιος, καὶ μὲ ἀπόλυτη βεβαιότητα γιὰ τὶς θέσεις του. Αὐτὴ ἡ βεβαιότητα 
- θεμελιωμένη στὴν εὐψυχία καὶ σὲ ἀπαρασάλευτες ἠθικὲς ἀρχές - τοῦ 
ἐπέτρεπε νὰ διεξάγει τὸν κάθε μορφῆς ἀγώνα του μὲ τὸ τραγούδι.

Εἶναι ἐκδήλωση πραγματικῆς ἀνδρείας νὰ πολεμᾶς καὶ μαζὶ νὰ τραγουδᾶς.  
Κι ὁ Μακρυγιάννης τά ᾿φτιανε μάλιστα ὁ ἴδιος τὰ τραγούδια του. Μιὰ φορά, 
στὰ 1843, ὁ Κωλέττης, πρεσβευτὴς στὸ Παρίσι, τοῦ ἔστειλε μὲ συστατικὸ 
γράμμα ἕναν γάλλο περιηγητή. Μοῦ γύρεψε, γράφει ὁ Μακρυγιάννης, νὰ 
τοῦ φτιάσω μιὰν ἔκθεση τοῦ ἀγῶνος μου...  Ἤθελε κι ἑλληνικὰ τραγούδια. Τοῦ 
ἔφκιασα πέντ᾿ ἕξη.

Ἕνα ἀπὸ τὰ τραγούδια του εἶναι κι ἐκεῖνο ποὺ τραγούδησε στὸ τελευταῖο 
τραπέζι μὲ τὸν Γκούρα, πάνω στὴν πολιορκημένη Ἀκρόπολη. Τότε ἔκατζε ὁ 
Γκούρας καὶ οἱ ἄλλοι καὶ φάγαμεν ψωμί. Τραγουδήσαμεν καὶ ἐγλεντήσαμεν.  Μὲ 
περικάλεσε ὁ Γκούρας κι ὁ Παπακώστας νὰ τραγουδήσω... Τραγουδοῦσα καλά.  
Τότε λέγω ἕνα τραγούδι:

Ὁ Ἥλιος ἐβασίλεψε ( Ἕλληνά μου, βασίλεψε) καὶ τὸ Φεγγάρι ἐχάθη  
κι ὁ καθαρὸς Αὐγερινὸς ποὺ πάει κατὰ τὴν Πούλια· 

τὰ τέσσερα κουβέντιαζαν καὶ κρυφοκουβεντιάζουν.    
Γυρίζει ὁ Ἥλιος καὶ τοὺς λέει, γυρίζει καὶ τοὺς κρένει·    
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“ Ἐψὲς ὁποὺ βασίλεψα πίσου ἀπὸ μιὰ ραχούλα,     
ἄκ᾿ σα γυναίκεια κλάματα κι ἀντρῶν τὰ μοιρολόγια    
γι᾿ αὐτὰ ᾿ρωϊκὰ κορμιὰ στὸν κάμπο ξαπλωμένα,    
καὶ μέσ᾿ στὸ αἷμα τὸ πολὺ εἶν᾿ ὅλα βουτημένα.     
Γιὰ τὴν πατρίδα πήγανε στὸν Ἅδη, τὰ καημένα”.

Ὁ μαῦρος Γκούρας ἀναστέναξε καὶ μοῦ λέγει· - Ἀδελφὲ Μακρυγιάννη, σὲ 
καλὸ νὰ τὸ κάμῃ ὁ Θεός·  ἄλλη φορὰ δὲν τραγούδησες τόσο παραπονεμένα.

Ὁ  Μακρυγιάννης δὲν μποροῦσε νὰ τραγουδήσει διαφορετικά. Καὶ τὸ 
ὕφος καὶ τὸ περιεχόμενο ἔπρεπε νὰ εἶναι γνήσια δημοτικά. Σὲ μιὰν ἱστορικὴ 
ὥρα, ὅταν ὁ Τοῦρκος περισφίγγει τὴν Ἀκρόπολη καὶ γύρω εἶναι ξαπλωμένα 
τὰ κορμιὰ τῶν πολεμιστῶν, τὸ τραγούδι τοῦ Μακρυγιάννη ἔπρεπε νὰ ἔχει τὸν 
ἐλεγειακὸ δημοτικὸ τόνο·  ἔπρεπε νὰ εἶναι ἡ μνήμη τῶν ἡρωϊκῶν κορμιῶν, ποὺ 
κείτονταν στὸν κάμπο ξαπλωμένα.

Τὴ γνήσια αὐτὴ δημοτικὴ διάθεση ἀποπνέουν καὶ τὰ ἄλλα δυὸ ἀπὸ τὰ 
τρία τραγούδια του ποὺ σώθηκαν. Τὸ ἕνα ἀναφέρεται στὴ μάχη τῆς Ἀράχωβας 
καὶ τὸ ἄλλο στὸν θάνατο τοῦ Καραϊσκάκη. Τὸ παρακάτω εἶναι ἕνα ἀπόσπασμα 
ἀπὸ τὸ πρῶτο:

Ἐκίνησε ὁ Μουστάμπεης στὴ Ράχωβα νὰ πάγῃ. 
Στὴ Δαύλεια ρίχνει τὸ ὀρδί, στένει καὶ τὰ τσαντήρια.    
Τὸν μπαϊραχτάρη του ἔκραξε, κρυφὰ τὸν κουβεντιάζει·   
“Σηκῶστε τὰ μπαϊράκια μας στὴ Ράχωβα νὰ πᾶμε,    
Ρωμαίγους νὰ σκλαβώσουμε, κεφάλια γιὰ νὰ πάρω”.    
Ἕλλ᾿νες τὸν τόπο πιάσανε, μουασερὲ τὸν κάνουν.   
Ἑπτὰ ἡμέρες πόλεμο στὴ Λάκκα καὶ στὰ χιόνια.   
Μουστάμπεγης σκοτώθηκε, τοῦ πῆραν τὸ κεφάλι· 
ἄλλους τοῦς πιάσαν ζωντανοὺς καὶ ἄλλους τοὺς σκοτώσαν.

Ὁ  Μακρυγιάννης μὲ τὸν λόγο καὶ τὶς πράξεις του, μὲ τὴν ἀνδρεία καὶ 
τὸ τραγούδι του, ἐμφανίζεται ὁ πιὸ ἀντιπροσωπευτικὸς τύπος τοῦ ἕλληνα 
πολεμιστῆ τοῦ Εἰκοσιένα, τοῦ ἀνυποχώρητου ὑπερασπιστῆ τῆς δικαιοσύνης 
καὶ μαζὶ τοῦ κριτῆ ὅλων, μὲ μάτι ἀπόλυτα καθαρὸ καὶ δίκαιο, ἔτσι ποὺ νὰ 
ἀποτελεῖ μιὰν ἀπὸ τὶς εὐγενέστερες ψυχὲς τοῦ νεώτερου Ἑλληνισμοῦ.

Γενναῖος καὶ ἔμπειρος στὴ μάχη, ριψοκίνδυνος καὶ προνοητικὸς μαζί, 
παρήφανος καὶ λακωνικὸς στὶς ἀπαντήσεις του στὶς δύσκολες ὧρες, φιλό- 
πατρις χωρὶς ὑπολογισμό, σεμνὸς καὶ πειθαρχικὸς «διὰ πατρίδα καὶ θρη-
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σκείαν», ὁ Μακρυγιάννης δικαιολογεῖ ἀπόλυτα τὸ γρήγορο ἀνέβασμά του 
στὶς συνειδήσεις τῶν συγχρόνων του καὶ τὴν καταξίωση τῆς μεγάλης ἐθνικῆς 
μορφῆς του στὶς καρδιὲς τῶν κατοπινῶν Ἑλλήνων.

Ἀξίζει, τέλος, νὰ σημειωθεῖ, ὅτι ἡ προσωπικότητά του καὶ ὁ λόγος του ἔχουν  
τέτοια πνευματικὴ ἐμβέλεια, ὥστε ἐπηρεάζουν ἀκόμη καὶ τὸν Νομπελίστα 
ποιητή μας Γιῶργο Σεφέρη, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιεῖ  δυὸ φράσεις-ἀξιώματα ἀπὸ 
τὰ Ἀπομνημονεύματά του,  στὸ ποίημά του Σαλαμίνα τῆς Κύπρος:

- Ἡ γῆς δὲν ἔχει κρικέλια γιὰ νὰ τὴν πάρουν στὸν ὦμο καὶ νὰ φύγουν.

- Κι οὔτε μποροῦν νὰ γλυκάνουν τὸ πέλαγο μὲ νερὸ μισὸ δράμι.



Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΗΘΟΣ  
 ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

a  
Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗ,

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Όσο κι αν προσπαθούμε να κατανοήσουμε μια ιστορική περίοδο εκ των 
υστέρων, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την πραγματική της υπόσταση 

αν δεν εντρυφήσουμε στο ήθος της εποχής και των ανθρώπων της. Γιατί το 
ήθος αποτελεί στην ουσία τον καμβά επί του οποίου μπορούν να ιστορηθούν 
ιστορικές συγκυρίες και προσωπικότητες, και επειδή το ήθος προσδιορίζει 
πάντοτε τους πρωταγωνιστές των γεγονότων, οι οποίοι με τη δράση τους σε 
μέγιστο βαθμό καθορίζουν τα εκάστοτε ιστορικά γεγονότα.

Αν τη βασική αυτή αρχή την προβάλλουμε στα σχετικά με την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821, θα δούμε ότι ήταν το ελληνορθόδοξο ήθος των πρω-
ταγωνιστών της που σε μεγάλο βαθμό καθόρισε τόσο την έναρξη, όσο και την 
εξέλιξή της. Ήθος που είχε διαμορφωθεί μέσα στα πλαίσια της παράδοσης του 
ελληνικού λαού, φορείς και εκφραστές της οποίας ήταν οι αγωνιστές και οι 
ήρωες του 1821, που είχε σφυρηλατηθεί μέσα στις παραδοσιακές κοινότητες 
και στο ορθόδοξο ενοριακό σύστημα, που είχε φωτιστεί στα εκπαιδευτήρια 
της εποχής – για όσους είχαν μετοχή στην παιδεία – στα οποία τόσο οι δάσκα-
λοι όσο και τα διδασκόμενα στην παράδοση αυτή κατά κανόνα στοιχούσαν, 
και το οποίο επιπλέον λειτούργησε και ως φίλτρο για όσα νεωτερικά κελεύ-
σματα έρχονταν κατά καιρούς από τη Δύση, και τα οποία συνήθως προσλαμ-
βάνονταν με τους όρους που ο Μέγας Βασίλειος αιώνες πριν, είχε θεσπίσει 
σχετικά με την ουσιαστική χρήση της θύραθεν σοφίας από τους χριστιανούς.

Τόσο οι μορφωμένοι όσο και οι απαίδευτοι, τόσο οι πολεμιστές όσο και οι 
πολιτικοί και λόγιοι που ενεπλάκησαν στην Επανάσταση, σε διαφορετικό ίσως 
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βαθμό, μέτοχοι και εκφραστές αυτού του ελληνορθόδοξου ήθους ήταν. Αυτό 
τους στήριξε στην απόφασή τους, αυτό υπήρξε η μόνη βοήθειά τους καθώς 
ουσιαστικά μόνοι αγωνίστηκαν, και αυτό ήταν η βάση για τη διαμόρφωση του 
φρονήματός τους. Άλλωστε ας μην ξεχνούμε ότι το ήθος αυτό είχε διαμορφω-
θεί μαζί με το εθνικό φρόνημα, αποτελώντας τον βασικό πυρήνα της έννοιας 
της ταυτότητας των υποδούλων Ελλήνων, αιώνες πριν την Επανάσταση1. Γιατί 
είναι πλέον βέβαιο ότι η έννοια της εθνότητας κατά αιώνες προϋπήρξε της 
προσπάθειας δόμησης κράτους, και δεν ήταν αποτέλεσμά της, όπως μικρή με-
ρίδα αποδομητών ιστορικών υποστηρίζει.

Καθώς τα ίδια τα κείμενα των λογίων, αλλά και τα δημοτικά τραγούδια 
και οι υπόλοιπες δημιουργίες της προφορικής, και μεταγενεστέρως και γρα-
πτής, λαϊκής λογοτεχνίας δείχνουν, πάνω στη διαμορφωμένη ήδη αίσθηση της 
εθνότητας και της ιδιαίτερης θρησκευτικής, πολιτισμικής και εν τέλει εθνικής 
ταυτότητας, οι ρίζες της οποίας ανιχνεύονται αμέσως μετά την άλωση της 
Πόλης από τους Φράγκους το 1204, στηρίχθηκε η αυτοσυνειδησία του Γένους, 
επί της οποίας βασίστηκαν και εδράστηκαν τα κάθε είδους επαναστατικά κι-
νήματα του Νέου Ελληνισμού. Και η εθνική αυτή συνειδητότητα είχε ως ακρο-
γωνιαίο λίθο το ελληνορθόδοξο ήθος, το παγιωμένο στη συνείδηση και στην 
πρακτική των Ελλήνων, σπερματικά μεν κατά την υστεροβυζαντινή, κυρίως δε 
και συστηματικά κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο.

Η ορθόδοξη πίστη και τα ελληνορθόδοξα έθιμα και θέσμια της καθημερι-
νότητας, η συνείδηση της κοινής καταγωγής και της συνέχειας της παράδοσης 
από την αρχαιότητα δια του Βυζαντίου, με κύριο όχημα και φορέα τη συνέχεια 
της γλώσσας και της λόγιας παράδοσης, και εν τέλει η συναίσθηση της τρί-
σημης ενότητας του Ελληνισμού, της ενιαίας δηλαδή θέασης του αρχαίου, του 
μεσαιωνικού και του νεωτέρου Ελληνισμού στα πλαίσια μιας και της αυτής 
ιστορικής εξέλιξης, υπήρξαν οι πυλώνες διαμόρφωσης του ήθους αυτού2. Δεν 
δημιουργήθηκαν αυτά μετά την Επανάσταση, αντιθέτως προϋπήρξαν και την 
στήριξαν. Δεν αποτελούν όλα αυτά προσπάθειες ιδεολογικής στήριξης του 
κράτους που δημιουργήθηκε μετά το 1830, αλλά αναγνώριση από αυτό – σε 
όποιον βαθμό τούτο έγινε – της ουσιαστικής και καίριας λειτουργικότητάς 
τους για το ξέσπασμα της ίδιας της Επανάστασης. Η οποία βέβαια δεν ήταν 

1 Για τα κοινά στοιχεία στη νοοτροπία και την πνευματική υπόσταση και συγκρότηση των 
βαλκανικών λαών βλ. την διαφωτιστική μελέτη Paschalis Kitromilides, «‘Balkan mentality’: 
history, legend, imagination», Nations and Nationalism 2: 2 (1996), σ. 163-191.
2 Βλ. Κώστας Ρωμαίος, «1821. Οι άνθρωποι και τα γεγονότα από τη σκοπιά της Λαογραφίας», 
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 56 (1981), σ. 90-108.
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μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται οργανικά σε μια σειρά ανάλογων κι-
νημάτων, που στον Έξω Ελληνισμό συνεχίστηκαν και μετά το 1821, μέσα από 
τα οποία οι υπόδουλοι Έλληνες διεκδικούσαν την ελευθερία τους σε βάθος 
αιώνων, σταθερά και αποφασιστικά, μέχρι που πέτυχαν τον σκοπό τους.

Συνεπώς ήταν το ελληνορθόδοξο ήθος που αποτέλεσε τη βάση των επα-
ναστατικών κινημάτων των υποδούλων, και βέβαια και της Ελληνικής Επανά-
στασης του 1821. Ήταν ενιαία η ταυτότητα και κοινό το φρόνημα όλων των 
αγωνιστών, είτε αυτοί θυσιάστηκαν κατά το κίνημα του Διονυσίου του φιλο-
σόφου, είτε κατά τα Ορλωφικά, είτε και πολύ αργότερα, κατά τον Μακεδο-
νικό Αγώνα. Το αγωνιστικό φρόνημα των Ελλήνων είναι ενιαίο και αρραγές, 
τουλάχιστον ως και τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, παρά το γεγονός 
ότι και τον Κυπριακό Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα του 1955-1959 δεν θα 
μπορούσε κανείς να τον εξαιρέσει από τα ίδια πλαίσια. Όπως ενιαία είναι η 
ιστορία μας, έτσι ενιαία είναι και η αγωνιστική μας παράδοση, και στη ρίζα 
όλων αυτών των προσπαθειών βρίσκεται το ελληνορθόδοξο ήθος των αγω-
νιστών κάθε κινήματος. Ήθος που τους ενέπνευσε, τους στήριξε, ήθος που οι 
ίδιοι ενίοτε διατράνωσαν και διακήρυξαν με τη θυσία τους. 

Οι Έλληνες του 1821 ζούσαν σε ένα πολιτισμικό σύστημα που σήμερα το 
χαρακτηρίζουμε «παραδοσιακό». Αυτό σημαίνει ότι βίωναν και ενεργούσαν 
αυτό που εκ τω υστέρων προσδιορίζουμε ως «ελληνικό παραδοσιακό πολιτι-
σμό», στα σχήματα που μας είναι γνωστά από τη μεταβυζαντινή περίοδο: ορ-
γανωμένο στα όρια των παραδοσιακών κοινοτήτων, με ζωντανές τις πολιτισμι-
κές μνήμες από το βυζαντινό παρελθόν, ενίοτε δε και από τη μακρινή προχρι-
στιανική περίοδο, με έντονο αγροτοκτηνοτροφικό χαρακτήρα, και με εκδηλώ-
σεις που σχετίζονταν στενά με τους άξονες του χώρου και του χρόνου, στους 
οποίους και εγγράφονταν. Έχοντας πολλές διαφοροποιήσεις και ιδιαιτερότη-
τες, ανάλογα με τον τόπο όπου κάθε κοινότητα είχε οργανωθεί, και σύμφωνα 
με τις επιπτώσεις της απομόνωσης των παραδοσιακών κοινοτήτων, την οποία 
επέβαλαν οι γεωγραφικοί όροι και οι περιορισμένες δυνατότητες επικοινωνίας, 
οι εκδηλώσεις του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού της εποχής ακολου-
θούσαν ένα γενικό πολιτισμικό πρότυπο, σχετιζόμενο με τους παράγοντες των 
επιμέρους εθνικών διαφοροποιήσεων των τοπικών πολιτισμικών συστημάτων. 

Ποια όμως ήταν η εσώτερη ουσία της έννοιας της «παράδοσης» όπως οι 
ίδιοι την αντιλαμβάνονταν; Μάρτυρες γι’ αυτό μπορούν να είναι τα γραπτά 
τους κείμενα, αλλά και τα υλικά κατάλοιπα της εποχής, όσα διασώζονται σε 
μουσειακές και ιδιωτικές συλλογές, και βέβαια τα δημιουργήματα του έντεχνου 
λαϊκού λόγου κατά την επαναστατική περίοδο, στα βαθμό και με τις προϋποθέ-
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σεις που μας σώζονται, και οι οποίες έχουν αρκετά συζητηθεί στη σχετική βι-
βλιογραφία, κυρίως υπό την έννοια του αν απεικονίζουν ή όχι γνησίως την τότε 
πραγματικότητα. Με βάση αυτές τις παραδοχές μπορούμε να διερευνήσουμε 
πώς αντιλαμβάνονταν οι Έλληνες του 1821 την παράδοση, το περιεχόμενο και 
τη λειτουργικότητά της, ώστε να καταλήξουμε σε κάποιες διαπιστώσεις.

Ας δούμε στη συνέχεια ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα, που μπορεί 
να διαφωτίσουν τα πράγματα. Σε πολλά κείμενα απομνημονευμάτων αγωνι-
στών παραδίδονται πληροφορίες για προλήψεις και ποικίλους οιωνισμούς, 
αλλά και για όνειρα που είχαν μαντική σημασία, και συχνά ερμηνεύονταν από 
συγκεκριμένους ανθρώπους, τους οποίους θεωρούσαν εμβριθείς και γνώστες 
των αντίστοιχων συμβολισμών3. Πολλά από αυτά τα όνειρα σχετίζονται με 
πτυχές της επαναστατικής δράσης του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, αλλά και 
του Λάμπρου Τζαβέλα και του Ιωάννη Μακρυγιάννη. Ανάλογοι οιωνοί εξάγο-
νταν και από «απαντήματα»: είναι γνωστή η περίπτωση των τριών λαγών που 
πιάστηκαν από τους Έλληνες πριν τη μάχη στο Βαλτέτσι, και οι οποίοι θεωρή-
θηκαν αίσιος οιωνός, ενώ την ίδια δύναμη απέδιδε στο συγκεκριμένο οιωνό 
και ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Αντιθέτως η εμφάνιση μαύρου λαγού, κατά τον 
Αλέξανδρο Κριεζή, ή το λάλημα του κούκου, κατά τον Νικόλαο Κασομούλη, 
θεωρούνταν δυσοίωνο σημείο πολεμικής συντριβής και θανάτου4.

Αν συνδυάσουμε τις ενδεικτικές αυτές πληροφορίες με το ηρωικό πρότυ-
πο των πολεμιστών, όπως αυτό προβάλλεται στα κλέφτικα αλλά και στα επα-
ναστατικά ελληνικά δημοτικά τραγούδια, και το οποίο απηχεί βεβαίως πρότυ-
πα διαμορφωμένα ήδη στη βυζαντινή ακριτική ποίηση, μπορούμε να καταλά-
βουμε ότι η έννοια της παράδοσης για τους αγωνιστές της Ελληνικής Επανά-
σταση περιλάμβανε την ορθόδοξη εθιμική ζωή, συνδυασμένη με βυζαντινές 
και μεταβυζαντινές αφηγηματικές και εθιμικές συνισταμένες, την αίσθηση της 
ιστορικής συνέχεια – που δεν υπήρξε δημιούργημα λογίων αλλά μέρος ουσιώ-

3 Βλ. σχετικά Ν. Γ. Πολίτης, Λαογραφικά Σύμμεικτα 1, Αθήναι 1920, σ. 77-79. Γ. Α. Μέγας, 
«Βιβλίον Ωμοπλατοσκοπίας εκ κώδικος της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών», Λαογραφία 9 
(1926-1928), σ. 3-51. Δ. Σ. Λουκάτος, «Αμνομαντεία», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαι-
δεία 2, Αθήναι 1963, στ. 375-376. Γ. Α. Μέγας, «Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας», Επετηρίς 
Λαογραφικού Αρχείου 3 (1941-1942), σ. 117-140. Γ. Α. Μέγας, Εισαγωγή εις την Λαογραφίαν, 
Αθήνα 1967, σ. 157-161. Άνθ. Α. Παπαδόπουλος, «Νεοελληνική μαντεία», Ημερολόγιον Με-
γάλης Ελλάδος (1923), σ. 142-159. Κ. Δ. Στεριόπουλος, «Ηπειρωτικαί μαντείαι», Ηπειρωτικά 
Χρονικά 7 (1932), σ. 173-212. 
4  Πρβλ. σχετικά Στ. Δ. Ήμελλος, «Το λαϊκό στοιχείο στο έργο του απομνημονευματογράφου 
Φωτάκου», ό.π., σ. 195-207. Κώστας Ρωμαίος, «Βαλτέτσι 1821: δοξασίες και ψυχολογία των 
πολεμιστών», Πελοποννησιακά 16 (1985), σ. 403-417.
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δες του λαϊκού φρονήματος, και την «παράδοση ανταρσίας» που οι συνθήκες 
της υποταγής στον Οθωμανό δυνάστη διαμόρφωσε και εξέθρεψε5.

Παραλλήλως δε, η Επανάσταση και τα κοσμογονικά για τον Ελληνισμό 
γεγονότα της διαμόρφωσαν και μια άλλη εκδοχή της παράδοσης αυτής, προ-
σαρμοσμένης στις ιστορικές συγκυρίες, που ενέπνευσε τόσο την καθημερι-
νότητα, όσο και πολλές καλλιτεχνικές εκφράσεις του ελληνικού λαού, και 
η οποία ανασύρεται και χρησιμοποιείται παραδειγματικά σε διάφορες περι-
όδους κρίσεων και μεταβάσεων, ως υπόδειγμα ηρωισμού, πατριωτισμού και 
αυταπάρνησης. Σε ποιο βαθμό αυτά ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγμα-
τικότητα ή είναι αναπαραστάσεις με έντονη τη διάθεση της μυθοποίησης του 
παρελθόντος, αποτελεί ερώτημα που δεν έχει ακόμη συστηματικά διερευνη-
θεί. Οπωσδήποτε όμως στη συλλογική προφορική μνήμη του ελληνικού λαού 
η επανάσταση του 1821 είναι παρούσα συνεχώς, καθώς σε αξιοσημείωτο βαθ-
μό γονιμοποιεί τις εκφράσεις της λαϊκής συλλογικής καλλιτεχνικής διάθεσης 
και τις εν γένει κοινωνικές και πολιτικές αντιλήψεις των Ελλήνων.

Αν υπό τις προϋποθέσεις αυτές διερευνήσουμε πώς αντιλαμβάνονταν 
την ελληνική παράδοση οι αγωνιστές του 1821, μπορούμε να διαπιστώσουμε 
πόσο η Επανάσταση είναι βαθιά ριζωμένη στην έννοια και την πρακτική της 
παράδοσης, αλλά και πόσο αυτή επέδρασε καθοριστικά στη διαμόρφωση του 
Νέου Ελληνισμού, στα πλαίσια ενός φαινομένου που, απαλλαγμένο από κάθε 
είδους ιδεοληψίες του παρελθόντος, μπορεί να περιγραφεί και να προσδιορι-
στεί με σύγχρονους επιστημονικούς όρους, ως η ελληνική ιστορική συνέχεια 
της παράδοσής μας.

Αν διαβάσουμε τα απομνημονεύματα των αγωνιστών του 1821 κι αν με-
λετήσουμε τα υλικά κατάλοιπα της δράσης τους, τις φορεσιές, τα φυλακτά, τα 
όπλα και τα εξαρτήματά τους6, ακόμη κι αν μελετήσουμε τη σωζόμενη αλλη-
λογραφία και τα έγγραφά τους, θα δούμε ότι το στοιχείο της πίστης πρωταγω-
νιστούσε πάντοτε στις σκέψεις και της εκδηλώσεις τους. Πίστη στον Θεό και 

5 Μ. G. Varvounis, «God and Greek Folk Heroes: acritic and clephtic folk songs in Greek tra-
dition as a case of prosopographical research in Byzantine and Modern Greek heroic oral po-
etry», Γρηγόριος ο Παλαμάς 758 (1995), σ. 391-406. B. Hendrickx, «Die Ballade Van Die Slanke 
kleftopoula: ‘n Akritiese of Kleftiese Tragoudi?», Acta Patristica et Byzantina 9. 1 (2016), σ. 91.
6 Βλ. ενδεικτικά Κατ. Κορρέ-Ζωγράφου, «Τα τάσια του Μακρυγιάννη», Αρχαιολογία και 
Τέχνες 26 (1988), σ. 64-74. Η ίδια, «Οι παλάσκες του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου», Δελτίον 
της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 27 (1984), σ. 197-255. Η ίδια, «Τα 
τάσια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας 
της Ελλάδος 32 (1989), σ. 229-283.
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τους αγίους, η οποία εκδηλωνόταν με την πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή 
τους στην ορθόδοξη εκκλησιαστική και λατρευτική ζωή, και η οποία μετουσιώ-
θηκε σε πίστη για τη θεϊκή βοήθεια που είχε το επαναστατικό τους εγχείρημα.

Το γεγονός ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ξεσήκωνε και εμψύχωνε τους 
Έλληνες της εποχής του λέγοντας ότι ο Θεός είχε εγγυηθεί την απελευθέρωση 
της πατρίδας του, δεν απηχεί μόνο τη δική του βαθιά πίστη, αλλά εξεικονίζει 
το ανάλογο φρόνημα και του λαού, που πειθόταν από το επιχείρημα αυτό. Και 
το ότι οι Σάμιοι απέδωσαν την απόκρουση του οθωμανικού στόλου από το 
νησί τους και τη διάσωσή τους, τον Αύγουστο του 1824, σε θαυματουργική 
παρέμβαση του Σωτήρος Χριστού, με το εμβληματικό «Χριστός Σάμον έσωσε 
τῇ 6ῃ Αυγούστου 1821»7 ασφαλώς απεικονίζει την ουσιαστική και στερεή πί-
στη τους στη θεία βοήθεια που επισκίαζε και ευλογούσε τον αγώνα τους.

Οι αγωνιστές του 1821 ήταν απλοί και καθημερινοί άνθρωποι του μόχθου, 
που είχαν ανατραφεί με τα νάματα της Ορθοδοξίας, και είχαν αναπτύξει το 
κοινωνικό τους κριτήριο και αισθητήριο μέσα στις ενορίες τους. Σε όλη τη 
διάρκεια της Επανάστασης ο ελληνικός λαός συνέχισε να τελεί τις κάθε εί-
δους λαϊκές θρησκευτικές τελετουργίες, ιδίως όσες σχετίζονταν με τις εορτές 
του ετήσιου εορτολογικού κύκλου. Οι εορτές ενοριών και μονών, αλλά και οι 
μεγάλες εορτές των αγίων ή των κύκλων του Δωδεκαημέρου και του Πάσχα, 
συνέχισαν να τιμώνται στα επαναστατικά χρόνια, μαζί με τα πανηγύρια, που 
συνδύαζαν το θρησκευτικό γεγονός με την ψυχαγωγία και την ανάπλαση των 
κοινωνικών, συγγενικών και οικογενειακών δομών. Από τα απομνημονεύματα 
των αγωνιστών πληροφορούμαστε για πολλές τέτοιες πανηγύρεις, με ιδιαίτε-
ρη έμφαση στις γιορτές πολεμιστών-αγίων, όπως οι άγιοι Γεώργιος, Δημήτριος 
και οι Αρχάγγελοι στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα.

Τα πανηγύρια συνέχισαν και μετά την κήρυξη της Επανάστασης να είναι 

7 Μ. Γ. Βαρβούνης, «Ορθόδοξη Εκκλησία και πίστη στη Σαμιακή Επανάσταση του 1821», 
στο Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών, Ημερολόγιον του Σωτηρίου Έτους 2021. 
Αφιέρωμα: «Εκκλησία Σάμου – Ικαρίας και 1821», Σάμος 2021, σ. 25-43. Ο ίδιος, «Η θέση 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας και λατρείας στο πολίτευμα και την παραδοσιακή καθημερινότητα 
της επαναστατημένης Σάμου (1821 – 1834)», στον τόμο Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 
Ελλάδος / Ειδική Συνοδική Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος, Πρακτικά Ζ΄ Διεθνούς Επι-
στημονικού Συνεδρίου για την επανάσταση του 1821 «Οι φιλελεύθεροι θεσμοί του Αγώνος της 
Ελληνικής Επαναστάσεως», Αθήνα 2019, σ. 219-234. Ο ίδιος, «Η επαναστατημένη Σάμος του 
1821 στο ποιητικό έργο του Γεωργίου Κλεάνθη (1801 – 1839)», στον τόμο Ιερά Σύνοδος της 
Εκκλησίας της Ελλάδος / Ειδική Συνοδική Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος, Πρακτικά Ι΄ 
Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για την επανάσταση του 1821 «Η επίδραση του 1821 στη 
λογοτεχνία και την τέχνη», Αθήνα 2021, σ. 77-101.
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αφορμές κοινωνικής συνύπαρξης και επαφής, αλλά και διασκέδασης. Άλλω-
στε και τα γλέντια των στρατοπέδων, που τόσο ζωντανά περιγράφονται από 
πολλούς απομνημονευματογράφους της εποχής, στα γλέντια των θρησκευτι-
κών πανηγυριών είχαν την απαρχή τους, με το κοινό φαγητό και τους απαραί-
τητους χορούς8. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παρόμοιες ήταν οι πολιτισμικές συ-
νιστώσες και στους υπόλοιπους υπόδουλους στην οθωμανική αυτοκρατορία 
ορθόδοξους χριστιανικούς λαούς των Βαλκανίων, δεδομένου του ρόλου που 
η θρησκεία πάντοτε παίζει στη διαμόρφωση των γενικών συνιστωσών, αλλά 
και των επιμέρους εκδηλώσεων, στις παραδοσιακές κοινωνίες. Πρόκειται για 
ένα κοινό βαλκανικό υπόβαθρο νοοτροπιών, αντιλήψεων, πίστεων και αξιών, 
από το οποίο αναδύθηκαν και τα ανάλογα επαναστατικά κινήματα, που μέσα 
στον 19ο αιώνα ξέσπασαν στην περιοχή.

Όλα αυτά επισημαίνουν μία βασική πραγματικότητα: αν δούμε την Επα-
νάσταση του 1821 ξεκομμένη από το παράγοντα της πίστης των αγωνιστών, 
παραλείπουμε έναν βασικό τομέα της μελέτης της, και δεν μπορούμε να οδη-
γηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα για τους σκοπούς, τους στόχους και τον 
εσώτερο χαρακτήρα της. Κι αυτό επειδή παραθεωρούμε έναν από τους βασι-
κούς παράγοντες που προσδιόρισαν τόσο τις αποφάσεις και τις πράξεις, όσο 
και την εν γένει επαναστατική συμπεριφορά και δράση των πρωταγωνιστών 
της, αυτόν της πίστης, της εμπιστοσύνης στο θεϊκό θέλημα και της απόφασης 
να αγωνιστούν για να μπορούν ελεύθεροι να βιώνουν και να εκδηλώνουν το 
θρησκευτικό και το εθνικό τους φρόνημα. Αυτά τα δυο στη σκέψη τους ήταν 
από την αρχή και παρέμειναν ως το τέλος ενιαία και αδιαίρετα.

Για τον λόγο αυτό σημαντικό είναι στις εκδηλώσεις του επετειακού έτους 
2021 που άγουμε ήδη να μην υπερισχύσει η προσπάθεια να επιβάλουμε εμείς 
τα δικά μας ιδεολογικά σχήματα επί των γεγονότων και των προσώπων, αλλά 
να δούμε και να ερμηνεύσουμε την Επανάσταση εντός του πλαισίου που 
πράγματι τη δημιούργησε και την εξέθρεψε, ερμηνεύοντας τα πράγματα κατά 
τη βούληση των πρωταγωνιστών της, και όχι κατά το δικό μας δοκούν.  

Και βέβαια, πρώτη και κορυφαία ανάμεσα στις συνισταμένες αυτές είναι 
η ορθόδοξη πίστη των πρωταγωνιστών του 1821, όπως την διαπιστώνουμε 
μέσα από τα κείμενα, τα κατάλοιπα και τις κάθε είδους εκφράσεις τους.

8 Βλ. Κων. Σ. Κώνστας, «Λαογραφικά του Εικοσιένα», Νέα Εστία 63 (1958), σ. 382-387. 
Ο ίδιος, «Λαογραφικά της σκλαβιάς και του ξεσηκωμού», Λαογραφία 21 (1963 – 1964), σ. 3-88. 
Στ. Δ. Ήμελλος, «Το λαϊκό στοιχείο στο έργο του απομνημονευματογράφου Φωτάκου», Πρα-
κτικά Ε΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών 4, Αθήναι 1996-1997, σ. 195-207.



Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 

ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

a
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΣ

Βρισκόμαστε στο επετειακό έτος 2021 και γιορτάζουμε τα διακόσια χρόνια 
από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Είναι ευκαιρία, 

στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρειο   Ήπειρο και στην Ομογένεια,  να φέ-
ρουμε στην ιστορική μας μνήμη έναν από τους πρωτεργάτες της Εθνεγερσίας, 
τον αρχηγό της Φιλικής Εταιρείας, τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ο οποίος πέρα-
σε στις 22 Φεβρουαρίου 1821 τον Προύθο ποταμό και μετέβη από τα ρωσικά 
εδάφη στην υπό τουρκικό έλεγχο Μολδοβλαχία (Παραδουνάβιες Ηγεμονίες).

Το σχέδιο της Φιλικής Εταιρείας ήταν να γίνει κυκλωτική κίνηση με τελικό 
στόχο την Κωνσταντινούπολη.  Ο Πρίγκηψ Αλέξανδρος Υψηλάντης, υπασπι-
στής του Τσάρου και ηρωικός αξιωματικός μέχρι τότε του Ρωσικού Στρατού, 
ανέλαβε να ξεσηκώσει τους Έλληνες της Μολδαβίας και της Βλαχίας καθώς 
και τον τοπικό Ρουμανικό πληθυσμό. Η περιοχή επελέγη, διότι δεν υπήρχε 
πολυάριθμος τουρκικός στρατός. Οι ηγεμόνες που εστέλλοντο από την υψη-
λή Πύλη (Σουλτάνο) ήσαν Χριστιανοί και κατά κανόνα Φαναριώτες Έλληνες. 
Παραλλήλως, είχαν ειδοποιηθεί οι κληρικοί και οι πρόκριτοι της Πελοποννή-
σου να είναι έτοιμοι να κινηθούν στις 25 Μαρτίου, την ημέρα του Ευαγγελι-
σμού της Θεοτόκου. Μολδοβλαχία και Πελοπόννησος θα ήταν οι  αφετηρίες 
της Εθνεγερσίας και θα αποτελούσαν την αρχική τανάλια που θα περιέσφιγγε 
τους Οθωμανούς. 
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Στις 24 Φεβρουαρίου 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, γόνος πλουσίας οι-
κογενείας με καταγωγή από τον Πόντο, κήρυξε την εξέγερση των Ελλήνων 
στη Μολδοβλαχία. Ο τοπικός ρουμανικός πληθυσμός δεν έδειξε προθυμία για 
συμμετοχή στον απελευθερωτικό αυτό αγώνα. Αντίθετα μεγάλο ενθουσιασμό 
έδειξαν οι Έλληνες φοιτητές, της Μολδοβλαχίας, οι οποίοι μιμούμενοι τους 
αρχαίους Θηβαίους συγκρότησαν τον ΙΕΡΟ ΛΟΧΟ.  Ήταν όμως άπειροι πο-
λεμικής πείρας και στη μάχη που ακολούθησε στις 7 Ιουνίου στο Δραγατσάνι 
ηττήθηκαν κατά κράτος και οι πλείστοι φονεύτηκαν από το τουρκικό ιππικό. 

Από την εξέγερση εκείνη, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την κυρίως Επα-
νάσταση στην Πελοπόννησο και τους άλλους ελληνικούς τόπους, είναι χρή-
σιμο να κρατήσουμε στη μνήμη μας την περίφημη Προκήρυξη.

24.2.1821: από το Γενικόν Στρατόπεδον του Ιασίου ο Αλέξανδρος Υψηλά-
ντης αποστέλλει προς τους Έλληνες του τότε και του σήμερα μία θαυμάσια 
Προκήρυξη υπό τον τίτλο: 

«ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ»
 Οι ιδεολογικοί πυλώνες του πρώτου επαναστατικού κειμένου του 1821 

είναι τρεις: Ο σεβασμός στην Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη, η διαχρονική συ-

«ΟΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΕΣ 
ΜΑΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙ», 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΕΤΕΡ ΦΟΝ ΕΣ
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νέχεια του Ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι το 1821 και η προσήλωση 
στα δημοκρατικά ιδανικά και στην ανάγκη απομακρύνσεως των πάσης φύσε-
ως τυράννων.

Η Επανάσταση του 1821, όπως μαρτυρείται από το κείμενο του  Υψηλά-
ντη, αρχηγού της Φιλικής Εταιρείας, είναι η Επανάσταση των Ελλήνων Ορθο-
δόξων κατά των αλλοθρήσκων δυναστών. Είναι μία Επανάσταση εθνική, απε-
λευθερωτική, δημοκρατική και όχι μία εξέγερση κοινωνική, ταξική ή εμφύλια. 
Ο Υψηλάντης αναφέρεται εμμέσως στην προηγηθείσα Γαλλική Επανάσταση, 
αλλά δεν γίνεται μιμητής της. Δημιουργεί, μαζί με τους Φιλικούς, τον κλήρο 
και τον λαό, μία νέα καθαρώς ελληνορθόδοξη ιδεολογική σύνθεση.

Η Προκήρυξη της 24ης Φεβρουαρίου δηλώνει: «Εἶναι καιρὸς νὰ ἀποτι-
νάξωμεν τὸν ἀφόρητον τοῦτον Ζυγόν, νὰ ἐλευθερώσωμεν τὴν Πατρίδα, νὰ 
κρημνίσωμεν ἀπὸ τὰ νέφη τὴν ἡμισέληνον, νὰ ὑψώσωμεν τὸ σημεῖον δι’οὗ 
πάντοτε νικῶμεν! Λέγω τὸν Σταυρόν, καὶ οὕτω νὰ ἐκδικήσωμεν τὴν Πατρίδα 
καὶ τὴν Ὀρθόδοξον ἡμῶν Πίστιν ἀπὸ τὴν ἀσεβῆ τῶν ἀσεβῶν καταφρόνησιν». 
Η σημαία κατά τον Υψηλάντη πρέπει να φέρει το σημείο του χριστιανικού 
Σταυρού, με τη βοήθεια του οποίου οι Έλληνες πάντοτε νικούν. Και πράγματι η 
σημαία του είχε την εικόνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης με τη φράση 

«ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ»

επάνω σε τρεις λωρίδες: Μία κόκκινη, μία λευκή και μία μαύρη. 

Η διαχρονική πορεία του Ελληνισμού είναι παρούσα: «Ἂς συγκροτήσω-
μεν μάχην μεταξύ τοῦ Μαραθῶνος καὶ τῶν Θερμοπυλῶν… Τὸ αἷμα τῶν τυ-
ράννων εἶναι δεκτὸν εἰς τὴν σκιὰν τοῦ Ἐπαμεινώνδου Θηβαίου καὶ τοῦ Ἀθη-
ναίου Θρασυβούλου».

Η πίστη στις δημοκρατικές αξίες καταγράφεται σαφώς: «Τὸ Ἔθνος συνα-
θροιζόμενον θέλει συνάξη τοὺς Δημογέροντάς του καὶ εἰς τὴν Ὕψιστον ταύτην 
Βουλὴν θέλουσι ὑπείκει ὅλαι μας αἱ πράξεις».

Από το κείμενο της Προκηρύξεως συνάγονται ορισμένα χρήσιμα συμπε-
ράσματα για την ταυτότητα της Ελληνικής Επαναστάσεως και για την ιδεολο-
γία των Αγωνιστών:

Πρώτον. Όπως προανέφερα βλέπουμε τις συνεχείς αναφορές στην ελλη-
νική καταγωγή και στην Ορθόδοξη Πίστη.  Η Επανάσταση ήταν εθνική και 
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θρησκευτική. Ήταν εξέγερση καταπιεσμένων Ορθοδόξων Χριστιανών με ελ-
ληνική συνείδηση με στόχο την Ελευθερία τους και  την αποτίναξη του τυραν-
νικού τουρκικού ζυγού.

Δεύτερον. Η ηγετική παρουσία του Αλεξάνδρου Υψηλάντη, αλλά και του 
αδελφού του Δημητρίου στην Πελοπόννησο, καταδεικνύει ότι η Επανάσταση 
δεν είχε ταξικό χαρακτήρα. Δεν ήταν εξέγερση φτωχών εναντίον πλουσίων 
ούτε ήταν μία προσπάθεια μιας και μοναδικής κοινωνικής ομάδας. Η οικογέ-
νεια Υψηλάντη ήταν πάμπλουτη και έδωσε όλη την περιουσία της υπέρ της 
εθνικής ελευθερίας. Δίπλα στον Αλέξανδρο Υψηλάντη συμπολέμησαν άνθρω-
ποι διαφόρων επαγγελμάτων και κοινωνικών τάξεων. Το ίδιο βλέπουμε σε όλα 
τα μέρη του Ελληνισμού που ξεσηκώθηκαν. Πλούσιοι και φτωχοί, κληρικοί και 
λαϊκοί, αγρότες και γαιοκτήμονες, ναύτες και πλοιοκτήτες, όλοι μαζί για τον 
κοινό σκοπό. Την Ελευθερία των Ελλήνων!

Τρίτον: Είναι αξιοσημείωτη η παρουσία Βλαχοφώνων Ελλήνων στο πλευ-
ρό του Υψηλάντη. Ο Γιωργάκης Ολύμπιος από το Λιβάδι Ολύμπου είναι χαρα-
κτηριστική περίπτωση. Νυμφευμένος με Σερβίδα - χήρα οπλαρχηγού της Σερ-
βικής Επαναστάσεως - είχε ήδη μεγάλη στρατιωτική εμπειρία από τον αγώνα 
του δίπλα στον Καραγιώργη της Σερβίας (Καρατζόρτζεβιτς). Όταν τον κυνή-
γησαν οι Τούρκοι,  μετά την αποτυχία του Υψηλάντη,  ο Ολύμπιος κλείστηκε 
στη Μονή του Σέκου και ανατινάχθηκε για να μην συλληφθεί. Και άλλοι Βλα-
χόφωνοι (Ελληνόβλαχοι) διέπρεψαν το 1821, όπως ο Νικόλαος Κασομούλης 
που έζησε την πολιορκία και την Έξοδο του Μεσολογγίου και την διηγείται 
λεπτομερώς  στα «Ενθυμήματα Στρατιωτικά» που έγραψε. Είχε προηγηθεί το 
μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου από τη  Σαμαρίνα των Ελληνοβλάχων Μακε-
δόνων  το 1808. 

Τέταρτον. Παρά τα οράματα του Ρήγα Βελεστινλή η Επανάσταση δεν 
μπόρεσε να αποκτήσει Παμβαλκανική διάσταση. Ο Θεόδωρος Βλαδιμηρέσκου 
και οι Ρουμάνοι, που αποτελούσαν την πλειοψηφία στη Μολδοβλαχία, δεν θέ-
λησαν να λάβουν μέρος στην εξέγερση του Υψηλάντη. Από την αρχή της η 
Επανάσταση του 1821 είχε προσλάβει καθαρά ελληνικό εθνικό χαρακτήρα.

Πέμπτον. Η Προκήρυξη αναφέρεται συχνά στους Αρχαίους Έλληνες προ-
γόνους. Από την Εκκλησία, την οικογένεια και από όσα σχολεία μπορούσαν 
να λειτουργήσουν υπό τους Οθωμανούς ή στη Διασπορά, οι Έλληνες του 1821 
είχαν αποκτήσει συνείδηση της Ελληνικής Διάρκειας. Η αδιάσπαστη συνέ-
χεια του Ελληνισμού από την αρχαιότητα μέσω Βυζαντίου, μέχρι την εποχή 
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τους αποτελούσε ακράδαντη πεποίθηση και τους καλλιεργούσε αίσθημα 
υπερηφανείας και αγωνιστικότητος.

Το πρώτο επαναστατικό κείμενο θα έπρεπε να το γνωρίζουν όλα τα ση-
μερινά Ελληνόπουλα. Να μελετούν τα βιώματα  του σεβασμού που υπήρχαν 
στην ψυχοσύνθεση του Αλεξάνδρου Υψηλάντη  προς την Ορθοδοξία και τη 
διαχρονική Ελληνική Ιστορία. Να παίρνουν θάρρος από το αγωνιστικό του 
φρόνημα και το πνεύμα της αυτοθυσίας του και να ενωτίζονται τα αληθινά 
διδάγματα από τα πραγματικά ιδανικά  του 1821.  

Η έννοια της Ελευθερίας για την οποία αγωνίστηκαν οι πρόγονοί μας 
και θυσιάστηκαν απαιτεί συνεχείς αγώνες και θυσίες, για να παραμείνει στην 
ελληνίδα Γη μας. 

ΤΗΝ ΗΡΩΙΚΗ ΘΥΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ ΥΜΝΗΣΕ Ο ΠΑΤΡΙΔΟΛΑΤΡΙΣ 
ΠΟΙΗΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ «Η ΛΥΡΑ».

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΜΟΝΑΧΑ ΤΡΕΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ
 

Ωδή τετάρτη 
Εις τον Ιερόν Λόχον  

Ω γνήσια της Ελλάδος
τέκνα· ψυχαί που επέσατε
εις τον αγώνα ανδρείως,
τάγμα εκλεκτών Ηρώων, 

καύχημα νέον.
 

Σας άρπαξεν η τύχη
την νικητήριον δάφνην,

και από μυρτιάν σάς έπλεξε
και πένθιμον κυπάρισσον 

στέφανον άλλον.
 

Αλλ’ αν τις απεθάνει
διά την πατρίδα, η μύρτος

είναι φύλλον ατίμητον,
και καλά τα κλαδιά 

της κυπαρίσσου.



ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΣΤΗ ΡΟΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ
a  

 ΔΡΟΣ  ΜΑΡΙΑΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ

Στη χορεία των Μεγάλων Διδασκάλων και αναμορφωτών του Γένους, 
εντάσσεται και η Αγία Φιλοθέη, η Αθηναία. Βρισκόμαστε στον δέκατο 

έκτο αιώνα, ίσως απ’ τους βαρύτερους για την Ελλάδα και την Αθήνα ειδικό-
τερα.

Η γραφίδα των περιηγητών περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα την 
κατάσταση: « … είναι χερσωμένη, μοιάζει με σκλάβα … που την αποκαλού-
σαν άλλοτε άνθος του κόσμου. Και τα περίλαμπρα μνημεία της και τα κτήριά 
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της σωριασμένα …».1 Αυτά συνέβαιναν το 1530. Ο ίδιος περιηγητής καταγρά-
φει τους βαρύτατους φόρους που εισέπρατταν από τους Έλληνες οι Τούρκοι 
κατακτητές.2 Ανάλογες παρατηρήσεις κάνει και ο γραμματικός του Γάλλου 
περιηγητή d’ Aramon.3 Οι κάτοικοί της δεν ξεπερνούσαν τις 6.000. Ενδεχο-
μένως οι Αθηναίοι τούρκεψαν από βίαιο εξισλαμισμό και η Αθήνα δεν μπό-
ρεσε να αποφύγει το παιδομάζωμα, όπως εξάλλου, προκύπτει από το χρονικό 
του Λάμπρου.4 Το κακό, επιτείνεται από τις θεομηνίες και την πανώλη που 
ξεκληρίζουν ολόκληρες οικογένειες. Αδιάψευστα τεκμήρια αποτελούν τα χα-
ράγματα στις κολώνες των αρχαίων μνημείων που αναφέρονται στα ονόματα 
των απαγχονισθέντων από τους Τούρκους καθώς επίσης ονόματα άλλων που 
πέθαναν από λοιμούς. Παράλληλη μάστιγα, η πειρατεία. Το μορφωτικό επί-
πεδο των κατοίκων ανησυχητικό. Τα ανήσυχα πνεύματα έφυγαν για τη Δύση. 
Η γλώσσα των Αθηναίων αναμείχθηκε με τη γλώσσα των Αρβανιτών, σύμφω-
να με τις πληροφορίες του Θεοδόση Ζυγομαλά.5 Δεν υπάρχουν πληροφορίες 
για ύπαρξη σχολείων. Πιθανώς τα αρχοντόπουλα να μορφώνονταν με οικοδι-
δασκάλους ή από τον παπά, με λίγα γράμματα από το Ψαλτήρι.

Μέσα σ’ αυτές τις τραγικές συνθήκες της πρώτης Τουρκοκρατίας γεννιέ-
ται στο αρχοντικό του Άγγελου Μπενιζέλου και μετά από πολλές προσευχές 
η Παρασκευούλα ή Ρεβούλα. Ο πατέρας της ένας απ’ τους δημογέροντες των 
Αθηνών κι η μητέρα της Συρίνα από την οικογένεια των Παλαιολόγων.6

Η μικρή Ρεβούλα απόκτησε επιμελημένη μόρφωση κοντά σε ιδιωτικό δά-
σκαλο, σπάνια περίπτωση για την εποχή, αλλά κυρίως για τα κορίτσια. Κατά 
το παράδειγμα της μητέρας της αγαπούσε από μικρή τις ελεημοσύνες. Οι 
γονείς της την υπάνδρευσαν σε ηλικία 14 ετών, από το φόβο του κατακτη-
τή, παρά τις δυσκολίες και αντιδράσεις της και σύμφωνα με το συναξάρι της 
«ἔστερξε καὶ ἀκουσίως συνεζεύχθη νομίμῳ ἀνδρί, ὅστις μὲ τὸ νὰ ἔτυχε γνώμης 
σκληρᾶς καὶ σχεδὸν ἀπανθρώπου, τὴν ἔθλιβε καθημερινῶς μὲ διαφόρους κα-
κώσεις καὶ τιμωρίας».7 Σε ηλικία 17 ετών μένει χήρα, ξαναγυρίζει στο πατρικό 

1 Ζωή Γκενάκου, Η επανάσταση μιας γυναίκας. Φιλοθέη Μπενιζέλου, έκδοση Συλλόγου 
των Αθηναίων, Αθήνα 1985, σ. 11.
2 ό.π. 
3 ό.π.
4 ό.π., σ. 12, όπου υποσημείωση 1 και σ. 13.
5 ό.π., σ. 14.
6 ό.π., σ. 15.
7 Βλ. ό.π., σ. 16, υποσημείωση 2.
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και δεν προχωρεί σε δεύτερο γάμο παρά τις παρακινήσεις των γονέων της.

Η Ρεβούλα τώρα προσανατολίζεται προς τον Θεό εξ ολοκλήρου και προς 
την ανήμπορη, σκλάβα, ταλαιπωρημένη και παραστρατημένη γυναίκα, προς 
τα ορφανά, τους αιχμαλώτους, στα σκλαβοπάζαρα, που τους αισθάνεται 
ν’ απλώνουν το χέρι και να ζητούν τη βοήθειά της.

Μετά τον θάνατο των γονέων της κληρονομεί την απέραντη περιουσία 
τους. Το αρχοντικό των Μπενιζέλων που σώζεται ακόμη στην Πλάκα και πολ-
λά κτήματα στα Πατήσια, Περισσό, Καλογρέζα, Φιλοθέη, Ψυχικό και αλλού.

Η αρχοντοπούλα Ρεβούλα με τη χάρη του Θεού παίρνει την γενναία από-
φαση να δράση στην τουρκοκρατούμενη Αθήνα. Να ελαφρύνει τον ανθρώπι-
νο πόνο, να μετριάσει τη σκλαβιά, να καταπολεμήσει την αμάθεια. Δεν ενδια-
φέρεται για την προσωπική της ησυχία, αλλά για τον πόνο που υπάρχει γύρω 
της.

Με πρώτο ανθρώπινο πυρήνα τις γυναίκες που εργάζονταν στο πατρικό 
της σπίτι χτίζει κοντά στη σημερινή Μητρόπολη των Αθηνών, στον περίγυρο 
της Εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα, τον Παρθενώνα της, γύρω στο 1571, στον 
οποίο αφιερώνει την περιουσία της.8 Η σταυροπηγιακή αυτή μονή συνδέεται 
αρρήκτως με την ιστορία του τόπου επί Τουρκοκρατίας, η οποία «οὐχὶ ἅπαξ 
καταδιωκομένους ἐπροστάτευσε καὶ περιέσωσε καὶ φυγάδευσε, οὐχὶ ἅπαξ κα-
τεστράφη ὑπὸ τῶν Τούρκων καὶ πρὶν καὶ ἀφοῦ ἡ ἱδρύσασα ταύτην ἔπεσε θῦμα 
τοῦ ἱεροῦ καθήκοντος τῆς».9 Μεγαλύτερη καταστροφή θα υποστεί η Μονή 
κατά τη Μοροζίνεια λαίλαπα του 1687.10

Παρά τις άπειρες δυσκολίες η «Κυρά τ’ Αγγέλου, η Κυρά των Αθηνών, 
η Μαΐστρα», όπως την αποκαλούσαν, δεν κάμπτεται. Το Μοναστήρι χάρη 
σ’ αυτήν, πλαισιωμένο από μοναχές και τις μοναστηρίσιες, τις εξωτερικές, 
όπως τις έλεγαν, γίνεται κυψέλη εργασίας. Με εργαστήρια και αργαλειούς, 
με κεντήστρες, ράφτρες και γυναίκες που εργάζονταν για την επιβίωσή τους. 
Κι ενώ οι μοναχές είχαν κανονικά κελιά, η Αγία είχε για τον εαυτό της ένα 
ασκηταριό, που κατέβαινε με πολλά σκαλοπάτια.11

Αλλά, η Φιλοθέη δεν φροντίζει μόνο για την ικανοποίηση των υλικών 

8 Ζωή Γκενάκου, ο.π., σ. 17.
9 Δημήτρης Φερούσης, Φιλοθέη Μπενιζέλου η Αθηνιώτισσα, Αθήναι 2006, 3η έκδοση, σ. 243.
10 ό.π.
11 Ζωή Γκενάκου, ο.π., σελ. 18, όπου σχετική υποσημείωση 1.
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αναγκών των εργαζομένων. Επιθυμεί να κτυπήσει την αμάθεια. Και ιδρύει το 
πρώτο Σχολείο Θηλέων στη νεώτερη Ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης, 
στην ερειπωμένη Αθήνα. Αυτό θα είναι στο εξής η ελπίδα του Γένους, ύστερα 
από την πτώση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, που θα προστατεύσει τα κορί-
τσια από την αυθαιρεσία των Τούρκων και θα προφυλάξει το Γένος από τους 
εξισλαμισμούς.12

Θα δυναμώσει την πίστη στη θρησκεία και στον ελληνισμό. Θα φυλάξει 
ένα πλήθος πτωχές ή ευκατάστατες κόρες στη μονή, στα μετόχια της σε συγ-
γενικά σπίτια ή σε γύρω νησιά.13

Πρωτοποριακή η κίνηση της Φιλοθέης στο χώρο της παιδείας, της φιλαν-
θρωπίας, της κοινωνικής προσφοράς. Μία νέα Βασιλειάδα θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί το παιδευτικό και φιλανθρωπικό της συγκρότημα. Με Σχο-
λεία, Γηροκομείο, εργαστήρια και χειροτεχνία, Νοσοκομείο, ορφανοτροφείο, 
ξενώνα, για να φιλοξενούνται οι περαστικοί. Έργο θαυμαστό για μια εποχή 
δύσκολη στην Ελλάδα, όπως μαρτυρούν ακόμη και ξένοι και ετερόδοξοι, ακό-
μη και ο «καθολικός επίσκοπος Ζακύνθου Paulo Del Grasso, σε επιστολή που 
απηύθυνε στο Δόγη της Βενετίας».14 Φαινόμενο στην παγκόσμια ιστορία της 
παιδείας και κοινωνικής προνοίας. Κι όλα αυτά, αγνοώντας τις επικρίσεις, 
τους ψιθυρισμούς και τις ανυπέρβλητες, ενίοτε, δυσκολίες. Συγκινητικές οι 
μαρτυρίες της εποχής. Κι όταν χάρη στη φιλανθρωπία της Φιλοθέης άδειαζαν 
οι αποθήκες και τα κελλάρια της Μονής, η Φιλοθέη με πίστη αντιμετώπιζε 
τους γογγυσμούς των ολιγοψύχων. 

Κι η βοήθεια έρχεται αναπάντεχα από διάφορα μέρη, ακόμη κι απ’ τους 
Έλληνες της Βράϊλας της Ρουμανίας, που επισκέφθηκαν τη Μονή. Η Φιλοθέη 
αναζωσμένη το ράσο της τρέχει ασταμάτητα, από τον κατή στο βοεβόδα, κι 
απ’ τον φλαμπουριάρη στο σούμπαση. Αγοράζει απ’ τα σκλαβοπάζαρα παρ-
θένες, βοηθάει αιχμάλωτες να δραπετεύσουν, δίνει φιλοδωρήματα και παίρνει 
χριστιανές από τα χαρέμια. Κι όλες τις φυγαδεύει με ανθρώπους δικούς της 
στα νησιά, στην Άνδρο και στη Τζια, στα μετόχια που έκτισε γι’ αυτό το σκο-
πό. Κι από εκεί ήσυχα τις στέλλει στις πατρίδες τους.15

Τα βενετικά Αρχεία μας παρέχουν πολύτιμες ιστορικές ειδήσεις για τη 

12 Καλλιρρόης Παρέν, Ιστορία της Γυναίκας 1530 – 1896, σ. 8.
13 Δ. Φερούσης, ο.π., σ. 198.
14 Ζωή Γκενάκου, ο.π., σ. 19.
15 ό.π., σ. 29.
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φιλανθρωπική δράση της Αγίας.16 Οι προσπάθειες της σε όλους τους τομείς 
πρωτοποριακές. Ήδη από τον 16ο αιώνα η Φιλοθέη είχε λύσει το θέμα των 
φυλετικών διακρίσεων. Βοηθούσε αδιακρίτως Έλληνες και Τούρκους, πιστούς 
και απίστους. Ακόμη και Τουρκάλες κατέφευγαν στο Μοναστήρι της και κά-
ποιες από αυτές έγιναν χριστιανές και μοναχές, γεγονός που εξήπτε περισ-
σότερο την μανία των Τούρκων εναντίον της. Συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, 
υφίσταται μαρτύρια. Η ίδια γράφει: « … καθ’ ἑκάστην ὥραν μὲ ἔδιδαν μαρτύ-
ριον νὰ γίνω τούρκισσα, ἐγώ τε καὶ οἱ ἀδελφὲς ἢ να μὲ καύσουν».17 Για τον 
σκοπόν αυτόν υποχρεώνεται να δώσει στους Τούρκους «ογδοήκοντα χιλιάδες 
άσπρα», γεγονός που οδήγησε το μοναστήρι σε χρέος βαρύτατο. Πιεσμένη 
από την ανάγκη αυτή, η Φιλοθέη επιτυγχάνει τους σκοπούς της αναπτύσσο-
ντας όχι απλώς δημόσιες αλλά διεθνείς σχέσεις. Κι απευθύνεται με επιστολή 
της στο Δόγη της Βενετίας και στη Γερουσία της Βενετίας, ζητώντας βοήθεια 
για να εξοφλήσει το χρέος των εξήντα χιλιάδων άσπρων, που χρεωστούσε η 
Μονή. Η επιστολή της αυτή σώζεται στα Αρχεία της Βενετίας.18 Μετά από 
εξονυχιστική εξέταση του θέματος, η Γερουσία της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας 
αποφασίζει στις 7.8.1583 με 147 ψήφους υπέρ και 2 κατά να δοθεί επιχορήγη-
ση, 200 χρυσών τζεκινίων, κι έτσι η Μονή ανακουφίστηκε από την αγωνία του 
Τούρκου.19 

Κι ο Μέγας Λογοθέτης Ιέραξ, ο οποίος εστάλη από την Κωνσταντινού-
πολη στην Αθήνα, θαύμασε την εργασία της Φιλοθέης, της σπουδαίας και δυ-
ναμικής γυναίκας που κρυβόταν κάτω από το ράσο. Βεβαίως, για το γιγάντιο 
έργο της γνώρισε και τον φθόνο, ακόμη κι από τους συμπατριώτες της, όπως 
προκύπτει από την ακολουθία της. 20 «Οἱ ἀττικοὶ … τὰς μὲν ἀρετὰς μισοῦσιν 
τὰς δὲ κακίας φιλοῦσι … διὰ τοῦτο οὖν καὶ αὐτὴ σιωπὴ πολλὰς ὕβρεις ἀκού-
ουσα, ὡς ἤχους θαλάττης, κλύδωνι μαινομένης  …». Αυτός, δυστυχώς, είναι 
πάντοτε ο φόρος και το πικρό τίμημα των μεγάλων ιδανικών. 

Αλλά, κι οι Τούρκοι ποτέ δεν χώνεψαν τούτη την καλόγρια, που είχε με-
τατρέψει το μοναστήρι σε εστία εθνικής ακτινοβολίας. Η αυταπάρνηση και οι 
θυσίες της ήταν μία πρόκληση γι’ αυτούς. Ζητούσαν διαρκώς ευκαιρία να την 

16 Σοφία Χατζηδάκη, Αγία Φιλοθέη η οσιομάρτυς, Αθήναι 1973, σ. 15, ανάτυπον.
17 Βλ. Κ. Μέρτζιος, Η οσία Φιλοθέη, περ. «Ελληνικά», τ. ΙΓ’, Θεσσαλονίκη 1954, σ. 122 κ.ε.
18 Ζωή Γκενάκου, ο.π., σ. 25.
19 ό.π.
20 ό.π., σ. 26 – Βλ. και ό.π., σ. 61, Ακολουθία της Αγίας.
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εξοντώσουν.21 Έτσι, στις 2 Οκτωβρίου του 1588, παραμονή της γιορτής του 
Αγίου Διονυσίου του  Αρεοπαγίτου, κατά την ολονύκτια ακολουθία μπήκαν 
πέντε Τούρκοι σαν σίφουνας μέσα στην Εκκλησία, «ἥρπασαν τὴν Φιλοθέη 
καὶ ἀπὸ τὰς περισσὰς μάστιγας καὶ τὰ τραύματα τὴν ἄφησαν σχεδὸν ἡμι-
θανῆ». 

Έζησε η Αγία μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 1589, σχεδόν πέντε μήνες, ζωή 
μαρτυρική∙ και ποτέ δεν συνήλθε από τις φρικτές κακώσεις. Πέρασε, μέσα από 
το μαρτύριο και τη χριστιανική της ομολογία στη χορεία των νεομαρτύρων 
που πότισαν με το αίμα τους το δένδρο της δικής μας ελευθερίας.22 

Μετά το θάνατό της ευωδίασε ο τόπος όπου την είχαν αποθέσει και μετά 
ένα χρόνο βρέθηκε το σώμα της ακέραιο. Το μοναστήρι συνέχισε τη δράση 
του, μέχρι τις ημέρες της Επαναστάσεως με δάσκαλο κάποιον καλόγηρο Πα-
ΐσιο.23 Μετά από δέκα χρόνια το Πατριαρχείο ανακήρυξε τη Φιλοθέη Αγία 
και όρισε ημέρα της μνήμης της τη 19η Φεβρουαρίου, «ἵνα μὴ ὁ πανδαμάτωρ 
χρόνος λήθην τῶν ἀνδραγαθημάτων αὐτῆς προξενήσῃ»24, αναφέρεται στο 
συνοδικό έγγραφο. 

Η Αγία Φιλοθέη λάμπρυνε με την προσωπικότητα της, το έργο της και  
την πνευματική της ακτινοβολία ολόκληρο τον 16ο αιώνα στην Αθήνα και 
αναστήλωσε τους γονατισμένους από τη σκλαβιά Έλληνες.

Άραγε, πόσες τέτοιες προσωπικότητες έχει να επιδείξει η παγκόσμια Ιστο-
ρία, όπως είναι η χριστιανική και αγωνιστική προσωπικότητα της «Κυράς, 
τ’ Αγγέλου, της Μαΐστρας», της Φιλοθέης Μπενιζέλου;

21 Ζωή Γκενάκου, ό.π. σ. 27.
22 Ζωή Γκενάκου, ό.π.
23 ό.π., σελ. 28.
24 Δ. Φερούσης, ό.π., σ. 238.
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ΥΜΕΙΣ ΕΣΤΕ ΝΑΟΣ
ΘΕΟΥ ΖΩΝΤΟΣ

(Β΄ Κορ. 6,16 β-17,1)

a  
ΠΑΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ,

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Η Εκκλησία μας όρισε να διαβάζεται τη δεκάτη εβδόμη Κυριακή των επι-
στολών η αποστολική περικοπή που είναι ειλημμένη από τη Δεύτερη 

προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Για να προσεγγίσουμε το 
νόημα της περικοπής, θα πρέπει να καταλάβουμε  ποιος ήταν ο λόγος που πα-
ρώθησε τον  απόστολο Παύλο να εκφράσει αυτές ουράνιες αλήθειες.

 Οι νεοφώτιστοι στην πίστη Κορίνθιοι συνηθισμένοι στη ζωή που ζούσαν 
προηγούμενα, συναναστρέφονταν με τους ειδωλολάτρες και  συχνά πυκνά 
παρασύρονταν στον πρότερο ειδωλολατρικό και τρυφηλό τους βίο. Μπροστά 
σ’ αυτό τον κίνδυνο, ο απόστολος των εθνών υπενθυμίζει στους Κορινθίους 
την αγιαστική χάρη που έλαβαν από το Άγιο Πνεύμα, κατά τη στιγμή της βα-
πτίσεώς τους, τονίζοντας τους ότι από τη στιγμή που βαπτίστηκαν έγιναν κα-
τοικητήρια του μόνου αληθινού Θεού.

 Με αφορμή αυτό τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, θα εκφράσουμε λίγες 
σκέψεις για τον αγιασμό του σώματός μας από την Εκκλησία μας, και ακολού-
θως τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας μας μπορεί να κρατήσει και να αυξήσει 
αυτό τον αγιασμό στη ζωή του. 

Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να πούμε πως για την Αγία Γραφή, ο δημιουργός 
του ανθρωπίνου σώματος είναι ο ίδιος ο Θεός. Στην Παλαιά Διαθήκη διαβά-
ζουμε την ιδιαίτερη φροντίδα με την οποία ο Θεός δημιούργησε την κορωνίδα 
της κτίσεως, τον άνθρωπο. Επιπλέον, αναφέρεται ότι παρά την πτώση των 
πρωτοπλάστων ο Θεός δεν αποστράφηκε τον άνθρωπο, αλλά υποσχέθηκε ότι 
θα στείλει τον Υιό Του,  ώστε ο άνθρωπος να επανεύρει τον προορισμό του, 
που είναι η θέωσή του, για τον ο οποίο τον δημιούργησε ο Θεός.  Έτσι ο Θεός 
Λόγος γίνεται άνθρωπος «ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν». Επιπλέον, ο Χριστός με 
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την Ανάστασή Του, «ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο».  Γίνεται δηλαδή η 
σφραγίδα για τη δική μας ανάσταση «ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ»1.

Μέσα σε αυτή την αγιογραφική ατμόσφαιρα, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, 
επιδιώκουσα συνεχώς την πνευματική ανάταση των πιστών της προς τα θεία, 
προχώρησε στη λατρευτική της ζωή  εισάγουσα  το λιβάνι, την αγιογραφία και 
την υπέροχη βυζαντινή μας υμνολογία,  ώστε δια μέσου της όσφρησης, της 
όρασης και  της ακοής να οδηγεί κλιμακωτά  τον άνθρωπο στον εξαγιασμό2.  
Η αίσθηση της αφής συμμετέχει διά του σημείου του σταυρού, που σε κάθε 
τριαδική εκφώνηση ο πιστός σφραγίζει τον εαυτό του. Η αίσθηση της γεύσης 
συμμετέχει και αυτή, διά μέσου της μετοχής του ανθρώπου στο μυστήριο της 
Θείας Ευχαριστίας, όπου όλος ο άνθρωπος εξαγιάζεται. Γράφει ο Συμεών ο 
Μεταφραστής στην ευχή που διαβάζουμε στην ακολουθία της Θείας Ευχα-
ριστίας: «Ψυχήν κάθαρον, ἁγίασον τὰς φρένας, τὰς ἰγνύας στήριξον, ὀστέοις 
ἅμα, αἰσθήσεων φώτισον ἁπλῆν πεντάδα»3. Με απλά λόγια, παρακαλούμε τον 
Θεό, διά της μεταλήψεώς του Σώματος και Αίματος του Χριστού, να εξαγιάσει 
ολόκληρη την ύπαρξή μας.

Πώς όμως ο καθένας από εμάς μπορεί να κρατήσει αυτόν τον αγιασμό στη 
ζωή του; Κατ’ αρχάς θα πρέπει να απαντήσουμε, ποια είναι η διαφορά ενός εν-
συνείδητου χριστιανού που συμμετέχει στη ζωή της Εκκλησίας μας από έναν 
που είναι χριστιανός κατ’ όνομα ή έναν που δεν είναι  χριστιανός. Η ειδοποιός 
διαφορά δεν έγκειται σε κάποια ηθική υπεροχή του ενσυνείδητου χριστιανού 
από τον κατ’ όνομα ή μη χριστιανό. Και φυσικά αυτή η ειδοποιός διαφορά 
δεν εστιάζεται σε πλεόνασμα καλών έργων ή σε μια πνευματική καλλιέργεια 
του χαρακτήρα ή του τρόπου ζωής του πρώτου, αλλά σε κάτι βαθύτερο και 
ουσιαστικότερο4. Ο Παύλος στη σημερινή αποστολική περικοπή δεν αναφέ-
ρεται στον τύπο του «καλού χριστιανού» που λανθασμένα αρκετοί θεωρού-
με. Ο Παύλος αναφέρεται σε  μια ουσιαστικότερη έννοια. Αναφέρεται στον 
«καινό» καινούργιο δηλαδή, ἐν Χριστῷ άνθρωπο. Λέγοντας ο απόστολος των 
εθνών «ὑμεῖς ἐστε ναός Θεοῦ ζῶντος», αναφέρεται στην εσωτερική, πραγ-
ματική και αδιάκοπη παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στον χριστιανό, 

1 Μητροπ. Κορωνείας Παντελεήμονος Καθρεπτίδη, «Ἐπὶ τὴν λυχνίαν», Εκδόσεις Αρμός, 
σελ. 256 
2   Ὅ.π.
3  Μέγα Ὡρολόγιον, Ακολουθία Θείας Ευχαριστίας
⁴ Πρωτ. Γεώργιου Μεταλληνού, «Κηρύγματα στα Αποστολικά Αναγνώσματα», Εκδόσεις 
Ορθόδοξος Κυψέλη, σελ.43
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ο οποίος ακτινοβολεί με τη χάρη του Θεού στους γύρω του και με την  κατά 
Θεό βιωματική αλλοίωσή του, αναδεικνύεται στο κοινωνικό του περιβάλλον 
μια φωτεινή προσωπικότητα,  η οποία διαλάμπει με τα χαρίσματα του Αγίου 
Πνεύματος5.  Και στο πρόσωπό του εφαρμόζεται η προτροπή του Κύριου μας: 
«οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν 
τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. ε΄ 
16).

 Εδώ ακριβώς είναι η απάντηση  στο ερώτημα, πώς ο καθένας από εμάς 
μπορεί να κρατήσει και να αυξήσει τον αγιασμό στη ζωή του. Είναι καλά γνω-
στό σε όλους μας ότι όπως ένας ναός για να κτιστεί τηρούνται αυστηρά συ-
γκεκριμένες διαδικασίες και προδιαγραφές, έτσι και ο «έμψυχος ναός» του 
Θεού, ο χριστιανός χτίζεται μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση με τη συστημα-
τική μετάνοια, την κάθαρση από τα πάθη και την αγωνιστική φιλανθρωπία για 
να βρει χώρο μέσα του να σκηνώσει ο Τριαδικός Θεός.

Συμπερασματικά, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο χριστιανός δεν «δημιουρ-
γείται» από κανένα ηθικό σύστημα6. Ο αληθινός χριστιανός, αναγεννάται 
πνευματικά, μέσα από τον διαρκή προσωπικό του αγώνα για να καθαρίσει τον 
εαυτό του από την αμαρτία και τα πάθη,  και η αναγέννηση αυτή ολοκληρώ-
νεται με τη χάρη των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας μας.  Με τους τρόπους 
αυτούς εγκαθιστά «ἔνδον ἐν τῇ καρδίᾳ του», τον τριαδικό Θεό, όπως μας τον 
διδάσκει η αγία μας Εκκλησία.

 Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και οι υψηλοί οραματισμοί του κάθε ορ-
θοδόξου χριστιανού, ώστε  μέσω της αδιάλειπτης μνήμης του Θεού, της ασκή-
σεως και της καθάρσεως, να έχει τη δυνατότητα να συναντά  «ἐν τῇ καρδίᾳ 
αὐτοῦ», τον μόνο αληθινό Θεό. 

Με τον τρόπο αυτά θα έχει την ύψιστη χαρά να βιώνει την περίφημη φρά-
ση του θείου Παύλου « Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ 
Χριστός» (Γαλ.  Β΄ 20).

⁵  Ὅ.π., σελ.44
6  Ὅ.π., σελ.45



ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ,
Ο ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ ΚΑΙ 

Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

«...προτιμῶ αὐτὸ τὸ σκῆπτρο τοῦ πόνου καὶ τῶν δακρύων παρὰ ἄλλο· 
ὁ θεὸς μοῦ τὸ ’δωσε, τὸ παίρνω, θέλει νὰ μὲ δοκιμάση... Ἄς ὑψώσωμεν 
τὸ μεγαλεῖον τῆς {Ἑλλάδος}, ὥστε ὃποιος θελήσει, δυσκόλως, νὰ τὸ 
ταπεινώση∙ στερεωμένον εἰς ρίζας ἀρετῆς εἶναι ἀκαταμάχητον».

 a
ΙΩΑΝΝOY ΧΡ. ΓΙΑΓΚΟΥ,

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ  ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
«ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»

ΜΕΡΟΣ Α΄

Τρεις είναι οι μεγάλες μορφές της ιστορίας της νεότερης Ελλάδος που συ-
γκινούν βαθύτατα τον πνευματικό μου κόσμο.

 Η πρώτη είναι του ελευθερωτή των «Ραγιάδων», του Θεόδωρου Κολοκο-
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τρώνη, η δεύτερη είναι του σωτήρα της Εθνεγερσίας και θεμελιωτή της νεότε-
ρης Ελλάδος, του Ιωάννη Καποδίστρια, και η τρίτη είναι του ενσαρκωτή τής 
Μεγάλης ιδέας, του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Καθώς ανέτειλε ήδη το έτος 2021, και ο Ελληνισμός στρέφει με ευγνωμο-
σύνη τα όμματα της ιστορικής του συνείδησης προς όλους εκείνους τους επώ-
νυμους και ανώνυμους αγωνιστές της περίλαμπρης Εθνεγερσίας του 1821, 
μέσα μου νιώθω κι εγώ το χρέος να παρουσιάσω στους αναγνώστες του πε-
ριοδικού της Εκκλησίας της Κύπρου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ», κάποιες 
σημαντικές πτυχές από τη ζωή και τη δράση του πατριδολάτρη αγωνιστή, του 
εύστροφου διπλωμάτη, του αγίου της πολιτικής, του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙ-
ΣΤΡΙΑ.  

Ο ενδόμυχος θαυμασμός που νιώθω προς τη λαμπρή προσωπικότητά του 
δια τα όσα προσέφερε προς τη δούλη, τότε, Ελλάδα και δια τα όσα επιτέλε-
σε κατά τα πρώτα χρόνια του ελεύθερου βίου του, οφείλεται, ίσως, και στο 
γεγονός ότι έλκει την καταγωγή του από την ιδιαίτερη μας πατρίδα, την Κύ-
προ.  Και όντως, η μητέρα του Καποδίστρια ήταν η Αδαμαντίνη ή Διαμαντίνα, 
κόρη του κόμητος Χριστοδούλου το Γένος Γονέμη, η οποία παντρεύτηκε τον 
Αντώνιο - Μαρία Καποδίστρια. Ο Ιωάννης γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 10 
Φεβρουαρίου 1776 και ήταν το έκτο παιδί του Αντωνίου Καποδίστρια και της 
Διαμαντίνας Γονέμη - Καποδίστρια. Αμφότερες οι οικογένειες ήταν εγγεγραμ-
μένες στη «ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟ» (LIBRO D' ORO) των ευγενών της Κέρκυρας. 

  Η οικογένεια του Καποδίστρια αναφέρεται στη Χρυσή Βίβλο (LIBRO 
D'ORO) των ευγενών της  Κέρκυρας από το 1477. Όλοι οι απόγονοι του Νι-
κολάου και Αντωνίου Καποδίστρια είχαν το δικαίωμα να φέρουν τον τίτλο 
του κόμητος,  που τους είχε απονείμει ο Κάρολος Εμμανουήλ Β΄, δούκας της 
Σαβοΐας, το 1689. Η αναγνώριση του τίτλου από τη Δημοκρατία της Βενετίας 
έγινε την 1η Ιουλίου 1796.  

Η οικογένεια Γονέμη της Κύπρου έλαβε,  επίσης, τον τίτλο του κόμητος 
από  τη Γαληνότατη Δημοκρατία της Βενετίας το 1606, περνώντας και αυτή 
στη «ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟ», για τη σημαντική προσφορά της στον αγώνα εναντί-
ον των Τούρκων 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας μέχρι την ηλικία των δώδεκα ετών έλαβε  την 
εγκύκλιο παιδεία του στην Κέρκυρα. Παράλληλα  είχε καλλιεργηθεί και στην 
Ορθόδοξη πίστη από τον μοναχό Συμεών στην Ιερά Μονή Πλατυτέρας, όπου 
σύχναζε  κατά την παιδική του ηλικία. 
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Το 1794 αναχώρησε για τη Βενετία με στόχο να σπουδάσει στο πανεπι-
στήμιο της Πάντοβας. Οι βασικές του σπουδές ήταν στον τομέα της Ιατρικής. 
Η πορεία των σπουδών του νεαρού  Ιωάννη ήταν λαμπρή, αφού μετά από επι-
τυχείς εξετάσεις έλαβε το δίπλωμά του και το διδακτορικό του στις 10 Ιουνίου 
1797. 

Έτσι σε ηλικία 21 ετών ο Ιωάννης Καποδίστριας επέστρεψε στην Κέρκυ-
ρα, όπου άρχισε να ασκεί το ιατρικό του λειτούργημα. Θεράπευε δωρεάν τους 
πένητες, και μάλιστα τους έδιδε τα απαραίτητα φάρμακα που χρειάζονταν κα-
θώς και τα χρήματα που είχαν ανάγκη. 

Εκτός από την άσκηση της Ιατρικής, ο Ιωάννης Καποδίστριας ανέπτυξε 
σημαντική επιστημονική και φιλολογική δραστηριότητα. Με δικές του πρω-
τοβουλίες ιδρύθηκαν στην Κέρκυρα η «Εταιρεία των Φίλων» καθώς και ο 
«Εθνικός Ιατρικός Σύλλογος» με σημαντικό έργο στους αντίστοιχους τομείς 
δραστηριοτήτων τους.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας διακρίθηκε πολύ νωρίς για την ευρύτητα του 
πνεύματός του, για την οξύνοια των πολιτικών του στοχασμών και διπλωματι-
κών του ελιγμών. Έτσι,  οι πολλαπλές ικανότητές του και η αποτελεσματικότη-
τα των πράξεών του, τον οδήγησαν πολύ γρήγορα στο ύπατο αξίωμα μιας των 
μεγαλυτέρων και ισχυροτέρων χωρών του τότε γνωστού κόσμου, της Ρωσίας. 
Διορίστηκε υπουργός των Εξωτερικών επί τσάρου Αλέξανδρου!  Ήταν μια επί-
ζηλη θέση την οποία μπορούμε να πούμε, ανενδοιάστως, ότι αξιοποίησε με 
διπλωματική οξύνοια,   για να εξυπηρετήσει τόσο τα ρωσικά συμφέροντα όσο 
και τα ελληνικά.

 Επομένως ήταν λογικό, όπως οι οραματιστές της ελληνικής Ελευθερίας 
να πλησιάσουν τον Ιωάννη Καποδίστρια, για να του αναθέσουν την αρχηγία 
της Φιλικής Εταιρείας.

Ο Καποδίστριας ακούει σύννους την εισήγηση των αγνών αγωνιστών. 
Σίγουρα η έννοια της ελευθερίας της δούλης πατρίδας του συγκλονίζει το 
είναι του. Αλλά η μακρά του πείρα  στην πολιτική και η άριστη γνώση του 
δυσμενούς ευρωπαϊκού κλίματος τον έκαναν ώστε να μην είναι ο συναισθημα-
τικός οραματιστής και ο ονειροπόλος  των ενδιάθετων  ψυχικών ελπίδων του 
δούλου Ελληνισμού.  Ως  έμπειρος διπλωμάτης που είναι, γνωρίζει να συνδυ-
άζει τον ιδεαλισμό με τον ρεαλισμό, το όνειρο και τον πόθο για την ερατεινή 
ελευθερία με τη γνώση της σκληρής και οδυνηρής πραγματικότητας. 



102 ΙΩΑΝΝOY ΧΡ.  ΓΙΑΓΚΟΥ

Γνωρίζει, όσο κανένας άλλος, ότι η περίοδος που διάλεξαν οι αγνοί Έλ-
ληνες πατριώτες για την έναρξη της Επανάστασης είναι η χειρότερη. Είναι η 
περίοδος, που σ’ ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό χώρο δεσπόζει η φρικτή τυραννία 
της «ΙΕΡΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ», η οποία με επικεφαλής τον Μέττερνιχ έθεσε 
ως πρωταρχικό της στόχο να καταπνίγει στο αίμα κάθε φιλελεύθερη κίνηση, 
οπουδήποτε εκδηλωθεί. Γνωρίζει ακόμη πολύ καλά ότι σε αυτή τη λεγόμενη 
«ιερή Συμμαχία»   ανήκει και η Ρωσία, της οποίας ο ίδιος είναι υπουργός των 
Εξωτερικών και οφείλει να εναρμονίζει τις δραστηριότητές του σύμφωνα με 
τις αρχές της.

Έτσι, το συναίσθημα παραχωρεί αμέσως τη θέση του στη λογική και στα 
αληθινά συμφέροντα του Ελληνισμού. Σαν  στοργικός πατέρας, και ως αληθι-
νός γνώστης του ιδεολογικού κλίματος της Ευρώπης συμβουλεύει τους ιδρυ-
τές της Φιλικής ότι ο καιρός για την επανάσταση είναι τελείως ακατάλληλος. 
Τους τονίζει ότι αυτή πρέπει να μετατεθεί σε  μεταγενέστερο στάδιο, εξηγεί 
τις δυσκολίες και επισημαίνει τους κινδύνους. Αναφερόμενος στον Μέττερνιχ 
τους λέγει ότι είναι «ένας επικίνδυνος εχθρός βουτηγμένος στις μηχανορρα-
φίες, αμείλικτος στη μνησικακία του, δοσμένος στα χίλια δυο κρυφά ελατή-
ρια του, που τα κινεί με επιδεξιότητα…».

Γι’ αυτό ο Καποδίστριας, με την υπευθυνότητα που τον χαρακτήριζε, όχι 
μόνο αρνήθηκε να αναλάβει την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας, αλλά και συμ-
βούλευσε, με όλη τη δύναμη της ψυχής του, με όλη την πειθώ που διέθετε, τους 
Φιλικούς να μην εκθέσουν το υπόδουλο Γένος σε επικίνδυνες περιπέτειες.

Όταν όμως, παρά τις συμβουλές του, η Επανάσταση εκδηλώνεται, ο Ιωάν-
νης Καποδίστριας, από την υπεύθυνη θέση του υπουργού των Εξωτερικών της 
Ρωσίας, διαθέτει όλες του τις δυνάμεις, όλες του τις διπλωματικές ικανότητες 
και όλη του την πολιτική  επιρροή, αφενός μεν να περισώσει το ελληνικό γέ-
νος από τους τρομερούς κινδύνους  αφανισμού που το περιζώνουν, αφετέρου 
δε να συντελέσει στην ευόδωση του αγώνα της  Εθνεγερσίας.

Η πρώτη και μεγαλειώδης επιτυχία του ήταν να πείσει τον Τσάρο να 
στείλει τελεσίγραφο προς την Υψηλή Πύλη στις 6 Ιουλίου 1821 «χάρις στο 
οποίο αυτή εμποδίστηκε να στείλει τις στρατιές που τότε  διέθετε στα Βαλ-
κάνια, για να καταπνίξει στη γένεση του το επαναστατικό κίνημα στην Πε-
λοπόννησο»1.

1  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΣΕΛ.7, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. ΑΘΗΝΑ, 1976.
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Και πέραν τούτου. Στον υπέρτατο του αγώνα που διεξήγε για τη σωτηρία 
της Ελλάδος,  το τελεσίγραφο του Τσάρου προς την Τουρκία, μετά τον απαγ-
χονισμό του Πατριάρχη και τις σφαγές των Τούρκων στην Κωνσταντινούπο-
λη, ήταν καρπός της δικής του φιλοπάτριδος  παρέμβασης.

Η δεύτερη, ακόμη μεγαλύτερή του επιτυχία, ήταν στο Συνέδριο του  
Λάιμπαχ (σημερινή Λιουμπλιάνα).

 Η  καταπιεστική και ανελεύθερη Ιερή Συμμαχία συνεδρίαζε στο Λάιμπαχ 
της Αυστρίας, όταν μαθεύτηκε το μέγα γεγονός της Επανάστασης των Ελ-
λήνων.  Λέγεται ότι ο Μέττερνιχ, έξαλλος από  το θυμό του και σε οργίλο 
ύφος, είπε την ανθελληνική του φράση: non sunt Graeci, fuerant Graeci. Και 
προσπάθησε με τον συνηθισμένο μηχανορραφικό του χαρακτήρα να χτυπήσει 
δύο στόχους: πρώτον να επιρρίψει την ευθύνη της Επανάστασης στον Κα-
ποδίστρια, τον οποίον μισούσε θανάσιμα, γιατί μονάχα αυτόν δεν μπόρεσε 
να υποτάξει στα καταχθόνια σχέδια του, και δεύτερον να στείλει αμέσως τα 
στρατεύματα της Ιερής Συμμαχίας, για να καταπνίξει την ελληνική Επανάστα-
ση, όπως ακριβώς έκανε προηγουμένως με την επανάσταση των Carbonari  
στην Ιταλία. 

Ο καθένας μας αντιλαμβάνεται τους φοβερούς κινδύνους που διέτρεχε όχι 
μόνον η επανάσταση των Ελλήνων, αλλά και αυτή η ίδια η ύπαρξή τους. Μία 
ολόκληρη οθωμανική αυτοκρατορία με ανεξάντλητα στρατεύματα, με  εξοπλι-
σμένο ιππικό, και μία άτεγκτη Ιερή Συμμαχία, δηλαδή ολόκληρη η Ευρώπη, 
με τακτικούς στρατούς, πλήρως εξοπλισμένους, ετοιμάζονταν να συντρίψουν 
κάποιες επαναστατημένες ομάδες των Ελλήνων, οι οποίες χωρίς στρατηγούς, 
χωρίς όπλα, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς δυνατότητες ανεφοδιασμού, ξεκίνησαν 
έναν απελευθερωτικό αγώνα με μόνα όπλα την πίστη τους στον Θεό και τον 
μεγάλο τους πόθο να ζήσουν ελεύθεροι ή να αποθάνουν.

Ιδού, όμως, που  η θεία του Κυρίου Πρόνοια μερίμνησε υπέρ των μαχό-
μενων Ελλήνων. Στο Συνέδριο του Λάιμπαχ βρισκόταν και ο Ιωάννης Καπο-
δίστριας, ο οποίος  όχι μόνο δεν πτοήθηκε από τις προσωπικές απειλές του 
Μέττερνιχ, αλλά αξιοποιώντας και αναπτύσσοντας την ευστροφία του πνεύ-
ματός του και τις ασυναγώνιστες διπλωματικές του ικανότητες, συμπεριφέρ-
θηκε  άριστα, και ως υπουργός των Εξωτερικών της Ρωσίας, και ως  υπέρμαχος 
προασπιστής των ελληνικών δικαίων.  Ας σημειωθεί ότι στην αίθουσα του συ-
νεδρίου βρισκόταν και ο ίδιος ο Τσάρος Αλέξανδρος, γεγονός που καθιστούσε 
τη θέση του Καποδίστρια εξαιρετικά δυσμενή. Ως εκ τούτου  έπρεπε ο Καπο-
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δίστριας να συνδυάσει στον λόγο του, από τη μια τις υποχρεώσεις της Ρωσίας 
έναντι της Ιεράς Συμμαχίας, και από την άλλη να υπερασπιστεί τα δίκαια των 
εθνικών αγώνων των Ελλήνων και να κερδίσει τη μάχη.

Με ύφος, λοιπόν, ψύχραιμο, σταθερό και πειστικό διακήρυξε ότι ο αγώνας 
των Ελλήνων είναι καθαρά Εθνικός και Θρησκευτικός, όχι κοινωνικός. Για 
πρώτη φορά Ρώσος διπλωμάτης, φλεγόμενος από το πάθος του πόθου της 
ελευθερίας  τής επί τετρακόσια χρόνια δούλης Πατρίδας του, ευθέως, μέσα 
στο θολωμένο εκείνο κλίμα του μαινόμενου δεσποτισμού, ενώπιον του Τσά-
ρου της Ρωσίας Αλέξανδρου, και του φορέα του απολυταρχισμού Μέττερνιχ 
καθώς και όλων των ηγετών της Ιεράς Συμμαχίας, διακήρυξε ότι η εθνική των 
Ελλήνων επανάσταση ήταν πλέον έναν αναμφισβήτητο μεγάλο ιστορικό και 
εθνικό γεγονός, και ότι του λοιπού θα γινόταν λόγος και για την επανάστασή 
τους και για την ελευθερία τους.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας δεν έμεινε ως εδώ. Μπροστά στα έκπληκτα μά-
τια του Τσάρου έκανε ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα. Απετόλμησε και είπεν 
ότι οι Έλληνες με την εθνική τους επανάσταση κατέλυσαν για πάντα την πα-
λαιά ευρωπαϊκή τάξη, δηλαδή ανέτρεψαν τις αρχές της Ιεράς Συμμαχίας. Με 
την εκπληκτική αυτή  δήλωσή του είχε αναδειχθεί η ενσάρκωση της επανα-
στατημένης Ελλάδος και ο φορέας του πνεύματος του Φιλελευθερισμού.

Ο Μέττερνιχ είχε γίνει έξαλλος από τον θυμό του. Το  θανάσιμο μίσος του 
ενάντια στον Καποδίστρια είχε φτάσει στο αποκορύφωμά του. Στο παρελθόν, 
πολλάκις, τον είχε κατηγορήσει ως πρόσωπο συνωμοτικό  και επικίνδυνο για 
την ησυχία της Ευρώπης. Διέσπειρε δε, επίτηδες, αυτές τις συκοφαντίες ενα-
ντίον του, διότι φοβόταν  – και πολύ δικαιολογημένα -  μήπως με τις ικανότη-
τές του επηρεάσει τον Τσάρο και κηρύξει τον πόλεμο εναντίον της οθωμανι-
κής αυτοκρατορίας, με την οποία η Αυστρία είχε φιλικότατες σχέσεις.

 Ο Μέττερνιχ γνώριζε πολύ καλά ότι ο Καποδίστριας ήταν ο πιο δυναμι-
κός του αντίπαλος. Άριστα γνώριζε, επίσης, ότι δεν υπήρχε  ποτέ καμία πε-
ρίπτωση να τον υποτάξει στα δολοπλόκα σχέδιά του.  Αλλά αυτήν την κατά 
μέτωπο επίθεση, μέσα στο ίδιο το συνέδριο  του Λάιμπαχ,  στο οποίο ο ίδιος 
ήταν ο άρχοντας,  ούτε την ανέμενε ούτε μπορούσε να την διανοηθεί. Διότι 
από χρόνια είχε επιβληθεί ως ο απολυταρχικός ηγέτης της Ιεράς Συμμαχίας, 
που επέβαλλε σε όλους όχι μόνο τον σεβασμό αλλά και το δέος στο πρόσωπό 
του. Και αυτός ακόμα ο ίδιος ο Τσάρος της Ρωσίας  μεταβαλλόταν μπροστά 
του σ’ ένα  άθυρμα πολιτικό. 
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Ο εθνικός μας ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος μάς αναφέρει 
ότι, στη θολωμένη και οξυμμένη  από τα πάθη εκείνη αίθουσα του Συνεδρίου 
του Λάιμπαχ, έλαβε χώρα η μεγαλύτερη διπλωματική μονομαχία του αιώνα. 
Και ενώ όλοι πίστευαν, στην αρχή, ότι ο Μέττερνιχ, ο άνδρας με τη σιδηρά 
πυγμή θα επέβαλλε τις θέσεις του, όπως πάντα, στο τέλος νικητής ανεδείχθη 
ο  αγωνιστής της ελληνικής Ελευθερίας, ο Έλλην διπλωμάτης, ο υπουργός 
των Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Ιωάννης Καποδίστριας!

 Ο Μέττερνιχ, παρά το μένος του, παρά τις δολοπλοκίες του, παρά τις 
μηχανορραφίες του, παρά την επιδεξιότητα του να κινεί τα νήματα της Ιε-
ράς Συμμαχίας προς ίδιον όφελος, δεν μπόρεσε αυτή τη φορά να περάσει τις 
θέσεις του.  Και το κυριότερο, για  μας, δεν μπόρεσε να στείλει στρατεύ-
ματα να καταπνίξει την ελληνική επανάσταση.  Ο Θεός έσωσε την Ελλά-
δα  και ευλόγησε  τον δίκαιο Αγώνα του Ελληνισμού για την Ελευθερία του. 
Ο Ιωάννης Καποδίστριας, χάρις στη γενναία του στάση και τη φιλοπάτριδα 
αγωνιστική του θέση αναδείχτηκε στην ιστορική μας συνείδηση ο Σωτή-
ρας του Ελληνισμού και της Εθνεγερσίας. Χωρίς αυτόν το 1821 δεν θα ήταν 
έτος Εθνικής Παλιγγενεσίας, αλλά κάποια ημερομηνία γνωστή μονάχα στους 
ερευνητές της ιστορίας. Ίσως, ακόμη, και  να ήταν  η απαρχή του εθνικού μας 
αφανισμού.  Όμως, «ἄλλαι μὲν βουλαὶ ἀνθρώπων, ἄλλα δὲ Θεὸς κελεύει». 

 Έτσι, το  1821 πέρασε μέσα στις δέλτους  όχι μόνον της ελληνικής αλλά 
και της παγκόσμιας ιστορίας ως το ενδοξότερο εθνικό και πνευματικό επί-
τευγμα ενός λαού, ο οποίος με σύνθημα:

«ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ»

απετίναξε τη δουλεία τεσσάρων αιώνων και επανέφερε την ερατεινή του 
ελευθερία στην γενέθλια γη της. Και σε αυτό το μεγαλειώδες ιστορικό επί-
τευγμα ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ο αφανής πρωταγωνιστής! 

Οι  γενναιόφρονες, διπλωματικότατες και ελληνοπρεπέστατες αγορεύσεις 
του Ιωάννη Καποδίστρια στο συνέδριο του Λάιμπαχ και η μαχητική αντιμετώ-
πιση του «ανδρός με τη σιδηρά πυγμή», πλημμύρισαν την ψυχή του Τσάρου 
Αλέξανδρο Α΄ με τόσο θαυμασμό για τον Υπουργό του, ώστε, όταν εξήλθε 
από την αίθουσα του συνεδρίου του Λάιμπαχ ένιωθε ότι είχε ήδη απελευθερω-
θεί και αποδεσμευτεί από την καταπιεστική  επιρροή του Μέττερνιχ.  Η Ρωσία 
ήταν πια ελεύθερη να εφαρμόσει τη σημαντικότατη συνθήκη του Κιουτσούκ 
Καϊναρτζή  την οποία υπέγραψε με την Τουρκία το 1774.  Με βάση αυτήν η 
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Ρωσία ανακηρυσσόταν Προστάτιδα Δύναμη των ορθοδόξων χριστιανικών 
λαών της Βαλκανικής και αποκτούσε το δικαίωμα να προστρέχει σε βοήθειά 
τους, κάθε φορά που παραβιαζόταν ο σεβασμός της ζωής τους ή παρακωλύο-
νταν στην ελεύθερη  άσκηση των θρησκευτικών τους δικαιωμάτων και καθη-
κόντων.

Τα σχέδια του Καποδίστρια, μετά την περιφανή νίκη του επί του  Μέττερ-
νιχ, ήταν να παρωθήσει τη Ρωσία σε πόλεμο εναντίο της Τουρκίας, προκει-
μένου να βοηθήσει έμπρακτα τον ελληνικό απελευθερωτικό αγώνα! Οι σφα-
γές των Τούρκων εναντίον των Ελλήνων και ιδιαίτερα ο απαγχονισμός του 
Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄, τον βοηθούσαν σημαντικά στη στοχοθεσία του 
αυτή. Γι’ αυτό πίεζε συνεχώς και εξωθούσε τον Τσάρο Αλέξανδρο να δείξει την 
πυγμή του εναντίον της Τουρκίας. Δυστυχώς όμως, ο Τσάρος ήταν ασθενικής 
βουλήσεως, μειωμένων πολιτικών ικανοτήτων και αναποφάσιστος.    

Όσο ο χρόνος περνούσε, ο Αλέξανδρος γινόταν όλο και πιο διστακτικός, 
όλο και πιο αναβλητικός. Ο δαιμόνιος Μέττερνιχ και ο Άγγλος  Κάλστεριγ, 
μέσω των πρακτόρων τους, τον πίεζαν συνεχώς και του δραματοποιούσαν 
τους κινδύνους που θα προέκυπταν από την έκρηξη ενός ρωσοτουρκικού πο-
λέμου. Τελικά, ο αγνός Έλλην διπλωμάτης, παρά τις έντονες προσπάθειές του, 
ηττήθηκε στον δεύτερο τούτο διπλωματικό γύρο από τον δολοπλόκο Μέτ-
τερνιχ και τον Ρώσο Γραμματέα του Τσάρου επί των Εξωτερικών Υποθέσεων, 
τον Νέσελροντ.

 Γεμάτος πικρία, αλλά με αξιοπρέπεια και ελληνοπρέπεια έγραψε στον 
Τσάρο Αλέξανδρο.

 «Ἡ νέα πολιτικὴ τὴν ὁποία ἐγκαινιάζει ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης μὲ ὁδηγεῖ 
στὴν ἀνάγκη, ἤ νὰ παραβῶ τὰ πρὸς τὸν ἴδιον τὸν ἑαυτό μου καθήκοντα, τὰ 
ὁποῖα μοῦ ἐπιβάλλει ἡ Πατρὶς εἰς τὴν ὁποίαν οὐδέποτε ἔπαυσα να ἀνήκω ἢ 
να παραβιάσω  τὰ καθήκοντά μου ὡς Ὑπουργοῦ τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος». 

Έτσι υπέβαλε με εθνική αξιοπρέπεια την παραίτησή του από το υπουρ-
γείο των Εξωτερικών, αφού δεν ήταν πια σε θέση να επιβάλει τη φιλελληνική 
γραμμή του και να βοηθήσει όπως ήθελε την «πατρίδα του εἰς τὴν ὁποίαν 
οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ ἀνήκει»! 

 Στις 19 Αυγούστου 1822 έφυγε από την Αγία Πετρούπολη και μετέβη  στη 
Γενεύη της Ελβετίας, όπου παρέμεινε μέχρι το 1827. Εκεί συνδέθηκε πολύ 
στενά με μεγάλες προσωπικότητες, εξαιρέτως δε με τον λαμπρό φιλέλλη-
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να και τραπεζίτη Ιωάννη Εϋνάρδο, οι οποίοι τον βοήθησαν πάρα πολύ  στις 
προσπάθειές του για την ενίσχυση του Αγώνα μας, την καλλιέργεια και την 
ανάπτυξη του φιλελληνικού ρεύματος. Μέχρι το 1825 ο φιλελευθερισμός της 
Ευρώπης ταυτίστηκε με τον Φιλελληνισμό, χάρη στη ακαταπόνητη δραστη-
ριότητα του Καποδίστρια. Η έντονη πολιτική του δράση ήταν τέτοιας πνευ-
ματικής και πολιτικής εμβέλειας, ώστε, μέσω του φίλου του Stratford Canning, 
εξαδέλφου του George Canning, επηρέασε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της 
Αγγλίας, με όλα τα γνωστά ευεργετικά αποτελέσματα για τον  απελευθερωτι-
κό μας Αγώνα.

Παράλληλα, χρησιμοποιούσε όλες του τις γνωριμίες και φιλίες στην Ευ-
ρώπη για συλλογή χρημάτων, τα οποία απέστελλε στη μαχόμενη Ελλάδα, για  
την αγορά όπλων, την περίθαλψη των ορφανών, τις σπουδές των φερέλπιδων 
νέων και για τη θεραπεία των τραυματιών.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ Β΄ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ 
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«ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΟΙ ΕΝ ΚΥΡΙΩι ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝΤΕΣ ΑΠ’ ΑΡΤΙ.
ΝΑΙ ΛΕΓΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΙΝΑ ΑΝΑΠΑΥΣΩΝΤΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΚΟΠΩΝ ΑΥΤΩΝ. 

ΤΑ ΔΕ ΕΡΓΑ ΑΥΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕΤ’ ΑΥΤΩΝ» (ΑΠΟΚ. 14,13).

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Σ   Μ Ο Υ Σ Ο Υ Ρ Ο Υ Λ Η Σ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑI ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

«Θαρροῦμεν δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι  
ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν Κύριον. 

Διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα, εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες, 
εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι» (Β΄ Κορ.5, 8-9).

a  
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Ὁ εὐσεβέστατος λειτουργὸς τοῦ Κυρίου, ὁ μελιστάλακτος καὶ γλαφυρὸς 
ἱεροκήρυκας τοῦ θείου λόγου, ὁ ἀρχιγραμματεὺς τῆς ἱερᾶς Συνόδου τῆς 

Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὁ κεδνὸς θεολόγος, Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μου-
σουρούλης δὲν εἶναι πιὰ ἀνάμεσα μας. Βρίσκεται πλησίον τοῦ ἀναστάντος 
Χριστοῦ, τὸν ὁποῖον ὑπηρέτησε μὲ ὑψηλὸ αἴσθημα εὐθύνης, «λόγῳ τε καὶ 
ἔργῳ», μὲ ζῆλο ἀξιοθαύμαστο καὶ πνεῦμα αὐτοθυσίας. 
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Ὁ ἀδόκητος θάνατός του μᾶς γέμισε ὅλους μὲ αἰσθήματα πόνου καὶ ὀδύ-
νης, ἐπειδὴ ὅλοι μας γευτήκαμε τοὺς ἡδύπνοους κόσμους τῆς ἔμφυτης χρι-
στιανικῆς του ἀγάπης, τὸν ἁγιογραφικὰ συμβουλευτικὸ καὶ τεκμηριωμένο 
λόγο του. Θαυμάσαμε, ἐπίσης τὴ θεολογική του ἐμβρίθεια καὶ τὸν ἔνθεο ζῆλο 
του νὰ ὑπηρετήσει τὴν Ἐκκλησία, τὸν Μακαριώτατο, τοὺς ἐν Κυρίῳ Ἀδελφοὺς 
του καί, μέσῳ τῶν ἱερῶν Μυστηρίων, τὸ ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀλλά, ὡς Χριστιανοὶ δὲν ὑποκύψαμε στὸν πόνο. Ἄλλωστε, μέσα στὴ ζωὴ 
«...ὁ πόνος δὲν ἀπαντιέται μὲ ἐπιχειρήματα. Οὔτε ἡ ἀδικία καὶ ὁ θάνατος ἀντι-
μετωπίζονται μὲ τὴ λογική. Τὰ προβλήματα αὐτὰ λύνονται μὲ τὸ ἐμφύσημα 
καὶ μὲ τὴν πνοὴ ποὺ μόνον ὁ Θεὸς δίνει.  Λύονται μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ξεπερ-
νιούνται μὲ τὴν ταπεινὴ ἀποδοχὴ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι τόσο 
ἀληθινὸ ἀλλά, συνήθως, καὶ τόσο ἀκατανόητο»1. 

Ἐπιπλέον, πιστεύουμε ἀκράδαντα στὸν λυτρωτικὸ καὶ τόσο ἐλπιδοφόρο 
παύλειο λόγο, ποὺ ψάλλεται σὲ κάθε ἐξόδιο ἀκολουθία. «Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς 
ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοι-
ποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, 
οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ... καὶ οὕτω 
πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα. Ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τοῖς λόγοις 
τούτοις» (Α΄Θεσ.  Δ΄ 13-18).

Καὶ ὄντως∙ «ἐν τοῖς λόγοις τούτοις» καὶ παρηγορούμεθα καὶ ἐλπίζομε καὶ 
ἐναποθέτουμε τὶς ἐλπίδες μας στὴν, ἐπίσης, ὑπέροχη καὶ λυτρωτικὴ ἐκείνη ῥή-
τρα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης: «Δίκαιοι δὲ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ 
μισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. Διὰ τοῦτο λήψονται τὸ 
βασίλειον τῆς εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου, ὅτι 
τῇ δεξιᾷ σκεπάσει αὐτοὺς καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν» (Σοφ. Σολομ. 
Ε΄ 15-16).

Γνωρίζουμε, ἀκόμη, ὅτι ὅλη ἡ ζωή μας εἶναι στὰ χέρια τῆς ἀγάπης τοῦ 
Θεοῦ. Καὶ πάλιν ὁ θεῖος Παῦλος μᾶς ἐκφράζει μιὰ πολὺ ἔντονη ἀλήθεια «οὐ-
δεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῆ καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνήσκει· ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ 
Κυρίῳ ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν, τῷ Κυρίῳ ἀποθνήσκομεν. ἐάν τε οὖν 
ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν.  εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς καὶ 
ἀπέθανε καὶ ἀνέστη καὶ ἔζησεν, ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ» (Ρωμ. 
14, 7-9).

1 ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, «ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ 
Ο ΘΕΟΣ», ΣΕΛ. 127
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Τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης, 14ης  Ἰανουαρίου 2021, τὸ ἱερὸ σκήνωμα τοῦ πατρὸς 
Γρηγορίου ἐναποτέθηκε εὐλαβικὰ στὸν  ἱερὸ ναὸ τῆς Παναγίας τῆς Εὐαγγελι-
στρίας Παλλουριωτίσης. Στὴ συνέχεια τελέστηκε Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουρ-
γία γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς του, προϊσταμένου τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπι-
σκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου. Μὲ τὸν Θεοφιλέστατο συλλειτούργησαν 
καὶ ὁ Προϊστάμενος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ» Ἀρχιμανδρίτης 
κ. Ἀστέριος Χατζηνικολάου, στην ὁποία ὁ ἀείμνηστος πατὴρ Γρηγόριος ἦταν 
δραστήριο Μέλος, ὁ προϊστάμενος τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Παναγίας τῆς Εὐαγγε-
λίστριας πατὴρ Μιχαὴλ Μαλιάπης καὶ ὁ προϊστάμενος τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ 
καὶ συλλειτουργὸς τοῦ πατρὸς Γρηγορίου, πατήρ Δημήτριος Δημοσθένους.  

Παρέστησαν, ἐπίσης,  καὶ  εὐάριθμοι πιστοί, οἱ ὁποῖοι θαύμαζαν τὸ ἔργο 
καὶ τὴν προσωπικότητα τοῦ ἀειμνήστου πατρός, δεδομένων τῶν ἀπαγορεύσε-
ων τῆς κυβερνήσεως, λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊού, ἕνεκα τῆς ὁποίας 
κοιμήθηκε ὁ πατὴρ Γρηγόριος. 

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἄρχισε στὶς 10 τὸ πρωὶ προϊσταμένου τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, τοῦ ὁποίου ὁ ἐκλιπὼν 
ἦταν στενότατος συνεργάτης καὶ ἐκλεκτὸς ἐν Κυρίῳ Ἀδελφός. Σ’ αὐτὴ συμ-
μετέσχον ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεωργιος, ὁ   Κιτίου κ. Νεκτάρι-
ος, ὁ Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας, οἱ Ἐπίσκοποι Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, ὁ 
Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, ὁ Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀστέριος Χατζηνικολάου, Προ-
ϊστάμενος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων  «ὁ Σωτήρ», ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς 
ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰωάννης, ὁ Ἀρχιμανδρίτης κ. Τριφύλ-
λιος, ὁ προϊστάμενος τοῦ καθεδρικοὺ ναοῦ ἁγίου Ἰωάννου, πατὴρ Δημήτρι-
ος καὶ ὁ προϊστάμενος τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Παναγίας τῆς Εὐαγγελιστρίας, πατὴρ 
Μιχαὴλ Μαλιάπης. Ἐπίσης, παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Μητροπολίτης 
Βόστρων κ. Τιμόθεος καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Νιτρίας κ. Νικόδημος. 

Μετὰ τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία τὸν ἀοίδιμο πατέρα Γρηγόριο ἀποχαιρέτισε ὁ 
Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος ὡς ἀκολούθως. 

 Μακαριώτατε,
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἀγαπητοί Πατέρες,
ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,

Στό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ 
ἴδιος ὁ Χριστός τό Μυστήριο τῆς αἰωνιότητας, τό ὁποῖο ὁ πιστός βιώνει ἀπό 
αὐτή τή ζωή καί τό μεταφέρει, ὡς κατάσταση τῆς ψυχῆς, αἰώνια μέσα στήν 
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δόξα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Λέγει συγκεκριμένα: «ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ 
πιστεύων τῷ πέμψαντί με, ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ 
μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν».2 Αὐτός ὁ λόγος κατανοεῖται καί 
ἑρμηνεύεται σέ συνάρτηση μέ ἕνα ἄλλο ἀποκαλυπτικό λόγο τοῦ Ἀποστόλου 
Παύλου: «ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ· ὅταν ὁ Χριστὸς 
φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ».3 Δη-
λαδή, ὅταν ἀκοῦμε ἤ καλύτερα ἐμβαθύνουμε καί πολύ περισσότερο ζοῦμε στή 
ζωή μας τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, γίνεται αὐτός βίωμα ἐσωτερικό, κατάσταση πνευ-
ματική, δηλαδή πίστη. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ζωή μας, καί ἡ βιολογική καί πνευμα-
τική μας ζωή στόν παρόντα κόσμο, μέ ἕνα μυστικό καί μυστηριακό τρόπο κρύ-
βεται μέσα στή ζωή Του, καί στήν ἄλλη τήν αἰώνια ζωή φανερώνεται μέσα στή 
δόξα τοῦ Θεοῦ. Ἀφοῦ, λοιπόν, ζεῖ κάποιος τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ὄντως 
Ζωή καί ἡ αἰωνιότητα, «οὐκ ἔρχεται εἰς κρίσιν», δηλαδή κατά τόν  Ἅγιο Κύριλ-
λο Ἀλεξανδρείας «τὸν ἐκ τῆς κρίσεως διαφεύξεσθαι κίνδυνον, δικαιούμενος» 
ἐν Χριστῷ καί μεταβαίνει πλέον, ἄνευ κρίσεως «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν», 
δηλαδή τόν Χριστό, τῆς δόξας τοῦ ὁποίου μετέχει ἤδη ἀπό τήν παροῦσα ζωή.

Μπορῶ, λοιπόν, προσωπικά νά βεβαιώσω ὅτι ἕνας τέτοιος πιστός καί 
φρόνιμος οἰκονόμος τοῦ Θεοῦ ἦταν ὁ πολυαγαπημένος καί πολυσέβαστος 
σέ ὅλους μας Ἀρχιμανδρίτης πατήρ Γρηγόριος Μουσουρούλης, ὁ ὁποῖος 
μετά ἀπό σύντομη ἀσθένεια μετέστη στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὅλη του 
ζωή πρόδιδε πρός τά ἔξω Χριστό. Ἁπλότητα, ταπείνωση, ὑπομονή, ἀγά-
πη, καλωσύνη, πίστη πνευματική, ἐργατικότητα. Ζοῦσε μέ ἕνα καί μο-
ναδικό προσανατολισμό. Τήν αἰώνια ζωή. Ἦταν, γιά νά χρησιμοποιήσω 
μία χαρακτηριστική ἔκφραση τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ἀδελφότητος «ὁ Σω-
τήρ», π. Ἀστερίου, «ὁ Χαμάλης τοῦ Θεοῦ».  Ὅ,τι καί νά τοῦ ἐζητεῖτο ἤ τοῦ 
ἀνατίθετο, καί ἀφοροῦσε τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία Του, τό ἔκανε μέ τόση 
προθυμία, χαρά, μή φειδόμενος κόπο, θυσία, ταλαιπωρία, ἀλλά καί ἀθόρυβα, 
ταπεινά, ἁπλά, ὄχι ὡς δικό του προσωπικό ἔργο ἤ μέσο προβολῆς, ἀλλά γιά 
τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους του. 

Ὁ μακαριστός π. Γρηγόριος ἐξωτερικά καί κατά κόσμο φαινόταν μικρός καί 
ἀσήμαντος καί αὐτό ἦταν ἡ ἐπιτυχία του. Ἐσωτερικά, πνευματικά καί ψυχικά, 
ὅμως, ἦταν πολύ μεγάλος. Ὅσοι μποροῦσαν νά δοῦν πίσω ἀπό τά γεγονότα 
διαπίστωναν τό μεγαλεῖο τῆς ἀγαθῆς ψυχῆς του. Τήν ἀνεπιτήδευτη εὐλάβειά 

2  Ἰωάν. ε´, 24
3 Κολ. γ´, 3
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του, τήν καθαρότητα τοῦ Εὐαγγελικοῦ καί Πατερικοῦ λόγου του, τήν ἀγάπη 
καί τό θυσιαστικό φρόνημα, τήν ἀπροσποίητη εὐγένειά του, τήν καταδεκτικό-
τητά του πρός ὅλους. 

«Ὡς κατενώπιον Θεοῦ», στεκόταν μπροστά στό Θυσιαστήριο ὅταν λει-
τουργοῦσε. Μετεῖχε ὁλοκληρωτικά στό μυστήριο τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἁγια-
σμοῦ τοῦ Χριστοῦ καί ἡ δική του συμμετοχή καί ἁγιασμός ἔφθανε μέ ἕνα κα-
θαρά μυσταγωγικό τρόπο «παντὶ τῷ λαῷ». Ποτέ δέν ἐπεδίωξε τήν προβολή, 
τή θέση καί τήν ἀξία, οὔτε καί ὅταν τοῦ τήν χάρισε ἡ Ἐκκλησία ἐκ τῆς θέσεως 
τήν ὁποία τόν τοποθέτησε. Καί τότε κρυβόταν, παραχωροῦσε τήν τιμή σέ ἄλ-
λους, μέ ἕνα τέτοιο τρόπο πού φαινόταν γιά ἐκεῖνον τελείως φυσικό, γιατί 
ἦταν γνήσιο, αὐθεντικό, καρδιακό. Ἦταν τό περιεχόμενο τῆς κατάστασης τῆς 
ψυχῆς του, πού τόν πρόδιδε πρός τούς ἄλλους καί γίνονταν δέκτες αὐτῆς τῆς 
ποιότητας, ὅσοι εἶχαν τίς προϋποθέσεις νά τό ὀσφρανθοῦν καί νά τό προσλά-
βουν. Κάποιοι φθόνησαν τή γνησιότητά του, ἄλλοι τήν εἶδαν ὡς ἀδυναμία,  
μερικοί ἠθελημένα ἤ ἄθελα τόν ἀδίκησαν κατά κόσμο. Αἰσθάνθηκε πικρία καί 
ψυχικό πόνο γιά ἀρκετά πράγματα. Ὅμως, ἡ πνευματική του κατάσταση ἦταν 
τέτοια πού τά ξεπερνοῦσε, τά ὑπερέβαινε καί συνέχιζε νά ἐπιτελεῖ τή διακονία 
του γιά τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία. Ἐφάρμοζε στή ζωή του ἐκεῖνο πού ἔλε-
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γε γιά τόν ἑαυτό του, ὁ ἅγιός του, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: «Θεέ μου ἐπειδή 
ἀνήκω σέ σένα... δέν αἰσθάνομαι ἀδικημένος... ἔχει» ὁ Θεός».

Ὁ Πατήρ Γρηγόριος ὡς νέος, ὡς φοιτητής, ὡς κατηχητής, ὡς λαϊκός ἱε-
ροκήρυκας, ὡς ἱερέας, ὡς Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Κύπρου, ὡς Χριστιανὸς ὑπῆρξε μάρτυρας τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ. Γιά 
νά ὑποστηρίξω τή θέση μου αὐτή θά χρησιμοποιήσω ἕνα ἐγκωμιαστικό λόγο 
τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου γιά τόν ἅγιο Εὐστάθιο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀντιοχείας, πού 
θεωρῶ, κατ᾽ ἀναλογία, ἐφαρμόζεται καί στόν πατέρα Γρηγόριο. Λέγει, λοιπόν, 
ὅτι μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι μόνο ἐκεῖνος πού μαρτυρεῖ σωματικά γιά 
τόν Χριστό, «ὅτι μάρτυρα οὐχὶ ὁ θάνατος ποιεῖ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἡ πρόθεσις. Οὐ 
γὰρ ἀπὸ τῆς ἐκβάσεως μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς γνώμης πλέκεται πολλάκις ὁ 
τοῦ μαρτυρίου στέφανος»4. Ἡ πρόθεση καί ἡ διάθεση νά γίνει κάποιος θυσία 
γιά τόν Χριστό εἶναι μαρτύριο. Μαρτύριο συνειδήσεως, μαρτύριο σταθερό-
τητας, πίστεως, ἀγάπης, σύνεσης, ταπείνωσης, εἰλικρίνειας, γενικά μαρτύριο 
ἀρετῆς. Εἶναι μαρτύριο Χριστοῦ ἐπειδή, εἴτε διά τῶν σωματικῶν ἀσθενειῶν 
εἴτε διά τῶν θλίψεων εἴτε ἀκόμα διά τῶν κόπων καί ταλαιπωριῶν «ἡ σάρξ 
ἐμαστίζετο, ἡ δὲ ψυχὴ ἐκουφίζετο τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων ἐπαιρομένῃ· οὐδὲ 
γὰρ ἥπτετο τῆς ψυχῆς, οὐδὲ ὑπεσκέλιζε τοὺς ἔνδον λογισμούς, ἀλλὰ μέχρι τῆς 
σαρκὸς εἱστήκει τὰ μηχανήματα καὶ ὁ πόλεμος εἴσω διαβῆναι μὴ δυνάμενος... 
καὶ ταῦτα ποιῶν ἐζύμωσεν ἅπαντας εἰς τήν ἀληθῆ πίστιν» καί δέν ἀπέστη τοῦ 
κόσμου τούτου, ἕως ὅτου ὁ Θεός τόν ἐστεφάνωσε καί διά τῆς ὑπομονῆς τοῦ 
σωματικοῦ μαρτυρίου μέσῳ τῆς τελευταίας ἀσθένειάς του. 

Αὐτά δέν τά λέγω γιά νά ἐγκωμιάσω ἁπλῶς τόν ταπεινό καί πιστό Λευΐτη 
τοῦ Χριστοῦ, πατέρα Γρηγόριο, ὁ ὁποῖος κρυβόταν ἀπό τόν ἔπαινο σέ ὁλό-
κληρη τή ζωή του. Ἐξάλλου, ὅταν ὁ ἄνθρωπος μεταστεῖ «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς 
τὴν ζωή», μένει ἀμετάβλητος, δέν ὑπόκειται στόν πειρασμό τῆς ἔπαρσης, τῆς 
τροπῆς ἀπό τήν ἀρετή πρός τήν κακία. Πάντα ἐκεῖ, ἐν Χριστῷ, εἶναι ἄτρεπτα, 
ἄφθαρτα, αἰώνια, βέβαια καί ἐνιδρυμένα καί διαμένοντα. Ὅσα καταθέσαμε πιό 
πάνω εἶναι ἡ ζωντανή καί πνευματική παρακαταθήκη πού μᾶς κληροδότησε ὁ 
π. Γρηγόριος. Εἶναι ὁ χριστολογικός προσανατολισμός πού ὁ ἴδιος ἐπορεύθη 
καί μᾶς τόν δείχνει, ὄχι μέ λόγια, ἀλλά μέ τή ζωή του. Εἶναι τό μαρτύριο καί ἡ 
μαρτυρία ἑνός ἀνθρώπου, πού ἔζησε στόν 21ον αἰῶνα, καί βεβαιώνει ὅτι καί 
στήν ἐποχή μας, πού ἡ ἀποστασία, ἡ ἀνομία, ἡ ἁμαρτία καί τό κοσμικό φρό-
νημα κυριάρχησαν, μποροῦμε νά βιώσουμε, ὅπως καί ἐκεῖνος τό βίωσε, τό τοῦ 

4  Ἰωάν. Χρυσοστόμου, P.G. 50,578 καί ἐξῆς
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Ἀποστόλου Παῦλου: «Χριστῷ συνεσταύρωμαι· Ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζεῖ δὲ ἐν 
ἐμοὶ Χριστός».5

Πατέρα Γρηγόριε, εὔχου ἐνώπιον τοῦ ἐπουρανίου Θυσιαστηρίου γιά τήν 
Ἐκκλησία μας, τήν Πατρίδα μας, κυρίως δέ γιά τόν δικό μας πνευματικό προ-
σανατολισμό, νά μήν ἀπολέσουμε τό χάρισμα τοῦ Μυστηρίου τοῦ Χριστοῦ, 
τόν ἁγιασμό μας. 

Αἰωνία σου ἡ μνήμη ἀξιομακάριστε καί ἀείμνηστε ἀδελφέ καί συλλειτουρ-
γέ ἡμῶν.

Μετὰ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο ἀποχαιρέ-
τισε τὸν πατέρα Γρηγόριο, ὁ Προϊστάμενος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «ὁ 
Σωτήρ» Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀστέριος Χατζηνικολάου, εἰπὼν τὰ ἀκόλουθα:

Μακαριώτατε, ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, σεβαστοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ ἐν Κυρίῳ 
ἀγαπητοί.

 Μὲ χαρά, ἐνθουσιασμὸ καὶ συγκίνηση ἐρχόμασταν ἄλλοτε στὴ μαρτυρι-
κὴ μας Κύπρο. Αὐτὴ τὴ φορὰ ἤρθαμε, ὅμως, μὲ πόνο πολὺ καὶ ὀδύνη μεγάλη. 
Διότι γνωρίζαμε ὅτι δὲν θὰ βρίσκαμε πλέον ἐδῶ ἐνώπιόν μας, ὁλοζώντανο 
καὶ δραστήριο καὶ μεθοδικότατο, αὐτὸν ὁ ὁποῖος εἶχε ἀγάπη για ὅλους μας. 
Αὐτόν, τὸν ὁποῖο διέκρινε μία ἀφοπλιστικὴ ἁπλότητα,  ὁ ὁποῖος ὑπεβάλλετο 
σὲ ὑπέρμετρους κόπους κι ἔφερνε σὲ πέρας, μὲ πολλὲς θυσίες, τὴν ἱεραπο-
στολικὴ του διακονία. Αὐτόν ποὺ ἦταν ὁ γνήσιος καὶ αὐθεντικὸς ἐργάτης τοῦ 
Θεοῦ, ὁ ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου. Ἕνας «ἀληθινὸς γίγαντας ἦταν».  Αὐτὰ ὅλα 
τὰ χαρίσματα μποροῦσε νὰ τὰ ἀναγνωρίσει εὔκολα ἕνας, μὲ τὴν πρώτη ἐπικοι-
νωνία, ποὺ θὰ εἶχε μὲ τὸν ἀείμνηστο ἀδελφό  μας. 

Ἐγὼ θά πῶ ἐπιγραμματικὰ λίγα μόνο γνωρίσματα τῆς ἐσωτερικῆς κατα-
στάσεως τῆς ψυχῆς του, ποὺ  τὸν καθιστοῦν θαυμαστὸ καὶ  ζηλευτό:

 Ὁ ἀείμνηστος ἀδελφός μας π. Γρηγόριος δὲν εἶχε ἀξιώσεις· δὲν εἶχε ἀπαι-
τήσεις· δὲν ζοῦσε μὲ διεκδικήσεις· δὲν ὑπερασπιζόταν τὰ δικαιώματά του· 
ἔσβηνε τὸν ἑαυτὸ του. Κι ὅταν περνοῦσε πίκρες στὴ ζωὴ του καὶ δοκιμασίες 
- καὶ πέρασε πολλὲς - σύντομα τὶς ξεχνοῦσε ὅλες. Συγχωροῦσε  καὶ γινόταν 
εἰρηνικὸς καὶ ἤρεμος. 

Δεύτερον, ὁ π. Γρηγόριος ἦταν ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπολύτου καὶ ἀδιακρίτου 
ὑπακοῆς. Καὶ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀρχὴ - ἔχετε προσωπικὴ πεῖρα Μακαριώ-

5 Γαλ. β´, 20
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τατε  -  καὶ στην Ἀδελφότητά του  του. Ποτὲ δὲν ἔφερε ἀντίρρηση γιὰ τίποτε, 
ποτὲ δὲν δυσκόλεψε κανέναν. Ἦταν ἕτοιμος για ὅλα, διότι δὲν λογάριαζε τὸν 
ἑαυτό του.

 Κι ἕνα τρίτον ζηλευτὸ γνώρισμα τῆς εὐλογημένης ψυχῆς του. Εἶμαι σὲ 
θέση νὰ γνωρίζω τὴν ἰδέα, τὴ μικρὰ καὶ ἐλεεινὴ καὶ τρισαθλία θὰ ἔλεγα ἰδέα, 
ποὺ εἶχε γιὰ τὸν ἑαυτό του. Θεωροῦσε ὅτι δεν ἦταν  τίποτα. Ὅτι ἦταν τὸ «οὐ-
δέν». Κι αὐτὴ, ἡ μὲ συντριβὴ αἴσθηση τῆς  οὐτιδανότητάς του,  σὲ συνδυασμὸ 
μὲ τὴν μετὰ δέους αἴσθηση τῆς μεγαλειότητας τοῦ Θεοῦ, λένε οἱ ἅγιοι Πατέ-
ρες  ὅτι εἶναι ἕνα στοιχεῖο τελειότητας. Τὴν ὁδὸ τῆς τελειότητας ἀγάπησε καὶ  
αὐτὴν ἐβάδισε.

 Εἴχαμε προσωπικὴ γνωριμία καὶ φιλία καὶ κοινοὺς ἀγῶνες ἀπὸ τὰ φοιτη-
τικά μας χρόνια. Καὶ  ὅλη ἡ ἐπικοινωνία  μας μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς του, για 
μένα ἦταν  πολὺ ὠφέλιμη καὶ οἰκοδομητική. Μὲ δίδασκε καὶ μὲ καθοδηγοῦσε.

 Ἡ τελευταία μας ἐπικοινωνία ἦταν τὸ Σάββατο, τὸ τελευταῖο Σάββατο. 
Ἦταν ἡ τελευταία μέρα ποὺ μποροῦσε νὰ ἐπικοινωνήσει. Κατόπιν ἔσβηνε… 
Ἡ ἐπικοινωνία μας ἦταν δραματική. Δὲν μποροῦσε νὰ μοῦ μιλήσει, ἂν καὶ τόσο 
πολὺ τὸ ἤθελε. Ἔλεγε ἐλάχιστες λέξεις, διακοπτόμενος ἀπὸ μία ἀφόρητη κατά-
σταση ποὺ τοῦ δημιουργοῦσε ἡ δύσπνοια. Ζητοῦσε βοήθεια: « Ἀγωνιῶ, ὑπο-
φέρω… Εὔχεσθε… Πεῖτέ μου ἕνα μήνυμα τονωτικό. Μόνον θαῦμα. Μόνον 
θαῦμα…». Αὐτὰ ἦταν τὰ τελευταῖα του λόγια.

Ὁ Θεὸς δὲν ἔκανε αὐτὸ τὸ θαῦμα, ποὺ τὸ ζητούσαμε ὅλοι. Μὲ παρακλή-
σεις, δεήσεις, μὲ ἱκεσίες, μὲ δάκρυα, στὴν Κύπρο καὶ στὴν Ἑλλάδα, ὅσοι τὸν 
γνώριζαν. Ὁ Θεὸς τὸν ἤθελε κοντά Του. Ἀλλὰ σκέφτομαι ὅτι ὅταν ὁ Θεὸς ὁ 
Ἅγιος δὲν ἐκπληρώνει τὰ αἰτήματά μας δὲν τὸ κάνει γιὰ νὰ μᾶς στερήσει αὐτὸ 
ποὺ τοῦ ζητοῦμε. Τὸ κάνει γιὰ νὰ μᾶς δώσει κάτι πολὺ μεγαλύτερο. Καὶ τὸ 
ἔδωσε στὸν πατέρα Γρηγόριο. Εἶναι πολὺ μεγαλύτερο θαῦμα τὸ γεγονὸς ὅτι 
τώρα ὁ ἀείμνηστος ἀδελφός μας ἀπολαμβάνει «ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς 
οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη». Ἀπολαμβάνει τὰ ἀγαθὰ 
τοῦ Θεοῦ, θεωρεῖ τὴν «δόξαν τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου» καὶ τὸ κάλλος Του. 
Αὐτὸν γιὰ τὸν ὁποῖο ἔζησε ὅλη  του τὴ ζωή. Αὐτὸν γιὰ τὸν ὁποῖο ἦταν ἕτοιμος 
κάθε μέρα νὰ ζεῖ καὶ νὰ πεθαίνει. Καὶ λειτουργεῖ, τώρα στὸ οὐράνιο Θυσια-
στήριο. Αὐτὴ εἶναι ἡ χαρὰ του. Ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι μία: Στρατευομένη 
καὶ Θριαμβεύουσα. Εἶναι τὸ Ἕνα Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτό, ἡ δόξα του γί-
νεται καὶ χαρά μας. Ἡ ἀπόλαυσή του εἶναι ἡ παρηγορία μας. Κι ἔτσι ἀντιμε-
τωπίζουμε μὲ ἐλπίδα τὸ θλιβερὸ  αὐτό γεγονὸς ποὺ μᾶς συνέβη, χωρὶς νὰ τὸ 
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περιμένουμε. Δοκιμάστηκε σὲ ὅλη του τὴ ζωὴ μὲ πολλὲς δοκιμασίες. Στὸ τέλος 
δοκιμάστηκε «ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίω», για να φθάσει καθαρὸ χρυσάφι 
στὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ.

Μακαριώτατε,  Αὐτὴ τὴν ἱερὴ ὥρα, θὰ θέλαμε ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφότητας 
μας, νὰ σᾶς εὐχαριστήσουμε θερμά, διότι στὸν ἀείμνηστο ἀδελφό μας σταθή-
κατε πραγματικά, ὡς στοργικὸς πατέρας πρὸς εὐπειθῆ καὶ εὐλογημένον υἱόν. 
Τὸν τιμήσατε, τὸν στηρίξατε, τὸν προωθήσατε στὸν ἱερὸ κλῆρο καὶ τοῦ δώ-
σατε τὸ ὕψιστο λειτούργημα τῆς ἱεροσύνης. Τὸν τιμήσατε μὲ θέσεις ὑπεύθυ-
νες μέσα στὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Καὶ γνωρίζουμε πολὺ καλὰ ὅτι καὶ στὴν 
τελευταία του δοκιμασία τοῦ συμπαρασταθήκατε καὶ κάνατε ὅ,τι μπορούσατε 
για τὴν ἀνακούφισή του.

Γιὰ τὴν Ἀδελφότητά μας εἶναι ἱερὴ καύχηση, ὄχι μόνο τὸ ὅτι εἶχε  ἀδελ-
φοὺς ἀειμνήστους Κυπρίους ἀξιολογωτάτους, τὸν ἀείμνηστο Νικόλαο Βασι-
λειάδη, τὸν ἀείμνηστο Παναγιώτη Σάββα, ἀλλὰ  ὅτι εἶχε καὶ τὸν π. Γρηγόριο, 
ὁ ὁποῖος μὲ τὴν εἰκοσαετῆ διακονία του ἐδῶ ἔνιωθε πλέον περισσότερο Κύ-
πριος. Ἀγάπησε τὴν Κύπρο, πόνεσε τὴν Κύπρο, προσευχήθηκε γι’ αὐτὴν καὶ 
ἰδιαίτερα γιὰ τὰ ἐθνικά της θέματα γιὰ τὸν πονεμένο της λαό. Πρόσφερε ὅλο 
τὸν καλὸν ἑαυτὸ του.

 Σᾶς παρακαλοῦμε, Μακαριώτατε, νὰ εὔχεσθε, ὅπως ὁ Ἅγιος Θεὸς τὸν 
ἀναπαύσει «ἐν σκηναῖς δικαίων». Ἔφυγε ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο, ὁ ὁποῖος εἶναι 
«θνητὸς καὶ χωρίον θνησκόντων», ὅπως λέει ὁ Μέγας Βασίλειος, ἀλλὰ εἶναι 
τώρα στὴ χώρα τῶν ὄντως ζώντων. Ἐκεῖ νὰ ἀπολαμβάνει τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ 
καὶ νὰ πρεσβεύει γιὰ ὅλους μας. Καὶ ἐμεῖς ἀκολουθοῦντες τὸ δικό του πα-
ράδειγμα νὰ φθάσουμε ἐκεῖ καὶ νὰ συνδοξάζουμε τὸ ὑπερύμνητο Ὄνομα τοῦ 
Κυρίου καὶ Θεοῦ μας.

Σύντομο ἐπικήδειο λόγο ἀπέστειλαν καὶ οἱ κατὰ σάρκα συγγενεῖς τοῦ 
μακαριστοῦ π. Γρηγορίου, τὸν ὁποῖο ἐκφώνησε τὸ μέλος τῆς Ἀδελφότητος 
κ. Ἀνδρέας Παπαδόπουλος. 

Ἐπίσης, ὁ Μακαριώτατος, πρὶν τὴν καταθεση στεφάνου, βαθύτατα συ-
γκινημένος, ἐξέφρασε τὰ πηγαῖα αἰσθήματα τῆς ἀγάπη Του καὶ τῆς  εὐγνω-
μοσύνης  Του πρὸς τὸν πατέρα Γρηγόριο, ὁ ὁποῖος καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς  
ἐκκλησιαστικῆς τους συνεργασίας   ἀποτέλεσε πρότυπο φιλοπονίας, ὑπακοῆς 
καὶ ἀφοσίωσης πρὸς τὸν Μακαριώτατο. 

«... καὶ σήμερα, συνέχισε ὁ Μακαριώτατος,  βαρυαλγεῖς ἀνεβήκαμε τὰ 
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σκαλοπάτια τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας, γιὰ νὰ ἀναπέμψουμε ἐπικήδειες 
εὐχὲς γιὰ τὸν πατέρα Γρηγόριο. Τὸν ἄνθρωπο τῆς ἀγάπης, τὸν ἄνθρωπο τῆς 
ταπείνωσης, τὸν ἄνθρωπο ποὺ στὸ στόμα του, στὴ γλῶσσά του, δὲν ὑπῆρχε ἡ 
λέξη «ὄχι». Πάντοτε  ἦταν τὸ «ναί», τὸ «μπορῶ». Χαρακτηριστικά, ὅταν σοῦ 
ἔλεγα «πάτερ Γρηγόριε, ἂν ἔχετε καιρό, μπορεῖτε νὰ κάνετε τὸ τάδε;», ἡ ἀπά-
ντησή σου πάντοτε ἦταν: «ὁ λόγος σας γιὰ μένα Μακαριώτατε εἶναι ἐντολή, 
εἶναι νόμος». Ποτὲ δὲν ἀρνήθηκες, ὅσες δουλειὲς κι ἂν εἶχες. Πάντοτε πρόθυ-
μος, πάντοτε ἐξυπηρετικός... κι’ ὅταν ἀκόμα σοῦ ἔλεγα ὅτι «δὲν βιάζομαι, μπο-
ρεῖς νὰ φέρεις τὸ κείμενο μετὰ ἀπὸ 2-3 μέρες», τὴν ἄλλη μέρα ἐσύ τὸ ἔφερνες 
ἕτοιμο καὶ  μάλιστα καλογραμμένο. 

Τὸ κήρυγμά σου, ὁσάκις εἶχα τὴ δυνατότητα νὰ τὸ ἀκούσω, ἦταν ἕνα κή-
ρυγμα βιωματικὸ καὶ χριστολογικό, διανθισμένο πάντοτε μὲ πατερικὰ κείμε-
να. Εἶχε τὴ σφραγίδα τῆς προσωπικῆς σου ἐπιμέλειας καὶ ἐνέπνεε τὸ πλήρωμα 
τῆς Ἐκκλησίας μας. 

  Ὅπου σὲ τοποθετήσαμε ἔκανες ἐκεῖνο ποὺ ἡ συνείδησή σου σοῦ ἐπέβαλ-
λε νὰ πράξεις∙ ἐκεῖνο ποὺ ἦταν ἀπόλυτα σύμφωνο μὲ τὰ ἐκκλησιαστικά μας 
θέσμια. Ἀναλογίζομαι, μὲ πόνο ψυχῆς, ὅτι θὰ δυσκολευτοῦμε πολὺ νὰ βροῦμε 
ἕνα νέο πατέρα Γρηγόριο. 

Γι’ αὐτὸ, σήμερα, σοῦ φέραμε αὐτὸ τὸ στεφάνι μὲ λίγα λουλούδια, προκει-
μένου νὰ Σοῦ ἐκφράσουμε τὰ αἰσθήματα τῆς ἔνθερμης ἐν Κυρίῳ ἀγάπης μας 
καὶ τοῦ σεβασμοῦ ποὺ τρέφει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος στὸ σεπτὸ  πρόσωπό σου. 

Ἐπιθυμῶ, ἐπίσης, ἐκ μέρους τοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς  νὰ 
ἐκφράσω τὶς θερμὲς εὐχὲς καὶ προσευχές  ὅλων μας,  οὕτως ὥστε ὁ Κύριος τῆς 
ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου νὰ κατατάξει τὴν ἁγνὴ καὶ ταπεινόφρονα ψυχή σου ἐν 
χώρᾳ ζώντων, ὅπου οἱ δίκαιοι ἀναπαύονται. 

Αἰωνία ἄς εἶναι ἡ μνήμη σου, ἀείμνηστε Ἀδελφὲ καὶ Συλλειτουργέ.

Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος πληρο-
φορηθεὶς τὸν ἀδόκητο θάνατο τοῦ πατρὸς Γρηγορίου ἀπηύθυνε πρὸς τὸν Μα-
καριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο τὴν ἀκόλουθη συλλυπη-
τήρια ἐπιστολή. 
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Στὴν ὡς ἄνω συλλυπητήρια ἐπιστολὴ ὁ Μακαριώτατος ἀπήντησε ὡς ἀκο-
λούθως:

Παναγιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ῥώμης καὶ 
Οἰκουμενικὲ Πατριάρχα, λίαν ἡμῖν ἀγαπητὲ καὶ περισπούδαστε ἀδελφὲ καὶ 
συλλειτουργέ, κύριε Βαρθολομαῖε, τὴν Ὑμετέραν γερασμιωτάτην Παναγιότη-
τα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.
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Θερμῶς εὐχαριστοῦμεν τὴν Ὑμετέραν γερασμιωτάτην Παναγιότητα διὰ 
τὰ ἀπευθυνθέντα ἡμῖν συλλυπητήρια, ἐπὶ τῇ πρὸς Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ ἀοι-
δίμου Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου Ἀρχιμανδρίτου Γρηγορίου 
Μουσουρούλη, τὰ ὁποῖα βαθέως μᾶς συνεκίνησαν. 

Ὁ μακαριστὸς Ἀρχιμανδρίτης πατήρ Γρηγόριος ὑπῆρξεν ἐκλεκτὸς κληρι-
κὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Δυνάμεθα νὰ χαρακτηρίσωμεν τὸν ἐκλιπόντα 
ὡς ἀκούραστον καὶ συνεπέστατον εἰς τὰ καθήκοντά του, ἐκλεκτὸν θεολόγον 
καὶ ἀκούραστον ἱεροκήρυκα τῶν θείων ἀληθειῶν, ταπεινὸν καὶ σεμνὸν λει-
τουργὸν τῶν Ἁγίων Μυστηρίων, ἅμα δὲ καὶ μειλίχιον πνευματικὸν πατέρα 
ἀναπαύοντα θεαρέστως πλῆθος ψυχῶν. 

Ἐκ βαθέων δεόμεθα τοῦ Κυρίου, ὅπως ἀναπαύσῃ τὴν ψυχὴν τοῦ ἀειμνή-
στου ἀδελφοῦ καὶ συλλειτουργοῦ ἡμῶν Γρηγορίου ἐν σκηναῖς δικαίων.

 Ἐπὶ δὲ τούτοις εὐχόμεθα τῇ Ὑμετέρᾳ Θεοτιμήτῳ Κορυφῇ τῆς Ὀρθοδοξίας 
τὰ ἔτη αὐτῆς ὡς πλεῖστα, ὑγιεινὰ καὶ εὐφρόσυνα. 

Τῆς Ὑμετέρας γερασμιωτάτης Παναγιότητος
ἀγαπητὸς καὶ ὁλοπρόθυμος ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς 

Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου,   
  τῇ 19ῃ Ἰανουαρίου 2021.
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Μετὰ τὴν ἐκφώνηση τῶν ἐπικηδείων λόγων οἱ παριστάμενοι ἔδωσαν 
πανευλαβῶς «τὸν τελευταῖον ἀσπασμόν» εἰς τὸν ταπεινόφρονα ἐργάτη τοῦ 
Εὐαγγελίου καὶ ἔνθεο Λειτουργό τοῦ Ὑψίστου. Στὴ συνέχεια, ἐνῶ οἱ κώδωνες 
τῆς Ἐκκλησίας ἔκρουαν πένθιμα, τὸ σεπτὸ σκήνωμα τοῦ πατρὸς Γρηγορίου 
μεταφέρθηκε  στὸ  Κοιμητήριο τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ τῆς ἁγίας Ἑλένης 
πρὸς ἐνταφιασμό. 

Καὶ ὅταν τὸ ἱερό χῶμα τῆς Κύπρου μας, ποὺ τόσο ἀγάπησε ὁ ἀείμνηστος 
πατήρ Γρηγόριος, σκέπασε τὸ σεπτὸ σκήνωμά του, τότε αὐθόρμητα, ὅλοι οἱ 
παριστάμενοι ἔψαλλαν τρὶς τὸ:

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ, ΘΑΝΑΤΩι ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ», 
μὲ τόσο ἐνθουσιασμό, μὲ τέτοιο παλμό, ὥστε τὰ μάτια ὁλονῶν μας γέμισα μὲ 
δάκρυα. Ἦταν τὰ δάκρυα τῆς ἀγάπης  καὶ τοῦ βαθύτατού μας θαυμασμοῦ πρὸς 
τὸν πολυσέβαστό μας πατέρα Γρηγόριο∙ ἦταν τὰ δάκρυα τῆς συγκίνησής μας 
καὶ τῆς πίστεώς μας γιὰ τὴν αἰώνια μακαριότητά του. 

Ὁ γράφων εἶχε τὴ βαθύτατη εὐτυχία νὰ γνωρίσει τὸν πατέρα Γρηγόριο 
ἀπὸ τὴν πρώτη περίοδο τῆς ἀφίξεώς του στήν Κύπρο. Στὴ γαλήνια, τὴν τα-
πεινόφρονα καὶ «θείῳ ζήλῳ πεπυρωμένην» προσωπικότητά του ἔνιωθα νὰ 
ἐφαρμόζεται πέρα γιὰ πέρα ἡ προτροπὴ τοῦ Κυρίου «...οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς 
ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξά-
σωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. ε΄ 16).

Ἀκδράδαντα πιστεύω ότι τὴ λαμπρὴ αὐτὴν ἐπιτυχία τὴν ὀφείλει στὸ γεγο-
νὸς ὅτι συνειδητά «προωρᾶτο  τὸν Κύριον ἐνώπιόν του διὰ παντός» (Πράξ. 
Β΄25) καὶ ἐφάρμοζε τὴν παύλεια ῥήση «διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμε, οὐ διὰ 
εἴδους... διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα, εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες, εὐάρε-
στοι αὐτῷ εἶναι» (Β΄ Κορ. ε΄ 9).

Ἐμεῖς ὅλοι ποὺ γευτήκαμε τοὺς ἡδύγευστους καρποὺς τῆς ἀγάπης του καὶ 
τῆς πατρικῆς του στοργῆς «χεῖρας ἱκέτιδας ὑψοῦμεν» πρὸς τὸν πανοικτίρμονα 
και δικαιοκρίτη Κύριο  καὶ διαπύρως δεόμεθα:  

«Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἐπ’ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου κεκοιμημένου 
πνευματικοῦ ἡμῶν πατρὸς Γρηγορίου. Κατασκήνωσον αὐτὸν ἐν τόποις φω-
τεινοῖς, ἐν τόποις χλοεροῖς, ἐν τόποις ἀναψύξεως, ἔνθα ἀπέδρα πᾶσα λύπη, 
ὀδύνη, καὶ στεναγμός, καὶ ὅπου ἡ ἐπισκοπὴ τοῦ προσώπου σου εὐφραίνει 
πάντας τοὺς ἀπ' αἰῶνος Σοὶ εὐαρεστήσαντας  ἁγίους σου. Χάρισαι καὶ αὐτῷ 
τὴν Βασιλείαν σου καὶ τὴν μέθεξιν τῶν ἀφράστων καὶ αἰωνίων σου ἀγαθῶν, 
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καὶ τῆς σῆς ἀπεράντου καὶ μακαρίας ζωῆς τὴν ἀπόλαυσιν. Σὺ γὰρ εἶ ἡ ζωή, 
ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ἀνάπαυσις τοῦ κεκοιμημένου δούλου σου, πατρὸς Γρηγορί-
ου,  Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου 
Πατρί, καί τῷ Παναγίῳ, καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ 
εἰς τους αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀμήν.

«Ὁ θάνατός σου, Κύριε, ἀθανασίας γέγονε πρόξενος· εἰ μὴ γὰρ ἐν μνήματι 
κατετέθης, οὐκ ἂν ὁ Παράδεισος ἠνέῳκτο· διὸ τὸν μεταστάντα ἐξ ἡμῶν Γρηγό-
ριον, ἀδελφὸν καὶ συλλειτουργὸν ἡμῶν γενόμενον, μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυ-
σον, Χριστέ, τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, 
ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος».



«ΚΑΙ  ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕ ΜΩΥΣΗΣ Ο ΟΙΚΕΤΗΣ ΚΥΡΙΟΥ 
 ΚΑΙ ΕΚΛΑΥΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΟΙ ΥΙΟΙ ΙΣΡΑΗΛ» (ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜ. ΛΔ΄, 78).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΚΔΗΜΙΑΣ
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,

ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

a  
 ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ

Ο Γέροντας Αθανάσιος, Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου, 
απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών, μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία στο Αρεταίειο 

Νοσοκομείο στη Λευκωσία, τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 στις 10:00 το βρά-
δυ. Το σεπτό σκήνωμα του Γέροντα μεταφέρθηκε το ίδιο βράδυ στο Μοναστήρι, 
όπου τελέστηκε αγρυπνία. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη την Τρίτη 19 Ιανουαρί-
ου 2021 στις 3:00 το απόγευμα, σύμφωνα με το μοναχικό τυπικό, στο Καθολικό 
της Μονής, προϊσταμένων των μητροπολιτῶν Κιτίου, κ. Νεκταρίου,   Κυρηνείας, 
κ. Χρυσοστόμου, Μόρφου, κ. Νεοφύτου, Ταμασού, κ. Ησαΐα, Τριμυθούντος, 



123ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΚΔΗΜΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ι. Μ. ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

 κ. Βαρνάβα, Βόστρων, κ. Τιμοθέου και των επισκόπων Καρπασίας, κ. Χριστο-
φόρου και Λήδρας, κ. Επιφανίου. Παρέστησαν, επίσης, οι καθηγούμενοι των 
ιερών Μονών Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου, Αρχιμανδρίτης Συμεών, Μέσα 
Ποταμού, Αρχιμανδρίτης Παΐσιος και Συμβούλου Χριστού, Αρχιμανδρίτης 
Νείλος. Στην ακολουθία συμμετείχαν πλήθος κληρικών και λαϊκών.

Στον επικήδειο λόγο του ο μητροπολίτης Κιτίου, κ. Νεκτάριος, ανέφερε 
τα εξής:

Η σημερινή επίσκεψή μας στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου δεν είναι όπως 
τις προηγούμενες. Σήμερα, δεν ήρθαμε με την ευκαιρία εορτής ή πανήγυρεως. 
Χρέος ιερό, αλλά, και συνάμα θλιβερό οδήγησε τα βήματά μας σ’ αυτό τον αγια-
σμένο τόπο. Ήρθαμε, για να προπέμψουμε στην αιωνιότητα τον, για σχεδόν σα-
ράντα χρόνια, ευλαβέστατο και σεβάσμιο Ηγούμενο της Μονής αυτής, Γέροντα 
Αθανάσιο. Και ενώ η ψυχή του αοιδίμου γέροντος «περιχορεύει εν ουρανίοις 
θαλάμοις», εμείς, άλλοι αισθητώς και άλλοι νοερώς, στεκόμαστε αυτή την ώρα 
κύκλω του τιμίου αυτού λειψάνου, για να ασπαστούμε για τελευταία φορά την 
τιμία δεξιά του, η οποία μας ευλόγησε όλους πολλές φορές. «Καὶ ἐτελεύτησε 
Μωυσῆς ὁ οἰκέτης Κυρίου καὶ ἔκλαυσαν αὐτὸν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ» (Δευτερονομ. 
ΛΔ΄, 78).

Πενθεί σήμερα η αδελφότητα της Μονής για τον αποχωρισμό από τον πνευ-
ματικό της πατέρα, μακαριστό Ηγούμενο Αθανάσιο. Πενθεί η Ιερά Μητρόπολή 
μας για την απώλεια ενός τέτοιου μεγάλου πνευματικού αναστήματος. Πενθεί 
η Κύπρος ολόκληρη, κληρικοί, μοναχοί, μοναχές και απλοί άνθρωποι του λαού, 
όλοι όσοι τον γνώρισαν και εναπέθεσαν τις αμαρτίες τους στο πετραχήλι του 
λαμβάνοντας άφεση αμαρτιών και ψυχική ανάπαυση ή με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο ελεήθηκαν από τον φιλόθεο και φιλάνθρωπο γέροντα. Γνωρίζαμε καλά 
ότι και ο αείμνηστος πατήρ, ως άνθρωπος, κάποτε θα εγκατέλειπε τον πρόσκαι-
ρο αυτό κόσμο, αφού, σύμφωνα με το αποστολικό «ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις 
ἅπαξ ἀποθανεῖν» (Εβρ.9, 27). Ανθρωπίνως θλιβόμαστε για τον αποχωρισμό και 
τη στέρηση της φυσικής του παρουσίας. Παρηγορούμαστε, όμως, από την προ-
τροπή του Αποστόλου Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς, «Ἀδελφοί, οὐ θέλω 
ὑμᾶς ἀγνοεῖν περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ 
μή ἔχοντες ἐλπίδα. Εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, οὕτω 
καὶ ὁ Θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ» (Θεσσαλ. 4, 13-14). 
Και ο αοίδιμος γέροντας εν Χριστώ Ιησού έζησε και εν Χριστώ Ιησού εκοιμήθη. 
Ευρισκόμενος, πλέον, ο γέροντας πλησίον του Θεού θα δέεται με μεγαλύτερη 
παρρησία υπέρ των απορφανισθέντων αυτού τέκνων.
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Δύσκολο να γραφτεί επικήδειος για τον μακαριστό Ηγούμενο Αθανάσιο. 
Αισθανόμαστε ότι απορεί η γλώσσα να μιλήσουμε για τον γέροντα. Όσα και να 
πούμε, δεν μπορούμε να περιγράψουμε το μέγεθος της πνευματικότητας και το 
ύψος της ταπεινοφροσύνης του. Εξωτερικά η ζωή του γέροντα ήταν απλή, χωρίς 
ίχνος εκκοσμίκευσης ή διάθεση προβολής. Ο γέροντας συνεχίζοντας την πα-
ράδοση των Σταυροβουνιωτών γερόντων του, έκρυβε επιμελώς την αρετή του 
εφαρμόζοντας το γραφικό λόγιο «Κύριον δὲ τὸν Θεὸν ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις 
ὑμῶν» (Α΄ Πέτρ. γ΄,4). Όσο και να ήθελε να κρύψει την αρετή του, ήταν δύ-
σκολο, αφού σύμφωνα με τον αψευδή λόγο του Κυρίου μας «Οὐ δύναται πόλις 
κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη» (Ματθ. ε΄, 14).

Ο μακαριστός Ηγούμενος Αθανάσιος γεννήθηκε στο χωριό Άσσια στη Με-
σαορία. Ήταν ομοχώριος του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού, τον οποίο 
υπερβαλλόντως ευλαβείτο και τιμούσε. Οι γονείς του, γεωργοί, άνθρωποι απλοί 
και φιλόθεοι. Ετελειώθησαν και οι δύο δια του μοναχικού σχήματος. Προτού 
ακόμα ενηλικιωθεί ο έφηβος Ανδρέας (αυτό ήταν το όνομα που έλαβε στη βά-
πτισή του), άναψε μέσα στην αγαθή ψυχή του ο πόθος του μοναχισμού. Ο Θεός 
οδήγησε τα βήματά του στο ευλογημένο Κοινόβιο του Σταυροβουνίου. Ήρθε στο 
μοναστήρι με εφόδιο την απλότητα και τη λαϊκή πίστη του, που κληρονόμη-
σε από τους γονείς του και την εκκλησιαστική παράδοση του χωριού του. Σαν 
δέντρο ρίζωσε ο γέροντας Αθανάσιος στο μοναστήρι της μετανοίας του κάτω 
από τη σκιά του «εὐσκιόφυλλου δένδρου» του «μακαρίου Ξύλου» του Τιμίου 
και Ζωοποιού Σταυρού. Από τα ενενήντα πέντε χρόνια που έζησε επί της γης ο 
γέροντας τα ογδόντα τα πέρασε στο μοναστήρι. Έγινε μέλος μιας αδελφότητας 
με αγωνιστές, ασκητές πατέρες, κληρονόμος και συνεχιστής του αρχαίου ασκη-
τικού μοναχισμού, δωρικού, με απλότητα, όπως τον συναντούμε στο γεροντικό. 
Είναι μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον στο οποίο ο γέροντας έζησε και αγωνίστηκε 
και εξυφάνθη η θεοΰφαντος χλαίνα των ιερών αρετών του. Πράος, σεμνός και 
ξένος από κάθε μορφή άκαιρου ζηλωτισμού εκτιμήθηκε από τους παλαιότερους 
πατέρες της Μονής, οι οποίοι τον προέκριναν ως κατάλληλο για το ύψιστο χάρι-
σμα της ιεροσύνης. Μέχρι το τέλος του βίου του διατήρησε αμείωτη την αγάπη 
και τον σεβασμό για τους μακαριστούς γέροντές του, των οποίων τους πνευμα-
τικούς λόγους πάντοτε διατηρούσε εν τη καρδία αυτού.

Μετά, δε, την κοίμηση του μακαριστού γέροντος Γερμανού, το 1982, και την 
εκλογή του ιερομονάχου Αθανασίου στη θέση του Ηγουμένου, ο λύχνος «ἐτέθη 
ἐπὶ τὴν λυχνίαν». Ένας ακόμα κρίκος προστέθηκε στην πολύτιμη αλυσίδα των 
προκατόχων του. Ο γέροντας Αθανάσιος από την κορυφή του Σταυροβουνίου  
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αποτέλεσε πνευματικό φάρο, που φώτιζε την Κύπρο ολόκληρη. Ο Θεός τον ευ-
λόγησε επί της ηγουμενίας του να δει το μοναστήρι του να επανδρώνεται με 
νέους πατέρες. Ως επόμενος των προγενέστερων μεγάλων πνευματικών ανα-
στημάτων της Μονής και με γνώμονα τη γνήσια και ανεπιτήδευτη αγάπη και 
ταπείνωσή του, νουθετούσε και καθοδηγούσε όχι μόνο τους μοναχούς του, αλλά 
και τα πολυάριθμα πνευματικά τέκνα του, που έφταναν απ’ όλες τις περιοχές 
της Κύπρου. Πόσοι και πόσοι δεν βρήκαν παρηγορία και ανάπαυση κοντά σ’ 
αυτόν τον άνθρωπο του Θεού; Πόσοι άνθρωποι δεν έφυγαν ξαλαφρωμένοι και 
ανανεωμένοι μέσα από το εξομολογητήριό του; Εύσπλαγχνος, επιεικής και αν-
θρώπινος. Κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης άκουγε περισσότερο και μιλούσε 
λιγότερο, αλλά ο λόγος του ήταν καρπός προσευχής. Ο γέροντας μιλούσε, όπως 
μιλούν οι τέλειοι. Και να μην έλεγε τίποτα σε αρκούσε μόνο να τον βλέπεις. «Ἀρ-
κεῖ μοι τὸ βλέπειν σε πάτερ» είχε πει κάποτε ένας μοναχός στον μέγα Αντώνιο. 
Στον μακαριστό γέροντα έβρισκε εφαρμογή ο λόγος του αγίου Θεοδώρου του 
Στουδίτου «Τίς σε ἰδών οὐκ ἠγάπηκε; Τίς δε συντυχών οὐ γεγλύκαται;».

Το «ἄκρον ἀντικείμενον τοῦ νοός του», «τό μελέτημα τῆς καρδίας του» και 
το «ἐντρύφημα τῆς γλώσσης του» ήταν ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι. Από-
τοκο αυτού ήταν η μεγάλη του αγάπη για τους βίους των αγίων και τις ιερές 
ακολουθίες. Αγαπούσε πολύ τους βίους των αγίων. Μέχρι το τέλος του βίου του, 
παρόλο που ο ίδιος είχε φτάσει «εἰς ἄνδρα τέλειον εἰς μέτρον τῆς ἡλικίας τοῦ 
πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» (Εφ. 4,13), δεν σταμάτησε να εντρυφά στους βίους 
των αγίων. Τις ιερές ακολουθίες του νυχθημέρου παρακολουθούσε ανελλιπώς 
στο καθολικό της μονής. Ως επί το πλείστον παρέμενε όρθιος επί του στασιδίου 
του καθ’ όλη τη διάρκεια της ακολουθίας. Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγ-
μές της υγείας του επέμενε «ὡς ζηλωτὴς μανικώτατος» να παρακολουθεί και 
να συμμετέχει στις ακολουθίες και στη Θεία Λειτουργία γενόμενος τύπος υπο-
μονής, φιλοπονίας και ακρίβειας για τους υποτακτικούς του. Έτσι δίδασκε και 
διοικούσε ο γέροντας. Με το παράδειγμα και κυρίως με την υπομονή και την τα-
πείνωσή του κατά το βιβλικό «ἀπ’ ἐμοῦ ὄψεσθε καὶ οὕτω ποιήσετε» (Κριτ. 7, 17).

Αυτό που αισθανόμαστε ως υποχρέωσή μας να μαρτυρήσουμε για τον μακα-
ριστό γέροντα εμείς προσωπικά, καθώς μαρτυρεί και ο προκάτοχός μας, μητρο-
πολίτης πρώην Κιτίου Χρυσόστομος, ο οποίος ενθρόνισε τον γέροντα ως ηγού-
μενο και πολλά χρόνια υπήρξε επίσκοπός του, ήταν ο σεβασμός του μακαρίου 
γέροντος στον θεσμό του επισκόπου. Σεβασμός και αγάπη που εκδηλωνόταν με 
πολλούς τρόπους. Αυτό φανέρωνε αφενός τη βαθιά γνώση εκκλησιολογίας που 
είχε ο γέροντας, λόγω της βιωματικής θεολογίας, της οποίας ήταν κάτοχος, και 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΚΔΗΜΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ι. Μ. ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
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αφετέρου τη μεγάλη ταπείνωση που τον χαρακτήριζε. Αυτό τον σεβασμό και 
συνεργασία με τον επίσκοπο τον ενέπνευσε και σε όλη την περί αυτόν συνοδεία.

Ο αείμνηστος ηγούμενος Σταυροβουνίου Αθανάσιος υπήρξε μεγάλη Εκκλη-
σιαστική μορφή του αιώνα μας. Η προσφορά του σεμνού και θεοφόρου αυτού 
ανδρός στον μοναχισμό της Κύπρου είναι τεράστια. Όταν ο μακαριστός και 
ενάρετος ηγούμενος Σιμωνόπετρας Αγίου Όρους, πατήρ Αιμιλιανός, συνάντησε 
τον γέροντα Αθανάσιο, είπε χαρακτηριστικά «αυτός δεν είναι γέροντας, αυτός 
είναι Αββάς». Ας δοξάσουμε τον Θεό που ανέδειξε και στην εποχή μας ανθρώ-
πους αυθεντικούς, ταπεινούς, αληθινούς εργάτες του Ευαγγελίου, με γνήσιο 
ασκητικό φρόνημα, όπως τον αείμνηστο γέροντα Αθανάσιο. Αυτό το πνεύμα 
καταλείπει ο γέροντας ως κληρονομιά και παρακαταθήκη στους πατέρες της 
μονής του, που με πολλή αγάπη και αυταπάρνηση τον διακόνησαν, ιδιαίτερα τα 
τελευταία του χρόνια.

Ἀείμνηστε καὶ μακάριε γέροντα Ἀθανάσιε πορεύου ἐν εἰρήνῃ καὶ εἴσελθε εἰς 
τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου Σου.

Μακαρισθείη ἡ ψυχή σου, ἡ δὲ εὐχή σου εἴη μεθ’ ἡμῶν.

Εκ μέρους των Πατέρων της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου επικήδειο λόγο 
εκφώνησε ο ιερομόναχος Διονύσιος, ο οποίος ανέφερε:

«Τί τὸ ὁρώμενον θέαμα;». Ο σεβαστός πατέρας μας, ο για περίπου σαράντα 
χρόνια ηγούμενος της Μονής μας, ο ποδηγέτης όλων μας στη μοναχική πορεία 
μας βρίσκεται μπροστά μας νεκρός και άπνους. Ο πριν λίγες μέρες συναναστρε-
φόμενος μαζί μας, ο οδηγός μας στα πάντα, στα πνευματικά και στα σωματικά, 
πλέον σίγησε. Δεν απέθανε, όμως, ο γέροντας, αλλά μετέστη στην αιώνιο ζωή. 
Θα τον καλύψει η γη, αλλά ο ουρανός θα τον υποδεχθεί. Πιστεύουμε ότι οι 
προ αυτού πατέρες της Μονής μας τον περιμένουν και ότι χορεία αγγέλων και η 
ομοσκηνία των ασκητών θα τον υποδεχθούν, καθώς όλοι οι όσιοι πατέρες.

Είναι δύσκολο να αρθρώσουμε τα πρέποντα λόγια στην εκδημία ενός γέρο-
ντα και πόσω μάλλον του πολυαγαπητού μας γέροντα και πατέρα. Δεν ξέρουμε 
τι να πούμε. Η χαρά και η λύπη συνυφασμένες σήμερα κατακλύζουν τις καρδιές 
μας. «Ὁ πατήρ ἡμῶν, ὡς ἔλεγεν εἰς παρομοίαν περίπτωσιν ὁ μεγάλος παρηγορη-
τής Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ἐξεδήμησε». Αυτό λέμε και εμείς τώρα. «Ποῖος 
ἦταν αὐτός; Ὁ ὁμολογητής τοῦ Χριστοῦ, ὁ δεύτερος Ἰώβ, ἡ σπανία καλλονή 
τῶν μοναχῶν, ὁ τῆς ἀγάπης δημιουργός, ὁ πολύδακρυς ὀφθαλμός, ὁ φιλομαθής 
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νοῦς, ὁ θείᾳ γνώσει πεπλουτισμένος, ὁ πολύς ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ πολλοστός 
ἐν συνέσει, ὁ γνήσιος ὁδηγός καὶ ὑπεργνήσιος πατέρας».

Τα λόγια του ήταν πάντοτε λίγα. Δίδασκε όλους μας μάλλον με τη σιωπή 
και τη θεάρεστη ζωή του. Όμως τώρα μαζί με τους μαθητές του Αγίου Αθανα-
σίου, του ιδρυτού της Μεγίστης Λαύρας, αναφωνούμε· «Ποῦ καταλείπεις πάτερ 
τά τέκνα σου, ἅ ᾥκτιρας ὡς φιλόστοργος πατήρ; Δός τελευταῖον λόγον τοῖς δού-
λοις σου». Μάθαμε, όμως, και από τα λυπηρά να αναγόμαστε στα χαρμόσυνα. 
Ο γέροντάς μας έφυγε από αυτή την πρόσκαιρη ζωή και μεταφέρεται από τα 
επίγεια στα ουράνια.

Γεννήθηκε το 1925 στην κωμόπολη της Μεσαορίας, στην Άσσια, τη γενέτει-
ρα του μεγάλου πατρός Σπυρίδωνος του θαυματουργού και ανεδείχθη από την 
παιδική του ηλικία σκεύος εκλογής. Ο πόθος για τον μοναχικό βίο αύξησε και 
έτσι το 1940, στην ηλικία μόλις των δεκαπέντε χρόνων μπήκε στη Μονή μας και 
εκεί έζησε ως πραγματικός μοναχός για ογδόντα ολόκληρα χρόνια, αναχωρώ-
ντας τώρα πλήρης ημερών. Η όλη ζωή του ήταν για μας ένα υπόδειγμα. Έζησε 
για σαράντα δύο χρόνια ως υποτακτικός και άλλα τριάντα οκτώ ως ηγούμε-
νος και σαν μέλισσα έπαιρνε από τον κάθε πατέρα της Μονής μας, κυρίως από 
αυτούς που διακρίνονταν για την αρετή τους, οι οποίοι στην εποχή του ήταν 
πολλοί, ό,τι ήταν το ωφέλιμο. Από τον έναν τη σιωπή, από τον άλλο τη νηστεία 
και από άλλον το ακατάκριτο και τέλος από τον καθένα ό,τι είχε περίσσευμα η 
καρδιά του. Έζησε, λοιπόν, στην υπακοή, στην εκκοπή του θελήματος και στη 
διακονία των αδελφών. Έτσι, με αυτό τον τρόπο έγινε γέροντας γερόντων και 
οδήγησε, όχι μόνο αυτούς που του ανέθεσε ο Θεός στη Μονή του, αλλά και γενι-
κά πολλούς μοναχούς, μοναχές και λαϊκούς αδελφούς, για τους οποίους ήταν ο 
εξομολογητής, ο πνευματικός πατέρας και ο καθοδηγητής στην πνευματική ζωή.

Αυτό που τον διέκρινε ως πνευματικό ήταν η φιλοστοργία του, το φιλεύ-
σπλαγχνο και η άκρα αγαθότητά του. Προσπαθούσε πάντοτε να μη λυπήσει 
κανέναν άνθρωπο. Προσπαθούσε πάντοτε να οδηγήσει τον άλλο με το καλό, 
έχοντας υπόψη το αποστολικό «νίκα τό κακὸν ἐν τῷ ἀγαθῷ», να κερδίσει τον 
άλλον, να τον εισαγάγει στον δρόμο της μετανοίας, να του δείξει ότι ένα είναι 
στη ζωή μας, το οποίο πρέπει να αποκτήσουμε· «Ἰησοῦν καί τοῦτον ἐσταυρω-
μένον».

Ως ηγούμενος υπήρξε ανακαινιστής της Μονής. Τόσο η κύρια Μονή, όσο 
και τα μετόχια της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Μοδέστου και της Παναγίας της 
Στάζουσας ανακαινίστηκαν εκ βάθρων. Η κύρια Μονή διπλασίασε σε μέγεθος 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΚΔΗΜΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ι. Μ. ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
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κτηριακό και όλα αυτά με ιδρώτα και με κόπους πολλούς. Ο γέροντας ήταν 
πάντοτε συνεργός σε όλες τις δουλειές. Θα τον έβρισκες είτε να βοηθά τους 
πατέρες είτε να είναι μαζί τους στις αγροτικές εργασίες, αλλά και πάλι όταν 
πλέον η ηλικία δεν το επέτρεπε, ήταν μαζί με τους πατέρες προσευχόμενος στο 
κελί του και παρακαλώντας τον Θεό και τον Τίμιο Σταυρό να διαφυλάττει τα 
πνευματικά του παιδιά.

Για αυτό τον χιλιοευγνωμονούμε και απείρως ευχαριστούμε για όλα. Αν εί-
ναι κάτι καλό που έχουμε δεν είναι δικό μας, αλλά του πατέρα μας οι κόποι. 
Όλα γίνονταν με την ευχή του και τις σωτήριες νουθεσίες του προς δόξαν Θεού 
και μόνον.

Πολλοί έχουν να πουν πολλά για τον γέροντά μας, εμείς το αφήνουμε στον 
Θεό, τον Κριτή ζώντων και νεκρών, να του δώσει αυτό που του οφείλει, τον στέ-
φανον της δόξης, γιατί πιστεύουμε ότι η ζωή του ήταν πραγματικά μια μαρτυρία 
και ένα μαρτύριο για τον Ιησού Χριστό.

Η Υπεραγία Θεοτόκος, την οποία ουσιαστικά λάτρευε και που καθημερινά 
την επικαλείτο, πιστεύουμε ότι θα είναι συνεργός στη σωτηρία του, όπως και ο 
Τίμιος Σταυρός, που, όπως του προείπε ο μακαριστός ηγούμενος Βαρνάβας, αν 
παρέμενε στο μοναστήρι και άναβε το καντήλι του Σταυρού θα σωζόταν, όχι 
μόνο έμεινε και άναβε ακούραστα το καντήλι του Σταυρού, αλλά αξιώθηκε να 
δει το μοναστήρι να επανδρώνεται και να τακτοποιείται, όπως είχαμε προανα-
φέρει, κτηριακά με όλες τις προϋποθέσεις για μια μοναχική ζωή.

Αποχαιρετούμε τον γέροντά μας με άπειρη υιική αγάπη, με προσμονή και 
ελπίδα να συναντηθούμε και πάλι στην επουράνιο Βασιλεία του μεγάλου Θεού 
και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. «Δεόμεθά σου ἁγιώτατε πάτερ, μήν ἀφήσεις 
ἐμᾶς ὀρφανούς, ἀλλά πρέσβευε ὑπέρ πάντων ἡμῶν τῶν περιλειπομένων».

Αιωνία η μνήμη σου αλησμόνητε, πολυσέβαστε και πολυαγαπημένε μας 
Πατέρα και Γέροντα! Καλή αντάμωση στη βασιλεία των ουρανών!


