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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

 a
†ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς
καὶ πάσης Κύπρου,

Παντὶ τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι τῆς καθ’ ἡμᾶς 
Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου

Χάριν, εἰρήνην καὶ εὐλογίαν παρὰ τοῦ πανοικτίρμονος 
μεγάλου Θεοῦ καὶ Πατρός, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἁγιασμὸν παρὰ τοῦ Ἁγίου 
καὶ τελεταρχικοῦ Πνεύματος.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ζοῦμε αὐτὴ τὴν περίοδο σ’ ἕνα πολυτάραχο κόσμο μὲ τὶς διάφορες δοκι-
μασίες ποὺ δημιουργοῦν ἀνησυχίες γιὰ τὸ μέλλον τοῦ κόσμου, γιὰ τὸν 
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ἄνθρωπο, τὴν ἀσφάλεια τῆς ζωῆς του καὶ τὴν ὑγεία του, ἀπὸ τὶς ἀπειλὲς καὶ 
τὸν φόβο τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων, κυρίως στὴ δική μας γεωγραφικὴ πε-
ριοχή, ἀπὸ τὸ ἀνεξέλεγκτο κύμα τῶν προσφύγων καὶ ἄλλα πολλά. Βιώνουμε 
μία κοινωνικὴ ταραχή, σύγχυση, ἀνασφάλεια, φοβία. Ὁ κόσμος ἀναζητᾶ ἐλπί-
δα, πνευματικὴ στήριξη καὶ παρηγορία.

Ἡ Κύπρος, εἰδικότερα, ἀντιμετωπίζει δύο μείζονα ζητήματα, τὸ ἕνα πα-
νανθρώπινο. αὐτὸ τῆς πανδημίας καὶ τῶν συνεπειῶν της, ὅπως οἱ ἐγκλεισμοὶ 
πρὸς ἀποφυγὴ τῆς διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ, οἱ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία, ἡ ἀπώ-
λεια ἐργασίας καὶ εἰσοδημάτων γιὰ τὶς ἀσθενέστερες ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ 
κ.λ.π. Τὸ δεύτερο εἶναι τὸ ἐθνικό μας πρόβλημα. Ἀπὸ τὸ 1974, ὅταν ἡ Τουρκία 
εἰσέβαλε στὴν ἀνυπεράσπιστη πατρίδα μας καὶ ἐξεδίωξε τοὺς νόμιμους καὶ 
μόνιμους κατοίκους ἀπὸ τὶς ἑστίες τους καὶ τὶς περιουσίες τους, ἀπὸ τὶς πόλεις 
καὶ τὶς κοινότητές τους. Ἔκτοτε -δυστυχῶς- ἡ κατάσταση δὲν βαίνει πρὸς τὸ 
καλύτερο.

Τὴν τελευταία περίοδο, μάλιστα, ἡ Τουρκία δείχνει ἀπροκάλυπτα τὶς προ-
θέσεις της, προσπαθοῦσα παντοιοτρόπως νὰ νομιμοποιήσει τὴν κατάσταση 
αὐτὴ καὶ ἐπιδιώκουσα νὰ λαφυραγωγήσει καὶ τὸν φυσικὸ πλοῦτο τῆς Κύπρου, 
τὸ φυσικὸ ἀέριο, προβάλλοντας ἀπαράδεκτες ἀξιώσεις, ὅπως ἀντίστοιχα 
πράττει καὶ στὸ Αἰγαῖο, ἐναντίον τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας τῆς Ἑλλάδας.

 Στὴν κυπριακὴ κοινωνία, ἀντὶ τῆς ἐθνικῆς ὁμονοίας, διαπιστώνουμε νὰ 
διαδραματίζεται ἕνα θέατρο τοῦ παραλόγου! Διοργανώνονται διαδηλώσεις 
διαμαρτυρίας κατὰ τῶν μέτρων πρόληψης μετάδοσης τοῦ ἰοῦ καὶ στρεφόμα-
στε ὁ ἕνας ἐναντίον τοῦ ἄλλου μὲ ἀποτέλεσμα τὸν διχασμὸ τοῦ λαοῦ.

 Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἀντιλαμβάνεται τὴν ἀδημονία καὶ τὰ προ-
βλήματα ποὺ δημιουργοῦνται χωρὶς νὰ ὑπάρχει ἐπὶ τοῦ παρόντος σοβαρὴ ἔν-
δειξη γιὰ σύντομη ἔξοδο ἀπὸ τὴν κρίση αὐτή. Ἀντιγράφουμε παρόμοιες ἀντι-
δράσεις ἄλλων χωρῶν, οἱ ὁποῖες ὅμως δὲν ἔχουν τὸ μέγιστο ἐθνικὸ πρόβλημα 
τῆς Κύπρου, ποὺ ἂν δὲν προσέξουμε τὴν πορεία του, θὰ ὁδηγηθοῦμε στὸν 
ὁρατὸ κίνδυνο τοῦ φυσικοῦ μας ἐθνικοῦ ἀφανισμοῦ.

Γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ ἡ Πατρίδα μας δὲν μᾶς παρέχει τὸ «ἐγωιστικὸ δικαίωμα», 
ἀλλὰ μᾶς ἀναθέτει τὴ βαριὰ ἱστορικὴ εὐθύνη νὰ φανοῦμε ἄξιοι συνεχιστὲς 
τῶν προηγούμενων γενεῶν ποὺ μὲ θυσίες καὶ ἑκατόμβες αἱμάτων μᾶς παρέ-
δωσαν τὴν Κύπρο Ἑλληνικὴ καὶ Χριστιανική. Οἱ καταστάσεις αὐτὲς εἶναι τὸ 
ἀποτέλεσμα τῆς βαθιᾶς πνευματικῆς κρίσης τῶν κοινωνιῶν καὶ τοῦ καθενὸς 
ἀπὸ ἐμᾶς. Περιορίσαμε τὴ θεώρηση αὐτῶν ποὺ συμβαίνουν σὲ μία μυωπικὴ 
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προσέγγιση στὰ προσωπικὰ ἢ καὶ κομματικὰ συμφέροντα καὶ ἀρνούμαστε νὰ 
ἀντικρίσουμε τὴν ἀλήθεια τοῦ παρελθόντος, τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος 
μὲ καθαρότητα σκέψεως καὶ ἀνιδιοτέλεια. 

Διευκρινίζουμε ὅτι στόχος τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι νὰ στραφεῖ ἐναντίον 
τῶν ὁποιωνδήποτε προσωπικῶν, κοινωνικῶν, ἐργασιακῶν καὶ ἄλλων δικαίων 
διεκδικήσεων  τοῦ λαοῦ μας. Μᾶς θλίβει, ἐν τούτοις, τὸ γεγονὸς ὅτι γιὰ τὰ 
ὅσα διαδραματίζονται μπροστὰ καὶ πίσω ἀπὸ τὶς πολιτικὲς σκηνὲς τῶν ἐμπό-
ρων τῶν  Ἐθνῶν, καμία διαμαρτυρία δὲν ἔγινε ἀπὸ μέρους τοῦ λαοῦ μας. Δὲν 
ἔγινε καμία διαμαρτυρία γιὰ τὶς ἀπαράδεκτες ἀξιώσεις τῆς κατοχικῆς δύναμης 
κατὰ τῆς Κύπρου. Δὲν ἔγινε καμία διαμαρτυρία γιὰ τὶς ἀπειλὲς καὶ τὶς ὕβρεις 
ποὺ ἐκτοξεύει ἀσταμάτητα ὁ ὑβριστὴς καὶ καταστροφέας τῶν χριστιανικῶν 
μας ἐκκλησιῶν καὶ μνημείων μὲ στόχο τὴν τουρκοποίηση τῶν κατεχομένων 
ἐδαφῶν μας. Δὲν ἔγινε καμία διαμαρτυρία γιὰ τὶς ἐπιδιώξεις τῆς κατὰ συρ-
ροὴν ἐγκληματούσας Τουρκίας, μὲ τὴν εἰσβολή, τὸν ἐποικισμὸ, τὴ δολοφονία 
τῶν ἀγνουμένων, τὴν καταπάτηση ὅλων τῶν δικαιωμάτων τοῦ λαοῦ μας, τῆς 
περιουσίας κ.λπ. Δὲν ἔγινε καμία διαδήλωση ἀλλὰ ἁπλῶς μία ὑποτονικὴ δια-
μαρτυρία γιὰ τὰ ὅσα ὁ ἀπαράδεκτος νεοσουλτάνος εἶπε καὶ ἔκανε στὴν Ἀμ-
μόχωστο, παραβαίνοντας ὅλα τὰ ψηφίσματα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καὶ κάθε 
ἔννοια τοῦ διεθνοῦς δικαίου. Ἄραγε ποιό μήνυμα δίδουμε ἢ δὲν δίδουμε γιὰ 
ὅλους ἐκείνους ποὺ ὑπεύθυνα ἢ συμφεροντολογικὰ ἐργάζονται ἢ καὶ ἀπερ-
γάζονται τὸ μέλλον τῆς δικῆς μας Πατρίδας καὶ ἐμεῖς μένουμε ἀπαθεῖς καὶ 
ἀδιάφοροι; Ποιός εἶναι ὁ ἀγώνας μας καὶ ἡ συμμετοχή μας γιὰ τὸ μέλλον τῆς 
Πατρίδας μας;

Ὑπενθυμίζουμε τὴν ὑπόδειξη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅτι πρέ-
πει νὰ ἔχουμε τὴν ἱκανότητα νὰ διακρίνουμε μέσα ἀπὸ τὰ συμβαίνοντα, τὰ 
«σημεῖα τῶν καιρῶν», ποιό εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ μὴ στρέφουμε 
τὴν πλάτη μας σὲ αὐτὸ ποὺ ὁ Θεὸς θέλει καὶ μᾶς καθοδηγεῖ. Οἱ καταστροφὲς 
ἐπέρχονται, ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν πνευματική τους ἐγρήγορ-
ση: «ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες 
καὶ πίνοντες» (Ματθ. 24,38), καὶ ὁ κατακλυσμὸς τοὺς κατέπνιξε. Συνεπώς, ἂς 
προσέξουμε ἀπὸ ὁποιοδήποτε εἶδος  «ἐθνικοῦ κατακλυσμοῦ». «Στῶμεν καλῶς, 
στῶμεν μετὰ φόβου Θεοῦ».

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς περιόδου τοῦ Τριῳδίου 
καὶ σὲ λίγες ἑβδομάδες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,  καθὼς καὶ τοῦ γεγονό-
τος ὅτι τὸ παρὸν ἔτος 2021 ἔχει ὁρισθεῖ νὰ ἑορτασθοῦν τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν 
ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καὶ τῆς ἐλευθερίας τοῦ Γένους 
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μας, θέλουμε νὰ κινητοποιήσουμε πνευματικὰ  τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς 
Ἐκκλησίας μας, γιὰ νὰ προβεῖ σὲ ἐσωτερικὴ ἀνασκόπηση καὶ συνειδητοποίηση 
τῶν προσωπικῶν καὶ συλλογικῶν εὐθυνῶν μας. 

Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε τὴν καθιέρωση τῆς προ-
σεχοῦς ἑβδομάδος τῆς Τυρινῆς, ὡς Ἑβδομάδος Προσευχῆς, πρῶτον ὡς τρό-
πο συμμετοχῆς στὶς προγραμματιζόμενες ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ 200 ἔτη ἀπὸ τὴν 
Ἐθνικὴ παλιγγενεσία τοῦ 1821, δεύτερον, ὡς ἱκεσία καὶ παράκληση γιὰ τὴ 
λύτρωσή μας ἀπὸ τὴν πανδημία καὶ τρίτον, γιὰ τὴ σωτηρία καὶ ἐλευθέρωση 
τῆς Πατρίδας μας ἀπὸ τὶς ἐπιβουλὲς τῶν ἀλλοφύλων, τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν 
κατοχὴ καὶ τὴ δικαίωση τοῦ ἀγώνα τοῦ λαοῦ μας. 

Μὲ τὴν ἐπίκληση τῆς δυνάμεως τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, ὁ καθένας καὶ ἡ κα-
θεμία ἂς ἀναλάβουμε, κατὰ τὸ πρότυπο τῶν ἐθνομαρτύρων τῶν ἀγώνων τοῦ 
Γένους τῶν Ἑλλήνων, τὴν ὑποχρέωση συνεχίσεως τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴ χριστια-
νικὴ μας Πίστη,  γιὰ τὴν Πατρίδα μας καὶ τὰ πανανθρώπινα ἰδανικὰ τοῦ Ἑλ-
ληνισμοῦ.

    Εὐχέτης πρὸς Κύριον

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ,
7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021



ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΠΙ ΤΗι ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
 a

†ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς

καὶ πάσης Κύπρου.

 «Τὴν πάνσεπτον ἐγκράτειαν, ἐναρξώμεθα φαιδρῶς καὶ διαπλεύσαντες τὸ 
τῆς Νηστείας μέγα πέλαγος, λαμπροφόροι εἰς τὴν τριήμερον Ἀνάστασιν καταν- 
τήσωμεν». (ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ).

Ἀναντίλεκτα, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, ὅταν κάποιος ξεκινάει μία πορεία, 
θὰ πρέπει νὰ ξέρει καὶ τὸν προορισμό! Αὐτὸ συμβαίνει καὶ μὲ τὴ Μεγάλη Τεσ-
σαρακοστή. Πάνω ἀπ᾿ ὅλα εἶναι μία πνευματικὴ διαδρομή, τῆς ὁποίας προ-
ορισμός της εἶναι τὸ Πάσχα, ἡ «Ἑορτὴ τῶν Ἑορτῶν» καὶ ἡ «Πανήγυρις τῶν 
Πανηγύρεων». 

Ἡ νέα ζωή, ἡ ὁποία πρὶν ἀπὸ δύο χιλιάδες περίπου χρόνια «ἀνέτειλεν ἐκ 
τοῦ τάφου», προσφέρθηκε σὲ μᾶς, ὡς ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξη τῆς πατρικῆς 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ πλανώμενο πλάσμα Του. Μᾶς δόθηκε, ἀκόμη, τὴ 
μέρα ποὺ βαφτιστήκαμε, τὴ μέρα δηλαδὴ ποὺ ὅπως λέει ὁ Ἀπ. Παῦλος: «Συ-
νετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη 
Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ Πατρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι 
ζωῆς περιπατήσωμεν» (Ρωμ. 6,4).

Πολὺ εὔκολα, μπορεῖ ὁ καθένας νὰ διαπιστώσει πὼς ὁλόκληρη ἡ λατρεία 
τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ὀργανωμένη γύρω ἀπὸ τὴ λαμπροφόρο ἑορτὴ τοῦ 
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Πάσχα, γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ λειτουργικὸς χρόνος, δηλαδὴ ἡ διαδοχὴ τῶν ἐποχῶν 
καὶ τῶν ἑορτῶν, γίνεται ἕνα ταξίδι, ἕνα προσκύνημα στὸ Πάσχα, ποὺ εἶναι τὸ 
Τέλος καὶ ποὺ ταυτόχρονα εἶναι ἡ Ἀρχή. Εἶναι τὸ τέλος ὅλων αὐτῶν ποὺ ἀπο-
τελοῦν τὰ «παλαιὰ» καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς «νέας ζωῆς», μία συνεχὴς διάβαση ἀπὸ τὸν 
κόσμο τοῦτο στὴ Βασιλεία ποὺ ἔχει ἀποκαλυφθεῖ ἐν Χριστῷ. 

Ἂν τὸ ἀναγνωρίζουμε αὐτό, τότε μποροῦμε νὰ καταλάβουμε τί εἶναι τὸ 
Πάσχα καὶ γιατὶ χρειάζεται καὶ προϋποθέτει τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Κι ἂν 
σ’ αὐτὸν τὸν ἀγώνα ἡ Ἐκκλησία δὲν βοηθάει, πῶς θὰ μπορέσουμε νὰ ὑλοποι-
ήσουμε αὐτὴ τὴν ἀπαιτητικὴ διαδρομή; Πῶς μποροῦμε νὰ μετανοήσουμε καὶ 
νὰ ξαναγυρίσουμε στὴν ἀποκλειστικὴ ὑπόσχεση ποὺ μᾶς δίνεται κάθε χρόνο 
τὸ Πάσχα;

 Ἀκριβῶς, αὐτὴ εἶναι ἡ ὥρα ποὺ ἐμφανίζεται ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. 
Αὐτὴ εἶναι ἡ «χείρα βοηθείας» ποὺ ἁπλώνει σὲ μᾶς ἡ Ἐκκλησία. Εἶναι τὸ σχο-
λεῖο τῆς μετανοίας ποὺ θὰ μᾶς δώσει τὴ δύναμη νὰ δεχθοῦμε τὸ Πάσχα ὄχι σὰν 
μιὰ ἁπλὴ εὐκαιρία νὰ ἑορτάσουμε ὑλικῶς, ἀλλά, βασικά, ὡς τὸ τέλος τῶν «πα-
λαιῶν» ποὺ εἶναι μέσα μας καὶ ὡς ἡ εἴσοδός μας στὴ νέα, τὴν «καινὴν ζωήν».

Σ’ αὐτὸν τὸν δρόμο, τὸ παράγγελμα τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι διπλό: «νη-
στεύσωμεν ἀδελφοὶ σωματικῶς· νηστεύσωμεν καὶ πνευματικῶς»! Στόχος μας 
τό: «ἀφήσωμεν τῆς σαρκὸς τὴν εὐπάθειαν, αὐξήσωμεν τῆς ψυχῆς τὰ χαρίσμα-
τα».  

Τὰ σωτήρια φάρμακα, ὅπως ὅλοι καλῶς γνωρίζουμε, εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ 
τὴ θεραπεία κάθε εἴδους πληγῆς καὶ ἀσθενείας μας. Ἡ Ἐκκλησία, ὡς τὸ κατε-
ξοχὴν πνευματικὸ θεραπευτήριο, προτείνει γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν πνευ-
ματικῶν μας «πληγῶν» τὴν προσευχή, τὴ νηστεία, τὴ νήψη, τὴ φυλακὴ τοῦ 
νοός, τὸ λουτρὸ τῆς μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως, καὶ τέλος τὴ συμμετοχή 
μας στὴν Εὐχαριστιακὴ Τράπεζα, ὅπου γινόμαστε μέτοχοι τῆς οὐρανίου χαρᾶς 
καὶ μακαριότητος, γευόμενοι τοῦ Παναγίου Σώματος καὶ τοῦ Τιμίου Αἵματος 
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Καθὼς οἱ πύλες πρὸς τὸ Πάσχα καὶ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μᾶς διανοί-
γονται μὲ τὸ «στάδιον τῶν ἀρετῶν», ὀφείλουμε νὰ ξέρουμε πὼς ἀρχὴ ἀπα-
ραίτητη γιὰ νὰ τελεσθεῖ ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ συγχώρεση. Ἀποτελεῖ 
τὴν προϋποθετικὴ ἀφετηρία, μὲ τὴν ὁποία ὁ κόσμος τοῦ μίσους αἴρεται μὲ 
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τὴν εἰλικρινῆ ἀγάπη, ὁ κόσμος τοῦ καθημερινοῦ πολέμου εἰρηνεύει, κι ὁ κό-
σμος τῆς διαίρεσης ἑνώνεται μὲ τὴ σταυρικὴ θυσία τῆς Δεσποτικῆς ἀγάπης. 
Συγχώρηση θὰ πεῖ, νὰ περιχωρήσω, νὰ προσχωρήσω, νὰ εἰσέλθω μέσα στὴν 
καρδιὰ καὶ τὸν κόσμο τοῦ ἀδελφοῦ, νὰ κοινωνήσω μιᾶς ἀπόλυτης ἀγαπητικῆς 
ἕνωσης, ἔτσι ὅπως ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μᾶς φανέρωσε. Καὶ γιὰ νὰ γίνει αὐτό, 
χρειάζεται νὰ ἀποβάλουμε τὸ κέλυφος κάθε ἀτομοκεντρισμοῦ, κάθε φιλαυτί-
ας, νὰ γκρεμίσουμε τὰ τείχη τῶν παθῶν, ποὺ ἐμποδίζουν τὴν κάθε μας συνά-
ντηση μὲ τοὺς ἀδελφούς. Μίαν τέτοια προοπτική, διασφαλίζει ἡ λατρευτική, 
μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ φανερώνεται μὲ τὸν πιὸ μεγαλειώδη 
τρόπο μέσα στὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. 

Κλείνοντας, λοιπόν, τὸ Τριῴδιο καὶ ἀρχίζοντας ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, 
ἡ Ἐκκλησία μᾶς τονίζει ξεκάθαρα πὼς καμία πορεία πρὸς τὴ αἰώνια Βασιλεία 
δὲν μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ χωρὶς τὴν ἀγάπη, τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη, καὶ 
κατ’ ἐπέκταση πὼς καμία πορεία ἀγάπης πρὸς τὸ Πάσχα δὲν μπορεῖ νὰ πραγ-
ματοποιηθεῖ χωρὶς τὴ συγχώρεση. 

Ἀκόμη, τὸ «μετανοεῖτε» τοῦ Κυρίου ἀπευθύνεται σὲ ὅλους καὶ συνεχῶς 
καὶ ὄχι μόνο κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Τὸ «μετανοεῖτε» 
δὲν νοεῖται ὡς «μετανοῆστε» μία φορά, οὔτε σημαίνει τὸ νὰ μετανοεῖ κανεὶς 
κάθε τόσο, ἀλλὰ σημαίνει τὸ νὰ γίνει ἡ ζωή μας μία μετάνοια. Νὰ ὑπάρχει μία 
παντοτινὴ στάση μετανοίας καὶ συντριβῆς μέσα μας, κι αὐτὴ νὰ διαποτίζει ὅλη 
μας τὴν ὕπαρξη. Οἱ ἀδιαλείπτως μετανοοῦντες ἄνθρωποι βρίσκονται συγχρό-
νως στὴ Μεγάλη Παρασκευὴ καὶ στὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα! Στὸ Τριῴδιο καὶ 
στὸ Πεντηκοστάριο! Ζοῦν ἀκατάπαυστα καὶ παράλληλα, μὲ τρόπο μυστηρια-
κό, τὴ «ζωηφόρο νέκρωση» καὶ τὸ «χαροποιόν πένθος».

Μὲ τὴν ἀναφορά, ἑπομένως, στὴν ἀγάπη καὶ τὴ μετάνοια, καὶ θέτοντας 
τὴ νηστεία στὴ σωστή της βάση, κανεὶς πλέον δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι ἡ 
πνευματικὴ πρόοδος ἐξαρτᾶται μόνον ἀπὸ τὸ πόσο νήστεψε ἢ ἀσκήθηκε κά-
ποιος κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἡ πρόοδος ἐξαρτᾶται 
ἀπὸ τὸ πόσο μὲ τὴ μετάνοια καὶ τὴν ὅλη προσπάθεια, τὴν πνευματική, ἔγινε ὁ 
ἄνθρωπος κοινωνὸς τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ φέρνει τὴν ἀνά-
παυση στὴν ψυχή μας. Δὲν εἶναι τυχαῖο, ἐξάλλου, αὐτὸ ποὺ μᾶς παραδίδει ὁ 
κατεξοχὴν ἅγιος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὁ ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμα-
κος, στὸ ἐπιμύθιο τοῦ λόγου του «περὶ χαροποιοῦ πένθους», θέλοντας νὰ μᾶς 
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ἐπιστήσει τὴν προσοχὴ πὼς ἡ πρώτιστη ἔγνοια καὶ προσπάθειά μας θὰ πρέπει 
νὰ εἶναι ἡ μετάνοια. Μᾶς λέγει: «Δὲν θὰ κατηγορηθοῦμε, ἀγαπητοί μου, δὲν 
θὰ κατηγορηθοῦμε τὴν ὥρα τοῦ θανάτου μας, διότι δὲν ἐθαυματουργήσαμε ἢ 
διότι δὲν ἐθεολογήσαμε ἢ διότι δὲν ἐγίναμε θεωρητικοί. Ὁπωσδήποτε ὅμως θὰ 
δώσωμε λόγο στὸν Θεὸν διότι δὲν μετανοήσαμε εἰλικρινῶς».

Καλὴ καὶ εὐλογημένη Τεσσαρακοστή!  Καλὸν Στάδιον!

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,

Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ   2021

                                               Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν



ΑΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ OIKOYMENIKOY ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 

ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΥΠΡΟΥ 
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ

 a
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΑΠΗΝΤΗΣΕ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

Παναγιώτατέ μου, 

Περιχαρὴς καὶ ἐν βαθυτάτῃ συγκινήσει ἔλαβον τὴν χειρόγραφον ἐπιστο-
λὴν τῆς Ὑμετέρας ἀγάπης, δι’ ἧς ἐνθέρμως μοῦ εὔχεσθε τὰ δέοντα διὰ τὴν 
πρωθιεραρχικήν μου διακονίαν.

Ἀπὸ κέντρου καρδίας εὐχαριστῶ, κατὰ πρῶτον, τὴν ἀγαθωσύνην καὶ τὴν 
Πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἥτις παιδιόθεν ὡδήγησεν τὰ βήματά μου εἰς τὸν χῶρον 
τῆς Ἐκκλησίας καὶ μάλιστα εἰς τὰς τάξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Καθ’ ὅλην τὴν μα-
κρὰν περίοδον τῆς διακονίας μου, πολλάκις  ᾐσθάνθην τὴν χεῖρα τοῦ Κυρίου 
νὰ καθοδηγῇ τὰ βήματά μου καὶ νὰ μὲ φωτίζῃ εἰς τὰς δυσκόλους καὶ κρισίμους 
στιγμὰς τῆς ζωῆς μου. Ἐβίωσα τὸ τοῦ  Παύλου: «ὁ δὲ Κύριός μοι παρέστη καὶ 
ἐνεδυνάμωσέ με» (Β΄ Τιμ. 17).

Εὐχαριστῶ θερμότατα καὶ τὴν Ὑμετέραν θεοτίμητον Κορυφὴν τῆς Ὀρθο- 
δοξίας διὰ τὴν πρὸς τὸ πρόσωπόν μου ἀγάπην Σας, ἥν ἐβίωσα οὐχὶ ἅπαξ ἀλλὰ 
πολλάκις κατὰ τὴν μακρὰν περίοδον τῆς στενῆς συνεργασίας ἡμῶν εἰς τὸ 
ὑψηλὸν λειτούργημα τῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας, ἐν ᾧ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 
ἀμφοτέρους ἐνέταξε.

Μετὰ συγκινήσεως ἀναμιμνῄσκομαι τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἀγωνίαν Σας διὰ 
τὸ μέλλον τῆς ἀγλαοθρόνου Ὀρθοδοξίας ἡμῶν, τοὺς πολυμόχθους ἀγῶνας 
Σας καὶ τοὺς ἀτρύτους μόχθους τοὺς ὁποίους κατεβάλετε διὰ τὴν σύγκλησιν 
τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου ἐν Κολυμπάρι τῆς Κρήτης.  

 Αἰσθάνομαι μεγίστην τιμὴν διὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐγενόμην  συγκοινωνὸς  
ἐν ταῖς θλίψεσιν, ἅς ὑπηνέγκατε ἐκ τῆς στάσεως ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν, αἵτινες, 
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δολίαις προφάσεσιν, οὐ μόνον ὑπέσκαψαν τὴν Σύνοδον  ἀλλὰ καὶ οὐ μετέσχον 
ταύτης.

Περὶ δὲ τοῦ Οὐκρανικοῦ ἐκφράζω καὶ ἐγὼ τὰ αἰσθήματα τῆς εὐγνωμοσύ-
νης μου πρὸς τὸ σεπτὸν πρόσωπόν Σας, Παναγιώτατε, διότι διὰ τῆς εἰς βά-
θος Ὑμετέρας ἐνημερώσεως μὲ ἐβοηθήσατε νὰ γνωρίσω πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, 
ὥστε νὰ δυνηθῶ νὰ λάβω τὴν ὀρθὴν καὶ γενναίαν ἀπόφασιν, νὰ συμπαραστα-
θῶ εἰς τὴν Ὑμετέραν Παναγιότητα.

Ἀνασκοπῶν τὴν μακρὰν διακονίαν μου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, βιώνω τὸ τοῦ θεί-
ου Παύλου: «πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι τῷ Θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς 
ἡμέρας» (Πράξ. ΚΓ΄ 1),  καθ’ ὅτι «προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διὰ 
παντός…  διὰ τοῦτο εὐφράνθη ἡ καρδία μου…» (Πράξ. Β΄25-26), «ἐν αὐλαῖς 
οἴκου Θεοῦ ἡμῶν» (Ψαλμ. 133, 1). 

Περαίνων, Παναγιώτατέ μου, ἐπιθυμῶ καὶ ἐγὼ νὰ ἐκφράσω τὰς ὁλοψύ-
χους εὐχαριστίας μου πρὸς τὸν Κύριον διότι, ἐν τῇ μακρᾷ ἐκκλησιαστικῇ μου 
διαδρομῇ, εἶχον τὴν μεγάλην τιμὴν νὰ Σᾶς γνωρίσω καὶ νὰ συνεργασθῶ μεθ’ 
Ὑμῶν.  Ἡ ἔνθεος ἀγάπη Σας πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ὁ ζήλῳ πε-
πυρωμένος πόθος Σας διὰ τὴν δόξαν τῆς ἀγλαοθρόνου Ὀρθοδοξίας ἡμῶν, 
ἡ ἁπλότης τοῦ χαρακτῆρος Σας καὶ ἡ σοφία Σας ὑπῆρξαν δι’ ἐμὲ φάροι φω-
τεινοί, οἵτινες καθωδήγησαν τὰς σκέψεις καὶ τοὺς ὁραματισμούς μου εἰς τὸ 
ἔργον «ᾧ ἐτάξατό με» ὁ Κύριος. 

Ἐξαιτούμενος τὰς θεοπειθεῖς εὐχὰς τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος,

Σᾶς ἀσπάζομαια φιλήματι ἁγίῳ, καὶ ἐκφράζω ἅπαξ ἔτι τὰς ἐνθέρμους 
εὐχαριστίας μου διὰ τὴν πρὸς τὸ πρόσωπόν μου ἀγάπην Σας. 

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ, 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021



ΑΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ 
κ.κ. ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 

ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΥΠΡΟΥ 
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ

 a
ΕΙΡΗΝΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ

Πατριάρχης τῶν Σέρβων 
        Ἀρ. πρωτ. 172 
       Ἐν Βελιγραδίῳ, 
  τῇ 11ῃ Μαρτίου 2021 

Τῇ Αὐτοῦ Μακαριότητι
Ἀρχιεπισκόπῳ Νέας Ἰουστινιανῆς 
καὶ πάσης Κύπρου
κυρίῳ κυρίῳ Χρυσοστόμῳ,
εἰς Λευκωσίαν 

ΘΕΜΑ: ΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΝ 

Μακαριώτατε, 

Κατὰ τὴν φιλάνθρωπον καὶ κοσμοσωτήριον Πρόνοιαν τοῦ Ὑψίστου, τοῦ 
Ἰθύνοντος τὰς ὁδοὺς τῶν ζώντων καὶ Ὁρίζοντος τόπον ἀναπαύσεως τῶν με-
ταστάντων, ἐκοιμήθη ἐν Κυ ρίῳ τῇ 20ῇ Νοεμβρίου τοῦ παρελθόντος ἐνιαυ-
τοῦ ὁ ἀείμνηστος προκάτοχος ἡμῶν, ὁ Πατριάρχης κυρὸς Εἰρηναῖος, πλήρης 
ἡμερῶν, μετὰ βραχεῖαν, πλὴν βαρεῖαν ἀσθένειαν. 
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Κενωθέντος, τοιουτοτρόπως, τοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου, συνεκλήθησαν 
ὑπὸ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας - ἐπὶ 
τῇ βάσει τῶν ἱερῶν κανόνων, ὡς καὶ τῶν διατάξεων τῶν ἄρθρων 42 καὶ 43 τοῦ 
Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας - οἱ Πανιερώτα-
τοι, Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἐκκλησίας εἰς συ-
νεδρίαν τῆς Ἐκλογικῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ὁρισθεῖσαν διὰ τὴν 18ην (5ην) 
Φεβρουαρίου σωτηρίου ἔτους 2021. 

Συνῳδὰ τῇ κρατούσῃ παρ' ἡμῖν ἐκλογικῇ διαδικασίᾳ, ἐξελέγησαν, μετὰ 
τὴν ἐπίκλησιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας τρεῖς ὑπο-
ψήφιοι, καὶ δὴ ἡ ἡμῶν μετριότης, ὁ Ἱερώτατος Ἐπίσκοπος Μπανιαλούκας 
κ. Ἐφραὶμ καὶ ὁ Ἱερώτατος Ἐπίσκοπος Μπάτσκας κ. Εἰρηναῖος∙ εἶτα δὲ ἐξελέγη 
ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος ἡγεμόνος Λαζάρου (ἐντὸς τῆς 
κρύπτης τοῦ κατὰ Βελιγράδιον νεοδμήτου Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σάββα) ἐκ 
τῶν τριῶν διὰ κληρώσεως ἡ μετριότης ἡμῶν εἰς τεσσαρακοστὸν ἕκτον Πα-
τριάρχην τῶν Σέρβων, πεντηκοστὸν ἕβδομον δὲ κατὰ σειρὰν διάδοχον τοῦ 
ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σάββα, τοῦ πρώτου αὐτοκεφάλου Ἀρχιεπισκόπου τῆς 
καθ' ἡμᾶς Ἐκκλησίας καὶ Φωτιστοῦ τοῦ σερβικοῦ γένους. 

Τῇ ἐπαύριον τῆς ἐκλογῆς, ἤτοι τῇ Παρασκευῇ τῇ 19ῃ (6ῃ) Φεβρουαρίου 
τοῦ ἐνεστῶτος ἐνιαυτοῦ ἐτελέσθη, κατὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Καθεδρι-
κῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ ἐν Βελιγραδίῳ, ἡ εἰσαγωγὴ τῆς ἡμῶν 
μετριότητος εἰς τὸν θρόνον τῶν Πατριαρχῶν τῆς Σερβίας. Ἐπιπροσθέτως, ἐν 
καιρῷ εὐθέτῳ, δέον ὅπως τελεσθῇ καὶ ἡ πανηγυρικὴ ἐπίσημος ἐνθρόνισις, τε-
λουμένη κατὰ μακραίωνα παράδοσιν ἐν τῇ ἱστορικῇ ἕδρᾳ τῶν Προκαθημένων 
τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας, ἤτοι ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Πατριαρχείου Πεκίου. 

Εὐγνωμονοῦντες τῇ Ὑπεραγίᾳ Τριάδι, τῷ Κυρίῳ καὶ Θεῷ ἡμῶν, - Οὗ τῇ 
Προνοίᾳ ἀνυψώθημεν εἰς τὸν ἐν Βελιγραδίῳ θρόνον τῶν Σέρβων Πατριαρχῶν 
ἀπὸ μιᾶς ὡσαύτως σημαντικῆς ἐπισκοπικῆς ἕδρας, τῆς τῶν Μητροπολιτῶν τοῦ 
Ζάγκρεμπ καὶ τῆς Λιουπλιάνης - προαγόμεθα, διὰ τῶνδε τῶν εἰρηνικῶν γραμ-
μάτων, κατὰ τὸ κεκρατηκὸς ἐκκλησιαστικὸν ἔθος, εἰς τὸ γνωρίσαι καθηκόντως 
καὶ φιλαδέλφως τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι, τῇ περὶ Ὑμᾶς Ἁγίᾳ καὶ Ἱερᾷ Συνόδῳ 
καὶ ἁπαξάπασι τοῖς Πανιερωτάτοις τε καὶ Ἱερωτάτοις ἀδελφοῖς Ἀρχιερεῦσι τῆς 
καθ' Ὑμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τὴν ἐκλογὴν ἡμῶν εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Πεκίου, 
Μητροπολίτην Βελιγραδίου καὶ Καρλοβικίου καὶ Πατριάρχην τῶν Σέρβων καὶ 
τὴν ὑφ' ἡμῶν ἀνάληψιν τῆς ὑψηλῆς ταύτης καὶ ὑπευθύνου διακονίας. 

Θέλομεν ὁμοίως, ὅπως διαβεβαιώσωμεν Ὑμᾶς, ὅτι τὴν ἁγίαν ὀρθόδο-
ξον χριστιανικὴν πίστιν, τὴν ἅπαξ παραδοθεῖσαν τοῖς ἁγίοις (Ἰούδ. 3), ἣν ὡς 
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ἀληθῶς ὁμολογοῦμεν καὶ κατὰ τὴν ἡμετέραν δύναμιν διακηρύττομεν, μέλλο-
μεν φυλάττειν ἀλώβητόν τε καὶ ἀναλλοίωτον, «μὴ μεταίροντες ὅρια αἰώνια, 
ἃ ἔθεντο οἱ Πατέρες ἡμῶν», ἕτοιμοι ἐν ταὐτῷ ὑπάρχοντες πρὸς τὸ ἀγωνίζε-
σθαι καὶ θυσιάζεσθαι ὑπὲρ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως. Ἀδιαλείπτως, συνάμα 
μέλλομεν φροντίζειν, ὅπως ἀνυποχωρήτως διακονήσωμεν τῇ ἱερᾷ ὑποθέσει 
τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διαφυλλάτοντες καὶ καλλιεργοῦντες 
τὸν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι σύνδεσμον ἀγάπης καὶ εἰρήνης μετὰ πασῶν τῶν κατὰ 
τόπους ὁμοδόξων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, ἤγουν μετὰ τῶν ἁγίων Προκαθημέ-
νων, Συνόδων, συνόλου τῆς τιμίας Ἱεραρχίας καὶ τοῦ πληρώματος αὐτῶν. Εἴ-
περ ποτὲ καὶ ἄλλοτε ἐπιβάλλεται σήμερον ἡ ἀδελφικὴ συνέργεια τῶν ὀρθοδό-
ξων Πατριαρχῶν καὶ τῶν λοιπῶν ὀρθοδόξων Πρωθιεραρχῶν τε καὶ Ἱεραρχῶν, 
τεθεμελιωμένη ἐπὶ τῆς πρὸς ἀλλήλους κοινωνίας, ὥστε ἡ μὲν περὶ Χριστοῦ 
τοῦ Κυρίου, ὡς τῆς μοναδικῆς Ὁδοῦ, Ἀληθείας καὶ Ζωῆς μαρτυρία τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας, νὰ καρποφορήσῃ κατὰ τὰ μήκη καὶ πλάτη τῆς οἰκουμένης, 
ἡ δὲ εἰρήνη καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρυτανεύσωσι καὶ θριαμβεύσωσι κατὰ τῶν, 
ἐν τῷ τεταραγμένῳ ἡμῶν κόσμῳ, δυνάμεων τῆς ἀλληλοσυρράξεως καὶ τῆς 
ἀπ' ἀλλήλων ἀποξενώσεως. Ἐκ παραλλήλου μέλλομεν ὑπηρετεῖν τῇ ἱερᾷ ὑπο-
θέσει τῆς τηρήσεως καὶ διαφυλάξεως τῆς κανονικῆς τάξεως τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας, καθ' ὅτι ἄνευ τῆς τηρήσεως τῆς κανονικῆς τάξεως ἡ ἑνότης τῆς 
Ἐκκλησίας ἀποβαίνει ἐν τῇ πράξει ἀδύνατος. 

Μεταπέμποντες Ὑμῖν τόδε τὸ εἰρηνικὸν ἡμῶν γράμμα, συνιστῶμεν ἡμᾶς 
αὐτοὺς ταῖς ὑπὲρ τῆς ἐμπιστευθείσης ἡμῖν ὑπευθύνου ποιμεναρχικῆς διακο-
νίας ἁγίαις καὶ θεοπειθέσιν ἐντεύξεσιν Ὑμῶν καὶ κατασπαζόμενοι ἀδελφικῶς 
τὴν Ὑμετέραν Μακαριότητα ἐν φιλήματι ἁγίῳ, διατελοῦμεν 

τῆς Ὑμετέρας γερασμίας Μακαριότητος ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς καὶ ταπεινὸς συλ-
λειτουργὸς 

†  ὁ Πεκίου, Βελιγραδίου καὶ Καρλοβικίου

(Πορφύριος)
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ΕΙΣ ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΕΙΡΗΝΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
      κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄ΑΠΗΝΤΗΣΕΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

Μακαριώτατε Μητροπολῖτα Βελιγραδίου καὶ Πατριάρχα πάσης Σερβίας, 
λίαν ἡμῖν ἀγαπητὲ καὶ περισπούδαστε ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργέ, κύριε Πορ-
φύριε, τὴν Ὑμετέραν γερασμίαν Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπα-
ζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.    

Ἔθει ἀρχαιοπαραδότῳ στοιχοῦσα ἡ Ὑμετέρα ἀγαπητὴ Μακαριότης ἀπέ-
στειλεν ἡμῖν τὸ ἀπὸ 11ης ἀρξαμένου μηνὸς Μαρτίου εἰρηνικὸν Αὐτῆς γράμμα, 
δι’ οὗ ἀναγγέλλει ἡμῖν καὶ ἐπισήμως τὴν, εὐδοκίᾳ τοῦ Οὐρανίου τῆς Ἐκκλησί-
ας Δομήτορος καὶ ψήφῳ κανονικῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ  Πατριαρχείου Σερ-
βίας, ἐκλογὴν Αὐτῆς καὶ ἄνοδον εἰς τὸν Πατριαρχικὸν Θρόνον, εἰς διαδοχὴν 
τοῦ θεοφιλῶς Πατριαρχεύσαντος ἀοιδίμου Πατριάρχου Εἰρηναίου, καθομολο-
γοῦσα ἅμα τὴν «ἁγίαν ὀρθόδοξον χριστιανικὴν πίστιν, τὴν ἅπαξ παραδοθεῖ-
σαν τοῖς ἁγίοις… μὴ μεταίρoυσα ὅρια αἰώνια, ἅ ἔθεντο οἱ Πατέρες ἡμῶν» καὶ 
τὴν διαβεβαίωσιν παρέχουσα, ὅτι «ἀνυποχωρήτως διακονήσῃ τῇ ἱερᾷ ὑποθέσει 
τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». 

Ἀσμένως δεξάμενοι καὶ ἀγάπῃ πολλῇ ἀναγνόντες τὸ γράμμα τοῦτο τῆς 
Ὑμετέρας περισπουδάστου Μακαριότητος, ἐν χαρᾷ ἰδιαιτέρᾳ εὐχαριστοῦμεν 
τῷ ἀοράτῳ καὶ ἀγρύπνῳ τῆς Ἐκκλησίας Κυβερνήτῃ, ὅτι μεγάλην τὴν εὐμέ-
νειαν ἐπεδείξατο πρὸς τὴν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας διὰ τῆς ἐκλο-
γῆς Αὐτῆς. Ἐπὶ τὴν ἀπάντησιν νῦν προαγόμενοι, συγχαίρομεν ὁλοψύχως τῇ 
Ὑμετέρᾳ σεβασμίᾳ Μακαριότητι ἐπὶ τῇ ὑψίστῃ τιμῇ, δι' ἧς ὁ Κύριος περιέβα-
λεν Αὐτήν, ἀντιτείνομεν Αὐτῇ προθύμως χεῖρα κοινωνίας καὶ ἀνταποδίδομεν 
Αὐτῇ ἐγκάρδιον τὸν ἐν Χριστῷ ἀδελφικὸν ἡμῶν ἀσπασμόν. 

Πληροφορηθέντες καὶ περὶ τοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς Ὑμετέρας Μακαριό-
τητος πρὸς διαφύλαξιν τοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι συνδέσμου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς 
εἰρήνης μετὰ πασῶν τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ περὶ τῆς 
μερίμνης Αὐτῆς, ἥν μέλλει ἐπιδεῖξαι πρὸς διαφύλαξιν τῆς κανονικῆς τάξεως 
ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, προαγόμεθα, ὅπως ἐπεξηγήσωμεν Αὐτῇ τὴν θέ-
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σιν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐπὶ τοῦ ταλανίζοντος τὴν Ὀρθοδοξίαν θέματος τῆς 
Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.

Γνωστὸν τυγχάνει ὅτι αἱ Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι θέμεναι τὰ γεωγραφικὰ 
ὅρια τῶν παλαιφάτων Ἐκκλησιῶν τῆς πρώτης χιλιετίας τοῦ Χριστιανισμοῦ, 
ἤτοι τῶν Ἐκκλησιῶν Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων καὶ Κύπρου, 
ἀνεγνώρισαν τὴν δικαιοδοσίαν ἐπὶ τῶν ὑπολειφθεισῶν χωρῶν τῆς Δύσεως τῇ 
Ἐκκλησίᾳ τῆς Ῥώμης, καὶ τῆς Ἀνατολῆς τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Κωνσταντινουπό-
λεως. Ὡς ἐκ τούτου, κατὰ τὴν δευτέραν χριστιανικὴν χιλιετίαν, καὶ μετὰ τὸ 
μεσολαβῆσαν Σχίσμα τῶν Ἐκκλησιῶν, ἡ ἐκχώρησις Αὐτοκεφαλίας εἰς τὰς Ὀρ-
θοδόξους Ἐκκλησίας ἐγένετο ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐφ’ ὅσον 
αἱ γεωγραφικαὶ αὗται περιοχαὶ ὑπήγοντο προηγουμένως εἰς αὐτό. Ἐν τοῖς 
ἐκδιδομένοις σχετικοῖς τόμοις, ἐτίθεντο καὶ τὰ ὅρια τῶν ἀναγνωριζομένων 
Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν. 

 Μελετήσαντες καὶ ἡμεῖς ἐπισταμένως, τῆς μελέτης ἡμῶν μὴ περιορισθεί-
σης εἰς τὰς πηγὰς μόνον τῆς μιᾶς πλευρᾶς, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πληροφορηθέντες 
καὶ ὑπὸ τῶν τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου εἰδικῶν καθηγητῶν, περὶ τοῦ τόμου τοῦ 
διαλαμβάνοντος τὰ τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ῥωσσίας, ἔγνωμεν 
ὅτι οὐδέποτε τῇ Ἐκκλησίᾳ αὐτῇ ἐδόθη ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
δικαίωμα μονίμου διαποιμάνσεως τῆς ἐν Οὐκρανίᾳ Ἐκκλησίας, ἀλλὰ μόνον 
ἐπιτροπικῶς καὶ ἐπί τι διάστημα ἐδόθη τὸ τοιοῦτον δικαίωμα, λόγῳ τῶν δυ-
σμενῶν περιστάσεων τῆς Ὀθωμανικῆς κυριαρχίας, ἄλλων δυσχερειῶν, καὶ 
ἐσχάτως λόγῳ τῆς κομμουνιστικῆς κυριαρχίας ἐπὶ τῶν Ἀνατολικῶν Χωρῶν.

 Πεισθέντες περὶ τοῦ κανονικοῦ Δικαιώματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-
αρχείου διὰ τὴν ἐκχώρησιν τῆς αὐτοκεφαλίας τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Οὐκρανίας, 
προέβημεν καὶ ἡμεῖς εἰς τὴν ἀναγνώρισιν τῆς αὐτοκεφαλίας αὐτῆς.

 Καίτοι, ἀρχικῶς, ἐθέσαμεν ἑαυτὸν εἰς τὴν διάθεσιν ὅλων πρὸς διαμεσο-
λάβησιν, τελικῶς ἐπαυσάμεθα τῆς τοιαύτης προσπαθείας, διότι, ὡς καὶ Ὑμεῖς 
ἀναφέρετε, «ἄνευ τῆς τηρήσεως τῆς κανονικῆς τάξεως, ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησί-
ας ἀποβαίνει ἐν τῇ πράξει ἀδύνατος».

Γνωρίζετε ὅτι τὰ περὶ συμφώνου γνώμης τῆς «μητρὸς Ἐκκλησίας» καὶ ὁμο-
φώνου ἀποφάσεως ὅλων τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν,  ἅτινα προβάλλονται 
ἐσχάτως, δεν εὐσταθοῦσι, λόγῳ τῆς, ἐξ αἰτίας τῆς στάσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ῥωσσίας, μὴ συζητήσεως τοῦ θέματος τῆς Αὐτοκεφαλίας εἰς τὴν ἐν Κρήτῃ συ-
νελθοῦσαν Μεγάλην Σύνοδον καί, ὡς ἐκ τούτου, τῆς παραμονῆς ἐν ἰσχύει τῶν 
μέχρι τότε ἰσχυόντων.
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 Ταῦτα ἀνακοινούμενοι τῇ Ὑμετέρᾳ περισπουδάστῳ Μακαριότητι, παρα-
καλοῦμεν Αὐτὴν, ὅπως ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς Πρωθιεραρχικῆς Αὐτῆς εὐθύνης, 
ἐγκύψῃ εἰς τὸ ὅλον θέμα καὶ ὅση Αὐτῇ δύναμις συμβάλῃ εἰς τὴν ἀποκατάστα-
σιν τῆς τρωθείσης  ἑνότητος ἐν τῇ Ὀρθοδοξίᾳ. 

Δεόμενοι δὲ τοῦ Ὑψίστου Θεοῦ, ὅπως παρέχῃ Αὐτῇ ὑγίειαν ἀστεμφῆ ἐπὶ 
μήκιστον καὶ δαψιλῆ τὴν ἐνίσχυσιν Αὐτοῦ ἐν τῷ πολυσχιδεῖ καὶ πολυευθύνῳ 
ἔργῳ Αὐτῆς, ἐπ' ἀγαθῷ τῆς ἐν Σερβίᾳ Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ εὐσε-
βοῦς πληρώματος Αὐτῆς, διατελοῦμεν

                        Τῆς Ὑμετέρας γερασμίας Μακαριότητος
                                                          ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου,
         τῇ 17ῃ Μαρτίου 2021.

 



ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ
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ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ, 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

a
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ    

Με ύμνους διθυραμβικούς και με εθνικούς παιάνες, οι υμνητές της ση-
μερινής μεγάλης ημέρας του Ελληνισμού, επιχειρούν, εδώ και διακόσια 

χρόνια, να εκθειάσουν το υπερφυές προγονικό μεγαλούργημα. Μα δεν είναι 
εύκολη υπόθεση  κάτι τέτοιο.

Ο Ισοκράτης επισημαίνει, από την αρχαιότητα, ότι «τὰ μικρὰ τῶν πραγ-
μάτων ῥάδιον τοῖς λόγοις αὐξῆσαι, τοῖς δ’ ὑπερβάλλουσι τῶν ἔργων, καὶ τῷ 
μεγέθει καὶ τῷ κάλλει, χαλεπὸν ἐξισῶσαι τοὺς ἐπαίνους». Τα μικρά γεγονότα 
μπορείς,  επαινώντας τα με τα λόγια, να αυξήσεις τη φήμη τους. Όχι όμως τα 
μεγάλα και  τα μέγιστα, τα οποία δεν μπορούν οι έπαινοι ούτε  καν επάξια να 
περιγράψουν. Κι ένας μεγάλος αγώνας, αδιανόητος για πολλούς άλλους λαούς 
στην εποχή που διεξήχθη, ένας αγώνας που άλλαξε τον ρουν των Ευρωπαϊκών 
πραγμάτων, με το να θέσει επί τάπητος το δικαίωμα των εθνοτήτων για αυ-
τοδιάθεση και ελευθερία, και την ισχυρή αμφισβήτηση  της Ιεράς Συμμαχίας, 
ένας αγώνας που στοίχισε τη ζωή στο 1/3 του πληθυσμού των περιοχών που 
ελευθερώθηκαν, είναι πέραν πάσης αμφιβολίας βέβαιον ότι είναι αδύνατον να 
αντικρισθεί επάξια με λόγους. 

Διακόσια χρόνια από την ανεπανάληπτη εκείνη ημέρα, ο χρόνος, ο αυ-
στηρότερος κριτής όλων των πραγμάτων, εξέδωσε την ετυμηγορία του για 
την ημέρα αυτή. Γι’ αυτό και από κάθε γωνιά της Ελληνικής πατρίδας, καθώς 
και από τα πέρατα της υφηλίου,  χαιρετίζουν με συγκίνηση την ανατολή της 
25ης Μαρτίου, της ημέρας της Ελληνικής ελευθερίας, τα εκατομμύρια της φυ-
λής εκείνης, που για τρεισήμισι χιλιάδες χρόνια προσέβλεψε στο ιδεώδες της 
ελευθερίας με ειδωλολατρική αφοσίωση.
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Διακόσια ολόκληρα χρόνια συμπληρώνονται, σήμερα, από την ημέρα 
εκείνη, που ένας από τους πολλούς δαδούχους του έθνους, ο Παλαιών Πα-
τρών Γερμανός, κηρύσσοντας, από το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, Ευαγγέ-
λια ελευθερίας στα τέκνα της Ελλάδος, εξαπέλυε τους κεραυνούς της εθνικής 
εκδίκησης πάνω στα κεφάλια των τυράννων. Άγγελος θεόπεμπτος κι εκείνος, 
όπως τον «Ἄγγελον πρωτοστάτην», που κατά την ίδια ημερομηνία, 1821 χρό-
νια πιο πριν, είχε σταλεί στη Ναζαρέτ, μπήκε στη δουλωμένη ατμόσφαιρα της 
Ελληνικής γης φέροντας μήνυμα ελευθερίας. Ήταν καιρός πια…  

Αιώνες πολλοί προετοίμαζαν την ημέρα αυτή.  Πριν καλά- καλά κοπάσει 
το κονταροκτύπημα πάνω στα τείχη της Βασιλεύουσας, πριν σβήσει η ηχώ 
των οιμωγών, ο Ελληνισμός, με ολοπόρφυρα τα μάτια ακόμα, προδιέγραφε 
στόχους και κατευθυντήριες γραμμές για μελλοντική εξόρμηση. Κι έφτασε, 
ύστερα από τέσσερις αιώνες ανείπωτης συμφοράς, στο ξέφωτο της 25ης Μαρ-
τίου 1821. 

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. Να δούμε απ’ εκεί τον Μαραθώνα, τις 
Θερμοπύλες, τη Σαλαμίνα. Να χαιρετίσουμε απ’ εκεί τον Αισχύλο, τον Ηρά-
κλειο, τον Παλαιολόγο, χωρίς να νιώθουμε μειονεκτικά, χωρίς να μας ταπει-
νώνει  ο μεγάλος και ιερός  ίσκιος τους. Διότι όπως και τότε, έτσι και τώρα, 
περισσότερο  τώρα, το έθνος δεν συζήτησε ούτε διαπραγματεύτηκε την ελευ-
θερία 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 
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, αλλ’ 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-
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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. Εκείνοι που είχαν πατρίδα τη μητέρα του πνεύματος θεωρούσαν 
ύψιστη υποχρέωσή τους τον αγώνα μέχρι θανάτου για την επικράτηση του 
πνεύματος  στον κόσμο. 

Δύο ήταν τα κύρια κίνητρα εκείνου του αγώνα της παλιγγενεσίας: Ήταν 
πρώτα η βαθιά θρησκευτική πίστη των Ελλήνων, η μετουσίωση του χριστια-
νικού πνεύματος της θυσίας και της εγκαρτέρησης σε πράξη. Πολλές φορές 
το έθνος ταύτισε την ιστορική του πορεία με τη μαρτυρική επίγεια ζωή του 
Χριστού. Γι’ αυτό και πάντα πίστευε ότι πίσω από τη σταύρωση υπάρχει και η 
ανάσταση. Η Ορθόδοξη πίστη των Ελλήνων ήταν κάτι παραπάνω από θρη-
σκευτικό δόγμα. Ήταν το πνευματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκινείτο ολό-
κληρος ο κόσμος τους· μια ακένωτη πηγή θάρρους και ψυχικής δύναμης για 
τους αγωνιστές της ελευθερίας.

Ήταν, ύστερα, και το ένδοξο προγονικό παρελθόν που οιστρηλάτησε τον 
αγώνα για ελευθερία. Οι Μαραθωνομάχοι, οι Σαλαμινομάχοι και οι 300 του 
Λεωνίδα στις Θερμοπύλες, είχαν θέσει στερεά το αξιολογικό υπόβαθρο της 
φυλής. Κι ήταν αδύνατο οι Έλληνες να κωφεύσουν τώρα στη φωνή της ιστο-
ρικής ευθύνης τους. Γι’ αυτό, αφού δεν είχαν άλλη επιλογή, θυμήθηκαν τους 
προγόνους τους. Υπερασπίστηκαν τις ανθρώπινες αξίες και τα ανθρώπινα 
ιδανικά σε νέες Σαλαμίνες και νέους Μαραθώνες. Στο Χάνι της Γραβιάς, στο 
Μεσολόγγι, στην Αλαμάνα, στα Δερβενάκια. 

Πρωτοπόρος στον αγώνα του 1821, όσο και στα πάμπολλα κινήματα που 
είχαν προηγηθεί, βρέθηκε πάντοτε η Εκκλησία. Μέσα στους φοβερούς και ασέ-
ληνους αιώνες της δουλείας, αυτή στάθηκε το πνευματικό και εθνικό κέντρο 
της μαρτυρικής φυλής. Το ράσο έγινε, σε πολλές κρίσιμες ώρες, η εθνική σημαία 
της Ελλάδος. Χωρίς την Εκκλησία και την αδιάκοπη λειτουργική ζωή, χωρίς το 
κρυφό Σχολειό και τον παπά-δάσκαλο, δεν θα υπήρχε το ’21. Ήταν η Εκκλησία 
η οποία έριξε τον λαϊκό επαναστατικό χείμαρρο στη σωτήρια κοίτη του. 

Με ποταμούς αιμάτων, ο επικός εκείνος αγώνας έδωσε τα πρώτα αποτε-
λέσματά του: Η ελευθερία επανήλθε, έστω και σε μικρό μέρος της Ελληνικής 
γης. Δεν ήταν τούτο μικρό επίτευγμα. Διατηρήθηκε το ελληνικό έθνος, που 
κινδύνευε τότε με αφανισμό, ως συγκροτημένο πια κράτος, με κύριο μέλημά 
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του να διασώσει την παλιά του παράδοση, να συνεχίσει τον ελληνικό πολιτι-
σμό και να πετύχει την εδαφική ολοκλήρωσή του. Ταυτόχρονα οδήγησε στην 
αποτίναξη του τουρκικού ζυγού και από άλλους λαούς της Βαλκανικής, περι-
ορίζοντας έτσι την τουρκική κυριαρχία σε έκταση.

Η πιο μεγάλη συνεισφορά της Ελληνική επανάστασης, όμως, στην πολι-
τική ζωή της Ευρώπης υπήρξε άλλη. Ήταν η κατάρριψη των αρχών της Ιεράς 
Συμμαχίας και η δημιουργία νέων πολιτικών ηθών, κυρίως δε της αρχής της 
αυτοδιάθεσης των λαών. Συνεπώς, η ελληνική επανάσταση  του 1821 πέραν 
του ότι υπήρξε  γεγονός τεράστιας εθνικής σημασίας από ελληνικής πλευράς, 
υπήρξε ταυτόχρονα και γεγονός παγκόσμιας σημασίας, αφού έτρεψε προς 
άλλη κατεύθυνση την πολιτική πορεία της Ευρώπης. 

Εύλογα λοιπόν, σήμερα, οι απανταχού της γης Έλληνες πανηγυρίζουν για 
τη διακοσιοστή επέτειο της έναρξης του απελευθερωτικού αγώνα τους. 

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.  Κύριο 
μήνυμά του: Το έθνος να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις και να μην πα-
ραμελεί τη στρατιωτική ετοιμότητά του.

Ο Κωνσταντίνος Υψηλάντης έλεγε στον γιο του Αλέξανδρο να μη λησμο-
νεί ποτέ ότι «οἱ  Ἕλληνες μόνον εἰς ἑαυτοὺς πρέπει νὰ στηρίζωνται ὅπως γίνω-
σιν ἐλεύθεροι». Είναι το ίδιο που είπε, ως απόσταγμα ζωής, και ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης: «Εἶδα τότε ὅτι ὅ,τι θὰ κάμωμεν θὰ τὸ κάμωμε μονάχοι καὶ 
δὲν ἔχομε καμιὰ ἐλπίδα ἀπό τοὺς ξένους». Και πράγματι! Ένα έθνος, στους 
ιστορικούς του αγώνες  για την επιβίωσή του, δεν πρέπει να επαφίεται σε ελ-
πίδες 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. Μπροστά 
στους τάφους όσων θυσιάστηκαν κλίνουμε σήμερα ευλαβικά τα γόνατα και 
σκορπίζουμε τα δαφνόφυλλα της τιμής  και τις  μυρσίνες της ευγνωμοσύνης 
και  του θαυμασμού μας.
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Το μεγάλο μήνυμα που πέρασε την άνοιξη του 1821, πάνω από τις ελληνι-
κές θάλασσες, δεν άφησε ασυγκίνητη την Κύπρο. Δεν άφησε αδιάφορη καμιάν 
ελληνική  καρδιά, όπου και αν βρισκόταν. Οι φλόγες της ελευθερίας που άνα-
ψαν πρώτα στον Μωριά, θρεμμένες με αίμα ηρώων και μαρτύρων, χοροπήδη-
σαν και χύθηκαν ασυγκράτητες μέχρι τα πιο μακρινά ελληνικά βουνά και τις 
πιο μακρινές ελληνικές θάλασσες και συνήγειραν τους πανέλληνες. 

Έτσι ακριβώς δέχτηκε, τότε, και η Κύπρος το μεγάλο μήνυμα. Με την ψυχή 
όρθια και την καρδιά ξέχειλη από ενθουσιασμό και συγκίνηση. Προπαρασκευ-
ασμένη 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. Είναι πολλοί οι Κύπριοι που βοήθησαν 
στην ετοιμασία του αγώνα, συνεργάτες ακόμα και του ίδιου του Ρήγα Φεραί-
ου, αλλά και άλλοι που έπεσαν στα πεδία των μαχών στην Ελλάδα, «ὑπόδου-
λοι ἐλευθερωταὶ ἀδελφῶν ἀλυτρώτων», όπως λέχθηκε προσφυώς.

Η Κύπρος πλήρωσε πολύ ακριβά τη συμμετοχή της στον εθνικό αγώνα. 
Την 9η Ιουλίου 1821, από την πλατεία Σεραγίου στη Λευκωσία, ανάμεσα στις 
αγχόνες και τις λαιμητόμους που είχαν στηθεί, πέρασε για μια ακόμα 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 βαθιές και τίποτε 
δεν μπορεί να τις αφανίσει. Και να διαμηνύσει παντού ότι στην Κύπρο η ελλη-
νική ψυχή δεν έσβησε ούτε ποτέ θα σβήσει. 

Και σήμερα, παρά το ότι «μέγα πένθος Κύπριδα γαῖαν ἱκάνει», για μισό 
σχεδόν αιώνα, παρόλο που το 37% της γης μας κατέχεται και μολύνεται από 
τον Τούρκο, μολονότι οι ναοί μας βεβηλώνονται και κρατούμαστε με τη βία 
των όπλων μακριά από τις εστίες μας και παρά το ότι η Τουρκία δεν αποκρύβει 
τον στόχο της για πλήρη κατάληψη και τουρκοποίηση της Κύπρου, γιορτάζου-
με με κάθε λαμπρότητα την επέτειο της εθνική μας παλιγγενεσίας. Γιατί κατα-
νοούμε πλήρως πως μόνο με τον τρόπο αυτό, με τη βίωση των εθνικών ιδεω-
δών και τον παραδειγματισμό από το παρελθόν είναι δυνατόν να ματαιωθούν 
οι τουρκικοί σχεδιασμοί και να επιτευχθεί η απελευθέρωση της πατρίδας μας. 

Ο επετειακός εορτασμός της εξέγερσης του έθνους, θα πρέπει να μας 
υπενθυμίσει και τις άμεσες υποχρεώσεις μας, μέσα στη δίνη των καιρών και 
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στις συνεχείς παγίδες των άσπονδων φίλων μας. Να μας ξυπνήσει από τον 
λήθαργο της ραθυμίας και τον εθνικό εφησυχασμό.

Ο λόγος του Θουκυδίδη για το δίκαιο και την ισχύν, στον δραματικό δι-
άλογο των Αθηναίων και των Μηλίων, πρέπει να ηχεί αδιάλειπτα στ’ αυτιά 
μας…: «Το επιχείρημα του δικαίου έχει αξία», λέει, «όπου υπάρχει δύναμις 
προς επιβολή… Όμως ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμή του 
και ο αδύναμος παραχωρεί ότι του επιβάλλει η αδυναμία του».

Γι’ αυτό και δεν πρέπει χωρίς ενδυνάμωση της Εθνικής Φρουράς, αμυντική 
θωράκιση και ανανέωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων μας, να συρόμαστε 
σε διαπραγματεύσεις και άτυπες συναντήσεις, όπου θα συναντήσουμε αφόρη-
τες πιέσεις για νέες υποχωρήσεις. Κι ακόμα, να αντιληφθούμε τη σημασία που 
έχει η αναβίωση του δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Κύπρου- Ελλά-
δος για την εθνική επιβίωσή μας.

Οφείλουμε να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας και να δώσουμε τη μέγιστη 
δυνατή προσοχή σ’ όλους τους παράγοντες που θα ανατρέψουν τους τουρκι-
κούς σχεδιασμούς και θα εξασφαλίσουν τη συνέχιση της εθνικής παρουσίας 
μας στην Κύπρο. Σ’ αυτούς τους παράγοντες περιλαμβάνονται κυρίως:

• Η εμμονή σε λύση που να διασφαλίζει ξεκάθαρα τη συνέχιση της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας.  Κάθε άλλη λύση οδηγεί στην τουρκοποίηση της Κύ-
πρου και αφανισμό του Κυπριακού Ελληνισμού.

• Η παρεμπόδιση εισόδου στο έδαφος της Δημοκρατίας των παράνομων 
Μουσουλμάνων μεταναστών, που διοχετεύει η Τουρκία, με σκοπό την αλ-
λοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα των ελεύθερων περιοχών, με όλες 
τις επιπτώσεις στην παιδεία και στην οικονομία της χώρας μας και τη χρη-
σιμοποίησή τους ως πέμπτης φάλαγγας στο εσωτερικό μας, σε περίπτωση 
σύρραξης. 

• Η αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς, που απειλεί, ως νέος 
Αττίλας, να εκθεμελιώσει ό,τι απέμεινε όρθιο στον τόπο, από την υπόληψη 
στο εξωτερικό μέχρι και την εκτίμηση του πιο άσημου πολίτη στην Κύπρο. 

Θα πρέπει ενωμένοι όλοι στο εσωτερικό μέτωπο, ως ένας άνθρωπος, και 
σε κοινό μέτωπο με την Ελλάδα, να απορρίψουμε διαδικασίες που σκοπό θα 
έχουν να προσφέρουν κάλυψη στην κατοχική δύναμη και να την υποβοηθή-
σουν στην επίτευξη των ανόσιων στόχων της. 
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Είναι, όντως, δύσκολος και ανάντης ο δρόμος μας προς την εθνική δικαί-
ωση. Δεν έχουμε, όμως, άλλη επιλογή. 

Οφείλουμε πρωτίστως εμείς, οι αγωνιζόμενοι Έλληνες της Κύπρου, να 
παραδειγματιστούμε από τον αγώνα της παλιγγενεσίας. Τετρακόσια έτη δου-
λείας δεν μπόρεσαν να αποπροσανατολίσουν το έθνος. Αντίθετα· υπήρξαν τε-
τρακόσια έτη συνεχούς προπαρασκευής για την πραγμάτωση της εθνικής του 
ιδέας. Ας μη μας πτοήσουν, λοιπόν, οι ταλαιπωρίες των 47 ετών κατοχής. Ας 
κρατηθούμε από την πίστη στον Θεό, τις αρχές και τα ιδανικά μας και θα έρθει 
και για μας η λύτρωση. Η μακραίωνη  θρησκευτική πείρα μας, μάς διδάσκει ότι: 
«οὗτοι ἐν ἅρμασι καὶ οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν 
μεγαλυνθησόμεθα»( Ψαλ. 19, 8).

H ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΡΥΖΑΚΗ, 1853



Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

ΤΟ 1821
a

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ B´

3. Η  «ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ»

Ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς πτώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, πού 
συμβόλιζε τήν πτώση τῆς Χριστιανικῆς αὐτορατορίας καί τήν ἐπικράτηση 
τῆς θρησκείας τοῦ Ἰσλάμ, ἀναπτύχθηκε ἡ γνωστή σέ ὅλους μας «ΜΕΓΑΛΗ 
ΙΔΕΑ» τῆς ἀνακτήσεως ὅλων τῶν ἐδαφῶν, τῆς ἐπαναστάσεως τῆς χριστια-
νικῆς αὐτοκρατορίας καί τῆς δικαιώσεως τῶν χριστιανῶν ἔναντι τῶν ᾿Οθω-
μανῶν κατακτητῶν, οἱ ὁποῖοι, κατά τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, εἶχαν σταλεῖ 
ἀπό τόν Θεό ὡς δοκιμασία πρός τό δοῦλον Γένος. Ἡ «ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ» εἶναι 
ἀποτυπωμένη στό γνωστό ἄσμα:

«Σώπασε κυρά Δέσποινα 
καί μή πολυδακρύζεις,

πάλι μέ χρόνους, μέ καιρούς, 
πάλι δικά μας θἆναι».

Ἐνῶ στήν ἀρχή τῆς πτώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπῆρχε ἡ ἀντίληψη 
περί τοῦ τέλους τοῦ κόσμου καί τῆς ἱστορίας, στή συνέχεια, οἱ ἀποκαλυπτικές 
ἰδέες ἐπανέθεσαν τό πρόβλημα τῆς πτώσεως ὡς παροδικό καί καλλιεργήθηκε 
η πίστη ότι κάποτε θά γίνει ἡ ἀποκατάσταση. Ἡ ἔννοια τῆς «μεγάλης ἰδέας», 
μέ ἐθνικές κυρίως διαστάσεις, ἦταν συνυφασμένη καί μέ ἕνα ἄλλο φαινόμενο, 
μέ θρησκευτικές κυρίως διαστάσεις, πού τροφοδοτοῦσαν ὅμως τή «μεγάλη 
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ἰδέα». Αὐτές εἶναι οἱ ἐσχατολογικές προσδοκίες1, οἱ ὁποῖες εἶχαν ὡς πηγή εἴτε 
ἁγιογραφικά κείμενα, κυρίως τῆς Ἀποκαλύψεως, εἴτε διάφορες προφητεῖες, 
ὅπως ἐκεῖνες τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ εἴτε ἀκόμα τοῦ ᾿Αγαθαγγέλου. 

Ὁ Μωάμεθ ὁ Β' ὁ πορθητής καθώς καί τό ἴδιο τό Ἰσλάμ, μέσα στίς ἐσχατο-
λογικές ἑρμηνεῖες καί προσδοκίες, ταυτιζόταν μέ τόν Ἀντίχριστο. ̓ Επιπρόσθε-
τα, οἱ προφητεῖες καλλιεργοῦσαν τήν ἐλπίδα ὅτι τό «ξανθόν ἔθνος» ἀπό τόν 
Βορρᾶ θά ἐλευθέρωνε τούς ὑπόδουλους χριστιανούς καί θά ἀποκαθιστοῦσε 
τόν αὐτοκράτορα στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου θά συνεχιζόταν στήν Ἁγία 
Σοφία ἡ Θεία Λειτουργία, ἀπό τό σημεῖο ὅπου εἶχε διακοπεῖ τή στιγμή τῆς 
πτώσεως. Μία συμβολική εἰκόνα πού σημαίνει τήν ἀποκατάσταση τῆς χρι-
στιανικῆς λατρείας στό κέντρο τῆς χριστιανικῆς αὐτοκρατορίας.

Ἡ καλλιέργεια τῶν ἀποκαλυπτικῶν ἐσχατολογικῶν προσδοκιῶν δημιουρ-
γοῦσε τήν «κρυφή ἐλπίδα» μεταξύ τῶν ὑποδούλων ὅτι καί ὁ Θεός θά παρέμ-
βαινε τήν κατάλληλη στιγμή γιά νά τούς ἐλευθερώσει. Πολλά ἐπαναστατι-
κά κινήματα, πού προηγήθηκαν τῆς ἐθνεγερσίας τοῦ 1821, εἶχαν ὡς κίνητρο 
αὐτή τήν ἐλπίδα. Εἶναι δυνατό, σήμερα, νά κρίνουμε, μέ τό στεγνό ρεαλισμό 
πού μᾶς διακρίνει, ὅτι αὐτές οἱ ἐλπίδες ἀποτελούσαν οὐτοπικές προσδοκίες. 
Ὅμως, εἶναι γνωστό ὅτι οἱ μεγάλες ἢ μικρές οὐτοπίες γιά κάτι καλύτερο, κάτι 
θειότερο, ἀποτέλεσαν τό κέντρο γεννήσεως μεγάλων πράξεων τῆς ἱστορίας, 
τῶν πολιτισμῶν καί τῶν θρησκειῶν. Αὐτό μπορεῖ νά ἀποτελεῖ καί τό πολιτικό 
μας μήνυμα γιά τή σημερινή κατάσταση στήν Κύπρο, ὅπου διατυμπανίζεται 
κατά κόρον ἡ ἔννοια τοῦ «ρεαλισμοῦ» καί παραγνωρίζεται ὁ πόθος τῆς "με-
γάλης ἰδέας" γιά τήν ἀνάκτηση τῶν κατεχομένων ἐδαφῶν μας.

4. Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΟ 1821

Ἀδιαμφισβήτητα, ἡ μεγάλη ἐπανάσταση τοῦ Γένους τό 1821 ἦταν μία 
οὐτοπία, ἂν ἀναλογισθεῖ κανείς τό μέγεθος τοῦ ἐγχειρήματος σέ σχέση μέ τό 
μέγεθος τῶν κινδύνων καί τῶν δυσκολιῶν. Ἡ ἔξαψη τοῦ ἰσλαμικοῦ φανατι-
σμοῦ ἐναντίον τῶν ἐπαναστατημένων ραγιάδων ἐμπεριεῖχε τόν κίνδυνο μιᾶς 
ἄνευ προηγουμένου γενοκτονίας, τήν ὁποία φοβόταν καί ὁ ἐθνομάρτυρας 
Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄, ὅπως καί ὁ ἐθνομάρτυρας Ἀρχιεπίσκοπος Κύ-

1 Βλέπε τό ἐνδιαφέρον ἐπί τοῦ θέματος ἄρθρο τοῦ καθηγητοῦ Α. ᾿Αργυρίου, «Ἐσχατολογική 
γραμματεία καί σκέψη κατά τούς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας». Θεολογία 59, ᾿Ιανουάριος - 
Μάρτιος 1988, τεῦχος 1, σσ. 308 - 322.
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πρου Κυπριανός. Καί οἱ δύο, ὅπως καί ἡ πληθύς τῶν ἄλλων κληρικῶν ὅλων 
τῶν βαθμῶν, ὅπως καί πολλοί λαϊκοί προύχοντες ἔγιναν ἑκατόμβες ἐθνικές, 
δέν δέχθηκαν νά φύγουν σώζοντας τούς ἑαυτούς τους ἀπό τόν θάνατο, ἀλλά  
προτίμησαν νά θανατωθοῦν οἱ ἴδιοι γιά νά ἀποφευχθεῖ ἡ γενική γενοκτονία 
τοῦ  Ἔθνους.

Ἔχουμε κάνει ἀναφορά στό πλῆθος τῶν Νεομαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας. 
Τώρα προβάλλει ἐνώπιόν μας ἡ ἀναρίθμητη πληθύς τῶν Ἐθνομαρτύρων ῾Ιε-
ραρχῶν καί ἄλλων κληρικῶν οἱ ὁποῖοι θυσιάσθηκαν διαρκοῦντος τοῦ ἀπελευ-
θερωτικοῦ ἀγώνα τοῦ 1821.

Ὑπολογίζεται ὅτι μόνο στήν Κωνσταντινούπολη καί τίς πέριξ περιοχές 
εἶχαν θανατωθεῖ πέραν τῶν δέκα χιλιάδων κληρικῶν. Μεταξύ αὐτῶν ἀνα-
φέρουμε τούς Μητροπολίτες τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου Ἐφέσου Διονύσιον, 
Ἀγχιάλου Εὐγένιον, Νικοδημείας Ἀθανάσιον, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν τήν ἴδια 
μέρα μέ τόν Πατριάρχη Γρηγόριο. Στή συνέχεια ὁδηγήθηκαν στό μαρτύριο 
στίς 3 Μαίου 1821 ὁ ἑκατονταετής Ἐπίσκοπος Μυριουπόλεως, ὅπως καί οἱ 
Μητροπολίτες Δέρκων, Ἀνδριανουπόλεως, Τυρνάβου καί Θεσσαλονίκης καί 
μετά ἀπό λίγες μέρες ὁ Ἀρχιδιάκονος τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου Νικηφόρος 
μαζί μέ πολλούς προύχοντες λαϊκούς, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ Μέγας Λογο-
θέτης Στέφανος Μαυρογένης. Σφαγές ἔγιναν καί στή Σμύρνη καί στήν Κυ-
δωνία. Στήν Ἀνδριανούπολη στίς 18 Ἀπριλίου ἀπαγχονίσθηκε ὁ διαπρεπής 
πρώην Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος (Λούκαρις) ΣΤ' μαζί μέ ὀκτώ 
ἄλλους κληρικούς καί λαϊκούς.

 Στήν Κύπρο, στίς 9 ᾿Ιουλίου ἀπαγχονίσθηκαν ἢ φονεύθηκαν ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Κύπρου Κυπριανός, ὅλοι οἱ ἄλλοι μητροπολίτες, Πάφου, Κιτίου καί 
Κυρηνείας, ἡγούμενοι, μοναχοί καί κληρικοί ἀπό ὅλη τή Νῆσο καί πέρα τῶν 
200 προυχόντων τοῦ τόπου. Ἡ ἴδια καταδιωκτική μανία τῶν Τούρκων ἐπι-
κράτησε καί στίς ἄλλες Ἐκκλησίες, ὅπως στό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καί  
Ἱεροσολύμων2. 

Ἡ στροφή τοῦ δυνάστη ἐναντίον τῶν ταγῶν τῆς Ἐκκλησίας στηριζόταν 
στό γεγονός ὅτι τούς ἔκρινε ὡς ὑπεύθυνους γιά τήν ἐξέγερση τῶν ὑποδούλων 
Χριστιανῶν. Ἄλλωστε, ἦταν κοινό μυστικό ὅτι τό σύνολο σχεδόν τῆς Ἱεραρχί-
ας τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ κατωτέρου κλήρου ἦσαν μυημένοι στή Φιλική Ἑται-

2 Βλέπε: Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, «῾Η Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως καί ἡ μεγάλη 
᾿Επανάστασις τοῦ 1821». Θεολογία, Τόμος ΚΑ (1950), σσ. 494 - 498.
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ρεία. Εἶναι, ἐπί παραδείγματι, γνωστή ἡ μύηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου 
Κυπριανοῦ στά μυστικά τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας ἀπό τόν Κωνσταντῖνο Κανά- 
ρη, πού ἐπισκέφθηκε τήν Κύπρο πρίν τήν ἐξέγερση. Ἡ μύηση συνεπαγόταν 
πλεῖστα ὅσα, ὅπως ἡ προετοιμασία τῶν χριστιανῶν ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας 
γιά τή μεγάλη Ἐθνεγερσία, ἡ χρηματοδότηση τοῦ ἀγώνα ἐκ μέρους τῆς Ἐκ-
κλησίας, καὶ ἡ καθ' οἱονδήποτε δυνατό τρόπο συμμετοχή στήν ἐξέγερση.

Ὡς ἔναρξη τῆς ἐπαναστάσεως ἑορτάζουμε τήν 25ην Μαρτίου 1821. Εἶναι 
ἐν τούτοις, γνωστό, ὅτι ὁ ἐπιλεγείς ἀρχηγός τῆς ἐπαναστάσεως Ἀλέξανδρος 
῾Υψηλάντης κήρυξε τήν ἔναρξή της στίς 24 Φεβρουαρίου 1821 στό Ἰάσιο, μέ 
τήν εὐλογία πού τοῦ παρείχε ὁ Μητροπολίτης Μολδαυίας Βενιαμίν. Ἡ 25η 
Μαρτίου 1821 εἶναι ἡ ἡμερομηνία κηρύξεως τῆς Ἐπαναστάσεως στήν Πάτρα, 
ἀπό τόν Μητροπολίτη Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό. Τόσο ἡ ἀρχική κήρυξη τῆς 
Ἐπαναστάσεως στό Ἰάσιο, ὅσο καί ἡ ἔναρξή της στίς 25 Μαρτίου 1821 περιέ-
κρυβαν δύο σημαντικά στοιχεῖα γιά τούς ἐπαναστατημένους: 

Πρῶτον, ἀρχίζοντας ἀπό τή Μολδοβλαχία τήν Ἐπανάσταση, οἱ ἀρχηγοί 
ἀλλά καί οἱ ὑπόλοιποι ὑπόδουλοι πίστευαν στή στήριξη τοῦ ἀγώνα ἀπό τούς 
χριστιανικούς λαούς, κυρίως δέ ἀπό τούς Ρώσσους, οἱ ὁποῖοι ταυτίζονταν μέ 
τό «ξανθόν ἔθνος» τοῦ Βορρᾶ τῶν προφητειῶν πού ἀναφέραμε πρίν. 

Δεύτερον, ἡ ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως στίς 25 Μαρτίου, ἡμέρα τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ, συμβόλιζε τήν πίστη καί προσδοκία τῶν ὑποδούλων ὅτι ὁ Θεός θά 
ἐνισχύσει τόν ἀγώνα τους γιά τήν παλιγγενεσία καί τήν ἐλευθερία τους, πού 
ἦταν ἀγώνας δικαίου, τιμῆς, ἀξιοπρέπειας καί πίστεως. 

Μέ ὅσα ἀναφέρθηκαν προηγουμένως γνωρίσαμε τήν προσφορά τῆς Ἐκ-
κλησίας μέ τούς Νεομάρτυρες. Γνωρίσαμε τήν προσφορά της μέ τίς ἑκατόμβες 
τῶν Ἐθνομαρτύρων. Ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως ἡ Ἐκκλησία προσέ-
φερε θυσίες κληρικῶν ἡρωομαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν στά πεδία τῶν μαχῶν. 
Ὑπενθυμίζουμε μόνο τά πλέον γνωστά ὀνόματα τῶν Ἀρχιμανδρίτη Γρηγορίου 
Δικαίου ἢ τοῦ Παπᾶ - Φλέσσα πού ἔπεσε στό Μανιάκι καί τοῦ Ἀθανάσιου Δι-
άκου, πού μετά ἀπό σκληρή μάχη στήν Ἀλαμάνα ὑπέστη τόν διά σουβλισμοῦ 
θάνατο. Ἔντονη δραστηριότητα στήν Ἐπανάσταση ἀνέπτυξε καί ὁ Πατριάρχης 
Ἀλεξανδρείας Θεόφιλος Β', ὁ ὁποῖος ἄφησε ὡς διαχειριστήν τῶν ὑποθέσεων 
τοῦ Πατριαρχείου τόν Ἀρχιμανδρίτη Παρθένιον καί ἐκεῖνος ἐγκαταστάθηκε 
στήν Πάτμο, δραστηριοποιούμενος γιά τόν ὑπέρ ἐλευθερίας ἀγώνα3, στον 

3 Βλέπε: Παναγιώτου Γ. Κρητικοῦ, «῾Ο Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόφιλος Β', ὁ Πάτμιος Φιλικός, 
ὁ ἐπιλεγόμενος Παγκώστας (1764 - 1833)». Θεολογία, τόμος 42 (1971), σσ. 53 - 94. Βλέπε ἐπίσης, 
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χῶρο τῆς καταγωγῆς του.

Ἐπιπρόσθετα ἀπό τίς ἡρωικές θυσίες τῶν κληρικῶν στά πεδία τῶν μαχῶν, 
καί τά Μοναστήρια συνέβαλαν κατά ἀποφασιστικό τρόπο. Εἶχαν μετατραπεῖ 
πυριτιδαποθήκες τοῦ ἀγώνα καί χῶροι συγκεντρώσεως τῶν ἀγωνιστῶν, αλλά 
καί οὐσιαστικοί συντηρητές τοῦ ἀγώνα μέ τήν παροχή ὑλικῆς στήριξης.

Ὁ ἀείμνηστος ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χριστόδουλος, ὡς Ἀρχιμανδρίτης, 
σέ ἔρευνά του ἐντοπίζει τούς τομεῖς προσφορᾶς τῶν μονῶν καί τῶν μοναχῶν 
μετά τήν ἅλωση, πού συνέβαλαν στήν ἀνατολή τῆς 25ης Μαρτίου 1821: α) 
μέ τήν ἵδρυση καί λειτουργία Σχολῶν, β) μέ τά ἀφυπνιστικά κηρύγματα τῶν 
ἐθναποστόλων, γ) μέ τήν προστασία ὅσων διώκονταν ἀπό τούς κατακτητές4. 

Ὅλοι οἱ Νεομάρτυρες, οἱ  Ἐθνομάρτυρες καί οἱ  Ἡρωομάρτυρες ἀγωνί-
σθηκαν ὡς ἀναπόσπαστο τμῆμα τοῦ ᾿Ορθοδόξου πληρώματος πού ὑπέφερε 
ἀπό τόν πικρό ζυγό τῆς δουλείας καί ποτέ δέν ξεχώρισε ἡ Ἐκκλησία τόν ἑαυτό 
της ἀπό τόν λαό της. Οἱ ἀγῶνες Ἐκκλησίας καί λαοῦ ὑπέρ «ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ 
ΠΑΤΡΙΔΟΣ»  ἄλλοτε μετατρέπονταν σέ ποιήματα, ἄλλοτε σέ ἔργα ζωγραφι-
κῆς καί γλυπτικῆς τέχνης καί  ἄλλοτε σέ λόγο ἱστορικό. Ὅλα αὐτά εἶναι ἐκδη-
λώσεις θαυμασμοῦ καί τιμῆς ὅλων τῶν προγόνων μας πού ἀγωνίσθηκαν, θυ-
σιάσθηκαν γιά νά δημιουργήσουν καλύτερες συνθῆκες ἐλευθερίας, θρησκευ-
τικῆς ἐκφράσεως, τιμῆς καί ἀξιοπρέπειας, δημιουργώντας νέες πολιτιστικές 
ἀξίες.

Ἡ σύγχρονη τάση τῆς πολυπολιτιστικῆς συνυπάρξεως διακηρύττει τή 
συνύπαρξη τῶν λαῶν μέ διαφορετική θρησκεία, ἱστορία καί πολιτισμό. Καί 
εἶναι, φυσικά, εὐκταία ἡ ἀποφυγή τῶν ὁποιωνδήποτε συγκρούσεων μεταξύ 
τῶν λαῶν, τῶν πολιτισμῶν καί τῶν θρησκειῶν, γιατί μέσα στίς συγκρούσεις 
ἀναπτύσσεται ἀνεπιθύμητη ὑποτίμηση καί ὑποβιβασμός τοῦ ἰδίου τοῦ ἀνθρω-
πίνου προσώπου. 

Τό Ἑλληνικό γένος ἔχει πικρή ἐμπειρία τῆς συνυπάρξεώς του ὡς  Ἔθνους 
μέ τό Τουρκικό Ἔθνος, τῆς συνυπάρξεως τῆς χριστιανικῆς πίστεως μέ τό 
Ἰσλάμ, τῆς συνυπάρξεως τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ μέ τόν ἰσλαμι-
κό - τουρκικό, ἂν φυσικά ὑπάρχει τοιοῦτος αὐτογενής πολιτισμός. Ἡ ἐμπειρία 

Θεοδώρου Μοσχονᾶ, «Συμβολή καί συμπαράστασις τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας εἰς τόν 
ἀγῶνα τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας τοῦ 1821». Θεολογία, τόμος 42 (1971), 187 - 206).
4 Βλέπε: Ἀρχιμ. Χριστοδούλου Κ. Παρασκευαΐδη, « Ἡ συμβολή τῶν μετά τήν ἅλωσιν μονῶν καί 
μοναχῶν εἰς τήν ἐθνικήν παλιγγενεσίαν». Θεολογία, τόμος 42 (1971), 207 - 228).
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τοῦ Ἑλληνικοῦ γένους διδάσκει, ἐν τούτοις, ὅτι ὁσάκις τό Ἰσλάμ ἐνδύεται τήν 
κρατική ἐξουσία, καί δέν ὑπάρχει ἄλλη δυνατή ἐπιλογή, τότε αὐτό καθίσταται 
ἀνηλεές. Δέν ἀνέχεται τήν ὕπαρξη ἄλλης θρησκευτικῆς, ἐθνικῆς καί πολιτιστι-
κῆς ταυτότητας.

 Τό Ἑλληνικό Γένος βάσταζε γιά αἰῶνες ὁλόκληρους τό βάρος τῆς πιέσεως 
τοῦ Ἰσλάμ.  Ἔγινε ἡ τροχοπέδη γιά τήν περαιτέρω γεωγραφική καί θρησκευ-
τική του ἐξάπλωση. Ἡ μεγάλη ἐπανάσταση τοῦ Γένους τό 1821, στήν ὁποία 
μετεῖχε κλῆρος καί λαός σ' ὅλη τήν Ὀθωμανική ἐπικράτεια, ἀλλά καί ὁλό-
κληρος ὁ ῾Ελληνισμός τῆς διασπορᾶς, δέν πρέπει νά ἀξιολογεῖται ὡς γεγο-
νός πού ἀφορά τήν ἱστορία μόνο τοῦ ἑλληνικοῦ Γένους, ἀλλά καθοριστικό 
γιά τήν εὐρωπαϊκή καί παγκόσμια ἱστορία γιατί ὁριοθέτησε καί γεωγραφι-
κά καί θρησκευτικά τό χῶρο τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τοῦ  Ἰσλάμ. 

Ἡ σημερινή «νέα τάξη» πραγμάτων προσπαθεῖ νά μεταβάλει τήν Τουρκία 
σέ κυματοθραύστη τοῦ αὐξανόμενου ἰσλαμικοῦ φονταμενταλισμοῦ καί φανα-
τισμοῦ. Τό Ἑλληνικό Γένος ἔγινε πραγματική ἑκατόμβη σέ πολλές περιόδους 
τῆς ἱστορίας του, εἴτε τό 1821 εἴτε τό 1921 εἴτε τό 1974 μέ τήν Τουρκική εἰσβο-
λή στήν Κύπρο, θυσιαζόμενο γιά τή δική του φυσική ἐπιβίωση καί προσφέρο-
ντας ἀνυπολόγιστη ὑπηρεσία στήν ἀνθρωπότητα. Δυστυχῶς, τήν ἴδια συμπε-
ριφορά τῆς Τουρκίας διαπιστώνουμε ἀκόμα καί σήμερα (2021), ἀπέναντι στήν 
Κύπρο καί στήν Ἑλλάδα.

Οἱ μεγάλες προσδοκίες τοῦ  Ἔθνους μέ τήν ἐθνεγερσία τοῦ 1821 δέν ἐκ-
πληρώθηκαν στό ἀκέραιο. Μόνο μέρος τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐδάφους ἀπέκτησε 
τήν ἐλευθερία καί ἀνεξαρτησία του. Ἡ Ἐκκλησία συνέχισε ἔκτοτε καί θά συ-
νεχίσει νά προσφέρει ταπεινά τή διακονία της, μιά σταυρωμένη διακονία, 
πρός τό  Ἔθνος. Αὐτή ἡ διακονία εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐλ-
πίδας, γιατί χωρίς τήν ἐλπίδα, μέ καθαρά «ρεαλιστικές» κατηγορίες, εἶναι 
ἀδύνατη ἡ διεξαγωγή ἀγώνων, ἡ δημιουργία ἔργων πολιτισμοῦ καί ἡ ἐθνική 
μας ἐπιβίωση.
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ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

a  
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821. 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021. Διακόσια χρόνια από την πιο 
περίλαμπρη και ιστορική εκείνη ημέρα του  νεότερου Ελληνισμού. Και οι ψυ-
χές των όπου γης Ελλήνων, στρέφουμε με βαθύτατη ευγνωμοσύνη τα βλέμ-
ματα της ιστορικής μας μνήμης στην ηρωική εκείνη γενεά η οποία αντλούσα 
τα πνευματικά και εθνικά ερείσματα από τις δυναμογόνες πηγές της ελληνι-
κής μας ιστορίας ύψωσε υπερήφανα το ανάστημά της και βροντοφώναξε το 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ». 

Η  εθνική τραγωδία που άρχισε αιώνες πριν και κορυφώθηκε την 29 Μαΐου 
1453, έπρεπε νομοτελειακά να φθάσει στην κάθαρση. Και η κάθαρση έπρεπε να 
εκδηλωθεί μέσα από το ελεύθερο φρόνημα των αγωνιστών της ελευθερίας και 
να γραφεί  με το αίμα των αγωνιστών της ελευθερίας στα πεδία των μαχών της 
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ελληνίδος Γης. Στα βουνά και στις πεδιάδες. Στις θάλασσες και τα νησιά. Σε κάθε 
γωνιά της πολυφίλητης πατρίδας μας, όπου ομιλείτο η ελληνική μας γλώσσα. 
Το αδιάψευστο αυτό ιστορικό στοιχείο της αδιάσπαστης ελληνικής μας συνέ-
χειας και καταγωγής!  Από τη Μολδοβλαχία, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την 
Αττική, την Πελοπόννησο, τα Νησιά μας και την πολύπαθη Κύπρο μας.  

Γι’ αυτό και εφέτος, πιο λαμπρά από κάθε φορά, η ιστορική μας επέτειος 
γιορτάστηκε σ’ ολόκληρη την Κύπρο με έκδηλη τη εθνική μας συγκίνηση για 
τα κλέα των προγόνων μας και το ηρωικό πνεύμα της αυτοθυσίας των αγω-
νιστών μας. 

Παντού, μετά τη Θεία Λειτουργία, τελέστηκαν πανηγυρικές  Δοξολογίες 
και εκφωνήθηκαν οι «πρέποντες λόγοι». 

Στη Λευκωσία το επίκεντρο των εορτασμών ήταν ο ιστορικός ναός της 
Παναγίας της Φανερωμένης. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρ-
χε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος. Συλλειτούργησαν 
ο Προϊστάμενος του ιερού Ναού Αρχιμανδρίτης Βενέδικτος Ιωάννου, ο Πρω-
τοπρεσβύτερος Κυπριανός Κουντούρη και  άλλοι κληρικοί της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής Κύπρου. Στο Ιερό Βήμα παρέστη συμπροσευχόμενος  ο Μακαριώτα-
τος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ακολούθησε η επίσημη Δοξολογία, 
της οποίας προέστη ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Παρόντες ήταν 
ο προεδρεύων της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Αδάμος Αδάμου, ο Πρέσβης της 
Ελλάδος στην Κύπρο κ. Θεοχάρης Λαλάκος, ο Υπουργός Παιδείας, εκπρόσω-
ποι της Πολιτείας, πρόεδροι ή εκπρόσωποι όλων των πολιτικών κομμάτων, 
των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας Κύπρου, εκπαιδευτικοί 
όλων των βαθμίδων, πρόεδροι συλλόγων και οργανωμένων Φορέων και πλή-
θος κόσμου.

Eυθύς μετά το πέρας της δοξολογίας  αναπέμφθηκε από τον Μακαριώτα-
το η κάτωθι ευχαριστήρια και παρακλητική προσευχή.

«Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, ὁ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ 
Κύριος τῶν κυριευόντων, ὁ τὴν σὴν εὔνοιαν καὶ προστασίαν ἀδιάλειπτον 
ἐνδειξάμενος πρὸς τὸ εὐσεβὲς ἡμῶν ἔθνος, καθ’ ὅλην αὐτοῦ τὴν μακραίωνα 
ἱστορίαν, ὡς πρὸς ἄλλον περιούσιον Ἰσραήλ, καὶ δι’ αὐτοῦ μεγάλα καὶ θαυ-
μαστὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ ποιήσας, πρὸς δόξαν μὲν τοῦ ἁγίου Ὀνόματός Σου, 
εὐεργεσίαν δὲ ἁπάσης τῆς ἀνθρωπότητος.
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 Ἐν πληθούσῃ καὶ λαμπροφορούσῃ ἐκκλησίᾳ συνήλθομεν σήμερον, ἵνα ἐν 
ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, εὐχαριστίαν καὶ αἶνον Σοὶ ἀνα-
πέμψωμεν, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει διακοσίων ὅλων ἐνιαυτῶν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως 
τοῦ ὑπὲρ  ἐλευθερίας ἀγῶνος τῶν πατέρων ἡμῶν.

 Χίλια ἔτη παρὰ Σοί, Κύριε, ὡς ἡμέρα μία, ἀλλὰ δι ἡμᾶς, τοὺς τῇ φθορᾷ 
ὑποκειμένους καὶ ὀλιγοχρονίους τυγχάνοντας, ἐπέτειοι, ὡς ἡ σήμερον ἀγομέ-
νη, συνιστῶσι σταθμοὺς μοναδικοὺς πρὸς ἐπισκόπησιν καὶ ἀξιολόγησιν τοῦ 
παρελθόντος καὶ προγραμματισμὸν τοῦ μέλλοντος.  

 Δίκαιος εἶ Κύριε καὶ δικαιοσύνας ἠγάπησας. Διὰ τοῦτο οὐ συναπώλεσας 
ἡμᾶς ταῖς ἀνομίαις ἡμῶν, ἀλλά, δουλωθέντας, ἠλευθέρωσας καὶ πάλιν καὶ 
ἀπήλλαξας τὸ ἔθνος ἡμῶν τῆς καταδυναστείας τοῦ ἀλλοθρήσκου.

 Ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν ἐνώπιόν σου, ἀλλὰ ἀπὸ σοῦ 
οὐκ ἀπέστημεν Κύριε, οὐδὲ πρὸς Θεὸν ἕτερον ἐξετείναμε τὰς χεῖρας ἡμῶν. 
Ὁ Σταυρός σου ἐγένετο τὸ σύμβολον τῆς καρτερίας καὶ τῆς ὑπομονῆς, ὅπερ 
ἐσηματοδότει τὴν πορείαν ἡμῶν καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς πολυαιωνίου καὶ 
ἐπαχθοῦς δουλείας, ὡς καὶ ὁδοδείκτης τοῦ διαρκοῦς προσανατολισμοῦ πρὸς 
τὰ ἀγαθὰ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δικαιοσύνης. 

 Εὐχαριστοῦμέν σοι Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν ὅτι εἰσήκουσας τῆς φωνῆς τοῦ 
κλαυθμοῦ τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ ἐν θλίψει ἐπλάτυνας αὐτούς. Ηὐλόγησας 
τὸν ἱερὸν αὐτῶν ἀγῶνα, ἐδικαίωσας τὸ ἐκχυθὲν αἷμα καὶ ἐβράβευσας αὐτοῖς 
τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν λύτρωσιν εἰς ἕν τμῆμα τῆς ἑλληνικῆς γῆς.

 Οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν ἐν ἅρμασι καὶ ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δὲ  ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐμε-
γαλύνθημεν. Ὑπὲρ τούτων εὐχαριστοῦμέν σοι Κύριε καὶ ἐν φωναῖς ἀλαλαγμοῦ 
ἀναβοῶμεν: «τίς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν, Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια 
μόνος».

Σκέπε, φρούρει καὶ ἐν ἐλευθερίᾳ τήρει ἀεὶ τὸ εὐλογημένον ἡμῶν Ἔθνος. 
Τὰς ψυχὰς τῶν ἐν τῷ ἱερῷ ἐκείνῳ ἀγῶνι ἀγωνισαμένων καὶ πεσόντων μετὰ 
τῶν ἁγίων κατάταξον, ἡμᾶς δὲ πάντας καθοδήγει εἰς τὸ πανάγιον θέλημά Σου.  

Ἀλλ’ ἰδοὺ καὶ πάλιν προσπίπτομέν σοι καὶ ἱκετεύομεν ὑπὲρ τῆς πολυπα-
θήτου ἰδιαιτέρας ἡμῶν πατρίδος Κύπρου. Ἐκύκλωσαν καὶ πάλιν ἡμᾶς Κύριε, 
κύνες πολλοί, συναγωγὴ πονηρευομένων περιέσχον ἡμᾶς. Ὁ αὐτὸς ἀλλόθρη-
σκος, ὑπερόπτης καὶ πολυάριθμος ἐχθρός, ὁ καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐπὶ αἰῶ-
νας καταδυναστεύσας τὸ πρότερον, ἐπετέθη καθ’ ἡμῶν καὶ ἐδούλωσεν ἡμᾶς, 
ἀπειλῶν  οὐχὶ μόνον διὰ τοῦ ἐθνικοῦ ἀλλὰ και τοῦ φυσικοῦ ἀφανισμοῦ ἡμῶν 
ἐκ τῆς νήσου ἡμῶν.  
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 Καὶ νῦν ἐπάκουσον ἡμῶν ἐξ οὐρανοῦ ἁγίου σου, Κύριε. Ἐπιμέτρησον 
ταῖς ἀνομίαις ἡμῶν τοὺς οἰκτιρμούς σου. Ἀντίθες τὴν ἄβυσσον τῶν οἰκτιρμῶν 
σου, τῷ πλήθει τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν. Ἐν τῷ ἐκλείπειν τὴν ἰσχὺν ἡμῶν 
μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς. Εὑρεθείη ἡ χείρ σου πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς τοῦ Σταυροῦ 
σου, ἡ δεξιά σου εὕροι πάντας τοὺς μισοῦντάς σε. Μὴ μακρύνῃς  τὴν βοήθει-
άν σου ἀφ’ ἡμῶν, εἰς τὴν ἀντίληψιν ἡμῶν πρόσχες. Ἀποδίωξον ἀπὸ τῆς γῆς 
τῶν πατέρων ἡμῶν τὰς ὀρδὰς τῶν βαρβάρων καὶ ἀλλοθρήσκων εἰσβολέων 
τῶν καταδυναστευόντων καὶ ἐξουθενούντων τὸν λαόν σου καὶ βεβηλούντων 
τοὺς ναούς σου. Τοὺς ἐν αἰχμαλωσίᾳ καὶ ὁμηρείᾳ ὄντας ἀδελφοὺς ἡμῶν ἐπα-
νάγαγε καὶ σύναψον τοῖς οἰκείοις αὐτῶν. Τὰς ψυχὰς τῶν ὑπὸ τῶν πολεμίων 
ἀναιρεθέντων καὶ τῶν ἐν τῷ ἀγῶνι πρὸς ὑπεράσπισιν τῆς πατρίδος ἡμῶν πε-
σόντων, ἐν σκηναῖς ἁγίων κατάταξον. 

Τὸν φιλόχριστον ἡμῶν στρατὸν ἐνίσχυε καὶ τοὺς ἐν ἐξουσίαις νομίμως 
ὄντας φώτιζε καὶ καθοδήγει, ἡμᾶς δὲ πάντας ἀξίωσον τῆς χαρᾶς τῆς ἀπελευ-
θερώσεως τῆς πατρίδος ἡμῶν, ἵνα ἐν ὅλῃ  τῇ  νήσῳ ἡμῶν, ἐλευθερουμένῃ, καὶ 
εἰς βίον εἰρηνικὸν καὶ ἡσύχιον καὶ εὐτυχῆ ὁδηγουμένῃ,  δοξάζηταί σου τὸ πα-
νάγιον ὄνομα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος, Ἀμήν.»

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο πρέσβης της Ελλάδος στην Κύ-
προ κ. Θεοχάρης Λαλάκος, ο οποίος  έχει ως ακολούθως:   

Μακαριώτατε,

Εντιμότατε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων και Προεδρεύοντα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Κυρίες και κύριοι,

Με ιδιαίτερη συγκίνηση έχω την τιμή να συμμετέχω, ως Πρέσβης της Ελ-
λάδας στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην ιερά δοξολογία επ’ ευκαιρία της Επε-
τείου των 200 χρόνων από την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης. Η 25η 
Μαρτίου του 1821 αποτελεί αναμφίβολα  για το Έθνος μας το σημαντικότερο 
ορόσημο της σύγχρονης ιστορίας του, την απαρχή της νέας του πορείας μετά 
από τέσσερεις ατελείωτους αιώνες ζυγού. Η συμπλήρωση δύο αιώνων από την 
κορυφαία αυτή ιστορική στιγμή γεμίζει τους Έλληνες ανά την υφήλιο με χαρά 
και υπερηφάνεια για την μέχρι τώρα πορεία και τα σημαντικά επιτεύγματά 
μας, τα οποία εμπνέουν βάσιμες ελπίδες για το μέλλον.
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Για το μεγάλο ιστορικό γεγονός που εορτάζουμε σήμερα, πολλοί χαρα-
κτηρισμοί έχουν υπάρξει: έναρξη του Αγώνα, Εθνεγερσία, Παλιγγενεσία. Όροι 
και χαρακτηρισμοί σωστοί, καθώς αποτυπώνουν ο καθένας μια σημαντική 
πτυχή αυτού του γεγονότος. Προτίμησα προ ολίγου να χρησιμοποιήσω τις 
λέξεις «έκρηξη» και «επανάσταση». Γιατί;

Αυτό που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1821, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
– και ήταν – ξεσηκωμός, εξέγερση, αγώνας. Είχε όμως και χαρακτηριστικά 
που το διέκριναν από προηγούμενες εξεγέρσεις, τόσο των Ελλήνων κατά του 
οθωμανικού ζυγού, όσο και άλλων λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε 
αντίθεση με άλλες προσπάθειες, ανεπιτυχείς ή μερικά επιτυχείς, η Ελληνική 
Επανάσταση πέτυχε τον κύριο σκοπό της: την ανακήρυξη και διεθνή αναγνώ-
ριση εθνικού κράτους. Του πρώτου στην ευρύτερη περιοχή και μάλιστα σε μια 
εποχή που οι διεθνείς συνθήκες, μετά τους Ναπολεόντειους πολέμους, δεν 
ευνοούσαν ανακατατάξεις στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Επέφερε αλλαγή συνόρων 



169Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

και αλλαγή του χάρτη της εποχής. Χρησίμευσε ως παράδειγμα και φάρος ελ-
πίδας και για άλλους υπόδουλους λαούς. Και απετέλεσε το εφαλτήριο για την 
σταδιακή λύτρωση μεγάλων τμημάτων του ελληνικού Έθνους – δυστυχώς όχι 
όλων – όταν οι συνθήκες το επέτρεψαν.

Επίσης, αυτό που συνέβη το 1821, πολλοί ιστορικοί το θεωρούν ως έκρη-
ξη. Η λάμψη και ο κρότος των ελληνικών όπλων ακούστηκε πολύ πέρα από 
τα σύνορα του Έθνους, πολύ πέρα από τα σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας. Προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και τριγμούς. Σε μια εποχή που τα νέα 
μεταδίδονταν με χαρτί και με καράβι, η έκρηξη της επανάστασης ήχησε σε 
όλη την Ευρώπη, αλλά και την Αμερική. Η πρώτη αναγνώριση ήρθε από την 
μακρινή Αϊτή. Επιτροπές στήριξης σχηματίστηκαν όχι μόνο σε πόλεις της Ευ-
ρώπης με ανθηρό ελληνικό στοιχείο, αλλά και στη Βοστώνη, τη Νέα Υόρκη, 
την Φιλαδέλφεια. Πολλοί ξένοι, που με στοργή τους ονομάζουμε Φιλέλληνες, 
ήρθαν στον Μοριά και τη Ρούμελη για να πολεμήσουν. Περισσότεροι κινητο-
ποιήθηκαν στις χώρες τους για να βοηθήσουν όπως μπορούσαν: με εράνους, 
με αρθρογραφία, με ομιλίες, με πολιτική πίεση. Οι πρόγονοί μας κατόρθωσαν 
να κεντρίσουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον κι αυτό ήταν κάτι που βοήθησε κα-
θοριστικά στην αίσια έκβαση του εγχειρήματος.

Ελληνίδες και Έλληνες της Κύπρου,

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ όχι μόνο για κάνουμε μια – καθ’ όλα χρήσιμη 
– ιστορική αναδρομή, αλλά και για να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τι-
μής σε αυτούς που, εμπνεόμενοι από τις διαχρονικές, οικουμενικές αξίες του 
ελληνικού πολιτισμού, την ηρωική παράδοση του Γένους, την Ορθοδοξία και 
τα ιδεώδη του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, θυσιάστηκαν για την ελευθερία. 
Την ελευθερία την κατέκτησαν καταβάλλοντας το μέγιστο τίμημα και μας 
την παρέδωσαν με την άφευκτη υποχρέωση να την διαφυλάξουμε και να την 
παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ως ιερή παρακαταθήκη. Γιατί οι  Έλλη-
νες ανέκαθεν θεωρούσαν  την ελευθερία ιερή. Την εκλάμβαναν ως ιδανικό, η 
αξία του οποίου αποτιμάται περισσότερο και από εκείνη της ίδιας της ζωής. 
Αυτό κατέδειξε, άλλωστε, και το πρόταγμα της Επανάστασης «Ελευθερία ή 
Θάνατος», απηχώντας με ακρίβεια το νόημα της φράσης του Αθηναίου ρήτο-
ρα Δημοσθένη στον Περί Στεφάνου λόγο του: «δεν άξιζε να ζουν παρά μόνον 
μέσα στην ελευθερία». Αυτό απέδειξε, εμπράκτως, η δράση των αγωνιστών 
του 1821 και η αγόγγυστη, εθελούσια θυσία τόσων ηρώων.

Στη θυσία αυτή ο κυπριακός Ελληνισμός κατέβαλε, όπως πάντα έπραξε, 
τον δικό του βαρύτατο φόρο αίματος: τα Ιουλιανά. Οι σφαγές των προκρίτων 
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της Νήσου, που κορυφώθηκαν την 9η Ιουλίου 1821 με τον απαγχονισμό του 
εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και τον αποκεφαλισμό, στη Λευ-
κωσία, των τριών Μητροπολιτών, Πάφου Χρυσάνθου, Κιτίου Μελετίου και 
Κυρηνείας Λαυρεντίου. Το αίμα τους έχυσαν, επίσης, και οι δεκάδες Κύπριοι 
αγωνιστές του 1821, οι οποίοι πολέμησαν στον επαναστατημένο Μοριά ή την 
Ρούμελη, για την ελευθερία της Ελλάδας, συνεχίζοντας έτσι μια παράδοση 
ιστορικής αλληλεγγύης Ελλαδιτών και Κυπρίων, η οποία χάνεται στα βάθη 
των αιώνων. Το λάβαρο των Κυπρίων αγωνιστών φυλάσσεται στο Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο στην Αθήνα. Το Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας πήρε την λαμπρή πρωτοβουλία να δωρίσει φέτος αντίγραφα αυτής 
της ιερής σημαίας σε κάθε σχολείο της Μεγαλονήσου, ώστε να αποτελεί μια 
επιπλέον πηγή έμπνευσης, υπερηφάνειας και αυτογνωσίας. 

Η συμμετοχή της Κύπρου στον επαναστατικό αγώνα είχε και μια άλλη 
διάσταση. Η αποστολή, εκείνη ακριβώς την εποχή, 4.000 Οθωμανών στρατι-
ωτών στην Κύπρο από την Συρία και την Παλαιστίνη συνέβαλε στην αρχική 
εδραίωση και ίσως στην τελική επιτυχία της Επανάστασης, χάρη στη διάσπα-
ση των δυνάμεων που θα μπορούσαν να είχαν διατεθεί από την Υψηλή Πύλη 
για την έγκαιρη αντιμετώπισή της. 

Κυρίες και κύριοι,

Εδώ, στην εντός των τειχών Λευκωσία, δίπλα στο Μαυσωλείο των Εθνο-
μαρτύρων, εορτάζουμε με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο αυτή τη σημαντικό-
τατη συμβολή της Εκκλησίας και του Ελληνισμού της Κύπρου, που κατέθεσαν 
την ψυχή και το αίμα τους για την τιμή και την αξιοπρέπεια του Έθνους. Ας 
τιμήσουμε ευλαβικά, την ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τη μνήμη 
όλων όσοι έδωσαν τη ζωή τους «για του Χριστού την πίστη την αγία και της 
πατρίδος την ελευθερία».

Αυτή η υπερήφανη ιστορική παρακαταθήκη καθοδηγεί και σήμερα τις 
άοκνες προσπάθειές μας για την απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου. 
47 χρόνια κατοχής μεγάλου τμήματος του κυπριακού εδάφους και συνε-
χιζόμενης παραβίασης των δικαιωμάτων του κυπριακού λαού είναι αρκετά. 
Ελλάδα και Κύπρος, σε αρραγές εθνικό μέτωπο, θα συνεχίσουν να εργάζο-
νται από κοινού, με ειλικρινή βούληση και καλή πίστη, για την επίλυση του 
Κυπριακού, για την μετεξέλιξη δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα 
κανονικό, λειτουργικό ευρωπαϊκό κράτος, απαλλαγμένο από ξένες εγγυήσεις 
και στρατεύματα κατοχής. Θα συνεχίσουν, επίσης,  τα δύο κράτη μας, να απο-
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τελούν πυλώνες σταθερότητας και ασφάλειας στην ταραγμένη περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου, προωθώντας από κοινού τη συνεργασία με όλες τις 
γειτονικές τους χώρες που μοιράζονται το ίδιο όραμα ειρηνικής συνύπαρξης, 
αλληλοσεβασμού και καλής γειτονίας.

Η Επανάσταση του 1821 πέτυχε, παρά τις φαινομενικά ανυπέρβλητες δυ-
σχέρειες, χάρη σε έναν συνεπή και αδιάκοπο, αν και άνισο, αγώνα, χάρη στον 
αγνό πατριωτισμό, τον ιδεαλισμό, την αυταπάρνηση και την ανιδιοτέλεια των 
προγόνων μας, οι οποίοι έθεσαν το εθνικό συμφέρον υπεράνω του προσωπι-
κού. Με την ίδια αξιοπρέπεια, την ίδια επιμονή, την ίδια πίστη στο δίκαιο του 
αγώνα μας, συνεχίζουμε να επιδιώκουμε, ελλαδικός και κυπριακός Ελληνι-
σμός, την αποκατάσταση της δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
της δημοκρατίας στη Μεγαλόνησο. Ενωμένοι θα το επιτύχουμε.

Ζήτω η 25η Μαρτίου!
Ζήτω το Έθνος!

Μετά το πέρας της Δοξολογίας τελέστηκε τρισάγιο στο Μαυσωλείο των 
μαρτύρων της Πίστεως και της Πατρίδος, στον προαύλιο χώρο του ναού της 
Παναγίας Φανερωμένης, στο οποίο μνημονεύθησαν τα ονόματα των απαγχο-
νισθέντων και σφαγιασθέντων κατά την επανάσταση τού 1821 Κυπρίων κλη-
ρικών και λαϊκών. Ακολούθως ο Μακαριώτατος, ο εκπρόσωπος του Προέδρου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Αδάμος Αδάμου και άλλοι επίσημοι κατέθεσαν 
τους στεφάνους  της ευγνωμοσύνης τους.  

Στις 11 π.μ. ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας μετέβη στα Φυλα-
κισμένα μνήματα και τέλεσε τρισάγιο, εκ μέρους του Μακαριωτάτου, στους 
τάφους των υπό των Άγγλων απαγχονισθέντων Ηρώων μας.



Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
ΤΗΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

a  
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

«Αν το 1821 είναι θαύμα – όπως και είναι- η αντοχή του Έλληνος σκλά-
βου των 800 χρόνων, τί να είναι άραγε; Θαρρώ πως ξεπερνά το θαύμα… Για-
τί υπάρχει ένα τμήμα του Ελληνισμού, που έζησε όχι 400 αλλά 800 χρόνια 
σκλαβιάς. Και όχι μονάχα κάτω από ένα, αλλά κάτω από πολλούς σκληρούς 
τυράννους. 

Μπορείτε να συλλάβετε το μέγεθος του βάρους της αβάσταχτης σκλαβιάς 
οκτώ εκατοντάδων χρόνων; Κι όμως, στους οκτώ τούτους αιώνες ο Ελληνι-
σμός δεν δείχνει μια παθητική αντοχή. Ούτε είναι ο μυριοσκλαβωμένος ραγιάς 
ένας μαραζωμένος, που κλαίει τη μοίρα του. Ζη περήφανα μ’ ένα τρόπο δυνα-
μικό, με έντονο το εθνικό φρόνημα, άγρυπνη την εθνική συνείδηση. 

Πρόκειται για τη μαρτυρική Κύπρο μας. Για τον μεγάλο λαό της, για τις 
θυσίες και την αντοχή της…»1.

Και το ιστορικό γίγνεσθαι τούτου του υπερήφανου και αγωνιστικού λαού 
συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας, αφού η πορεία του λαού μας είναι ταυτισμένη 
με τους αγώνες του  για το ηδυπόθητο αγαθό της Ελευθερίας του.

 Δια τον λόγο αυτό και ο λαός μας, κάθε πρώτη Απριλίου εγκύπτει στις 
ιστορικές και εθνικές του ρίζες για να τιμήσει τους λεβεντονιούς της εποποιίας 
του 1955 -59, οι οποίοι όρθωσαν υπερήφανα το ανάστημά τους και πολέμησα 
με ευψυχία μοναδική και ανυπέρβλητη τον Άγγλο κατακτητή, που κρατούσε 
την ελληνική του πατρίδα σκλάβα.

 Τα ιδανικά που πλημμύριζαν την αδούλωτη ψυχή τους ήταν ακριβώς τα 
ίδια με τα ιδανικά των αγωνιστών του 21. Το πνεύμα αυτό φαίνεται μέσα από 

1 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΠΟΥΣ, ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛ-
ΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ», ΑΘΗΝΑΙ 2009, ΣΕΛ. 35-36
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τις διαχρονικές επιστολές που έγραψαν οι εννέα εθνομάρτυρές μας προτού 
ανεβούν στο ικρίωμα της αγχόνης. Οι επιστολές αυτές ευωδιάζουν  ΠΙΣΤΗ 
ΣΤΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ 
ΜΑΣ. «Αυτά τα σκοτεινά κελιά – έγραφε ο Ανδρέας Παναγίδης – που άλλοτε 
ήταν κελλιά της φρίκης και του τρόμου, είναι τώρα κελλιά λαμπερά χαράς 
και υπερηφάνειας. Η αγνή ψυχή των Ελλήνων θανατοποινιτών2 έκανε κι αυ-
τές τις φυλακές ακόμα να τραντάζουν και οι τοίχοι να μιλούν ακόμη σπαρά-
ζοντας, ότι δεν θέλουν να έχουν κλειστάς και φυλακισμένας ψυχάς σαν τας 
δικάς μας… Περιμένουμε την ημέρα της εκτελέσεώς μας σαν άγια ώρα της 
Ελευθερίας»3.

Μέσα σ’ αυτό το εθνοπρεπές κλίμα συνήλθε και πάλι ο κυπριακός ελλη-
νισμός σ’ όλες τις εκκλησιές της ελεύθερης πατρίδας του να αναπέμψει δο-
ξολογίες προς τον Θεό αλλά και θερμές παρακλήσεις να αναπαύσει η αγάπη 
Του τις ψυχές των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος πεσόντων αγωνιστών 
μας και να μας βοηθήσει να ελευθερώσουμε το τουρκοκρατούμενο μέρος της 
Πατρίδος μας.

2 Εννοεί τους νέους, που είχαν κρεμάσει οι Βρεταννοί πριν από αυτούς, δηλαδή τον Καραολή, 
Δημητρίου, Πατάτσο, Ζάκο κ.λ.π.
3 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΠΟΥΣ, ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛ-
ΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ», ΑΘΗΝΑΙ 2009, ΣΕΛ. 83
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Στη Λευκωσία ο επίσημος εορτασμός έγινε στον καθεδρικό ναό του Αγί-
ου Ιωάννου, στον οποίο χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσό-
στομος. Παρέστησαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Ανα-
στασιάδης, ο πρέσβυς της Ελλάδος κ. Θεοχάρης Λαλάκος, οι Υπουργοί Παι-
δείας κ. Πρόδρομος Προδρόμου, Δικαιοσύνης κα Έμιλη Γιολίτη και Αμύνης 
κ. Χαράλαμπος Πετρίδης. Παρέστησαν, επίσης, οι Αρχηγοί της Αστυνομίας, 
της Εθνικής Φρουράς, της ΕΛΔΥΚ, Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων, Γυμνα-
σίων και Λυκείων, και πολλοί πολιτειακοί παράγοντες. Τη δοξολογία λάμπρυ-
ναν με την παρουσία  τους, επιζώντες, ακόμη, τιμημένοι Αγωνιστές του απε-
λευθερωτικού μας Αγώνα 

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Ιστορικός και Καθηγητής του 
Πανεπιστήμιου Κύπρου κ. Πέτρος Παπαπολυβίου, ο οποίος έχει ως ακολού-
θως: 

Μακαριώτατε,

Εξοχώτατε κύριε πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Αρχηγοί και εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων,
Εξοχώτατε κύριε πρέσβη της Ελλάδας
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Νιώθω ιδιαίτερη τιμή αλλά και το βάρος της ευθύνης που μου αναλογεί 
για την επιλογή μου ως ομιλητή στη σημερινή δοξολογία, σε μια πανηγυρική 
χρονιά, κατά την οποία ο Ελληνισμός εορτάζει τα 200 χρόνια από την Ελλη-
νική Επανάσταση του 1821. Παρά την πανδημία, η συγκεκριμένη επετειακή 
συγκυρία είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία συλλογικής και εθνικής ανάτασης για 
τον αγώνα της Παλιγγενεσίας και τα αποτελέσματά του αλλά, ταυτόχρονα, 
απολογισμού και επαναξιολόγησης για την ιστορική πορεία του Ελληνισμού 
από το 1821 ή από την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, το 1830.

Και ακριβώς, η σημερινή επέτειος, της έναρξης του απελευθερωτικού αγώ-
να της ΕΟΚΑ, την Πρωταπριλιά του 1955, συνδέεται άμεσα με την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821, παρότι τις χωρίζει απόσταση 134 ετών. Το 1821 οδήγη-
σε, μέσα από συλλογικές και ατομικές πράξεις αυταπάρνησης, θυσιών και ηρω-
ισμού, αλλά και αντιπαραθέσεις και εσωτερικές συγκρούσεις που έφτασαν πολ-
λές φορές και στην ακραία εμφύλια ρήξη, στη δημιουργία του πρώτου ανεξάρ-
τητου ελληνικού κράτους. Τα όρια της Νέας Ελλάδος δεν χαράχθηκαν τελικώς 
«υπό του αίματος του εκχυθέντος εις τα σφαγεία των Κυδωνιών, της Κύπρου, 
της Χίου, της Κρήτης, των Ψαρών και του Μεσολογγίου», όπως αξίωνε ο Ιωάν-
νης Καποδίστριας τον Οκτώβριο του 1827, όμως αποτέλεσαν το θεμέλιο για τις 
νέες μεγάλες προσδοκίες των πληθυσμών της Βαλκανικής και της Ανατολικής 
Μεσογείου: τόσο των Ελλήνων, για ένταξη στο νεοσύστατο κράτος (βασίλειο 
από το 1832), όσο και των υπόλοιπων υπόδουλων λαών για ανεξαρτησία και 
αποτίναξη της οθωμανικής δεσποτείας. Από αυτή την άποψη, η σάλπιγγα της 
ελευθερίας, που ακούστηκε στις ελληνικές χώρες και στη Μολδοβλαχία την 
Άνοιξη του 1821, υπήρξε ο  κινητήριος μοχλός της προόδου και της κατάκτησης 
των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κολασμένων και καταπιεσμένων 
ραγιάδων: της ισότητας, της δικαιοσύνης και της εθνικής ανεξαρτησίας.

Την 1η Απριλίου 1955 εκδηλώθηκε η σημαντικότερη προσπάθεια για την 
απελευθέρωση της αγγλοκρατούμενης Κύπρου. Ο ένοπλος αγώνας εναντίον 
της Μεγάλης Βρετανίας, με όσες δυσκολίες έκρυβε το παράτολμο τού εγχει-
ρήματος, φαινόταν ως η μόνη διέξοδος για να πιεστεί και να πειστεί η αποικια-
κή υπερδύναμη να παραχωρήσει στους Έλληνες Κυπρίους την ελευθερία τους. 
Από το 1878, όταν οι Βρετανοί κατέλαβαν το νησί, το κυπριακό πολιτικό αίτη-
μα, η ένωση του νησιού με την Ελλάδα, είχε εκφραστεί με πολλούς τρόπους, 
μαζικούς, ειρηνικούς και παλλαϊκούς: Με θορυβώδεις διαδηλώσεις και συλλα-
λητήρια, την αποστολή εκατοντάδων ενωτικών υπομνημάτων και ψηφισμά-
των στα βρετανικά Υπουργεία, την αποστολή «Πρεσβειών» στο Λονδίνο, τη 
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συμμετοχή χιλιάδων Κυπρίων εθελοντών  στον ελληνικό στρατό σε περιόδους 
πολεμικής έντασης, και τέλος, με την Οκτωβριανή εξέγερση του 1931, ένα 
ανοργάνωτο λαϊκό κίνημα που καταπνίγηκε εύκολα από τους Βρετανούς και 
οδήγησε στην επιβολή μιας πολυετούς στυγνής δικτατορικής διακυβέρνησης. 
Η Παλμεροκρατία κατήργησε όλες τις συνταγματικές ελευθερίες του κυπρι-
ακού λαού, εξόρισε, φυλάκισε και εκτόπισε εκατοντάδες Κυπρίους, ανεξαρτή-
τως πολιτικών πεποιθήσεων, έθεσε υπό ασφυκτικό κυβερνητικό έλεγχο την 
Παιδεία του τόπου, τόσο των Ελλήνων όσο και των Τούρκων Κυπρίων, δημι-
ούργησε τεράστια προβλήματα στην κυπριακή εκκλησία, την οποία άφησε με 
έναν μόλις μητροπολίτη για 14 χρόνια και αυτόν υπό συνεχή αστυνομικό και 
δικαστικό διωγμό.

Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος ήταν ο καταλύτης για όσα ακολούθησαν στην 
Κύπρο, πέρα από την πανηγυρική κατάρρευση της Παλμεροκρατίας, καθώς 
επικράτησε η – αφελής όπως αποδείχθηκε – αντίληψη, ότι οι Βρετανοί θα πα-
ραχωρούσαν το νησί στην Ελλάδα, ως αναγνώριση των θυσιών της χώρας, 
πιστής συμμάχου των νικητών του πολέμου. Η ίδρυση του ΟΗΕ, και η διακή-
ρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου αναπτέρωναν αυτές τις ελπίδες, αν και 
η εσωτερική πολιτική κατάσταση στη μεταπελευθερωτική και μετεμφυλιακή 
Ελλάδα δεν επέτρεπε στις ελληνικές κυβερνήσεις να τολμήσουν να θέσουν 
στους Βρετανούς την αξίωση για την παραχώρηση της Κύπρου.

Τον Ιανουάριο του 1950, λίγους μήνες μετά το τέλος του Εμφυλίου στην 
Ελλάδα,   ο ελληνικός κυπριακός λαός σε μια πρωτοφανή εκδήλωση λαϊκής 
συνοχής πήρε μέρος μαζικά στο Ενωτικό Δημοψήφισμα που οργάνωσε η 
Εκκλησία με τη συμμετοχή και της κυπριακής Αριστεράς, η οποία ουσιαστικά 
το είχε προκαλέσει, κερδίζοντας μια ηθική νίκη, χωρίς ουσιαστικό πολιτικό 
αντίκρισμα, όπου καταγράφηκε με δημοκρατικό τρόπο η καθολική αξίωση για 
ένωση με την Ελλάδα. Η τελευταία πράξη της διεθνοποίησης του Κυπριακού 
ήταν η πρώτη ελληνική προσφυγή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ του 1954, 
της κυβέρνησης του Αλέξανδρου Παπάγου, μετά από δισταγμούς και αμφιβο-
λίες. Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα και η βρετανική αδιαλλαξία 
παρέμενε προκλητική, όπως είχε δείξει το «Ουδέποτε»   του Χόπκινσον στο 
Βρετανικό Κοινοβούλιο, τον Ιούλιο του 1954.

Η ίδρυση της ΕΟΚΑ υπήρξε, επομένως, η φυσιολογική κατάληξη αυτής 
της πορείας. Ο κυπριακός λαός και κυρίως η νεολαία αγκάλιασε την εμφάνι-
ση της οργάνωσης. Τα αιτήματα του αγώνα δεν μπορούσαν να αφήσουν κα-
νένα ασυγκίνητο. Έγραφε η πρώτη προκήρυξη της ΕΟΚΑ, με την υπογραφή 
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 του αρχηγού της «Διγενή», του απόστρατου συνταγματάρχη Γεώργιου Γρίβα, 
δικαιολογώντας τον ένοπλο αγώνα: «Είναι καιρός να δείξωμεν εις τον κόσμον, 
ότι εάν η διεθνής διπλωματία είναι άδικος και εν πολλοίς άνανδρος, η κυπρι-
ακή ψυχή είναι γενναία· εάν οι δυνάσται μας δεν θέλουν να αποδώσουν την 
λευτεριά μας, μπορούμεν να την διεκδικήσωμεν με τα ίδια μας τα χέρια και με 
το αίμα μας.»

Το βασικό όπλο των αγωνιστών της ΕΟΚΑ ήταν ο πόθος ελευθερίας, 
ο ιδεαλισμός, η διάθεση της αυτοθυσίας για το συλλογικό καλό, το κοινό εθνι-
κό όνειρο για ένα λεύτερο αύριο, η ελπίδα για να αλλάξει η μοίρα του τόπου. 
Αξίες πιθανόν ακατανόητες, πιθανόν παλιομοδίτικες για την εποχή της παγκο-
σμιοποιημένης αλλοτρίωσης που βιώνουμε ως ανθρωπότητα σήμερα: Όταν ο 
κυβερνήτης Χάρντιγκ πρότεινε στον Κυριάκο Μάτση ένα αστρονομικό χρημα-
τικό ποσό για να συνθηκολογήσει και να προδώσει τα ιδανικά του έλαβε την 
πληρωμένη απάντηση: « Ἐξοχότατε, οὐ περὶ χρημάτων τὸν ἀγῶνα ποιούμεθα 
ἀλλὰ περὶ ἀρετῆς». Ήταν η ίδια δύναμη και αρετή που όπλισε τον Γρηγόρη 
Αυξεντίου, απόφοιτο επίσης του Ελληνικού Γυμνασίου Αμμοχώστου, να πο-
λεμήσει για ώρες μόνος του τη Βρετανική Αυτοκρατορία και να μετατραπεί σε 
ολοκαύτωμα για να μην παραδοθεί ζωντανός.
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Ένας από τους τελευταίους και νεότερους ήρωες της ΕΟΚΑ ήταν ο δε-
καεννιάχρονος Παναγιώτης Τουμάζος, παιδί υπερπολύτεκνης οικογένειας 
από την Αμμόχωστο, που σκοτώθηκε αντάρτης στο βουνό, τον Οκτώβριο του 
1958. Στα κείμενά του διασώθηκε και μια εορταστική ομιλία, για τις 25 Μαρτί-
ου 1958, που εκφώνησε σε θρησκευτικό σύλλογο στο Κάτω Βαρώσι. Διαβάζω 
δυο παραγράφους:

«Η επαφή μας με το 21 δεν έπαυσε και οι επικοί αυτοί αγώνες της 25ης Μαρ-
τίου συνεχίζονται στο αιματοβαμμένο νησί μας από ισαξίους του 21 αγωνιστάς 
και πιστούς λάτρας της θεάς Ελευθερίας. Γιατί η Κύπρος παιδί κι αυτή της 
Ελλάδος δεν μπορούσε παρά να θέση υπεράνω όλων την εθνικήν επιταγήν 
της Ενώσεως μετά της μητρός της. Οι ήρωές μας που βάψανε με το αίμα τους 
το Νησί μας απέδειξαν με την έμπρακτη θυσία τους ότι η παράδοσις του 21 
συνεχίζεται και εξακολουθεί να αποτελή την εθνικήν επιταγή της φυλής μας.

 Η ώρα πλησιάζει που θ’ ανατείλη και στην Κύπρο μας ο ήλιος της Δικαι-
οσύνης και της Ελευθερίας, και τότε όλοι μαζί με επικεφαλής τον μόνον άξιον 
πηδαλιούχον του εθνικού μας αγώνος νέον Παλαιών Πατρών Γερμανόν, Αρ-
χιεπίσκοπον και Εθνάρχην μας Μακάριον, και όλους τους γενναίους του συ-
ναγωνιστάς θα τραγουδήσουμεν ελεύθεροι, το «Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!»

Τα πιο πάνω χαρακτήριζαν το πνεύμα και το ήθος του αγώνα του 1955-
1959 και των αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Της τελευταίας επανάστασης της νεοελ-
ληνικής ιστορίας, που ολοκλήρωσε τον κύκλο των αλυτρωτικών οραμάτων 
που είχαν γεννηθεί με την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους, το 1830. Μια 
τετραετής επανάσταση στην οποία οφείλουμε την ίδρυση της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας και την ανεξαρτησία της χώρας μας από τον αποικιακό ζυγό. Μια 
επανάσταση, η οποία δεν θα γινόταν ποτέ εάν η αποικιοκρατία, η χειρότερη 
μορφή ιμπεριαλιστικής εκμετάλλευσης στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία είχε 
παραχωρήσει το πανανθρώπινο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης στους Κυπρίους, 
σε έναν λαό που τον κράτησε υπόδουλο για 82 χρόνια και ποιος ξέρει για πόσα 
άλλα χρόνια θα συνέχιζε να τον κρατά υπόδουλο, εάν δεν γινόταν ο αγώνας 
της ΕΟΚΑ. Μια επανάσταση, την οποία οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε μεν 
με κριτική διάθεση, όπως κάθε μεγάλο ιστορικό γεγονός που σημάδεψε την 
ιστορία της Κύπρου, αλλά και με τον απαραίτητο σεβασμό. Ως τον κορυφαίο 
απελευθερωτικό αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού στη νεότερη του ιστορία. 
Μια επανάσταση που αξίζει να την κρατήσουμε έξω από τις στείρες κομματι-
κές και μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις στην ημικατεχόμενη μας πατρίδα. Γιατί 
η ιστορία οφείλει να διδάσκει και όχι να διχάζει. Και να αντλούμε δύναμη, 



179Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

αγωνιστικότητα και απαντοχή, με το όραμα της ελεύθερης και επανενωμένης 
πατρίδας, μιας κοινής πατρίδας για όλους τους κατοίκους της, χωρίς εγγυή-
σεις, κατοχικά στρατεύματα και εποίκους. 

Μετά το πέρας της Δοξολογίας, τελέσθηκε τρισάγιο στα Φυλακισμένα 
Μνήματα  από τον Επίσκοπο Μεσαορίας κ. Γρηγόριο, για την ανάπαυση των ψυ-
χών των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος μας απαγχονισθέντων και πεσόντων 
ηρώων μας. Ακολούθησε η κατάθεση των στεφάνων της ευγνωμοσύνης και της 
τιμής προς τους ήρωές μας. Η τελετή ολοκληρώθηκε με τον εθνικό μας ύμνο.  

ΕΔΩ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΚΛΕΟΣ
     ΠΩΣ ΤΡΙΚΥΜΙΖΕΙ ΑΝΑΓΛΥΦΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ Ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ
ΓΕΥΣΗ ΠΙΚΡΗΣ ΜΕΤΑΛΑΒΙΑΣ ΑΧΡΑΝΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ ΚΑΙ ΝΑΟΣ ΜΕ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

                                                             ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΖΙΤΣΑΙΑ
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Ἡ συμμετοχὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ γενικὰ ὅλου τοῦ Ῥάσου 
στὸν πανεθνικὸ Ἀγώνα τοῦ 1821 ἦταν ἀδύνατη χωρὶς μία πολὺ δύσκολη 

αὐθυπέρβαση. Καὶ ἡ αὐθυπέρβαση αὐτὴ δὲν ἔχει σχέση, ὅπως θὰ δεχόταν ἡ 
ἀντικληρικὴ προπαγάνδα, μὲ κάποια ἐθελοδουλία ἢ ἀδιαφορία γιὰ τὸ Γένος. 

Ἀντίθετα, σχετιζόταν ἄμεσα μὲ τὴ γνήσια καὶ αὐθεντικὴ ἀποκατάστασή 
του. Ἂς θυμηθοῦμε ἐδῶ τὸν βαθύτερο στόχο τῆς Ἐθναρχίας καὶ τοῦ Κλήρου 
μέσῳ τῆς «περιορισμένης συνεργασίας» μὲ τὸν κατακτητή. Ἦταν ἡ ἀνάσταση 
ὅλου τοῦ Ῥωμαίικου, δηλαδὴ τῆς αὐτοκρατορίας τῆς Ῥωμανίας, μὲ τὴν πα-
λαιὰ ἔκταση καὶ εὔκλειά της. Αὐτὸ ἐννοοῦσε ὁ Πατροκοσμᾶς λέγοντας συχνά: 
«αὐτὸ μιὰ μέρα θὰ γίνει ῥωμαίικο». Αὐτὸ ἐννοοῦσε καὶ ὁ Ῥήγας Βελεστινλῆς, 
ἔστω καὶ σὲ ἕνα ἄλλο ἰδεολογικὸ πλαίσιο, ὅταν ἔλεγε στὸν «Θούριο» του: 

«Βούλγαροι κι Ἀρβανίτες καὶ Σέρβοι καὶ Ῥωμηοί,
 Ἀράπηδες καὶ Ἄσπροι, μὲ μιὰ κοινὴ ὁρμή,
 γιὰ τὴν ἐλευθερίαν νὰ ζώσωμεν σπαθί».

Μετά τὸ κίνημα τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντη θὰ ἀλλάξει αὐτὸς ὁ ρωμαίι-
κος-οἰκουμενικὸς στόχος τοῦ Ῥήγα καὶ τῶν Κολλυβάδων, ποὺ ἦταν ὁ στόχος 
τῆς Ἐθναρχίας. Ἀπὸ τὴ μεγαλοϊδεατικὴ ἰδεολογία τοῦ Γένους, θὰ ἐνταχθεῖ ὁ 
Ἀγώνας στὸ πλαίσιο τῆς ἀρχῆς τῶν ἐθνικοτήτων - καρποῦ τῆς Γαλλικῆς Ἐπα-
ναστάσεως - στοχεύοντας ὄχι πιὰ στὴν ἀνασύσταση τῆς αὐτοκρατορίας, ἀλλὰ 
στὴ δημιουργία ἑνὸς μικροῦ ἀνεξάρτητου κράτους, στὸ ὁποῖο θὰ «στριμωχνό-
ταν» κυριολεκτικά (πρβλ.τὸ 1922) τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος.

Ἡ συμμετοχή, συνεπῶς, τοῦ Ῥάσου -καὶ μάλιστα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου- στὸν Ἀγώνα ὑπῆρξε δεῖγμα ὑψηλῆς αὐθυπερβάσεως καὶ αὐτοθυ-
σίας, ἀφοῦ ἦταν πιὰ φανερό, ὅτι ὁ Ἀγώνας εἶχε σαφῶς ἀντιρωμαίικο καὶ ἀντι-
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εθναρχικὸ χαρακτήρα, στρεφόμενο καὶ κατὰ τοῦ Πατριάρχου, ὡς Ἐθνάρχου 
τῶν Ῥωμηῶν. Ἡ συμμετοχὴ δὲ αὐτὴ ὁμολογεῖται ἀπὸ ἐκείνους, ποὺ τὴν ἔζησαν 
σ᾿ ὅλη τή διάρκεια τοῦ Ἀγώνα καὶ ἦταν σὲ θέση νὰ τὴν ἐπιβεβαιώσουν.

«Πλησίον εἰς τὸν Ἱερέα - ἔλεγε ὁ Θ. Κολοκοτρώνης - ἦτον ὁ λαϊκός, καθή-
μενοι εἰς ἕνα σκαμνί, Πατριάρχης καὶ τζομπάνης, ναύτης καὶ γραμματισμένος, 
ἰατροί, κλεφτοκαπεταναῖοι, προεστοὶ καὶ ἔμποροι». Ὁ ἱστορικὸς τοῦ l9ου αἰώ-
να Χρ. Βυζάντιος σημειώνει: «Προύχοντες, κληρικοί, ἀρματολοὶ καὶ κλέφται, 
λόγιοι καὶ πλούσιοι, συνεφώνησαν ἢ μᾶλλον συνώμοσαν καὶ παραχρήμα ἐπα-
ναστάτησαν κατὰ τῆς τουρκικῆς δυναστείας».

Ὁ ἐθνικὸς ἱστορικός μας Κωνσταντῖνος Παπαρρηγόπουλος ὁμολογεῖ: 
«…Ὁσαδήποτε καὶ ἂν ὑπῆρξαν τὰ ἁμαρτήματα πολλῶν ἐκ τῶν Πατριαρχῶν, 
οὐδεὶς ὅμως ἐξ αὐτῶν, οὐδεὶς ὠλίσθησεν περὶ τὴν ἀκριβῆ τοῦ πατρίου δόγμα-
τος καὶ τῶν ὑπάτων ἐθνικῶν συμφερόντων τήρησιν».

Ἀνάλογα ἀποτιμοῦν τὴ στάση τοῦ Ῥάσου στὴν Ἐπανάσταση ὁ Διονύσιος 
Κόκκινος, ὁ Δ. Φωτιάδης, ὁ Σπ. Μαρινάτος, ὁ Ἰω. Συκουτρῆς, ὁ Κ. Βοβολίνης, 
ὁ Ν. Τωμαδάκης, ὁ Ἀπ. Βακαλόπουλος κ.ἄ.

Ἕνα ἀπὸ τὰ ἐπισημότερα θύματα τῶν ἐπικριτῶν τοῦ ἱεροῦ κλήρου εἶναι ὁ 
Μέγας Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τοῦ Ἀγώνα, Ἅγιος Γρηγόριος Ε'. Ἡ ἑρμηνεία 
τῆς στάσης του στὸν Ἀγώνα ἀπαιτεῖ ἐπαρκῆ γνώση τῆς ἐποχῆς (ἱστορικά, κοι-
νωνιολογικά, πολιτικά, διπλωματικά) καὶ τὴ χρήση ὀρθῶν κριτηρίων, συγχρό-
νων δηλαδὴ καὶ ὄχι σημερινῶν (ἱστορικὸς ἀναχρονισμός). Ὁ σοφὸς ἐκεῖνος 
Γενάρχης, πῶς ἦταν δυνατὸ νὰ παραβλέψει τοὺς ἀρνητικοὺς παράγοντες, ποὺ 
ἀπειλοῦσαν κάθε ἐπαναστατικὴ σκέψη (Ἱερὰ Συμμαχία, Τσάρος, προηγούμε-
νες οἰκτρὲς ἀποτυχίες, π. χ. 1790); Γιατί νὰ ἀπαιτεῖ κανεὶς λιγότερη σύνεση 
ἀπὸ ἐκείνη τοῦ Κοραῆ καὶ τοῦ Καποδίστρια, ποὺ ἦσαν τελείως ἀρνητικοὶ στὰ 
σχέδια ἐξεγέρσεως; Καὶ ὅμως, σὲ καμία παρακωλυτικὴ ἢ ἀποτρεπτικὴ ἐνέργεια 
δὲν προέβη, ἡ δὲ ἀλληλογραφία του εἶναι σαφῶς θετικὴ καὶ φανερώνει τὴν 
ἐσωτερικὴ συμμετοχή του στὰ σχέδια τῆς Φιλικῆς. Θὰ ἐρωτήσει, βέβαια, κα-
νείς: καὶ ὁ περιβόητος ἀφορισμὸς τοῦ κινήματος Ὑψηλάντου - Σούτσου; Δὲν 
εἶναι σαφὴς ἀντίδραση τοῦ Γρηγορίου; Ἔτσι, ἄλλωστε, ἑρμηνεύεται ὡς σήμερα 
ἀπὸ τὴν ἀρνητικὴ κριτική. 

Μπορεῖ ὅμως νὰ «ἑρμηνευθεῖ» ὁ ἀφορισμὸς χωρὶς νὰ ληφθεῖ ὑπόψη τὸ 
κλίμα, μέσα στὸ ὁποῖο ἔγινε; Καὶ ποιὸ ἦταν τὸ κλίμα αὐτό; -Ἔκρηξη τῆς ὀργῆς 
τοῦ Σουλτάνου (ἀπόλυτου κυρίου πάνω σὲ κάθε ὑπήκοο) – Ἄμεσος κίνδυνος 
γενικῆς σφαγῆς τῶν Ῥωμηῶν (ὁμολογία ἐκθέσεων τῶν Ξένων τῆς Κωνστα-
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ντινουπόλεως. -Ἀπερίγραπτες θηριωδίες, ποὺ προοιώνιζανταν τὴ συνέχεια. 
-Παύση ἀπὸ τὸν Σουλτάνο δυὸ Μ. Βεζίρηδων, μὲ τὴν κατηγορία τῆς ἐπιεικοῦς 
στάσεως ἔναντι τῶν Ῥωμηῶν. -Ἀπαγχονισμὸς τοῦ Σεϊχουλισλάμη (θρησκευ-
τικοῦ ἀρχηγοῦ), κατηγορουμένου γιὰ ἀπείθεια (δὲν ἐξέδωσε φετφὰ γιὰ τὴν 
σφαγὴ καὶ ἐξόντωση τῶν Ῥωμηῶν). -Ἐκτελέσεις Φαναριωτῶν (Μουζούρηδων 
καὶ Μητροπολιτῶν) κ.λπ.

Ποιὸς μπορεῖ μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ νὰ ἀρνηθεῖ, ὅτι ὁ ἀφορισμὸς ἦταν πρά-
ξη ἀνάγκης καὶ «στάχτη στὰ μάτια τοῦ Σουλτάνου»; (Νικοπόλεως Μελέτιος). 
Αὐτὴ ἀκριβῶς ἦταν καὶ ἡ ἑρμηνεία τοῦ ἄμεσα θιγομένου ἀπὸ τὸν ἀφορισμό, 
Ἀλ. Ὑψηλάντη: «Ὁ Πατριάρχης, βιαζόμενος ὑπὸ τῆς Πόρτας, σᾶς στέλλει ἀφο-
ριστικὰ καὶ Ἐξάρχους, παρακινώντας σας νὰ ἑνωθῆτε μὲ τὴν Πόρταν. Ἐσεῖς 
ὅμως νὰ τὰ θεωρῆτε αὐτὰ ὡς ἄκυρα, καθότι γίνονται μὲ βίαν καὶ δυναστείαν 
καὶ ἄνευ τῆς θελήσεως τοῦ Πατριάρχου». Μόνο, λοιπόν, μετὰ ἀπὸ τὴ γνώση 
ὅλων αὐτῶν μπορεῖ νὰ ἐκτιμηθεῖ σωστὰ καὶ ὁ ἀπαγχονισμὸς τοῦ Γρηγορίου. 
Ὁ πρῶτος Πατριάρχης τῆς Ῥωμηοσύνης ἐκτελέσθηκε ὡς «προδότης» τοῦ 
Σουλτάνου καὶ ὄχι τῶν Ῥωμηῶν. Καὶ εὔλογα, ἀφοῦ τυπικὰ ἦταν ὁ δεύτερος 
μετὰ τὸν Σουλτάνο ἀξιωματοῦχος τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Ἐνῶ δὲ ὁ 
ἀφορισμὸς δὲν εἶχε καμιὰ ἀρνητικὴ ἀπήχηση στὸν Ἐθνικὸ Ἀγώνα, ἀφοῦ ἦταν 
γνωστὴ ἡ προέλευσή του, τὸ «σχοινὶ τοῦ Πατριάρχη» ἀνέπτυξε μίαν εὐεργε-
τικὴ δυναμική, διότι ἔγινε κινητήρια δύναμη στὸ ἀγωνιζόμενο Ἔθνος.

Ἡ ἰδεολογικοποιημένη ἑρμηνεία δὲν ἀφήνει ὅμως ἄθικτους καὶ τοὺς ἄλ-
λους Ἀρχιερεῖς. Θέλοντας νὰ μειώσουν τὴ διακεκριμένη συμμετοχὴ ἀρχιερέων, 
ὅπως λ.χ. τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ ἢ τοῦ Σαλώνων Ἡσαΐα, μιλοῦν γιὰ 
«ἑκατοντάδες ἀρχιερέων» (Σκαρίμπας), ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ὁποί-
ων (δῆθεν) ἀπέσχε καὶ ὑπονόμευσε τὸν Ἀγώνα. Ἔχουν ὅμως ἔτσι τὰ πράγματα;

Οἱ Ἀρχιερεῖς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου δὲν ξεπερνοῦσαν τοὺς 200, στὶς 
171 συνολικὰ ἐπαρχίες του. Ὁ ἀριθμὸς δὲ αὐτὸς περιλαμβάνει καὶ τοὺς Ἀρχι-
ερεῖς τῶν ἄλλων ῥωμαίικων Πατριαρχείων, ποὺ ἦσαν στὰ ὅρια τῆς Ὀθωμανι-
κῆς Αὐτοκρατορίας(33). Ὁ Σπ. Τρικούπης, Θ. Φαρμακίδης κ.ἄ. δέχονται τὸν 
ἀριθμὸ 180, οἱ δὲ τιτουλάριοι Ἀρχιερεῖς δὲν ὑπερέβαιναν τοὺς 20. Ποιὰ ἦταν, 
λοιπόν, ἡ συμμετοχὴ αὐτῶν τῶν Ἀρχιερέων στὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία. 

Παρά τὸν ἀστικὸ χαρακτήρα τῆς Φιλικῆς, οἱ πρωτεργάτες της δὲν εἶχαν 
δυτικὴ ἀντιφεουδαρχικὴ συνείδηση, διότι στὴν «καθ᾿ ἡμᾶς Ἀνατολήν» δὲν 
ὑπῆρχε φεουδαρχία φραγκικοῦ τύπου (φυσικὴ ἀριστοκρατία). Γι᾿ αὐτὸ ἐνῶ 
στὴ Δύση ὁ Κλῆρος, καὶ μάλιστα οἱ Ἐπίσκοποι, ἐθεωροῦντο προέκταση τῆς 
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τάξεως τῶν Εὐγενῶν, ἡ Φιλικὴ στράφηκε ἐδῶ στὸν Κλῆρο καὶ μάλιστα στὶς 
κεφαλές του. Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνει καὶ ὁ Κορδάτος: «Οἱ Φιλικοὶ […] ἐπεδίωξαν 
νὰ δώσουν χαρακτήρα πανεθνικὸν εἰς τὴν ὠργανωμένην ἐπανάστασιν καὶ δι᾿ 
αὐτὸ προσηλύτισαν καὶ μερικοὺς Φαναριώτας καὶ ἀνωτέρους Κληρικούς». Τὸ 
ἐπίθετο («μερικούς») ἀπορρέει ἀπὸ τὸ ἰδεολογικὸ πρίσμα τοῦ Κορδάτου καὶ 
δὲν ἀνταποκρίνεται στὸ ἐλάχιστο στὰ πράγματα. 

Ἀπὸ 1818 μυήθησαν στὴν Φ. Ε. ὅλοι σχεδὸν οἱ ἀρχιερεῖς τῆς Πελοπον-
νήσου, κάτι ποὺ ἀναγκάζεται νὰ τὸ παραδεχθεῖ ὁ ἀγαθότερος Σκαρίμπας: 
«Ἡ Φ. Ε. […] στὸ κόλπο εἶχε μυήσει ὅλους σχεδὸν τοὺς Παλαιοελλαδίτες κο-
τσαμπάσηδες καὶ προπαντὸς τοὺς δεσποτάδες». Ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι ὡς Ῥωμηοὶ 
οἱ ἡγέτες τῆς Φιλικῆς γνώριζαν τὴν ἐπιρροὴ τῶν Ἀρχιερέων στὸ λαό. Μέσα 
στὰ ἔτη 1818-1821 ὅλοι σχεδὸν οἱ Ἀρχιερεῖς ἔγιναν μέλη τῆς Φιλικῆς. Μαρ-
τυρίες ἀδιαμφισβήτητες καλύπτουν 81 περιπτώσεις. Γιὰ ἕναν ἀριθμὸ ἀπουσι-
άζουν μαρτυρίες, χωρὶς ὅμως νὰ μπορεῖ νὰ ὑποστηριχθεῖ, ὅτι δὲν εἶχαν μυηθεῖ 
καὶ ἐκεῖνοι. Ἀπουσιάζει ὅμως καὶ κάθε μαρτυρία γιὰ προβολὴ ἀρνήσεως ἢ γιὰ 
ὑπονόμευση τοῦ ἔργου τῆς Ἑταιρείας. Οἱ περισσότεροι ἱστορικοὶ δέχονται, ὅτι 
οἱ Ἀρχιερεῖς ὑπῆρξαν ἡ σπονδυλικὴ στήλη τῆς Φιλικῆς καὶ ὁ κύριος παράγων 
τοῦ ἔργου της λόγῳ τοῦ ὑψηλοῦ κύρους τους στὸν Λαό. Ἂν οἱ Ἀρχιερεῖς ἐξ ἄλ-
λου δὲν περιέβαλλαν μὲ τὴν ἀγάπη τους τo ἔργο τῆς Φιλικῆς, πολλὰ πράγματα 
μποροῦσαν νὰ ἀνατραποῦν. Μιὰ ἀναφορά, τέλος, στὴν ποσοστιαία σύνθεση 
τῆς Φιλικῆς δίνει τὰ στοιχεῖα: Κληρικοὶ 9,5%, Ἀγρότες 6% καὶ Πρόκριτοι 11,7%.

Ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Ἑλλάδος ἀναφέρονται ἐπώνυμα στὶς πηγὲς 
73 ἀρχιερεῖς, ποὺ ἔλαβαν ἐνεργὸ μέρος στὸν Ἀγώνα. Σαρανταδύο Ἀρχιερεῖς 
ὑπέστησαν ταπεινώσεις, ἐξευτελισμούς, φυλακίσεις, διώξεις κάθε εἴδους, βα-
σανιστήρια, ἐξορίες κ.λπ. Δυὸ Οἰκουμενικοὶ Πατριάρχες (Γρηγόριος Ε', Κύριλ-
λος ΣΤ') καὶ 45 Ἀρχιερεῖς (Μητροπολίτες) ἐκτελέσθηκαν ἢ ἔπεσαν σὲ μάχες. 
Κατὰ τὸν Γάλλο Πρόξενο Πουκεβὶλ οἱ κληρικοὶ-θύματα τοῦ Ἀγώνα ἀνέρχο-
νται συνολικὰ σὲ 6.000.

Ὑπάρχει ὅμως καὶ τὸ «ἐξ ἀντιθέτου» ἐπιχείρημα. Ἡ μαρτυρία τῶν Τούρκων 
Ἱστορικῶν γιὰ τὴ δράση τοῦ ἑλληνορθοδόξου Κλήρου στὸν Ἀγώνα τοῦ ‘21. 
Ἔτσι, ὁ Μώραλη Μελὶκ Μπέη δέχεται ὅτι «τὸν λαὸν (τῆς Πελοποννήσου) ὑπε-
κίνησαν οἱ ἔχοντες συμφέροντα καὶ σχέσεις μετὰ τούτων, οἱ ἔμποροι, οἱ πρό-
κριτοι, καὶ κυρίως οἱ μητροπολίται καὶ γενικῶς οἱ ἀνήκοντες εἰς τὸν κλῆρον, 
δηλαδὴ οἱ πραγματικοὶ ἡγέται τοῦ Ἔθνους». Ὁ δὲ Ζανὶ Ζαντὲ σημειώνει: «Τὰ 
σχέδια ἐτηροῦντο μυστικὰ μεταξὺ τοῦ Πατριάρχου, τῶν Μητροπολιτῶν, τῶν 
Παπάδων, τῶν Δημογερόντων»... 
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Συμπερασματικά, ἡ συμμετοχὴ τοῦ Ῥάσου στοὺς ἐθνικούς μας ἀγῶνες δὲν 
εἶναι ἀσφαλῶς, ὁ μοναδικὸς λόγος τῆς παρουσίας τοῦ Κλήρου στὴν κοινωνία 
μας. Κύρια ἀποστολὴ τοῦ Ῥάσου εἶναι τὸ ἔργο τοῦ ἰατροῦ στὸ «Πνευματικὸν 
Ἰατρεῖον» τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ ὑπαρκτικὴ ἀποκατάσταση 
τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ 
θεωρεῖται ὡς ἕνας συμβατικὸς θεσμός, κοινωνικοῦ χαρακτήρα, μέσα στὸν 
ὑπόλοιπο κρατικὸ καὶ ἐθνικὸ βίο, μὲ σκοπὸ νὰ σώζει ἁπλῶς τὴν ἱστορικὴ δι-
άσταση.

Ἐν τούτοις ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καὶ μάλιστα ἡ Ἑλλαδική, πρωτοστα-
τεῖ σ᾿ ὅλους τοὺς ἀπελευθερωτικούς μας ἀγῶνες. Γιατί; Διότι τοῦτο ἀπορρέει 
ἀπὸ τὴν πίστη της γιὰ τὸν κόσμο καὶ τὸν ἄνθρωπο. Ἡ Ὀρθοδοξία βλέπει τὴν 
ἐλευθερία  ὡς τὸ φυσικὸ κλίμα ἀναπτύξεως καὶ πραγματώσεως, τοῦ ἀνθρωπί-
νου προσώπου. Πραγματικὴ δὲ ἐλευθερία εἶναι ἡ δυνατότητα κοινωνίας τοῦ 
ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς συνανθρώπους του, σὲ βαθμὸ γνησιότητας, 
πληρότητας καὶ αὐθεντικότητας, ἔξω δηλαδὴ ἀπὸ κάθε ἀναγκαστικότητα. 
Ἡ ἀνθρώπινη ἐλευθερία ἐντάσσεται στὰ πλαίσια τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καὶ 
εἶναι (καὶ ὡς ἐθνική-κοινωνική) ἔννοια καθαρὰ θεολογικὴ-ἐκκλησιαστική.

Ὁ Ὀρθόδοξος Κλῆρος δὲν μπορεῖ νὰ μὴ συμμετάσχει στοὺς ἐθνικοὺς-ἀπε-
λευθερωτικοὺς ἀγῶνες, διότι τὸ ἔργο του καὶ στὴν περίοδο τῆς εἰρήνης εἶναι 
ἀπελευθερωτικό. Ἀγώνας γιὰ τὴν καταξίωση τοῦ Ῥωμηοῦ, ὡς ἀπελευθέρωση 
ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ἐσωτερικῆς δουλείας, τῆς ἁμαρτίας. Ἡ ἐσωτερικὴ δὲ δουλεία 
κατὰ κύριο λόγο ἐπιφέρει καὶ τὴν ἐξωτερική. Διότι δουλεία δὲν εἶναι, κυρίως, 
ἡ ἀναγκαστικὴ ὑποταγή, ἀλλὰ ἡ ἐσωτερικὴ ὑποταγὴ καὶ ταύτιση μὲ τὸν κατα-
κτητή, ἡ νέκρωση τοῦ πνεύματος ἀντιστάσεως καὶ τοῦ ψυχικοῦ δυναμισμοῦ.  
Γι᾿ αὐτὸ καὶ πιστεύουμε, ὅτι ἡ σημαντικότερη προσφορὰ τοῦ Ῥάσου στὸ Ἔθνος 
μας δὲν ἦταν τόσο ἡ συμμετοχὴ τοῦ Κλήρου στὶς ἔνοπλες ἐξεγέρσεις καὶ συ-
γκρούσεις ὅσο ἡ συμβολὴ τοῦ Ῥάσου στὴ συντήρηση τοῦ ἑλληνορθοδόξου 
φρονήματος τοῦ Γένους καὶ τῆς ἀγάπης του πρὸς τὴν ἐλευθερία. Χωρὶς 
αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξει Εἰκοσιένα. 
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ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

-ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
a

ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ. ΟΜΗΡΟΥ,
ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Το 2021 σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την εθνικοαπελευ-
θερωτική επανάσταση της 25ης Μαρτίου 1821.

Στη σκιά της πανδημίας, οι όπου γης Έλληνες  τιμούν καθηκόντως αυτή 
τη μεγάλη στιγμή της Ελληνικής Ιστορίας. Στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στον 
Ελληνισμό της διασποράς.

Η απόδοση τιμής για τις μεγάλες αγωνιστικές στιγμές της ιστορίας και 
για τους επώνυμους και τους ανώνυμους πρωταγωνιστές της, αποτελεί αναμ-
φίβολα επιτακτικό χρέος. Και για λαούς σαν το δικό μας που περνά ακόμα 
στιγμές εθνικής δοκιμασίας και αντιμετωπίζει κινδύνους επιβίωσης αυτό το 
χρέος αποτελεί μια κορυφαία αναγκαιότητα.

Γιατί πέρα από την οφειλόμενη απόδοση τιμής μπορούμε και πρέπει να 
αντλούμε διδάγματα για τη συνέχιση και καταξίωση ενός αγώνα που δεν έχει 
ακόμα δικαιωθεί. Οι εθνικές εκκρεμότητες, τα ανοικτά εθνικά προβλήματα 
επιβάλλουν την αναδρομή στο παρελθόν ως ενέργεια αγωνιστικής αφύπνι-
σης, ως βήμα εθνικής ανάτασης και ως έμπνευση για τις διαχρονικά άφθορες 
αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου.

Άλλωστε το 1821 αποτέλεσε, ακριβώς, ως ιστορική στιγμή αμφισβήτησης 
της δουλείας, της ξένης τυραννίας και της καταπίεσης, το μεγάλο και ρωμα-
λέο άλμα ενατένισης του Ελληνισμού προς την ίδια την ιδέα της ύπαρξης του. 
Χωρίς την εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση της 25ης Μαρτίου, ο Ελληνι-
σμός ως εθνική οντότητα θα αποτελούσε υπόθεση ιστορικής αναδίφησης, με-
λέτης γλωσσολογικής, εθνολογικής έρευνας, εγκυκλοπαιδικής και αρχειακής 
καταγραφής. Όχι όμως υπαρκτή εθνική οντότητα του σήμερα.
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Ο αείμνηστος πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντί-
νος Τσάτσος γράφει:

Στον Ελληνισμό υπάρχουν πολλές επέτειοι που θεωρούνται εθνικές. Αυτό 
οφείλεται στο ότι συνέβησαν, κατά τη διάρκεια των τελευταίων αιώνων, πολ-
λά μεγάλα ιστορικά γεγονότα, εθνικής όμως σημασίας, καθώς η Ελλάδα ελευ-
θερωνόταν σταδιακά και κάθε τόπος είναι φυσικό να γιορτάζει τη μέρα της 
απελευθέρωσης του.

Μέσα στο πλήθος αυτό των εθνικών γιορτασμών, μοναδική και πρώτη 
μένει η 25η Μαρτίου. Κάθε χώρα, όσες πολλές και μεγάλες και αν είναι οι 
ιστορικές της ώρες, διαλέγει μια μοναδική στιγμή, μια μοναδική μέρα, μέσα 
στην οποία ενσαρκώνει όλο το μεγαλείο της, όλα τα ιδανικά της. Και αυτή 
είναι η μοναδική της Εθνική Γιορτή.

Στην 25η Μαρτίου συμπυκνώνεται η βούληση ενός λαού να αποκτήσει 
την πολιτική ελευθερία ύστερα από την κατάπνιξη της Γαλλικής Επανάστα-
σης. Πρώτοι οι Έλληνες – μέσα σε μια Ευρώπη κυριαρχημένη από μοναρχικά 
φέουδα - πρόβαλαν την αρχή ότι κάθε λαός, που έχει αληθινή και όχι κατα-
σκευαστή, εθνική συνείδηση, έχει και το δικαίωμα να διεκδικήσει την πολιτική 
του αυτονομία.

Η Ελληνική Εθνεγερσία στάθηκε η σφήνα, που μπήκε στον τεράστιο βρά-
χο της Ιερής Συμμαχίας και συνέβαλε αποφασιστικά στη διάσπαση της και 
από τότε άλλαξε μορφή η πολιτική ζωή της Ευρώπης. Και αυτό κατορθώθηκε, 
όχι μόνο με την εύνοια μερικών κυβερνήσεων, αλλά με το πρωτόφαντο ρεύμα 
του φιλελληνισμού όλων των λαών της Ευρώπης και της Αμερικής.

Πολλές επαναστάσεις με ιερούς σκοπούς έγιναν από λαούς δουλωμένους 
και βασανισμένους. Καμιά όμως δεν προκάλεσε τέτοιον ενθουσιασμό, όσο η 
Ελληνική.

Σε όλες τις γλώσσες του κόσμου ποτέ δεν πλάσθηκαν ειδικές λέξεις, που 
να σημαίνουν τους φίλους άλλων λαών και άλλων επαναστάσεων. Μόνο για 
μια επανάσταση και μόνο για ένα λαό, σε όλες τις γλώσσες του κόσμου πλά-
σθηκε η λέξη «ΦΙΛΕΛΛΗΝ» και «ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ», λέξεις που δεν ανα-
φέρονται στην παγκόσμια λατρεία προς τους αρχαίους Έλληνες, αλλά στην 
αγάπη όλων των ελευθέρων ανθρώπων για τους αγωνιστές του 1821 και τους 
συνεχιστές εκείνου του αγώνα ως τις μέρες μας.

Από τη μάχη του Δραγατσανίου, με αρχηγό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ως 
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τη μάχη της Πέτρας, με στρατηγό το Δημήτριο Υψηλάντη και Κυβερνήτη τον 
Εθνομάρτυρα Καποδίστρια, φανερώθηκαν όλες οι αρετές του Γένους.

Αυτή η συμπάθεια οφειλόταν στην ιδέα που η Ελληνική Επανάσταση συμ-
βόλιζε, στην εκθαμβωτική αίγλη μερικών πολεμικών κατορθωμάτων, που στη 
ψυχή χιλιάδων ανθρώπων συνέχιζαν τον ηρωισμό του Κυναίγειρου και του 
Λεωνίδα. Ο δαυλός του Κανάρη δεν έλαμψε μόνο στα νερά της Χίου, φώτισε 
όλη την Ευρώπη της εποχής εκείνης. 

Και όταν έπεσε το Μεσολόγγι δεν πένθησε μόνο η Ελλάδα αλλά ο πολι-
τισμένος κόσμος ολόκληρος. Ακόμη και ο ολύμπιος Γκαίτε ένιωσε την πτώση 
του σαν σεισμό. Τα ευγενέστερα πνεύματα της εποχής, ο Σέλλεϋ, ο Βύρων, ο 
Πούσκιν, αισθάνονταν τότε σαν δικό τους τον αγώνα των Ελλήνων. Το φράγ-
μα των υπερασπιστών της Ιερής Συμμαχίας, με πρωταγωνιστή το Μέττερνιχ, 
έσπασε μπρος σε ένα χείμαρρο ανώτερων ορμητικών αισθημάτων. Χωρίς αυτό 
το φιλελληνικό, το συναισθηματικό υπόβαθρο, τα συμφέροντα των μεγάλων 
για την απελευθέρωση που μόνο υστερότερα άρχισαν σιγά – σιγά να αναπτύσ-
σονται, δεν θα άντεχαν, ούτε θα αποκτούσαν τη δύναμη που χρειάζονταν, για 
να σπάσει η αρχή, ότι κάθε μοναρχία, ακόμη και του Σουλτάνου, είναι ιερή και 
απαραβίαστη. Έτσι, η Επανάσταση του 1821 στάθηκε μια καμπή κορυφαία 
όλης της ευρωπαϊκής ιστορίας και της ανέλιξης των πολιτικών ιδεολογιών.

Όμως η ιστορία και οι σημαντικές στιγμές  της δεν αποτελούν μόνο αντι-
κείμενο μελέτης για να γνωρίσουμε τι κατόρθωσαν άλλοι στο παρελθόν αλλά, 
κυρίως, για να μάθουμε τι είναι σωστό να πράξουμε εμείς στο παρόν και στο 
μέλλον. Γιατί το παρελθόν είναι το μαντείο από όπου πρέπει να αντλούμε 
χρησμούς για το μέλλον.

Τα δραματικά, τα φωτεινά αλλά και τα σκοτεινά γεγονότα της Εθνεγερ-
σίας πρέπει να είναι το Κρυφό Σχολειό κάθε Έλληνα, που θέλει να στοχάζεται 
σωστά για τη μοίρα του τόπου του.

Και πράγματι. Συμπυκνωμένες βρίσκουμε μέσα στο οχτάχρονο διάστημα 
του αγώνα, όλες τις ομορφιές ακόμα όμως και τις άσχημες στιγμές του Γένους. 
Άλλες από αυτές πρωτοπαρουσιάζονταν από τα χρόνια του Ομήρου, άλλες 
αργότερα στα χρόνια της Αθηναϊκής Πολιτείας, άλλες από τα χρόνια που συγ-
χρωτίζονταν ο Ελληνισμός με παράταιρους και με πρωτόφαντες εξωελληνικές 
ιδεολογίες, άλλες που κληροδοτήθηκαν από το Βυζάντιο και τέλος άλλες με-
λανές στιγμές που σαν τα ζιζάνια φύτρωσαν στον εθνικό αγρό στα 400 χρόνια 
της σκλαβιάς.
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Γι΄ αυτό η αναδρομή στις μεγάλες στιγμές της Εθνεγερσίας, η μελέτη των 
έργων και των ημερών της Επανάστασης του 1821 είναι η προσφορότερη μέ-
θοδος αυτογνωσίας για κάθε στοχαζόμενο Έλληνα. Μας προσφέρει τα φωτει-
νότερα παραδείγματα των αρετών μας, την απίστευτη αντοχή της ιστορικής 
μας συνείδησης, την πίστη μας στην Ιδέα του Έθνους, την ευψυχία, την τόλ-
μη, την πρωτοβουλία, τη δύναμη της προσωπικότητας των Ελλήνων.

Πολύ ορθά, επίσης, ο τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προ-
κόπης Παυλόπουλος επισημαίνει τα εξής:  Ένας πρόσφορος και ταυτοχρόνως, 
ουσιαστικός τρόπος, να συνειδητοποιήσουμε ως Έλληνες τη σημασία του εορ-
τασμού των 200 χρόνων από την Εθνεγερσία του 1821, έγκειται και στο ν’ 
αναχθούμε στον μυθικό θεό των Ρωμαίων, τον Ιανό. Κάπως έτσι, πρέπει να γυ-
ρίσουμε πίσω, για να νιώσουμε βαθιά μέσα μας «ἀπό ποῦ ἐρχόμαστε».  Πρέπει 
να μείνουμε και στο παρόν, για να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε και τί έχουμε 
επιτύχει, ιδίως όμως πόσες μεγάλες «ευκαιρίες», αφήσαμε να πάνε χαμένες 
και γιατί. Πρωτίστως, όμως, οφείλουμε να κοιτάξουμε μπροστά, με προοπτική 
απώτερου μέλλοντος, για ν’ αποφασίσουμε πού πρέπει να πάμε.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή την κορυφαία συγκυρία αναδύεται, 
ως αυτονόητη θεμελιώδης προτεραιότητα, η ανάγκη διευκρίνισης των προϋ-
ποθέσεων γέννησης και της μετέπειτα πορείας του Ελληνικού Έθνους. Διότι 
έχουν διατυπωθεί και κάποιες εντελώς πρόχειρες θέσεις, σύμφωνα με τις οποίες 
η γέννηση του Ελληνικού  έθνους δήθεν «συμπίπτει», αδιακρίτως, με την Εθνε-
γερσία του 1821 και τη μετέπειτα ίδρυση του Νεότερου Ελληνικού Κράτους.

Καθ’ ιστορική και θεσμικοπολιτική λοιπόν ακρίβεια, η Εθνεγερσία του 
1821 υπήρξε η αφετηρία της μετέπειτα δημιουργίας - οριστικώς με το Πρω-
τόκολλο του Λονδίνου του 1830 - του Νεότερου Ελληνικού Κράτους, υπό τη 
μορφή Έθνους – Κράτους που οργανώθηκε με βάση τους θεσμούς της Αντι-
προσωπευτικής Δημοκρατίας.

Αντιστοίχως, καθ’ ιστορική και κοινωνιολογική - επομένως κατ’ εθνολο-
γική - ακρίβεια, είναι εντελώς διαφορετική η κατεύθυνση, η οποία πρέπει να 
υιοθετηθεί για την αποκάλυψη των καταβολών και των ριζών του Ελληνικού 
Έθνους. Και κατά την επικρατέστερη - αλλά και εθνολογικώς επαρκώς τεκ-
μηριωμένη - άποψη, η γλώσσα είναι εκείνη, η οποία αποτελεί, τουλάχιστον 
κατά κανόνα, το «όχημα» εξελικτικής δημιουργίας ενός Έθνους.

 Επομένως, η ελληνική γλώσσα - η οποία γράφεται και ομιλείται ουσια-
στικώς αδιαλείπτως πάνω από τρεις χιλιετίες, «προνόμιο» που ουδεμία άλλη 
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γλώσσα στην ιστορία της ανθρωπότητας μπορεί να διεκδικήσει - είναι εκείνη, η 
οποία υπήρξε το «όχημα» της εξελικτικής δημιουργίας του Ελληνικού Έθνους.

Η 25η Μαρτίου έθεσε τα θεμέλια μέσα σε επώδυνες συνθήκες για τη γέν-
νηση του νέου ελληνικού κράτους. Αποτέλεσε ακόμα την αφετηρία, με την 
παράδοση που δημιούργησε για τη μετέπειτα απελευθέρωση και άλλων ελλη-
νικών εδαφών.

Υπήρξε ακόμα το φωτεινό παράδειγμα και για το δικό μας αντιαποικια-
κό αγώνα του 55-59, την τελευταία εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση του 
Ελληνισμού. Έναν υπέροχο αγώνα που οδήγησε σε μια φαλκιδευμένη, δυστυ-
χώς,  εν πολλοίς ανεξαρτησία και που αργότερα με το προδοτικό πραξικόπημα 
και την τουρκική εισβολή οδηγήθηκε στη μέχρι σήμερα συνεχιζόμενη κατοχή 
της πατρίδας. Κάτι που σε καμιά περίπτωση δεν αναιρεί και δε μειώνει το νό-
ημα του αγώνα και το μεγαλείο της θυσίας των αγωνιστών.

Δίπλα στο Διάκο παρατάξαμε τον Αυξεντίου, το Μάτση, τον Παλληκαρί-
δη, δίπλα στο Αρκάδι και τη Γραβιά το Δίκωμο, το Λιοπέτρι και το Μαχαιρά.

Το μεγάλο βήμα του Κυπριακού Ελληνισμού, να κινηθεί από το τέλμα και 
τις δύσκαμπτες και ηττοπαθείς αντιλήψεις, που παρέμειναν ως προϊόν της πί-
κρας των αποτυχημένων δειλών βημάτων του παρελθόντος, προς μια κατεύ-
θυνση ριζοσπαστική που συνιστούσε μια πραγματική ιστορική τομή ως προς 
τις συμπεριφορές και τις πρακτικές που διαχρονικά είχε ακολουθήσει ο Κυπρι-
ακός Ελληνισμός, είναι το βασικό επίτευγμα του 1955 -59.

Ο Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας εναντίον της αποικιοκρατικής δύνα-
μης «ἐν ὅπλοις» αποτελούσε πράξη αναίρεσης κάθε προηγούμενης στάσης 
και απόρριψης της λογικής των ισορροπιών δυνάμεων και των ισοζυγίων με 
αποφασιστική υπέρβαση των δήθεν ρεαλιστικών εκτιμήσεων που αν επικρα-
τούσαν, θα οδηγούσαν αναπόφευκτα στην καθήλωση και απονέκρωση κάθε 
κίνησης για δυναμική αντιπαράθεση προς την αποικιοκρατική δύναμη.

Ανεξάρτητα, λοιπόν από λάθη, παραλείψεις και κενά, που ως ένα βαθμό 
ήταν φυσικό να υπάρξουν, ο αγώνας της ΕΟΚΑ που αναμφίβολα εξελίχθηκε 
σε ένα λαϊκό κίνημα αντιαποικιακό,  αντιιμπεριαλιστικό και γνήσια εθνικοα-
πελευθερωτικό, συνέτεινε στην αποφασιστική αποδέσμευση του λαού από τις 
συντηρητικές αναστολές και τα σύνδρομα ενός υποβόσκοντος μακροχρόνια 
συμβιβασμού με την «μοίρα των αδύναμων και μικρών» που θα πρέπει αγόγ-
γυστα να συμφιλιώνονται με την κάθε μορφής δουλεία και καταπίεση.

Το βασικό στοιχείο που οριστικά πια σηματοδοτεί το 55 -59 είναι ο βα-
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θύτατος πατριωτισμός που στόχευε μέσα από την ολοκληρωτική ρήξη με  το 
αποικιοκρατικό καθεστώς στην αυτοδιάθεση του λαού μας. Υπήρξε τελικά αυ-
τός ο αγώνας ένα γνήσιο λαϊκό κίνημα που γέννησε και εξέφρασε ελπίδες και 
προσδοκίες σε γενιές αγωνιστών που φιλοδόξησε να δώσει μια ελπιδοφόρα 
προοπτική σε αδικαίωτους πόθους ολόκληρων αιώνων.

Θα αποτελούσε βαθύτατα αντιδιαλεκτική και ανιστόρητη προσέγγιση, 
στο όνομα και με επιχείρημα το ανολοκλήρωτο του εγχειρήματος, να ισχυρι-
στεί κάποιος ότι ο αγώνας έγινε επί ματαίω και πολύ περισσότερο να αποφαν-
θεί ότι η επιλογή της χρονικής στιγμής και ο χαρακτήρας του αγώνα συνέτει-
ναν στα δεινά που σημάδεψαν τη μέχρι σήμερα πορεία μας.

Ο συμβιβασμός του 1959 ως προϊόν και αποτέλεσμα της συμβιβαστικής 
αντίληψης και νοοτροπίας που χαρακτήριζε τις μετεμφυλιακές Κυβερνήσεις 
των Αθηνών, δεν μπορεί να μετατοπίζεται ως ιστορική ευθύνη και εθνικό ανό-
μημα στο κίνημα του 55 -59. Βάρυνε και βαρύνει την ανεπαρκή και όχι μόνο, 
τότε ελληνική ηγεσία, που όπως επιβεβαιώθηκε αργότερα, λειτουργούσε σε 
αρμονία με τα συμφέροντα της υπερατλαντικής δύναμης.

Χρέος μας σε αυτή την ιστορική επέτειο των 200 χρόνων από την Ελλη-
νική Επανάσταση να δώσουμε το μήνυμα ότι ο Κυπριακός Ελληνισμός δεν 
θα γονατίσει. Ναι, με σωφροσύνη. Ασφαλώς με υπευθυνότητα. Αλλά και με 
απόρριψη της λογικής της αποδοχής της υπέρτερης δύναμης του κατακτητή. 
Και με άρνηση συνεχών υποχωρήσεων στις πιέσεις ξένων που, αντί να στρέ-
φονται προς την πλευρά του κατακτητή και παραβάτη του διεθνούς δικαίου, 
εξακολουθούν, υιοθετώντας κυνικά πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών, να 
ανατρέπουν καθημερινά κάθε έννοια ηθικής και δικαιοσύνης.

Το καθήκον μας σήμερα απέναντι στην ιστορία και τον πολιτισμό μας εί-
ναι η με κάθε κόπο και κάθε θυσία αποτροπή των κινδύνων που απεργάζονται 
στην πατρίδα μας οι εχθροί της ελευθερίας. Θα πρέπει να καταστήσουμε σα-
φές ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να ξεγράψουμε δικαιώματα και να ξεχά-
σουμε δίκαια. Κανένας εκβιασμός, καμιά απειλή, καμιά δυσκολία και καμιά 
πίεση δεν πρέπει να μας οδηγήσει στην ταπεινωτική συνθηκολόγηση που δεν 
θα διασφαλίζει μακροχρόνια τη φυσική και εθνική επιβίωση του Ελληνισμού 
στην Κύπρο και την αρμονική συμβίωση με τους Τ/Κ συμπατριώτες μας.

Να επιμένουμε στην κατοχύρωση των δικαίων  ολόκληρου του Κυπρια-
κού λαού,  την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και των εποίκων, 
τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της πολιτείας, 
την ευημερία και πρόοδο ολόκληρου του λαού της Κύπρου.



ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ:
Ο ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ

ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ
ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ

a
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΠΕΡΣΙΑΝΗ,

ΠΡΩΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Είναι ασφαλώς μεγάλη ευλογία για όλους τους Έλληνες σε όλες τις γωνιές 
της γης το ότι ζούμε σήμερα και μπορούμε να συμμετέχουμε τόσο στη 

μεγάλη εθνική συγκίνηση και χαρά των εθνικών εορτασμών για τα 200 χρό-
νια από την έναρξη του αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία όσο και  στους 
προβληματισμούς που γίνονται στο χρονικό αυτό διάστημα σχετικά με τους 
καλύτερους δυνατούς τρόπους αντιμετώπισης των μεγάλων κινδύνων που 
απειλούν το έθνος μας. Η ελπίδα μας είναι  πως ο μεγάλος αυτός σταθμός της 
ελληνικής ιστορίας θα δώσει το κίνητρο για σοβαρή μελέτη των αδύνατων και 
δυνατών σημείων που επέδειξε το έθνος μας τα τελευταία  χρόνια και των θυ-
σιών που χρειάστηκε να υποστεί για να μπορέσει το ελληνικό κράτος όχι μόνο 
να επιβιώσει αλλά και να κατέχει σήμερα μια αξιοπρεπή και αντάξια της ιστο-
ρίας του ελληνικού έθνους θέση στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικογένεια.

Μια τέτοια μελέτη, πιστεύω, από τη μια, θα βαθύνει την εθνική αυτογνω-
σία μας  και, από την άλλη, θα  μπορούσε να  ενθαρρύνει  μια μεγάλη μερίδα 
Ελλήνων πολιτών να ακολουθήσουν συνειδητά από τώρα και στο εξής μια πιο 
υπεύθυνη, συναινετική και εποικοδομητική συμμετοχή στα εθνικά δρώμενα, 
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για να αποφύγει η πατρίδα μας παρόμοιους, με εκείνους του παρελθόντος, 
εθνικούς διχασμούς και περιπέτειες. 

Ξέρω πως η επιλογή ενός πρωτότυπου θέματος για ένα επετειακό άρθρο 
είναι δύσκολη, στη συγκεκριμένη περίπτωση και λόγω της πληθώρας των με-
λετών και  άρθρων που γράφτηκαν εδώ και διακόσια χρόνια για το θέμα της 
Ελληνικής Επανάστασης. Πεπεισμένος, ωστόσο, για την ορθότητα, από τη 
μια, της πεποίθησης του αρχαίου Έλληνα συγγραφέα Πλούταρχου πως ισχυ-
ρότερη επίδραση στους αναγνώστες σε τέτοιες περιπτώσεις ασκεί ένα κείμε-
νο που παραθέτει παραδείγματα της ζωής σημαντικών προσωπικοτήτων του 
παρελθόντος (ο ίδιος έγραψε το βιβλίο «ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ») παρά ένα που 
αφηγείται μάχες και άλλα ιστορικά γεγονότα  και, από την άλλη, της αντίλη-
ψης ότι ζούμε σε μια εποχή ενός  ακραίου και καταστρεπτικού ατομικισμού 
και ωφελιμισμού, αποφάσισα να γράψω για κάποιο Έλληνα ιδεολόγο της προ- 
επαναστατικής εποχής που επέδειξε σε μεγάλο βαθμό μια  συμπεριφορά ανά-
λογη προς εκείνη που περισσότερο από όλα χρειαζόμαστε σήμερα, δηλαδή μια 
συμπεριφορά που να  ελαύνεται από αγνό πατριωτισμό, συγκινητική αυτα-
πάρνηση  και θαυμαστό ζήλο για προσφορά  υπηρεσίας στην πατρίδα. 

Αναφέρομαι στον ιερομόναχο από το Αποκούρο του Μεγάλου Δένδρου 
Αιτωλίας  Κοσμά τον Αιτωλό. Ξέρω πως γι’ αυτόν γράφτηκαν δεκάδες άρθρα, 
ακόμα και σε δυο πολύ πρόσφατα τεύχη του περιοδικού Απόστολος Βαρνάβας 
(τεύχος Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2020, σελ. 612-619, από τη Δρα Μαρία-Ε-
λευθερία Γ. Γιατράκου  και τεύχος  Νοεμβριου - Δεκεμβρίου 2020, σελ. 724-
726  από τον πολιτικό επιστήμονα Κωνσταντίνο Χολέβα). Σκέφτηκα, ωστόσο, 
πως το γεγονός αυτό δεν είναι ουσιαστικό εμπόδιο, επειδή το  δικό  μου άρθρο 
θα δει το θέμα από διαφορετική σκοπιά. Συγκεκριμένα, θα επικεντρωθεί στην 
ανάδειξη του προδρομικού  ρόλου του  Κοσμά του Αιτωλού στη διαμόρφω-
ση και διάδοση σχεδόν σ’ όλα τα μέρη της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας, 
μιας νέας ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας που είχε ως βασικά συστατικά 
της μερικές θεμελιώδεις έννοιες (φως, ηθικός και πολιτισμικός ρόλος των  
σχολείων,  ελληνική γλώσσα, ελληνισμός) του ελληνικού Διαφωτισμού1.

1 Είναι γνωστό ότι ένας αριθμός Ελλήνων ιστορικών αποφεύγουν να αναφερθούν στην επί-
δραση στην Ελλάδα του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, γιατί θέλουν να πιστεύουν ότι όλα στην 
Ελλάδα είναι αυτοφυή και οι Έλληνες δεν έχουν ανάγκη να δανειστούν ιδέες από άλλους. 
Οι ίδιοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η ελληνική πολιτισμική ταυτότητα είναι βιολογική 
και αμετάβλητη (βλέπε Γ. Δερτιλής, 1999), παρόλο που σήμερα κυκλοφορούν δεκάδες βιβλία 
διάσημων ανθρωπολόγων, ιστορικών, συγκριτολόγων και κοινωνιολόγων που αποδεικνύουν 
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 Κατά μια ευτυχή συγκυρία, το θέμα της πολιτισμικής ταυτότητας είναι 
πολύ επίκαιρο στην εποχή μας όχι μόνο λόγω της ελληνικής εθνικής επετείου 
αλλά και λόγω της διάδοσης των  θεωριών πολλών διάσημων μετανεωτερι-
κών ανθρωπολόγων, ιστορικών κοινωνιολόγων και συγκριτολόγων περί πολι-
τισμικής ταυτότητας (B.Anderson, 1983, S.Hall,1996, Η.Κ. Bhabba,1990) και 
της ευρείας συζήτησης που προκάλεσε  στην Ελλάδα η κυκλοφορία το 2016 
του βιβλίου του καθηγητή της Σορβόνης Γ. Σ. Πρεβελάκη με τίτλο: ΠΟΙΟΙ 
ΕΙΜΑΣΤΕ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

Για να κατανοηθεί καλύτερα αυτή η πτυχή της προσφοράς του Κοσμά του 
Αιτωλού θα πρέπει, πιστεύω, να δοθούν πρώτα οι αναγκαίες πληροφορίες για 
τέσσερεις τουλάχιστο πτυχές του κινήματος του Διαφωτισμού και συγκεκρι-
μένα, για τις σχέσεις του  ελληνικού Διαφωτισμού με τον ευρωπαϊκό, τη χρο-
νική διάρκεια και τις βασικές φάσεις του ελληνικού Διαφωτισμού, τις βασι-
κές ιδέες κάθε φάσης, και τους κύριους φορείς του ελληνικού Διαφωτισμού. 
Οι πληροφορίες αυτές θα  αντληθούν από το βιβλίο του ιστορικού Κ.Θ. Δημα-
ρά Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Αθήνα, Ερμής,1998).

Σύμφωνα με τον Κ. Θ. Δημαρά, ο χρόνος του ελληνικού Διαφωτισμού 
«στον ελληνικό πνευματικό χώρο ορίζεται στην πεντηκονταετία 1744-1821 
(σ.1)», ένα δηλαδή σχεδόν αιώνα μετά τον ευρωπαϊκό. Ο ελληνικός Διαφωτι-
σμός, γράφει, «θα μπορούσε να διακριθεί σε τρεις περιόδους, που αντιστοιχούν 
με τρεις περιόδους της γαλλικής παιδείας και εκφράζουν, συμβατικά πάντα 
αλλά καλά, και τη σχέση ανάμεσα στα δυο κινήματα και τη χρονική απόκλιση 
που τα χωρίζει.

 Πρώτη, προδρομική περίοδος του ελληνικού Διαφωτισμού είναι εκείνη που 
εκδηλώνεται με την προβολή του ονόματος του Βολταίρου ]…].2 Σ’ αυτή τη 
θολή ακόμη και προδρομική περίοδο της πορείας της ελληνικής γραμματείας 
τρία ονόματα εμφανίζονται επαρκώς ενδεικτικά: Θωμάς Μανδακάσης, Ιώσηπος 
Μοισιόδακας και Ευγένιος Βούλγαρης. «Καλύτερα  από κάθε άλλο σύγχρονο 
έργο», γράφει, «το πνεύμα της εποχής εκφράζει η Απολογία του Μοισιόδακα, 
η οποία κυκλοφόρησε το 1780.[…].

με ισχυρά επιχειρήματα και παραδείγματα ότι αυτή είναι επίκτητη και μεταβλητή.  
2 Σχετική με αυτό είναι  η μαρτυρία του Γάλλου περιηγητή Choiseul Gouffier για την έκπληξη  
που δοκίμασε το 1776 στη Μονή του Αγίου Ιωάννη στην Πάτμο, όταν ένας μοναχός τής εκεί 
μονής τον ρώτησε, μόλις έμαθε ότι είναι Γάλλος , «αν ζει ακόμα ο Βολταίρος», και στη συνέ-
χεια, στη συνομιλία τους  στα Ιταλικά, αποκάλεσε τον Βολταίρο   «ευεργέτη της ανθρωπότη-
τας» (Κ.Θ Δημαράς,σ.145).
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Στην επόμενη περίοδο ισχυρή επίδραση άσκησε στον ελληνικό χώρο η Γαλ-
λική Εγκυκλοπαιδεία. Της δεύτερης αυτής περιόδου τυπικός εκπρόσωπος στον 
κόσμο της ελληνικής διανόησης πρέπει να θεωρηθεί ο φαναριώτης Δημήτριος 
Φωτιάδης ή Καταρτζής και κοντά του οι οπαδοί του, ανάμεσα στους οποίους 
και ο Ρήγας Βελεστινλής[…..].

Τέλος, η τρίτη περίοδος του ελληνικού Διαφωτισμού θα είχε σχέση με την 
κίνηση που είναι γνωστή, στην ιστορία της γαλλικής παιδείας, ως κίνηση των 
Ιδεολόγων, της ομάδας δηλαδή των διανοουμένων, οι οποίοι, σταθερά προση-
λωμένοι στις ιδέες της ελευθερίας και της ισότητας, αποδοκίμαζαν τη βιαιό-
τητα[…]του πνεύματος αυτού, γενναίου στη θεωρία αλλά συγκρατημένου για 
ό,τι αποβλέπει στην πράξη. Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος στον ελληνικό κόσμο 
είναι ο Αδαμάντιος Κοραής». (Δημαράς, 10-11).

Τέλος, οι κύριοι φορείς των ιδεών του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στην 
τουρκοκρατούμενη Ελλάδα ήταν οι Φαναριώτες τους οποίους ο Κ.Θ.Δημαράς 
τους χαρακτηρίζει ως «το ενδιάμεσο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και του 
δυτικού κόσμου» (σ.9), οι ελληνικές παροικίες της Δύσης, οι Έλληνες έμποροι 
και οι Έλληνες ηγεμόνες των δυο παραδουνάβιων ηγεμονιών Μολδαβίας και 
Βλαχίας. Σημαντικό ρόλο στη μεταφορά των ιδεών του Διαφωτισμού στην 
Ελλάδα διαδραμάτισαν επίσης τα πολυπληθή βιβλία που άρχισαν να κυκλο-
φορούν στα ελληνικά. Τα  περισσότερα από αυτά ήταν μεταφράσεις δυτικών 
έργων και βιβλία με θέματα κοινωνικά: Χαρακτήρες, Οδηγοί καλής συμπερι-
φοράς και Χρηστοήθειες. Όπως σημειώνει ο Κ. Θ. Δημαράς, «η μετάφραση 
νεωτερικών  έργων αποτελεί από τα πιο έντονα χαρακτηριστικά του ελληνικού 
Διαφωτισμού στα χρόνια της ακμής του» (σ. 10-14).

Με βάση τις πληροφορίες αυτές μπορούμε, νομίζω, τώρα να κατανοήσου-
με καλύτερα την εποχή στην οποία έζησε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, τους τρόπους 
με τους οποίους  έδρασε και τη μορφή και τη σημασία  της προσφοράς του  
στο ελληνικό γένος.

Ο Κοσμάς ο Αιτωλός έζησε στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα τον 18ο αι-
ώνα (1714-1779), την εποχή δηλαδή που άρχισαν να κυκλοφορούν στην Ευ-
ρώπη και από εκεί στα βασικά κέντρα του υπόδουλου ελληνισμού ιδέες όπως 
φως στην αντίστοιχη προοδευτική σημασία του γαλλικού όρου lumieres 
(Δημαράς σ,10), φιλελευθερισμός, γλώσσα, σχολεία, ιδέες δηλαδή κυρίως 
του Βολταίρου, που κυκλοφορούσαν στην πρώτη φάση του ευρωπαϊκού Δι-
αφωτισμού. Μεταξύ άλλων ο Κοσμάς άκουσε για την αρχαία ελληνική δόξα 
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και συνειδητοποίησε ότι ο ίδιος μετέχει σ’ αυτήν (Δημαράς, 58). Τις ιδέες αυ-
τές, καθώς έρχονταν αποσπασματικά και ανεκδοτολογικά από Ευρωπαίους 
και Έλληνες επισκέπτες, ο Κοσμάς ο Αιτωλός τις άκουσε στα μοναστήρια του  
Αγίου Όρους, στην Αθωνιάδα Σχολή, και στην Κωνσταντινούπολη από τους 
Φαναριώτες, τις υιοθέτησε και τις εφάρμοσε στην πράξη με τον τρόπο που 
οι πεποιθήσεις, οι γνώσεις και οι εμπειρίες του και οι στενές σχέσεις του με  
Ορθόδοξους εκκλησιαστικούς ηγέτες τον επηρέασαν να τις αντιληφθεί και 
να σκεφθεί ότι αυτές θα ωφελούσαν τους απλούς ανθρώπους του λαού της 
εποχής εκείνης.

Το έργο του Κοσμά του Αιτωλού, όπως το έβλεπε ο ίδιος και το περιγρά-
φει  στη γραπτή μαρτυρία του, είναι βασικά ιεραποστολικό. Το κίνητρό του 
ήταν να κηρύξει  στους συνανθρώπους του  «τον λόγον όπου λέγει ο Χριστός 
μας πως δεν πρέπει κανένας Χριστιανός άνδρας ή γυναίκα να φροντίζει διά 
του λόγου του μόνον πώς να σωθή  αλλά να φροντίζει και διά τους αδελ-
φούς του». Για την πρωτοβουλία του να αναλάβει αυτό το έργο αναφέρει ότι 
«εσυμβουλεύθηκα τους πνευματικούς μου πατέρας, αρχιερείς, πατριάρχας, ανί-
σως και είναι θεάρεστον τέτοιον έργον να μεταχειρισθώ, και όλοι με παρακίνη-
σαν να το κάμω και με είπαν  πως τέτοιο έργον  καλόν και άγιον είναι. Μάλιστα 
παρακινούμενος  περισσότερον  από τον  Παναγιώτατον κυρ Σωφρόνιον  Πατρι-
άρχην  και λαμβάνοντας τας αγίας του ευχάς άφησα την εδικήν μου προκοπήν, 
το εδικόν μου συμφέρον και εβγήκα να περπατώ  από τόπον εις τόπον και διδά-
σκω τους αδελφούς μου». Η περιοδεία  του, όπως αναφέρει ο ίδιος, κράτησε  
«σαράντα έως πενήντα χρόνους  - επερπάτησα τόπους πολλούς, κάστρη, χώρες 
και χωριά  και μάλιστα εις την Κωνσταντινούπολιν, μα περισσότερον εκάθισα 
εις το Άγιον Όρος δεκαεπτά χρόνους και έκλαια διά τας αμαρτίας μου». 

Σύμφωνα με πληροφορίες μαθητών του, επισκέφθηκε την Ανατολική 
Θράκη, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, 
νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και νησιά του Ιονίου. (Γιατράκου, σ. 615-616).

 Στις περιοδείες του επιδίωκε, πέραν από το να κηρύττει «τον λόγον του 
Χριστού», να πείθει για τη μεγάλη αξία των σχολείων. Γι αυτό προσπαθούσε 
να πείσει  τους δημογέροντες των πόλεων και των χωριών που επισκεπτόταν 
να ιδρύουν σχολεία και να τα εξοπλίζουν με βιβλία, υπογράμμιζε την αξία της 
Ορθοδοξίας και απέτρεπε τους χριστιανούς από τον εξισλαμισμό. Τα λόγια 
του είχαν θέρμη και πειστικότητα: «Αδελφοί, Σχολειά να φτιάξετε. Αυτού να 
λειτουργάνε τον Θεό, σαν κρένω. Στα φώτη, όχι στα σκότη». Σύμφωνα με 
την προσωπική του μαρτυρία, κατά τις περιοδείες του ίδρυσε 200 δημοτικά 
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σχολεία («διά κοινά γράμματα», όπως τα ονομάζει), και «δέκα σχολεία ελ-
ληνικά», δηλαδή τριτάξια γυμνάσια (Γιατράκου, 617). Καλούσε επίσης τους 
γονείς να διδάσκουν τα παιδιά τους ελληνικά: «Να σπουδάζετε τα παιδιά σας 
να μαθαίνουν ελληνικά, διότι και η εκκλησία μας είναι εις την ελληνικήν και 
το γένος είναι ελληνικόν» (Κ. Θ. Δημαράς, 83). 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, μπορούμε, νομίζω, τώρα να προσ-
διορίσουμε με αρκετή λεπτομέρεια και σαφήνεια την ουσιαστική προσφορά 
του Κοσμά του Αιτωλού στη νεότερη Ελλάδα.

Η πρώτη  προσφορά του είναι η έμφαση στην κυρίαρχη έννοια της πρώ-
της φάσης του γαλλικού Διαφωτισμού: ΦΩΣ. Η λέξη αυτή ήταν για τον Κο-
σμά πολύ οικεία λόγω των  πολύ διαδομένων φράσεων στην ορθόδοξη εκκλη-
σιαστική γλώσσα, πατήρ των φώτων, μέγιστοι φωστήρες. Ήταν πολύ φυσικό, 
επομένως, να την αντιληφθεί πολύ διαφορετικά από τον Βολταίρο και να τη 
συνδέσει πλήρως με τον Ορθόδοξο Θεό  και με τη φύση του έργου του, που, 
όπως τον διαβεβαίωναν οι προϊστάμενοί του, ήταν άγιον. Πρέπει, ωστόσο, να 
διαισθανόταν  την προοδευτική σημασία και το πνεύμα του φιλελευθερισμού 
που εξέφραζε η έννοια φως,  όπως φαίνεται από την επιθυμία του να «λειτουρ-
γάνε στα φώτη, όχι στα σκότη».

Η επόμενη προσφορά του είναι η υπογράμμιση και διάδοση της έννοιας 
της ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός υιοθετεί τον όρο ελληνικός 
και αποδίδει την ιδιότητα αυτή όχι μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά και 
στο γένος. Για να αντιληφθεί κανείς τη μεγάλη σημασία αυτής της στάσης 
του και της συμβολής της στην εξέλιξη της πολιτισμικής ταυτότητας των 
νεοελλήνων από το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα θα πρέπει να τη συγκρί-
νει με τη στάση του σύγχρονού του και, κατά πολλούς, δασκάλου του,  διά-
σημου Έλληνα λογίου Ευγένιου Βούλγαρη, ο οποίος το 1768 στο βιβλίο του  
«Περί Διχονοιών» απέρριψε τον όρο Έλληνες «διά την έμφασιν της ειδωλο-
θρησκείας», λόγω του ότι δηλαδή την εποχή εκείνη ο όρος Έλλην σήμαινε 
ειδωλολάτρης. Απέρριψε ακόμα και τον όρο «Ρωμαίοι-Ρωμιοί» «προς αντιδι-
αστολήν των Ρωμάνων» και δεχόταν μόνο τον όρο «Γραικοί»(Δημαράς, 84).

Η  τρίτη σημαντική προσφορά  του είναι η συμβολή του στην ίδρυση πολ-
λών δημοτικών σχολείων σε πολλές επαρχίες της Ελλάδας και η διδασκα-
λία σ’ αυτά τόσο της Ορθόδοξης θρησκείας όσο και της ελληνικής γλώσσας. 
Η πρωτοβουλία αυτή συνέβαλε ώστε, στο συστατικό Ορθόδοξη θρησκεία που 
διαφοροποιούσε σε όλο το διάστημα της τουρκοκρατίας  την πολιτισμική ταυ-
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τότητα των υπόδουλων Ελλήνων από εκείνη των κατακτητών, να προστεθεί  
ενεργά και το συστατικό της ελληνικής γλώσσας. Το συμπέρασμα αυτό  γίνε-
ται πιο πειστικό,  αν λάβουμε υπόψη ότι η ενίσχυση αυτή ήλθε σε μια κρίσιμη 
περίοδο στην οποία αυξήθηκε πολύ ο αριθμός των χριστιανών που εξισλαμί-
ζονταν, πιθανότατα γιατί και η ορθόδοξη πίστη άρχισε να εξασθενεί. Αυτό σή-
μαινε ότι η διδασκαλία του Κοσμά του Αιτωλού όχι μόνο ενίσχυσε την αξία 
της ελληνικής γλώσσας στη συνείδηση των υπόδουλων Ελλήνων αλλά και 
συνέβαλε στη διαμόρφωση και διάδοση σχεδόν σε όλη την Ελλάδα μιας νέας 
ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας στην οποία η ελληνικότητα άρχισε να γί-
νεται  ισχυρό συστατικό. Βλέπουμε επομένως ότι σε μια εποχή που οι λόγιοι 
της Ελλάδας  φιλονικούσαν με φανατισμό για την προτιμητέα μορφή αρχαίας 
ή αρχαΐζουσας ελληνικής γλώσσας και προτιμούσαν ως όνομα του έθνους το 
Γραικοί, ο Κοσμάς οδοιπορούσε από επαρχία σε επαρχία  και  καλούσε με τα 
πιο απλά αλλά και πιο ισχυρά επιχειρήματα τον λαό να μιλά τη ζωντανή του 
γλώσσα.

Σ’ αυτή την προσφορά του Κοσμά πρέπει ασφαλώς να προστεθεί και η 
έμμεση προσφορά του παραδείγματός του, δηλαδή οι προοδευτικές αλλαγές 
που ακολούθησαν στον τομέα της παιδείας σε πολλά άλλα μέρη του υπό-
δουλου ελληνισμού με πρωταγωνιστές ιερωμένους που εμπνεύσθηκαν από 
το έργο του. Οι ιστορικές πληροφορίες αναφέρουν ότι δημιουργήθηκε μια 
ευγενική άμιλλα μεταξύ πόλεων, χωριών και νησιών για ίδρυση σχολείων με 
αποτέλεσμα όσοι υστερούσαν να  επισύρουν εναντίον τους σφοδρές κατη-
γορίες. Ένας από αυτούς ήταν και ο εθνομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
Κυπριανός. Στην ιδρυτική του Πράξη της 1ης Ιανουαρίου 1812 για την ίδρυση 
της Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας αναφέρει με συντριβή ότι ένας σημαντικός 
λόγος που τον ώθησε να ιδρύσει τη Σχολή  του ήταν το ότι «εἰς ὅσους περιήλ-
θομεν τόπους, καὶ ξένας ἐπαρχίας, ἄλλο δεν ἠκούομεν, παρὰ μίαν ἀδιάκοπον 
ῥύμην κατηγοριῶν εἰς τοὺς Κυπρίους ἡμᾶς, ὅτι τὰ παραμικρότερα νησία καὶ 
αἱ παραμικρότεραι πολιτεῖαι, ἔχουσι κοινὰ σχολεῖα συστημένα, καὶ μία περί-
φημος Κύπρος, ἕνα κοινὸν μουσεῖον, κἄν τῶν γραμματικῶν, δὲν εἶναι ἄξιοι νὰ 
συστήσωσι» (Περσιάνης και Πολυβίου, σ.92).

Όσο παράξενο κι αν ακούγεται, θα μπορούσε να πει κανείς πως η άμιλλα 
αυτή για ίδρυση σχολείων και η πίστη στον υψηλό και ευεργετικό ρόλο τους 
επιβιώνει ακόμα  μέχρι σήμερα σε πολλά μέρη της Ελλάδας, παρά τις μεγάλες 
κοινωνικές αλλαγές που μεσολάβησαν. Αυτό είναι ίσως μια από τις μεγαλύτε-
ρες δυνάμεις του Ελληνισμού. 
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ΤΟ 1821 ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ
ΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
a

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ

Με την Ελληνική Επανάσταση του 1821 ένα αρχαίο έθνος δημιούργησε 
Κράτος. Το Έθνος προϋπήρχε επί αιώνες και διατηρήθηκε παρά την 

υποδούλωση. Η Εθνεγερσία υπήρξε η απόδειξη της διαχρονικής συνέχειας 
του Ελληνισμού. Η Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο (Ρωμανία) εμπνέουν και 
καθοδηγούν τους αγωνιστές, μορφωμένους ή ολιγογράμματους, λαϊκούς και 
κληρικούς.

«Για τον Χριστό και τον Λεωνίδα» αγωνιζόμαστε, γράφει η προκήρυξη 
του Σαλώνων Ησαΐα και του Αθανασίου Διάκου, η οποία δημοσιεύθηκε σε 
εφημερίδα της Τεργέστης. Τους Τριακόσιους του Λεωνίδα καλεί και ο Διο-
νύσιος Σολωμός να σηκωθούν και να δουν τα παιδιά τους πώς αγωνίζονται. 
Στον Μαραθώνα και στις Θερμοπύλες αναφέρεται η Προκήρυξη του Αλεξάν-
δρου Υψηλάντη της 24.2.1821. Εκ του Σπαρτιατικού Στρατοπέδου υπογράφει 
τα κείμενά του ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης υποδηλώνοντας ότι οι Μανιάτες 
είναι απόγονοι των Αρχαίων Σπαρτιατών. «Γι’ αυτά πολεμήσαμε»  λέει στους 
στρατιώτες του ο Ιωάννης Μακρυγιάννης, όταν εκείνοι ήθελαν να πουλήσουν 
αρχαία αγάλματα σε ξένους. Η Σφραγίδα της Α΄ Εθνοσυνελεύσεως της Επι-
δαύρου απεικονίζει την Αθηνά. Η Αρχαία Ελλάδα εμπνέει τον Αγώνα.

Αλλά και ο Ορθόδοξος Χριστιανικός πολιτισμός των Βυζαντινών έχει 
αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο αγωνιστικό φρόνημα των επαναστα-
τών. Τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη μαζί με τη φράση «ΕΝ ΤΟΥ-
ΤΩι ΝΙΚΑ» βάζει  στη σημαία του ο Αλ. Υψηλάντης. Συνεχιστής του Κωνστα-
ντίνου Παλαιολόγου, ο οποίος δεν συνθηκολόγησε, αισθάνεται ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης και το τονίζει στον έκπληκτο Βρετανό Πλοίαρχο Χάμιλτον. 
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Τους νόμους των «ἀειμνήστων ἡμῶν Χριστιανῶν Αὐτοκρατόρων», δηλαδή 
των Βυζαντινών, ζητούν ως δίκαιο εφαρμοστέο στα δικαστήρια οι πληρεξού-
σιοι (παραστάτες) της Α΄ Εθνικής Συνελεύσεως. Η Κωνσταντινούπολη και η 
ανάμνηση του βυζαντινού μεγαλείου βρίσκονται στο επίκεντρο της Μεγάλης 
Ιδέας.

Το Έθνος δεν έπαυσε να υπάρχει. Το Έθνος διαφύλαξε πίστη, γλώσσα, 
ταυτότητα, ιστορική συνείδηση και επιβίωσε. Μοιάζει με θαύμα. Άλλοι λαοί 
θα είχαν χαθεί μετά από τόσα δεινά. Αν είχε βασιλεύσει ο Τούρκος στη Δυτική 
Ευρώπη Χριστιανούς δεν θα έβρισκες μετά από δέκα χρόνια, γράφει ο μαρτυ-
ρικός Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρις  το 1616. Και συνεχίζει: «Ενώ εδώ στην 
Ελλάδα, μετά  από διακόσια χρόνια που βασανιζόμαστε,  λάμπει ακόμη  η 
πίστη του Χριστού».

Μας έλεγαν τρελούς, διηγείται ο Γέρος του Μωριά, για την απόφαση 
που πήραν να λευτερωθούν. Όμως είχαν χρέος απέναντι στις προηγούμενες 
και στις επόμενες γενιές. Τούς βάραινε η κληρονομιά της Αρχαίας Ελλάδος 
και του Χριστιανικού Βυζαντίου. Ο Αυτοκράτορας της Νικαίας Άγιος Ιωάν-
νης Βατάτζης είχε ήδη αφήσει βαριά παρακαταθήκη από το 1237, γράφοντας 
προς τον Πάπα: «Δεν θα πάψουμε ποτέ να μαχόμαστε εναντίον εκείνων που 
έχουν κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη». Έτσι επιβιώσαμε. Με όραμα και 
με επιμονή.

Ο Γάλλος συνθέτης Έκτωρ Μπερλιόζ κατάλαβε τα ιδανικά των αγωνι-
στών πολύ καλύτερα από ορισμένους σύγχρονους αμφισβητίες. Στη σύνθεσή 
του «Ηρωική σκηνή για την Ελληνική Επανάσταση», παρουσιάζει έναν ήρωα 
του 1821 να επικαλείται τον Σπαρτιάτη Λεωνίδα και έναν  Ορθόδοξο ιερέα να 
ζητεί τη βοήθεια του Αγίου Κωνσταντίνου.

Γι’ αυτά πολεμήσανε. Διότι πίστευαν ότι συνεχίζουν τους αγώνες των Σα-
λαμινομάχων, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Νικηφόρου Φωκά, του Κων-
σταντίνου Παλαιολόγου.

Έτσι ελευθερωθήκαμε: «Για τον Χριστό και τον Λεωνίδα». Το 1821 επι-
βεβαιώνει την αδιάσπαστη  συνέχεια του Ελληνισμού!



ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΟΙΗΤΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

a
 ΙΩΑΝΝOY ΧΡ. ΓΙΑΓΚΟΥ,

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ  ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
«ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»

Ο μελετητής του ελληνικού πολιτισμού θα διαπιστώσει πολύ εύκολα ότι το 
ιστορικό γίγνεσθαι του Έλληνα θεμελιώνεται και αναπτύσσεται γύρω από 

δύο έννοιες. Τη φλογερή αγάπη του για την  Ελλάδα και την Ελευθερία της.

Ολόκληρη η αρχαία ελληνική γραμματεία είναι διαποτισμένη από τις θελ-
κτικές αυτές έννοιες.  Ας ενθυμηθούμε τη μεστή εθνικής υπερηφανείας εκείνη 
απάντηση των Αθηναίων προς τους  Λακεδαιμονίους, οι οποίοι φοβούμενοι 
μήπως οι Αθηναίοι υποκύψουν στις δελεαστικές προτάσεις του Ξέρξη, έστει-
λαν πρεσβεία για να τους παρακαλέσουν  να μείνουν πιστοί στους κοινούς 
αγώνες υπέρ της Ελλάδας και της Ελευθερίας της.  

«... οὔτε χρυσός ἐστι γῆς οὐδαμόθι τοσοῦτος οὔτε χώρη κάλλεϊ καὶ ἀρετῇ 
μέγα ὑπερφέρουσα, τὰ ἡμεῖς δεξάμενοι ἐθέλοιμεν ἂν μηδίσαντες καταδουλῶ-
σαι τὴν Ἑλλάδα. [8.144.2]... αὖτις δὲ τὸ Ἑλληνικόν, ἐὸν ὅμαιμόν τε καὶ ὁμό- 
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γλωσσον, καὶ θεῶν ἱδρύματά τε κοινὰ καὶ θυσίαι ἤθεά τε ὁμότροπα...»1. 

Πιστεύω, ακόμη, ότι είναι γνωστότατη η στοχαστική προτροπή του Περικλή 
προς τους Αθηναίους: «οὓς νῦν ὑμεῖς  ζηλώσαντες καὶ τὸ εὔδαιμον τὸ ἐλεύθερον,  
τὸ δ᾽ ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον κρίναντες μὴ περιορᾶσθε τοὺς πολεμικοὺς κιν-
δύνους»2.

Βεβαίως, το πάθος του ελληνισμού για την ερατεινή αυτή έννοια το συ-
ναντούμε και στην ίδια την ιστορία του, με τους μεγαλειώδεις αγώνες του για 
την περιφρούρηση της Ελευθερίας του. Τρανή απόδειξη  τού «θνήσκειν ὑπέρ 
τῆς Ἐλευθερίας τῆς φίλης Πάτρης»  είναι και οι ιστορικές νίκες που κατήγαγε 
εναντίον της τότε πανίσχυρης περσικής αυτοκρατορίας.

Η αγάπη του γι’ αυτήν ήταν τόσο μεγάλη, που οι αρχαίοι Αθηναίοι τής 
ανήγειραν καλαίσθητο ναό, που τον αφιέρωσαν στην Αθηνά – Νίκη. Διαχρο-
νικό και ιστορικό σύμβολο ευγνωμοσύνης προς την προστάτιδα Θεά τους, η 
οποία τους χάριζε τη Νίκη, που στη συνείδησή τους ήταν ταυτισμένη με την 
Ελευθερία τους.

Ο Ελληνισμός, όμως, στη μακραίωνα ιστορική του πορεία, δεν υπήρ-
ξε πάντοτε αντάξιος υπερασπιστής των υψηλών και διαχρονικών του αξιών. 
Γι’ αυτό και πολλάκις υποδουλώθηκε σε ξένους λαούς και σύρθηκε σε δουλεί-
ες επώδυνες και τραγικές. 

Μία απ’ αυτές, η τραγικότερη, είναι και η μακρά δουλεία της Τουρκοκρα-
τίας, η οποία οριοθετείται από το 1453 και εξικνείται μέχρι το 1821. Στο διά-
στημα αυτό ο Ελληνισμός περιήλθε σε πλήρη σχεδόν ανυπαρξία και υπόληψη. 
Μνησιπήμων πόνος και οδύνη απερίγραπτη επλανάτο για τετρακόσια χρόνια 
πάνω από την ελληνίδα Γη. Για τον υπόδουλο «ραγιά»3, όπως τον αποκαλούσε 
ο κατακτητής

 

1 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ 8, 144,2, {Γνωρίζετε πολύ καλά ότι} «σε κανένα μέρος τη γης 
δε βρίσκεται τόσος χρυσός, ούτε χώρα τόσο υπέροχη σε ομορφιά και σε αρετή, που θα  
δεχόμασταν αυτά, ως αντάλλαγμα του μηδισμού μας, για να θελήσουμε να υποδουλώσουμε 
την Ελλάδα. [8.144.2]... και, επιπρόσθετα ο Ελληνισμός είναι ένας κόσμος που στις φλέβες 
του κυλά το ίδιο αίμα και που μιλά την ίδια γλώσσα κι έχει κοινά τα λατρευτικά κέντρα των 
θεών και θυσίες και συνήθειες ίδιες κι απαράλλαχτες...».
2 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ,  Β΄ 43, 4.
3 « Ἡ ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝ ΤΩι ΤΟΥΡΚΙΚΩι ΚΡΑΤΕΙ». ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΙΒ. (1934), 
107-108. 
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«Δεν είχε η ζωή γλυκάδες και λουλούδια,
δεν είχε η άνοιξη χαρές και τα πουλιά τραγούδια.

Οι χρόνοι έφευγαν σκοτεινοί…»4.

Αλλά, όσο μακρύς και σκοτεινός κι αν  ήταν της σκλαβιάς ο δρόμος, η ελ-
πίδα των Ελλήνων και η πίστη τους για την πολυπόθητη Λευτεριά, παρέμενε 
σταθερή και βέβαιη.  Η Ελλάδα 

Έστεκε στο μισημένο 
το ζυγό μ’ αραθυμιά·

το ποδάρι είχε δεμένο,
αλλά ελεύθερη καρδιά»5.

Ο  ελευθερωτής των ραγιάδων, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφράζει αυτή τη 
διαχρονική πίστη των Ελλήνων για τη βιωματική ελευθερία τους με ένα πολύ 
παραστατικό τρόπο:

«Το Γένος δεν υποδουλώθηκε ποτέ στους Τούρκους.
Είχε πάντα τον βασιλιά του, τον στρατό του

και   τα κάστρα του!
Βασιλιάς του; Ο μαρμαρωμένος Βασιλιάς!

Στρατός του;  Οι Αρματολοί και οι Κλέφτες.  
Κάστρα του; Η Μάνη και το Σούλι». 

Από το 1453 μέχρι το 1821 δεκάδες οι επαναστάσεις για ανάκτηση της 
πολυπόθητης Λευτεριάς. Η μια αποτυχία διαδεχόταν την άλλη. Αλλά ο ιε-
ρός αυτός  πόθος που ήταν βαθύτατα ριζωμένος στις ψυχές των Ελλήνων δεν 
υπήρχε περίπτωση να σιγήσει. Μέχρι που ξημέρωσε στης  Άγιας Λαύρας το 
Μοναστήρι η πολυπόθητη εκείνη ημέρα, οπότε 

«Στου Γερμανού το μέτωπο 
κρυφά γλυκοχαράζει

του Γένους το ξημέρωμα»6.

Η ενδοσκόπηση στο Άγιο της ψυχής τους βήμα και το χρέος προς την Πα-
τρίδα και την Ελευθερία της, τους οδηγεί σε θυσίες μεγαλειώδεις που «τους 
αποδείχνει Μάρτυρες» (Σχεδ. Β΄4).

4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ, Ο ΑΣΠΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ.
5 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ,  ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΟΡΔ ΜΠΑΙΡΟΝ, ΠΟΙΗΜΑ ΛΥΡΙΚΟ, 
ΣΤΙΧΟΣ  385, ΣΤΡΟΦΗ  97Η.
6 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ, Ο ΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε΄.

ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ



204 ΙΩΑΝΝOY  ΧΡ.  ΓΙΑΓΚΟΥ

Και οι Έλληνες έχυσαν ποτάμια το αίμα τους, για να την επανακτήσουν. 
Ο κατακτητής σφάζει, ερημώνει πόλεις και χωριά, παραδίδει τα πάντα στη 
φωτιά.

«πέτρα δεν μένει ασάλευτη… κλαρί χωρίς κρεμάλα»7.

Αλλά το πάθος τους και ο πόθος τους για τη Λευτεριά είναι τόσο πυργω-
μένος, ώστε, 

« Δεν τους βαραίνει ο πόλεμος, αλλ’ έγινε πνοή τους»8. 

Το ένθεο αγωνιστικό και αυτοθυσιαστικό τους πνεύμα, το οποίο επέδει-
ξαν κατά την περίοδο της Εθνεγερσίας αποτελεί την πιο τρανή απόδειξη για  
την αγάπη του Έλληνα προς την πατρίδα του και την Ελευθερία της. 

ΚΑΙ ΟΝΤΩΣ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 «ΕΥΩΔΙΑΖΕΝ ΑΡΕΤΗΝ»9.

 Και πολύ δικαίως δόκιμος μελετητής της ιστορίας μας και εκλεκτός αρ-
θρογράφος έγραψε πολύ προσφυώς ότι όποιος «έχει καρδιά καθαρή νιώθει 
την Ελληνική Επανάσταση, σαν να τραβιέται από κάποιο μαγνήτη, ας είναι 
και άλλης φυλής άνθρωπος, χωρίς να γνωρίζει καλά – καλά από που βγαίνει 
αυτή η γλυκύτητα και η κατανυκτική αγάπη (…). Κάποιος μυστικός πλούτος 
τα χρυσώνει όλα∙ είναι ο πλούτος του Χριστού»10. 

Τούτον τον επικό Αγώνα για τη Λευτεριά, η Ελλάδα βρήκε και άξιο τέκνο 
για να τον υμνήσει. Είναι ο Διονύσιος Σολωμός, ο οποίος στη συνείδηση των 
Ελλήνων αναδείχτηκε ο αοιδός της Ελευθερίας και ο λυράρης της Εθνεγερσί-
ας11. Αναδείχτηκε ο εθνικός μας Ποιητής!

  Η Ελευθερία υπήρξε γι’ αυτόν μια έντονη βιωματική πορεία της ζωής 
του, η οποία βάδιζε παράλληλα με τους αγώνες του Ελληνισμού. Την ένιω-
θε μέσα του ως ένα επιτακτικό χρέος προς την υπόδουλη Ελλάδα, την οποία 
έπρεπε να μετουσιώσει σ’ ένα εθνοπλαστικό  και εθνεγερτικό σάλπισμα, που 
να δονεί και να καθοδηγεί τις καρδιές όλων των Ελλήνων.

Με τα μάτια της ψυχής του την έβλεπε συνεχώς μπροστά του, σαν μια

7 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ, ΟΙ ΤΡΕΙΣ ( ΔΙΑΚΟΣ, ΠΑΝΟΥΡΙΑΣ, ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ).
8 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΙΣΜΕΝΟΙ, ΣΧΕΔ. Γ,3.
9 ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΣΕΛ. 33.
10 ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΣΕΛ. 33.
11 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡ. ΓΙΑΓΚΟΥ, Ο ΑΟΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΡΑΡΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ, 
ΠΑΦΟΣ 1999.
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 Θεϊκή μορφή, να’ χει
«Λάμψιν όλη φλογώδη

χείλος μέτωπο, οφθαλμό».

την έβλεπε να’ χει
«Φως στο χέρι, φως στο πόδι,

κι  όλα γύρω της  να’ ναι ΦΩΣ»12.

Γι’ αυτό και ο Σολωμός βρισκόταν συνεχώς σε μια μυστική ενορατική συ-
νομιλία μαζί της. 

«… ΘΕΑ, δεν ημπορώ ν’ ακούσω τη φωνή Σου,
κι’ ευθύς εγώ του ελληνικού κόσμου να την χαρίσω;»  Γ,1, 10.13.

Και η απάντησή της:
« Εγύρισε η παράξενη του κόσμου ταξιδεύτρα,

μού’ πε με ΘΕΙΟ χαμόγελο βρεμένο μ’ ένα δάκρυ,
κόψ’ το νερό στη ΜΑΝΝΑ του, μπάσ’ το στο περιβόλι,
το περιβόλι της ψυχής το μοσχαναθρεμμένο »   Γ΄ 10,14.

Το επικολυρικό μεγαλούργημα του Διονυσίου Σολωμού έχει τίτλο:  
«Υ Μ Ν Ο Σ  Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α Ν»

Αποτελείται συνολικά από 158 τετράστιχες στροφές, στις οποίες ο Σολω-
μικός λόγος υφαίνεται μέσα σ’ ένα πνεύμα ρομαντικής διάθεσης και εθνικο-
θρησκευτικής έξαρσης.

Κύριος στόχος του Ποιητή μας είναι να υμνήσει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Θα 
ανέμενε, ίσως, κάποιος να τιτλοφορήσει το ποίημά του « Ύμνος στην Ελλά-
δα». Όμως ένας τέτοιος τίτλος, ίσως,  θα περιόριζε εννοιολογικά τις υψιπέτι-
δες ποιητικές πτήσεις του Σολωμού, έστω και αν η έννοια ΕΛΛΑΔΑ εμπεριέ-
χει ευρύτερες εννοιολογικές και ποιητικές διαστάσεις καθώς και το «αντιφέγ-
γισμα μιας ηθικής ιδέας…»15.

Ο μελετητής, βέβαια, ουδόλως δυσκολεύεται να αντιληφθεί ότι στον 
Ύμνο οι έννοιες ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ταυτίζονται, πράγμα που απο-
τελεί ένα από τα επιτεύγματα της Σολωμικής Ποίησης! 

12 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ, ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΣΤΡΟΦΗ 95Η. 
13 ΣΠΥΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ, ΣΕΛ. 151.
14 ΌΠ. Π.  ΣΕΛ. 155.
15 Ε. Π.  ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ: Ο ΣΟΛΩΜΙΚΟΣ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ ΣΕΛ. 54.

ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ
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«Ἑλλὰς καὶ  Ἐλευθερία ἀκούονται ὡς σαλπίσματα ὁμόηχα καὶ συνώνυμα 
εἰς τὴν μουσικὴν συμφωνίαν τῆς ποιήσεως τοῦ Σολωμοῦ. Ἑλλὰς καὶ Ἐλευ-
θερία παρουσιάζονται ὡς ἰδέαι ἐπάλληλοι καὶ ἀδιαχώριστοι. Καὶ ἡ Ἐπανά-
στασις τοῦ 1821, τὴν ὁποίαν ὁ Σολωμὸς ὕμνησεν, ἀποτελεῖ τὴν δραματικω-
τέραν συμπύκνωσιν καὶ ἀποκορύφωσιν ὅλων τῶν ἐθνικῶν ἀγώνων διὰ τὴν 
ἀναζωογόνησιν καὶ ἀνάστασιν τῆς Ἐλευθερίας.  

Κατὰ τὴν ἐποποιίαν τοῦ 1821 ὁραματίζεται ὁ Ποιητὴς τὴν Ἐλευθερίαν, 
βγαλμένην ἀπ’ τὰ κόκκαλα τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά, νὰ δρασκελίζει τὴν αἱματό-
βρεκτον Ἑλληνικὴν γῆν καὶ τὸ κάθε τέκνον της νὰ ἀντιπαλεύει μὲ ὁρμήν, 

«ποὺ ἀκατάπαυστα γυρεύει 
ἢ τὴ νίκη ἢ τὴ θανή».

 Εἰς τὴν ποίησιν τοῦ Σολωμοῦ ἡ Ἐλευθερία ὁδηγεῖ τὴν μεγάλην ἐθνικὴν 
λιτανείαν τοῦ μαρτυρίου καὶ τοῦ πόνου ἀλλὰ καὶ τῆς ἑξάρσεως καὶ τοῦ μεγα-
λείου πρὸς τὰς κορυφὰς τῆς Ἑλληνικῆς καταξιώσεως. Ἡ περιγραφή της εἶναι 
ἡ περιγραφὴ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μας. Ἡ ὄψις της εἶναι ἡ ὄψις τοῦ λαοῦ μας 
καὶ τὸ σπαθὶ της εἶναι το σπαθὶ τοῦ λαοῦ μας… Πνευματικὸν μνημεῖον τοῦ 
ἀγῶνος τοῦ 1821 ἀποτελεῖ τὸ ποιητικὸν ἔργον τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ. Ὅλαι 
αἱ φάσεις τοῦ ἀγῶνος ἐκείνου, κατὰ ξηρὰν καὶ κατὰ θάλασσαν, συγκινοῦν βα-
θύτατα τὴν εὐαίσθητον ψυχὴν τοῦ ποιητοῦ καὶ μορφοποιοῦνται εἰς στίχους. 
Εἰς τὴν ποίησίν του θὰ ἐξαρθοῦν τὰ κλέη τοῦ ἀγῶνος, ἀλλὰ θὰ ἀποτυπωθῇ καὶ 
τὸ ἐλεγεῖον τῆς ἀτυχίας… 

  Ὁ Ποιητὴς εἰς ἁδρὰς γραμμὰς θὰ δώσῃ ἀρχὰς καὶ ἰδεώδη ζωῆς, θὰ συ-
γκεράσῃ τὸν μῦθον μὲ τὴν πραγματικότητα καὶ θὰ συμβάλῃ εἰς τὴν διάπλασιν 
τῆς νέας Ἑλλάδος. Ἀστραπὴ φωτὸς εἶναι ἡ αὐτογνωσία. «Ἄστραψε φῶς καὶ 
γνώρισε ὁ νιὸς τὸν ἑαυτόν του…». Καὶ ἡ φωτεινὴ αὐτὴ αὐτογνωσία θὰ εἶναι 
τὸ θεμέλιον τῆς νέας ζωῆς τῆς ἀναγεννηθείσης Ἑλλάδος»16.

Ο ιερός ενθουσιασμός του Ποιητή και το πάθος του για τη διαχρονική 
έννοια της Ελευθερίας της Ελλάδας τον συνεπαίρνουν με αποτέλεσμα ο ποιη-
τικός του λόγος να προσδίδει στον Ύμνο μια δροσοβόλα ενθουσιαστική ορμή, 
που σε συναρπάζει και σε ανεβάζει στις αιθέριες πνευματικές σφαίρες των ιδε-
ών της Ελευθερίας, της Πατρίδας, της Θρησκείας και σου γεννά τον πόθο να 
αγωνίζεσαι συνέχεια γι’ αυτές και να θυσιάζεσαι!

16 ΆΠΑΝΤΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ Α΄ 
ΣΕΛ. 655 - 656. 
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Ο ίδιος ο Σολωμός αισθάνεται μέσα του πολύ χαρούμενος για το επίτευγ-
μά του αυτό. Ο κατ’ εξοχή Σολωμικός Ιούλιος Τυπάλδος μαρτυρεί: 

«Ποιος άκουσε τον Ποιητή μας να τραγουδάει στίχους του Ύμνου εις την 
Ελευθερίαν… και δύναται να λησμονήσει την έκφραση του προσώπου του, το 
γλυκύτατό του χαμόγελο οπού προέβαινε εις τα χείλη του;»17.

Τα δύο «χαῖρε» με τα οποία τελειώνει η δεύτερη στροφή, ανάγουν τη σκέ-
ψη μας στο «χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία» του αρχαγγέλου Γαβριήλ. Και όπως 
εκείνο το «χαῖρε» υπήρξε ο προάγγελος της απελευθέρωσης του ανθρώπου 
από τα δεσμά της αμαρτίας, τα δύο «χαῖρε» του Σολωμού ευαγγελίζονται τη 
λύτρωση του ελληνικού Γένους από τα  δεσμά της τουρκικής θηριωδίας18.

 Βεβαίως, και πέραν από τον Ύμνο εις την Ελευθερία, η εξύμνηση των 
διαχρονικών εννοιών της Ελλάδας και της Ελευθερίας της αποτελούν τον 
αντικειμενικό  στόχο του  Διονυσίου Σολωμού και στο «πένταθλο» της ζωής 
του, στους «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΣΜΕΝΟΥΣ».

Τώρα πια ο Σολωμός δεν έχει ανάγκη «να συλλάβει ο νους το θέμα και 
να θερμάνει την καρδιά του». Είναι ολόκληρος, και νους και καρδιά και ψυχή 
μια πυρφόρα  ποιητική λαμπάδα στο επιτακτικό χρέος να υμνήσει τον Αγώνα 
Εκείνων, οι οποίοι με την προσήλωσή τους στο «ΧΡΕΟΣ» της Πατρίδας και 
της Ελευθερίας  αναδείχτηκαν στη συνείδηση του Ποιητή μας οι «ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΙΣΜΕΝΟΙ»19.

 Ο ίδιος θέλει να μας προσφέρει ένα τέλειο ποίημα, που να’ ναι αντάξιο 
των θυσιών Εκείνων!  Θέλει να μας παρουσιάσει την  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ για την οποίαν αγωνίζονταν οι Έλληνες, ως τις υπέρτατες 
διαχρονικές και καθοδηγητικές αξίες στην ιστορική πορεία του Ελληνισμού. 
Γι’ αυτό, προετοιμαζόμενος γράφει: 

«Εις το ποίημα του «ΧΡΕΟΥΣ» (έτσι τιτλοφόρησε στην αρχή το ποίημά 
του) μακρινή πρέπει να είναι η φρικτή αγωνία μέσα εις τη δυστυχία και εις 
τους πόνους, όπως εκείθεν φανερωθή απείραχτη και αγία η διανοητική και 
ηθική παράδεισος. Πραγματοποίησε τούτη την Ιδέα: Όλοι οι ανθρώπινοι δε-

17 ΛΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: Ο ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ: ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ 1957, ΣΕΛ. 5.
18 ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ. ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΣΕΛ. 13.
19 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡ. ΓΙΑΓΚΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, Ο ΑΟΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ Ο 
ΛΥΡΑΡΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ ΣΕΛ. 45.
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σμοί - πατρός, αδελφού, γυναικός – ριζωμένοι εις τη γη, και με αυτούς ο εν-
θουσιασμός της δόξας· τους αρπάζεται η γη, και τοιουτοτρόπως αναγκάζονται 
να ξεσκεπάσουν ως τα βάθη της   την αγιοσύνη της ψυχής τους».

Και παρακάτω. «Κύτταξε να σχηματίσης βαθμηδόν ωσάν μια αναβάθρα 
από δυσκολίαις, τις οποίες θα υπερβούν εκείνοι οι Μεγάλοι… Όλα αυτά ακό-
μα μεγαλύτερα είναι και πλέον διάφορα, εις τόσο υψηλότερο στυλοπόδι σταί-
νουν την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, μεστήν από Χρέος, δηλαδή απ’ όσα περιέχει H ΗΘΙ-
ΚΗ, H ΘΡΗΣΚΕΙΑ, Η ΠΑΤΡΙΔΑ, Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ και άλλα».

Γράφει ακόμη: «Σκέψου βαθιά και σταθερά (μια φορά για πάντα) τη φύση 
της Ιδέας, πριν πραγματοποιήσης το ποίημα. Ας εργάζεται (το ποίημα) αδιά-
κοπα για την αληθινή ουσία, αλλά εις τρόπον, ώστε να μη το καταλαβαίνουν 
ει μή οι νόες οι γυμνασμένοι και βαθείς»… «Το ποίημα ας έχη ασώματη ψυχή, 
η οποία απορρέει από τον Θεό,… τέλος επιστρέφει εις τον Θεό…»20.

Μια ματιά στους Στοχασμούς του – γράφει ο Ευάγγελος Παπανούτσος 
– που συνοδεύουν τα αποσπάσματα των «ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕ-
ΝΩΝ» είναι ικανή να πείσει τον καθένα ότι εδώ μιλεί ένας πολύ πάνω από τα 
κοινά μέτρα στοχαστικός άνθρωπος, με συνείδηση καλλιτεχνική, με άγρυπνο 
το αίσθημα της ευθύνης. 

Και συνεχίζει ο αείμνηστος Παπανούτσος. «Αυτός ακριβώς είναι ο βαθύς 
ιδεαλισμός του Σολωμού. Πάνω απ’ όλα μπαίνει η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, μεστή από το 
χρέος και ύστερα έρχονται όλα τα άλλα. Ακόμη και η Ελλάδα…»21.

 Στο έργο αυτό φαίνεται ολοκάθαρα ότι η κατάκτηση της   Ελευθερίας εί-
ναι ο καρπός όχι μόνο της εσωτερικής ελευθερίας των Πολιορκισμένων αλλά 
και της αποφασιστικότητας τους για κάθε θυσία! Η πορεία αυτή βέβαια δεν 
είναι εύκολο άθλημα. Γιατί έξω από το «αλωνάκι» καραδοκούν με λύσσα

«Αραπιάς άτι, Γάλλου νους, σπαθί Τουρκιάς μολύβι
Πέλαγο μέγα βράζ’ ο εχθρός προς το φτωχό καλύβι»

                                                                                                         Σχεδ. Β΄ 5.

 Οι Μεσολογγίτες και οι Σουλιώτες δεν ήταν απλώς περικυκλωμένοι πα-
νταχόθεν από μύριους πάνοπλους εχθρούς. Ήταν και οι μεγάλοι εσωτερικοί 

20 Ε.Π. Παπανούτσος: Ο Σολωμικός ιδεαλισμός του χρέους, ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, Χριστούγεννα του 
1957, σελ. 53.
21 Όπ. π. σελ. 55.
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πειρασμοί της έμφυτης αγάπης προς τη ζωή, «…τρέμει η ψυχή και ξαστοχά 
γλυκά τον εαυτό της». Επίσης είναι και «η ζωή που ανασταίνεται με όλες της 
τες χαρές, αναβρύζοντας ολούθε, νέα, λαχταριστή… που θέλει να καταβά-
λει την ανθρώπινη ψυχή…» και που κάνει τους αγωνιστές να νιώθουν πως 
«όποιος πεθαίνει σήμερα, χίλιες φορές πεθαίνει». Σχεδ. Β, 2.

Είναι ακόμα και  ο ακατανίκητος πειρασμός της  ΠΕΙΝΑΣ! 

Όμως, σ’ αυτό το «ΑΛΩΝΑΚΙ» θα γραφτεί η μεγαλύτερη εποποιία της 
Εθνεγερσίας. Θα την γράψουν ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΙΣΜΕΝΟΙ, ως  
ΧΡΕΟΣ προς την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, όσες και οι είναι οι πολεμικές αντιξοότητες 
και οι καταιγίδες που αντιμετωπίζουν, όσοι κι αν είναι οι Πειρασμοί της Ζωής, 
της Φύσης και της Πείνας. Οι ηρωισμοί τους οποίους επέδειξαν είναι τόσο με-
γαλειώδεις ώστε να παρωθήσουν τον Ποιητή μας να γράψει την ιστορική και 
υπέροχη εκείνη έκφραση του θαυμασμού της ψυχής του: 

«τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι» (Σχεδ. Α΄ 1).

Και όντως, σ’ αυτό το «αλωνάκι» γράφτηκαν οι κορυφαίοι ηρωισμοί των 
Ελλήνων για την ηδυπόθητη Ελευθερία.

«… Και έτσι την τραγούδησε ο Σολωμός στους Ελεύθερους Πολιορκημέ-
νους. Όταν η πολιορκία ολοένα και περισσότερο σφίγγει τους πολεμάρχους 
και ο Τούρκος κάνει πρόταση να παραδοθούν, οι Μεσολογγίτες απαντούν ότι 
«τα κλειδιά είναι κρεμασμένα στις μπούκες των κανονιών». Κι ακόμα υπο-
γραμμίζουν τούτα τα υπέροχα λόγια: «Ἐμεῖς ὑπογράψαμε ἰδιοχείρως τὸν θά-
νατόν μας καὶ τοῦτο πάντοτε πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχοντες, πᾶσα ἄλλη διαπραγμά-
τευσις εἶναι μηδὲν δι’ ἡμᾶς»22.  

  Η λαϊκή μούσα θα απαθανατίσει  με τον ίδιο συγκινητικό τρόπο την άρ-
νηση του Μεσολογγίου να παραδοθεί: 

«Κάστρα πολλά προσκύνησαν και δώσαν τα κλειδιά τους
το Μεσολόγγι το κακό, το Μεσολόγγι τ’ άξιο 

δεν παραδίδει τα κλειδιά, πασά δεν προσκυνάει
κι ας λιγοστεύει το ψωμί και ας σώνεται τ’ αλεύρι».

 

22 ΣΠΥΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ (ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ-
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ), ΊΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΚΑΛΒΟΣ», ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1998, Σ. 100.
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Και ο αοιδός της Ελευθερίας αφήνει να ξεχειλίσουν από τα έγκατα της 
ποιητικής του ψυχής οι γλυκόλαλες μολπές της λύρας του, για να υμνήσει το 
ηθικό και πατριδολατρικό μεγαλείο των Πολιορκισμένων, οι οποίοι μετά από 
ενδοσκόπηση στο «Άγιο βήμα της ψυχής τους»  αισθάνονται ότι:

«Δεν τους βαραίν’ ο πόλεμος, αλλ’ έγινε πνοή τους». Σχεδ/μα  Γ΄3.

και θα μας διερμηνεύσει σε τρεις μονάχα στίχους τα υπερούσια αυτοθυσιαστι-
κά  τους βιώματα:

«Είν’ έτοιμα στην άσπονδη πλημμύρα των αρμάτων,
Δρόμο να σχίσουν τα σπαθιά, κι’ ελεύθεροι να μείνουν,

Εκείθεν με τους αδελφούς, εδώθε με το Χάρο».  Σχεδίασμα   Γ΄13.

Και σχολιάζει ευστοχότατα ο Μπάμπης Κλάρας. «Ο τελευταίος στίχος 
αποκαλύπτει τον συσχετισμό της Ελευθερίας και του Θανάτου, με νικητή, όχι 
αυτόν αλλά ΕΚΕΙΝΗΝ: Και με τον Χάρο, ακόμα, ο ελεύθερος, ελεύθερος θα 
μένει. Αυτή  είναι η βαθύτερη έννοια της Ηθικής Ελευθερίας, όπως διατυπώ-
νεται από τον Σολωμό»23.

Η επιτέλεση του Χρέους προς την Ελευθερία από τους Ελεύθερους Πο-
λιορκισμένους υπήρξε το απάνθισμα της διαμορφωθείσας ελεύθερης ψυχής 
τους. Έτσι

«Τὸ Ἁλωνάκι, τὸ Μεσολόγγι γίνεται τὸ σύμβολο τοῦ χώρου τῆς ἀσκή-
σεως τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, τόπος ὑπερεθνικός, καθὼς καὶ οἱ ἀγωνισταὶ οἱ 
ἔχοντες ἔντονο ἐθνικὸν χαρακτῆρα, ὑψοῦνται εἰς τὴν σφαῖρα τοῦ παναν-
θρωπίνου. Οἱ Μεσολογγῖται – Σουλιῶται γίνονται σύμβολα αἰωνίου ψυχι-
κοῦ κραδασμού… Ἡ νίκη των εἶναι ὑπὲρ πᾶν ἄλλο νίκη τοῦ Ἀνθρώπου, ὡς 
τὸν ἐδημιούργησε ὁ πολιτισμός»24.

Το γεγονός ότι, όντως, οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι έγιναν σύμβολα του 
αιωνίου ψυχικού κραδασμού αποδεικνύεται και από τα σχόλια του γνωστού 
Γερμανού μισέλληνα Γκέντζ: « Όποια γνώμη κι αν έχει κανείς για τους Έλλη-
νες, κανείς δεν μπορεί να διαβάσει χωρίς ενδιαφέρον, προπάντων χωρίς συ-
μπάθεια, τα αποτελέσματα του ημερολογίου της πολιορκίας, γιατί ούτε φίλοι 
ούτε εχθροί μπορούν να αρνηθούν ότι η υπεράσπιση του Μεσολογγίου, οποιο-

23 ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΛΑΡΑΣ: Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΝΕΑ 
ΕΣΤΙΑ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1957, ΣΕΛ. 93.
24 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΑΡ. 15, ΣΕΛ. ΡΚΓ.
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δήποτε και αν είναι το αποτέλεσμά της, είναι αληθινό έργο ΗΡΩΩΝ»25.  

Όταν ξέσπασε η Ελληνική επανάσταση, στην Ευρώπη δέσποζε η Ιερά 
Συμμαχία, η οποία με κάθε τρόπο προσπαθούσε να καταπνίξει  τις αρχές της 
Γαλλικής Επανάστασης, όπως και κάθε φιλελεύθερο κίνημα. Ο αρχηγός αυ-
τής, περιβόητος Μέττερνιχ, ο ηγέτης με τη «σιδηρά πυγμή» όπως αποκαλείτο 
διακήρυττε με την «ἐπηρμένην ὀφρῦν του». « Fuerant Graeci, non sunt Crae-
ci».  (Υπήρχαν Έλληνες, δεν υπάρχουν Έλληνες).   

Όμως, πολύ εύστοχα, ακόμα και χθες, 25 Μαρτίου 2021, στους εορτασμούς 
των 200 ετών από την  Εθνεγερσία, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας 
Μακρόν τόνισε ότι πριν από 200 χρόνια η Ελλάδα ενέπνευσε την Ευρώπη 
και ειδικά τη Γαλλία. Και υπογράμμισε ότι «υπάρχει ένας αναπόσπαστος δε-
σμός μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης, που μας κάνει να αισθανόμαστε ως ένας 
πολιτισμός και αυτός είναι η επιρροή της Αρχαίας Ελλάδας. Αλλά υπάρχει 
ένας ακόμη ισχυρότερος, εκείνος της προσήλωσης μας στην Ελευθερία». 

Συνεπώς, η Εθνεγερσία του 21 απέδειξε ότι και η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ ΤΗΣ, παραμένουν εσαεί στη συνείδηση τόσο των Ελλήνων όσο και 
όλων των λαών του κόσμου που αγωνίζονται γι’ αυτές, ως διαχρονικές, χρεω-
στικές και καθοδηγητικές αξίες. 

Αυτές τις ζωογόνες και ψυχοτρόφες έννοιες εξύμνησε η ποιητική μεγαλο-
φυΐα του εθνικού μας Ποιητή, με τρόπο γλαφυρό, παραστατικό και ενδιάθετο 
δια μέσου της ποίησής του και μας τις παρουσίασε, όντως, ως  αξίες διαχρονι-
κές και καθοδηγητικές στην ιστορική πορεία του Ελληνισμού.

Σε μας εναπόκειται να τις μετουσιώσουμε από διαχρονικές και καθοδη-
γητικές σε βιωματικές και να αγωνιζόμαστε γι’ αυτές διηνεκώς.  Συνιστά το 
μέγιστο ιστορικό μας Χρέος. 

25 Χ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ- Α. ΛΑΖΑΡΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΡΟ-
ΝΩΝ. Σελ. 252.
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a
KΩΣΤΗ  KΟΚΚΙΝΟΦΤΑ,

ΙΣΤΟΡΙΟΔΙΦΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ MΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ  IΕΡΑΣ MΟΝΗΣ KΥΚΚΟΥ

Σύμφωνα με τον πρωτοπόρο ιστορικό για τα γεγονότα του 1821 στην Κύπρο 
Γεώργιο Κηπιάδη στο βιβλίο του «AΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ 

ΤΟ 1821 ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩι KΥΠΡΩι ΤΡΑΓΙΚΩΝ ΣΚΗΝΩΝ», (AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
1888), ο Εθνομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός (1810-1821) φιλοξένησε 
τους απεσταλμένους της Φιλικής Εταιρείας στο νησί σε χώρο, που βρισκόταν 
στο κτήριο της παρακείμενης στο αρχιεπισκοπικό μέγαρο Eλληνικής Σχολής1, 
όπου από το 1893 στεγάζεται το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Για τον λόγο αυτό, στις 
9 Ιουλίου 1954, επέτειο του απαγχονισμού του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 

1 Γεώργιου Kηπιάδη, Aπομνημονεύματα των κατά το 1821 εν τη νήσω Kύπρω τραγικών σκηνών, 
Aλεξάνδρεια 1888, σ. 12.
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και της σφαγής των υψηλόβαθμων κληρικών και των προεστών του τόπου, 
εντοιχίστηκε στην «Κρύπτη των Φιλικών», όπως αποκαλείται ο υπόγειος 
αυτός χώρος, από τον «EΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ KΥΠΡΟΥ» 
αναμνηστική πλάκα με την επιγραφή: 

Τα αποκαλυπτήρια της πλάκας έγιναν από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ´, 
στην παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Κύπρο Ανδρέα Παππά 
και πλήθους κόσμου2, αμέσως μετά  την ομιλία του Προέδρου του Ομίλου 
Κωνσταντίνου Σπυριδάκι,  η οποία επικεντρώθηκε στην προσωπικότητα και 
τη θυσία του Αρχιεπισκόπου Κυπριανο3.

Επίσης, στις 10 Δεκεμβρίου 1992, εντοιχίστηκε και μία δεύτερη ανα-
μνηστική πλάκα με την ευκαιρία της ανακαίνισης της «ΚΡΥΠΤΗΣ ΤΩΝ 

2 «Συγκέντρωσις ἐπὶ τῇ Ἐπετείῳ τῆς 9ης Ἰουλίου 1821», Δελτίον Ἑλληνικοῦ Πνευματικοῦ 
Ὁμίλου Kύπρου (1953-1954), σ. ΧΙΙΙ.
3 Κωνσταντίνου Σπυριδάκι, «Ὁ Ἐθνομάρτυς Ἀρχιεπίσκοπος Kύπρου Kυπριανός. ( Ἡ προσω-
πικότης καὶ ἡ θυσία του). Λόγος ἐπί τῇ ἐπετείω τῆς 9ης Ἰουλίου 1821, λεχθείς ἐν τῇ μεγάλῃ 
αἰθούσῃ τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου τὴν 9ην Ἰουλίου 1954», Δελτίον Ἑλληνικοῦ Πνευματικοῦ  
Ὁμίλου Kύπρου (1953-1954), σ. 17-36 [= Μελέται, Διαλέξεις, Λόγοι, Άρθρα, τ. Α-1΄,  Ἱστορικο-
φιλολογικαί Μελέται καὶ Διαλέξεις, Λευκωσία 1972, σ. 297-317].
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ΦΙΛΙΚΩΝ», στα πλαίσια των εορτασμών των εκατοντάχρονων του Παγκυ-
πρίου Γυμνασίου, που φέρει την επιγραφή: «ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΡΥΠΤΗΣ ΟΠΟΥ 
/ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ / ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ / 
ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ / ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»4. Κατά 
την τελετή αποκάλυψης της πλάκας ο διευθυντής του Σχολείου, Γεώργιος 
Χατζηκωστής, εκφώνησε σχετική ομιλία, υπογραμμίζοντας την ιστορικότητα 
του χώρου και της συσχέτισής του με τους Αγώνες των Ελλήνων για ελευθερία. 
Αναφέρθηκε ακόμη στη χρονολόγησή του από τους μεσαιωνολόγους στον 
14ο αιώνα, σύμφωνα με τους οποίους αποτελούσε οιναποθήκη ή στέρνα 
παρακείμενης Μονής, από την οποία σώζεται μέχρι τις μέρες μας ο ναός του 
Αγίου Ιωάννη5.

Άμεσα συνδεδεμένες με την «Κρύπτη των Φιλικών» είναι και οι σή- 
ραγγες, οι οποίες, όπως υποστηρίζεται από τους θρύλους και τις παρα-
δόσεις των παλαιότερων κατοίκων της Λευκωσίας, τη συνέδεαν με τα υπό- 
γεια της Αρχιεπισκοπής, δηλαδή του παλαιού της κτηρίου, όπου σήμερα 
στεγάζεται το «Εθνογραφικό Μουσείο Κύπρου», και δημιουργούσαν ένα 
σύμπλεγμα υπόγειων δρόμων και καταφυγίων κάτω από την πόλη.Σύμφωνα 
με τις τοπικές παραδόσεις, τις οποίες ο Κύπριος δημοσιογράφος Θεοχάρης 
Θεοχαρίδης ενσωμάτωσε στο έργο του «Δύο σκηναί της κυπριακής ιστορίας» 
(Λάρνακα 1884), ο Κύπριος αγωνιστής Α. (= Απόστολος, το πραγματικό 
του όνομα είναι Χαράλαμπος) Μάλης βρέθηκε στο νησί τις παραμονές της 
Επανάστασης του 1821, όπου, ύστερα από πολλές περιπέτειες και περι-
πλανήσεις στις δαιδαλώδεις αυτές σήραγγες, εντόπισε σε υπόγειο χώρο 
κάτω από το τζαμί του Μισερίκου θησαυρό, τον οποίο πήρε μαζί του για 
να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των Ελλήνων αγωνιστών σε όπλα και 
πολεμοφόδια6.

Σύμφωνα με άλλες παρόμοιες παραδόσεις, η «Κρύπτη των Φιλικών» 
χρησιμοποιήθηκε ως κρυψώνας του Κωνσταντίνου Κανάρη, όταν αφίχθη στο 

4 Βλ. Γεώργιου Xατζηκωστή (επιμ.), Eπιγραφές και επιγράμματα στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, 
Λευκωσία 1992, σ. 68-70· Iεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Mονής Mαχαιρά (έκδ.), 
Aρχιεπίσκοπος Kύπρου Kυπριανός. O Mάρτυρας της πίστεως και της πατρίδος (Φωτογραφικόν 
Λεύκωμα), Κύπρος 2008, σ. 70-73, όπου σε αμφότερα τα ανωτέρω έργα παρατίθενται 
φωτογραφίες της κρύπτης και των σχετικών επιγραφών.
5 Γεώργιου Xατζηκωστή, «Oμιλία κατά την αποκάλυψη αναμνηστικής πλάκας στην "Kρύπτη 
των Φιλικών", 10 Δεκεμβρίου 1992», Πνευματική Kύπρος 370 (1993), σ. 81-83.
6 Βλ. Θεμιστοκλή Θεοχαρίδη, Δύο σκηναί της κυπριακής ιστορίας, Λάρνακα 1884, ιδίως στις 
σελ. 94-113.
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νησί, τον Ιούνιο του 1821. Ο Έλληνας πυρπολητής συναντήθηκε τότε στο 
αρχιεπισκοπικό μέγαρο με τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, ο οποίος τον οδήγησε, 
μαζί με τους συντρόφους του, μέσω υπόγειων στοών, στην Κρύπτη αυτή. 
Την επομένη ο Αρχιμανδρίτης της Αρχιεπισκοπής Μελέτιος, κατ᾽ εντολήν 
του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, μαζί με τον Κύπριο αγωνιστή Απόστολο (= 
Χαράλαμπο) Μάλη και δύο Σπετσιώτες ναυτικούς, οι οποίοι συνόδευαν τον 
Κανάρη, κατήλθαν στις μυστικές υπόγειες στοές της Λευκωσίας και εντόπισαν 
κρυμμένο βενετσιάνικο θησαυρό κάτω από το τζαμί του Μισερίκου, το οποίο 
παλαιότερα ήταν χριστιανικός ναός. Ακολούθως, μετέφεραν τον θησαυρό 
στη Μονή της Αχειροποιήτου και από εκεί στο λιμανάκι της Λαπήθου 
«Ασπρόβρυση», από όπου τον φόρτωσαν στα ελληνικά καράβια για τις 
ανάγκες του Αγώνα7.

Οι ανωτέρω παραδόσεις και τα όσα καταγράφηκαν εκ στόματος γερόντων 
για τη σύνδεση της «Κρύπτης των Φιλικών» και των υπόγειων στοών της 
Λευκωσίας με την ιστορία της πόλης, και ειδικότερα της συμβολής της Κύπρου 
στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης από 
διάφορους συγγραφείς, αφού πρόκειται για ένα ζήτημα με μεγάλη ιστορική 
σημασία8. Κατεδείχθη δε ότι η Κρύπτη και οι διάφορες άλλες παρακείμενες 
υπόγειες στοές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ιστορίας και της παράδοσης 
του τόπου. Κατά συνέπεια, η συντήρηση και ανάδειξή τους αποτελεί επιτακτική 
υποχρέωση των νεοτέρων και συμβάλλει στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης 
των Ελλήνων της Κύπρου και των άρρηκτων δεσμών του νησιού με την Ελλάδα.

7 Κώστα Σιακαλλή, «Άγνωστες σελίδες της Κυπριακής Ιστορίας. Ο Κανάρης στην Κύπρο. 
Η στάση του Θεόφιλου Θησέα εις την Λάρνακα», εφημ. Κύπρος, 20.6.1966, 27.6.1966, 4.7.1966, 
11.7.1966 [= Κώστα Π. Κύρρη,  Χρονικά της Λαπήθου 1,ii (1971), σ. 170-188].
8 Ενδεικτικά βλ. Ιάκωβου Κυθρεώτη, «Οι κρύπτες-σήραγγες της Λευκωσίας και η χρήση τους 
το 1821», Φιλολογική Κύπρος (1987), σ. 187-191.



ΗΡΩΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 1821

a  
ΔΡΟΣ ΓΙΩΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ – ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ,

ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΔΟΣ

Είναι πολλαπλά μαρτυρημένος ο βαρύς φόρος αίματος κληρικών και λαϊ-
κών την περίοδο της Τουρκοκρατίας στην Κύπρο και ιδιαίτερα τον τραγι-

κό Ιούλιο του 1821, κατά τον οποίο διενεργήθηκαν μαζικές εκτελέσεις Αρχιε-
ρέων, κληρικών και προκρίτων από τον αιμοσταγή  μουχασίλη (διοικητή) του 
νησιού Κουτσούκ Μεχμέτ. 

Τις ημέρες εκείνες του τρόμου και της οδύνης, και οι γυναίκες πλήρω-
σαν βαρύ τίμημα. Πέρα από τον αβάστακτο πόνο, τα δάκρυα και τη σιωπηλή 
εγκαρτέρηση, ιδιαίτερα επαχθής ήταν ο φόρος αίματος και τιμής που αναγκά-
στηκαν να καταβάλουν νεαρές Ελληνίδες. Ωστόσο, ανάμεσά τους, αναφάνη-
καν και ηρωικές μορφές, που ύψωσαν το ανάστημά τους και αντιστάθηκαν με 
σθένος στη βία του Οθωμανού κατακτητή, όπως καταδεικνύεται από πολυά-
ριθμα τεκμήρια. Επιχειρούμε εδώ μια ενδεικτική παρουσίαση των τεκμηρίων 
αυτών, που αφορούν ιστορικές πηγές, προφορικές μαρτυρίες αλλά και τη λο-
γοτεχνία, η οποία, έχοντας μια αμφίδρομη και συμπληρωματική σχέση με την 
Ιστορία, μπορεί να συνεισφέρει υπό προϋποθέσεις και ως ιστορική πηγή.

Ο Γεώργιος Κηπιάδης στο βιβλίο του Ἀπομνημονεύματα τῶν κατὰ τὸ 1821 
ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ τραγικῶν σκηνῶν, το οποίο αποτελεί μια σημαντική  πηγή 
για τα γεγονότα του 1821 στην Κύπρο, αναφέρει ότι: «Αἱ σύζυγοι καὶ τὰ τέκνα 
τῶν φονευθέντων ἢ διαφυγόντων τὴν μάχαιραν καὶ τὴν ἀγχόνην ἐρρίφθησαν 
ἔξω τῶν οἰκιῶν καὶ διετέλεσαν ἄστεγα καὶ ἐστερημένα καὶ αὐτῶν τῶν ἀπολύτως 
ἀναγκαίων». Ο ίδιος σημειώνει ακόμη ότι: «[…] ὁ κάλαμος ἀδυνατεῖ τῷ ὄντι 
νὰ περιγράψῃ τὴν ἔμπλεων φρίκης ἐκείνην κατάστασιν, ἥτις ἐπὶ μῆνα ὅλον διήρ-
κεσε […] οἱ Ναοὶ τοῦ Ὑψίστου κατεπατήθησαν, ἐσυλήθησαν, ἐδημεύθησαν […], 
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παρθένοι διεκορεύθησαν, γυναῖκες ἠτιμάσθησαν, καὶ πᾶσα αἰδὼς ἐν ἑνὶ λόγῳ 
ἐξέλειψε, καὶ πᾶς σπινθὴρ ἐλέους ἐσβέσθη […]».1  

Οι θυγατέρες, λοιπόν, κάποιων από τους φονευθέντες προκρίτους, εκτός 
από τον βίαιο απορφανισμό και τη δήμευση της περιουσίας τους, απήχθησαν, 
για να μεταφερθούν στο χαρέμι του Κουτσούκ ή σε άλλους αξιοθρήνητους 
γυναικώνες των κατακτητών. Παρατηρήθηκαν και απόπειρες απαγωγής ή 
απαγωγές θυγατέρων ιερέων σε διάφορα μέρη, καθώς φαίνεται ότι οι διώξεις, 
το κλίμα φόβου και οι εκτελέσεις επεκτάθηκαν και πέρα από τη Λευκωσία. 
Οι κοπέλες αυτές, εκτός από τον κίνδυνο της ατίμωσης, είχαν παράλληλα να 
αντιμετωπίσουν και τον κίνδυνο του εξισλαμισμού, αφού πιέζονταν, κάποτε 
ακόμα και με μαρτύρια, να εξωμόσουν.2

Κατ’ αρχήν θα αναφερθούμε στις τρεις κόρες του καρατομηθέντος την 
10η Ιουλίου 1821 Γιαννάκη Αντωνόπουλου, ενός από τους «δημογέροντας του 
Σεραγίου», οι οποίες συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν, υφιστάμενες «πᾶσαν 
δοκιμασίαν», για να αλλαξοπιστήσουν, σύμφωνα με τον Κηπιάδη: «Τοῦ τελευ-
ταίου τούτου [Γιαννάκη Ἀντωνοπούλου] συνέλαβον καὶ τὰς τρεῖς θυγατέρας 
Παγώναν, Πεζούναν καὶ Ἀγγελέτταν, ἅς τινας ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας πεφυλακι-
σμένας ἐτήρουν ἑκάστην αὐτῶν ἐν ἰδιαιτέρῳ δωματίῳ πειρώμενοι ὁτὲ μὲν δι’ 
ὑποσχέσεων, ὁτὲ δὲ δι’ ἀπειλῶν νὰ τὰς πείσωσι νὰ ἐξωμόσωσιν, ἀλλ’ αὗται καρ-
τερικῶς ὑπέστησαν πᾶσαν δοκιμασίαν κραταιούμεναι ἐν τῇ πίστει τῶν πατέρων 
των καὶ διὰ τῶν ἀγαθῶν συμβουλῶν τοῦ εὐνοουμένου χρυσοχόου τοῦ Ἡγεμό-
νος Εὐαγγέλη Γρηγορίου […], ὅστις διὰ τῶν ἰσχυρῶν αὐτοῦ μέσων κατώρθωνε 
νὰ ἐπισκέπτηται αὐτάς, μέχρις οὗ ἐπετεύχθη ἡ ἀπελευθέρωσίς των, διὰ πολλῶν 
ἰσχυρῶν μέσων».3

1 Βλ. Ἀπομνημονεύματα τῶν κατὰ τὸ 1821 ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ τραγικῶν σκηνῶν, ὑπό Γεωρ-
γίου Ἰ. Κηπιάδου, ἔκδοσις δευτέρα ἐπαυξημένη, ἐκ τῆς Τυπογραφίας Ἡ Ὁμόνοια, Βιτάλη & 
Μανουσάκη, Ἀλεξάνδρεια 1888 [=Η εκατόμβη της 9ης Ιουλίου. Ιστοριογραφική-Ποιητική-Εκ-
κλησιαστική τεκμηρίωσις, εκδιδομένη υπό Θεοδώρου Παπαδοπούλλου, Λευκωσία 2013, 
σ. 51 και 43, αντίστοιχα].
2 Βλ. Εφημερίδα της Ρώμης, αρ. φύλλου 43 (25 Οκτωβρίου 1821), σ. 2-3 [=Η εκατόμβη…, 
ό.π., σ. 8]: «[…] Τὴν ἴδια τύχη [διὰ τῆς βίας νὰ γίνουν Τοῦρκοι] ὑποχρεώθηκαν νὰ ἀκολου-
θήσουν καὶ τὰ παιδιὰ τῶν σφαγιασθέντων προκρίτων καὶ πολλοὶ ἄλλοι». Είναι γνωστό ότι 
είχε ασκηθεί πίεση και στους συλληφθέντες ιερωμένους και προκρίτους να εξωμόσουν, αλλά 
αυτοί αρνήθηκαν, εκτός από έναν μικρό αριθμό που «δι’ ἀδυναμίαν χαρακτῆρος» προσχώ-
ρησαν στον Ισλαμισμό, για να σώσουν τη ζωή τους. Βλ., ενδεικτικά, Κηπιάδου, Ἀπομνημο-
νεύματα…ό.π. [=Η εκατόμβη…, ό.π., σ. 54-56] και  Κωστής Κοκκινόφτας, Κύπρος και 1821, 
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία 2021, σ. 90-91.
3 Βλ. Κηπιάδη, Ἀπομνημονεύματα…ό.π. [= Η εκατόμβη…, ό.π.,  σ. 46-47].
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Ο νομικός και πολιτευτής Γεώργιος Σ. Φραγκούδης επιβεβαιώνει τις πιο 
πάνω πληροφορίες του Κηπιάδη, κάτι που πιθανόν να γνώριζε και από οικο-
γενειακή παράδοση, αφού η σύζυγος τού Γιαννάκη Αντωνόπουλου, Τσικκινού, 
προερχόταν από τη Λεμεσιανή οικογένεια Φραγκούδη. Ο ίδιος αναφέρει ότι 
ο Αντωνόπουλος είχε δύο γιους, εκ των οποίων ο ένας πέθανε «ἐκ φόβου καὶ 
θλίψεως διὰ τὸν θάνατον τοῦ πατρός του» και «τρεῖς θυγατέρας, τὴν Παγώναν, 
Πεζούναν καὶ Ἀγγελέτταν (Ἀγγελικήν), αἵτινες ὡς ἐκτάκτου καλλονῆς ἐσύρ-
θησαν εἰς τὸ χαρέμι, ἀλλ’ ἀντέστησαν ὅπως καὶ ὁ πατήρ των, προτιμήσας τὸν 
θάνατον τοῦ ἐξισλαμισμοῦ. Φαίνεται ὅμως, ὅτι διὰ μέσου τῶν ἐν Λάρνακι προ-
ξένων κατώρθωσαν νὰ σώσουν τὴν τιμὴν καὶ τὴν ζωήν των».4 

Τόσο ο Κηπιάδης όσο και ο Φραγκούδης περιγράφουν, λοιπόν, την απαγω-
γή και τη βίαιη προσπάθεια εξισλαμισμού των κοριτσιών, αφού οι οθωμανικές 
αρχές του νησιού τις φυλάκισαν σε ξεχωριστά δωμάτια, ώστε να μην ενισχύει 
η μία την άλλη, και προσπαθούσαν για μέρες με υποσχέσεις και απειλές να τις 
οδηγήσουν στην εξωμοσία. Και οι δύο συγγραφείς υπογραμμίζουν το γεγονός 
ότι οι νεαρές αυτές Κυπριοπούλες «αντέστησαν», υπομένοντας με καρτερία 
«πᾶσαν δοκιμασίαν», ίσως και βασανιστήρια, προτιμώντας «τὸν θάνατον τοῦ 
ἐξισλαμισμοῦ». Πρόκειται, ασφαλώς, για θαρραλέα ομολογία πίστεως που δι-
ενεργήθηκε μέσα σε απεχθέστατες και ιδιαίτερα επικίνδυνες για τη ζωή τους 
συνθήκες, έστω κι αν στο τέλος υπήρξε αίσια λύση στο ηρωικό δράμα τους. 
Η φράση «κραταιούμεναι ἐν τῇ πίστει τῶν πατέρων των» υποδηλώνει την 
πηγή της δύναμής τους, που ήταν το ελληνορθόδοξο ήθος τους, ένα ήθος που 
παγιώθηκε στη συνείδηση και στην πρακτική των Ελλήνων της Κύπρου μέσα 
από αμέτρητες κακουχίες και ιστορικές περιπέτειες στο πέρασμα των αιώνων. 

Η Πολυξένη Λοϊζιάς (1855;-1942), εθνική παιδαγωγός της Λεμεσού και 
αξιόλογη λογοτέχνις, η πρώτη λαογράφος της Κύπρου και πρωτοπόρος της 
γυναικείας χειραφέτησης στον τόπο μας, αποτελεί, επίσης, πηγή άγνωστων 
πληροφοριών για την Τουρκοκρατία και ιδίως για τα τραγικά γεγονότα του 
1821 και τα μετέπειτα δύσκολα χρόνια. Ανάμεσα σε άλλα, παρέχει πληροφο-
ρίες για άγνωστες ηρωικές μορφές γυναικών της Κύπρου της εποχής εκείνης, 
θεωρώντας ότι έτσι απονέμει «τὸν στέφανον τῆς δικαιοσύνης πρὸς τὰς ἡρω-
ίδας ταύτας, περὶ ὧν ἐλάχιστα ἢ οὐδόλως ποιοῦσι μνείαν οἱ νεώτεροι ἱστορι-
κοί».5 Οι πληροφορίες της Λοϊζιάδος αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η 

4 Βλ. Ἱστορία και γενεαλογία τῆς μεγάλης κυπριακῆς οἰκογενείας Φραγκούδη και τῶν συγγενικῶν 
οἰκογενειῶν, ὑπό Γεωργίου Σ. Φραγκούδη, Τύποις Ν. Ἀπατσίδη, Ἀθῆναι 1939, σ. 66-67.
5 Βλ. Θεοδόσης Πυλαρινός-Γιώτα Παρασκευά-Χατζηκώστα, Πολυξένης Λοϊζιάδος, Τα έργα, Δη-
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ίδια από νεαρή ηλικία συγκέντρωνε και κατέγραφε με επιμέλεια σχετικές μαρ-
τυρίες από υπέργηρα άτομα, όπως «η μεγάλη προμήτωρ» της Μητροδώρα, 
που έζησαν τις σφαγές του 1821. Εμπνεόμενη, λοιπόν, από τις διηγήσεις αυτές, 
έγραψε μερικά πεζόμορφα και ποιητικά κείμενα, τα οποία, πέρα από την όποια 
λογοτεχνική τους αξία, διασώζουν πληροφορίες που φωτίζουν περισσότερο 
τον ηρωισμό και τη χριστιανική μαρτυρία Κυπρίων γυναικών.

 

Το ποίημά της «Ἡ τριάδα τοῦ Γιαννάκη»6 έχει ως θέμα την προαναφερ-
θείσα περιπέτεια των τριών κορών του προύχοντα Αντωνόπουλου. Σ’ αυτό 
το ποίημα, στο οποίο απηχούνται κυπριακά δημοτικά τραγούδια, ιδίως εκείνο 
«Της Αροδαφνούσας», και είναι εμφανής η χρήση λέξεων της κυπριακής δια-
λέκτου, η Λοϊζιάς επιχειρεί να μετουσιώσει τα ιστορικά γεγονότα σε στίχους. 
Περιγράφει ιδιαίτερα την προσπάθεια των Τούρκων να πείσουν τόσο τον 
πατέρα όσο και τις θυγατέρες να προδώσουν την πίστη στον Χριστό με την 

μοσιεύματα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, αρ. LII, Λευκωσία 2011, Εισαγωγή, σ. 42.
6 Το ποίημα αυτό δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο της Λοϊζιάδος Πατριδογραφία 
Κύπρου (1890) και έτυχε αναδημοσιεύσεων από την ίδια. Βλ. Πυλαρινός- Παρασκευά-
Χατζηκώστα, Πολυξένης Λοϊζιάδος, Τα έργα, ό.π., σ. 381-382. 

Νίκου Νικολαΐδη, του Κυπρίου, προσωπογραφία της Πολυξένης Λοϊζιάδος
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οποία «μας ἔθρεψεν ἡ μάνα ποὺ μας γέννα», αναδεικνύοντας την ακλόνητη 
και ανδρεία στάση τους στις πιέσεις που δέχθηκαν για εξισλαμισμό:

 «[…] —Τοῦρκος θὰ γίνεις· Τούρκισσες οἱ κόρες σου θὰ γίνουν,
εἰς τὸ Σεράγι αὔριον πολλοὶ τὸν ὅρκον δίνουν.
Ἔλα καὶ σύ, Γιαννάκη μου, μαζὶ μὲ τὰ καϊμάκια
καὶ μὴν ἀφήσεις νὰ σφαγοῦν τὰ λυγερὰ κορμάκια.
’Ποὺ μέσα ἀφουκράζετο ἡ πρώτη ἡ Παγώνη
κι ἐσείσθη κι ἐλυγίστηκε στὴν σιδηρά της ζώνη
«Ἅψε φωτιά, Τοῦρκε», φωνεῖ, κι ἀκόνισ’ τὰ σπαθιά σου,
νὰ δεῖς Ἑλληνοποῦλες μιὰ ποὺ καίουν τὴν καρδιά σου.
Νὰ δεῖς πῶς δὲν καίει γιὰ μᾶς σπαθί, μήτε καμίνι,
κάθε Κυπρία πῶς διὰ μιᾶς γιὰ τὸν Χριστό της σβήνει! […]». 

Ο Κηπιάδης αναφέρεται και στις δύο θυγατέρες του προγραφέντος πρού-
χοντα Λευκωσίας Χατζησυμεών Γλυκύ, που είχε κατορθώσει να μείνει κρυμ-
μένος για μερικές μέρες σε κρύπτη του σπιτιού του, αλλά τον ανακάλυψαν οι 
Τούρκοι την 14η Ιουλίου του 1821 και τον απαγχόνισαν. Οι όμορφες κόρες 
του, Αννέτα και Μαργαρόνα, τράβηξαν την προσοχή του Κουτσούκ, ο οποίος 
τις απήγαγε. 

 «Ὁ ἀπαγχονισθεὶς Χατζῆ Συμεὼν Γλυκὺς ἔσχε δύο θυγατέρας, τὴν μὲν κα-
λουμένην Ἀννέταν, τὴν δὲ Μαργαρόναν, αἵτινες εὐειδεῖς οὖσαι, ἐπέσυραν τὴν 
προσοχὴν τοῦ Κουτσοὺκ-Μεχεμέτη, καὶ τὴν μὲν πρώτην ἔλαβε δι’ ἑαυτόν, τὴν δὲ 
ἔδωκε τῷ Βεκκιληχάρτζῃ του. Καθ’ ὃν δὲ χρόνον κατελίμπανε τὴν Κύπρον, κλη-
θεὶς ὑπὸ τοῦ Σουλτάνου Μαχμούτη εἰς Κωνσταντινούπολιν, ἡ Ἀννέτα εὐτόλμως 
ἀπέρριψε τὰς προτροπὰς καὶ ὑποσχέσεις του, ὅπως τὸν ἀκολουθήσῃ. Οὗτος δέ, 
ἐμμανὴς γενόμενος ὑπ’ ὀργῆς, ἠπείλησε νὰ τὴν φονεύσῃ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπειλήν 
του ταύτην ἡρωϊκῶς περιεφρόνησεν, ὥστε, ἐν τῇ λύσσῃ τοῦ θυμοῦ του ὁ Κου-
τσοὺκ-Μεχεμέτης, τρὶς κατ’ αὐτῆς ἀνεπιτυχῶς ἐπυροβόλησε, καὶ οὕτω τῇ ἀπέ-
δωκε τὴν ἐλευθερίαν. Διέμεινε δὲ ἐν Κύπρῳ βιώσασα μέχρι τελευτῆς ἐναρέτως 
καὶ πιστῶς εἰς τὸ πάτριον θρήσκευμα».7

Αξίζει να προσεχθεί η ηρωική συμπεριφορά της Αννέτας, η οποία, όταν ο 
διαβόητος Κουτσούκ έφευγε από την Κύπρο, στα τέλη του 1822, αυτή προτί-
μησε να διακινδυνεύσει την ίδια τη ζωή της, αρνούμενη να τον ακολουθήσει 
στην Κωνσταντινούπολη, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι, αν εγκατέλειπε το νησί, 

7 Βλ. Κηπιάδης, Ἀπομνημονεύματα…, ό.π. [=Η εκατόμβη…», ό.π., σ. 56].
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θα έχανε κάθε ελπίδα διαφυγής από τα χέρια του. Εκείνος, μανιασμένος από 
θυμό, απείλησε να την σκοτώσει, αλλά η Αννέτα με γενναιότητα περιφρόνησε 
τις απειλές του. Η στάση της νεαρής αυτής Κυπρίας συνιστούσε έμπρακτη και 
κραυγαλέα απόρριψη του κυρίαρχου δυνάστη, τον οποίο δεν φοβόταν, αλλά 
αποδείκνυε και την ετοιμότητά της για θάνατο. Τρεις φορές την πυροβόλησε 
και δεν την πέτυχε και έτσι στο τέλος τής έδωσε την ελευθερία. Σημειώνεται 
ότι η κόρη έζησε έκτοτε «ἐναρέτως καὶ πιστῶς εἰς τὸ πάτριον θρήσκευμα». 

Η Λοϊζιάς έγραψε και το ποίημα «Ἐκτουρκισμοῦ μάταιαι ἀπόπειραι»,8  
που φαίνεται ότι και αυτό έχει ως βάση έμπνευσης ιστορική παράδοση για 
τη Δέσπω, ηρωίδα και ομολογήτρια της χριστιανικής πίστεως κατά το 1821. 
Η κόρη αυτή, η οποία διακρινόταν για την ωραιότητά της (χαρακτηρίζεται 
ως «ὀμορφονιά, τῆς γειτονιᾶς καμάρι»), απήχθη από κάποιον Τούρκο πασά. 
Το κλάμα και «τὸ βογγητὸ τοῦ φοβεροῦ δαρμοῦ της» αντηχούσε «σ’ ὅλην τὴν 
πόλιν» (πρόκειται για τη Λεμεσό) και έφθανε «στὸν θρόνον τοῦ Θεοῦ της». 
Για σαράντα ολόκληρες μέρες την υπέβαλλαν σε μαρτύρια, για να «τουρκί-
σει». Τα βασανιστήρια εναλλάσσονταν με δελεάσματα. Πότε της φορούσαν 
περιδέραια με χρυσά νομίσματα και άλλοτε τη βασάνιζαν, δένοντάς της τα 
πόδια με χοντρά σχοινιά (πέδικλα), καταδικάζοντάς την στο μαρτύριο τής 
πείνας, καίγοντας το σώμα της με φωτιά και τοποθετώντας στο στήθος της 
πυρωμένα σουβλιά. Ο στίχος «τώρα τὴν σούβλαν γγίζουσι / στὰ στήθη της 
τ’ ἀφράτα», θυμίζει πρωτοχριστιανικά μαρτύρια γυναικών. Στο τέλος κουρά-
ζονταν και οι ίδιοι οι δήμιοι («πόστηναν οἱ δήμιοι»), αλλά η στάση της κο-
πέλας παρέμενε σθεναρή και ανυποχώρητη, καθώς απέκρουε με πρωτοφανές 
θάρρος και συνειδητή πίστη στον Θεό τον πειρασμό μιας άνετης αλλά ανε-
λεύθερης ζωής και τις απειλές και τους εξευτελισμούς των δημίων της. Ενώ 
«ἀνέπνεε τὸν θάνατον», σχημάτιζε με τα δάκτυλα το σχήμα του σταυρού και 
τον φιλούσε, παίρνοντας δύναμη, για να αντέξει.9 «Δὲν πέθανε, δὲν τούρκι-
σεν...», γράφει η Λοϊζιάς, δηλαδή δεν πρόδωσε την πίστη των πατέρων της, 

8 Και αυτό το ποίημα  δημοσιεύθηκε στην Πατριδογραφία Κύπρου  και σε άλλα έντυπα. Στην 
αναδημοσίευση στο Παλλάδιον, έτος Δ΄ [1930], τχ. 6, σ. 84, φέρει τον τίτλο «Ἡ Δέσπω». Βλ. 
Πυλαρινός- Παρασκευά-Χατζηκώστα, Πολυξένης Λοϊζιάδος, Τα έργα, ό.π., σ. 378-381.
9 Όπως σημειώνει ο π. Γ. Μεταλληνός για τους νεομάρτυρες των χρόνων της Τουρκοκρατίας, 
«Ο πνευματικός χώρος, στον οποίο εκινείτο η ύπαρξή τους, ήταν η Εκκλησία και η κινητήρια 
δύναμη της μαρτυρίας τους η Ορθοδοξία των Αγίων». Βλ. Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός, «Η 
εθνική σημασία των Νεομαρτύρων», Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1821—2021, 
10 Συνέδρια για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, Πρακτικά, Γ΄ Συνέδριο, εκδόσεις 
Αρχονταρίκι, Αθήνα 2015, σ. 109-110.
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κάτι που θα σήμαινε και απεμπόληση της εθνικής της ταυτότητας. Στο τέλος 
του ποιήματος υπονοείται ότι η ωραία κόρη παραφρόνησε από τα βασανι-
στήρια, αλλά το φρικτό μαρτύριό της, το οποίο ακολούθησε την άρνησή της 
να εξισλαμισθεί, την κατατάσσει, σύμφωνα με την ποιήτρια, ανάμεσα στους 
αγίους («τῆς ἔπρεπε ἁγίας συναξάρι»). Και σε άλλα κείμενά της η Λοϊζιάς 
αναφέρεται στη νεαρή αυτή γυναίκα (όταν απαριθμεί Κυπρίες ηρωίδες), με 
τη φράση «Ἡ Δέσπω τῆς Λεμεσοῦ», πράγμα που φανερώνει ότι πρόκειται για 
υπαρκτό πρόσωπο και ένα από τα πολλά θύματα «της καταδρομής» του 1821. 
Εντοπίσαμε, όμως, και την ακόλουθη σημαντική πληροφορία της Λοϊζιάδος, 
που προτάσσεται αναδημοσίευσης του ποιήματος για τη Δέσπω στην εφη-
μερίδα Εστιάδες και είναι διαφωτιστική ως προς την ιστορικότητα του προ-
σώπου αυτού, αλλά και ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο η ποιήτρια χει-
ριζόταν τις προφορικές μαρτυρίες που συνέλεγε: «Μιᾶς ἄλλης ἀντρειωμένης 
κόρης 16 ἐτῶν, ἀντί τῆς ἱστορίας της, δημοσιεύομεν ποίημα, διότι ἀγαποῦν 
τὴν ποίησιν εἰς τὴν Κύπρον πολύ καὶ θὰ ἐντυπωθῆ εἰς τὴν μνήμην καλλίτερα 
ἡ ἱστορία της εἰς ποίησιν».10  

 «[…] Κλαίει ἡ Δέσπω τοῦ νησιοῦ                

τοῦ καταδουλωμένου.  […]

Σαράντα μέρες πέδικλα

σαράντα μέρες πείνα,

σαράντα μέρες μὲ φωτιὰ

τῆς ἔκαιαν τὰ κρίνα.

Σαράντα μέρες τῆς φοροῦν

σεντόνι καὶ μαρκούπια,

γαλαταργιὲς ὅλο χρυσὰ

βενέτικα καὶ δούπια. […]

Τώρα τῆς χύνουν κόσκινα,

μαλάγματα γεμάτα,

τώρα τὴν σούβλαν γγίζουσι

10 Βλ. Εστιάδες, τχ.12 (1-14 Μαΐου 1914), σ. 2.
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στὰ στήθη της τ’ ἀφράτα. […]

ἀνέπνεε τὸν θάνατον,

μουρμούριζε στὰ χείλη,

τὰ δάκτυλά της σὰν σταυρὸν

τά ’καμνε καὶ τὰ φίλει. [...]».

 Ένα άλλο ποίημα της Λοϊζιάδος αναφέρεται στις θυγατέρες του Παυ-
λή Χάρτα, τού «κατά τὸ γένος καὶ τὸν πλοῦτον διακρινομένου πολίτου» της 
Λάρνακας, που καρατομήθηκε την 10η Ιουλίου 1821. Οι επτά κόρες, οι οποίες, 
όπως μαρτυρείται, φημίζονταν για την έξοχη κυπριακή καλλονή τους, διέτρε-
ξαν μεγάλο κίνδυνο, αφού μπήκαν και αυτές στο στόχαστρο του «παρθενο-
φθόρου δαίμονος», όπως αποκαλεί αλλού η Λοϊζιάς τον Κουτσούκ. Εντέλει, 
κατόρθωσαν με τη βοήθεια προξένων να διαφύγουν μαζί με τη μητέρα τους 
στη Βενετία.  

 «Μετὰ δὲ τὴν δήμευσιν τῆς περιουσίας τοῦ Παυλῆ Χάρτα, ἡ σύζυγος αὐτοῦ, 
μετὰ τῶν ἑπτὰ διακρινομένων, ὡς διαφημίζεται, ἐπὶ ἐξόχῳ κυπριακῇ καλλονῇ 
θυγατέρων της, κατέφυγεν εἰς Βενετίαν, ἔνθα ἔτυχον περιποιήσεως καὶ περι-
θάλψεως παρὰ τῶν ἐκεῖ παρεπιδημούντων Ἑλλήνων».11 

Η χήρα Κατερίνα Χάρτα, για να ζήσει την οικογένειά της, εκποιούσε τα 
οικογενειακά τιμαλφή που κατόρθωσε να μεταφέρει μαζί της.12 Ωστόσο, οι 
θυγατέρες της, που είχαν τύχει «ἐξαιρετικῆς οἰκογενειακῆς ἀνατροφῆς καὶ 
ἰδιαιτέρας μορφώσεως, διεκρίνοντο δὲ ὅλαι διὰ τὴν σεμνὴν αὐτῶν ὡραιότη-
τα»,13 τέλεσαν γάμους με εξέχοντες Έλληνες. Η πρώτη, Περιστερά ή Κολομπί-
να, έγινε η σύζυγος του πολιτικού και ιστορικού Ανδρέα Μουστοξύδη, στε-
νού συνεργάτη του Καποδίστρια, η Ειρήνη παντρεύτηκε τον Κερκυραίο κόμη 
Σπυρίδωνα Τσαγκαρόγλου, η Άννα τον Κύπριο λόγιο Ιωάννη Οικονομίδη,14 

11 Βλ. Κηπιάδης, Ἀπομνημονεύματα…, ό.π.  [=Η εκατόμβη…ό.π.,  σ. 48], και, σχετικά, Θε-
οχάρης Σταυρίδης, «Οι Κύπριοι της Βενετίας στις αρχές του 19ου αιώνα: Μια επιστολή του 
1822», Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, XXVII, Λευκωσία 2001, σ. 167-169.  
12 Βλ. Αριστείδου Λ. Κουδουνάρη, «Οικογένεια Χάρτα», Κυπριακαί Σπουδαί, τόμος ΜΒ΄ 
(1978),  σ. 75-84.
13 Βλ. Ν. Κλ. Λανίτη, Η Ψυχή της Κύπρου, εκδόσεις Αετός Α. Ε., Αθήναι 1946, σ. 76.  
14 Για τον Ιωάννη Οικονομίδη, βλ. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Κυπριακή λογιοσύνη 1571-
1878, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Πηγές και μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας, αρ. 
XLIII, Λευκωσία 2002, σ. 215-217.  
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η Μαρία τον Αιμίλιο Τυπάλδο, Κερκυραίο λόγιο, με τον οποίο απέκτησε μια 
μονάκριβη θυγατέρα, την Ελοϊσία-Ρόζα-Άννα, μετέπειτα σύζυγο του εθνικού 
ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, και η Χριστίνη τον Ζακυνθινό δικαστή Σπυρί-
δωνα Γαρζώνη. Για τις δυο τελευταίες θυγατέρες  αναφέρεται ότι «απεβίωσαν 
άγαμοι».15

Η Λοϊζιάς στο ποίημά της «Αἱ ἑπτὰ Κύπριαι παρθένοι»16 αναφέρεται 
στις κόρες του καρατομηθέντος προκρίτου Χάρτα, τις οποίες προσφωνεί ως 
«οἱ ἑπτά κορασίδες θυγατέρες τοῦ Παυλῆ», «ἑπτάφωτος ἀστήρ» και «πλειά-
δες, ἑσπερίδες». Στην αρχή του ποιήματος δίνει το κλίμα τρομοκρατίας και 
αίματος που επικρατούσε στο νησί τον Ιούλιο του 1821: 

«Ἔσειον τὸν Ὄλυμπόν μας

οἰμωγαί, σφαγαὶ πολλαὶ

κι ἔτρεφον τὸν τύραννόν μας

αἱ κυλῶσαι κεφαλαί».

Στη συνέχεια παραθέτει νέα στοιχεία για τις κόρες του Χάρτα, πέρα από 
αυτά που διέσωσε ο Κηπιάδης, και τα οποία άκουσε, όπως σημειώνει, από πολύ 
ηλικιωμένες γυναίκες που έζησαν τα γεγονότα και τις οποίες κατονομάζει. 
Οι επτά θυγατέρες, μετά τη δολοφονία του πατέρα τους, κρύβονταν σε άντρο, 
ίσως σε κάποιο σπήλαιο, για να γλυτώσουν από τον τύραννο που τις έψαχνε. 
Κάνει δε ιδιαίτερη μνεία στη Μαρία, τη μετέπειτα πεθερά του Βαλαωρίτη, «μία 
τῶν ἑπτὰ κορῶν, που ήταν «χλομὴ ὡς Παναγία / μ’ ὕφος θεῖον, σοβαρὸν» και 
για κάποιον λόγο, που δεν τον επεξηγεί, την ονομάζει «ἡρωίδα». Αναφέρει, 
ακόμη ότι η τελευταία κόρη, που δεν την κατονομάζει, αλλά σημειώνει ότι 
ήταν «ἑπταέτις τρυφερά, / ὡς ὁ Μάιος ὡραία», είχε έρθει πρόσωπο με πρόσω-
πο με κάποιον από τους «γαύρους» Οθωμανούς που εποφθαλμιούσαν την ίδια 
και τις αδελφές της, και κατάφερε να γλυτώσει από τα χέρια του, κτυπώντας 
τον διώκτη της στο κεφάλι και τραυματίζοντάς τον. Τέλος, αναφέρεται στη  

15 Για την οικογένεια Χάρτα, βλ., επίσης, Ιωάννης Π. Θεοχαρίδης, «Οι Κύπριοι προγραφέντες 
το 1821 σύμφωνα με άγνωστη οθωμανική πηγή», Δωδώνη 24 (1995) σ. 89, 100, 103, 106 και 
Αρχείο οικογένειας Βαλαωρίτη, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο.  
16 Το ποίημα αυτό δημοσιεύτηκε στην Πατριδογραφία Κύπρου και αναδημοσιεύθηκε στο 
Παλλάδιον, έτος Δ΄ (1930), τχ. 6, σ. 83. Βλ. Πυλαρινός-Παρασκευά-Χατζηκώστα,  Πολυξένης 
Λοϊζιάδος, Τα έργα, ό.π., σ. 376-378.
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διαφυγή των επτά κορών στη Βενετία και σε αντίποινα του Τούρκου «μεγι-
στάνος», όταν έμαθε ότι του ξέφυγαν.

«[…] Ἑπτὰ τρέμουν κορασίδες

θυγατέρες τοῦ Παυλῆ,

ὡς πλειάδες, ἑσπερίδες

ἐν τοῦ φόνου τῇ αὐλῇ.  […]

Εἰς κρησφύγετόν τι κλείει    

τὸν ὡραῖον θησαυρόν,

καθ’ ἡμέραν ἀναλύει

τῆς φυγῆς ζητῶν καιρόν.

Καὶ ὁ τύραννος τὸ βλέμμα 

’τόξευε τὸ μιαρόν […]».

Στο πολυσχιδές και πληθωρικό συγγραφικό έργο της Πολυξένης Λοϊζιά-
δος και σε άλλες πηγές συναντούμε αναφορές και σε άλλες ηρωικές Κυπρίες, 
οι οποίες κατά το 1821 αλλά και καθ’ όλη τη σκοτεινή περίοδο της Τουρκο-
κρατίας «ἐπάλαισαν ὡς λέαιναι κατὰ τῆς ἀκολασίας καὶ θηριωδίας τῶν δημίων 
των»,17 φτάνοντας κάποτε μέχρι την ομολογία ή το μαρτύριο. Τα άθλα των 
γυναικών αυτών αξίζει να αναδειχθούν περαιτέρω,18 ως ελάχιστος φόρος τιμής 
και σεβασμού στη μνήμη τους.

17 Βλ. Πυλαρινός- Παρασκευά-Χατζηκώστα,  Πολυξένης Λοϊζιάδος, Τα έργα, ό.π.,  σ. 694.
18 Εκτενέστερα για το θέμα αυτό, στο βιβλίο που ετοιμάζω με τίτλο: Ηρωικές και  μαρτυρικές 
μορφές γυναικών κατά την Τουρκοκρατία στην Κύπρο (1571-1878). 



ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ,
Ο ΣΠΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
a  

ΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798) είναι ο σπορέας της Επανάστασης του 
1821 και της Ελευθερίας των Ελλήνων. Γεννήθηκε στο Βελεστίνο και τα 

πρώτα του γράμματα τα έμαθε στη φημισμένη σχολή της Ζαγοράς. Τις γνώ-
σεις του ανέπτυξε αργότερα στο Βουκουρέστι, όπου η οικογένειά του είχε κα-
ταφύγει. 

 Είναι χαρακτηριστικός ο λόγος του Μακρυγιάννη στον πίνακα ζωγραφι-
κής για την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως, που απέδωσαν οι λαϊκοί καλλι-
τέχνες, Παναγιώτης Ζωγράφος με τα παιδιά του. Σημειώνει: «Μετά πολλούς 
αιώνας Ρήγας ο Βελεστινλής  σπέρνει τον σπόρον της ελευθερίας εις τους Έλ-
ληνας και τους ενθαρρύνει οδηγών αυτούς τον τρόπον της απελευθερώσεώς 
των. Οι Έλληνες ενθουσιασθέντες και ενθαρρυθέντες από τους λόγους του 
Ρήγα έλαβον τα όπλα υπέρ της ελευθερίας».  

Ο επιφανής λόγιος Ανδρέας Μουστοξύδης στη βιογραφία του Ρήγα γρά-
φει για τη μόρφωσή του: «Ήτο μόλις 16 ετών, όταν οι γονείς του εγκατέλειψαν 
την πατρίδα του δια να εγκατασταθούν εις Βουκουρέστιον εν Βλαχία. Η πε-
ρίστασις ήτο λίαν ευνοϊκή δια τον νεαρόν Ρήγαν, δεδομένου ότι το Γυμνάσι-
ον του Βουκουρεστίου, στηριζόμενον εις τας γενναιοδωρίας του πρίγκηπος 
Υψηλάντου, και έχον καθηγητάς τους διασήμους Νεόφυτον και Θεόδωρον, 
εθεωρείτο ως το καλύτερον όλων εν Ελλάδι. Ο Ρήγας εφοίτησεν εις το γυμνά-
σιον τούτο επί μερικά έτη, έμαθε πολύ καλά την αρχαίαν ελληνικήν και παρα-
κολούθησε επιτυχώς όλα τα διδασκόμενα εκεί φιλολογικά και επιστημονικά 
μαθήματα. Έμαθε επί πλέον την ιταλικήν, γαλλικήν και γερμανικήν, τας οποίας 
ωμιλούσε ευχερέστατα...».
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Ο Ρήγας ήταν ιδιοφυής και φιλομαθής. Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος 
στην «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» περιγράφει ως ακολούθως τον 
Ρήγα: «Ἀθλητικὸς τὸ σῶμα καὶ γενναῖος τὴν ψυχήν... δὲν εἶχε μόνον καρδίαν 
εὐπαθῆ, εἶχε προσέτι νοῦν ὑγιᾶ καὶ πρακτικόν» (Τόμος Ε΄, Μέρος Β΄ σελ. 212). 

 Στην επιστημονική κατάρτιση του Ρήγα συντέλεσε επίσης η γνωριμία του 
με τον 70ούτη Δημήτριο Καταρτζή, μια εξαιρετική πνευματική φυσιογνωμία. 
Μαζί με αυτόν γνώρισε και τους πατριώτες του Θεσσαλούς λογίους κληρι-
κούς Δανιήλ Φιλιππίδη και Γρηγόριο Κωνσταντά. Στη Βιέννη, επίσης, κατά το 
σύντομο αλλά πολύ παραγωγικό διάστημα (1796-1797) που παρέμεινε, γνώ-
ρισε τον κληρικό Άνθιμο Γαζή και τους Στέφανο Κομμητά και Δημ. Δάρβαρη.  
Όλοι τους υπήρξαν ένθερμοι πατριώτες και διαπνέονταν από το όραμα της 
Ελευθερίας του Ελληνισμού.

  Καθώς ήταν ιδιοφυής, εύκολα έμαθε να διαβάζει και να μεταφράζει στα 
ελληνικά επιστημονικά, φιλοσοφικά, και λογοτεχνικά βιβλία από τα γερμανι-
κά, τα γαλλικά και τα ιταλικά  

 Οι οπαδοί του γαλλικού διαφωτισμού προβάλλουν τον Ρήγα ως ένθερμο 
θιασώτη των ιδεών του.  Όμως, η θέση αυτή δεν ανταποκρίνεται προς την 
πραγματικότητα. Ο Ρήγας, ως μορφωμένος Έλληνας, πράγματι  γνώρισε πολύ 
καλά τα εκ της Γαλλίας προερχόμενα πολιτιστικά ρεύματα και την ιδεολογία 
του Διαφωτισμού, αλλά τα πάντα τα εναρμόνιζε στη δική του ελληνοπρεπή 
Παράδοση. Συνέχισε αυτό για το οποίο ο Αιγύπτιος ιερέας απευθυνόμενος 
στον επισκέπτη του Σόλωνα, επαίνεσε τους Έλληνες με την περίφημη εκείνη 
φράση:  «Ὅτιπερ ἂν Ἕλληνες βαρβάρων παραλάβωσι, κάλλιον τοῦτο εἰς τέ-
λος ἀπεργάζονται (987d) που σημαίνει:   οι Έλληνες οτιδήποτε παραλάβουν 
(διδαχθούν) από τους βαρβάρους, το επεξεργάζονται και στο τέλος το κάνουν 
πολύ καλύτερο.

Σημειώνεται ότι ο Ρήγας επέλεξε να αρχίσει τον αγώνα του για την ελευ-
θερία της Ελλάδος από τη Βιέννη και όχι από το επαναστατημένο Παρίσι. 
Το 1790 πραγματοποίησε την πρώτη του σύντομη επίσκεψη σε αυτήν, και 
τον Αύγουστο του 1796 τη δεύτερη, η οποία κράτησε έως τον Δεκέμβριο του 
1797, όταν αναχώρησε από την Βιέννη για να κατέβει στην Ελλάδα δια μέσου 
Τεργέστης. Εκεί συνελήφθη με επτά συνεργάτες του από τους Αυστριακούς, 
που τους μετέφεραν στη Βιέννη και τους φυλάκισαν. Τον Απρίλιο του 1798 με 
πλοίο τους οδήγησαν στο Βελιγράδι και τους παρέδωσαν στους Οθωμανούς. 
Αυτοί τους φυλάκισαν στον πύργο Νεμπόιζα, τους βασάνισαν και τους στραγ-
γάλισαν, στις 24 Ιουνίου του 1798. 
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Οι θυσιασθέντες για την ελευθερία της Ελλάδος ήσαν οι εξής: 1ος  Ρήγας 
Βελεστινλής από τη Θεσσαλία, 41 ετών. 2ος  Ευστράτιος Αργέντης από τη Χίο, 
31 ετών. 3ος  Αντώνιος Κορωνιός από τη Χίο, 27 ετών. 4ος  Ιωάννης Καρατζάς 
από την Κύπρο, 31 ετών. 5ος  Δημήτριος Νικολίδης από την Ήπειρο, 32 ετών, 
6ος  Θεοχάρης Γ. Τουρούντζιας από τη Μακεδονία, 22 ετών, 7ος  Ιωάννης Εμμα-
νουήλ από τη Μακεδονία, 24 ετών και 8ος  Παναγιώτης Εμμανουήλ, αδελφός 
του Ιωάννη, 22 ετών.

Η θυσία του Ρήγα και των συνεργατών του, η προδοσία των επαναστα-
τικών προετοιμασιών του Ρήγα, η δουλική συμπεριφορά της αυστριακής κυ-
βερνήσεως προς τους μουσουλμάνους δυνάστες των Ελλήνων, η αδιαφορία 
της Γαλλίας και των άλλων μεγάλων δυνάμεων για την τύχη του Ρήγα και η 
εγκληματική ενέργεια των Οθωμανών είναι στοιχεία που με παραλλαγές – 
δυστυχώς - επαναλαμβάνονται και στις μέρες μας. 

Τελικά ο Ρήγας ήταν διαφωτιστής; Ο αείμνηστος καθηγητής Νικ. Σβο-
λόπουλος εκφράζει την άποψη πως «δεν δύναται να θεωρηθεί ως απόλυτα 
αναγκαστικός ο βαθμός της αποδοχής του γαλλικού διαφωτισμού» όπως υπο-
στηρίζουν οι Έλληνες οπαδοί του Γαλλικού Διαφωτισμού.  

 Ο βαθύς γνώστης της ζωής και του έργου του Ρήγα Δρ. Δημήτρης Καρα-
μπερόπουλος γράφει για το ίδιο θέμα: «Με τα έργα του ο Ρήγας επιτυγχάνει 
μία σύνθεση στοιχείων εκ του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. 
Έπαιρνε ό, τι έκρινε καλό, με σκοπό την ωφέλεια του Γένους του...».  

Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως μας είπε ο  Καραμπερόπουλος σε συ-
ζήτηση που είχαμε,  σε όλο το έργο του ο Ρήγας δεν αναφέρει λέξη για τη 
Γαλλική Επανάσταση, ούτε εξυμνεί τον Ναπολέοντα. Αντίθετα εκφράζει την 
Πίστη του στην Ορθοδοξία. Στον Θούριο γράφει «να κάμωμεν τον όρκο 
πάνω στον Σταυρό» και στον Ύμνο Πατριωτικό γράφει: «Όποιος λοιπόν είναι 
καλός κι ορθόδοξος χριστιανός με τ’ άρματα στο χέρι, ας δράμει σαν ξεφτέ-
ρι το Γένος να σώση με χαρά». Επίσης στη σημαία του ελεύθερου Κράτους 
είχε βάλει το ρόπαλο του Ηρακλή με τρεις Σταυρούς επάνω του. 

  

Το εθνεγερτικό έργο του Ρήγα

Το σημαντικότερο συγγραφικό έργο του Ρήγα είναι το επαναστατικό. Το 
εξέδωσε από τον Αύγουστο του 1796 έως τον Δεκέμβριο του 1797, δηλαδή 
μέσα σε δεκαέξι μήνες και είναι ολοκληρωμένο δημιουργικά. Ξεκινά με την 
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εμψύχωση των σκλαβωμένων και την ενίσχυση της αυτοσυνειδησίας τους, δια 
του Θούριου και του Ύμνου του Πατριωτικού και ολοκληρώνει με  την επανα-
στατική προκήρυξη του ελευθέρου κράτους, τη διακήρυξη για τα δίκαια του 
ανθρώπου και το Σύνταγμα.

Ο Θούριος, παρά την κατάσχεση των αντιτύπων από την αυστριακή 
αστυνομία, διαδόθηκε ταχύτατα και ενίσχυσε τη θέληση των ραγιάδων για 
την ελευθερία τους. Είναι χαρακτηριστικός ο λόγος του Κολοκοτρώνη, για 
την επίδραση που είχε στην ψυχή του ο Θούριος. Έχοντας υπόψη του τις αρά-
δες «Κάλλιο για την Πατρίδα κανένας να χαθή, ή να κρεμάση φούντα για 
ξένον στο σπαθί» είπε: «Εφύλαξα πίστιν εις την παραγγελίαν του Ρήγα και 
ο Θεός με αξίωσε και εκρέμασα φούντα εις το Γένος μου, ως στρατιώτης  
του. Χρυσή φούντα δεν εστόλισε ποτέ το σπαθί μου, όταν έπαιρνα δούλευ-
σιν εις ξένα κράτη».  

Ο Γεώργιος Τερτσέτης στην ομιλία του, τον Μάρτιο του 1849, τονίζει 
για τον Θούριο ότι ο Ρήγας υπερτερεί του μεγάλου ποιητή Τυρταίου: «Σήμε-
ρον να νομιζώμεθα ευτυχέστεροι, ότι ζούμεν εις καιρόν, που τραγουδούμεν 
όχι τα τραγούδια του Τυρταίου, αλλά τα τραγούδια του Ρήγα Φεραίου... 
Οι στίχοι του Τυρταίου στάζουν εμφύλιον αίμα, αλλ’ εξ εναντίας, εις κάθε 
γύρισμα κύματος της στιχουργίας του Ρήγα, η ωραιότης, η θρησκεία και η 
ελευθερία, βλέπουν με χαράν την εικόνα τους».  

Το 1843 ο Τερτσέτης δημιουργεί το περιοδικό «Ο ΡΗΓΑΣ», του οποίου εί-
ναι εκδότης και συντάκτης και εξηγεί γιατί του έδωσε το όνομα του εθνομάρ-
τυρα – εθνεγέρτου: «Ενόμισα ότι εις τούτον τον καιρόν μας το εθνολάτρευτον 
όνομα του Ρήγα, θέμενον επί κεφαλής πονήματος... ότι χρησιμεύει βεβαίως ως 
κανών ορθής κρίσεως, σημαία ενώσεως, ευχή να κατευοδώνῃ την μελέτην, ή 
τα έργα των ζώντων, ρομφαία τέλος ξεγυμνωμένη εναντίον των εχθρών της 
Ελληνικής Ελευθερίας».  

Δεν θα ήταν ποτέ δυνατό να γράψουμε για την προσφορά του Ρήγα Βελε-
στινλή χωρίς να κάνουμε ιδιαίτερη μνεία για τον περίφημο Θούριο του και για 
τον Πατριωτικό Ύμνο της Ελλάδος. Πρόκειται για δύο εθνεγερτικά ποιήματα, 
τα οποία μίλησαν με πάθος και στην καρδιά και στην ψυχή του κάθε υπόδου-
λου Έλληνα και τον οδήγησαν με ενθουσιασμό στη ποθεινότατη εκείνη ημέρα 
της 25ης Μαρτίου 1821.

Στον Θούριό του γράφει: 

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ, Ο ΣΠΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ



230 ΓΙΩΡΓΟΥ  Ν.  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

«Ως πότε παλληκάρια να ζούμεν στα στενά,
μονάχοι σα λιοντάρια, στες ράχες στα βουνά;

Σπηλιές να κατοικούμεν, να βλέπωμεν κλαδιά,
να φεύγουμ’ απ’ τον κόσμον και την πικρή σκλαβιά;

Να χάνωμεν αδέλφια, Πατρίδα και γονείς,
τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς;

Καλλιό ΄ναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνοι σκλαβιά και φυλακή!».

Ο Ρήγας συνέθεσε και τον επαναστατικό παιάνα:

«ΥΜΝΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΚΑΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΙΚΙΑΣ 

ΠΡΟΣ ΞΑΝΑΠΟΚΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ».

 Μέσα από την ποίησή του διαλάμπουν οι έννοιες του χρέους κάθε πα-
τριώτη για την Ελευθερία της Πατρίδος, και του ορθόδοξου Χριστιανού, ο 
οποίος επιβάλλεται να πολεμά και στην ανάγακη να πίπτει ηρωικά μαχόμενος 
για τον Σταυρό και την Ορθοδοξία.

Ἰδοὺ καιρὸς νὰ δοξασθῇς, 
ψυχὴν καὶ σῶμα νὰ σωθῇς, 
τ’ ἀδέλφια σου νὰ γλύσῃς, 

τυράννους νὰ τζακίσῃς. 
Κ’ ἐλεύθεροι νὰ ζῶμεν 

στὸ δουνιά, μπρὲ παιδιά!

 
Ὅποιος λοιπὸν εἶναι καλός, 
κι ὀρθόδοξος χριστιανός, 

μὲ τ’ ἄρματα στὸ χέρι, 
ἄς δράμῃ σὰν ξεφτέρι, 
τὸ Γένος του νὰ σώσῃ 
μὲ χαρά, μπρὲ παιδιά!
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Σταυρός, ἡ πίστις καὶ καρδιά, 
δουφέκια καὶ καλὰ σπαθιά, 

γκρεμίζουν τυραννίαν, 
τιμοῦν Ἐλευθερίαν, 

ὁπ’ ἔδωκεν ὁ Πλάστης 
στὸ δουνιὰ, μπρὲ παιδιὰ!

 
 Στην ενίσχυση του φρονήματος των ραγιάδων εντάσσονται η εκ μέ-
ρους του έκδοση της εικόνας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των βιβλίων του 
«Ανάχαρσις» και «Τα Ολύμπια». Η εκ μέρους του Ρήγα έκδοση της εικόνας 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν συνέχεια των όσων εγράφησαν για τον μεγά-
λο στρατηλάτη επί βυζαντινής εποχής και επί τουρκοκρατίας.  

«Η φυλλάδα του Μεγαλέξανδρου του Μακεδόνος» γράφτηκε περί το 300 
μ.Χ. και ήταν δημοφιλές ανάγνωσμα στους Βυζαντινούς χρόνους. Ο Ρήγας 
κυκλοφόρησε την εικόνα του Αλεξάνδρου το 1797, με δίγλωσση (ελληνικά - 
γαλλικά) περίληψη του βίου και των κατορθωμάτων του.  

 Το 1797 ο Ρήγας ολοκληρώνει την έκδοση της δωδεκάφυλλης Χάρτας 
της Ελλάδας, που  βοήθησε τους Έλληνες στην κατανόηση της ιστορίας και 
της γεωγραφίας της Πατρίδας τους. Επίσης με τη μετάφραση του ιταλικού 
έργου «τα Ολύμπια» τους ενημερώνει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το 1797 και κρυφά από την αυστριακή αστυνομία κυκλοφορεί τα έργα: 
Επαναστατική Προκήρυξις, τα Δίκαια του Ανθρώπου, το Σύνταγμα. Για 
το Σύνταγμά του ο Ρήγας είχε ως πρότυπό του το Επαναστατικό Γαλλικό 
Σύνταγμα του 1793.   Ο Ρήγας στα «ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» εμπνέεται 
από την παράδοση της πατρίδας του και,  αντίθετα προς τη Γαλλική Επανά-
σταση, δίνει μεγάλη σημασία στην εθνική και ιστορική μας συνέχεια, στην 
εκπαίδευση και των κοριτσιών, στην αποκήρυξη της δουλείας και στην κατάρ-
γηση της θανατικής ποινής. 

Ο Ρήγας, όπως αποδεικνύει στην εμπεριστατωμένη μελέτη του ο Δημ. 
Καραμπερόπουλος: «ΡΗΓΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ», είναι πιστός 
Ορθόδοξος Χριστιανός.  Ο Θεσσαλός εθνεγέρτης  ζώντας στον καιρό της 
Γαλλικής Επανάστασης ασφαλώς εντυπωσιάστηκε από  όσα άκουγε. Όμως, 
στα γραπτά του, εμφαίνεται πολύ καθαρά ότι η επιδίωξή του ήταν πατριωτι-
κή και όχι ταξική και αντιχριστιανική, όπως στη Γαλλία.  Εχθρός του ήταν ο 
Τούρκος τύραννος, όχι οι προύχοντες ή η Ορθοδοξία. Η μεγάλη και ουσιαστι-

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ, Ο ΣΠΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
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κή διαφορά του προς τους Μαρά, Ροβεσπιέρο και Νταντόν είναι ότι το κρά-
τος που επιδιώκει να δημιουργήσει έχει βασικό του θρησκευτικό στοιχείο όχι 
«το υπέρτατο ον», αλλά την Ορθοδοξία, όπως φαίνεται στο Σύνταγμά του.  

Τον Ρήγα τον στραγγάλισαν οι Τούρκοι, αλλά δεν μπόρεσαν να στραγγα-
λίσουν τα εθνεγερτικά του μηνύματα. 

 Ο Θανάσης Πετσάλης – Διομήδης στο περίφημο λογοτεχνικό του έργο 
«ΟΙ ΜΑΥΡΟΛΥΚΟΙ», γράφει:  ο αγάς, προτού τον στραγγαλίσει, τον ρώτη-
σε: «Ποιους είχες μαζί σου συνωμότες;», ο Ρήγας του απάντησε: «ΟΛΟ ΤΟ 
ΓΕΝΟΣ». 

Και πράγματι, λίγα χρόνια μετά το μαρτύριό του, το Γένος απάντησε στον 
εθνομάρτυρα:

«Ναι!  Ο σπόρος σου κάρπισε την ελευθερία μας».

 
 



ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ,
Ο ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ ΚΑΙ 

Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 a
ΙΩΑΝΝOY ΧΡ. ΓΙΑΓΚΟΥ,

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ  ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
«ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 107 ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ο Ιωάννης Καποδίστριας ενώ βρισκόταν στη Γενεύη της Ελβετίας αγωνιζό-
μενος για την επιτυχία του Αγώνα, πληροφορήθηκε την απόφαση της Γ΄ 

Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας, η οποία έλεγε: «{ἐπειδὴ} ... ἡ ὑψηλὴ ἐπιστή-
μη τοῦ κυβερνᾶν τὴν πολιτείαν καὶ φέρειν πρὸς εὐδαιμονίαν τὰ ἔθνη, ἡ ἐξω-
τερικὴ καὶ ἐσωτερικὴ πολιτική, ἀπαιτεῖ πολλὴν πεῖραν καὶ πολλὰ φῶτα... 
καὶ ἐπειδὴ ἀπαιτεῖται ἐπικεφαλῆς τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας ὁ κατὰ πρᾶξιν 
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καὶ θεωρίαν πολιτικὸς  Ἕλλην διὰ να τὴν κυβερνήσει κατὰ τὸν σκοπὸν τῆς 
πολιτικῆς κοινωνίας… ὁ κόμης Ἰωάννης Καποδίστριας ἐκλέγεται παρὰ τῆς 
Συνελεύσεως ταύτης, ἐν ὀνόματι τοῦ ἑλληνικοῦ Ἔθνους κυβερνήτης τῆς 
Ἑλλάδος καὶ ἐμπιστεύεται αὐτῷ τὴν νομοτελεστικὴν αὐτῆς ἐξουσίαν…», 
ἐν Τροιζῆνι τῇ 2ᾳ Ἀπριλίου 1827.

 Ο Καποδίστριας τώρα πια είναι ελεύθερος από τις πολιτικές του δεσμεύ-
σεις έναντι της Ρωσίας και αποδέχεται με συγκίνηση το κάλεσμα της αγωνιζό-
μενης Πατρίδας του. Γράφει σχετικά στον εκλεκτό του φίλο Ιωάννη Εϋνάρδο, 
μ’ ένα προφητικό τόνο: «Εἶμαι ἀποφασισμένος νὰ ἄρω τὸν οὐρανόθεν ἐπικα-
ταβαίνοντά μου σταυρόν».     

 Προτού μεταβεί στην Ελλάδα επισκέπτεται όλες τις πρωτεύουσες της 
Ευρώπης και ενημερώνει τους ηγέτες των διαφόρων λαών για τον ελληνικό 
Αγώνα και ζητεί τη συνδρομή τους.  Σε όλες του τις επαφές, χάρη στις διπλω-
ματικές του ικανότητες, στην εμβρίθεια των στοχασμών του και στο έμφυτο 
χάρισμα της πειθούς που διέθετε, πέτυχε πολλά και ουσιαστικά αποτελέσματα 
υπέρ του Ελληνισμού. Μόνο στην Αγγλία το κλίμα ήταν πολύ ψυχρό γιατί είχε 
ήδη αποθάνει ο Κάννιγκ και οι Άγγλοι τον θεωρούσαν πράκτορα των Ρώσων.

Τελικά τρία πολεμικά πλοία, ένα αγγλικό ένα γαλλικό και ένα ρωσικό συ-
νόδευσαν την επιστροφή του Ιωάννη Καποδίστρια στην αιμάσσουσα πατρίδα, 
η οποία έγινε στις 6 Ιανουαρίου 1828.

 Όταν ο αφανής αυτός ήρωας επέστρεψε στη «φύσασαν αὐτὸν Πατρίδα» 
«{οὐκ} ἔδωκεν ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ καὶ τοῖς βλεφάροις του νυσταγ-
μὸν, οὐδὲ ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις αὐτοῦ» (Ψαλμ.131,4), αγωνιζόμενος 
συνεχώς  για τη θεμελίωση  και την ανάσταση της Νεότερης Ελλάδος!

 Να, πως ο ίδιος περιγράφει την επιστροφή: «εἶδα πολλὰ  εἰς τὴν ζωή μου. 
Ἀλλὰ σὰν τὸ θέαμα αὐτό, ὅταν ἔφτασα  ἐδῶ  εἰς τὴν Αἴγιναν δὲν εἶδα παρό-
μοιον ποτέ, καὶ εἴθε νὰ μὴν τὸ ἰδεῖ ἄλλος. Γυναῖκες  ἀναμαλλιάρες, ἄντρες 
μὲ λαβωματιὲς πολέμου, ὀρφανὰ γδυτὰ κατεβασμένα ἀπὸ τὶς σπηλιές.  Τὸ 
συναπάντημά μου δὲν ἦταν φωνὴ χαρᾶς, ἀλλὰ θρῆνος. Ἡ γῆ ἐβρέχετο ἀπὸ 
δάκρυα. Ἐβρέχετο ἡ μυρτιὰ καὶ ἡ δάφνη τοῦ στολισμένου δρόμου ἀπὸ τὸν 
γιαλὸ εἰς τὴν  Ἐκκλησία. Ἀνατρίχιασα… μοῦ ἔτρεμαν τὰ γόνατα. Ἡ φωνὴ 
τοῦ λαοῦ μου, μοῦ ἔσκιζε τὴν καρδία μου. Μαυροφορεμένες μάνες καὶ γέ-
ροντες μοῦ ζητοῦσαν να ἀναστήσω τοὺς πεθαμένους τους.  Μανάδες μοῦ  
ἔδειχναν εἰς  τὸ βυζὶ τὰ παιδιά τους καὶ μοῦ ἔλεγαν νὰ τὰ ζήσω καὶ ὅτι δὲν 
τοὺς ἀπέμειναν παρὰ ἐκεῖνα καὶ ἐγώ…».

ΙΩΑΝΝOY  ΧΡ.   ΓΙΑΓΚΟΥ
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Είναι τελείως αδύνατον για μας σήμερα να αντιληφθούμε την τραγικότα-
τη κατάσταση στην οποία ο Καποδίστριας βρήκε την Ελλάδα. Παντού καπνί-
ζοντα ερείπια… παντού φρίκη, οδύνη και στεναγμοί πόνου… παντού ορφανά, 
οδυνώμενες μάνες και τραυματίες του πολέμου… πουθενά δεν υπήρχε ένα 
οργανωμένο ίδρυμα..  ένα σχολείο,  ένα ορφανοτροφείο,  ένα νοσοκομείο, μία 
αστυνομική διεύθυνση, ένα επίσημο κυβερνητικό σώμα. Παντού επλανάτο ο 
πόνος, η οδύνη, ο οδυρμός του θανάτου και  οι φρικαλεότητες του δυνάστη.

Και η φρίκη της τραγωδίας γινόταν ακόμη τραγικότερη διότι παράλληλα 
προς τον ανθρώπινο πόνο, παράλληλα προς τους εθνικούς κινδύνους, υπήρ-
χαν τα πάθη και τα μίση των αντιμαχόμενων παρατάξεων. Οι δύο  εμφύλι-
οι πόλεμοι άφησαν στις ψυχές των Ελλήνων αγιάτρευτες και αιμορραγούσες 
πληγές. Κάθε πολιτικός ή στρατιωτικός αρχηγός είχε ιδρύσει τη δική του φα-
τρία και επεδίωκε την εξουσία για τον εαυτόν του, ανεξαρτήτως  συνεπειών.  
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα του πόνου και των οδυρμών, των αντιζηλιών και των 
επάρατων εμφυλιακών εχθροπραξιών κλήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας να 
θεμελιώσει τη νέα  Ελλάδα!

Όμως δεν έχασε το θάρρος του ούτε και  λιποψύχησε μπροστά στον μεγά-
λο Αγώνα διότι «οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ’ ἄροτρον καὶ βλέπων 
εἰς τὰ ὀπίσω εὔθετός ἐστιν» (Λουκ. 9,62) εις τη διακονία της Ελλάδος. Με 
πίστη στον Θεό  και στον εαυτό του «ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων» (Κορ. Γ΄10) 
άρχισε το έργο της ανοικοδόμησης της νέας Ελλάδος.  Όλοι φάνηκαν πρόθυ-
μοι να υποταχθούν στις θελήσεις του και να υπακούσουν στις διαταγές του, 
παρατηρεί ο βαυαρός   Φρειδερίκος Θείρσιος. Ο ίδιος, άλλωστε, παρορώντας 
τις ματαιοδοξίες και τις μνησικακίες των διαφόρων ηγετίσκων, πίστευε ακρά-
δαντα στις αγνές και δημιουργικές δυνάμεις του Ελληνισμού.

 

Η επίσημη τελετή της υποδοχής του Καποδίστρια έγινε στις 12 Ιανουα-
ρίου  1828. Στη δοξολογία που επακολούθησε στον σημερινό Μητροπολιτι-
κό ναό της Αίγινας (Μεγάλη Εκκλησιά, τον ονόμαζαν οι κάτοικοι τότε), τον 
προσφώνησε ο ιεράρχης Θεόφιλος Καΐρης. Ο λόγος του αποτελεί  μνημείο  
ένθερμου ιστορικού και πατριωτικού λόγου. Ο Καποδίστριας παρακολούθησε 
όλη τη δοξολογία με βαθύτατη κατάνυξη, αρνηθείς να ανέλθει στον «θρόνο» 
(πρόκειται για ένα ψηλότερο σκάμνο) που του πρότειναν. Προτίμησε να πα-
ραμείνει όρθιος στο μέσο του λαού – ποιμνίου του.  

Με δική του προτροπή, η Αντικυβερνητική Επιτροπή παραιτήθηκε στις 

ΙΩ. ΚΑΠ/ΤΡΙΑΣ  Ο ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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14 Ιανουαρίου 1828.  Στις 17 Ιανουαρίου ο Κυβερνήτης είχε την πρώτη επίσημη 
συνάντησή του με το Νομοθετικό σώμα (τη Βουλή της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης). 

Ειδικά εξουσιοδοτημένη Επιτροπή του Σώματος, παρουσίασε στον Κυ-
βερνήτη σύνοψη του έργου της, καθώς και μνημόνιο με τα εκκρεμή ζητήματα, 
ώστε να ενημερωθεί πλήρως για όλα τα θέματα. Στην ίδια συνεδρίαση ο Ι. 
Καποδίστριας ζήτησε τη διάλυση του νομοθετικού Σώματος, επειδή «αἱ δει-
ναὶ τῆς πατρίδος περιστάσεις καὶ ἡ διάρκεια τοῦ πολέμου δὲν ἐσυγχώρησαν 
οὔτε συγχωροῦσι τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ...».

 Το Βουλευτικό  στη συνεδρίαση της 18ης Ιανουαρίου 1828 δέχτηκε τις 
προτάσεις του Καποδίστρια και κήρυξε ως μη ισχύον το Σύνταγμα, αφού ψή-
φισε  ένα νέο κυβερνητικό σύστημα την  «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ», η οποία αντιστοιχεί με ένα είδος προεδρικής Δημοκρατί-
ας, στην οποία όλες οι εξουσίες κατέληγαν στον Κυβερνήτη. Γραμματέας της 
Επικρατείας, πρώτος πρωθυπουργός θα λέγαμε σήμερα, ορίστηκε ο εξαίρετος 
ιστορικός της επαναστάσεως και  λαμπρός πατριώτης ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥ-
ΠΗΣ, πατέρας του μετ’ έπειτα Πρωθυπουργού Χαριλάου Τρικούπη.

 Παράλληλα συγκροτήθηκε ένα γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό Σώμα, 
το «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ», το οποίο θα ασκούσε μαζί με τον Καποδίστρια τη νο-
μοθετική εξουσία.    Οι πράξεις του Κυβερνήτη για να είναι έγκυρες, έπρεπε να 
είναι «θεμελιωμένες ἐπάνω εἰς τὰς ἐγγράφους ἀναφορὰς τοῦ Πανελληνίου 
ἢ τῶν τμημάτων του». 

Το Πανελλήνιο χωρίστηκε σε τρία Σώματα:

Α. Τμήμα Οικονομίας: 
 με Πρόβουλο (Πρόεδρο) τον Γεώργιο Κουντουριώτη

Β. Τμήμα Εσωτερικών: 
με Πρόβουλο τον  Ανδρέα Ζαΐμη και

Γ. Τμήμα Πολεμικών:  
με Πρόβουλο τον Πέτρο Μαυρομιχάλη  

 
Στις 26 Ιανουαρίου 1828 έλαβε χώρα η επίσημη τελετή ανάληψης των καθη-
κόντων του Κυβερνήτη και του «Πανελληνίου». 

Οι  βασικοί στόχοι  του Καποδίστρια ήταν: 
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Α. Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΙΣΧΥΡΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Β. Η  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ Η  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Γ. Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

Δ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΟΜΑΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΦΡΟΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ και

Ε. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 Ο Καποδίστριας σεβόμενος τη μακρά θεσμική παράδοση διατήρησε τον 
θεσμό της «ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ για τις Κοινότητες. Για την Πελοπόννησο 
και τα Νησιά οργάνωσε την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Στη 
Στερεά Ελλάδα δεν μπορούσε να πράξει το ίδιο, διότι ακόμη συνεχίζονταν οι 
πολεμικές επιχειρήσεις. Αρχές του 1829 διορίστηκε εκεί Πληρεξούσιος Τοπο-
τηρητής, ο Αυγουστίνος Καποδίστριας.

Η Πελοπόννησος διαιρέθηκε σε επτά Τμήματα και τα νησιά του Αιγαί-
ου σε έξι. Επικεφαλής των Τμημάτων διορίστηκαν Έκτακτοι ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ, οι 
οποίοι είχαν την ευθύνη για την ασφάλεια των πολιτών.

Μαζί με αυτούς τους συνεργάτες και με αυτά τα δεδομένα ο Ιωάννης Κα-
ποδίστριας άρχισε  με βαθύτατη πίστη το ηράκλειο έργο της  δημιουργίας της 
νέας Ελλάδος.

Αξίζει εδώ να αναφέρουμε και μια βασική δήλωση του Καποδίστρια, η 
οποία είναι πάρα πολύ  χαρακτηριστική της αγνής και φιλοπάτριδος προσω-
πικότητάς του.

 «Ἐφ’ ὅσον τὰ ἰδιαίτερα εἰσοδήματά μου ἀρκοῦν διὰ νὰ ζήσω, ἀρνοῦμαι 
νὰ ἐγγίσω μέχρι καὶ τοῦ ὀβολοῦ τὰ δημόσια χρήματα, ἐνῶ εὑρισκόμεθα εἰς 
τὸ μέσον ἐρειπίων καὶ ἀνθρώπων βυθισμένων εἰς ἐσχάτην πενίαν».

 Στην εξωτερική του πολιτική ο Καποδίστριας  τόνιζε με έμφαση σε όλους 
τους ξένους διπλωμάτες τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του Έθνους μας:

«Τό Ἑλληνικὸν ἔθνος σύγκειται ἐκ τῶν ἀνθρώπων οἵτινες ἀπὸ ἁλώσεως 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως δὲν ἔπαυσαν ὁμολογοῦντες τὴν ὀρθόδοξον πίστιν, 
καὶ τὴν γλῶσσαν τῶν πατέρων αὐτῶν λαλοῦντες, καὶ διέμειναν ὑπὸ τὴν πνευ-
ματικὴν ἢ κοσμικὴν δικαιοδοσίαν τῆς  Ἐκκλησίας των, ὅπου ποτὲ τῆς Τουρκίας 
καὶ ἂν κατοικῶσι». Και αναμφίβολα εννοούσε και την Κύπρο μας, αφού η μη-
τέρα του Αδαμαντίνη έλκει την καταγωγή της από τη «ΝΗΣΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ,  
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ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ».

Αλλά, ως πρώτο βήμα των οραματισμών του, όπως θα δούμε και πιο κάτω, 
ήταν η απελευθέρωση της Ελλάδος μέχρι τον Αμβρακικό και τον Παγασητικό 
κόλπο, στόχο τον οποίο και μπόρεσε να πραγματοποιήσει μετά από πολλές 
διπλωματικές ενέργειές του στο εξωτερικό και την οργάνωση του πρώτου τα-
κτικού ελληνικού στρατού στο εσωτερικό.

Επανερχόμενοι στο θέμα της πραγματοποίησης της εσωτερικής πολιτι-
κής του Καποδίστρια  διαπιστώνουμε ότι ο χρόνος περνούσε αλλά τα προ-
βλήματα αυξάνονταν αντί να λιγοστεύουν και η υπόσχεση του για σύγκληση 
της Εθνοσυνέλευσης δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί. Η καθυστέρηση 
αυτή έδωσε την αφορμή για τον διχασμό του Πανελληνίου σε κυβερνητική και 
αντιπολιτευόμενη μερίδα. Το Πανελλήνιον τελικά, συναίνεσε στην αναβολή 
«ἕως ὅτου ἡ Πατρίς εὑρεθῇ εἰς περιπτώσεις καταλληλοτέρας διὰ τὴν Ἐθνι-
κὴν Συνέλευσιν».

  Η Δ´ Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις συνήλθε, τελικά, στο Άργος, 
στις 12 Ιουλίου 1829, υπό την προεδρία του Γεωργίου Σισίνη και με τη συμμε-
τοχή 236 αντιπροσώπων, και ολοκλήρωσε τις εργασίες της εκεί μέχρι τις 5 Αυ-
γούστου. Στην Εθνοσυνέλευση πλειοψήφησε η φιλοκυβερνητική μερίδα και 
υπερψήφισε τα 13 Ψηφίσματα, που ενέκριναν τους έως τότε διπλωματικούς 
χειρισμούς του Κυβερνήτη και θέσπιζαν τους βασικούς πολιτειακούς, οικονο-
μικούς, στρατιωτικούς κ.λ.π. Θεσμούς, με τους οποίους θα διοικείτο στο εξής 
η Ελληνική Πολιτεία.  

 Η Εθνοσυνέλευση του Άργους, με το Β´ Ψήφισμα της 23ης Ιουλίου 1829, 
προχώρησε στην κατάργηση του Πανελληνίου και στην ίδρυση ενός νέου σώ-
ματος ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ, με ισάριθμα, (27) μέλη,  η οποία είχε νομοπαρα-
σκευαστικές  αρμοδιότητες.

Τον Οκτώβριο του 1829 ο Καποδίστριας μετέφερε οριστικά την έδρα της 
αναδιαρθρωμένης κυβέρνησής του από την Αίγινα στο Ναύπλιο.

Βασικότατο  μέλημα του Καποδίστρια ήταν το θέμα της Παιδείας για την 
οποία επέδειξε ιδιαίτερη μέριμνα και αναδείχτηκε αληθινά Μεγάλος. Είχε βα-
θύτατα συνειδητοποιήσει ότι ο Ελληνισμός και κατ’ επέκταση η Ελλάδα έπρε-
πε να εδραιωθεί πάνω στις  διαχρονικές αξίες του κλασικού μας πολιτισμού 
και της ορθόδοξης πίστεώς μας.
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Ο Καποδίστριας βρήκε μια Παιδεία μη λειτουργούσα λόγω του σκοτα-
διστικού πνεύματος της τουρκοκρατίας και του παρατεταμένου πολέμου 
της Εθνεγερσίας. «... Διὰ τὰ σχολεῖα χρειάζονται οἰκήματα, ἐγώ δὲ φθάσας 
ἐνταῦθα εὕρηκα μόνον καλύβας, ὅπου ἐσκεπάζοντο πλῆθος οἰκογενειῶν 
πειναλέων». 

Επικεφαλής της Παιδείας ορίστηκε ο εκ Κέρκυρας λόγιος Ανδρέας Μου-
στοξύδης. Η αξιολογότατη υποδομή που δημιούργησε η επιτροπή του Μου-
στοξύδη στον τομέα της παιδείας περιελάμβανε την εισαγωγή της αλληλοδι-
δακτικής μεθόδου διδασκαλίας, και την ίδρυση αλληλοδιδακτικών σχολεί-
ων στις κεντρικές πόλεις των επαρχιών της επικράτειας, το Ορφανοτροφείο 
της Αίγινας (για 500 ορφανά του Αγώνα), όπου στεγάζονταν επαγγελματικές 
σχολές  της Χειροτεχνίας.  

Το 1830 συστήνεται στο χώρο του Ορφανοτροφείου και το «ΠΡΟΤΥΠΟ» 
Η΄ «ΤΥΠΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ»   για μαθητές που προορίζονταν να αναλάβουν 
το υψηλό λειτούργημα του δασκάλου. Επίσης, ιδρύθηκε και το «ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ», όπου φοιτούσαν μαθητές που προορίζονταν για ανώτα-
τες σπουδές, καθώς και  για τη στελέχωση ανώτατων κρατικών θέσεων. 

Μαθητής του Κεντρικού Σχολείου υπήρξε και ο μετ’ έπειτα «ΠΑΤΕΡΑΣ» 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ,   κράτιστος ιστορικός του Ελλη-
νισμού, τον οποίο η συνείδηση του Γένους ονόμασε «ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙ-
ΚΟΝ»  Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ.   

 Στον περίβολο του Ορφανοτροφείου λειτούργησαν επίσης η πρώτη Εθνι-
κή Βιβλιοθήκη, η οποία στο τέλος του 1830 διέθετε 1.018 τόμους βιβλίων, 
το  ΠΡΩΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ   καθώς και το ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΥ-
ΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ.

Στο μορφωτικό έργο του Καποδίστρια συγκαταλέγεται η ίδρυση και του 
πρώτου τυπογραφείου στον ελεύθερο ελληνικό χώρο, στην Αίγινα, και η 
πρόθεση σύστασης Εθνικού Μουσείου και Βιβλιοθήκης. Στο Εθνικό Τυπογρα-
φείο της Αίγινας τυπώθηκε η πρώτη εφημερίδα της απελευθερωμένης Ελλά-
δος, «Η ΑΙΓΙΝΑΙΑ» (εφημερίς φιλολογική, επιστημονική και τεχνολογική 
εκδιδομένη άπαξ του μηνός υπό Γ. Αποστολίδου Κοσμητού). Η έκδοση πε-
ριελάμβανε επτά φύλλα, που κυκλοφόρησαν από τις 15 Μαρτίου έως τις 15 
Σεπτεμβρίου 1831. Στην ύλη της εφημερίδας, η οποία επείχε θέση ημιεπισήμου 
οργάνου της κυβέρνησης του Καποδίστρια και απευθυνόταν σε «ὅσους ἐνα-
σχολοῦνται εἰς τὰ τῆς παιδείας, ὡς μαθηταὶ ἢ ὡς διδάσκαλοι»,  περιλαμβά-
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νονταν κυβερνητικές πράξεις που αφορούσαν στη δημόσια εκπαίδευση, ειδή-
σεις για τα σχολεία της Ελλάδος, διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνταν 
στην Ελλάδα ή «εἰς ἄλλα ἔθνη φωτισμένα»,  καθώς και ειδήσεις για διδακτι-
κά βιβλία, που τυπώνονταν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

 Το πρώτο νεοκλασικό εκπαιδευτικό κτήριο του Νεοελληνικού κράτους, 
που κτίστηκε στην Αίγινα είναι το Εϋνάρδειο Διδασκαλείο ή Εϋνάρδειος 
Σχολή, που κτίστηκε με χρηματική αρωγή του μεγάλου φιλέλληνα και εκλε-
κτού φίλου και συνεργάτη του Καποδίστρια Ιωάννη Εϋνάρδου. 

Τόσο στο Εϋνάρδειο όσο και σ’ όλα τα άλλα σχολεία που ιδρύθηκαν αρ-
γότερα,  η εκπαιδευτική πολιτική εδραζόταν πάνω στην κλασσική μας παιδεία 
και στην ορθόδοξη χριστιανική μας πίστη, όπως ήταν οι οραματισμοί του Ιω-
άννη Καποδίστρια.  

Αναφερόμενος στον ρόλο της Ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής κατά την 
περίοδο της ανασύστασης του νεοελληνικού κράτους, έγραφε το 1827.

«Πρῶτον καὶ σπουδαιότερον τῶν καθηκόντων τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνή-
σεως θεωρῶ τὴν θρησκευτικὴν ἀγωγὴν τοῦ Ἔθνους».

Σε οδηγίες του προς τους δασκάλους της Επικρατείας τόνιζε εμφαντικά: 

«Θέλετε καταβάλει θεμέλιον τῆς παιδείας εἰς τὰς ἁπλᾶς ψυχὰς τῶν παί-
δων τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς σοφίας, καὶ στοιχειοῦντες 
αὐτοὺς εἰς τὴν ἀληθινὴν παιδείαν, τὴν εὐσέβειαν, θέλετε τοὺς διδάσκει τὴν 
ἱερὰν κατήχησιν, ἐκ τῆς ὁποίας μυούμενοι τὰ ἀληθινά τοῦ χριστιανοῦ χρέη, 
θέλουν διδάσκεσθαι καὶ τὰ τοῦ ἀγαθοῦ πολίτου καθήκοντα διὰ τῆς ἠθικῆς 
προσαρμοζομένης εἰς τὸν οὐράνιον νόμον τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου».

Ο ιδεολογικός προσανατολισμός του Ιωάννη Καποδίστρια προς την ορ-
θοδοξία εκπηγάζει από την αγωγή που βίωσε ο ίδιος παιδιόθεν. Ο ίδιος γράφει 
προς τον Ανδρέα Μουστοξύδη, στενό συνεργάτη του:

«Τὰ σχολεῖα δὲν εἶναι ἁπλῶς τόποι προσκτήσεως γνώσεων, ἀλλὰ κυρί-
ως φροντιστήρια ἠθικῆς, χριστιανικῆς καὶ ἐθνικῆς ἀγωγῆς».  

Επίσης, σε επιστολή του προς τον Μιχαήλ Αποστολίδη, εφημέριο τότε στη 
Βιέννη και μετέπειτα καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Αρχιεπίσκο-
πο Αθηνών, γράφει:

«Ἂν ἡ παροῦσα γενεὰ δὲν ἐνισχυθῇ δι’ ἀνθρώπων μορφωθέντων ἐν ἀρί-
στῳ σχολείῳ, ἰδίως κατὰ τοὺς κανόνας τῆς ἁγίας ἡμῶν θρησκείας καὶ τῶν 
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ἠθῶν ἡμῶν, ἀμφιβάλλω ὅτι θὰ δυνηθῆ νὰ καταστῆ ἀξία τοῦ προορισμοῦ, ὅν 
φαίνεται ὅτι ἡ Θεία Πρόνοια ἐπιφυλάττει αὐτῇ».

Ο Καποδίστριας αγωνίστηκε  για την οργάνωση  της Εκκλησίας και τη 
μόρφωση του Κλήρου. Το όνειρό του ήταν να συστήσει Ανωτέρα Θεολογική 
Ακαδημία, σύμφωνα με τα πρότυπα των Ρωσικών Θεολογικών Ακαδημιών. 
Γι' αυτό,  μετά την εκλογή του ως Κυβερνήτη της Ελλάδος, ανέθεσε στον λόγιο 
κληρικό και δάσκαλο τού Γένους, Κωνσταντίνο Οικονόμο των εξ Οικονόμων, 
να συντάξει «Σχέδιο Εκκλησιαστικής Ακαδημίας», έργο το οποίο εκπονήθηκε 
μεν, αλλά δεν μπόρεσε να το υλοποιήσει λόγω οικονομικών δυσκολιών. Έτσι, 
αναγκάστηκε να περιοριστεί στην ίδρυση της Εκκλησιαστικής Σχολής στον 
Πόρο, η οποία υπήρξε ένας σημαντικός σταθμός στην Παιδεία, διότι μέσω αυ-
τής αποφοίτησαν εκατοντάδες νέοι κληρικοί, οι οποίοι πρόσφεραν τα μέγιστα 
στην αγωγή των νέων μαθητών της πατρίδας μας. 

Ανάμεσα στις υψηλές  πνευματικές φιλοδοξίες του Καποδίστρια ήταν και 
η  ίδρυση Πανεπιστημίου, για την ολοκλήρωση της παιδείας των αριστούχων 
νέων της πατρίδας μας.

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Βασικότατο μέλημα του Καποδίστρια ήταν, επίσης, η δημιουργία των απα- 
ραίτητων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας. Δυστυχώς, οι 
εμφύλιοι πόλεμοι είχαν εξαντλήσει τα αποθέματα των αγγλικών δανείων, τα 
οποία χρησιμοποίησε η εκάστοτε κυβερνητική παράταξη για την επικράτησή 
της.  Με απίστευτο πόνο εκφράζει την αγωνία του για τα οικονομικά προς τον 
Γεώργιο Μαυρομιχάλη.

«Ποῦ τὸ θησαυροφυλάκιον τοῦ ἔθνους;  Ἀκούω, ἐπουλήσατε καὶ τὴν δε-
κατιὰ τοῦ φετεινοῦ ἔτους πρὶν ἀκόμη σπαρθῆ τὸ γέννημα· ὁ τόπος εἶναι χέρ-
σος, σπάνιοι οἱ κάτοικοι, σκόρπιοι εἰς τὰ βουνὰ καὶ εἰς τὰ σπήλαια· τὸ δημόσι-
ον εἶναι πλακωμένο ἀπὸ δύο ἑκατομμύρια λίρες στερλίνες χρέος∙ ἄλλα τόσα 
ζητεῖτε οἱ στρατιωτικοί∙ ἡ γῆ εἶναι ὑποθηκευμένη εἰς τοὺς Ἄγγλους δανειστάς· 
ἀνάγκη νὰ τὴν ἐλευθερώσωμεν μὲ τὴν ἰδίαν ἀπόφασιν, ὡς θὰ τὴν ἐλευθερώ-
σωμεν καὶ ἀπὸ τὰ ἅρματα τοῦ Κιουτάγια καὶ τοῦ Αἰγυπτίου».

Ο Καποδίστριας επιδόθηκε με ζήλο στην αντιμετώπιση της θλιβερής οικο-
νομικής κατάστασης και προσπάθησε να δημιουργήσει όλες εκείνες τις υπο-
δομές και τους επιβαλλόμενους θεσμούς για την ανάπτυξη της οικονομίας.   

ΙΩ. ΚΑΠ/ΤΡΙΑΣ  Ο ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



242 ΙΩΑΝΝOY  ΧΡ.   ΓΙΑΓΚΟΥ

Προς επιτυχία του σκοπού αυτού ίδρυσε την ΕΘΝΙΚΗΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙ-
ΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ (2 Φεβρουαρίου 1828). Πρώτος διευθυντής της ανέλαβε 
ο εξ Ιωαννίνων δραστηριότατος τραπεζίτης Γεώργιος Σταύρου, μέγας ευερ-
γέτης, μέλος της Φιλικής Εταιρείας, ο οποίος είχε εντιμότατο χαρακτήρα και 
πολλαπλές ικανότητες. 

Παράλληλα, ο Καποδίστριας προχώρησε στην έκδοση εθνικού νομίσμα-
τος, του αργυρού φοίνικος. Το νέο νόμισμα εξισώθηκε και συνδέθηκε με το 
γαλλικό φράγκο. Η κοπή εθνικού νομίσματος είχε και συμβολική σημασία. 
Φανέρωνε  οριστικά την ίδρυση και ύπαρξη  ενός νέου ευρωπαϊκού κρά-
τους, της Ελλάδος!  

Το αποθεματικό της κεφάλαιο σχηματίστηκε από χίλια αυστριακά τάληρα 
που κατέβαλε  ο ίδιος ο  Καποδίστριας και τα 5.000 ελβετικά φράγκα που εισέ-
φερε ο φίλος του Ιωάννης Εϋνάρδος. Όμως το ποσό που συγκεντρώθηκε δεν 
ξεπέρασε τα 700.000 φράγκα και δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες του 
ελληνικού Δημοσίου. Μόνο οι ανάγκες του στρατού και του στόλου υπολογί-
ζονταν σε 500.000 φράγκα.  Οι προσπάθειες για σύναψη εξωτερικού δανείου 
απέτυχαν λόγω της αρνητικής στάσης της Αγγλίας. Μετά τη δολοφονία του 
Καποδίστρια η οικονομία της Ελλάδος έβαινε και πάλι κατά κρημνού. 

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η πρώτη κίνηση του Καποδίστρια σχετικά με τη στρατιωτική πολιτική 
του ήταν η σύσταση του ανώτατου οργάνου εποπτείας και διοίκησης του 
στρατού και του στόλου, του «ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ».  Αυτό ήταν 
τριμελές όργανο,  στο οποίο προήδρευε ο ίδιος ο Κυβερνήτης. Μέλη του ήταν 
ο αρχιστράτηγος των χερσαίων δυνάμεων, Ρίτσαρντ Τσώρτς  και ο Αρχιναύ-
αρχος των Ναυτικών δυνάμεων,  Nαύαρχος Κόχραν. Αρχηγοί του στρατού 
διορίστηκαν ο  Θεόδωρος Κολοκοτρώνης  στην Πελοπόννησο, ο  Ρίτσαρντ 
Τσώρτς στην Δυτική Στερεά Ελλάδα και ο Δημήτριος Υψηλάντης στην Ανα-
τολική Στερεά Ελλάδα.

Όταν ο Καποδίστριας ανέλαβε την εξουσία υπήρχαν ακόμη στην Πελο-
πόννησο τουρκοαιγυπτιακές δυνάμεις που προσπαθούσαν να καταπνίξουν 
την Επανάσταση. Ευτυχώς, χάρη στις  φιλικές του σχέσεις με τη Γαλλία, ο 
Γάλλος στρατηγός Μαιζόν, τις εκκαθάρισε και έτσι άνοιξε ο δρόμος για την 
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απελευθέρωση και της Στερεάς, πράγμα το οποίο και πέτυχε με την περίφημη 
μάχη της Πέτρας.

  Η μάχη αυτή υπήρξε η τελευταία του Αγώνα για την ελληνική ανεξαρτη-
σία. Έγινε στις 12 Σεπτεμβρίου 1829 στην Πέτρα της Βοιωτίας, μεταξύ Θή-
βας και Λιβαδειάς.  Επικεφαλής των ελληνικών δυνάμεων ήταν ο Δημήτριος 
Υψηλάντης, ο οποίος, κατ’  ευτυχή συγκυρία έθεσε τέρμα στον Αγώνα, τον 
οποίον είχε αρχίσει ο αδελφός του, Αλέξανδρος, με τη διάβαση του Προύθου 
στις 24 Φεβρουαρίου 1821. Με την περιφανή αυτή νίκη,  ο Καποδίστριας πέ-
τυχε να διευρύνει τα σύνορα του αρτισύστατου ελληνικού κράτους μέχρι τον 
Παγασητικό και τον Αμβρακικό κόλπο. Η μέγιστη αυτή επιτυχία οφείλεται 
και πάλι στην έξοχη πολιτική διορατικότητα του μέγαλου Έλληνα πολιτικού. 

Γνωρίζοντας ότι η Ελλάδα είχε ακόμη πολύ μακρύ δρόμο να διανύσει μέ-
χρις ότου ελευθερώσει και τα υπόλοιπα σκλαβωμένα εδάφη της ίδρυσε το 
1828 τη ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ στο Ναύπλιο,  με στόχο να 
μορφώνονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα οι μέλλοντες ευέλπιδες αξι-
ωματικοί της Πατρίδας μας.

    Το όνομα της σχολής οφείλεται σ’ ένα χαρακτηρισμό του Θουκυδίδη για 
τους Αθηναίους: {Οἱ Ἀθηναῖοι εἶναι «καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ 
γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες·  [1.70.3].  {Οι Αθηναίοι} 
αποτολμούν πράγματα που υπερβαίνουν τις δυνάμεις τους, ριψοκινδυνεύ-
ουν χωρίς να λογαριάζουν την φρόνηση και είναι πάντοτε αισιόδοξοι (εὐέλ-
πιδες) στα δεινά». Πιο εύστοχη ονομασία δεν θα μπορούσε να διανοηθεί 
κανείς, γιατί πράγματι ολόκληρη η Ελλάδα βρισκόταν «ἐν τοῖς δεινοῖς» και 
επιβαλλόταν, όπως ο Ηγέτης της και ο λαός της και οι μάχιμοι αγωνιστές 
της διαποτίσουν τις ψυχές τους με το πνεύμα του «φερέλπιδος» για να  ανα-
δειχθούν «εὐέλπιδες»! 

 Και όντως, η ψυχή του Καποδίστρια ήταν διαποτισμένη με αυτό το 
πνεύμα. Το είπε στον Γεώργιο Μαυρομιχάλη, τον μελλοντικό δολοφόνο του.  
«Κατεβαίνω πολεμιστὴς εἰς τὸ στάδιον, θὰ πολεμήσω ὡς Κυβέρνησις...  
 Ἡ νίκη θὰ εἶναι δική μας ἂν βασιλεύη  εἰς τὴν καρδίαν μας, Θεὸς ζηλότυπος, 
μόνον τὸ αἴσθημα τὸ Ἑλληνικό...  δὲν ἀπελπίζομαι· προτιμῶ αὐτὸ τὸ σκῆ-
πτρο τοῦ πόνου καὶ τῶν δακρύων παρὰ ἄλλο· ὁ θεὸς μοῦ τὸ ’δωσε, τὸ παίρ-
νω, θέλει νὰ μὲ δοκιμάση...  Ἄς ὑψώσωμεν τὸ μεγαλεῖον της, ὥστε, ὃποιος 
θελήσει, δυσκόλως νὰ τὸ ταπεινώση∙ στερεωμένο εἰς ρίζας ἀρετῆς εἶναι ἀκα-
ταμάχητον».   
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Στις  7 Φεβρουαρίου 1828 δημοσιεύτηκε ο νέος ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡ-
ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ο οποίος δημιουργούσε δέκα χιλιαρχίες 
και τριάντα άλλες ανεξάρτητες στρατιωτικές μονάδες. Παρ΄όλες τις αντιξοό-
τητες και τις εσωτερικές έριδες οι Χιλιαρχίες έφεραν εις πέρας τον αντικειμενικό 
στόχο τους με την περίφημη μάχη της Πέτρας, στις  12 Σεπτεμβρίου 1829.

Ένα μήνα μετά ο αδελφός του Κυβερνήτη, Αυγουστίνος Καποδίστριας 
έθεσε σε εφαρμογή το σχέδριο για την τακτοποίηση των στρατιωτικών μο-
νάδων που έδρευαν στη Στερεά Ελλάδα. Με βάση το σχέδιο αυτό διέλυσε 
τις Χιλιαρχίες και σχημάτισε τα Ελαφρά ή Εύζωνα Τάγματα. Το κάθε Τάγμα 
διαιρείτο σε τέσσερεις λόχους και οι λόχοι υποδιαιρούνταν σε ημιλοχίες, ενω-
μοτίες και δεκανίες. 

  Η σύσταση των ευζωνικών ταγμάτων είχε ως βασικό στόχο την τήρηση 
της εσωτερικής  ευταξίας.  Η πλέον επιτυχής ενέργεια του Αυγουστίνου προς 
αυτή την κατεύθυνση ήταν η ανασυγκρότηση ενός Τακτικού Σώματος, δύνα-
μεως 3.500 ανδρών, το οποίο επιφορτίστηκε με τη φύλαξη  του Ναυπλίου και 
την επάνδρωση των λοιπών φρουρίων της χώρας.   

Στις 29 Δεκεμβρίου 1829 δημοσιεύθηκε και Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, με τον οποίο  θεσπίστηκαν οι κανονισμοί για τη δημιουργία 
ενός αστυνομικού Σώματος, το οποίο θα αποτελούσε την εγγύηση για την 
τάξη και την ασφάλεια των πολιτών.

Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

 Ο Καποδίστριας  για τη «Μητέρα Γη» και την ανάπτυξη της Γεωργίας επέ-
δειξε πολύ μεγάλη φροντίδα. Ο ίδιος έγραφε ότι επιβάλλεται «...νὰ βοηθήσω-
μεν κατὰ προτίμησιν τοὺς πολίτας ἐκείνους οἵτινες πορίζονται τὰ πρὸς τὸ 
ζῆν ἐντίμως διὰ τῆς καλλιεργείας τῆς γῆς, καὶ εὑρίσκονται ἤδη ἐστερημένοι 
καλύβης, βοσκημάτων καὶ ἐργαλείων».

  Από τις πρώτες έμπρακτες ενέργειές του ήταν η ίδρυση γεωπονικής σχο-
λής στην Τίρυνθα  στην οποία θα εκπαιδεύονταν οι νέοι μας γεωργοί.  Σ’ αυτή 
φοιτούσαν παιδιά φτωχών γεωργών. Τη διεύθυνση ανέλαβε ο Γρηγόριος Πα-
λαιολόγος, γεωπόνος που  σπούδασε στο Παρίσι.  

  Στους ακτήμονες γεωργούς φρόντισε να παραχωρήσει ικανοποιητικές 
γαίες. Μερίμνησε επίσης για την καλλιέργεια των εθνικών κτημάτων, τα οποία 
παραχώρησε σε ιδιώτες με πολυετή συμβόλαια.  
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Στους κτηνοτρόφους, επίσης, χαρίστηκαν οι φόροι των βοσκημάτων τους. 
Ήταν μια έμπρακτη αναγνώριση για τη μεγάλη τους  προσφορά  κατά τα χρό-
νια του πολέμου, που εθελουσίως ανέλαβαν  τη διατροφή των  αγωνιστών της 
Εθνεγερσίας.  

Ο Καποδίστριας φρόντισε για την εισαγωγή νέων καλλιεργειών και τη 
διάδοση νέων γεωργικών προϊόντων. Πολύ γνωστή είναι η περίφημη ιστορία 
του με την εισαγωγή της πατάτας. 

Φρόντισε επίσης να φυτευτούν χιλιάδες δένδρα σ’ όλη την ελεύθερη Ελ- 
λάδα. «Καίτοι καταπονούμενος ὑπὸ πολλῶν καὶ δεινῶν ἀσχολημάτων, κα-
τώρθωσα νὰ φροντίσω ἰδιαιτέρως καὶ περὶ δενδροφυτείας, πράγματος 
παντάπασι λείποντος κατὰ τε τὴν Πελοπόννησον καὶ τὰς νήσους, διότι οἱ 
Τοῦρκοι κατελίμπανον τὰ δένδρα εἰς διαφθορὰν καὶ οἱ Ἕλληνες χειρότε-
ρα ἔπραξαν, ἐκριζώνοντες καὶ τὰ περιλειπόμενα. Ἔφερα, λοιπὸν, ἐκ Κρήτης 
ἑκατομμύρια καστανέων καὶ ἄλλα δένδρα καὶ μένει νὰ ἴδωμεν ἂν ἡ προμή-
θεια καλῶς ἐγένετο πρὸς εὐόδωσιν τῆς φυτείας...».

Επιθυμώ να τελειώσω την πάρα πολύ σύντομη αναφορά μου για τις 
ηράκλειες προσπάθειες που κατέβαλε ο Καποδίστριας να αναστήσει εκ του 
μηδενός την Ελλάδα, με μια κριτική του διακεκριμένου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ» της νεότερης Ελλάδος, Ακαδημαϊκού Ανδρέα Ανδρεάδη, ο 
οποίος σε  αποτίμησή του για τη δημοσιονομική πολιτική του έγραψε εμφα-
τικά.  {Ο Καποδίστριας}  «κατανοοῦσε ἄριστα τὴν ζωτικὴν σημασίαν καλῆς 
δημόσιας οἰκονομίας καὶ ἐπάλαισε πλέον παντός ἄλλου, ὅπως προικίσει 
τὴν Ἑλλάδα μὲ τοιαύτην... εἰδικῶς δὲ ἐν τῇ δημοσιονομικῇ αὐτοῦ πολιτικῇ  
ὁ Καποδίστριας ἀναφαίνεται μέγας».

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Ο οτρηρός οικοδόμος της νέας Ελλάδας, βέβαια, δεν παρέλειπε ούτε για 
μία στιγμή να παρακολουθεί τις μυστικές δολιότητες των ισχυρών και ιδιαί-
τερα της Αγγλίας, για τον καθορισμό των συνόρων της Ελλάδος.  Γι’ αυτό και 
διέθετε όλες του τις φιλίες και όλες του τις διπλωματικές ικανότητες, προκει-
μένου να πετύχει διεύρυνση των ορίων της. Επεδίωκε, πάση θυσία, τα σύνορα 
του νεοσύστατου ελληνικού κράτους να φτάσουν μέχρι τον Αμβρακικό και 
τον Παγασητικό κόλπο, στόχο τον οποίο, τελικά, πέτυχε να πραγματοποιήσει.   

Ταυτόχρονα, με υπομνήματα του προς τον νέο Τσάρο της Ρωσίας Νικό-
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λαο τον Α΄, τον παροτρύνει να κηρύξει τον πόλεμο εναντίον της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. Αυτή, άλλωστε, ήταν η αρχική  και βασική του πολιτική, από 
τότε που ανέλαβε ως υπουργός των Εξωτερικών της Ρωσίας.

Η μεγαλοφυής προσωπικότητα του Καποδίστρια επιτυγχάνει και στους 
δύο στόχους. Και ο ρωσοτουρκικός πόλεμος εκρήγνυται το 1828 – 1829, και 
οι Μεγάλες Δυνάμεις αναγκάζονται να προσυπογράψουν το Πρωτόκολλο του 
Λονδίνου, της 22ας Μαρτίου 1829, με το οποίο ιδρύεται αυτόνομο Ελληνικό 
Κράτος, εκτεινόμενο από τον Παγασητικό μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο.

Μετά την υπογραφή αυτή η Τουρκία εξαναγκάζεται να υπογράψει τη συν-
θήκη της Ανδριανουπόλεως, στις 14 Σεπτεμβρίου 1829, με την οποία αποδέ-
χτηκε τα νέα σύνορα.

Έτσι η μεγαλοφυής και πολυπράγμων εξωτερική πολιτική του Καποδί-
στρια θριάμβευσε! Η Ελλάς ανέστη! Το έρεβος της Τουρκοκρατίας παρα-
χώρησε τη θέση του στο φως της ερατεινής Ελευθερίας! Χάρη στο πολιτικό 
δαιμόνιο του Ιωάννη Καποδίστρια  ο Ελληνισμός είχε πια τη δυνατότητα όχι 
μόνο να αναπνέει γεωπολιτικά, αλλά και να προσβλέπει με αισιοδοξία στο 
μέλλον, τόσο για την εσωτερική του ανάπτυξη όσο και για την πραγμάτωση 
των εθνικών πόθων του για την απελευθέρωση και των υπολοίπων ελληνικών 
εδαφών, τα οποία δεν κατέστη δυνατό να απελευθερωθούν με την Εθνεγερσία 
και στέναζαν ακόμη κάτω από την κυριαρχία του Τούρκου.

Η ΓΟΛΓΟΘΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Δυστυχώς όμως, τα πράγματα στο εσωτερικό της Ελλάδος δεν πήγαιναν 
καθόλου καλά.  Πολύ  εύστοχα ο πρώην πρόεδρος της ελληνικής Δημοκρατί-
ας αείμνηστος Κωνσταντίνος Τσάτσος επισημαίνει τα εξής: «Ο ραγιαδισμός 
τεσσάρων σχεδόν αιώνων είναι ένας ιός, που δεν αποβάλλεται εύκολα. Και, 
καθώς ξέρουμε, ο ραγιαδισμός έχει δύο όψεις.  Την ευτέλεια προς τον κρατού-
ντα και τη δυσπιστία, σχεδόν την έχθρα απέναντι σε κάθε εξουσία. Κάποτε,  
την ευτέλεια την αντικαθιστά το αντίθετό της, το πνεύμα της  ανυποταγής, 
της ανταρσίας. Η δυσπιστία πάλι, αυτή, αντιθέτως, συνεχίζεται αναλλοίωτη, 
είτε το κράτος είναι κράτος βίας είτε είναι κράτος δικαίου»1.

Πάρα πολύ δύσκολα ο «ραγιάς» μπορεί να διακρίνει μέσα του τις έννοιες 

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΣΕΛ 14, Ο.Ε.Δ.Β. ΑΘΗΝΑΙ 1976.
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της ελευθερίας και της ασυδοσίας, τις έννοιες της ευπείθειας απέναντι στους 
νόμους και της καταπάτησης της έννομης τάξης. Συνήθως, μέσα του, θεωρεί 
την ασυδοσία  ως ελευθερία, την περιφρόνηση της εξουσίας ως παλληκαριά. 
Αυτής της νοοτροπίας, δυστυχώς, υπήρξε θύμα ο πρώτος κυβερνήτης της Ελ-
λάδος.

 Μετά τα «ὡσαννά», μετά τις ουρανομήκεις  ζητωκραυγές «Ζήτω ο Κυ-
βερνήτης», «Ζήτω ο Σωτήρας μας» «Ζήτω ο Ελευθερωτής μας», έκανε την εμ-
φάνισή του «ο θανατηφόρος ιός του ραγιαδισμού», τον οποίο καλλιέργησαν 
άριστα, με πολιτικοστρατιωτική υστεροβουλία οι ξένοι, μέσω των εν Ελλάδι 
ηγετίσκων και προεστών. 

Εκείνοι βέβαια  είχαν κάθε συμφέρον να φύγει από τη μέση αυτός ο υπε-
ρήφανος Έλλην, ο βαθύτατα ελληνοπρεπής στο ήθος του, στον χαρακτήρα 
του, στους διπλωματικούς του ελιγμούς, στη μεθοδικότητα των πράξεών του 
για τη ανασυγκρότηση της Ελλάδος και στους εθνικούς του οραματισμούς 
για μια μεγάλη και ένδοξη  Ελλάδα! Οι ξένοι ήθελα με κάθε θυσία να φύγει 
αυτός που ήλθε  στην Ελλάδα για να την «στερεώση εἰς ρίζας ἀρετῆς... καὶ 
γιὰ νὰ ὑψώση τὸ μεγαλεῖόν της, ὥστε ὃποιος θελήσει, δυσκόλως νὰ τὸ τα-
πεινώση...».  Οι ξένοι ήθελαν παντοιοτρόπως να φύγει αυτός που αγωνίστηκε 
«μὲ τὴ βοήθεια  καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Μεγαλοδύναμου νὰ στολίσει τ’ ἀκρο-
θαλάσσιά μας μὲ εὔμορφες πολιτεῖες, καὶ νὰ δοξάση τὴν ἑλληνικήν σημαίαν 
εἰς τὰ πελάγη...». 

Αλλά εμείς; Γιατί να επιδείξουμε τόση εμπάθεια και τόσο μίσος εναντίον 
ενός αγνότατου Έλληνα πολιτικού, ο οποίος αφιέρωσε όλη την ικμάδα των 
δυνάμεών του για την επιτυχία του Αγώνα και την ανάσταση της Ελλάδος;  

Βέβαια, κρίνω ότι δεν είναι ορθό να επιρρίπτουμε όλα τα λάθη μας πάντα 
στους ξένους. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, αναλύοντας το αδικαιολόγητο αυτό 
μίσος εναντίον του Καποδίστρια,  επισημαίνει:

«Στη ρίζα του βρίσκουμε το μοιραίο αντικοινωνικό «εγώ» του Έλληνα. 
Το θαυμάσιο αυτό «εγώ» από το οποίο εκπορεύθηκε η φιλοσοφία, η ποίηση, 
η τέχνη, η ανδρεία, και η εμπορική τόλμη του Έλληνα, υπήρξε και το μοιραίο 
«εγώ» που διέλυσε τις ελληνικές Πόλεις, τις ελληνιστικές επικράτειες, τη λε-
βεντογενιά το 1821. Κάποια στιγμή ένα τέτοιο «εγώ», ένα ιστορικά ασήμαντο 
«εγώ», για μια ασήμαντη προσωπική αφορμή δολοφόνησε τον Κυβερνήτη, 
αυτόν που αγωνίστηκε να υποτάξει όλα τα «εγώ» των Ελλήνων στην ενότητα 
μιας ευνομούμενης Πολιτείας, μιας Πολιτείας όπου κάθε «εγώ» θα είχε την 



248 ΙΩΑΝΝOY  ΧΡ.   ΓΙΑΓΚΟΥ

ελευθερία που επιτρέπει η ελευθερία των άλλων και η τάξη του συνόλου»2.

 Η συνθηματολογία και η ύπουλη συκοφαντία επέφεραν και πάλιν τις θα-
νάσιμες πληγές τους:

«Ο Καποδίστριας κυβερνά δικτατορικά». «Ο Καποδίστριας κατέλυσε τις 
δημοκρατικές διαδικασίες». «Ο Καποδίστριας μάς υποσχέθηκε Σύνταγμα και 
τώρα μας εμπαίζει». «Λευτερωθήκαμε από τον Τούρκο για να μας σκλαβώσει 
ο κορφιάτης κόντες;». «Ο Καποδίστριας είναι πράκτορας των Ρώσων». Λέχθη-
κε και τούτο το απίστευτο σύνθημα:  «Ο Καποδίστριας είναι φωτοσβέστης»!    

Πολύ δύσκολα ο Έλληνας αναγνωρίζει την υπεροχή του άλλου. Η ανα-
γνώριση της υπεροχής μιας άλλης προσωπικότητας, και ιδιαίτερα πολιτικής, 
προϋποθέτει ήθος και εσωτερική πνευματική καλλιέργεια. Αυτό το ήθος το 
είχαν και το διατήρησαν μονάχα δύο αγνοί αγωνιστές της Ελευθερίας μας. 
Ο Κολοκοτρώνης και ο Κανάρης. Αυτοί στάθηκαν μέχρι τέλους αγνοί συμπα-
ραστάτες και ένθερμοι φίλοι του μεγάλου ανδρός. 

Όλοι οι άλλοι έσμιξαν με τις ποικιλώνυμες δυνάμεις του κακού και εφορ-
μούσαν νυχθημερόν εναντίον του κύρους της αξιοπρέπειας και του ανορθω-
τικού έργου του Κυβερνήτη. Η καταλαλιά, οι συκοφαντίες και οι ψευδολο-
γίες σιγά-σιγά εξελίχτηκαν  σε άσπονδο μίσος εναντίον της αγνής, της ευ-
γενικής και χριστιανικής ψυχής του Ιωάννη Καποδίστρια. Και όλες αυτές οι 
κακεντρεχείς δυνάμεις του κακού ξεσπάθωναν καθημερινά, για να εκδιώξουν 
τον Καποδίστρια, ο οποίος αποτελούσε πρότυπο πολιτικού ανδρός, πρότυπο 
διορατικού διπλωμάτη και εμπειρότατου Κυβερνήτη. Πρότυπο χριστιανικού 
ανδρός και αγνού Έλληνα πατριώτη.

Όλα αυτά τα έβλεπε και τα άκουε ο Καποδίστριας. Τα ζούσε καθημερινά. 
Και η ευαίσθητη ελληνική ψυχή του πληγωνόταν αφάνταστα. Όμως ανέβαινε 
με υπομονή και ελπίδα τον Γολγοθά του! Πίστευε βαθύτατα στην υψηλή απο-
στολή του την οποία επιτελούσε με εσωτερική αξιοπρέπεια. Έπρεπε να παρα-
μείνει στις επάλξεις του χρέους και της τιμής  προς χάρη της Ελλάδος. Γι’ αυτό, 
γεμάτος εθνικό πόνο και οδύνη έλεγε, με ένα απίστευτα προφητικό πνεύμα, 
στον μελλοντικό δολοφόνο του Γεώργιο Μαυρομιχάλη: 

«Υἱὲ τοῦ Μαυρομιχάλη, δὲν σ’ ἐπαινῶ διὰ τὰ φορέματά σου· καὶ πρὶν πα-
τήσω τὰ χώματα τὰ Ἑλληνικά, καὶ ἀφοῦ ἦλθα καὶ εἶδα τὸ ἐβεβαιώθηκα∙ εἶναι 
καιροὶ ποὺ πρέπει νὰ φοροῦμε ὃλοι ζώνη δερματένια, καὶ νὰ τρῶμεν ἀκρίδας 
μὲ ἂγριο μέλι. 

2 Όπ.π. σελ.23
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Εἶδα πολλὰ εἰς τὴν ζωήν μου, ἀλλά σὰν τὸ θέαμα ὅταν ἔφθασα ἐδῶ εἰς τὴν 
Αἴγινα, δὲν εἶδα τί παρόμοιο ποτέ, καὶ ἄλλος νὰ μὴν τὸ ἰδῆ· προεῖδα μεγάλα 
δυστυχήματα διὰ τὴν πατρίδα, ἂν ἐσεῖς δὲν θὰ εἶσθε σύμφωνοι μαζί μου καὶ 
ἐγὼ μὲ ἐσᾶς. 

Ζήτω ὁ Κυβερνήτης ὁ σωτήρας μας, ὁ ἐλευθερωτής μας, ἐφώναζαν γυ-
ναῖκες ἀναμαλιάρες, ἄνδρες μὲ λαβωματιὲς πολέμου, ὀρφανὰ γδυτά, κατε-
βασμένα ἀπὸ τές σπηλιές· δὲν ἦταν τὸ συναπάντημά μου φωνὴ χαρᾶς, ἀλλὰ 
θρῆνος· ἡ γῆ ἐβρέχετο ἀπὸ δάκρυα, ἐβρέχετο ἡ μυρτιὰ καὶ ἡ δάφνη τοῦ στολι-
σμένου δρόμου ἀπὸ τὸν γιαλὸν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν· ἀνατρίχιαζα, μοῦ ἔτρεμαν 
τὰ γόνατα, ἡ φωνὴ τοῦ λαοῦ  μοῦ ἔσχιζε τὴν καρδίαν μου· μαυροφορεμένοι 
γέροντες μοῦ ἐζητοῦσαν νὰ ἀναστήσω τοὺς ἀποθαμένους τους, μανάδες μοῦ 
ἔδειχναν εἰς τὸ βυζὶ τὰ παιδιά τους, καὶ μοῦ ἔλεγαν νὰ τὰ ζήσω, καὶ ὅτι δὲν 
τοὺς ἀπέμειναν παρὰ ἐκεῖνα καὶ ἐγώ…

Υἱὲ τοῦ Μαυρομιχάλη, διὰ νὰ μὲ τιμήσης ἦλθες εὐμορφοστολισμένος· τὸ 
ἐννοῶ καὶ σὲ ἀγαπῶ, ὅθεν καὶ σοῦ ἀνοίγω τὴν καρδίαν μου.

Ἦλθεν εἰς τὴν πατρίδα σας ἕνας ὁμογενὴς περισσότερος, δὲν ἔφερα ξέ-
νους ὁπλοφόρους∙ συνοδίαν μου ἔχω μόνον τὴν πειθώ, τὸ φίλεργον, καὶ τίμια 
γηρατεῖα· ὄχι ἐσύ, ποῦ εἶσαι νέος, ἀλλὰ οἱ πλέον, πλέον γέροντες δὲν ἔχετε 
γνῶσιν λευκαμένην ἀπὸ παλαιότητα καιροῦ.

Ὡς ψάρι εἰς τὸ δίκτυ σπαράζει εἰς πολλοὺς κινδύνους ἀκόμη ἡ  ἑλληνικὴ 
ἐλευθερία. Μοῦ ἐδώσατε τοὺς χαλινοὺς τοῦ κράτους· τίνος κράτους;  μετροῦ-
με εἰς τὰ δάκτυλα τὴν ἐπικράτειάν μας, τ’ Ἀνάπλι, τὴν Αἴγινα, Πόρον, Ὕδραν, 
Κόρινθον, Μέγαρα, Σαλαμίνα.

Ὁ Ἰβραΐμης κρατεῖ τὰ κάστρα καὶ τὸ μεσόγειον τῆς Πελοποννήσου, ὁ Κι-
ουτάγιας τὴν Ρούμελη∙ πολλὰ νησιὰ βασανίζονται ἀπὸ αὐτεξούσιον στρατιώ-
την καὶ ἀπὸ πειρατείαν∙ τὰ δύο μεγάλα καράβια μας, εἶναι ἀραμμένα ’ξαρμά-
τωτα εἰς τὸν Πόρο, ἡ Ἀθήνα ἒφαγε πέρυσι τοὺς ἀνδρειοτέρους τῶν Ἑλλήνων.

Ποῦ τὸ θησαυροφυλάκιον τοῦ ἔθνους;  Ἀκούω, ἐπουλήσατε καὶ τὴν δεκα-
τιὰ τοῦ φετεινοῦ ἔτους πρὶν ἀκόμη σπαρθῆ τὸ γέννημα· ὁ τόπος εἶναι χέρσος, 
σπάνιοι οἱ κάτοικοι, σκόρπιοι εἰς τὰ βουνὰ καὶ εἰς τὰ σπήλαια· τὸ δημόσιον 
εἶναι πλακωμένο ἀπὸ δύο ἑκατομμύρια λίρες στερλίνες χρέος∙ ἄλλα τόσα ζη-
τεῖτε οἱ στρατιωτικοί∙ ἡ γῆ εἶναι ὑποθηκευμένη εἰς τοὺς Ἄγγλους δανειστάς· 
ἀνάγκη νὰ τὴν ἐλευθερώσωμεν μὲ τὴν ἰδίαν ἀπόφασιν, ὡς θὰ τὴν ἐλευθερώ-
σωμεν καὶ ἀπὸ τὰ ἅρματα τοῦ Κιουτάγια καὶ τοῦ Αἰγυπτίου.
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Δὲν λυποῦμαι, δὲν ἀπελπίζομαι· προτιμῶ αὐτὸ τὸ σκῆπτρο τοῦ πόνου 
καὶ τῶν δακρύων παρὰ ἄλλο· ὁ θεὸς μοῦ τὸ ’δωσε, τὸ παίρνω, θέλει νὰ μὲ 
δοκιμάση· εἶμαι ἀπὸ τὴν φυλήν σας, εἰς ἕνα μνῆμα μαζί μὲ ’σᾶς θὰ θαφτῶ· 
ὅ,τι ἔχω ζωήν, περιουσίαν, φιλίες εἰς τὴν Εὐρώπην, κεφάλαια γνώσεων ἀπο-
κτημένα ἀπὸ τόσα θεάματα καὶ ἀκροάματα συμβάντων τοῦ κόσμου τῆς 
ἡμέρας μου, τὰ ἀφιερώνω εἰς τὴν κοινὴν Πατρίδα.

 Ἄς ὑψώσωμεν τὸ μεγαλεῖόν της, ὥστε ὃποιος θελήσει, δυσκόλως νὰ τὸ 
ταπεινώση∙ στερεωμένο εἰς ρίζας ἀρετῆς εἶναι ἀκαταμάχητον.

Ἐκάματε ἔργα πολεμικὰ ἀθάνατα· Βασιλεῖς καὶ ’Ἔθνη σᾶς ἐπαίνεσαν, ἀλλὰ 
πίστευσέ μου, διὰ πολυετίαν ἀκόμη ἡ ζώνη τοῦ Προδρόμου πρέπει νὰ εἶναι ὁ 
στολισμός σας, ὂχι ἡ χρυσοΰφαντη χλαμύδα.

Ὡς οἱ παλαιοὶ ἥρωες ἢ Βασιλεῖς τῆς Ἑλλάδος πρέπει νὰ φυτεύωμεν δέν-
δρα, νὰ ἀνοίγωμεν δρόμους, νὰ παλεύωμεν μὲ τὰ θηρία τοῦ δάσους, νὰ δέ-
σωμεν τὴν κοινωνίαν μας μὲ νόμους σύμφωνους μὲ τὸ ἔθνος μας· οὔτε ὀπίσω 
οὔτε ἐμπρός τοῦ καιροῦ μας· μὴ μοῦ ζητεῖτε ζωγραφίας πολύτιμας εἰς οἰκοδό-
μημα ἀκόμη ἀτελείωτον.

Μέτρον μας καὶ ἄστρο: εἰς δεινὰ Ἑλληνικὰ, θεραπεία Ἑλληνική. Μὲ τὸ 
στόμα μας, ὂχι ὡς οἱ χειρουργοί τῆς Εὐρώπης κόφτοντας, ἀλλὰ μὲ τὸ στόμα 
μας νὰ βυζαίνομεν τὸ ἔμπυο της πατρίδος, διὰ νὰ τὴν γιάνωμεν… Ἂν δὲν μᾶς 
ἀποστραφεῖ ὁ Μεγαλοδύναμος καὶ ἀξιωθοῦμε τὴν εὐλογία του, τ’ ἀκροθα-
λάσσιά μας θὰ στολιστοῦν ἀπὸ εὔμορφες πολιτεῖες, ἡ σημαία ἡ ἑλληνικὴ θὰ 
δοξάζεται εἰς τὰ πελάγη...  ἐπειδὴ κάθε τόπος ἔχει χωριστὰ τὸ μυστήριον τῆς 
ζωῆς του, τὸν νόμον τῆς εὐτυχίας του, ἂν πλανεθῆ ὁ ἑλληνισμός μας καὶ ση-
κωθῆ σκοτάδι μεταξὺ μας, ὥστε ἐσεῖς νὰ μὴ διαβάζετε εἰς τὴν καρδίαν μου, θο-
λωθοῦν καὶ ’μὲ οἱ ὀφθαλμοί, ποῖος ἠξεύρει… ποῦ θὰ ’πᾶμε, τί θὰ γινοῦμε; …

Κατεβαίνω πολεμιστὴς εἰς τὸ στάδιον, θὰ πολεμήσω ὡς Κυβέρνησις∙ δὲν 
λαθεύομαι, τὸν ἔρωτα τῶν προνομίων ποὺ εἶναι φυτευμένος εἰς ψυχὰς πολλῶν, 
τὰ ὀνειροπολήματα τῶν λογιωτάτων, ξένων πρακτικῆς ζωῆς, τὸ φιλύποπτο, 
κυριαρχικὸ καὶ ἀνήμερον ἀλλοεθνῶν ἀνδρῶν. Ἡ νίκη θὰ εἶναι δική μας, ἂν 
βασιλεύη στὴν καρδίαν μας, Θεὸς ζηλότυπος, μόνον τὸ αἴσθημα τὸ Ἑλληνικὸ∙ 
 ὁ φιλήκοος τῶν ξένων εἶναι προδότης.

Εἴθε οἱ νέοι τῆς Ἑλλάδος νὰ εἶναι βοηθοί μου καὶ πρῶτος ἐσύ... μὴ θέλεις 
ἄλλο στολίδι καὶ καύχημα εἰμὴ ὅτι εἶσαι ἀπὸ οἰκογένεια δοξασμένη, ποὺ τόσο 
ἔχυσε αἷμα ἀνδρειωμένο διὰ τὴν ἀναγέννησιν καὶ τὴν ἐλευθερίαν τῆς Πατρί-
δος».
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Ασφαλέστατα, μέσα από το πιο πάνω κείμενο, μέσα από τις έννοιες της πιο 
πάνω συμβουλευτικής και εθνοπρεπούς Αγωγής, μάς παρουσιάζεται εναργέ-
στατα η μεγάλη πολιτική, διορατική, πνευματική, ελληνοπρεπής και χριστια-
νική προσωπικότητα του Ανδρός!  Άνθρωπος πίστεως, χριστιανικής ταπεινο-
φροσύνης και λιτότητας, ευγένειας ψυχής, πνευματικής ανωτερότητας, και 
υψηλοφρόνων οραματισμών για την Ελλάδα!  Οραματισμών οι οποίοι εδρά-
ζονταν πάνω στις έννοιες της πειθούς, της αρετής και της πίστεως στον Θεό. 
Γι’ αυτό άλλωστε και εγκατέλειψε  παλάτια και πλούτη και τιμές και δόξες και 
αξιώματα και ήλθε με το πνεύμα του οικοδόμου στην Ελλάδα. Αλλά δυστυ-
χώς «εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον» ( Ἰωάν. Α΄ 11) διότι  
«ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς· ἦν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν 
τὰ ἔργα» (Ιωάν.γ΄19).

Και το ακόμη εκπληκτικότερο  είναι τούτο.  Ενώ ο Ιωάννης Καποδίστριας 
ανέβαινε συνειδητά το Γολγοθά των παθών του, δεχόταν και πάλιν έντονα τις 
έντονες παρακλήσεις του νέου δυναμικού Τσάρου της Ρωσίας Νικολάου του 
Α΄ για να αναλάβει εκ νέου το Υπουργείο των Εξωτερικών.

Έγραφε στον φίλο του βαρώνο von Gagern. 

«Ὁ Τσάρος τῆς Ρωσίας Νικόλαος  Α΄ μοῦ προσφέρει πάλι τὸ Ὑπουργεῖο, 
ἀλλὰ ἀπήντησα ὅτι ἐπειδὴ εἰς τὰ Συμβούλια αὐτοῦ θὰ εἶμαι μόνο ΕΛΛΗΝ, 
προτιμότερο νὰ μένω ΕΛΛΗΝ ἐν Ἑλλάδι. Εὑρίσκομαι εἰς λίαν δυσάρεστον 
θέσιν. Εἰς μὲν τὸ Λονδῖνο μὲ ὑποθέτουν Ρῶσον, εἰς δὲ τὴν Πετρούπολιν  Ἀγ-
γλομανῆ».

Πώς να σχολιάσουμε τη θυσιαστική και ελληνοπρεπή αυτή στάση του 
Καποδίστρια!  Όταν ενώπιόν σου ανοίγεται ελκυστικά ο δρόμος της δόξας, ο 
δρόμος του πλούτου και των τιμών και από την άλλη  ο αιματόβρεκτος δρό-
μος του Γολγοθά και του μαρτυρίου στον οποίο υποβάλλεσαι καθημερινά, 
και μάλιστα από αδελφικά πρόσωπα που εσύ  αγαπάς,  και εσύ επιλέγεις τον 
δρόμο του Γολγοθά «διότι ἐπιθυμεῖς νὰ παραμείνεις  Ἕλλην ἐν Ἑλλάδι»...   
«προτιμώντας τὸ σκῆπτρο τοῦ πόνου καὶ τῶν δακρύων, ἐπειδὴ πιστεύεις ὅτι 
αὐτὸ τὸ σκῆπτρο σοῦ τὸ ἔδωσε ὁ Θεός»! τότε το μόνο σχόλιο που έχω τη 
δυνατότητα να  διατυπώσω είναι  να παραπέμψω στους στίχους 11 έως 15 του 
10ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου: 

«…ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τί-
θησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ 
τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ 
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φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα. ὁ δἑ μισθωτὸς 
φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. ἐγώ εἰμι ὁ 
ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν, καθὼς 
γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα, καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι 
ὑπὲρ τῶν προβάτων».

Και όντως∙ ο μάρτυρας της Ελλάδος και του Χριστού Ιωάννης Καποδί-
στριας την ψυχή αυτού έθηκεν υπέρ του Ελληνισμού, στις 27 Σεπτεμβρίου 
1831, ημέρα Κυριακή, την ώρα που μετέβαινε στην εκκλησία του Αγίου Σπυ-
ρίδωνα στο Ναύπλιο, για να συμμετάσχει νοερά, όπως έκανε κάθε Κυριακή, 
στα μεγάλα μυστήρια της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Κυρίου. 
Οι σφαίρες και η μαχαιριά των δολοφόνων του τού αφαίρεσαν βέβαια τη ζωή 
του, αλλά η συνείδηση του Ελληνισμού τον ανέδειξε ΜΕΓΑ. Τον κατέταξε 
ανάμεσα στους Μεγάλους Έλληνες! Και τιμής ένεκεν, ονόμασε το πρώτο 
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ».

Και πολύ δίκαια!

Γιατί ο ελληνοκύπριος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

υπήρξε ένα αληθινό πρότυπο αγωνιστικότητας, 
 αυταπάρνησης και ηρωισμού!

Υπήρξε ένα αληθινό πρότυπο φιλοπονίας,  
 ταπεινοφροσύνης και αυτοθυσίας!

Υπήρξε ένα αληθινό πρότυπο του ελληνικού μέτρου
 και της χριστιανικής Αρετής!

Γι’ αυτό και πολύ δίκαια και  άξια  
 η συνείδηση του Ελληνισμού τον θεωρεί 

ΣΩΤΗΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΤΗ 
ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!
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Η ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ 
 Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΛΕΚΤΟ ΦΙΛΟ ΤΟΥ 

 ΙΩΑΝΝΗ ΕΫΝΑΡΔΟ

«ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ  ΝΑ ΑΡΩ  ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΘΕΝ  
ΕΠΙΚΑΤΑΒΑΙΝΟΝΤΑ ΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΝ»  

ΣΥΝΕΒΗ – ΔΥΣΤΥΧΩΣ -  ΣΤΙΣ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1831  
«Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»  

«ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΑΥΤΟΥ ΤΙΘΗΣΙΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΜΕ ΟΔΥΝΗ ΑΦΑΤΗ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ  ΕΛΒΕΤΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΫΝΑΡΔΟΣ ΕΓΡΑΨΕ:     

«Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»



ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ

ΚΩΣΤΗ ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑ:
ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ 1821

a
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ
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Kυκλοφόρησε πρόσφατα από το Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 
το βιβλίο του ιστοριοδίφη Kωστή Kοκκινόφτα «Κύπρος και 1821», που είναι 
αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Αποτε-
λείται από 824 σελίδες και περιλαμβάνει 23 αυτοτελείς εργασίες, που αναφέ-
ρονται στην πολύπλευρη συμβολή της Κύπρου στον Αγώνα των Ελλήνων για 
ελευθερία και οι οποίες διαχωρίζονται σε τέσσερεις επιμέρους ενότητες. 

Η πρώτη ενότητα αφορά στον βίο και το έργο των Μαρτύρων Αρχιερέων 
του 1821, δηλαδή των τεσσάρων, οι οποίοι εκτελέστηκαν στο νησί κατά τις 
σφαγές της 9ης Ιουλίου, Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, Πάφου Χρυσάνθου, Κιτί-
ου Μελετίου και Κυρηνείας Λαυρεντίου, καθώς και των δύο που μαρτύρησαν 
μακριά από την ιδιαίτερή τους πατρίδα, Νικομηδείας Αθανάσιου Καρύδη και 
Δημητσάνης Φιλόθεου Χατζή.

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει εννέα εργασίες, που αφορούν στη συμ-
μετοχή της Κύπρου στην Ελληνική Επανάσταση, με καθεμία να εξετάζει μία 
ξεχωριστή πτυχή της. Τέσσερεις από τις εργασίες αυτές αναφέρονται στην 
πνευματική δραστηριότητα των Κυπρίων λογίων κατά τις παραμονές του 
Αγώνα, στη συμβολή τους στην ανάπτυξη του φιλελληνικού κινήματος, στην 
παρουσία εθελοντών από το νησί στις πολεμικές αναμετρήσεις, και στις σχέ-
σεις της Κύπρου με την Iερά Πόλη του Mεσολογγίου. Μία αφορά στον βίο του 
Κύπριου Νεομάρτυρα Μιχαήλ, ο οποίος αλλαξοπίστησε στη Σαμοθράκη, το 
1821, για να σώσει τη ζωή του, αλλά βρήκε αργότερα το θάρρος να επανέλθει 
στην πατρώα θρησκεία και να ομολογήσει πίστη στον Χριστό, ενέργεια που 
τον οδήγησε σε μαρτυρικό θάνατο. Οι υπόλοιπες τέσσερεις εργασίες αναφέ-
ρονται στη ζωή και τη δράση κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης 
των Κυπρίων Μητροπολιτών Δημητριάδος και Ζαγοράς Αθανάσιου Κασσα-
βέτη, Μηθύμνης αργότερα Προύσης και μετέπειτα Νικομηδείας Παναρέτου, 
Αγκύρας και στη συνέχεια Λοκρίδος Αγαθάγγελου Μυριανθούση, και Επιφα-
νείας Ιωαννικίου.

Η τρίτη ενότητα αφορά πτυχές από τα όσα διαδραματίστηκαν στην Κύ-
προ την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης και περιλαμβάνει πέντε εργα-
σίες. Στην πρώτη από αυτές εξετάζονται τα όσα συνέβησαν τότε στο νησί με 
επίκεντρο την Ιερά Μονή Κύκκου, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν στις σχέσεις του 
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού με την οικογένεια του προκατόχου του Αρχιεπι-
σκόπου Χρυσάνθου και των ομωνύμων του Μητροπολιτών Κιτίου και Πάφου, 
στην επίδραση που είχε ο Αγώνας για τη θεσμοθέτηση «κοινοβουλευτικού 
συστήματος» στην Kύπρο, το 1830, στα όσα αναφέρονται στην ιταλική εφη-
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μερίδα «Notizie del Giorno» μερικές εβδομάδες ύστερα από τις σφαγές του 
καλοκαιριού του 1821, καθώς και στη σύγκριση της πρώτης με τη δεύτερη έκ-
δοση του εμβληματικού για την περίοδο αυτή βιβλίου του Γεώργιου Κηπιάδη 
«Aπομνημονεύματα των κατά το 1821 εν τη νήσω Kύπρω τραγικών σκηνών».

Τέλος, στην τέταρτη ενότητα περιλαμβάνονται τρεις εργασίες για ισά-
ριθμες λαϊκές παραδόσεις για το 1821, που συνδέονται η πρώτη με το χωριό 
Παλαίκυθρο και τον τοπικό Τούρκο προύχοντα Χατζηταχήρ αγά, η δεύτερη με 
την κωμόπολη της Λαπήθου και τον Ψαριανό πυρπολητή Κωνσταντίνο Κανά-
ρη και η τρίτη με την κωμόπολη του Καραβά και την εκτέλεση των προυχό-
ντων της κατά τους πρώτους μήνες της έναρξης της Επανάστασης.

Τον τόμο συμπληρώνει παράρτημα με σχετικά έγγραφα,  πλουσιότατη βι-
βλιογραφία, αρχειακές πηγές και λεπτομερές ευρετήριο.

Η Σύνταξη του περιοδικού μας εκφράζει τα θερμότατα συγχαρητήριά της 
προς τον οτρηρό ιστοριοδίφη και του εύχεται  ολοψύχως κάθε καρποφορία 
στην επίπονη πορεία των ιστορικών του ερευνών.

ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ.

 ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΗΓΗ, 
Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ, ΕΘΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.




