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a
 

† ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου,

Παντὶ τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι 
τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου,

Χάριν, εἰρήνην καὶ εὐλογίαν παρὰ τοῦ ἐνδόξως ἐκ νεκρῶν
 Ἀναστάντος Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
    
    Χριστὸς Ἀνέστη!

Τὸ εὐφρόσυνο καὶ ἐλπιδοφόρο τοῦτο μήνυμα τῆς Ἀνάστασης τοῦ 
Χριστοῦ ἔρχεται καὶ ἐφέτος νὰ ἐκδιώξει μέσα ἀπὸ τὶς καρδιές μας 
τὴ βαρυχειμωνιὰ τῶν δοκιμασιῶν τῆς ζωῆς καὶ νὰ φέρει τὴν ποθη-

τὴ ἄνοιξη. Ἔρχεται, ἀκόμη, νὰ διαλύσει τὰ σύννεφα τῆς ἀπαισιοδοξίας καὶ 
νὰ μᾶς ἐμπνεύσει τὰ μηνύματα τῆς αἰσιοδοξίας καὶ τῆς πίστης γιὰ τὴ νίκη 
τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ θανάτου. Πάνω ἀπὸ ὅλα, ὅμως, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ 
ἀποτελεῖ ἔκφραση τῆς μοναδικῆς καὶ ἀνεπανάληπτης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς 
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τὸν ἄνθρωπο, ὅπως χαρακτηριστικὰ μᾶς τὸ διακηρύσσει ὁ θεῖος Παῦλος: 
«…διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, …συνεζωοποίησε ἡμᾶς 
τῷ Χριστῷ· καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰη-
σοῦ» (Ἐφ. 2,4-6). 

Εἶναι γεγονὸς ὅτι πέραν τοῦ ἑνὸς χρόνου, τόσο στὴν πατρίδα μας ὅσο καὶ 
σὲ ὅλη τὴν ὑφήλιο, βιώνουμε τὶς πολλαπλὲς ἐπιπτώσεις τῆς πανδημίας τοῦ κο-
ρωνοϊοῦ καὶ πολλοὶ συνάνθρωποί μας ζοῦν κάτω ἀπὸ σκληρότατες συνθῆκες, 
πολλοὶ μάλιστα χάνουν καὶ τὴν ἴδια τὴν ζωή τους. Παρὰ ταῦτα, ὅμως, ἂν ὁ 
κάθε ἄνθρωπος συνειδητοποιήσει τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Ἀνάστασης, δύ-
ναται νὰ ἀντλήσει θάρρος, δύναμη, ἐλπίδα καὶ ἐνίσχυση. Ἀναβαπτισμένος καὶ 
ἀναγεννημένος μέσα στὸ κοσμοσωτήριο γεγονὸς τῆς Ἀνάστασης, αἰσθάνεται 
ἰσχυρός, ἀδούλωτος καὶ ἐλεύθερος, ἕτοιμος νὰ ἀγωνισθεῖ, καὶ μὲ τὴ Χάριν 
τοῦ Κυρίου μας, νὰ νικήσει. Τώρα, πλέον, ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται ζωντανὴ 
μέσα του τὴν παρουσία τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου. Τὸν ἀκούει σὲ κάθε στιγμή, 
ἰδιαίτερα μάλιστα στὶς δύσκολες καὶ φοβερὲς ὧρες τοῦ πόνου, τῆς ὀδύνης καὶ 
τῆς δοκιμασίας του, νὰ τὸν βεβαιώνει: «Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. Ὁ πι-
στεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ 
ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα» (Ἰω. 11, 25-26). 

Γιὰ τὴν ὑπερούσια αὐτὴ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Εὐαγ-
γελιστὴς Ἰωάννης πώς: «Ἐχάρησαν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον» (Ἰω. 20, 20). 
Τὴν ἴδια, βεβαίως, χαρὰ προσφέρει καὶ σὲ μᾶς, σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ 
σὲ ὅλους τοὺς λαοὺς τοῦ κόσμου, ὁ Ἀναστὰς Χριστός. Ἀλήθεια, πόσοι ἀπὸ μᾶς 
ἀφήσαμε ἀνοικτὲς τὶς καρδιές μας, γιὰ νὰ εἰσέλθει σ' αὐτὲς τὸ ἀνέσπερό Του 
φῶς; Πόσοι ἀπὸ μᾶς τὸν ἀφήσαμε νὰ μᾶς συναντήσει καὶ νὰ μᾶς ἀπευθύνει 
τὸ «χαίρετε», ποὺ ἀπηύθυνε καὶ στὶς Μυροφόρες γυναῖκες; Ἐδῶ εἶναι ποὺ ὁ 
καθένας μας καλεῖται νὰ ἀσκήσει ὑπεύθυνα καὶ συνειδητὰ τὴ δική του αὐτο-
κριτικὴ καὶ ὡς ἀληθινὸς Χριστιανός, νὰ ἐναρμονίσει τὴν πορεία τῆς ζωῆς του 
σύμφωνα μὲ τὸν εὐαγγελικὸ καὶ λυτρωτικό του λόγο. 

Ὁπωσδήποτε, τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι ἡ ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, 
δὲν ἐξαντλεῖται ἀπὸ τὶς δικές μας ἀδυναμίες, ἐμπάθειες καὶ ἀδιαφορίες. Γι' αὐτὸ 
καὶ δὲν μᾶς ἐγκαταλείπει ποτέ. Ἀντίθετα, ὁ Κύριος καὶ Θεός μας Ἰησοῦς Χρι-
στός, περιμένοντάς μας νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν προσφορὰ τῆς θείας ἀγά-
πης Του, δὲν θὰ παύσει ποτέ, μέχρι καὶ τὴν ὕστατη στιγμή, νὰ μᾶς ἀπευθύνει 
τὴν πρόσκληση: «Ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω» (Ἀποκ. γ, 20). «Δεῦτε 
πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. 
11, 28). Δική μας εὐθύνη καὶ δικό μας χρέος εἶναι, νεκρώνοντας τὰ πάθη μας καὶ 
συνειδητοποιώντας τὴν προσφορὰ τῆς δικῆς Του θυσίας, νὰ ἀνταποκριθοῦμε 
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στὴν οὐράνια πρόσκλησή Του, ἀνοίγοντας τὴ θύρα τῆς καρδιᾶς καὶ τῆς ψυχῆς 
μας. Νὰ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὁ Θεάνθρωπος Λυτρωτὴς θὰ εἰσέλθει καὶ στὶς δικές 
μας καρδιές, γιὰ νὰ τὶς πλημμυρίσει μὲ τὴν ἀναστάσιμη χαρά Του καὶ νὰ φωτίσει 
μὲ τὸ ἀνέσπερό Του φῶς κάθε πτυχὴ τῆς ψυχῆς μας∙ καὶ τότε, ὅπως πανηγυρικὰ 
μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας, θὰ «λαμπρυνθῶμεν» ἀπὸ τὸ φῶς τῆς Ἀνάστασης καὶ 
μὲ ὅλο τὸ εἶναί μας θὰ ἐκπέμπουμε τὴ λάμψη αὐτοῦ τοῦ φωτός. 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
Βιώσαμε αὐτὲς τὶς μέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος τὰ ἅγια καὶ φρικτὰ 

Πάθη τοῦ Κυρίου μας, τοὺς ἐμπτυσμούς, τὰ ραπίσματα, τὰ κολαφίσματα, 
τὶς ὕβρεις, τοὺς γέλωτας, τὸ ὄξος, τοὺς ἥλους, τὴν λόγχην, καὶ πρὸ πάντων, 
τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον. Εἴδαμε ὅτι ὅλα αὐτὰ ἔγιναν ὅταν οἱ «Ἄρχοντες 
Λαῶν συνήχθησαν, κατὰ τοῦ Κυρίου, καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ».

Κατὰ τραγικὴ συγκυρία, ἀνάλογες καταστάσεις βιώνει καὶ ὁ πολύπαθος 
τόπος μας, αὐτὲς τὶς μέρες. Τὴν ὥρα ποὺ σύρουμε αὐτὲς τὶς γραμμές, μὲ πόνο 
ψυχῆς αἰσθανόμαστε πὼς «ἤδη βάπτεται κάλαμος ἀποφάσεως, παρὰ κριτῶν 
ἀδίκων» καὶ ἕλκεται ἡ μικρά μας Πατρὶς ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες καὶ ἰσχυροὺς τοῦ 
κόσμου τούτου, ὄχι γιὰ νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ εἰς βάρος της μακροχρόνια ἀδι-
κία, ὄχι γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀποκατάσταση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων 
ὅλων τῶν νομίμων - γηγενῶν κατοίκων της σὲ ὅλη τὴν ἔκτασή της. 

Ἡ μητέρα Ἐκκλησία, ἡ ὁποία διὰ μέσου τῶν αἰώνων ὑπῆρξε ἡ «Κιβωτὸς τῆς 
Σωτηρίας» τοῦ λαοῦ μας, θὰ διαδραματίσει καὶ τώρα, ἀκριβῶς, τὸν ἴδιο ρόλο. 
Θὰ διεκδικεῖ λύση τοῦ κυπριακοῦ προβλήματος, ἡ ὁποία νὰ βασίζεται πάνω στὶς 
διακηρυχθεῖσες ἀρχὲς τῶν ψηφισμάτων τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῶν Ἡνω-
μένων Ἐθνῶν, καθὼς καὶ στὶς ἀρχὲς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, οἱ ὁποῖες ἑδράζο-
νται στὸν σεβασμὸ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ὅλων τῶν 
πολιτῶν. Γι’ αὐτὸ καὶ καλοῦμε τὸν λαό μας, ὁ ὁποῖος μὲ θαυμαστὴ καρτερικό-
τητα ὑπέμεινε τὶς συνέπειες τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς, νὰ παραμείνει σὲ ἐθνικὴ 
ἐγρήγορση προασπιζόμενος τὰ ἀπαράγραπτα ἱστορικά του δικαιώματα. 

Διὰ τοῦτο, θαρσεῖτε, ἀδελφοί! Ἡ σταυρικὴ θυσία καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ 
Χριστοῦ δὲν καθησυχάζουν μόνο τὶς ταραγμένες ψυχές μας, μπροστὰ στὸ φά-
σμα τοῦ ἀδυσώπητου θανάτου καὶ τῆς δουλείας. Γίνονται καὶ ἀέναες πηγὲς ἐλ-
πίδας καὶ θάρρους γιὰ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴ δικαιοσύνη, τὴν 
ἀλήθεια καὶ τὸ φῶς. Γιὰ ὅλους ἐκείνους, ποὺ ὑπερασπίζονται ἀρχὲς καὶ ἀξίες. 
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μᾶς βεβαιώνει ὅτι πάνω ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα πάθη καὶ τὰ 
ἐγκλήματα, πάνω ἀπὸ τὶς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες καὶ τὶς ἀτέλειες, πάνω ἀκόμη 
ἀπὸ τὴν ὕβρη καὶ τὴν ἀλαζονεία, πάνω, τέλος, ἀπὸ τὴ δύναμη τῶν ἰσχυρῶν τῆς 
Γῆς, ὑπάρχει ὁ παντοδύναμος καὶ αἰώνιος Σωτήρας Χριστός, ποὺ καθηλώνει 
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τὴ δύναμη τῶν μεγάλων καὶ εὐτελίζει τὴ ψευδώνυμη σοφία τῶν σοφῶν. 
Μὲ αὐτὴ τὴν πεποίθηση, ἂς συνεχίσουμε καὶ ἐμεῖς τὸν ἀγώνα μας πρὸς 

ἀποκατάσταση τῶν δικαίων τοῦ λαοῦ μας. Μπορεῖ ὁ εἰσβολέας νὰ εἶναι ἰσχυ-
ρός, ὅμως δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ κρατήσει γιὰ πάντα πάνω στὸν σταυρὸ τὴν Πα-
τρίδα καὶ τὸν λαό μας. Ἂς μὴν ξεχνοῦμε ὅτι ἡ Ἀνάσταση εἶναι ὁ στέφανος τῆς 
Νίκης, μίας νίκης ποὺ προέρχεται μέσα ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς θυσίες μας. 
Πατρικά, παρακαλοῦμε καὶ ζητοῦμε ἀπὸ ὅλους, ἡγεσία καὶ λαό, νὰ σφυρηλα-
τήσουμε μέσα μας τὸ πνεῦμα τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, τῆς εἰλικρινοῦς ἑνότητας 
καὶ τῆς σταθερῆς διεκδίκησης τῶν δικαίων μας. Πατρικά, ἀκόμη, παρακαλοῦ-
με καὶ ζητοῦμε ἀπὸ ὅλους, ἡγεσία καὶ λαό, νὰ δώσουμε ὅλοι τὰ χέρια, γιὰ νὰ 
ἀποκυλίσουμε τὴν πλάκα τοῦ τάφου, μέσα στὸν ὁποῖο εὑρίσκονται ἐνταφι-
ασμένα γιὰ σαράντα ἑπτὰ τώρα χρόνια τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τοῦ λαοῦ 
μας, καὶ νὰ βοηθήσουμε, ὥστε νὰ ἀνατείλει μιὰ ὥρα γρηγορότερα φωτεινὴ 
ἡ ἡμέρα τῆς Ἀνάστασης σ' ὁλόκληρη τὴ νῆσό μας. Ἀπὸ τὴν Πάφο μέχρι τὸν 
Ἀπόστολο Ἀνδρέα, ἀπὸ τὴ Λεμεσὸ καὶ τὴ Λάρνακα μέχρι τὴν Κερύνεια, τὴ 
Μόρφου, τὴν Ἀμμόχωστο καὶ σ’ ὅλη την κατεχόμενη σήμερα Γῆ μας. 

Χριστὸς Ἀνέστη Ἀδελφοί μου! Ψηλὰ οἱ σημαῖες τοῦ ἀγώνα μας. Δὲν πε-
θαίνει ἡ ἀρετή. Δὲν σβήνει μέσα στὸν τάφο ἡ Δικαιοσύνη. Ἀργὰ ἢ γρήγορα τὸ 
σκοτάδι θὰ διαλυθεῖ. Τὸ φῶς θὰ νικήσει, ἀρκεῖ ὅλοι ἑνωμένοι νὰ ἀγωνισθοῦμε, 
ὥστε ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης φωτοβόλος νὰ ἀνατείλει καὶ στὸν οὐρανὸ τῆς 
Πατρίδας μας. 

Χριστὸς Ἀνέστη, ἀπροσκύνητοι ἐγκλωβισμένοι τῆς Καρπασίας, πονεμένοι 
συγγενεῖς τῶν ἀγνοουμένων μας, ἀδελφοὶ πρόσφυγες! Χριστὸς Ἀνέστη, ὅπου 
γῆς Ἕλληνες ἀδελφοί! Ἀδούλωτοι πνευματικῶς, ἂς γιορτάσουμε τὴν Ἀνάστα-
ση τοῦ Χριστοῦ, προσδοκώντας μὲ βεβαιότητα καὶ τὴ δική μας ἀνάσταση. 

Γένοιτο ἡμῖν βοηθὸς ὁ ἀναστὰς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. 
Ἀληθῶς Ἀνέστη! 

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου, 
Ἅγιον Πάσχα τοῦ σωτηρίου ἔτους 2021. 

Διάπυρος ἐν Χριστῷ ἀναστάντι εὐχέτης 



ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Γ ΡΑ Φ Ε Ι Ο Ν  Ι Ε ΡΑ Σ  Σ Υ Ν Ο Δ Ο Υ

a
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΤΡΙΤΗ, 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

 

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Τρίτη, 08 
Ἰουνίου 2021, στὴ δεύτερη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προε-

δρίαν τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε 
ὡς ἑξῆς:

1) Ἐξέτασε τοὺς οἰκονομικοὺς λογαριασμοὺς τῶν Θρόνων καὶ τῶν Σταυροπη-
γιακῶν Μονῶν, καθὼς καὶ τοῦ ΚΕΤ, γιὰ τὸ ἔτος 2020 καὶ τοὺς προϋπολογι-
σμοὺς γιὰ τὸ ἔτος 2021.  

2) Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο γιὰ τὸ πρόγραμμα τῶν Ἐγκαινίων τοῦ 
νέου Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Κύπρου, καθὼς καὶ τὶς ἄλλες ἐκδηλώσεις ποὺ θὰ γίνουν μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτή.

Ἐνημερώθηκε, ἐπίσης, ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο, γιὰ τὴν ἡμερίδα ποὺ θὰ γίνει 
τὸ Σάββατο, 12 Ἰουνίου, στὸ Μεγάλο Συνοδικὸ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύ-
πρου, ἡ ὁποία ἀναφέρεται στὸ ἔτος Παλιγγενεσίας καὶ τὴν προσφορὰ τῆς Ἐκ-
κλησίας τῆς Κύπρου καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου γενικότερα, στὸ Ἔθνος.
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3) Ὅρισε τὶς ἡμερομηνίες τέλεσης τῶν καθιερωμένων Μνημοσύνων ὡς ἑξῆς: 

α) Τὴν 4η Ἰουλίου 2021, γιὰ τὸν ἐθνομάρτυρα Ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανὸ καὶ 
τοὺς σὺν αὐτῷ σφαγιασθέντας.

β) Τὴν 11η Ἰουλίου 2021, γιὰ τοὺς πεσόντες κατὰ τὸ προδοτικὸ πραξικό-
πημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974.

γ) Τὴν 18η Ἰουλίου 2021 γιὰ τοὺς πεσόντες κατὰ τὴ βάρβαρη τουρκικὴ 
εἰσβολή, καὶ

δ) Τὴν 1η Αὐγούστου 2021 γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Ἐθνάρχη Μακάριο. 
Τοῦ Μνημοσύνου γιὰ τὸν Ἐθνάρχη Μακάριο θὰ προστοῦν οἱ οἰκεῖοι Μητρο-
πολῖτες στὶς ἐπαρχίες τους, τοῦ δὲ Μνημοσύνου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου θὰ 
προστεῖ ὁ Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας. 

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,
08 Ἰουνίου 2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ



Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ 
ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ 1*

a  
MHΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μακαριώτατοι, 
Άγιοι Αδελφοί, 
Κύριε Πρέσβυ της Μητρός Πατρίδος,
Κυρίες και Κύριοι,

Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος στο έργο του  «Ο Χριστιανισμός και η επο-
χή μας», προβαίνει σε μια καίρια, φιλοσοφική, διαπίστωση: «Οι Έλλη-

νες,» λέει, «δεν ξεκίνησαν από την αρχή του κόσμου, από τη «Γένεση», ξεκίνη-
σαν από τον εαυτό τους, από τη συνείδηση. Δεν ξεκίνησαν από το «γενηθήτω» 
του Θεού. Ξεκίνησαν από το «γνῶθι σαυτόν». Δεν ξεκίνησαν από την άβυσσο 
και το σκότος, από το «ἀόρατο καὶ ἀκατασκεύαστο»· ξεκίνησαν από το ορατό, 
το απτό και το φωτεινό, από το γεωγραφικά δεδομένο και λογικά ή αισθητά 
συλληπτό. Η μυθολογία τους δεν ήταν πίστη· ήταν άσκηση νου, παιδεία.

Νομίζω, πως αυτό που θέλει να τονίσει ο συγγραφέας είναι ότι η έντονη 
θρησκευτικότητα των αρχαίων Ελλήνων, που τη βλέπουμε σε κάθε πράξη του 
καθημερινού τους βίου, καθώς και στην πνευματική τους παραγωγή και στη 

1* Η ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΜΕΓΑ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ  ΚΥΠΡΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,  
ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ  ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ.  
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φιλοσοφία τους, ήταν συνειδητή. Πάμπολλα τα παραδείγματα από τη ζωή και 
την Ιστορία τους.  Ξεκινούν τις πολεμικές επιχειρήσεις τους, όπως την εκστρα-
τεία στην Τροία, με θυσίες στους θεούς τους. Ο Όμηρος επικαλείται τη θεά 
για να τραγουδήσει την μήνιν του Αχιλλέα. Στους πολεμικούς παιάνες τους 
καλούνται να αγωνισθούν για να ελευθερώσουν ή να διαφυλάξουν ελεύθερα, 
«θεῶν πατρῴων ἕδη». Οι ναοί προς τους θεούς τους, μαρτυρούν μέχρι σήμερα 
την ευσέβειά τους.  Ο Παρθενώνας, στο κλεινόν άστυ, ο ναός της Αρτέμιδος 
στην Έφεσο, ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Αυτήν την ευσέβεια διαλαλεί 
κι ο Παύλος για τους Αθηναίους, βλέποντας «κατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν» 
(Πράξ. 17,16).

 Θεοσεβής και φιλόθρησκος ο Έλληνας, ακόμα και υπό την κυριαρχία του 
δωδεκαθέου, υπήρξε περισσότερο θεοσεβής στη θρησκεία της αγάπης. Όταν 
ο ελληνικός λαός απηλλάγη της πλάνης των ειδώλων και λάτρευσε τον μόνον 
αληθινό Θεό, η νέα θρησκεία προσέλαβε παλαιά στοιχεία του βίου των Ελλή-
νων και εδημιουργήθη, έτσι, νέος χαρακτήρας του ελληνικού πολιτισμού, ο 
οποίος δεν νοείται χωρίς τον Χριστιανισμό και την Εκκλησία. Είναι αδύνατο 
στον Έλληνα να ζήσει χωρίς Χριστό.

Όταν μελετούμε τη συνάντηση Χριστιανισμού και Ελληνισμού, βλέπουμε 
τι πρόσφερε ο ένας στον άλλο. Κι όσο είναι αλήθεια ότι ο Ελληνισμός πρόσφε-
ρε στον Χριστιανισμό τη γλώσσα του, τη φιλοσοφική ορολογία και στοχασμό 
του, καθώς και τη δημοκρατική οργάνωση στην εκκλησιαστική διοίκηση, είναι 
το ίδιο αλήθεια ότι και ο Χριστιανισμός έδωσε εξίσου σημαντικά στοιχεία στον 
Ελληνισμό: Του έδωσε, πρώτα, ύλη προς διανόηση. Οι μεγάλοι φιλόσοφοι και 
οι λυρικοί ποιητές σταματούν μέχρι την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Ο Ελληνισμός φαινόταν να είχε αναστείλει την ορμή της πνευματικής του 
δημιουργίας. Έρχεται, λοιπόν, ο Χριστιανισμός και δίνει νέες ιδέες, νέες ηθι-
κές αρχές, νέο πνευματικό πλούτο, αναζωογονώντας και πάλι την Ελληνική 
πνευματική παραγωγή. Έδωσε, ύστερα, ο Χριστιανισμός στον Ελληνισμό τον 
ανθρωπισμό τού Ευαγγελίου και του ενεφύσησε το οικουμενικό πνεύμα των 
αρχών και ιδανικών του. Του έδωσε και το ηρωικό πνεύμα της θυσίας του 
σταυρού. 

Οι Έλληνες, βέβαια, είχαν παράδοση στο να θυσιάζουν τη ζωή τους για 
την πατρίδα. Μαραθώνας, Σαλαμίνα, Θερμοπύλες, είναι ενδεικτικά παραδείγ-
ματα τέτοιας θυσίας και πριν τον Χριστό. Το Ελληνικό αυτό πνεύμα, όμως, 
μεταπλάττεται μέσα στη μήτρα του Χριστιανισμού, με τη γόνιμη σκέψη και τη 
μεταφυσική θεμελίωση των Ελλήνων Πατέρων και την ασκητική παράδοση 
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της Χριστιανικής Ανατολής. Μέσα απ’ αυτόν τον συγκερασμό και μ’ αυτή τη 
διασταύρωση, έχουμε την ταύτιση της εθνικής και της Χριστιανικής συνείδη-
σης και την ανάδειξη της θυσίας υπέρ πίστεως και πατρίδος ως της μέγιστης 
καταξίωσης του ανθρώπου.

Έτσι συνέβη  κι αυτό το μοναδικό: Η Ελληνική Ιστορία να είναι μία και 
συνεχής, κι έτσι να την αντικρίζουμε, χωρίς κανένα ρήγμα ή κενό, και να την 
αποδεχόμαστε με υπερηφάνεια, είτε την ενέπνεε το δόρυ της Παλλάδος είτε 
την οδηγούσε η ευλογία της Παναγίας και η Χάρη του Σταυρού.

Για τους Έλληνες η Ορθοδοξία απέβη κάτι παραπάνω από θρησκευτικό 
δόγμα. Κατέστη το πνευματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκφραζόταν η εθνική 
τους συνείδηση, ολόκληρος ο κόσμος τους, που σε καιρούς συμφορών έκλεινε 
μέσα του το ένδοξο παρελθόν και τις ελπίδες της απολύτρωσης. Έγινε, κατά 
τον Παπαδιαμάντη, η σπονδυλική στήλη του εθνικού σώματος.

Η ευεργετική προσφορά και οι ποικίλες υπηρεσίες της Εκκλησίας προς 
την κοινωνία και το Έθνος, τόσο σε καιρούς ευημερίας, όσο και σε καιρούς 
συμφορών, κατέστησαν έκδηλες πολύ νωρίς. Ο Χριστιανισμός εμπνέει ένα 
ήθος αποτρεπτικό της ολίσθησης προς την κυριαρχία των ελασσόνων επί των 
μειζόνων. Και αυτό συνέτεινε ώστε το έθνος να επιζητήσει όχι τα υλικά, αλλά 
τα πνευματικά αγαθά, με κορυφαίο την ελευθερία. Μέσα στην Εκκλησία στε-
ρεώνεται η οικογένεια, καλλιεργείται η παράδοση, κρατύνεται το ήθος, δια-
σώζεται αμόλυντη η γλώσσα μας. Είναι μήπως αμελητέα η προσφορά αυτή;

Κι ακόμα, η Εκκλησία, με το ηθικό μεγαλείο της και τη γοητεία που εξα-
σκούσε στις καρδιές των πιστών τέκνων της, κατόρθωνε πάντοτε, στους 
κρίσιμους καιρούς, να εμπνέει την πίστη στην επικράτηση του δικαίου, την 
ελπίδα για τη δικαίωση της φυλής και το θάρρος για τη νίκη στους αγώνες. 
Κατόρθωνε και να εμψυχώνει τους αγωνιστές, αναδεικνύοντάς τους ήρωες, 
εμβιβάζοντάς τους τη βέβαιη  πεποίθηση ότι το αίμα, που πρόσφεραν αφειδώ-
λευτα στην πατρίδα, θα πότιζε και θα καθιστούσε καλλίκαρπο το δέντρο της 
ελευθερίας. 

Οι υπηρεσίες της Εκκλησίας προς το έθνος δεν υπήρξαν απλώς υπηρεσίες 
λόγων. Υπήρξαν, κυρίως, υπηρεσίες έργων.  Η Εκκλησία δεν άσκησε απλώς 
φιλανθρωπία, δεν ευεργέτησε με συσσίτια και ελεημοσύνες. Έκαμε κάτι πολύ 
δυσκολότερο και σπουδαιότερο: Τροφοδότησε και συντήρησε, με πάμπολλες 
θυσίες των λειτουργών της, το εκκλησιαστικό και συνάμα το εθνικό φρόνημα 
των Ελλήνων. Και σε καιρούς ελευθερίας, αλλά και σε χρόνους δουλείας. Αν, 
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στον Ελληνικό χώρο, η εθνική συνείδηση ουδέποτε εσίγησε, ακόμη και υπό 
τας πλέον καταθλιπτικάς συνθήκας δουλείας, είναι γιατί την κρατούσε ζωντα-
νή και ενεργό η Εκκλησία.

Ο Έβελιγκ, καθηγητής της Βυζαντινής και νεώτερης ελληνικής λογοτε-
χνίας στο Πανεπιστήμιο του Λέιδεν της Ολλανδίας, λέει ότι ο Χριστιανισμός 
εδημιούργησε «τὴν τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους ἑνότητα, τὴν ὁποίαν οὐδεμία πο-
λιτικὴ εἶχε κατορθώσει μέχρι τότε νὰ πραγματοποιήσῃ».

Και ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος έχει τη γνώμη ότι χωρίς την πνευματική επα-
νάσταση του Χριστιανισμού μέσα στον ελληνικό χώρο, «τὸ ὄνομα τῆς Ἑλλά-
δος δὲν ἤθελεν, ἴσως, ὑπάρχει σήμερον ἤ ἐντὸς βιβλιοθηκῶν καὶ εἰς σοφῶν 
τινων ἀναμνήσεις». 

Ο Ρώσος θεολόγος π. Γ. Φλωρόφσκι, κρίνοντας τη σημασία της Ορθοδο-
ξίας για τον Ελληνισμό αποφαίνεται: «Ὁ Ἑλληνισμὸς ἔχει ἀποκτήσει αἰώνιον 
χαρακτήρα μέσα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Ἔχει ἐνσωματωθεῖ εἰς τὴν σάρκα της, 
ἔχει γίνει αἰωνία κατηγορία τῆς χριστιανικῆς ὑπάρξεως».

Στην Κύπρο, ιδιαίτερα, η Ορθοδοξία λειτούργησε και ως ασπίδα προστα-
σίας και διεφύλαξε την πολιτιστική και εθνική ταυτότητα του κυπριακού λαού. 
Παρά τις συνεχείς ξένες κατακτήσεις και τη διακυβέρνηση της Κύπρου, για 
οκτώ αιώνες, από διάφορους κατακτητές, η Εκκλησία δεν άφησε τον λαό να 
αφομοιωθεί από τους κατακτητές του. Ο Κυπριακός Ελληνισμός εσώθη πά-
ντοτε διά της Εκκλησίας του. Γι’ αυτό και τα τελευταία δύο χιλιάδες χρόνια, 
η Ιστορία του  Ελληνισμού της Κύπρου είναι η Ιστορία της Εκκλησίας μας. 
Ο τύχες της είναι και τύχες του. Οι θυσίες της είναι θυσίες του. Η χαρά της 
είναι πάντοτε και η χαρά του. Αυτή διέσωσε την ελληνική γλώσσα και διεφύ-
λαξε κατά τους μακρούς αιώνες της δουλείας τον ελληνικό λαό συσπειρωμένο 
κάτω από τις πτέρυγές της.  

Η Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου σ’ όλη τη διάρκεια του δισχιλιετούς 
βίου της είναι η Ιστορία των Ελλήνων Κυπρίων που αγωνίζονται συνεχώς να 
διατηρήσουν ό,τι ιερό έχουν: Την ορθόδοξή τους πίστη, την ελληνική τους 
γλώσσα και την εθνική τους συνείδηση. Μα και να ανακτήσουν ό,τι πρόσκαι-
ρα έχασαν: Την εθνική τους ελευθερία.

Έχοντας το κύρος του Αυτοκεφάλου, λόγω της Αποστολικότητας και της 
αγιότητας του βίου της, και περιβεβλημένη με ειδικά αυτοκρατορικά προνό-
μια, λόγω και της ακριτικής – μέσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία – γεωγρα-
φικής θέσης της νήσου, η Εκκλησία μας ταύτισε, κυριολεκτικά, τις τύχες της 
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με τις τύχες του ποιμνίου της. Τον 7ο αιώνα ο Αρχιεπίσκοπος και η Ιεραρχία 
ακολουθούν το ποίμνιό τους στα μέρη της Κυζίκου, στον Ελλήσποντο, φεύγο-
ντας τις επιδρομές και τις δηώσεις των Αράβων, σε έναν αγώνα φυσικής επι-
βίωσης. Απόηχος εκείνης της μετοικεσίας είναι ο τίτλος του Προκαθημένου 
της Κυπριακής Εκκλησίας, ως Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης 
Κύπρου. Λίγο αργότερα, τον 9ο αιώνα, ο επίσκοπος Χύτρων, Άγιος Δημητρια-
νός, ακολουθεί εκουσίως το αιχμαλωτισθέν ποίμνιό του στα μέρη της Μεσο-
ποταμίας και το στηρίζει. Οι συνεχείς προσπάθειές του και ο υποδειγματικός 
βίος του, πείθουν τον ηγεμόνα να επιτρέψει τον επαναπατρισμό.

Στους δύσκολους αιώνες της Λατινοκρατίας, που εκτείνεται από το 1191 
μέχρι το 1570, ο αγώνας ήταν σκληρός, κι όπως συνήθως, διμέτωπος. Ήταν 
αγώνας για την ανάκτηση της εθνικής ελευθερίας αλλά και την προάσπιση 
της Ορθόδοξης πίστης. Η διοικητική δομή της Αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκ-
κλησίας της Κύπρου εξαρθρώθηκε και η ιεραρχία της κατελύθη. Από τις 14 
επισκοπές της, καταργήθηκαν οι 10. Κάτω όμως κι απ’ αυτές, τις πιο αντίξοες 
συνθήκες, η Εκκλησία κράτησε άσβεστο το φως της εθνικής αυτοσυνειδησίας, 
προφυλάσσοντάς το από τους παπικούς μισσιοναρίους που, δρώντας ύπουλα, 
απέδιδαν τα δεινοπαθήματα του τόπου και του λαού στ’ αμαρτήματα της Ορ-
θοδοξίας και επιχειρούσαν τον εκλατινισμό.

Από τις πολλές, αλλά ανεπιτυχείς, λόγω της σκληρής διακυβέρνησης των 
Φράγκων, επαναστάσεις, αναφέρω μόνο την επανάσταση του βασιλιά Αλέ-
ξη που έγινε το 1427. Άξιο αναφοράς είναι επίσης, από την περίοδο αυτή, το 
φρικτό μαρτύριο των 13 μοναχών της Καντάρας, το 1231. Υπέστησαν κι οι 13, 
πολύμηνα βασανιστήρια. Δέθηκαν στις ουρές αλόγων που τους περιέφεραν 
στους δρόμους της Λευκωσίας και τέλος υπέστησαν τον  διά πυράς θάνα-
το. Αμάρτημά τους το ότι παρέμειναν Ορθόδοξοι και αρνούνταν να εκλατινι-
στούν. Έγιναν, όμως παράδειγμα προς μίμηση στους Ορθοδόξους της Κύπρου. 
Αν αυτοί εκλατινίζονταν, είναι σίγουρο πως θα τους ακολουθούσαν κι άλλοι 
πολλοί και το εθνικό αισθητήριο, που ταυτιζόταν με την Ορθόδοξη πίστη 
τους, θα αμβλυνόταν. 

Παρόλο που δεν υπάρχει δουλεία καλή ή επιθυμητή, και παρόλο που όλοι 
οι κατακτητές είχαν ως μέλημά τους τη διαιώνιση της κυριαρχίας τους και τον 
αφελληνισμό του τόπου, που επιχειρούσαν με κάθε τρόπο, εντούτοις θεωρείται, 
πως η χειρότερη κατάσταση, την οποία εβίωσαν όλα τα ελληνικά μέρη, υπήρξε 
η τουρκική υποδούλωση. Η Εκκλησία αντελήφθη αμέσως τον μεγάλο κίνδυνο. 
Είχε να κάμει με κατακτητή που βρισκόταν σε ημιβάρβαρη κατάσταση, με κατα-
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κτητή που ηρνείτο να εκπολιτιστεί, που εκυριαρχείτο από κατώτερα ένστικτα.

Πριν, υπήρχε το ελεύθερο ελληνικό βυζαντινό κράτος, που παρόλη τη 
συρρίκνωσή του, συνιστούσε πηγή ελπίδας για τους Κυπρίους. Στην Τουρκο-
κρατία και την Αγγλοκρατία, που ακολούθησε, η Εκκλησία ήταν ο μόνος ορ-
γανωμένος εθνικός φορέας στήριξης των υποδούλων κι η μόνη ελπίδα τους. 
Γι’ αυτό κι αμέσως μετά την κατάλυση της αυτοκρατορίας, η Εκκλησία ανέλα-
βε τις βαρύτατες ευθύνες της. 

Τα σύμβολα της αυτοκρατορίας τα κράτησε η Εκκλησία και τα διατήρησε, 
με κάθε θυσία, μέσα στους μαύρους αιώνες της σκλαβιάς. Μέσα σ’ αυτούς 
τους φοβερούς αιώνες, αυτή στάθηκε το πνευματικό και εθνικό κέντρο της  
μαρτυρικής φυλής. Εναντίον των αρχηγών της ξεσπούσε κάθε επίθεση του 
κατακτητή. Και σωστά  έχει λεχθεί πως, σε πολλές κρίσιμες ώρες, το ράσο 
στάθηκε η εθνική σημαία του Ελληνισμού. Πάνω από τον σκλαβωμένο λαό 
άπλωσε τα φτερά της παρήγορα η Εκκλησία.

Στην Κύπρο, λόγω  της απόστασης της νήσου από το εθνικό κέντρο και τα 
άλλα ελληνικά μέρη, η Εκκλησία πίστευε, πάντοτε, πως μια ασφυκτικά στενή 
σχέση με τον Ελλαδικό χώρο ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβί-
ωση του ελληνισμού στον τόπο. Κι ήξερε αυτή τη γνώση να την μετατρέπει 
σε πράξη· να πείθει, να συσπειρώνει και να υλοποιεί τους στόχους της. Κι εδώ 
έγκειται η μεγάλη, η αξεπέραστη υπηρεσία της προς τον κυπριακό λαό. Συνέ-
βαλε ουσιαστικά στη διατήρηση  της ταυτότητας και της ιδιοπροσωπίας του 
Κυπριακού Ελληνισμού, σ’ όλους τους αιώνες της κατοχής και ιδιαίτερα της 
τουρκικής κατάκτησης. Έγινε μια νέα προβατική κολυμβήθρα, στα νερά της 
οποίας πραγματώθηκε πολλάκις, κι όχι μόνο μια φορά, το θαύμα της διάσω-
σης της εθνικής αυτοσυνειδησίας. Λειτούργησε ως χώρος συναδέλφωσης των 
τέκνων της και ως  χώρος αντίστασης κατά των κατακτητών. Με τη λατρεία, 
τις πανηγύρεις, τα έθιμα, τους οικογενειακούς θεσμούς κράτησε γερά, γύρω 
της, τον υπόδουλο λαό.

Η λειτουργική ζωή, η ορθόδοξη λατρεία, η οποία ανέδιδε πνοή καρτερίας, 
ελπίδας και εσωτερικής χαράς, εξισορροπούσε σε μεγάλο βαθμό την καταπί-
εση του αλλόθρησκου κατακτητή. Το κοινό ποτήριο της Θείας Μεταλήψεως 
ένωνε τους Χριστιανούς με τον Χριστό, αλλά και διαχρονικά και υπερχρονικά 
με την επίγεια, τη στρατευομένη και την ουράνια, τη θριαμβεύουσα Εκκλησία, 
κι έτσι ένιωθαν ότι ανήκαν κάπου αλλού, εκεί που δεν έφτανε η εξουσία του 
Τούρκου δυνάστη. 
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Συνάμα, η Εκκλησία υποβοήθησε κάθε εξέγερση κατά του κατακτητή, 
όταν διαφαινόταν, έστω και αμυδρά, πιθανότητα επιτυχίας. Θα ’πρεπε ο λαός 
να μην περιπέσει στον ραγιαδισμό και να μην καταντήσει στην απλή επιβί-
ωση. Αναφέρουμε ενδεικτικά τις προσπάθειες που έγιναν από την Εκκλησία 
στις αρχές του 17ου αιώνα, προς τον δούκα της Σαβοΐας, όπως βοηθήσει «εἰς 
τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ τόπου ἀπό τὰ χέρια τοῦ τυράννου». Επαναστατικά 
κινήματα συνταράσσουν το νησί κατά τα έτη 1607, 1764 και 1765. Το 1794 με 
υποκίνηση και βοήθεια του ηγουμένου της Μονής Χρυσορρογιάτισσας, στην 
Πάφο, γίνεται ανακατάληψη βεβηλωθέντος ναού και αναπτερώνεται, έτσι, το 
ηθικό των Χριστιανών. Αμείλικτοι όμως οι Τούρκοι καταπνίγουν τόσο τη στά-
ση αυτή όσο και άλλες, που επιχειρήθηκαν, στο αίμα.

Δεν υπήρξε κίνημα απελευθερωτικό χωρίς να βρίσκεται πίσω η Εκκλη-
σία. Δεν υπήρξε εξέγερση στην οποία να μην είχαν διαδραματίσει ενεργό ρόλο 
κληρικοί και μοναχοί. Ούτε και στο 1821 θα φτάναμε, αν δεν υπήρχε η Εκκλη-
σία. Χωρίς αυτή, χωρίς το κρυφό Σχολειό, χωρίς το ράσο και την αδιάκοπη 
λειτουργική ζωή δεν θα υπήρχε το  ,21.

Αν υπάρχουμε σήμερα ως Ελληνική Φυλή είναι γιατί κρατηθήκαμε από 
τον θεσμό της Εκκλησίας  όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα ’βρισκε κανείς αρχή και 
τέλος, αν προσπαθούσε να απαριθμήσει τους εθνικούς ήρωες της Εκκλησίας 
μας. Από το πλήθος των ιερέων που σφαγιάστηκαν στην Κωνσταντινούπο-
λη και σ’ όλη την Ανατολή, προ και κατά την υποδούλωση του Βυζαντινού 
Ελληνισμού, μέχρι τον πρωτομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε΄ και μέχρι 
τους εθνομάρτυρες της Κύπρου του 21. Κι από τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό 
μέχρι τον άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης. Όλοι αυτοί έγραψαν, με το αίμα τους, 
το «πιστεύω» της εθνικοθρησκευτικής μας ενότητας. Η Ιστορία μας είναι μια 
Ιστορία γεμάτη από αιματωμένα άμφια, εμπρησμένες εκκλησίες, βεβηλωμένα 
εικονίσματα.

Παράλληλα, στους ασέληνους αιώνες της τουρκικής δουλείας, η Εκ-
κλησία ανέλαβε και τη βαρύτατη αποστολή της διατήρησης και διάδοσης, 
ανάμεσα στο ποίμνιό της, της ελληνικής γλώσσας και, γενικότερα, της ελ-
ληνικής παιδείας. Ήταν κι αυτός ένας, άλλος, δύσκολος, αγώνας, αποφασι-
στικής σημασίας, για την επιβίωση του έθνους. Καταλάβαινε, η Εκκλησία, 
πως η ελληνική γλώσσα είναι βασικός παράγοντας διά του οποίου εκδη-
λώνεται η εθνική αυτοσυνειδησία. Κι οι Έλληνες της Κύπρου θα παρέμε-
ναν Έλληνες αν μιλούσαν ελληνικά. Εξάλλου η ελληνική γλώσσα ήταν 
ο αρραγής συνδετικός κρίκος της Ιστορίας του Έθνους μας, μιας ιστορί-
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ας πέραν των 35 αιώνων. Ήταν η γλώσσα του Ομήρου και του Σοφοκλή, 
αλλά και του Παλαιολόγου και του Ρήγα Φεραίου. Μιλώντας Ελληνικά 
θα συνειδητοποιούσαν, οι υπόδουλοι, ποιοι ήταν οι πρόγονοί τους και πώς  
θα ’πρεπε να συμπεριφερθούν ως άξιοι απόγονοί τους.

Έτσι, αρχίζουν από τον 18ο αιώνα να δημιουργούνται, από την Εκκλησία, 
τα πρώτα σχολεία για στοιχειώδη εκπαίδευση, κυρίως γλωσσική, σε πόλεις και 
χωριά. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους κληρικοί ή μοναχοί ήταν κι οι δά-
σκαλοι.  Κύριο σταθμό στον τομέα αυτό αποτελεί η κατά το 1812 ίδρυση, από 
τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» που εξελίχθηκε 
αργότερα στο σημερινό Παγκύπριο Γυμνάσιο. Η Σχολή «θὰ βοηθοῦσε στὴν 
καλυτέρευση τῶν ἠθῶν», όπως κατά λέξη αναφέρεται στο πρακτικό σύστασής 
της. Μα ο ρόλος της δεν θα σταματούσε εκεί. Θα βοηθούσε στη διαφύλαξη και 
ενίσχυση της εθνικής αυτοσυνειδησίας και ελπίδας. Κατανοούσε, η Εκκλησία, 
πως μέσα στον αριθμητικό κατακλυσμό των βαρβάρων μόνο με την ποιότητα, 
την πνευματική πρόοδο και προκοπή, θα επιζούσαμε. Και πράγματι∙ η πρωτο-
βουλία της Εκκλησίας, να θέσει υπό την ευθύνη της την Παιδεία του τόπου, 
αποδείχτηκε, εκ των υστέρων, η κύρια προϋπόθεση της αποτυχίας όλων των 
αφελληνιστικών προσπαθειών που ακολούθησαν και επί Αγγλοκρατίας.

Σημαντικότατος ήταν και ο ρόλος των Ιερών Μονών για την επιβίωση 
του Κυπριακού Ελληνισμού, κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Τα χρήματα 
των Μονών ήταν το κεφάλαιο του Γένους σε ώρες ανάγκης. Η γη τους ήταν 
το κυριότερο αντίβαρο στην τουρκική κτημοσύνη και η επέκτασή της αυτόμα-
τα εσήμαινε επέκταση της ελληνικής κατοχής και επίσχεση του εξισλαμισμού. 
Γύρω από τις Μονές και τα μετόχιά τους, η υλική, τουλάχιστον, επιβίωση του 
Χριστιανικού πληθυσμού ήταν εξασφαλισμένη, και αυτό δεν ήταν μικρό. Ήταν 
η πιεστικότερη προτεραιότητα της στιγμής.

Η ίδια η πρωτεύουσα διασώθηκε από την τουρκική περικύκλωση και εξα-
σφαλίστηκε η ελληνική υπεροχή, με την απόφαση της Μονής Κύκκου, να αγο-
ράσει, στη δεκαετία του 1880, αμέσως μετά την αλλαγή κυριάρχων, όλα τα 
τουρκικά τσιφλίκια των γύρω χωριών. Χωρίς την επέκταση εκείνη, μοίρα της 
ελληνικής κοινότητας Λευκωσίας, στον 20ό αιώνα, θα ήταν η ασφυξία και ο 
μαρασμός.

Η παρουσία της Εκκλησίας, σ’ ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, στην προ-
ετοιμασία του αγώνα της παλιγγενεσίας, είναι αναμφισβήτητη. Το ίδιο και 
στην Κύπρο. Το μαρτυρούν οι επανειλημμένες επισκέψεις των Φιλικών και 
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οι συνεννοήσεις τους με τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και τους άλλους αρχιε-
ρείς και προκρίτους της νήσου, καθώς και τα προληπτικά μέτρα της τουρκικής 
κυβέρνησης, με την αποστολή στη νήσο πολυάριθμου στρατού. Οι εκφοβι-
στικές σφαγές, που προηγήθηκαν της 9ης Ιουλίου, κυρίως κληρικών, ( μόνο 
στη Γιόλου, μικρό τότε χωριό της Πάφου, καρατομήθηκαν στις 25 Μαΐου 1821 
τρεις ιερείς), το αιματοκύλισμα της 9ης Ιουλίου κατά το οποίο, όχι μόνον ο 
Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες της νήσου αλλά και όλη η θρησκευτική 
ηγεσία του τόπου  (ηγούμενοι, ιερείς, διάκονοι, μοναχοί), εξοντώθηκαν και οι 
πληροφορίες των ξένων περιηγητών, μάς πείθουν για τον ηγετικό ρόλο της 
Εκκλησίας στην Επανάσταση. 

Ο  Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός ήταν μυημένος από καιρό στη Φιλική Εται-
ρεία. Τόσον αυτός, όμως, όσον και οι ηγέτες της Φιλικής Εταιρείας είχαν, πολύ 
σωστά, διαβλέψει την ιδιότυπη θέση της Κύπρου μέσα στο κέντρο του σουλ-
τανικού κράτους. Κάθε απόπειρα ένοπλης εξέγερσης των Κυπρίων θα κατα-
πνιγόταν αμέσως στο αίμα από δυνάμεις που θα αποβιβάζονταν γρήγορα από 
τις γύρω περιοχές. Γι’ αυτό και ο Κυπριανός «ηὐλόγησε τὸ ἐγκυμονούμενον 
ἐγχείρημα καὶ ἐνίσχυσεν αὐτὸ χρηματικῶς κατὰ τὸ δυνατόν». Αναφέρεται 
πως ο Κανάρης προσήγγισε πολλάκις την Κύπρο και πήρε τρόφιμα και ρουχι-
σμό που μαζεύτηκαν από τους κατοίκους για τον αγώνα.

Η Κύπρος και η Εκκλησία της πλήρωσαν ακριβά τη συμμετοχή τους στον 
αγώνα των Πανελλήνων, έστω και αν αυτή η συμμετοχή δεν γινόταν στα φα-
νερά. Η θυσία των Εθνομαρτύρων της 9ης Ιουλίου δεν ήταν προληπτικό μέ-
τρο του δυνάστη. Ήταν το αποτέλεσμα της ενεργού δράσης της Κυπριακής 
Εκκλησίας κατά την κρισιμότερη περίοδο της νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας.

Λόγω της ενεργού ανάμιξης της Εκκλησίας στους αγώνες για υπεράσπιση 
ή ανάκτηση της εθνικής ελευθερίας, δεν χρειάστηκαν ιδεολογικά στηρίγματα 
για τις συχνές επαναστάσεις των Ελλήνων. Μ’ αυτές εξέφραζαν το ελληνορ-
θόδοξο φρόνημά τους, στο οποίο συνυφαίνονται ο Θεός με την επανάστα-
ση και η Ορθοδοξία με την ελευθερία. Έτσι, η Επανάσταση του 1821 νοείται 
ως «βουλὴ τοῦ Θεοῦ», διότι Εκείνος είχε αποφασίσει την απελευθέρωση του 
Γένους. Ο Αγώνας είχε καταξιωθεί στη συλλογική εθνική συνείδηση ως θρη-
σκευτική πράξη. Ο υπόδουλος ελληνικός λαός στήριζε τις διεκδικήσεις του 
για ελευθερία, στη χριστιανική θέση ότι ο άνθρωπος είναι δημιούργημα «κατ’ 
εἰκόνα Θεοῦ καὶ ὁμοίωσιν», δημιουργήθηκε δηλαδή από τον Θεό για να εί-
ναι ελεύθερος, αφού χαρακτηριστικό του Θεού είναι η ελευθερία. Γι’ αυτό η Γ΄ 
Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας διακήρυττε: « Κάλλιον νὰ μὴν ὑπάρχῃ Ἕλλην εἰς 
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τὸν κόσμον, παρὰ νὰ ἀτιμάζῃ τὸ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καὶ ὁμοίωσιν, ὑπάρχων ἀν-
δράποδον τοῦ ἀναισθήτου Τούρκου, ἐνῶ ἐπλάσθη ἀπό τὸν Θεὸν ἐλεύθερος».

Στην Κύπρο ανεπιτυχή επαναστατικά κινήματα συνέχισαν να εκδηλώνο-
νται, με όλες τις τραγικές συνέπειές τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της τουρκο-
κρατίας, και μετά τη δημιουργία του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Κι όταν 
το 1878 η Κύπρος περιήλθε στα χέρια των Άγγλων, οι Έλληνες κάτοικοί της 
θεώρησαν ότι πλησίασε ο χρόνος της εθνικής αποκατάστασής τους. Ανίδεοι 
από πολιτικές μανούβρες και σκοπιμότητες, νόμιζαν πως, όπως το 1864 η Αγ-
γλία πρόσφερε τα Επτάνησα στην Ελλάδα, έτσι θα γινόταν και με την Κύπρο. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος υποδεχόμενος τους Άγγλους διαβεβαίωνε ότι ο 
κυπριακός λαός, «θέλει διατελεῖ ἀφοσιωμένος εἰς τὴν νέαν αὐτοῦ κυβέρνησιν» 
αλλά «χωρὶς νὰ ἀρνηθεῖ τὴν καταγωγὴν καὶ τοὺς πόθους αὐτοῦ».

Οι ελπίδες των Κυπρίων γρήγορα διεψεύσθησαν, ιδίως μετά το 1925, που 
η Αγγλία προσάρτησε την Κύπρο ως αποικία. Οι επισκέψεις του Αρχιεπισκό-
που Κυρίλλου του Γ΄ στο Λονδίνο δεν απέδωσαν, και τον Οκτώβριο του 1931 
σημειώθηκε η πρώτη εξέγερση. Οι Άγγλοι κατέπνιξαν στο αίμα την εξέγερ-
ση αυτή  που είναι γνωστή ως «Ὀκτωβριανά» και προσπάθησαν να επιφέ-
ρουν καίριο πλήγμα κατά της Εκκλησίας που διαισθάνονταν ότι ευθυνόταν 
γι’ αυτή. Δύο Μητροπολίτες, ο Κιτίου και ο Κυρηνείας, καθώς και πάμπολλοι 
άλλοι, λαϊκοί και κληρικοί, εξορίστηκαν. Ο Πάφου Λεόντιος απουσίαζε από 
την Κύπρο σε εκκλησιαστική αποστολή όταν εξερράγη το κίνημα γι’ αυτό κι 
απέφυγε την εξορία. Με διάφορους τρόπους, όμως, η αποικιακή κυβέρνηση 
καθυστέρησε την επιστροφή του στην Κύπρο. 

Ο αγώνας της Εκκλησίας συνεχίζεται, αμείωτος. Ο Μητροπολίτης Πάφου 
Λεόντιος, ως Τοποτηρητής του Αρχιεπισκοπικού θρόνου, και μόνος επίσκο-
πος στην Κύπρο από το 1933 μέχρι το 1947, παρόλο που σύρεται στα δικαστή-
ρια, περιορίζεται σε μοναστήρια και υφίσταται εξευτελισμούς, μπορεί και κρα-
τά την Παιδεία στα χέρια της Εκκλησίας και τον πόθο της Ένωσης ζωντανό. 
Αντιτάσσεται, ακόμα, αποτελεσματικά, στην πλήρωση του Αρχιεπισκοπικού 
θρόνου βάσει των νέων αποικιακών νόμων, πράγμα που θα υποδούλωνε την 
Εκκλησία στην ξένη κυβέρνηση.

Το 1950 η Εκκλησία διεξάγει το ενωτικό δημοψήφισμα, στο οποίο 96% 
του Κυπριακού Ελληνισμού ζήτησε την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Κι 
όταν διεφάνη ξεκάθαρα, ότι η Κατοχική δύναμη δεν είχε διάθεση να παραχω-
ρήσει ελευθερία στον Κυπριακό λαό, η Εκκλησία ηγήθηκε, διά του Αρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου, του αγώνα για αποτίναξη του αποικιακού ζυγού. 
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Η προετοιμασία του αγώνα έγινε κυρίως μέσω των Κατηχητικών και με 
την ίδρυση από την Εκκλησία των ΟΧΕΝ(Ορθοδόξων Χριστιανικών Ενώσε-
ων Νέων και Νεανίδων). Υπό την ευθύνη και την καθοδήγηση εμπνευσμέ-
νων κληρικών, οι ΟΧΕΝ έγιναν τα εκκολαπτήρια των αγωνιστών της ΕΟΚΑ. 
Υπό την αιγίδα της Εκκλησίας λειτουργούσε και η ΠΕΟΝ (Παγκύπρια Εθνική 
Οργάνωση Νέων) που ιδρύθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον Γ΄, αμέ-
σως μετά την ανάρρησή του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο για να περιλάβει τους 
εκτός των κατηχητικών νέους, και από την οποία προήλθαν άλλα στελέχη του 
αγώνα.

Όπως και στους άλλους αγώνες της Κύπρου, έτσι και στον απελευθερωτι-
κό αγώνα της ΕΟΚΑ, ήταν έντονο το θρησκευτικό στοιχείο και ο καθοδηγη-
τικός ρόλος της Εκκλησίας.

Κύριο σύνθημα του αγώνα εκείνου ήταν το «ὑπέρ πίστεως καὶ πατρίδος». 
Η πρώτη επαναστατική προκήρυξη του Διγενή ξεκινά με τη φράση: «Μὲ τὴν 
βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καὶ πίστιν εἰς τὸν τίμιον ἀγῶνα μας». Ο όρκος για τη μύη-
ση στην οργάνωση γινόταν «εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου καὶ ἀδι-
αιρέτου Τριάδος».

Η εμπλοκή της Εκκλησίας, στον τιτάνιο εκείνο αγώνα, τον οποίον η ίδια 
είχε προετοιμάσει, εκδηλώθηκε σε όλους τους τομείς, πρακτικά και άμεσα. 
Αυτή χρηματοδότησε τον αγώνα, την αγορά οπλισμού, τη συντήρηση των 
οικογενειών των ανταρτών και όσων φονεύονταν από τους Άγγλους κατα-
κτητές. Γράφει χαρακτηριστικά ο Διγενής στο «ΧΡΟΝΙΚΟΝ» του αγώνος 
της ΕΟΚΑ: «Ὅπως εἰς ὅλους τοὺς ὑπὲρ ἐλευθερίας ἀγῶνας τοῦ ἔθνους, οὕτω 
καὶ εἰς τὸν Κυπριακόν, ἡ Κυπριακὴ Ἐκκλησία ἐστάθη εἰς τὸ ὕψος τῆς ἐθνικῆς 
ἀποστολῆς της καὶ ἐβοήθησε κατὰ τρόπον ἀντάξιον πρὸς τὰς παραδόσεις τῆς 
Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὸν σκληρὸν τετραετῆ ἀγῶνα. Ἡ συμμε-
τοχὴ τοῦ κυπριακοῦ Κλήρου εἰς αὐτὸν ὑπῆρξε καθολικὴ καὶ ἀνεπιφύλακτος, 
κατ’αὐτὸν δὲ ἐδοξάσθη ἅπαξ ἔτι τὸ τιμημένον ῥάσον. Ἡ συμβολὴ τῶν κληρι-
κῶν δὲν περιορίσθη μόνον εἰς βοηθητικὰς ὑπηρεσίας, ἀλλὰ πλεῖστοι τούτων 
συμμετέσχον ἐνεργῶς εἰς τὸν ἀγῶνα, λαμβάνοντες μέρος εἰς ἐνέδρας καὶ ἐνό-
πλους συγκρούσεις μετὰ τοῦ ἀντιπάλου....».

Μεγάλη συνεισφορά της Εκκλησίας στον αγώνα συνιστούσε και η στήρι-
ξη και ενδυνάμωση του ηθικού των αγωνιστών. Προς τούτο είχε ιδρυθεί «Ὑπη-
ρεσία Πνευματικοῦ Ἀνεφοδιασμοῦ» υπό τον διευθυντή της Ιερατικής Σχολής 
Αρχιμανδρίτη Κωνσταντίνο Λευκωσιάτη. Αυτή προμήθευε, συν τοις άλλοις, 
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θρησκευτικού και εθνικού περιεχομένου βιβλία στους αντάρτες και στους 
κρατουμένους, εξυψώνοντας το ηθικό τους  και προστατεύοντάς τους από 
την ανία και την πλήξη. Από τις επιστολές των αγωνιστών, των κρατουμένων, 
και ιδιαίτερα των μελλοθανάτων, φαίνεται αυτή η ευεργετική επίδραση που 
εξασκούσε σ’αυτούς η Εκκλησία. Και μόνον αυτό το ενθουσιαστικό στοιχείο 
το οποίο πρόσφερε στους αγωνιστές, θα ’ταν αρκετό για να εκτιμηθεί η μεγά-
λη προσφορά της Εκκλησίας στον αγώνα.

Τη σημασία της ενεργού ανάμιξης του Κλήρου δείχνει και η αντίδραση 
του εχθρού: Προσπάθησε αμέσως να εξοντώσει τους επί κεφαλής. Η σύλληψη 
και η εξορία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και του Μητροπολίτου Κυρηνεί-
ας Κυπριανού, οι περιορισμοί που επέβαλλαν συχνά στον τότε εθναρχεύοντα 
Μητροπολίτη Κιτίου Άνθιμο και τον Χωρεπίσκοπο Σαλαμίνος Γεννάδιο, και η 
σύλληψη άλλων σημαινόντων κληρικών, σ’αυτό αποσκοπούσε: Στη διάλυση 
του αγώνα. Ήταν εφαρμογή της αρχής: «κτυπήστε την κεφαλή για να παρα-
λύσει το σώμα».

Τα Μοναστήρια, από την άλλη, είχαν καταστεί τα καταφύγια των ανταρ-
τών. Πολλοί από τους μοναχούς είχαν γίνει οι αγγελιαφόροι, τροφοδότες, 
φρουροί, οδηγοί των ορεινών ομάδων.

Μα και οι Μητροπόλεις και όλα τα εκκλησιαστικά ιδρύματα είχαν συμβά-
λει τα μέγιστα στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Γράφει ο Ιωάννης Κασίνης στο βιβλίο 
του «ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ», για την Ιερα-
τική Σχολή «Απόστολος Βαρνάβας»: «Η Ιερατική Σχολή ήταν το κέντρο της 
ΕΟΚΑ... Εκεί κατέφευγαν κυνηγημένοι αγωνιστές και από εκεί στέλλονταν σε 
ασφαλείς τόπους... Από την αρχή του αγώνα μέχρι τον Ιούνιο του 1956, όλα 
τα φυλλάδια που κυκλοφορούσαν στην Κύπρο τυπώνονταν στην Ιερατική 
Σχολή... Κοντά στη Σχολή και ύστερα από υποδείξεις του Διευθυντή της, έγινε 
η κεντρική αποθήκη του οπλισμού της ΕΟΚΑ...».

Έτσι, λοιπόν, η Εκκλησία της Κύπρου, που σε καιρούς κατακλυσμών 
στάθηκε η κιβωτός της σωτηρίας του λαού,  η καταφυγή και το στήριγμα 
στους κινδύνους, έγινε και το δόρυ και η εμπροσθοφυλακή, ο εμπνευστής 
και ο καθοδηγητής στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν, λόγω της εγκαθίδρυσης υπεύθυνης Κυπρι-
ακής Κυβέρνησης, η Εκκλησία μπόρεσε και απέθεσε μέρος των ευθυνών της 
γύρω από την εθνική διαπαιδαγώγηση του λαού. Στις τραγικές, όμως, μέρες 
που περνούμε, η φωνή της δεν σίγησε ούτε και θα σιγήσει ποτέ.
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Απ’όλους, μάλιστα, δικούς μας και ξένους, φίλους και εχθρούς, ομολο-
γείται πως ήταν καθοριστικός ο ρόλος της στην καθοδήγηση του λαού για 
απόρριψη του απαράδεκτου σχεδίου Ανάν, που πρόσφερε την Κύπρο, εύκολη 
λεία στην Τουρκία.

Στον τόπο μας, λόγω τής επί αιώνες ύπαρξης ξένης κατοχικής κυβέρνη-
σης, εδημιουργήθη η παράδοση της πολιτικής κατεύθυνσης του λαού από την 
Εκκλησία, η οποία κατά φυσική ακολουθία, ανέλαβε, στο τέλος, διοργάνωσε 
και ηγήθηκε του απελευθερωτικού αγώνα. Για τον κυπριακό λαό ο ηγετικός 
ρόλος της Εκκλησίας αποτελεί παράδοση αιώνων. Η παράδοση αυτή δεν μπο-
ρεί να εκριζωθεί, γιατί είναι στοιχείο χαρακτηριστικό αυτού τούτου του εθνι-
κού μας βίου. Και μετά την Ανεξαρτησία, παρά την ύπαρξη δικής μας Κυβέρνη-
σης, η οποία χειρίζεται το εθνικό θέμα, ο λαός, σε κάθε δυσκολία και σε κάθε 
καμπή του προβλήματος, αναζητεί την τοποθέτηση του Αρχιεπισκόπου και 
κατ’ επέκταση της Εκκλησίας. Ιδιαίτερα σήμερα, που εξαιτίας της τουρκικής 
βουλιμίας, της αδιαφορίας του διεθνούς παράγοντα και της παντοδυναμίας 
των ξένων συμφερόντων, αλλά και της διαφθοράς στο εσωτερικό μας μέτωπο, 
μοιάζουμε σαν τον χορό αρχαίας τραγωδίας που βλέπει την καταστροφή και 
δεν μπορεί να κάνει τίποτε, οι ελπίδες μας είναι στραμμένες προς την Εκκλη-
σία. Γι’αυτό και οι διάφορες δημοσκοπήσεις παρουσιάζουν τον λαό να εμπι-
στεύεται την Εκκλησία περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο θεσμό.

Ο μεγάλος Χαλκηδόνος Μελίτων έλεγε ότι η Εκκλησία φέρει την ευθύνη 
της Ιστορίας. Και ως απολύτως υπεύθυνος, έλεγε, φέρει την ευθύνη και αυ-
τών ακόμη των ανεύθυνων. Αν αυτό ισχύει παντού, σε κάθε τοπική Εκκλησία, 
ισχύει πολύ περισσότερο στην περίπτωση της Εκκλησίας της Κύπρου. Στη συ-
νείδηση της Ιστορίας βαρύνει το ένδοξο παρελθόν της Εκκλησίας της Κύπρου, 
το οποίο αναμένεται και  πρέπει να βιωθεί επάξια και ως παρόν, για να δημι-
ουργηθεί ένα μέλλον αντάξιο του παρελθόντος. 

Η Εκκλησία είναι μεν ταμειούχος της παράδοσης, γίνεται όμως και μή-
τρα που κυοφορεί το μέλλον. Ας μην ξεχνούμε και την ετυμολογία της λέξης 
«παράδοση». Παράδοση δεν είναι ό,τι παραλαμβάνει κανείς, αλλιώς θα λεγό-
ταν παραλαβή, αλλά ό,τι θα παραδώσει, από το ρήμα παραδίδωμι. Παράδοση 
είναι η ζωντανή φωνή του παρελθόντος. Δεν είναι στροφή προς το παρελθόν· 
είναι τροφή για το μέλλον. Αυτή την παράδοση κι αυτό το ήθος, τα οποία 
διακρατεί η Εκκλησία, έχει υποχρέωση να τα διαφυλάξει ως παρακαταθήκη 
και να τα παραδώσει στις μέλλουσες γενεές που θα πρέπει να συνεχίσουν τα 
οράματα των πατέρων τους. 
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Η Εκκλησία δεν είναι μια κοσμική Κυβέρνηση, που μετρά τη ζωή της με 
πενταετίες, και ανασχηματισμούς κομματικών μεταβολών και συμφερόντων. 
Ούτε και είναι «κοινωνικό κατεστημένο», όπως θέλουν να την παρουσιάσουν 
κάποιοι, που αναλώνεται σε ταξικά και κλαδικά συμφέροντα, τα οποία αντι-
παραθέτουν τους ανθρώπους. Είναι ο θεόσδοτος θεσμός που έχει σύνταγμα 
και νόμους το «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» (Ἰωάν. 13,34) και το «Ὑμεῖς ἐπ᾿ ἐλευθερίᾳ 
ἐκλήθητε» (Γαλ. 5,13)  και που καθοδηγεί, πολλές φορές μέσα από την οδύνη 
και τους κατατρεγμούς, όλους, στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. 

Οι πρόγονοί μας κάτω από την καθοδήγηση της Εκκλησίας, αγωνίστηκαν 
και θυσιάστηκαν για την Ελληνικότητα της νήσου μας. Σήμερα, που πυκνώ-
νουν, κατά γενική ομολογία, τα μαύρα σύννεφα, που απειλούν με  οριστικό 
αφανισμό τον Ελληνισμό της Κύπρου, γίνεται πιο επιτακτικό, έστω και την 
υστάτη, το χρέος μας, για επιλογή πορείας που θα μας δικαιώσει απέναντι 
στην ιστορική μας παράδοση.

Οφείλουμε ως Εκκλησία να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Να πρωτοστα-
τήσουμε για τη συσπείρωση όλων - κυβέρνησης, πολιτικών κομμάτων και 
λαού -, να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας για να αποτρέψουμε τους τουρκι-
κούς σχεδιασμούς και να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση της εθνικής παρουσίας 
μας στην Κύπρο. Αυτές οι ευθύνες μας πρέπει να έχουν συγκεκριμένους σα-
φείς  και άμεσους στόχους: να κατανοήσουμε, πρώτα, ότι το μόνο όπλο που 
μας έμεινε για εθνική επιβίωση είναι, σήμερα, η κρατική μας οντότητα. Γι’αυτό 
και θα πρέπει να εμμείνουμε αμετακίνητοι σε λύση που να διασφαλίζει ξε-
κάθαρα τη συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάθε άλλη λύση οδηγεί 
στην τουρκοποίηση της Κύπρου και αφανισμό του Κυπριακού Ελληνισμού.

Να αντιληφθούμε, ύστερα, τον σοβαρότατο κίνδυνο που προέρχεται από 
την είσοδο στο έδαφός μας των παράνομων Μουσουλμάνων μεταναστών, που 
διοχετεύει σκόπιμα η Τουρκία, με σκοπό την αλλοίωση του δημογραφικού χα-
ρακτήρα και των ελεύθερων περιοχών· και να εργαστούμε συστηματικά για πα-
ρεμπόδιση αυτής της εισόδου. Ο κίνδυνος από τους λαθρομετανάστες αυτούς 
είναι τεράστιος, με επιπτώσεις στην παιδεία και στην οικονομία της χώρας μας 
και με ορατή τη χρησιμοποίησή τους ως πέμπτης φάλαγγας, στο εσωτερικό μας, 
σε περίπτωση σύρραξης. Και συνιστά όνειδος για όλους μας η αντίθεση μερικών 
στα στοιχειώδη μέτρα που λαμβάνονται για παρεμπόδιση αυτής της εισόδου. 

Να καταπολεμήσουμε, στη συνέχεια, αποτελεσματικά, τη διαφθορά που 
απειλεί, ως νέος Αττίλας, να εκθεμελιώσει ό,τι απέμεινε όρθιο στον τόπο· από 
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την υπόληψη στο εξωτερικό, μέχρι και την εκτίμηση του πιο άσημου πολίτη 
στην Κύπρο.

Να καταγγείλουμε σε όλα τα διεθνή βήματα και με όλη τη δύναμη της ψυ-
χής μας, τον συνεχιζόμενο εποικισμό των κατεχομένων μας και να απαιτήσουμε 
τις προβλεπόμενες από τις διεθνείς συμβάσεις κυρώσεις στην κατοχική δύναμη. 

Να διεκδικήσουμε και για τον λαό μας όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα που 
απολαμβάνουν όλοι οι ελεύθεροι λαοί και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού κε-
κτημένου και στη χώρα μας, που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αν όλοι οι Ευρωπαίοι έχουν το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης, εγκατάστασης 
και απόκτησης περιουσίας σε όλες τις χώρες της Ένωσης, με ποια λογική εμείς 
να  στερούμαστε αυτό το δικαίωμα στην ίδια την πατρίδα μας; Κι αν για όλους 
ισχύει η αρχή ένας άνθρωπος μία ψήφος, γιατί σε μας το 18% να επιβάλλε-
ται στο 82% του πληθυσμού;

Προπάντων, όμως, θα πρέπει να ηχεί, αδιάλειπτα, στ’αυτιά μας ο λόγος του 
Θουκυδίδη για το δίκαιο και την ισχύν, όπως εκτίθεται στον δραματικό διάλο-
γο Αθηναίων και Μηλίων: «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 θα πρέπει να αντιληφθούμε τη σημασία που έχει η αναβίωση του 
δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Κύπρου - Ελλάδος για την εθνική 
επιβίωσή μας, καθώς και η άμεση και αποτελεσματική ενίσχυση της αμυντι-
κής θωράκισής μας και η ανανέωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων μας.

Νομίζω μόνο με τις πιο πάνω προϋποθέσεις και με τη βοήθεια του Θεού, ο 
οποίος βοηθά όσους βοηθούν τον εαυτό τους, θα εξασφαλίσουμε τη συνέχιση 
της παρουσίας του Ελληνισμού στη γη αυτή των πατέρων μας.

Μακαριώτατοι,
Άγιοι Αδελφοί,
Κύριε Πρέσβυ της Μητρός Πατρίδος,
Κυρίες και Κύριοι, 

Είκοσι οι αιώνες από την εγκαθίδρυση της Εκκλησίας του Χριστού στην 
εσχατιά αυτή της Ελληνικής γης. Τόσοι και οι αιώνες της συμπόρευσης Χρι-
στιανισμού και Ελληνισμού στην αγία νήσο. Δεκαέξι οι αιώνες της επίσημης 
αναγνώρισης του Αυτοκεφάλου μας. Τόσοι και οι αιώνες από την αναγνώρι-
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ση των αυτοκρατορικών προνομίων στον Προκαθήμενό μας και των συνεχών 
αγώνων της Εκκλησίας για τα εθνικά δίκαια του τόπου. Διακόσια τα χρόνια 
από την ανεπανάληπτη ψυχική δόνηση που αισθανθήκαμε στο μήνυμα της 
Ελληνικής Εξέγερσης και την  εθνική παλιγγενεσία. Εξήντα έξι τα χρόνια από 
την ηρωική εποποιία του 55, η οποία πιστοποίησε την εθνική μας καταγωγή.  
Μετρούμε, όμως, και σαράντα επτά χρόνια από τον εφιαλτικό πρόλογο της 
μεγάλης εθνικής τραγωδίας μας. Και μαζί με τα χρόνια, μετρούμε τα όνειρα 
που σκοτώθηκαν, με μεγαλύτερο το όνειρο της Ένωσης με τη μητέρα πατρίδα, 
μετρούμε τις πληγές που μαζεύτηκαν, τις θυσίες που αδικήθηκαν. Μετρούμε 
και τους ελληνικούς αιώνες που πέρασαν από την πικραμένη μας Γη. Και 
βρίσκουμε το συνολικό άθροισμα τόσο μεγάλο και βαρύ που να μην επιτρέπει 
την παραμικρή εκτροπή από τον επιβαλλόμενο αγώνα για την ελευθερία, τη 
σωτηρία και τη δικαίωση του Κυπριακού Ελληνισμού. Να μην επιτρέπει την 
παραμικρή παραφωνία. Γι’ αυτό με στεντόρεια φωνή και με εκκλησιαστική 
ορολογία βροντοφωνάζουμε:

ΟΣΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ.
ΟΙ ΜΗΔΙΖΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΛΘΕΤΕ! ΜΗ ΤΙΣ ΤΩΝ ΛΕΒΑΝΤΙΝΩΝ!
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Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΥ 1821
a  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΜΑΝΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ'

Ἡ Ἐθνεγερσία τοῦ 1821 εἶναι ἡ ἐποποιία πού ἐπεσφράγισε τήν πνευματική 
πορεία τοῦ Γένους στά τετρακόσια χρόνια τῆς σκλαβιᾶς. Ἡ 25η Μαρτίου 

τοῦ 1821 ὑπῆρξε  ὁ πιό γνήσιος καρπός τῆς πίστεως τοῦ Γένους στά μεγάλα 
ἰδανικά του. Ἐάν ὁλόκληρη ἡ ἑλληνική ἱστορία περιέχει ἀνεξάντλητους θη-
σαυρούς μέ πολύτιμα διδάγματα, ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821 κατέχει 
κεντρική θέση στή νεότερη ἱστορία τοῦ Ἔθνους μας. 

 Ὡστόσο, ὀφείλουμε νά ὑπογραμμίσουμε καί νά διακηρύξουμε ὅτι ἡ δη-
μιουργική πνοή, πού διατήρησε σέ μιά ζωντανή συνέχεια τήν ἐπαναστατική 
φλόγα τῆς αὐτοσυνειδησίας μας, ἦταν ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας! Τυγχάνει 
ἱστορικό γεγονός ὅτι τόσο οἱ ἀγωνιστές ὅσο καί ὁ λαός ἐλάμβανε πνοή καί ψυ-
χική δύναμη ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀπό τά ἰδανικά τῆς πίστεως στόν Θεό καί τῆς 
ἀγάπης πρός τήν Πατρίδα. Αὐτό μᾶς ἐπιβεβαιώνουν τά ὑπέροχα λόγια πού χά-
ραξε ὁ Στρατηγός Μακρυγιάννης: «Οἱ ἀγωνισταί βούτηξαν τήν θρησκεία τους 
τόσους αἰῶνες μέ τούς Τούρκους∙ καί τους κάναν τόσα μαρτύρια καί τήν βά-
σταξαν καί λευτέρωσαν καί τήν Πατρίδα τους, αὐτεῖνοι μέ τήν θρησκεία τους, 
ὁπού ἦταν πεντακόσιοι Τοῦρκοι εἰς τόν ἀριθμόν κι αὐτεῖνοι ἕνας, καί χωρίς 
τ' ἀναγκαῖα τοῦ πολέμου καί τήν μάθησιν οἱ περισσότεροι˙ καί τ’ ἅρματά τους 
δεμένα μέ σκοινιά. Καί ἡ πίστι εἰς τόν Θεόν λευτέρωσαν τήν Πατρίδα τους». 

Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία εἶχε συνδεθεῖ στενά μέ 
τήν Ἐκκλησία καί τήν Ὀρθοδοξία. Ὀρθοδοξία καί Ἑλλάδα ἤ ἄλλως Χριστιανι-
σμός καί Ἑλληνισμός εἶχαν σχεδόν ταυτισθεῖ. Ὁ ἀγώνας τῶν Ἑλλήνων γιά τήν 
ἐλευθερία τους ἦταν ἀγώνας «ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος». Καί αὐτό γιατί τό 
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Γένος ἦταν τότε ὑπόδουλο σ' ἕνα ἀλλόθρησκο καί βάρβαρο κατακτητή, ἀπό 
τόν ὁποῖο ὑπέφερε τά πάνδεινα ἐπί τέσσερεις αἰῶνες. Στούς δύσκολους ἐκεί-
νους καιρούς, ὁ Ἕλληνας βρῆκε καταφύγιο, προστασία, παρηγοριά, δύναμη 
καί θάρρος στήν Ἐκκλησία του καί μ’ αὐτή ἀγωνίσθηκε σκληρά γιά τήν ἐθνική 
του ὕπαρξη καί ἐπιβίωση. 

Ἡ Ἐκκλησία δέν ἐμπνέει μόνο τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἀλλά τήν τρο-
φοδοτεῖ καί τήν στηρίζει. Καταβάλλει ὅλες τίς δυνάμεις γιά τήν προετοιμασία 
τοῦ μεγάλου ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα καί θυσιάζει πρόθυμα γι' αὐτόν τά πά-
ντα. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει νά ἐπιδείξει 11 Πατριάρχες μάρτυρες, 100 Ἱεράρχες καί 
600 Κληρικούς θύματα στό βωμό τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος. 

Γράφει ὁ ἀκαδημαϊκός καί ἀξιόλογος πεζογράφος τῆς γενιᾶς τοῦ '30, Στρα-
τῆς Μυριβήλης (+1969): «Ἄν ὑπάρχουμε σήμερα ὡς ἑλληνική φυλή, εἶναι γιατί 
κρατηθήκαμε ἀπό τό ἄμφιο τῆς θρησκείας μας ὅλα αὐτά τά χρόνια... Ἡ Ἐθνική 
μας ὑπόσταση εἶναι ζυμωμένη μέ τήν Ὀρθοδοξία. Σάν ἔπεσε τό Βυζάντιο, ἡ Ἐκ-
κλησία ἀντικατέστησε τόν τσακισμένο κρατικό μηχανισμό σάν ὑποκατάστατος 
μηχανισμός τῆς ἐθνικῆς ἑνότητας. Τά σύμβολα τῆς αὐτοκρατορίας τά κράτησε 
ἡ Ἐκκλησία καί τά διατήρησε μέσα στούς μαύρους αἰῶνες τῆς σκλαβιᾶς. Καί 
μέσα σ' αὐτούς τούς φοβερούς αἰῶνες αὐτή στάθηκε τό πνευματικό καί ἐθνικό 
κέντρο τῆς μαρτυρικῆς φυλῆς... Καί σωστά τὄκανε, πώς σέ κρίσιμες ὧρες τό 
ράσο στάθηκε ἡ ἐθνική σημαία τῆς Ἑλλάδας στά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς».

*  *  * 

Ἄς προσεγγίσουμε ὅμως τό θέμα συστηματικότερα. Σκληρή ἦταν ἡ δεινή 
περίοδος τῆς Τουρκοκρατίας γιά τόν ἑλληνισμό. Τά δεινοπαθήματα τῶν ὑπο-
δούλων Ἑλλήνων πολλά. Μέ τήν ὁλοκλήρωση τῆς κατοχῆς τοῦ ἑλληνικοῦ χώ-
ρου ἀπό τούς Τούρκους (περί τό 1500), ἀρχίζει γιά τούς ὑπόδουλους Ἕλληνες 
μιά σκοτεινή περίοδος σκλαβιᾶς, ἀπαιδευσίας, διώξεων καί δεινοπαθημάτων. 
Γιά ἕναν περίπου αἰώνα μετά τήν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως (29 Μαΐου 
1453) δέν ὑπάρχει καμμιά ἱστορική μαρτυρία γιά ὕπαρξη σχολείου στίς τουρ-
κοκρατούμενες περιοχές. 

Ἡ ζωή, ἡ τιμή, ἡ περιουσία καί ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ ὑπόδουλου ραγιᾶ δέν 
ἔχουν καμμιά ἀξία καί καμμιά προστασία. Ἀντίθετα: μέ νόμους (φιρμάνια) 
τοῦ Σουλτάνου ἀπαγορεύεται στούς ραγιάδες νά ὁπλοφοροῦν, νά ἱππεύουν, 
νά οἰκοδομοῦν ἐκκλησίες, νά χτυποῦν τίς καμπάνες καί νά καταθέτουν σάν 
μάρτυρες σέ δίκη. Κατοικοῦν σέ χαμόσπιτα, δέν τούς ἐπιτρέπεται νά φοροῦν 
πολυτελῆ ἐνδύματα, ὑποχρεοῦνται νά παραμερίζουν καί νά σκύβουν τό κε-
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φάλι ὅταν συναντοῦν Τοῦρκο, ὑποχρεοῦνται νά ἐκτελοῦν ἀδιαμαρτύρητα 
ὅποια ἀγγαρεία τούς ἀνατεθεῖ, ταπεινώνονται, βασανίζονται, ἐξευτελίζονται, 
δέν ἔχουν καθόλου δικαιώματα. Σύμφωνα μέ τό νόμο τοῦ Ἰσλάμ οἱ ἄπιστοι 
στό Ἰσλάμ ὑπήκοοι, ἔπρεπε νά διαλέξουν ἀνάμεσα στόν ἐξισλαμισμό καί στή 
σφαγή. Ἐξαίρεση γινόταν μόνο στούς «λαούς τῆς Βίβλου», τούς χριστιανούς 
καί τούς ἑβραίους. Αὐτοί μποροῦσαν νά ἐξαγοράσουν τή ζωή τους καταβάλ-
λοντας τόν κεφαλικό φόρο. Γιά νά ἔχει δηλαδή τό δικαίωμα νά ζεῖ ὁ ραγιάς 
στήν ἐπικράτεια τοῦ Σουλτάνου ἔπρεπε νά πληρώνει κάθε χρόνο τόν κεφαλι-
κό φόρο πού καθόριζε ὁ Σουλτάνος ὁ ὁποῖος ἦταν ἰδιαίτερα βαρύς. Ἐπρόκει-
το στήν κυριολεξία γιά ἕνα «φόρο ζωῆς». Ἄλλους φόρους πλήρωναν γιά τήν 
καλλιέργεια τῆς γῆς (δεκάτη) καί ἄλλους πρόσθετους γιά ὅλα τά ἔξοδα καί τό 
στρατό τῶν τοπικῶν ἀξιωματούχων. 

Ὁ βαρύτερος ὅμως φόρος τοῦ ραγιᾶ ἦταν ὁ «φόρος αἵματος» τό περί-
φημο «παιδομάζωμα». Οἱ Ὀθωμανοί κατά περιόδους διάλεγαν τά πιό γερά 
καί εὔσωμα ἀγόρια τῶν Ἑλλήνων καί τά στρατολογοῦσαν μέ τή βία ἀπό πολύ 
μικρά γιά νά ἐπανδρώσουν τά ὀνομαστά γιά τή σκληρότητα καί τό φανατισμό 
τους τάγματα τῶν Γενιτσάρων. Τά ἐκπαίδευαν σέ εἰδικούς στρατῶνες, ἔτσι 
ὥστε νά ξεχάσουν γλώσσα, θρησκεία, πατρίδα, οἰκογένεια καί νά γίνουν οἱ πιό 
(αἱμοδιψεῖς) αἱμοβόροι ὑπερασπιστές τοῦ Σουλτάνου καί τοῦ Ἰσλάμ. 

Παράλληλα γινόταν καί ἀναγκαστική «ναυτολογία» χριστιανῶν γιά τήν 
ἐπάνδρωση τοῦ τουρκικοῦ στόλου ἀπό τά νησιά καί τίς παράλιες περιοχές, 
καθώς οἱ κάτοικοι τῶν περιοχῶν αὐτῶν ἦταν ἄριστοι ναυτικοί. 

Μιά ἄλλη φοβερή δοκιμασία τῶν ὑπόδουλων Ἑλλήνων ἦταν ὁ βίαιος ἐξι-
σλαμισμός, ὁ ἐξαναγκασμός δηλαδή τῶν χριστιανῶν, μέ ἀφόρητες πολλές φο-
ρές πιέσεις, νά ἀσπασθοῦν τή μουσουλμανική θρησκεία. 

Σ’ ὅλα αὐτά τά σκληρότατα μέτρα ἡ μάνα Ἐκκλησία ἐπαγρυπνεῖ, ἀγκαλιά-
ζει μέ στοργή τά τέκνα της, τά σκεπάζει, τά προστατεύει, τά βοηθᾶ ποικιλο-
τρόπως. Πρῶτο καί βασικό μέλημά της εἶναι  ἡ λειτουργία τοῦ ναοῦ καί τοῦ 
σχολείου. Ἰδιαίτερα, ὕψιστος τομέας τῆς προσφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας γιά τή δι-
ατήρηση τῆς ψυχῆς τοῦ Ἕλληνα καί προετοιμασίας του γιά τήν Ἐκκλησία ἦταν 
ἡ παιδεία. Ἡ Ἐκκλησία ὅλα αὐτά τά δυσχερή χρόνια κράτησε τήν ἑλληνορθό-
δοξη ἰδιοπροσωπία της σέ ἀνθηρή κατάσταση καί σέ έντονη δράστηριότητα. 

Εἶναι γεγονός ὅτι μετά τήν πτώση τῆς Κωνσταντινούπολης (1453) ὅλη ἡ 
Ἑλλάδα ἔμεινε χωρίς δασκάλους καί γιά 200 ὁλόκληρα χρόνια σέ ὁλόκληρη τή 
χώρα ἐπικρατοῦσε πνευματικό σκοτάδι. 
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Σιγά σιγά ἡ ἑλληνική παιδεία, μέ τή φροντίδα τῆς Ἐκκλησίας, ἄρχισε νά 
βελτιώνεται. Μέ ἀπόφαση τοπικῆς συνόδου, πού πραγματοποιήθηκε στίς 12 
Φεβρουαρίου 1593 στό Βλάχ – Σεράϊ τῆς Κωνσταντινούπολης, ἡ Ἐκκλησία 
ἀνέλαβε τήν παιδεία τοῦ Γένους, γεγονός πού οἱ ἱστορικοί τοῦ νέου Ἑλληνι-
σμοῦ (Βακαλόπουλος κ.λπ) θεωροῦν «ὁρόσημο» γιά τήν ἑλληνική παιδεία. 
Στόν 7ο κανόνα τῆς Συνόδου αὐτῆς πού συγκροτήθηκε μέ τήν προεδρία τοῦ 
Πατριάρχη Ἰερεμία Β' τοῦ Τρανοῦ, ἀναφέρεται: «Ὥρισεν ἡ Ἁγία Σύνοδος, ἕκα-
στον ἐπίσκοπον ἐν τῇ αὐτοῦ παροικίᾳ, φροντίδα καί δαπάνην τήν δυναμένην 
ποιεῖν ὥστε τά θεῖα καί τά ἱερά γράμματα δύνασθαι διδάσκεσθαι, βοηθεῖν δέ 
κατά δύναμιν τοῖς ἐθέλουσι διδάσκειν καί τοῖς μαθεῖν προαιρουμένοις, ἐάν 
τῶν ἐπιτηδείων χρείαν ἔχωσιν». 

Αὐτό δέν ὑλοποιήθηκε παντοῦ καί ἀμέσως. Ἐν τούτοις καί μακρύτερα ἀπό 
τήν Κωνσταντινούπολη δημιουργήθηκαν νέα σχολεῖα. Ἔτσι στά τέλη τοῦ 16ου 
αἰ., σημειώνεται στή Μακεδονία, τήν Ἤπειρο, τό Μοριά καί τά νησιά τοῦ Αἰ-
γαίου ἀξιόλογη ἀνάπτυξη ἐκπαιδευτικῶν κέντρων. Οἱ μοναστικές κοινότητες 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τῶν Μετεώρων, καί γενικά τά μοναστήρια, ἀπέβησαν 
πνευματικές ἑστίες, ὅπου γνώρισε ἀκμή ἡ γραφή, ἡ ἀνάγνωση, ἡ ἱστορία, ἡ 
πατριδογνωσία, ἡ ἀριθμητική, ἡ γεωμετρία, ἡ ἀστρονομία, ἁγιογραφία. Λει-
τούργησαν βιβλιογραφικά ἐργαστήρια, ὡς ἐπίσης λειτούργησαν στά μονα-
στήρια ἐργαστήρια ἀντιγραφῆς ἀρχαίων κλασικῶν κειμένων.

Ἡ Ἐκκλησία μέ τούς ἐκπροσώπους της δέν ἔπαυσε οὔτε στιγμή νά δρα-
στηριοποιεῖται, γιά τήν παιδεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Μερικές ἀπό τίς πλέον ση-
μαντικές ἐκδηλώσεις τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας εἶναι καί οἱ ἀκόλουθες:

- Τό 1454 ὁ Πατριάρχης Γεννάδιος Β΄ ἱδρύει στήν Κωνσταντινούπολη τή 
Μεγάλη Σχολή τοῦ Γένους.

- Τό 1549-1601 ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Μελέτιος Πηγάς, μετασχημα-
τίζει τό θρόνο του σέ Σχολεῖο καί διδάσκει σ’ αὐτό καί ὁ ἴδιος.

- Τό 1551 ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάσαφ προτρέπει τούς 
διδασκάλους τῆς Ἀνδριανουπόλεως νά ἐπιδοθοῦν μέ ζῆλο στήν παιδεία τῶν 
Ἑλλήνων.

- Τό 1593 ὁ Πατριάρχης Ἰερεμίας Β’ ἐκδίδει εἰδικό κανόνα γιά τήν ἐκπαί-
δευση καί μόρφωση τῶν χριστιανῶν.

- Τό 1624 ὁ Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης, ἱδρύει στήν Κωνσταντι-
νούπολη τυπογραφεῖο γιά τήν ἐκτύπωση βιβλίων.
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- Τό 1687 ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος παραχωρεῖ στή Σίφνο τό 
Μετόχι τοῦ Παναγίου Τάφου γιά τήν παιδεία τῶν χριστιανῶν. 

- Τό 1743 ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος Ε’ ἱδρύει τήν 
Ἀθωνιάδα Σχολή.

- Οἱ Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως Σαμουήλ Χατζέρης (1764), Θεο-
φάνης Β’ (1769), Κύριλλος ΣΤ’ (1816) καί Γρηγόριος Ε’ (1807) ἐκδίδουν Ἐγκυ-
κλίους γιά τήν ἵδρυση καί λειτουργία σχολείων.

- Τό 1807 ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄, ὁ Ἐθνομάρτυς, ἐπανιδρύει στήν 
Κωνσταντινούπολη τυπογραφεῖο.

Παράλληλα μέ τούς Πατριάρχες καί ὁ ἄλλος κλῆρος, ὅπως οἱ Ἀρχιερεῖς, 
οἱ ἱερεῖς, οἱ ἱεροδιδάκαλοι, οἱ ἡγούμενοι καί οἱ μοναχοί, ἀνέπτυξαν ἀξιόλογη 
δραστηριότητα γιά τήν παιδεία τῶν Ἑλλήνων. Μεταξύ αὐτῶν συγκαταλέγο-
νται, ὁ ἱερεύς-διδάσκαλος Εὐγένιος Γιαννούλης (1590-1692), ὁ ἱερεύς-διδά-
σκαλος-ἰατρός Ἀναστάσιος Γόρδιος (1654-1722), ὁ μοναχός-διδάσκαλος Ἀγά-
πιος Λάνδος (1740-1815), ὁ κληρικός Μπαλάνος Βασιλόπουλος, διευθυντής 
τῆς Σχολῆς Ἰωαννίνων, οἱ μοναχοί-διδάσκαλοι Λέσβιος Βενιαμίν, Γρηγόριος, 
Σωτήρης, Γεράσιμος, Ἀγάπιος καί ἄλλοι πολλοί.

Ἔτσι, λοιπόν, ἱδρύθηκαν ἑλληνικά σχολεῖα στήν Κωνσταντινούπολη, στά 
Ἰωάννινα, στή Θεσσαλονίκη, στή Δημητσάνα, στή Βενετία, κ.ἄ.

Στόν Ἄθω, τό ἁγιώνυμον Ὄρος, ὅπου, ἕνεκα τῶν περιστάσεων κατέφευγον 
ἐκ Βυζαντίου καί ἀλλαχόθεν πολλοί εὐγενεῖς λόγιοι, ἡ ἀρχαία παιδεία, ἰδιαί-
τερα, δέν εἶχεν ἐκλείψει ἀπό τούς μοναχούς. Μόνον 2 πολύτιμες Βιβλιοθῆκες 
διετηρήθησαν σέ ὅλες σχεδόν τίς Μονές, ἀλλά καί τά γράμματα μετεδίδοντο 
στούς ὁμογενεῖς.

Στά σχολεῖα αὐτά δίδαξαν οἱ μεγάλοι Δάσκαλοι τοῦ Γένους Ἠλίας Μη-
νιάτης (1669-1714), Εὐγένιος Βούλγαρης (1716-1806), Νικηφόρος Θεοτόκης 
(1731-1800), Λάμπρος Φωτιάδης, Νεόφυτος Δούκας, Γεώργιος, Γεννάδιος 
καί ἄλλοι. Μεταξύ τῶν μεγάλων δασκάλων τοῦ Γένους συγκαταλέγεται καί ὁ 
Ἀδαμάντιος Κοραῆς (18ος αἰ.).

Κατ’ ἐξοχήν, στά κρίσιμα χρόνια στό δεύτερο ἥμισυ τοῦ 18ου αἰώνα, ἐμφα-
νίστηκε κοντά στόν ἁπλό Ἕλληνα τῆς ὑπαίθρου μία ἁγία μορφή, Διδασκάλου 
τοῦ Γένους, ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ὁ «Πατροκοσμᾶς» ὅπως τόν εἶπε ὁ λαός 
μας, ὄργωσε ὁλόκληρη σχεδόν τήν Ἑλλάδα καί μέ τίς διδαχές» του, τά φλο-
γισμένα του κηρύγματα, τήν ἔμπρακτη στήριξή του πρός τόν καταφρονεμένο 
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«ραγιά», μέ τό παράδειγμα τῆς ἀσκητικῆς του ζωῆς στήριξε τήν πίστη καί τή 
γλώσσα, οἰκοδόμησε πνευματικά τήν ἑλληνική ψυχή.

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ Ἰσαπόστολος καί Ἐθναπόστολος, δίδασκε, 
πώς χωρίς γράμματα καί σχολεῖα, οἱ  Ἕλληνες κινδύνευαν νά ξεχάσουν γλώσ-
σα, πίστη, καταγωγή καί νά μείνουν δοῦλοι γιά πάντα! «Χτίστε σχολεῖα», 
παρότρυνε τούς ἁπλούς Ἕλληνες τῆς ὑπαίθρου ὁ Πατροκοσμᾶς. «Χωρίς τό 
σχολεῖο περπατοῦμε στό σκοτάδι». Καί γι’ αὐτό ἵδρυσε 847 σχολεῖα!

Ὑπῆρξε ἡ ἐπιβλητικότερη πνευματική μορφή καί ὁ φλογερότερος κήρυκας 
τῆς πνευματικῆς ἀναγέννησης τοῦ ἁπλοῦ, καθημερινοῦ  Ἕλληνα τῆς ἐποχῆς 
του, Πρόδρομος τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, αὐτός ὁ «πλασμένος ἀπό 
γρανίτη» ἄνδρας, πού ὁ λόγος του ἦταν «θύελλα καί ἀστραπή» πραγματικά 
σημάδεψε τήν ψυχή τοῦ λαοῦ, καί στερέωσε τό σταυρό τῆς αὐτοθυσίας, τῆς 
καρτερίας, τῆς ἐλπίδας, τῆς ἀνάστασης τοῦ Γένους.

Ὅπου, βέβαια, δέν ὑπῆρχε συγκροτημένο σχολεῖο, ὅταν ἐπιθυμοῦσε κά-
ποιος νά μορφώσει τό παιδί του, τό ἔστελνε κοντά σ’ ἕνα παπά ἤ μοναχό, γιά 
νά διδαχθεῖ τό «ἀλφαβητάρι» καί τά πρῶτα γράμματα (αὐτά πού ἀποκαλοῦσαν 
περιφρονητικά οἱ λόγιοι «κολλυβογράμματα», ἀλλά παρεῖχαν τίς πρῶτες βάσεις 
γιά τήν ἀνάγνωση καί τή γραφή. Αὐτά ἦταν τά περίφημα «κρυφά σχολειά»!

Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, τά ἑλληνόπουλα ξεκινοῦσαν μόλις νύχτωνε 
καί διάβαιναν ἐρήμους καί σκοτεινούς κακοτράχαλους δρόμους καί μονοπά-
τια γιά νά ὑπάγουν κρυφά στήν ἐκκλησία, ὅπου τούς περίμενε ὁ ἱεροδιδάσκα-
λος νά τούς διδάξει τά ἑλληνικά γράμματα, νά τούς χαλυβδώσει τήν πίστη καί 
νά τούς διδάξει ἑλληνική ἱστορία.

Ἐπειδή, ὡστόσο, ἡ ὕπαρξη τῶν «κρυφῶν σχολείων» πού ἦταν ἐφεύρημα 
καί δημιούργημα τῆς Ἐκκλησίας ἔχει ἀμφισβητηθεῖ, ἀξίζει νά σταθοῦμε στό 
σημεῖο αὐτό κάπως περισσότερο.

Τά σχολεῖα αὐτά δέν ἦταν ὅπως τά σημερινά μέ διοικητικό μηχανισμό καί 
ὀργάνωση. Ἦταν ἄτυπα κέντρα πρωτογενοῦς παιδείας, πού οἱ ἱεροδιδάσκαλοι 
μετάγγιζαν μαζί μέ τό «ἀλφαβητάρι» τήν ἀγωνία τῆς ἐλευθερίας τοῦ γένους 
στούς τρομαγμένους μαθητές. Ἦταν, ὅπως ἀναγράφεται σέ διαθήκη ἐθνικοῦ 
εὐεργέτη, σχολεῖα «τῶν φώτων καί τοῦ Εὐαγγελίου».

Ἡ ὕπαρξη καί ἡ λειτουργία τοῦ «κρυφοῦ σχολειοῦ» στά χρόνια τῆς τουρ-
κικῆς τυραννίας εἶναι ἕνα ἱστορικό γεγονός. Ἰδού μερικές μαρτυρίες γιά τήν 
ὕπαρξη «κρυφῶν σχολείων»:
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- Τό 1842 ὁ λόγιος πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ 
Οἰκονόμων (1857) τονίζει: «Σέ ταπεινές ἐκκλησίες καί ἀπομακρυσμένα μονα-
στήρια, σέ μικρά καί ταπεινά σχολειά, (οἱ ἱερεῖς καί οἱ μοναχοί) ἔδιναν ζωή στά 
πατριωτικά φρονήματα... τῶν σκλάβων Ἑλλήνων».

- Ὡς αὐθεντική μαρτυρία τῆς ἱστορικότητος τοῦ κρυφοῦ σχολειοῦ εἶναι 
πολύτιμη ἡ μαρτυρία τοῦ Νικολάου Δραγούμη, πού δημοσιεύτηκε στό περι-
οδικό «Πανδώρα» τοῦ μηνός Ἰανουαρίου 1855, ὅπου γράφει γιά τόν πατέρα 
μου ὅτι ὁ δικός του ὁ πατέρας βασανίστηκε ἀνηλεῶς ἀπό ὀθωμανό, χάρη τῆς 
ἀγάπης του πρός τά ἑλληνικά γράμματα. «Οἱ πατεράδες μας δέν κοπίαζαν 
μόνο νά μάθουν γράμματα, ἀλλά κινδύνευαν κιόλας. Ὅποτε μαζεύονταν στό 
σχολεῖο δάσκαλοι καί μαθητές, ἄφηναν ἕναν ἐξ αὐτῶν κρυφά γιά φύλακα, νά 
ἐπιβλέπει μέ ἀνήσυχο βλέμμα τριγύρω καί νά εἰδοποιεῖ τούς ἄλλους, ἄν ἔβλε-
πε κάποιον ὀθωμανό».

Ὁ Ἠπειρώτης ποιητής Κώστας Κρυστάλλης (+1894) γράφει «Ἐν Συρράκῳ 
καί Καλαρρύταις ἐδιδάσκετο ἡ Ἑλληνική Παιδεία ὑπό ἱερέων ὡς εἰς πλεῖστα 
μέρη τῆς Ἑλλάδος κατά τούς ἀνωμάλους ἐκείνους καιρούς – εἴτε ἐν ναοῖς εἴτε 
ἐν ἰδιωτικοῖς οἴκοις- πολύ πρό τοῦ ἰσαποστόλου Ἁγίου Κοσμᾶ».

- Τό 1913, ὁ Γάλλος δημοσιογράφος Ρενέ Πιό (Rene Puaux) περιηγήθηκε 
τήν Ἤπειρο, ἀκριβῶς μόλις τά ἐδάφη αὐτά εἶχαν ἐλευθερωθεῖ ἀπό τόν ἑλλη-
νικό στρατό ἀπό τήν ὀθωμανική ἐπικυριαρχία καί γράφει τά ἑξῆς: «Κανένα 
βιβλίο τυπωμένο στήν Ἀθήνα δέν γινόταν δεκτό στά σχολεῖα τῆς Ἠπείρου... 
Ἡ ἑλληνική ἱστορία ἦταν ἀπαγορευμένη. Στήν περίπτωση αὐτή λειτουργοῦ-
σαν πρόσθετα κρυφά μαθήματα, ὅπου χωρίς βιβλία, χωρίς τετράδια, ὁ νεαρός 
Ἠπειρώτης μάθαινε γιά τή μητέρα Πατρίδα, διδασκόταν τόν ἐθνικό της ὕμνο, 
τά ποιήματά της καί τούς ἥρωές της».

Ἐπίσης ὁ ἱστορικός καί ἀκαδημαϊκός Διονύσιος Κόκκινος γράφει πολύ 
χαρακτηριστικά: «Ὁ παπᾶς κάτω ἀπό τά ράκη τοῦ ράσου του κρατεῖ τό ψαλτή-
ρι καί πηγαίνει νά μάθῃ τά παιδιά, πού τόν περιμένουν, νά διαβάζουν. Ὁμιλεῖ 
ἀκόμη εἰς τά παιδιά καί διά τούς μεγάλους ἀνθρώπους πού ἐδόξασαν ἄλλοτε 
αὐτόν τόν τόπον. Διδάσκει τήν ὀλίγην ἱστορίαν πού γνωρίζει καί αὐτός. Τό 
κρυφό σχολειό δέν εἶναι θρῦλος. Τό συνετήρησε παρά τάς καταδιώξεις, παρά 
τήν ἀξιοθρήνητον ἔλλειψιν παντός μέσου, παρά τήν φοβεράν πίεσιν τόσων 
ἀμέσων ἀναγκῶν πού θά ἦτο φυσικόν νά ὁδηγήσουν πρός τόν ἐξισλαμισμόν, ὁ 
βαθύτατος πόθος τοῦ τυραννούμενου ἔθνους νά ὑπάρξῃ» (Ἡ Ἑλληνική Ἐπα-
νάστασις, βραβεῖον Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ε΄ ἔκδ., τ. Α’, Ἀθῆναι 1967, σελ. 24).
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Ὁ πεζογράφος καί κριτικός Μιχάλης Περάνθης (+1984) γράφει: «Δίδα-
σκαν καλόγεροι καί παπάδες, μισογραμματισμένοι κι αὐτοί. Δίδασκαν νύχτα 
μέ τό κερί, πρίν ξημερώσει ἀκόμα. Τά παιδιά διολίσθαιναν ἀθόρυβα στό σκο-
τάδι, νά μήν τούς δεῖ Τοῦρκος κι ἦταν χαρούμενοι, ὅταν εἶχε φεγγάρι πού τό 
τραγουδοῦσαν. Ἔφταναν σ’ ἕνα γυμνό δωμάτιο σπιτιοῦ, στό νάρθηκα μιᾶς 
ἐκκλησίας, σ’ ἕνα μπουντρούμι ἀνήλιαγο καί ὑγρό. Κάθονταν διπλοπόδι στό 
χῶμα ἤ στίς πλάκες ἤ ἀπάνω στίς πέτρες, γύρω-γύρω. Μέ τό αὐτί τους στημέ-
νο ἔξω, μπάς κι ὁρμήσει ὁ Ἀγαρηνός. Μέ τή ματιά τους στό μυστικό παραπόρτι 
ἕτοιμοι νά τό σκάσουν ἄν χρειαστῆ... Καί νά παίζουν τό κεφάλι τους γιά πέντε 
κολλυβογράμματα! Τί μάθαιναν; Τήν ἀλφαβήτα γιά νά διαβάζουν τό Ψαλτήρι. 
Βιβλία δέν εἶχαν. Ἡ ἀνάγνωσι γινόταν στ’ Ὀκτωήχι. Ἕνας διάβαζε κι οἱ ἄλλοι 
τοῦ κρατοῦσαν τό ἴσο, κουνώντας ρυθμικά τό κορμί τους μπρός πίσω καί ψαλ-
μωδώντας τούς φθόγγους τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. Στή μέση στέκονταν 
ὁ δάσκαλος κρατώντας τή βέργα του «δίκην σκήπτρου». Ἦταν τό σύμβολό 
του. Τήν ἅπλωσε καί χτυποῦσε μ’ αὐτήν ὅπου ἔφτανε καμμιά φορά».

Ὁ ἱστοριοδίφης Τάσος Γριτσόπουλος (+2008) γράφει: «Εἰς τάς ἐπαρχίας 
ὠργανώθη μέν ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἐκκλησίας ἡ Παιδεία, τοῦτο ὅμως ἔγινε 
πολύ ἀργότερα ὅταν οἱ καιροί ἦσαν περισσότερον πρόσφοροι. Πάντοτε ὀφεί-
λομεν νά δεχθῶμεν ὅτι ἀπόκρυφον ἔργον συνετελεῖτο ἀπό τῆς πρώτης στιγ-
μῆς τῆς συμφορᾶς εἰς τά μοναστήρια ὅπου πρέπει νά τοποθετήσωμεν τά θρυ-
λικά Κρυφά Σχολειά».

Πῶς λειτουργοῦσαν; Ἰδού ἡ ἀπάντηση:

Ὅταν ὁ Ἰμπραήμ σκορποῦσε τήν καταστροφή στήν Πελοπόννησο, ὁ ἱερο-
μόναχος Δοσίθεος μορφωμένος κληρικός τῆς Ἱ. Μονῆς τῶν ἁγίων Θεοδώρων 
Καλαβρύτων, πῆρε τά παιδιά τοῦ Σχολείου τῶν Καλαβρύτων, στό ὁποῖο ἦταν 
δάσκαλος καί τά πῆγε καί τά δίδασκε «ἐν τοῖς σπηλαίοις» τοῦ Χελμοῦ (Α. Δα-
σκαλάκης, τ. γ΄ «Περί Παιδείας»). Ἀκόμη καί τά φανερά σχολειά σέ ἀρκετές 
περιπτώσεις γίνονταν κρυφά.

Καί ὁ γνωστός θαυμάσιος πίνακας τοῦ περίφημου ζωγράφου Νικ. Γύζη 
(+1842) «Τό κρυφό σχολειό» ἀποτελεῖ καί αὐτό μιά ἰσχυρή ἱστορική ἔκφραση 
καί πεποίθηση.

Κρυφά σχολειά λειτουργοῦσαν σ’ ὁλόκληρο τόν ἑλλαδικό χῶρο. Στήν πε-
ρίφημη μονή Προυσσοῦ στή Ρούμελη, στή Δημητσάνα, στή μονή Φιλοσόφου, 
στήν Ἄνω Μονή Δίβρης στήν Ἠλεία, κ.ἄ.
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Χωρίς τήν πνευματική αὐτή ἀνάταση καί ἐνδυνάμωση θά ἦταν ἀδύνατη ἡ 
ἐξέγερση ὁλοκλήρου τοῦ Ἔθνους σ’ ἕνα τόσο τιτάνιο ἀγώνα.

*  *  * 

Ἀλλά κορύφωση τῆς ἀτίμητης προσφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας στόν ἀγώνα 
τοῦ ’21 ἦταν ἡ θυσία ζωῆς! Στό σημεῖο αὐτό ἀξίζει νά θυμηθοῦμε εἰδικά τούς 
Νεομάρτυρες, ἄνδρες καί γυναῖκες, νέους καί νέες, κληρικούς καί λαϊκούς, οἱ 
ὁποῖοι ἔζησαν τή ζωή τους μέ τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα, βαθειά μέσα στή 
ψυχή τους. Εἶναι στρατιά ὁλόκληρη οἱ γνωστοί καί ἀνώνυμοι Νεομάρτυρες 
τῆς πίστεώς μας, πού προτίμησαν τά σκληρά βασανιστήρια καί τόν μαρτυρικό 
θάνατο παρά τήν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρα Χριστοῦ καί τήν προδοσία 
τῆς ἑλληνικότητας. Οἱ Νεομάρτυρες πρόβαλαν τή συνεπέστερη γιά τήν Ὀρ-
θοδοξία καί ἀποτελεσματικότερη γιά τήν Ὀρθοδοξία καί τό Γένος ἀντίσταση, 
χωρίς μάλιστα θυσίες ἄλλων, παρά μόνο τοῦ ἑαυτοῦ τους. Ξαναζωντάνεψαν 
τήν ἀρχαία χριστιανική παράδοση τοῦ μαρτυρίου. Ἡ ὁμολογία τους ἀποσκο-
ποῦσε στήν ἔμπρακτη ἀπόρριψη τοῦ κατακτητῆ καί τήν ἄμεση ἐπιβεβαίωση 
τῆς ὑπεροχῆς τῆς δικῆς τους πίστεως, πού περιέκλειε συνάμα καί τόν πατρι-
ωτισμό τους. Καί σ’ ὅλη τή μακρά δουλεία οἱ Νεομάρτυρες στέκονταν μόνι-
μη παρηγορία καί στήριγμα τῆς συνειδήσεως τῶν ὑποδούλων ἀδελφῶν τους. 
Διακρίνονται ὄχι μόνο γιά ἡρωισμό, ἀλλά γιά τήν ἁγιότητα-πνευματικότητα, 
πού ἀποδεικνυόταν μέ τά θαύματα, πού συνόδευαν τό μαρτύριό τους.

Σέ τελευταία ὅμως ἀνάλυση οἱ στρατιές τῶν Νεομαρτύρων ἀποδεικνύουν 
τή συμμετοχή τοῦ ράσου στήν ἀντίστασή τους, ὅπως καί τήν ἑνότητα τοῦ Γέ-
νους ἐναντίον τοῦ τυράννου.

Ἄς ἀναφέρουμε μερικά ὀνόματα:

-  Ὁ Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος (+1800).

-  Ὁ Τριαντάφυλλος ὁ ἐκ Ζαγορᾶς (ναύτης τό ἐπάγγελμα) ἐμαρτύρησε 
ἄγων τό 18ο ἔτος τό 1680.

-  Ἡ Κυράννα ἀπό τή Θεσσαλονίκη (1751).

-  Οἱ τρεῖς νεομάρτυρες ἀπό τίς Σπέτσες, Σταμάτιος, Ἰωάννης, Νικόλαος, 
νέοι στήν ἡλικία.

-  Ὁ Μιχαήλ Πακνανᾶς (1771) ἀπό τήν Ἀθήνα. Μαρτύρησε στούς στύ-
λους τοῦ Ὀλυμπίου Διός μέ τή φράση στά χείλη πρός τόν δήμιο: «Χτύπα 
γιά τήν πίστη». Καί ἦταν μόλις 20 ἐτῶν.



291Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

-  Ἡ Ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία, ἡ «κυρά τῶν Ἀθηνῶν», ἡ Ὁσία Ἀρχόντισσα, 
ἡ δασκάλα. Γεννήθηκε στήν Ἀθήνα τό 1522. Πατέρας της ὁ Ἄγγελος Μπε-
νιζέλος ἀπό παλαιά ἀρχοντική ἀθηναϊκή οἰκογένεια. Μητέρα της ἡ Συρί-
γη τῆς βυζαντινῆς οἰκογένειας τῶν Παλαιολόγων. Ἀποφασίζει καί γίνεται 
μοναχή. Τή μεγάλη της περιουσία διέθεσε στούς πτωχούς καί γιά τήν ἀπε-
λευθέρωση τους ἀπό τούς Τούρκους. Στό Μοναστήρι της, στό κέντρο τῶν 
Ἀθηνῶν, πολλές νέες εὕρισκαν βοήθεια καί φύλαξη καί ἐμορφώνοντο με 
παιδεία Ἑλληνική καί Χριστιανική. Τό ἴδιο γινόταν καί στά Μετόχια πού 
εἶχε δημιουργήσει στά Πατήσια, στή Φιλοθέη, στή Σαλαμῖνα, στήν Κέα, 
κ.ἄ. Ἔμελλε νά ἔχει μαρτυρικό θάνατο. Οἱ Τοῦρκοι τήν χτύπησαν ἀνελέη-
τα καί προκάλεσαν τό θάνατό της, στίς 19 Φεβρουαρίου 1589.

Στη χορεία τῶν ἡρωικῶν κληρικῶν τοῦ 1821 πρώτη προβάλλει ἡ μαρτυρι-
κή μορφή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου τοῦ Ε΄. Τραγική ὑπῆρξε ἡ 
θέση του ὅταν ἐπαναστάτησε ἡ Ἑλλάδα. Ἔβλεπε ὅτι τόν περίμενε τό μαρτύριο. 
Πολλοί προσπαθοῦν νά τόν πείσουν νά φύγει ἀπό τήν Κωνσταντινούπολι, γιά 
νά σωθεῖ. Ἀλλά ὁ «καλός ποιμήν» ἀρνήθηκε, ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα 
τοῦ Ἰησοῦ καί τά ἴχνη τῶν γενναίων προκατόχων του. Ἰδού ἡ γενναία ἀπάντη-
σή του: «Μέ προτρέπετε εἰς φυγήν· μάχαιρα θά διέλθη τάς ρύμας τῆς Κων-
σταντινουπόλεως καί λοιπῶν πόλεων τῶν χριστιανικῶν Ἐπαρχιῶν. Ὑμεῖς ἐπι-
θυμεῖτε ὅπως ἐγώ μεταμφιεζόμενος καταφύγω εἰς πλοῖον ἤ κλεισθῶ ἐν οἰκίᾳ 
οἱουδήποτε εὐεργετικοῦ ὑμῶν Πρεσβευτοῦ∙ ν’ ἀκούω δέ ἐκεῖθεν πῶς οἱ δήμιοι 
κατακρεουργοῦσι τόν χηρεύοντα Λαόν. Οὐχί! Ἐγώ διά τοῦτο εἶμαι Πατριάρ-
χης, ὅπως σώσω τό Ἔθνος μου, οὐχί δέ ὅπως ἀπολεσθῇ τοῦτο διά τῆς χειρός 
τῶν Γενιτσάρων. Ὁ θάνατός μου ἴσως ἐπιφέρη μεγαλυτέραν ὠφέλειαν παρά ἡ 
ζωή μου. Σήμερον (Κυριακή τῶν Βαΐων) θά φάγωμεν ἰχθεῖς, ἀλλά μετά τινας 
ἡμέρας καί ἴσως καί ταύτην τήν ἑβδομάδα οἱ ἰχθύες θά μᾶς φάγωσιν... Ναί, ἄς 
μή γίνω χλεύασμα τῶν ζώντων. Δέν θά ἀνεχθῶ, ὥστε εἰς τάς ὁδούς τῆς Ὀδησ-
σοῦ, τῆς Κερκύρας καί τῆς Ἀγκῶνος διερχόμενον ἐν μέσῳ τῶν ἀγυιῶν νά μέ 
δακτυλοδυκτῶσι λέγοντες: «ἰδού ἔρχεται ὁ φονεύς Πατριάρχης». Ἄν τό Ἔθνος 
μου σωθῇ καί θριαμβεύσῃ, τότε πέποιθα θά μοῦ ἀποδώσει θυμίαμα ἐπαίνου 
καί τιμῶν, διότι ἐξεπλήρωσα τό χρέος μου... Ὑπάγω ὅπου μέ καλεῖ ὁ νοῦς μου, 
ὁ μέγας κλῆρος τοῦ Ἔθνους καί ὁ Πατήρ ὁ Οὐράνιος, ὁ μάρτυς τῶν ἀνθρω-
πίνων πράξεων».

Τό Πάσχα τοῦ 1821 συνέλαβαν τόν Πατριάρχη Γρηγόριο τόν Ε΄, τόν βασά-
νισαν καί τόν ἀπηγχόνισαν στή μεσαία πύλη τοῦ Πατριαρχείου, πού ὥς τώρα 
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εἶναι καί παραμένει κλειστή. «Αἱ τελευταῖαι στιγμαί τοῦ Γρηγορίου ἐφάνησαν, 
γράφει ὁ Σπ. Τρικούπης, στιγμαί ἀκραιφνοῦς πίστεως καί ἀνεξικακίας, ὁποίας 
ἑτοιμάζει ἀκηλίδωτος συνείδησις, ἀγαθοποιός καρδία, παράβλεψις τῆς προ-
σκαίρου ζωῆς καί προσδοκία τῆς μελλούσης».

Τόν θαυμασμό καί τόν πόνο τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων ἐκφράζει ὁ Διονύσι-
ος Σολωμός στόν Ἐθνικόν Ὕμνον:

«Ὅλοι κλαῦστε! ἀποθαμμένος 
ὁ Ἀρχηγός τῆς Ἐκκλησιᾶς.

Κλαῦστε, κλαῦστε, κρεμασμένος
Ὡσάν νἄτανε φονιάς».

Ὡστόσο, ἡ θυσία τοῦ Ἐθνομάρτυρος Ἁγίου Γρηγορίου ἔφερε καρπούς 
πολλούς.

Ὁ ἱστορικός Παῦλος Καρολίδης γράφει πολύ χαρακτηριστικά:

«Ὁ ἀρχηγός τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης τῆς Ὀρθοδοξίας, 
ὁ πνευματικός πατήρ καί ἐθνικός ἡγέτης σύμπαντος τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀπαγ-
χονιζόμενος πρό τῶν πυλῶν τοῦ Πατριαρχείου τήν πάνσεπτον ἡμέραν τοῦ 
Πάσχα καί δίκην ἐσχάτου κακούργου τήν ἐσχάτην ὑφιστάμενος καί ἀτιμω-
τάτην ποινήν, ἦτο ἐμφανής εἰκών αὐταπαρνήσεως ἐπιβαλλούσης τῷ ἄρχοντι 
καί ἡγέτῃ τό θῦσαι ἑαυτόν ὑπέρ τῆς τῶν πολλῶν σωτηρίας, εἰκών ἀληθής τοῦ 
ἀληθοῦς μαθητοῦ τοῦ Θεανθρώπου ἱδρυτοῦ τῆς πίστεως. Διά τῆς αὐταπαρ-
νήσεως ταύτης κατέστη ὁ Πατριάρχης ἀληθής ἡγέτης, ἀρχιστράτηγος καί Βα-
σιλεύς τοῦ Ἔθνους, ἐμπνέων ἐπί τόπου τῆς ἀγχόνης πάντα τά ὑψηλά ἐκεῖνα 
αἰσθήματα τά ἀπορρέοντα ἐκ τῶν ὑπό τῶν ἀρχηγῶν ἐπί τοῦ πεδίου τῆς μάχης 
διδομένων τοῖς ἀγωνιζομένοις παραδειγμάτων».

*  *  * 

Τότε ἀπηγχονίσθηκαν καί τρεῖς ἄλλοι Ἱεράρχες: ὁ Ἐφέσου Διονύσιος, ὁ 
Ἀγχιάλου Εὐγένιος καί ὁ Νικομηδείας Ἀθανάσιος. Λίγο πρίν ἀπό τόν θάνατό 
του ὁ Ἐπίσκοπος Ἀγχιάλου Εὐγένιος εἶπε στούς δημίους του: «Ὦ! δήμιοι, τί 
στοχάζεσθε; Μικρά δι’ ἡμᾶς εἶναι ταῦτα τά κολαστήρια. Ἀρχιερεῖς εἴμεθα τῆς 
Ἐκκλησίας τῶν μαρτύρων. Ποιμένες λαοῦ, διά τόν ὁποῖον ὡρκίσθημεν καί νά 
ἀποθάνωμεν. Μάθετε ὅτι οἱ Ἕλληνες γνωρίζουσι νά προτιμῶσι νά ἀποθνή-
σκουν μυριάκις, παρά νά προδώσωσι τούς ἀδελφούς καί τήν πατροπαράδοτον 
αὐτῶν πίστιν»!

Ἀργότερα καί ἄλλος Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὁ Κύριλλος ΣΤ΄, θυσια-
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ζόταν! Γράφει ὁ Α. Γούδας: «Εἰς τήν θύραν τῆς Μητροπόλεως εἶχον θέσει ἤδη 
πρότερον τόν ἐπάρατον βράχον, ἐκεῖ δέ γονυπετήσας ὁ μάρτυς καί προσευχη-
θείς ἐν κατανύξει, παρέδωκεν αὐτόν τοῖς δημίοις». Σέ λίγα δευτερόλεπτα ὁ δή-
μιος τραβάει μέ δύναμη τό σχοινί. Ἀλλά, τί φρίκη! Τό ἄψυχο καραβόσχοινο δέν 
πειθαρχεῖ στήν ἐντολή τοῦ σκληροῦ του ἀφέντη. Ἀρνεῖται νά φονεύσῃ τόν ἀθῶο. 
Σπάζει. Κι ὁ Πατριάρχης σωριάζεται κατά γῆς. Ἕνα ὑπόκωφο βουητό, ἀνάμικτο  
μ’ ἀναθέματα καί κατάρες, τραντάζει τόν τουρκικό ὄχλο. Ἕνα πνιγμένο κλάμα 
δονεῖ τά στήθη τῶν ραγιάδων. Ὁ Κύριλλος κάνοντας ὑπέρτατη προσπάθεια 
σηκώνεται. Στό βλέμμα του εἶναι ζωγραφισμένη ἡ ἀγωνία τοῦ θανάτου. Λίγα 
λόγια προσευχῆς ψιθυρίζει καί δεύτερο σχοινί. Τό περνοῦν στόν λαιμό του. 
Ὁ δήμιος τό ξανατραβᾶ. Κι αὐτό σπάζει. Ὁ Πατριάρχης σωριάζεται πάλι κατά 
γῆς. Χαλασμός γίνεται τότε. Ὁ φρενιασμένος τουρκικός ὄχλος ξεσπᾶ σέ ἄγρι-
ες κραυγές. Οἱ  Ἕλληνες ξεσποῦν σέ δυνατό θρῆνο. Ἕνας ὅμως δέν λυγίζει. 
Ὁ ἀτρόμητος Κύριλλος. Σέ λίγα λεπτά φθάνει στόν τόπο τοῦ τραγικοῦ μαρ-
τυρίου τό τρίτο σχοινί. Εἶναι πιό δυνατό ἀπό τ’ ἄλλα. Ὁ δήμιος τό περνάει 
στό λαιμό τοῦ θύματος καί τραβάει μ’ ὅλη του τή δύναμι. Τό σῶμα σηκώνε-
ται. Σφαδάζει στόν ἀέρα. Καί κατόπιν μένει ἀκίνητο, κρεμασμένο ἀνάμεσα 
σ’ οὐρανό καί γῆ. Ἐκπληκτικά γεγονότα αὐτά.

Ἀπηγχονίσθησαν ἐπίσης καί οἱ τέσσερεις δεσμῶτες Ἱεράρχες: ὁ Ἀνδρια-
νουπόλεως Δωρόθεος ὁ Πρώϊος, Δέρκων Γρηγόριος, Θεσσαλονίκης Ἰωσήφ 
καί Τυρνόβου Ἰωαννίκιος.

Σέ πολλά μέρη τῆς ἐπαναστατημένης  Ἑλλάδος ἀπό τήν ἀρχή τοῦ Ἀγῶνος 
πολλοί κληρικοί προσέφεραν τό αἷμα τους, γιά νά οἰκοδομηθεῖ τό νέο Ἔθνος 
τῶν Ἑλλήνων, ὡς Ἔθνος ἅγιο, γιά νά συνεχίσει τή χριστιανική του ἀποστολή. 

Ὁ ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἡσαΐας ἔπεσε γιά τήν πίστη καί τήν πατρίδα, τήν 
ὥρα ἀκριβῶς τῆς μάχης. Οἱ Ἐπίσκοποι Σαλώνων Ἡσαΐας καί Ταλαντίου Νεό-
φυτος μαζί μέ τούς Προεστούς τῆς περιφερείας συγκεντρώθηκαν στό ἱστορικό 
μοναστήρι τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ ἔξω ἀπό τή Λεβαδειά καί στίς 27 Μαρτίου 1821 
οἱ συγκεντρωθέντες κήρυξαν τήν Ἐθνεγερσία. Οἱ μοναχοί καί τά παλληκάρια 
ἀσπάσθηκαν τό χέρι τοῦ ἐπισκόπου Ἡσαΐα «κρατοῦντος τήν ἁπλῆ σημαία τῆς 
Ἐπαναστάσεως, τῇ δέ ἑτέρᾳ εὐλογοῦντος τούς παρισταμένους καί ψάλλοντος 
τό: «Σῶσον Κύριε τόν λαόν σου» καί πάντων ἀσπασαμένων ἐν ἐνθουσιασμῷ 
ἀλλήλους τόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν, ἀπεχωρίσθησαν». Κατ’ αὐτόν τόν τρό-
πον ὁ Ὅσιος Λουκᾶς ἔγινε γιά τή Στερεά Ἑλλάδα, ὅ,τι ἡ Ἁγία Λαύρα γιά τήν 
Πελοπόννησο.  Ἀργότερα, ὁ ἐπίσκοπος Ἡσαΐας συνελήφθη πολεμώντας καί 
κατακρεουργήθηκε «μέ τό σταυρό στό χέρι», κοντά στή Χαλκωμάτα, ὅπου 
φονεύθηκε καί ὁ ἀδελφός του παπα-Γιάννης.
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Στήν περίπτωση τοῦ ἐπισκόπου Ἡσαΐα ἔχουμε τόν ποιμένα, πού ἀκολουθεῖ  
ἐμπνέων τά πρόβατα, ὅπου κι ἄν πᾶνε: Στήν ὥρα τῆς δυσκολίας, στίς στιγμές 
τῆς μάχης, τότε πού ὁ πολεμιστής ἔχει ἀνάγκη ἐνισχύσεως. Οἱ ἱεράρχες τοῦ 
1821 δέν ἠρκοῦντο στόν λόγο τόν ἐνθαρρυντικό, «συνέπασχον καί συγκακου-
χοῦντο» μέ τόν λαό τους. Ὁ πόνος τοῦ λαοῦ τους ἦταν καί δικός τους πόνος. 

Τό ἴδιο καί ὁ ἐπίσκοπος Κοζύλης καί Ρωγῶν Ἰωσήφ. Ὁ Ἰωσήφ διεδραμάτισε 
μεγάλο ρόλο στήν ἱερή πόλη τοῦ Μεσολογγίου καί ἐνσάρκωσε γιά τούς ἐκεῖ 
πολιορκημένους τόν ἰδανικό ἐκπρόσωπο τοῦ Θεοῦ. Καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῶν 
πολιορκιῶν τοῦ Μεσολογγίου, ὁ Ἰωσήφ ἦταν ὁ ἐμψυχωτής πού ἐνίσχυε τούς 
μαχομένους περιτρέχοντας τούς προμαχώνας. Προήδρευσε τοῦ Συμβουλίου 
γιά τήν ἀπόφαση τῆς Ἐξόδου καί ἀναχαίτισε τούς στρατιωτικούς, πού ἤθελαν 
νά σκοτώσουν τά γυναικόπαιδα.

-Ἐν ὀνόματι τῆς Ἁγίας Τριάδος, βροντοφώνησε ὁ Ρωγῶν, εἶμαι Ἀρχιερεύς, 
ἄν τολμήσετε νά πράξετε τοῦτο, πρῶτον θυσιάστε ἐμένα!

Τήν τελευταία μέρα λειτούργησε, κοινώνησε τούς πιστούς καί εἶπε στό 
τελευταῖο συμβούλιο:

-Μάρτυς κι ἐγώ τῶν ἀγώνων σας, θέλω ὁμολογήσει καί εἰς τόν Θεόν μετά 
θάνατον τήν ἀλήθειαν τῶν δεινῶν σας καί τήν ἀρετήν τῆς φρουρᾶς. Εἴη τό 
ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον!

Στήν ἔξοδο ἀκολούθησε τό Σῶμα τοῦ Νότη Μπότσαρη, ἀλλά κατά τήν 
σύγχυση πού ἀκολούθησε γύρισε στήν πόλη καί διεκπεραιώθηκε στό νησά-
κι του Ἀνεμόμυλου μέ λίγους μαχητές. Ἀμύνθηκαν μιά μέρα ἀκόμα μέσα στό 
μύλο καί τόν ἀνετίναξαν στίς 12 Ἀπριλίου 1826, ὅπου τραυματίσθηκε βαρειά. 
Οἱ Τοῦρκοι τόν κρέμασαν στά ἐρείπια τοῦ Ἀνεμόμυλου.

Κατά ἔκφρασι τοῦ ποιητῆ
«Τό ράσο τοῦ Δεσπότη του

φορεῖ γιά σάβανό του».

Εἶναι τό τιμημένο ράσο, πού μέ τήν προσφορά του ἔδωσε νόημα στόν 
Ἀγώνα τοῦ Ἔθνους ὑπεράνω ὑλιστικῶν φρονημάτων. Καί τό ἔδωσε σέ πολλές 
ἑλληνικές περιοχές σ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ αἱματηροῦ Ἀγῶνος.

 Ἀναφέρουμε ἀκόμη τόν Ἐπίσκοπο Χανίων Μελχισεδέκ, τόν Μητροπολίτη 
Ἡρακλείου Γεράσιμο, τούς Ἐπισκόπους Κνωσσοῦ Νεόφυτο, Ρεθύμνης Γεράσι-
μο, Χερρονήσου Ἰωακείμ, Σητείας Ζαχαρία, Διουπόλεως Καλλίνικο, Ἱερισσοῦ 
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Ἰγνάτιο καί τόν Μητροπολίτη Ρόδου Ἀγάπιο.

Ὅλοι οἱ Ἱεράρχες αὐτοί θυσιάστηκαν γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καί τῆς 
πατρίδος τήν ἐλευθερία.

Ἡ ἁγιοτόκος καί ἡρωοτόκος Κύπρος δεν ὑστέρησε σέ θυσίες καί μαρτυ-
ρικό αἷμα. Ἀναφέρουμε τόν Ἐθνάρχη Κύπρου Κυπριανό, ὁ ὁποῖος μιμούμενος 
καί αὐτός τόν ἀρχιποίμενα Χριστό καί τόν Πατριάρχη Γρηγόριο τόν Ε΄ ἀπά-
ντησε εὐθαρσῶς, στόν τουρκοκύπριο φίλο του Κκιόρ-ογλου πού προσφέρθη-
κε νά τόν βοηθήσει νά φύγει ἀπό τή Λευκωσία.  

«Δεν θέλω, Κκιόρ-ογλου, εγιώ να φύω που την Χώραν,
γιατί αν φύω, το κακόν εν' να γινή περίτου.

Θέλω να μείνω, Κκιόρ-ογλου, τζι ας πα' να με σκοτώσουν,
ας με σκοτώσουσιν εμέν τζι οι άλλοι να γλυτώσουν.

Δεν φεύκω, Κκιόρ-ογλου, γιατί, αν φύω, ο φευκός μου
εν' να γενή θανατικόν εις τους Ρωμιούς του τόπου.

Να βάλω την συρτοθηλειάν εις τον λαιμόν του κόσμου;
Παρά το γαίμαν τους πολλούς εν' κάλλιον του πισκόπου».

Μέ βαθιά πίστι στόν Χριστό καί ἀγάπη στήν Ἑλλάδα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Κύπρου Κυπριανός ἀκολούθησε τήν ἱστορική ἐκκλησιαστική πορεία πρός τή 
θυσία καί τήν ἀγχόνη. Ἀτάραχος ἔπιασε τήν τριχιά τῆς ἀγχόνης καί τήν εὐλό-
γησε. Ἔγειρε τό κεφάλι του καί εἶπε στό δήμιό του:

-Τώρα ἐκτέλεσον τήν προσταγή τοῦ κυρίου σου.

Κι ἀμέσως πρόσθεσε:

-Ἡ Ἑλλάδα δέν πεθαίνει ὅσο κι ἄν τήν πελεκᾶτε.

Ἦταν τά τελευταῖα του λόγια, καθώς ὁ δήμιος τραβοῦσε τό σχοινί τῆς 
ἀγχόνης.

Χωρίς νά μπορεῖ ν’ ἀναφέρει κανείς ὀνομαστικά ὅλους τούς ἱερεῖς, τούς 
διακόνους καί τούς μοναχούς, πού μέ τή θυσία τους χάραξαν μέ ἀνεξίτηλα 
γράμματα τό πνευματικό νόημα τοῦ ’21, θά πρέπει, ὡστόσο, νά σταθεῖ σέ 
λιγοστά ὀνόματα.

Καί πρῶτος ὁ ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δικαῖος, πού εἶναι γνωστός μέ τό 
ὄνομα Παπαφλέσσας. Φλογερός καί δυνατός ὡς χαρακτήρας, ἔκανε νά ὡρι-
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μάσει σέ λίγες ἡμέρες ὁ ἄγουρος καρπός, ἡ μεγάλη ἀπόφαση τοῦ Ἀγῶνος. 
Ἕλληνες, φωνάζει, ποτέ μήν ξεχνᾶτε τό χρέος σέ Θεό καί σέ Πατρίδα! Σ’ αὐτά 
τά δύο σᾶς ἐξορκίζω ἤ νά νικήσουμε ἤ νά πεθάνουμε κάτω ἀπό τή σημαία τοῦ 
Χριστοῦ! Ἀργότερα πῆρε μέρος σέ πολλές μάχες καί ἔδρασε ὅπου βρέθηκε. Ὡς 
τήν ὥρα πού οἱ στρατιές του Ἰμπραήμ Πασᾶ, στίς 20 Μαΐου 1825 τόν βρῆκαν 
στό Μανιάκι. Ἐκεῖ ἀγωνίσθηκε παλληκαρίσια καί ἔπεσε, σέ ἡλικία 37 ἐτῶν. 
Ὁ θάνατός του ἦταν ὁ φλογερότερος δαυλός πού ἔφερε τήν ἀνάσταση τοῦ 
Γένους.

Ὁ ἕνας κληρικός ἐθνομάρτυς διαδεχόταν τόν ἄλλο, διότι ὅλοι ἦσαν φλο-
γεροί Χριστιανοί καί Ἕλληνες.

Ἀνάμεσα σ’ αὐτούς πού διαδραμάτισαν πρωτεύοντα ρόλο στήν Ἐθνεγερ-
σία, ἦταν καί ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κρέστας. Γραμματεύς στό Πατριαρ-
χεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μόλις κηρύχθηκε ἡ Ἐπανάσταση κατέβηκε 
στήν Πελοπόννησο, ὅπου ἔγινε ἀχώριστος σύντροφος τοῦ Νικηταρᾶ. Στή 
μάχη τοῦ Ἁγίου Σώστη, στά Δερβενάκια, πολέμησε καί ἔπεσε ἡρωικά στό πε-
δίο τῆς μάχης.

Κοντά στούς μάρτυρες ἱερεῖς βάδισαν καί οἱ διάκονοι μάρτυρες ἀκολου-
θώντας γιά τήν πίστη τους τόν δρόμο τοῦ πρωτομάρτυρος Στεφάνου.

Σέ νεαροτάτη ἡλικία ὁ πασίγνωστος Ἀθανάσιος Διάκος ἔλαβε μέρος στήν 
κήρυξη τῆς Ἐπαναστάσεως στόν Ὅσιο Λουκᾶ καί στήν δοξολογία πού ἔγι-
νε στόν Ἅγιο Γεώργιο τῆς Λεβαδειᾶς τήν 1ην Ἀπριλίου 1821, ὅταν οἱ Τοῦρκοι 
ἔφυγαν ἀπό τήν πόλη χωρίς νά δώσουν μάχη. Ὁ Μητροπολίτης Ἀθηνῶν Δι-
ονύσιος εὐλόγησε καί ὕψωσε τή Σημαία τοῦ Διάκου «χρῶμα μέν φέρουσαν 
λευκόν, σύμβολον δέ τόν Ἅγιον Γεώργιον καί ἐπιγραφήν μεγάλοις γράμμασιν 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ἤ ΘΑΝΑΤΟΣ».

Μετά τή δοξολογία ὁ Ἀθανάσιος Διάκος μίλησε στά παλληκάρια του, 
τονίζοντάς τους τό βαθύτερο κίνητρο τῆς Ἐθνεγερσίας. Λέγεται μάλιστα ὅτι 
μιλώντας ἀπήγγειλε πάνω στόν ἐνθουσιασμό του καί τούς γνωστούς στίχους 
τοῦ Φεραίου:

«Καλύτερα μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωή
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά καί φυλακή».

Στήν μάχη τῆς Ἀλαμάνας, ὅπως εἶναι γνωστό, πολέμησε καί τραυματί-
σθηκε. Στόν Ὀμέρ Βρυώνη ἔδωσε τή μεγαλειώδη καί ἀληθινά ἐπιγραμματική 
ὁμολογία πίστεως:
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«Δέν θέλω νά μοῦ λυπηθῆτε σεῖς τήν παλληκαριά. Ἐκεῖνος πού πεθαίνει 
γιά τήν πατρίδα καί τήν πίστι τοῦ Χριστοῦ, δέν φοβᾶται οὔτε σούβλισμα, οὔτε 
ψήσιμο... Προτιμῶ τόν θάνατο καί κάμε τό χρέος σου μιά ὥρα ἀρχήτερα...».

Ὁ στίχος εἶναι γνωστός σ’ ὅλους τούς Ἕλληνες:

«Ἐγώ Γραικός γεννήθηκα
Γραικός θέ νά ἀποθάνω».

Στίς 23 Ἀπριλίου 1821 σουβλιζόταν ζωντανός στή Λαμία, ἐκεῖ πού σήμε-
ρα εἶναι τό ἄγαλμά του. Πέθανε μέ τόν φρικτότερο θάνατο χωρίς ἡ ἐλάχιστη 
κραυγή πόνου νά βγῆ ἀπό τά χείλη του:

«Τόν ὠβέλισαν οἱ τίγρεις
εἰς ἐλάτινον σουβλίον

Καί εἰς τήν πυράν ἐψήθη
ζωντανός ὡς τό ἀρνίον...»

Ὁ ἀγώνας ἐπίσης τῶν μοναχῶν τοῦ Τιμίου Προδρόμου κοντά στίς Σέρρες 
ἦταν ἡρωικός καί ἔνδοξος.

Ἀξιόλογη μορφή ἀναδείχθηκε καί ὁ Γρηγόριος Ἀθωνίτης, μοναχός τῆς Με-
γάλης Λαύρας του Ἁγίου Ὄρους. Αὐτός βοήθησε πολύ τόν Ἐμμανουήλ Παπᾶ 
στόν Ἀγώνα, ἔσωσε πολλά κειμήλια τοῦ Ἁγίου Ὄρους, προστάτευσε πολλούς 
Ἕλληνας. Ἀργότερα κατόπιν διαταγῆς τοῦ Βεζύρη Μεχμέτ Ρεσίτ ἀποκεφαλί-
σθηκε.

Καί ὁ Διονύσιος, ἡγούμενος τοῦ μοναστηριοῦ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου στόν 
Ὄλυμπο, ἀφοῦ πολέμησε μέ τούς μοναχούς του καί τά παλληκάρια του γεν-
ναῖα, ἔπεσε στό πεδίο τῆς μάχης τό 1821.

Δέν εἶναι μόνο τοῦτα τά ὀνόματα πού ἀναφέραμε. Ἀτέλειωτη εἶναι ἡ 
ἡρωική στρατιά τῶν Ἑλλήνων κληρικῶν, πού θυσιάστηκαν  πρωτοπόροι στόν 
μεγάλο Ἀγώνα, καί πολλοί οἱ ἱερωμένοι, πού τά ὀνόματά τους ἔμειναν ἄγνω-
στα. Εἶναι οἱ «ἄγνωστοι στρατιῶται» τοῦ Θεοῦ καί τῆς Πατρίδος.

Εἰδικότερα στή Μάνη, ἀπ’ ὅπου ξεκίνησε ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση μέ τίς 
συσκέψεις στήν Ἀρεόπολη, στίς Κιτριές καί τή δοξολογία στόν Ἱερό Ναό τῶν 
Ταξιαρχῶν στήν Τσίμοβα (Ἀρεόπολη) (17-3-1821) φθάσαμε στήν ἀπελευ-
θέρωση τῆς Καλαμάτας (23-3-1821) στήν ὕψωση τοῦ Λαβάρου στήν Ἁγία 
Λαύρα καί στή νίκη στό Βαλτέτσι καί τήν Τρίπολη, ὅπου οἱ Μανιάτες ἡρωικά 
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πρωτοστατοῦν μαζί μέ ἄλλους ὁπλαρχηγούς, Ἀρχιερεῖς, Ἀρχιμανδρίτες καί 
ἁπλούς μοναχούς.

Ἡ συμμετοχή, συνεπῶς, τοῦ ράσου στόν ἀγώνα ὑπῆρξε δεῖγμα ὑψηλῆς 
αὐθυπέρβασης καί αὐτοθυσίας. Ἡ συμμετοχή αὐτή ὁμολογεῖται μάλιστα ἀπό 
ἐκείνους πού τήν ἔζησαν σ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ Ἀγώνα καί ἦταν σέ θέση νά 
τήν ἐπιβεβαιώσουν.

«Πλησίον εἰς τόν ἱερέα - ἔλεγε ὁ Θ. Κολοκοτρώνης - ἦτον ὁ λαϊκός, καθή-
μενοι εἰς ἕνα σκαμνί, Πατριάρχης καί τζομπάνης, ναύτης καί γραμματισμένος, 
ἰατροί, κλεφτοκαπεταναῖοι, προεστοί καί ἔμποροι».

Ὁ ἱστορικός τοῦ 19ου αἰ. Χρ. Βυζάντιος σημειώνει: «Προὔχοντες, κληρικοί, 
ἁρματωλοί καί κλέφται, λόγιοι καί πλούσιοι, συνεφώνησαν ἤ μᾶλλον συνώμο-
σαν καί παραχρῆμα ἐπαναστάτησαν κατά τῆς τουρκικῆς δυναστείας».

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ Β΄ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ



ΤΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

a  
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ κ. ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ

«Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογήσω σε, Κύριε» (Ψαλμ. 25,12). Η έκφραση της ευ-
γνώμονης αυτής έκφρασης του προφητάνακτος Δαυΐδ προσιδιάζει ιδιαιτέρως 
στον Προκαθήμενο της   Εκκλησίας  της Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομο τον Β΄. 
Η οικοδομή ιερών ναών ή  η αναπαλαίωση πολλών άλλων υπήρξαν ένας από 
τους βασικούς στόχους της ιερατικής του σταδιοδρομίας. 

Από την περίοδο που η Χάρις του Θεού του ανέθεσε τους «οἴακας τῆς  
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου», έθεσεν ως πρωταρχικό του στόχο να οικοδομήσει  
έναν περικαλλή Καθεδρικό Ναό, ο οποίος να συνάδει με τους υψηλόφρονες 
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εκκλησιαστικούς του οραματισμούς και να ικανοποιεί τις λειτουργικές ανά-
γκες του ποιμνίου του. Ο ιστορικός καθεδρικός ναός του αγίου Ιωάννου του 
Θεολόγου, κτισμένος κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας από τον Αρχιεπί-
σκοπο Νικηφόρο τον 1662 είναι πολύ ανεπαρκής για τις εκκλησιαστικές απαι-
τήσεις μιας  μεγαλουπόλεως, όπως είναι η Λευκωσία. 

Τα εμπόδια πολλά και συχνά πολύ δύσκολα για την πραγματοποίηση  
ενός τέτοιου οράματος. Τα τμήματα της Αρχαιολογίας και Πολεοδομίας είχαν 
τους δικούς τους ενδοιασμούς. Έγιναν οι δέουσες ανασκαφές και τα ως άνω 
τμήματα έδωσαν τη συγκατάθεσή τους. Παράλληλα, με εντολές του Μακαρι-
ωτάτου έγιναν και οι επιβαλλόμενες  περιβαλλοντικές μελέτες,  ώστε ο νέος 
καθεδρικός να συνάδει με την ιστορικότητα του περιβάλλοντος χώρου και να 
είναι συμβατός με τη νομοθεσία. Ο αρχιτέκτονας του ναού κ. Νίκος Μελετίου 
συνεργάστηκε αρμονικά με τις αρμόδιες αρχές του Δήμου Λευκωσίας μέχρι 
και την έκδοση της άδειας οικοδομής.

Και ιδού, σήμερα, χάριτι Θεού, υψώνεται περίλαμπρος ο νέος Καθεδρικός 
Ναός  επ’ ονόματι του ιδρυτού και προστάτου της καθ’ ημάς  αγιωτάτης Εκ-
κλησίας του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ, στον οποίο οι πιστοί μας  μπορούν να 
προσέρχονται ευλαβικά, να δοξολογούν το πανάγιο όνομα του Κυρίου μας, να 
συμμετέχουν στα ιερά μας μυστήρια και να αντλούν δυνάμεις για τους αγώνες 
της ζωής τους. 

  Ένα  εφετό και ιδεατό εκκλησιαστικό όραμα, το οποίο λειτουργούσε στην 
ψυχή του Αρχιποίμενος της Εκκλησίας Κύπρου για δεκαετίες πραγματοποι-
ήθηκε με τα Θυρανοίξια του περικαλλούς νέου ιερού Καθεδρικού Ναού της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής,  το Σάββατο, 24 Απριλίου 2021, παραμονή των Βαΐων. 

Ο περίβλεπτος νέος Καθεδρικός Ναός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύ-
πρου, που κοσμεί πλέον την ημικατεχόμενη πρωτεύουσα του μαρτυρικού 
μας νησιού, συνδυάζει τον εγγεγραμμένο σταυροειδή τύπο ναού, τον αμιγώς 
δηλαδή βυζαντινό και τον τύπο της ροτόντα, αφού ο ευμεγέθης τρούλος,  
ο οποίος είναι διακοσμημένος με την ψηφιδωτή παράσταση του Παντοκράτο-
ρος ελκύει μυσταγωγικά το βλέμμα μας και ανάγει τους παλμούς των καρδιών 
μας προς τον «πατέρα ἡμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς».  

Το  από δρυ ξυλόγλυπτο τέμπλο είναι έργο των εμπείρων στον χώρο της 
ξυλογλυπτικής στο νησί μας αδελφών Αγριδιώτη, και επιχρυσωμένο από τον 
αριστόχειρα στο είδος του μοναχό Δομέτιο και το συνεργείο του. 
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Οι εικόνες του τέμπλου σε όλες τις στάσεις, καθώς κι αυτές του άμβωνος, 
της Αγίας Τραπέζης και των προσκυνηταρίων, αποτελούν δημιουργίες των εκ 
Λάρνακος εξαίρετων αγιογράφων Αδάμου Αδάμου και Μάριου και Γιώργου 
Σταυρινού. Η σκαλιστή Αγία Τράπεζα, έργο κι αυτή των αδελφών Αγριδιώτη, 
κατασκευάστηκε από τα τρία ξύλα που χρησιμοποιήθηκαν στον Σταυρό τού 
Κυρίου, ήτοι πεύκο, κυπάρισσο και κέδρο.

Τα κανδήλια, σε σχήμα τριγωνικό, κατά μίμηση των αντιστοίχων του πα-
λαιού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιωάννου, καθώς και η επτάφωτος λυχνία 
φιλοτεχνήθηκαν από τον κύπριο αργυροχόο κ. Μιχαήλ Σιάλο. 

Το περίτεχνο αρτοφόριο, το οποίο αποτελεί μικρογραφία του ναού καθώς 
και τα εξαπτέρυγα, αποτελούν έργο του αργυροχόου κ. Ηλία Νούση. 

Οι επιβλητικοί πολυέλαιοι αγοράστηκαν από την Τσεχία, οι καμπάνες από 
την Πολωνία, οι μαρμάρινες διακοσμήσεις και τα πατώματα εισήχθησαν από 
την Ελλάδα. 

Το μεγάλο κόσμημα του Καθεδρικού Ναού, που ενώνει την Κύπρο με τις 
αλησμόνητες πατρίδες της Μ. Ασίας, είναι η ψηφιδωτή  σύνθεση στην αψίδα 
του Αγίου Βήματος, εμπνευσμένη από την ψηφιδωτή παράσταση της Πλα- 
τυτέρας, στην οποία απεικονιζόταν η  Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα, 9ος αι. μ.Χ., 
στον πάλαι ποτέ ιστορικό  βυζαντινό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη 
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Νίκαια της Βιθυνίας της Μικράς Ασίας. Όλα τα ψηφιδωτά του ναού (Πλατυ-
τέρα και Παντοκράτωρ) καθώς και οι υαλογραφίες (βιτρώ) που τοποθετήθη-
καν στον τρούλο του ναού, κατασκευάστηκαν στο εργαστήριο Μωσαϊκών Art 
Georgies , στο Ιάσιο της Ρουμανίας.   

Ο κυρίως Ναός είναι χωρητικότητας 400 περίπου ατόμων και ο γυναικω-
νίτης 200.

Τα αναλόγια του νέου ιερού Καθεδρικού Ναού της Λευκωσίας  επανδρώ-
νουν οι ευσεβείς καλλίφωνοι και πολύπειροι περί την ψαλτική αδελφοί, Αν-
δρέας και Μάριος Κουκκίδη. 

Καθοριστικό ρόλο στην οικοδομή του ναού διαδραμάτισαν: ο έμπειρος 
αρχιτέκτονας κ. Νίκου Μελετίου, οι πολιτικοί μηχανικοί κύριοι Κώστας και 
Κυριάκος Μελετίου, ο τεχνικός Διευθυντής της Αρχιεπισκοπής κ. Στέλιος 
Γεωργίου, που είχε τη γενική ευθύνη της παρακολούθησης όλης της πορείας 
των τεχνικών λεπτομερειών της οικοδομής. Την Α΄ φάση του έργου ανέλαβε 
η εταιρεία MULTIPRO, και τη Β΄ φάση οι  Αδελφοί Κουρούσιη. Πολύ σημα-
ντικό ρόλο διαδραμάτισαν, επίσης ο κ. Τάκης Μιλτιάδου, που ήταν ο τεχνικός 
Διευθυντής του έργου για τον εργολάβο, και  ο κ. Πανίκος Θεμιστοκλέους, 
που ήταν ο γενικός Διευθυντής του εργοταξίου.
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Βέβαια, επιβάλλεται να τονίσουμε ότι τον τελικό λόγο για όλα τα λεπτά 
και δύσκολα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, κατά την πορεία της οικοδο-
μής του Ναού, τον είχε ο Μακαριώτατος, ο οποίος με τη βαθύτατη εμπειρία 
του,  στα θέματα των οικοδομών των ναών, έδιδε τις  επιβαλλόμενες λύσεις.

Είναι συγκινητικό να αναφέρουμε ότι τα έξοδα των ιερών σκευών και του 
μεγαλύτερου μέρους του υλικού εξοπλισμού του ναού ανέλαβαν ευλαβείς  δω-
ρητές και ευεργέτες, τους οποίους ο Μακαριώτατος τίμησε κατά την εύσημη 
ημέρα των Εγκαινίων.

Τα θυρανοίξια  τέλεσαν το απόγευμα του Σαββάτου του Λαζάρου  ο Μα-
καριώτατος μαζί με τους Επισκόπους Καρπασίας κ. Χριστοφόρο, Νεαπόλεως 
κ. Πορφύριο,  Μεσαορίας κ. Γρηγόριο και τους κληρικούς της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής.

Στην ιερή τελετή παρέστησαν ο πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο κ. Θε-
οχάρης Λαλάκος, εκπρόσωπος του Δήμου Λευκωσίας, αρκετοί επίσημοι και 
πολλοί εκ των ευεργετών και  δωρητών του ναού, καθώς και πλήθος πιστών.

 Κατά την ακολουθία των Θυρανοιξίων, μετά τον αγιασμό, μυρώθηκαν το ιε-
ρόν Ευαγγέλιον, το άγιον Αρτοφόριον, τα άγια Δισκοπότηρα, ενώ επί της Αγίας 
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Τραπέζης τοποθετήθηκε Αντιμήνσιο, το οποίο είναι ενισχυμένο με άγια λείψανα.   

Μετά το πέρας των θυρανοιξίων, ακολούθησε ο Εσπερινός της Κυριακής 
των Βαΐων, στον οποίο χοροστάτησε ο Μακαριώτατος, συμπαραστατούμενος 
από τους ως άνω Επισκόπους και λοιπούς κληρικούς.

Η όλη τελετή των Θυρανοιξίων του νέου Καθεδρικού Ναού αποτελεί μια 
συνάντηση με τους μεγάλους σταθμούς της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, 
όπως την ίδρυση του ναού του Σολομώντα στην ιερή πόλη των Ιεροσολύμων,  
του ιερού ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και του Αγίου Δη-
μητρίου Θεσσαλονίκης. 

Από τα βάθη της ψυχής μας ευχόμαστε, όπως η αγάπη του Κυρίου χαρί-
ζει χρόνια πολλά και καρποφόρα στον σεπτό κτίτορα του νέου Καθεδρικού 
Ναού, Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β΄ και στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκ-
κλησίας μας τη χαρά να προσέρχεται στον νέο Καθεδρικό Ναό για να μετέχει 
ευλαβικά στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας.

 «Πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω» (Α΄ Κορ. 14,26).

  



ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 ΚΑΙ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

a  
ΙΩΑΝΝOY ΧΡ. ΓΙΑΓΚΟΥ, 

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛOΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»

Η ηδυπόθητη ημέρα των εγκαινίων του νέου καθεδρικού ναού της ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου είναι πια μια ιστορική και  εν Κυρίω εκκλησια-

στική πραγματικότητα. Μετά την τελετή των θυρανοιξίων που έγιναν το Σάβ-
βατο του Λαζάρου, στις 24 Απριλίου, συνεχίστηκαν με εντατικούς ρυθμούς οι 
προετοιμασίες για τη μεγάλη ημέρα των Εγκαινίων.  
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Στις 10 Ιουνίου 2021, παραμονή της μεγάλης γιορτής του ιδρυτού και 
Προστάτου της Εκκλησίας της Κύπρου, Αποστόλου Βαρνάβα όλα ήταν έτοι-
μα για τις μεγάλες και τερπνές ώρες των εγκαινίων. Η διαρκής μέριμνα και 
εμπειρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β΄ προ-
έβλεψε, διευθέτησε και μερίμνησε και για την τελευταία λεπτομέρεια.

Η ευγνωμονούσα ψυχή του ήθελε να τιμήσει πρώτα τους ευεργέτες και 
δωρητές του ιερού ναού με την απονομή σ’ αυτούς ενός τιμητικού βραβεί-
ου. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε στις 7 το απόγευμα η συγκέντρωση 
στην αυλή του απαστράπτοντος από μεγαλείο, ευταξία και λαμπρότητα νέου 
καθεδρικού.

Παρόντες, εκ μέρους της Πολιτείας, ήταν ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης και άλλοι επίσημοι αξιωματούχοι. 
Εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος οι προσκεκλημένοι του Μακαριωτά-
του, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος με τη Συνοδία του, ο Μητροπο-
λίτης Βρυούλων κ. Παντελεήμων, ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατρι-
άρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ο  Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, και ο 
Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων.

Εκ μέρους της Εκκλησίας της Κύπρου ο Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώρ-
γιος, ο Κιτίου κ. Νεκτάριος, ο Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, ο Τριμυθούντος 
κ. Βαρνάβας, ο Επίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος, ο Επίσκοπος Καρπασίας 
κ. Χριστοφόρος και ο Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Η προσφώνηση του Μακαριωτάτου σύντομη αλλά περιεκτική. Μέσα από 
τα βάθη της ψυχής του εξέφρασε τα αισθήματα της ευγνωμοσύνης του προς 
την αγάπη του Θεού που τον καταξίωσε να πραγματοποιήσει τον μεγάλο αυ-
τόν εκκλησιαστικό του οραματισμό. Αυτός ο οραματισμός – είπε- αποτελούσε 
για μένα ένα εσωτερικό χρέος προς τον Θεό και προς  το ποίμνιό μου. Και 
αισθανόμουν ότι αυτό το χρέος αποτελούσε για μένα μια ζείδωρη πηγή δυνά-
μεων. Οι πολλαπλές δυσκολίες τις οποίες συνάντησα όχι μόνο δεν έκαμψαν 
το φρόνημά μου, αλλά αντίθετα αποτελούσαν για μένα πηγή δυνάμεως και 
πίστεως για την πραγμάτωση  αυτού του χρέους. Και ιδού σήμερα, η αγάπη 
του Θεού μας καταξιώνει στη μεγάλη αυτή εκκλησιαστική και ιστορική χαρά.

Ακολούθως ο Μακαριώτατος απένειμε το ΧΡΥΣΟΥΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΤΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, στους πιο κάτω ευεργέτες του νέου καθεδρικού.
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κ. Ευρυδίκη Δημητριάδου

κ. Viatzieslav Zarekov  

κ. Κόδρο Πηλακούτα

Εταιρεία «Δήμητρα Επενδυτική  Λ.Τ.Δ.»

κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος

Εταιρεία «Louis Hotels Public company L.T.D.»  
Εκπρόσωπος: κ. Κωστάκης Λοίζου

Εταιρεία «ΚΕΟ Λ.Τ.Δ.» 
Εκπρόσωποι: κ. Κώστας Κουτσός και κ. Χαράλαμπος Παναγιώτου

«Ε.Μ.Ε».
Εκπρόσωπος: κ. Πανίκος Χατζηπαντελής

Η επίδοση του χρυσού παρασήμου συνοδευόταν και με περγαμηνή στην οποία 
είναι γραμμένο το κάτωθι κείμενο.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βʹ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΕΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΗΣ  

ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΓΚΑΙΝΙΟΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝ

ΤΩι ΚΥΡΙΩι 
(ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΥΓΕΡΓΕΤΟΥ).

ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ,
 ΑΝΩΤΑΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΙΝ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ,
ΔΙΑ ΤΕ ΤΗΝ ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΗΛΩΣΙΝ ΑΥΤΟΥ

 ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΘΝΙΚΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΣ ΗΜΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, 
ΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΟΝ ΕΙΣΦΟΡΑΝ ΑΥΤΟΥ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ 

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.
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ΣΥΝ ΤΗι ΑΠΟΝΟΜΗι ΕΠΙΔΙΔΟΜΕΝ 
ΚΑΙ ΤΟΔΕ ΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ ΗΜΩΝ ΓΡΑΜΜΑ 

ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ ΤΗι ΙΔΙΑι ΗΜΩΝ ΧΕΙΡΙ

ΕΝ ΤΗι ΙΕΡΑι ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗι ΚΥΠΡΟΥ
ΤΗι ΔΕΚΑΤΗι ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΤΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΣΧΙΛΙΟΣΤΟΥ   ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ.

Στους υπόλοιπους δωρητές ο Μακαριώτατος απένειμε αναμνηστικά βρα-
βεία που παρουσιάζουν την εικόνα του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ και αση-
μένιο ομοίωμα του νέου καθεδρικού ναού. 

Εκ μέρους των βραβευθέντων αντιφώνησε ο κ. Κόδρος Πηλακούτας, 
ο οποίος είπε τα κάτωθι:

Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμε,
Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομε
Πανιερώτατοι, Θεοφιλέστατοι,
Αγαπητοί Ευεργέτες και Δωρητές, κυρίες και κύριοι,

Η ημέρα αυτή έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Θα τη χαρακτήριζα ιστορική. 
Σήμερα δεν είναι απλά τα εγκαίνια του νέου καθεδρικού ναού της Λευκωσίας, 
ενός ισχυρού συμβόλου της ελληνορθόδοξης πίστης. Είναι τα εγκαίνια μιας 
νέας Πνευματικής Λεωφόρου της Χριστιανοσύνης, με καθοδηγητή τον Μα-
καριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο.

Ο Καθεδρικός Ναός Αποστόλου Βαρνάβα, το σπουδαίο αυτό θρησκευτι-
κό και εκκλησιαστικό οικοδόμημα, αποτελεί ένα από τα μεγάλα έργα ζωής του 
Μακαριωτάτου.

Μακαριώτατε,

Το εμπνεύστηκατε. Το πιστέψατε. Το δημιουργήσατε.

Εργαστήκατε ακούραστα για την ολοκλήρωσή του. Είναι ένα έργο ζωής με 
διαχρονικά  μηνύματα.  Ένα μοναδικό σημείο επαφής της ανθρώπινης ύπαρξης 
με τoν Δημιουργό της. Ένας χώρος πνευματικής ανάτασης και άντλησης δύ-
ναμης που την έχουμε όλοι ανάγκη, ειδικά σε αυτές τις πολύ δύσκολες εποχές.
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Ως Οραματιστής αυτού του εμβληματικού μνημειακού ναού, μοιραστήκα-
τε το σχέδιό σας με όλους εκείνους που θέλησαν να σταθούν στο πλευρό σας. 
Να γίνουν κοινωνοί μιας πράξης ανεκτίμητης, πνευματικής προσφοράς για τις 
σημερινές και τις μελλοντικές γενιές του τόπου μας στηρίζοντας με τις δικές 
τους δυνάμεις, την ανέγερσή του.

Σήμερα είμαστε όλοι εδώ. Συμμέτοχοι αυτής της ξεχωριστής τιμής και συ-
γκίνησης, βρισκόμαστε στο νέο Καθεδρικό Ναό της Λευκωσίας. Σ’ αυτή τη 
σύγχρονη κιβωτό αξιών και ιδανικών της Ορθοδοξίας.

Μακαριώτατε,

Εύχομαι ολόψυχα να έχετε, με τη χάρη Του Θεού, Υγεία, Δύναμη και κάθε 
καλό. Ως Ηγέτης της εκκλησίας και πνευματικός οδηγός του λαού μας, είστε 
πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Σας ευχαριστούμε θερμά για όσα κά-
νετε και για όσα δημιουργείτε. Είμαστε πάντα δίπλα Σας.

Αγαπητοί προσκεκλημένοι,

Εκ μέρους όλων των παρευρισκόμενων και εκ βάθους ψυχής, επιθυμώ 
να συγχαρώ τον Μακαριώτατο. Παραδίδει στην πόλη μας, στη Λευκωσία και 
στην Κύπρο μας, ένα εκκλησιαστικό κόσμημα.

Η πατρίδα μας επιβίωσε μέσα στις τρικυμίες των αιώνων, γιατί είχε 
φάρο της την ελληνορθόδοξη πίστη και παράδοση. Πίστη και παράδοση 
που πλέον δοξάζονται και σε αυτόν εδώ τον ιερό χώρο.

Εδώ που ενώνονται πνευματικά το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον 
της Χριστιανοσύνης, και όπου δεχόμαστε τις ευλογίες του Μεγάλου Αγίου 
της Εκκλησίας μας, του ιδρυτού και προστάτου αυτής, Αποστόλου Βαρνάβα.

Στον νέο αυτό καθεδρικό ναό είχαμε τη βαθύτατη χριστιανική χαρά να 
εισέλθουμε, μετά την επίδοση των βραβείων, και να παρακολουθήσουμε με 
ιερή κατάνυξη την ακολουθία του εσπερινού, στον οποίο προέστησαν οι Μα-
καριώτατοι Αρχιεπίσκοποι Αθηνών κ.κ. Ιερώνυμος, τιμής ένεκεν, και ο Αρχιε-
πίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος και έλαβε μέρος πλειάδα Αρχιερέων και 
κληρικών. 

 

Την επομένη, Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021, ημέρα της εορτής του Απο-
στόλου Βαρνάβα, ιδρυτού και Προστάτου της Εκκλησίας της Κύπρου τελέ-
στηκε η κατανυκτική ακολουθία των εγκαινίων, μετά τον όρθρο και πριν την 
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Θεία Λειτουργία, όπως ορίζει το τυπικό της Εκκλησίας μας.

Συλλειτουργοί και συμπροσευχόμενοι είχαν την ευλογία να γίνουν μέτοχοι 
των πλουσίων δωρεών που επιδαψίλευσε η Θεία Χάρις με την τέλεση του με-
γάλου αυτού μυστηρίου των εγκαινίων, αφού, κατά τον εμπνευσμένο Υμνωδό: 
«οὕτως ἐγκαινίζεται ὁ ἄνθρωπος· οὕτω τιμᾶται ἡ τῶν Ἐγκαινίων ἡμέρα».

Του πολυαρχιερατικού συλλείτουργου προεξήρχαν οι Μακαριώτατοι Αρ-
χιεπίσκοποι Αθηνών κ.κ. Ιερώνυμος, τιμής ένεκεν, και Κύπρου κ.κ. Χρυσόστο-
μος. Συλλειτούργησαν, επίσης, ο Μητροπολίτης Βρυούλων κ. Παντελεήμων, 
ως εκπρόσωπος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο-
μαίου, ο Πάφου κ. Γεώργιος, στον οποίο ο Μακαριώτατος ανέθεσε την τυπική 
διαδικασία των εγκαινίων, ο Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος και οι 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΓΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ
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Μητροπολίτες  Κιτίου κ. Νεκτάριος, Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος και ο Τριμυ-
θούντος κ. Βαρνάβας, οι Επίσκοποι Νεαπόλεως κ. Πορφύριος, ο Μεσαορίας κ. 
Γρηγόριος, και πολλοί άλλοι κληρικοί της Εκκλησίας Ελλάδος και Κύπρου. Στο 
δεξιό αναλόγιο ήταν ο κ. Αντρέας Κουκκίδης και στο αριστερό ο αδελφός του 
κ. Μάριος Κουκκίδης, αμφότεροι ηδυμελίφθογγοι περί την Ψαλτική Επιστήμη.

Συμπροσευχόμενοι παρέστησαν, επίσης, οι Μητροπολίτες Κορωνείας 
κ. Παντελεήμων και Βόστρων κ. Τιμόθεος καθώς και οι Θεοφιλέστατοι Επί-
σκοποι Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, Αρσινόης κ. Παγκράτιος, Χύτρων κ. Λεό-
ντιος και Νιτρίας κ. Νικόδημος.

Παρόντες κατά την ακολουθία ήταν ο πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο 
κ. Θεοχάρης Λαλάκος, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, Δήμαρχοι, αρχηγοί 
κομμάτων, εκπρόσωποι των πολιτικών και πολιτειακών αρχών του τόπου και 
πλήθος κόσμου.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΧΕΕΙ ΤΗΝ ΚΗΡΟΜΑΣΤΙΧΗΝ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
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Κατά τη διάρκεια του Κοινωνικού αναγνώστηκε από τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Βρυούλων το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου,  το οποίο 
έχει ως ακολούθως:  
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 Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, πριν από την απόλυση,  εξέ-
φρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό που τον αξίωσε να παραστεί στο 
μεγάλο τούτο εκκλησιαστικό και ιστορικό γεγονός των εγκαινίων του νέου 
καθεδρικού ναού του Αποστόλου Βαρνάβα, ο οποίος εφεξής θα κοσμεί τη 
«νήσο των αγίων και των μαρτύρων» και θα διαλαλεί ανά τους αιώνες τη χρι-
στιανικότητα και την ελληνικότητα της μεγαλονήσου Κύπρου.  Και συνέχισε  
με το ακόλουθο μήνυμά του: 

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί ἀγαπητέ ἐν 
Χριστῷ ἀδελφέ κ. Χρυσόστομε,

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

σᾶς μεταφέρω τόν θερμό χαιρετισμό καί τίς ἐγκάρδιες εὐχές τῆς Ἐκκλησί-
ας τῆς Ἑλλάδος· σᾶς ἐκφράζω τίς πολλές μου εὐχαριστίες πού μοῦ δίνετε τή 
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δυνατότητα μέ τήν πρόσκλησή σας νά συμμετάσχω στίς ἑορταστικές ἐκδη-
λώσεις τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Νέου καί Μεγαλοπρεπούς Καθεδρικοῦ ναοῦ τοῦ 
Ἀποστόλου Βαρνάβα.

Ὁ Θεός εὐλόγησε τά χρόνια τῆς νιότης μου, ἐκεῖνα πού ἀγκαλιάζουν τούς 
κόπους τῶν σπουδῶν μας, νά τά περάσω μέ ἀδελφικούς φίλους Κυπρίους. 
Μᾶς ἕνωσαν σφιχτά οἱ ἀγωνίες καί οἱ ἀγῶνες τῆς Κύπρου μας. Μᾶς ἐνέπνεε 
ὅλους τό ὄμορφο ἀγωνιστικό πνεύμα τοῦ νησιοῦ, πού μοιάζει μέ «Χρυσοπρά-
σινο φύλλο ριγμένο στό πέλαγος».

Οἱ διηγήσεις περιστατικῶν τοῦ ἀγώνα, τά κυπριακά τραγούδια τῆς λεβέ-
ντικης παράδοσης, οἱ βραδινές βάρδιες γιά τίς ἀφισοκολλήσεις, ἡ ἀποστολή 
ἐντύπων στούς ἐγγύς καί τούς μακράν γιά τήν ἐνημέρωσή τους, γιορτές μέ 
ποιήματα καί κείμενα παλληκαριῶν… ἔρχεται στό νοῦ μου τό «θα πάρω μιάν 
ἀνηφοριά …». Καί ὕστερα ἦλθαν οἱ ἀπαγχονισμοί, τά φυλακισμένα μνήματα! 
Ὅλα αὐτά ἔγιναν ἄρωμα ζωῆς καί συγκλονιστικοί σταθμοί στό διάβα τῆς ζωῆς 
μας.

Ἐδῶ, λοιπόν, σ’ αύτήν «τήν ἀέρινη, τήν μακαρία τήν γῆ» τῆς Κύπρου, μᾶς 
κάλεσε ἡ Μακαριότητά σας νά ἐγκαινιάσουμε τόν καινούργιο καί περίβλεπτο 
ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, πού ἀνήγειραν μεγαλόπρεπα πτωχοί καί πλού-
σιοι, μικροί καί μεγάλοι.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε, Μακαριώτατε. Ἐσᾶς καί τούς συνεργάτες σας καί σᾶς 
εὐχόμεθα συνέχιση τοῦ μεγάλου ἔργου σας.

Συγκινημένοι αντικρίζουμε τόν μεγαλόπρεπο τοῦτο ναό. Ἀναλογιζόμαστε 
τίς σύγχρονες δυσκολίες, πιστεύουμε στό ξεπέρασμά τους καί προσευχόμαστε:

«Τοῦτον τὸν Οἶκον ὁ Πατὴρ ᾠκοδόμησε·
τοῦτον τὸν Οἶκον ὁ Υἱὸς ἐστερέωσε·

τοῦτον τὸν Οἶκον τὸ Πνεῦμα τὸ  Ἅγιον ἀνεκαίνισε,
 τὸ φωτίζον καὶ στηρίζον

καὶ ἁγιάζον τὰς ψυχὰς ἡμῶν».
 

Ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε θερμά τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ.κ. Ιε-
ρώνυμο και ευχήθηκε όπως τα θεηγόρα μηνύματα του Κυρίου γίνουν βίωμα 
για όλους μας, διότι ο Ελληνισμός μόνο μέσω των διαχρονικών μηνυμάτων 
της Ορθοδοξίας μπορεί να   εκπληρώσει την ιστορική του αποστολή και να 
διαλάμψει  παγκοσμίως.
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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΣΤΑΥΡΟΝ ΜΕ ΑΓΙΟΝ ΜΥΡΟΝ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΗΣ
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Προτού ολοκληρώσουμε την ιστορική αυτή αναφορά μας στα εγκαίνια του 
νέου καθεδρικού ναού κρίνουμε απαραίτητο να εκθέσουμε και μια σύντομη 
αρχιτεκτονική και αισθητική αναφορά αυτού για να συνειδητοποιήσουν καλύ-
τερα οι αναγνώστες μας το μεγαλείο και το κάλλος του νέου μας καθεδρικού.

Για τον σκοπό αυτό ζητήσαμε τη βοήθεια του αρχιτέκτονα κυρίου Νίκου 
Μελετίου, ο οποίος μας έστειλε την πιο κάτω αναφορά.

Ο Νέος Καθεδρικός Ναός του Αποστόλου Βαρνάβα, που φέρει το όνο-
μα του ιδρυτή της Εκκλησίας της Κύπρου, σχεδιάστηκε και οικοδομήθηκε με 
βάση τις εισηγήσεις, τις επιθυμίες  και τους οραματισμούς του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου ΙΙ, ο οποίος ήταν και ο εμπνευστής 
του όλου έργου. 

Ο ναός είναι παραδοσιακού Βυζαντινού Ρυθμού, Σταυροειδής μετά Τρού-
λου, Μονόκλιτος. Αυτό καθιστά δυνατή την απρόσκοπτη θέα της ολότητας 
του εσωτερικού Ναού από οποιανδήποτε πύλη εισέλθει ο πιστός, είτε τη Δυ-
τική είτε τη Νότια είτε τη Βόρεια.  Από τη στιγμή της εισόδου του έχει τη 
δυνατότητα   απρόσκοπτης θέας προς τον Τρούλο, στον οποίο είναι αγιογρα-
φημένος με ψηφιδωτή διακόσμηση ο Παντοκράτορας.  
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Επίσης, ο πιστός έχει άμεσα τη δυνατότητα να θαυμάσει το εξαιρετικής 
επιμέλειας σκαλισμένο και επιχρυσωμένο Τέμπλο, στο οποίο είναι τοποθετη-
μένες οι θαυμάσιες βυζαντινές εικόνες.  

Ουσιαστικό χαρακτηριστικό του Νέου Καθεδρικού Ναού είναι και τα 4 
Καμπαναριά, τα οποία είναι ενσωματωμένα στην Αρχιτεκτονική του Ναού και 
τα οποία, από δομικής απόψεως αποτελούν και φέροντα στοιχεία για τη στή-
ριξη του τρούλου. Παράλληλα, εκπληρώνουν και τη βασική τους αποστολή, 
αφού χαρακτηρίζονται ως «οι φωνές της Ορθοδοξίας».   

 Ιδιαίτερη σημασία δώσαμε και στα καλλωπιστικά στοιχεία του Ναού με 
πολλά αρχιτεκτονικά σχέδια και λεπτομέρειες, Κορνίζες, Αψίδες, Κολόνες, 
κ.λ.π. Ο σχεδιασμός των κιονοκράνων είναι αποτέλεσμα επισταμένης μελέ-
της που κάναμε  αποκλειστικά για τον νέο καθεδρικό ναό. Οι κατασκευαστές 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα σχέδια που τους δώσαμε 
ερμήνευσαν και απέδωσαν άριστα τα κιονόκρανα, τα οποία θεωρούμε ότι  εί-
ναι μοναδικά. 
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Οι πολυέλαιοι του ναού  διακρίνονται, επίσης, για την εξαιρετική τους 
λεπταισθησία και για το θελκτικό τους κάλλος.  

Στον Καθεδρικό Ναό  υπάρχουν και 2 υπόγειοι χώροι στάθμευσης χωρη-
τικότητας 140 αυτοκινήτων, με χαρακτηριστικό  σύστημα – «ring circulation 
– κυκλοφορία δακτυλίου», στο οποίο η ροή των αυτοκινήτων από τη στιγμή  
της εισόδου τους στο 1ο υπόγειο παραμένει η ίδια και προς το 2ο, μέχρι και 
την έξοδο, πάλι από το 1ο υπόγειο. Με αυτό τον τρόπο  επιτυγχάνεται άριστη 
λειτουργία των υπογείων χώρων.

Κάτω από τον χώρο του ιερού ναού δημιουργήσαμε έναν εκθεσιακό χώρο, 
διότι δεν ήταν πρέπον κάτω από τον ναό να λειτουργεί χώρος στάθμευσης. 
Κάτω από το ιερό και, ακριβώς, κάτωθι της Αγίας Τραπέζης διαμορφώσαμε 
Κρύπτη και οστεοφυλάκια για τον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο.

 Ο Ναός περιβάλλεται από μεγάλη Πλατεία, η οποία, ίσως, είναι η μεγα-
λύτερη στην εντός των τειχών πόλη. Βορείως της νέας Πλατείας ευρίσκεται το 
Νέο Δημοτικό Μέγαρο και το Βυζαντινό Μουσείο. Στο μέρος αυτό, και Βόρεια 
του Καθεδρικού εκτείνεται ο χώρος στον οποίο υπάρχει Εξέδρα για διαλέξεις 
και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ανατολικά του ναού βρίσκεται το μέγαρο 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου 
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και Νότια το περίφημο Αρχοντικό του δραγομάνου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου.   

Η Πλατεία του Νέου Καθεδρικού Ναού με τους περιβάλλοντες χώρους 
θα αποτελέσουν ένα νέο Πολιτιστικό Πυρήνα στην παλαιά Λευκωσία και θα 
προσδώσουν μια νέα  δημιουργική πνευματική πνοή. 

Πέρα από την πιο πάνω αναφορά του αρχιτέκτονα επιθυμώ να αναφερθώ 
και στο αισθητικό κάλλος του νέου καθεδρικού Ναού. Έκρινα ότι δεν θα μπο-
ρούσαν να επιτύχω καλύτερη αισθητική αξιολόγηση από αυτή που έγραψε ο 
εθνικός μας ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος αναφερόμενος στον 
περίφημο ναό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως. Η γλαφυρότατη εκεί-
νη αξιολόγηση νομίζω ότι μπορεί να λεχθεί και  για τον νέο μας καθεδρικό. 
Και επειδή το κείμενό του είναι γραμμένο  σε γλώσσα αρχαιοπρεπή, το αποδί-
δω στη Δημοτική:

 «… Φως και ελαφρότητα και αρμονία είναι οι τρεις κυριότατες εντυ-
πώσεις, οι οποίες μας καταπλήττουν, όταν σταθούμε κάτω από τον μεγάλο 
θόλο και ατενίσουμε γύρω μας. Φως, ελαφρότητα και αρμονία είναι τα τρία 
προσόντα της ωραίας φύσεως, τα οποία μόνη η  μεγαλοφυής  τέχνη γνωρίζει 
να απομιμείται.

Ο Προκόπιος (ο μεγάλος ιστορικός της βασιλείας του Ιουστινιανού) όταν 
είδε τον ναό της του Θεού Σοφίας, σ’ όλη του τη λαμπρότητα και πολυτέλεια 
της εσωτερικής αυτού στολής και διακοσμήσεως τον παραβάλλει με λειμώνα, 
στον οποίο ανθίζουν και απαστράπτουν όλα τα είδη των χρωμάτων. 

Ο εισερχόμενος για να προσευχηθεί, λέγει, αισθάνεται αμέσως ότι ο ναός 
αυτός έχει σχεδιασθεί και στολιστεί όχι με ανθρώπινη δύναμη ή τέχνη, αλλά 
με τη βοήθεια και τον φωτισμό του Θεού. Ο δε νους του προσευχομένου  πι-
στεύει ότι  δεν είναι μακράν ο Θεός αλλά βρίσκεται κατ’ εξοχήν,  στο εκλεκτό 
αυτού σκήνωμα της Αγίας Σοφίας…

Αλήθεια! Ποιος μπορεί να περιγράψει τον ναό της Αγίας Σοφίας! Αρκεί 
μόνο να αναφέρουμε ότι στον ναό αυτό συναρμόστηκε το αρχαίο ελληνικό 
πνεύμα με τον νεότερο χριστιανικό κόσμο και ότι με την αρμονία αυτή της 
αμίμητης ανθρώπινης τέχνης προς το θεόπνευστο θρησκευτικό δόγμα, ανε-
γέρθη ένα από τα τελειότατα έργα, από όσα ποτέ οικοδόμησε ο άνθρωπος από 
την καταβολή του κόσμου για τη λατρεία του Θεού»1.

1 Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου, Ἱστορία τοῦ  Ἑλληνικοῦ  Ἔθνους, τόμος Γ΄, Μέρος  Α΄    
σελ. 129



ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ, 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

a  
 ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η καθιερωμένη εορτή της λήξης των μαθημάτων της ιερατικής Σχολής 
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» έγινε και εφέτος στον προαύλιο χώρο 

της Σχολής με κάθε σεμνότητα και ιεροπρέπεια το απόγευμα της Πέμπτης, 
24 Ιουνίου 2021.

Με την άφιξη της Α. Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου, 
των Μητροπολιτών Κιτίου κ. Νεκταρίου, Τριμυθούντος κ. Βαρνάβα, του Εξάρ-
χου του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο, Μητροπολίτη Βόστρων κ. Τιμοθέου, 
του Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου, του Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συ-
νόδου, Αρχιμανδρίτη κ. Γεωργίου  Χριστοδούλου, του Καθηγουμένου της 
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ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, Αρχιμανδρίτη κ. Ιωάννου Ιωάννου και 
πολλών κληρικών,  έγινε η καθιερωμένη Δέηση την οποία τέλεσε ο Διευθυ-
ντής της Σχολής, Αρχιμανδρίτης κ. Βενέδικτος Ιωάννου.

Αμέσως μετά, ο π. Βενέδικτος, στην ομιλία του, καλωσόρισε τον Μακα-
ριώτατο, τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, τα μέλη της Σχολικής Εφορείας, τους 
κληρικούς, τους συγγενείς των Ιεροσπουδαστών και τους φίλους της Σχολής 
που προσήλθαν στην τελετή.

Ο Διευθυντής της Σχολής, στη γλαφυρή ομιλία του, ανέλυσε το επιτε-
λούμενο έργο και το διδακτικό πρόγραμμα της Σχολής. Ευχαρίστησε, ενθέρ-
μως, την Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Κύκκου, η οποία υπήρξε 
η ιδρύσασα τη Σχολή το έτος 1949 και  η οποία, έκτοτε, είναι η αδιάλειπτη 
οικονομική αρωγός. Ευχαρίστησε, επίσης, τους Ιεράρχες που επισκέφθηκαν 
τη Σχολή και έκαναν διαλέξεις, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους,  τον 
Μακαριώτατο και την περί Αυτόν Ιερά Σύνοδο, ιδιαιτέρως δε τον Πρόεδρο 
της Εφορείας,  Μητροπολίτη Τριμυθούντος κ. Βαρνάβα. Απευθυνόμενος προς 
τους τελειόφοιτους ιεροσπουδαστές, τους κάλεσε να εφαρμόζουν με ζήλο τα 
όσα διδάχτηκαν και βίωσαν κατά την φοίτησή τους στην ιερατική σχολή και 
με υπομονή  και πίστη να ξεπερνούν τις δυσκολίες, τις αντιξοότητες  και τους 
πειρασμούς της ζωής.

Στη συνέχεια, εκ μέρους των τελειοφοίτων, αντιφώνησε ο πρωτεύσας 
διάκονος της Μητροπόλεως Κιτίου π. Δημήτριος Βασιλείου, ο οποίος αφού 
ευχαρίστησε την ιεραρχία και τους καθηγητές της Σχολής, τους πνευματικούς 
πατέρες και καθοδηγητές του, επισήμανε ότι αποτελεί εκούσια επιλογή του 
καθενός ιεροσπουδαστή να διακονεί τον Χριστό. Η διακονία αυτή, είπε, είναι 
μια μεγάλη ευθύνη αλλά  αποτελεί μια ιερή αποστολή, η οποία είναι για όλους 
μας και ύψιστη τιμή.

Ακολούθησε χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Πρό-
δρομου Προδρόμου, ο οποίος λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης απουσίαζε και 
εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης Δρα Νικόλα 
Γιασουμή. Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός ανέφερε ότι σήμερα τιμούμε τον 
ευεργετικό ρόλο της Σχολής, η οποία στελεχώνει την Εκκλησία της Κύπρου 
μας. Η Εκκλησία είναι πάντοτε αρωγός στο ποίμνιό της, ιδιαίτερα σε δύσκο-
λες συνθήκες και η συμβολή της στα θέματα Παιδείας ουσιώδης. Τελείωσε δε 
με την επισήμανση ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει μια αγαστή συνεργασία με 
την Εκκλησία από της ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα. Και θα εξακολουθήσει να 
συνεργάζεται στενά για το καλό της Παιδείας μας.  
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Αμέσως μετά, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας Κύπρου, Αρχιεπίσκοπος 
κ.κ. Χρυσόστομος, ανέβηκε στο βήμα και απηύθυνε λόγια πατρικής αγάπης 
προς όλους τους παρευρισκομένους, κληρικούς και λαϊκούς. Ανέφερε χαρα-
κτηριστικά: «Εσχάτως, η Ιερατική μας Σχολή  φθίνει συνεχώς. Και, ίσως, ο 
πρώτος που φταίει να είμαι εγώ. Το πρόβλημα υγείας μου, όμως, δεν μου επέ-
τρεψε να ασχοληθώ συστηματικά με τη Σχολή. Ωστόσο, πρέπει να  αξιοποι-
ήσουμε τις θερινές διακοπές, για να σκεφτούμε πώς θα αναμορφώσουμε το 
πρόγραμμα σπουδών στη Σχολή.  Η Ιερατική Σχολή είναι περισσότερο ανα-
γκαία από τη Θεολογική. Και τούτο τεκμαίρεται από το γεγονός ότι έχουμε 
μεγάλες ανάγκες κληρικών στην ύπαιθρο και στις ενορίες των πόλεών μας.  
Ο προϊστάμενος σ’ ένα ναό, θεολόγος κληρικός, θα πρέπει να έχει την άνεση 
να ασχοληθεί με το κήρυγμα, τα κατηχητικά, την εξομολόγηση, τους κύκλους 
Γραφής κ.λ.π.  Αυτό δεν σημαίνει ότι  και ο απόφοιτος της Ιερατικής Σχολής 
δεν πρέπει να έχει την ανάλογη εκκλησιαστική παιδεία. Συμφωνώ με όσα προ-
είπε ο Διευθυντής της Σχολής. Είναι αναγκαίες και οι δύο σχολές, καθότι πο-
ρεύονται παράλληλα και η καθεμία έχει τους δικούς της στόχους.  Και πιστεύω 
πως όταν  συνεργάζονται, θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα».

Μετά τις προκαταρκτικές αυτές σκέψεις ο Μακαριώτατος ανέγνωσε και 
το επίσημο κείμενό του, το οποίο έχει ως ακολούθως:  

Με αισθήματα χαράς βρισκόμαστε και πάλι στον ιερό τούτο χώρο. Και, 
κατά πρώτον,   αναπέμπουμε ευχαριστίες και   δοξολογίες προς τον Πανάγα-
θο και Φωτοδότη Κύριο, γιατί ένα ακόμη έτος καρποφόρου λειτουργίας προ-
σετέθη στη μακρά εκκλησιαστική λειτουργία της εκκλησιαστικής μας Σχο-
λής «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ».

Η Ιερατική μας Σχολή, αφ’ ότου ιδρύθηκε το 1949, αναδείχτηκε στη συ-
νείδηση όλων μας μία πνευματική   τροφός για την Εκκλησία της Κύπρου. 
Εκατοντάδες υπήρξαν οι απόφοιτοί της, οι οποίοι αφού εδιδάχθησαν τα «ιερά 
γράμματα», ενεδύθησαν το τιμημένο ράσο και   αναδείχτηκαν σημαιοφόροι 
των ιδεωδών της Πίστεως και της Πατρίδος.

Γι’ αυτό και εκφράζω την ευγνωμοσύνη της Εκκλησίας της Κύπρου προς 
όλους τους ιερείς μας, οι οποίοι διακόνησαν την Εκκλησία του Χριστού και 
προσέφεραν το μάννα της πνευματικότητάς τους προς το ποίμνιό τους.

Εκφράζουμε, βέβαια, την ευγνωμοσύνη μας και προς όλους τους Διευθυ-
ντές, καθηγητές, κληρικούς και λαϊκούς που δίδαξαν με ένθεο ζήλο στην Ιερα-
τική Σχολή και ενεφύσησαν στις ψυχές των ιεροσπουδαστών τους τον πόθο 
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και το ζήλο να υπηρετήσουν την Εκκλησία και να οδηγήσουν το ποίμνιό τους 
«εἰς νομὰς σωτηρίους».

Πρώτιστος στόχος της Σχολής υπήρξε και εξακολουθεί να είναι η καλλιέρ-
γεια ιερατικής και εκκλησιαστικής  συνείδησης. Η καλλιέργεια αυτή επιτυγ-
χάνεται μέσω των ιερών ακολουθιών, της συμμετοχής των σπουδαστών στα 
ιερά μας μυστήρια και  της συστηματικής μελέτης των ιερών κειμένων.            

Εντεύθεν, εκπηγάζει και το μεγάλο χρέος των καθηγητών να εμφυσήσουν 
προς τις ψυχές των μαθητών τους τη βαθιά  αγάπη προς τα «ιερά γράμματα», 
ούτως ώστε να τα αγαπήσουν, να τα  αφομοιώσουν για να μπορούν να μελε-
τούν τα θεία κείμενα της Αγίας Γραφής και της εκκλησιαστικής μας Υμνολο-
γίας! 

Αγαπητοί μας απόφοιτοι,

Κατά την εύσημη αυτή στιγμή της ζωής σας,  πατρικά σας καλούμε,  μέσω 
του υψηλού λειτουργήματος της ιερωσύνης, να αναπτύσσετε με ένθεο ζήλο 
την εν Κυρίω καλλιέργεια των ψυχών του ποιμνίου σας, ώστε  να απεγκλω-
βίζονται από τα δίχτυα της αμαρτίας,  και να πορεύονται προς τη λυτρωτική 
οδό της σωτηρίας. Αυτή είναι η αποστολή του ιερέως, όπως τόσο ωραία και 
εύστοχα μας την προσδιορίζει ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: «πτερῶσαι ψυ-
χήν, ἁρπάσαι κόσμου καὶ δοῦναι Θεῷ καὶ Θεόν ποιῆσαι  τόν ἄνθρωπον». Να 
δώσει, δηλαδή  φτερά στην ψυχή, να την αρπάξει από τα νύχια του διεφθαρμέ-
νου κόσμου, να την προσφέρει στον Θεό, ούτως ώστε να αναδειχθεί κατά Χά-
ριν Θεός.

Βέβαια, οφείλετε να γνωρίζετε ότι ο αγώνας τον οποίο αναλαμβάνετε από 
σήμερα είναι γεμάτος δυσκολίες, εμπόδια και πειρασμούς. Μη χάνετε όμως το 
θάρρος σας και μη δειλιάζετε μπροστά στις αντιξοότητες. Είμαστε βέβαιοι ότι 
η Σχολή σας σάς  προσέφερε τα κατάλληλα πνευματικά όπλα,  ώστε να είστε 
σε θέση να βιώνετε μέσα σας το δυναμικό εκείνο συναίσθημα του Παύλου, και 
να λέτε «πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ» (Φιλιπ. Δ΄13). Και 
όταν, ενίοτε, οι δυσκολίες θα σας φαίνονται ανυπέρβλητες να φέρνετε πάντο-
τε στη σκέψη σας την υπόσχεση του Κυρίου μας: «ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι 
πάσας τὰς ἡμέρας» (Ματθ. κη΄, 20). Με τη βοήθεια του Κυρίου θα είστε σε 
θέση να υπερνικάτε και τα μεγαλύτερα εμπόδια.

Δεν θα ήταν δυνατό να μη αναφερθώ και στην πονεμένη μας πατρίδα. 
Ιδιαίτερα, φέτος που γιορτάζουμε και  τη διακοσιοστή επέτειο της εθνικής μας 
Παλιγγενεσίας.
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Από τότε που ο Ελληνισμός ασπάστηκε τα θεία διδάγματα του Χριστια-
νισμού, οι δύο κόσμοι βρίσκονται σε μια ιδεατή αλληλοπεριχώρηση. Η έννοια 
της Ελευθερίας που ευαγγελίζεται ο Χριστιανισμός δεν είναι μόνο πνευματική 
αλλά και πολιτική. Για τον λόγο αυτό και η Εκκλησία μας βρίσκεται επί κε-
φαλής όλων των αγώνων της Φυλής. Αυτή άλλωστε, παραμύθησε το δούλον 
Γένος κατά τα τετρακόσια έτη της τουρκοκρατίας, αυτή το προετοίμασε και 
αυτή πρωτοστάτησε στην Εθνεγερσία του 1821.

Επίσης, την αξιοθαύμαστη εποποιία του 55-59 η Εκκλησία Κύπρου την 
δημιούργησε.   Όλα τα παιδιά που αντίκρισαν   με υπερηφάνεια   την αγχόνη 
του Άγγλου κατακτητή ή έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι υπήρξαν παιδιά της Εκ-
κλησίας και πίστευαν βαθύτατα  στις διαχρονικές αξίες του Χριστιανισμού και 
ιδιαίτερα στην αθανασία της ψυχής.

Έκτοτε ο Αγώνας συνεχίζεται. Και η Εκκλησία μας βρίσκεται αενάως στις 
εθνικές επάλξεις συνεργαζόμενη με την εκάστοτε εκλελεγμένη κυβέρνηση. 
Γι’ αυτό θέλω να σας προτρέψω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, όπως, παράλ-
ληλα προς το ποιμαντικό σας έργο,  προσφέρετε και εθνική αγωγή προς το ποί-
μνιό σας, μέχρι την ανατολή της πολυπόθητης Ελευθερίας της Πατρίδος μας.

Με αυτές τις σκέψεις, σας συγχαίρουμε για την αποφοίτησή σας από την 
Ιερατική Σχολή «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» και παράλληλα ευχαριστούμε 
τον Διευθυντή Αρχιμανδρίτη κ. Βενέδικτο και όλο το προσωπικό της Σχολής 
για τον ζήλο που επιδεικνύουν για την ομαλή λειτουργία αυτής.  

Αγαπητοί απόφοιτοι, 

από κέντρου καρδίας, σας ευχόμαστε, όπως ο Κύριος σας ευλογεί στη λει-
τουργική σας ζωή,   σας φωτίζει στη χριστιανική σας καρποφορία και στην 
εθνική σας αποστολή  για την ελευθερία της Πατρίδας μας.

Ακολούθησε η επίδοση πτυχίων στους αποφοιτήσαντες και αριστείων 
στους αριστεύσαντες, από τον Μακαριώτατο και τον έφορο της Σχολής Μη-
τροπολίτη Τριμυθούντος, αντίστοιχα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ύμνους από τον ιεροψαλτικό χορό της 
Σχολής υπό την διεύθυνση του Πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Δημητρίου Δημο-
σθένους. 

Τέλος ακολούθησε δεξίωση για όλους τους παρευρισκομένους.
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a  
† ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ

Ως εκπρόσωπος της Πολιτείας κατέχομαι από τη σκέψη ότι ο Καποδίστριας, 
ακόμη και σήμερα, παρ’ όλα τα σημαντικά μελετήματα που δημοσιεύτηκαν 

γι’ αυτόν, παρ’ όλες τις τιμές που, κατά καιρούς, τού επιδαψίλευσε η Πολιτεία, ο 
άνθρωπος αυτός που την θεμελίωσε δεν πήρε ακόμη τη θέση που δικαιωματικά 
τού ανήκει στη συνείδηση του Έθνους.  Η δόξα του Καποδίστρια βραδυπόρησε 
και βραδυπορεί ακόμα. Και όμως, πολλά θα είχαμε να διδαχθούμε στις δύσκο-
λες μέρες που περνάμε, αν στρέφαμε προς αυτόν τη σκέψη και την αγωνία μας.  
Η αίγλη των όπλων και η λαμπηδόνα των δημηγοριών νικούν τον χρόνο και 
εισδύουν στις ψυχές των πολλών ευκολότερα από τις πικρές προσπάθειες που 
γίνονται στους διπλωματικούς αντιθαλάμους, στις μυστικές διασκέψεις και 
στις μακρινές αγρυπνίες για να βρεθούν οι πιο πρόσφορες λύσεις, που είναι 
όλες στην πραγματικότητα πάντα σχετικής αξίας∙ ενώ όσοι δεν είναι υποχρεω-
μένοι να δίνουν λύσεις προβάλλουν αμέριμνοι το απόλυτον, εισδύουν ευκολό-
τερα επίσης από τις προσπάθειες να βρεθούν οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι, 
και να κερδηθούν οι πρόσκαιροι, αλλά απαραίτητοι ισχυροί της ημέρας, αυ-
τοί που μας παρουσιάζονται ως φίλοι «λ ό γ ῳ  μέν», εν ονόματι του δικαίου, 
«ἔ ρ γ ῳ  δέ»,  εν ονόματι του συμφέροντος. 

Πόσοι είναι εκείνοι που μπορούσαν, τότε μάλιστα, να συλλάβουν σε όλη 
του την έκταση το πρόβλημα της ανάστασης του Γένους, το οποίο από νέο 
απασχολούσε τον Καποδίστρια! Πόσοι μπορούσαν τότε να εκτιμήσουν, κατά 
την αξία,  το επίτευγμά του στο  Λάιμπαχ, όταν αυτός κατόρθωσε να πάρει ο 
Τσάρος και οι άλλοι τότε σύνεδροι μία θέση ουδέτερη απέναντι του ελληνι-

1* ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ,  
ΓΕΝΟΜΕΝΗ  ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ.
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κού απελευθερωτικού κινήματος, ενώ την ίδια ώρα άλλα ανάλογα κινήματα 
στην Ιταλία ρητά καταδικάστηκαν; Αλλά και ποιοι ήξεραν, τότε, ότι  έργο του 
Καποδίστρια ήταν το τελεσίγραφο του τσάρου της  6ης  Ιουλίου 1821 προς 
την  Υψηλή Πύλη, χάρις στο οποίο αυτή εμποδίστηκε να στείλει τις στρατιές 
που τότε  διέθετε στα Βαλκάνια, για να καταπνίξει στη γένεση του το επα-
ναστατικό κίνημα στην Πελοπόννησο; Ποιος  μπορούσε να παρακολουθήσει 
την αφανή δράση του από τότε που, διαφωνώντας με τον τσάρο, ακριβώς για 
το ελληνικό Πρόβλημα, έφυγε για την Ελβετία, ως την ώρα που τον κάλεσε η 
Πατρίδα, για να αναλάβει Κυβερνήτης; Ποιος, και σήμερα ακόμη, μπορεί να 
πει ότι γνωρίζει όλη τη δράση του;

Έτσι, δεν είναι άδικο να πούμε ότι ο Καποδίστριας εξακολουθεί, ακόμα 
και τώρα, να αναδύεται από το σκοτάδι, μέσα από τα αδημοσίευτα αρχεία των 
υπουργείων των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής του, μέσα από την αλληλογρα-
φία του και τα δημόσια έγγραφα, πολλά των οποίων δεν φέρουν την υπογραφή 
του, αλλά που είναι φανερό πως αυτός τα είχε συντάξει.  Μόλις τώρα αρχίζει 
να υψώνεται εμπρός μας ακέραιος ο Διπλωμάτης, ο Κυβερνήτης, ο Έλληνας,  
ο βαθύτατα κατά το ήθος και τη σκέψη Έλληνας, ο προικισμένος με τις ευ-
γενέστερες αρετές της Φυλής μας.  Μόλις τώρα αρχίζουμε να μετρούμε το 
εύρος των οριζόντων του.  

Πόσος χρόνος χρειάστηκε και πόσος χρόνος ακόμα θα χρειαστεί για να 
καθαρίσουμε την εικόνα του από τον ρύπο των συσσωρευμένων αδίκων κρί-
σεων; Γιατί  - αναρωτήθηκα συχνά  - αυτόν κυρίως να  έζωσε και σχεδόν να 
κάλυψε η παρανόηση,  η ακρισία, ακόμα και η συκοφαντία; Πρώτα,  θαρρώ,  
γιατί ήταν ο μεγαλύτερος! Και η αδικία χτυπάει πρώτα τους πιο μεγάλους! 
Και ύστερα γιατί ήταν άνθρωπος  άλλης υφής. Μιας υφής λιγότερο προσιτής 
στους πολλούς, στους απλοϊκούς, αλλά και στους σπουδαρχούντας, όσον και 
αν ήταν και αυτοί πατριώτες με τον τρόπο τους. 

Ήλθε ώριμος πολιτικός μέσα σε πρωτάρηδες. Δύσκολα αναγνωρίζει ο 
Έλληνας την υπεροχή του άλλου. Η ανοησία φθάνει  μάλιστα, κάποτε, στο 
σημείο να θεωρούμε την υπεροχή σαν αντιδημοκρατική ανισότητα, και την 
αναγνώριση της υπεροχής σαν αντιδημοκρατική νοοτροπία. Για την αναγνώ-
ριση της υπεροχής τού άλλου χρειάζεται ήθος. Και είναι χαρακτηριστικό πως 
εκείνοι που, αναγνωρίζοντας την πολιτική υπεροχή του, στάθηκαν ακλόνητοι 
υποστηρικτές του Καποδίστρια ήταν δύο άντρες με το υψηλότερο και καθα-
ρότερο πολιτικό ήθος της εποχής εκείνης: ο Κανάρης και ο Κολοκοτρώνης.
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Ο Καποδίστριας βρήκε μια Ελλάδα χωρίς καθορισμένα σύνορα, που κιν-
δύνευαν μάλιστα να χαραχθούν κατά τρόπο τόσο αποπνικτικό, ώστε να κα-
θιστούν προβληματική τη βιωσιμότητα της. Γι’ αυτό η ευρύτερη χάραξή τους 
αποτέλεσε αμέσως την πρώτη του και κύρια φροντίδα. Δεν ξέρω πόσοι αξιο-
λογούσαν τότε τα εκκρεμή προβλήματα με τα ίδια μέτρα και πόσοι ήταν δι-
ατεθειμένοι να υποτάξουν τα δικά τους μερικότερα προβλήματα στο μεγάλο 
αυτό εθνικό θέμα, που με απαράμιλλη σύνεση διαχειρίστηκε ως την ημέρα του 
θανάτου του.

Ο Καποδίστριας, ως υπεύθυνος ηγέτης, δεν μπορούσε να παρακολουθή-
σει τις στενόκαρδες  σκέψεις και τις έριδες, στις οποίες δυστυχώς, δεν μετεί-
χαν τότε μόνον οι λίγοι από όσους είχαν γνώμη για τα κοινά.  Αφιέρωσε τον  
χρόνο του και τη σκέψη του στα μεγάλα και παραμέρισε τα μικρά. Κατά τα 
τέσσερα σχεδόν χρόνια που κυβέρνησε τον τόπο δεν έπαψε να αγωνίζεται 
για να μεγαλώσει τον ελληνικό χώρο, να διασφαλίσει τα αδιαμόρφωτα ακόμα 
σύνορα. Αγωνίζεται να συγκροτήσει τακτικό πειθαρχημένο στρατό και να του 
δώσει την αίγλη που χρειάζεται, για την εκπλήρωση της αποστολής του. Αγω-
νίζεται να περιστείλει την πειρατεία και τη ληστεία,  που καλά καλά αρκετοί 
της εποχής του δεν φαίνεται να την διακρίνουν από την έννοια της ελευθερί-
ας. Αγωνίζεται να φτιάξει ένα υποτυπώδες φορολογικό σύστημα. Αγωνίζεται 
να μορφώσει νέους, που θα γίνουν οι πρώτοι   υπάλληλοι της Διοικήσεως, να 
καθοδηγήσει αγρότες και εργάτες, να τους διδάξει  νέες τέχνες και νέους τρό-
πους καλλιέργειας.  Και ενώ αφιέρωνε σ’ ένα τόσο πολύπλευρο δημιουργικό 
έργο τις δυνάμεις του, σιγά-σιγά κατασκεύαζαν αυτοί που δεν καταλάβαιναν 
ή δεν ήθελα να καταλάβουν τη σημασία του έργου του, την εικόνα του ως 
Τυράννου.  

Είναι να απορεί κανείς από πού τροφοδοτήθηκε όλο αυτό το μίσος. Διότι 
ο Καποδίστριας, αναγνωρίζοντας τις υπηρεσίες των Αγωνιστών, όσο και αν 
πολλοί απ’ αυτούς τον εχθρεύονταν, τους συμπεριφερόταν με σεβασμό, υπο-
μονή και μετριοπάθεια. Τους έκανε, όπως θα λέγαμε σήμερα, πολλές παραχω-
ρήσεις. Γινόταν άτεγκτος μόνο εκεί όπου η υποχώρηση θα σήμαινε  σοβαρή 
βλάβη του γενικού συμφέροντος. Προτίμησε αυτή την ήπια και επίμοχθη πο-
λιτική γιατί πίστευε πως στο τέλος θα τιθάσευε τους περισσότερους, και θα 
μπορούσε να αφιερωθεί ολόκληρος στη σύνταξη και οργάνωση της ελληνικής 
Πολιτείας.

Για την κατάσταση αυτή την κύρια ευθύνη δεν θα έπρεπε να την  επιρρί-
ψουμε στον απλό λαό, διότι τα πολιτικά του ενδιαφέροντα ήταν ακόμα ελατ-
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τωμένα, και η εξάρτησή του από τους μορφωμένους, τους δημογέροντες και 
γενικά τους προκρίτους μεγάλη.

Ο ραγιαδισμός τεσσάρων σχεδόν αιώνων είναι ένας ιός, που δεν απο-
βάλλεται εύκολα. Και, καθώς ξέρουμε, ο ραγιαδισμός έχει δύο όψεις. Την ευ-
τέλεια προς τον κρατούντα και τη δυσπιστία, σχεδόν την έχθρα απέναντι σε 
κάθε εξουσία. Κάποτε, την ευτέλεια την αντικαθιστά το αντίθετό της, το πνεύ-
μα της  ανυποταγής, της ανταρσίας. Η δυσπιστία πάλι, αυτή, αντιθέτως, συνε-
χίζεται αναλλοίωτη, είτε το κράτος είναι κράτος βίας είτε είναι κράτος δικαίου.

Aπό αυτούς όμως που μπορούσαν να έχουν τότε αυτοδύναμη γνώμη 
και κύρος, μόνον ορισμένοι αντιμάχονταν φανερά τον Καποδίστρια, ιδίως οι 
Υδραίοι και μερικοί Μανιάτες. Παρά ταύτα, το δούλεμα των αφελών, από πολ-
λούς μάλιστα καλαμαράδες της εποχής, από τον τότε Τύπο με κάθε είδους 
ψέματα και συκοφαντίες, ήταν αρκετό για να δημιουργηθεί ένα κλίμα, που κι 
αν δεν σταματούσε τον Κυβερνήτη στο έργο του, πάντως τού στεκόταν το πιο 
σοβαρό εμπόδιο.

Είναι φυσικό και δίκαιο, ελεύθεροι άνθρωποι, και προπαντός εκείνοι που 
πολέμησαν για να κατακτήσουν την ελευθερία τους, να θέλουν να έχουν 
γνώμη για τα κοινά, να θέλουν να μετέχουν στη διαμόρφωση της πολιτεια-
κής βούλησης και να μπορούν ελεύθερα να προβάλλουν τις απόψεις τους.  
Αυτές οι αξιώσεις είναι συμφυείς με την έννοια της Δημοκρατίας, της οποίας 
τις βασικές αρχές πολλοί τότε γνωρίζανε από το Αμερικανικό Σύνταγμα και 
τα Συντάγματα της Γαλλικής Επανάστασης. Ο Καποδίστριας δεν ήταν αντί-
θετος προς τις αρχές αυτές. Η πολιτική του στα δύο ελβετικά καντόνια και 
τα Συντάγματά τους, που  αυτός συνέταξε, το αποδείχνει. Ήξερε ότι ούτε η 
Δημοκρατία ούτε ο δημοκρατικός διάλογος είναι αυτά καθ’ εαυτά κακά. Κακά 
είναι υπερβολή,  η αμετροέπεια, η οξύτητα, η αρνητικότητα, η υποκατάσταση 
της πειθούς που κατορθώνεται με τη λογική από τη διέγερση των παθών, που 
επιτυγχάνεται με τη δημαγωγική συκοφαντία. Και, δυστυχώς, έτσι πολεμή-
θηκε ο Καποδίστριας. Δεν μπόρεσε να αποτελέσει ούτε αυτός εξαίρεση στην 
πικρή ιστορία της πολιτικής μας ζωής όλων των εποχών, παρ’ όλο ότι κρινόταν 
ακόμα, τότε, η τύχη τής μόλις ελευθερωμένης Πατρίδας.

Μπροστά σ’ αυτή τη χτυπητή διαστρέβλωση του νοήματος της εσωτερι-
κής του πολιτικής, που γινόταν σκόπιμα από άλλους, γιατί ήταν σε θέση να 
την εκτιμήσουν, και από άλλους από έλλειψη στοιχειώδους πολιτικής σκέψης, 
αναγκάζεται να καταλήξει κανείς στη διαπίστωση ότι ακόμα και πολλοί από 
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εκείνους που τον εξέλεξαν για Κυβερνήτη, δεν τον εξέλεξαν για να ασκήσει 
αυτός την εξουσία. Τον θέλανε περισσότερο ως όργανο δικών τους επιδιώξε-
ων, ως γέφυρα για να ανεβούν αυτοί στην εξουσία. Έτσι μόνο εξηγείται αυτή η 
ραγδαία εξέλιξη, που τον λαοπρόβλητο Κυβερνήτη τον μετέβαλε σε Τύραννο.

«Λευτερωθήκαμε από τον Τούρκο για να μας σκλαβώσει ο Κορφιάτης 
κόντες», λέγανε πολλοί αγωνιστές. Έλεγαν κάτι ανάλογα, περιέργως, και ο 
απληροφόρητος Κοραής και ο Μακρυγιάννης, που δίκαια τον υπερύψωσαν 
οι λογοτέχνες του καιρού μας, αλλά που ως ιστορικός είναι αμφίβολης αξίας, 
διότι το ωραίο κείμενό του είναι γεμάτο από αντιφάσεις και αφελείς κρίσεις.

Έτσι το άστατο της λαϊκής ψυχής, αλλά και η δυσχέρεια να διακρίνει ο 
χθεσινός ραγιάς τη δύναμη του νόμου της Πολιτείας από τη δύναμη της βίας 
του Τυράννου, είχαν ως φυσικό αποτέλεσμα σε λίγους μήνες να θεριέψουν 
γύρω από τον Κυβερνήτη οι σκευωρίες. Και αυτοί ακόμη που ομολογούσαν 
ότι χωρίς αυτόν θα διαλυθεί ο τόπος, φρόντιζαν με κάθε τρόπο να ανακόψουν 
το έργο του.

Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε κι εμείς σήμερα γιατί ο Έλληνας όταν 
αποτίναξε τον οθωμανικό ζυγό, διψούσε για μια κατάσταση, που συνήθως ονο-
μάζουμε ελευθερία, αλλά που μόνο κατά το όνομα της μοιάζει. Διψούσε, χωρίς 
καλά καλά να το συνειδητοποιεί, για ανομία, για αναρχία, για μια κατάστα-
ση έκρυθμη, που ικανοποιούσε προσωπικά πάθη και συμφέροντα, αλλά που 
αντιστρατευόταν σε κάθε επιταγή της φρόνησης και της λογικής. Επικρατούσε 
στις ώρες εκείνες ένα στοιχείο αρνητικότητας, ακόμη και καταστροφής, που 
είχε κιόλας φανερωθεί τρία χρόνια πριν, στον εμφύλιο σπαραγμό και αργότερα 
στην πυρπόληση του μοναδικού καλού πολεμικού μας από τον Μιαούλη. Μέσα 
σ’ ένα τέτοιο κλίμα κυβερνούσε ο Καποδίστριας τη διαγουμισμένη χώρα. 

Όλοι ζητούσαν ελευθερίες, όλοι ζητούσαν Σύνταγμα, όλοι διεκδικούσαν 
δικαιώματα, όλοι αλληλοκατηγορούνταν για να εξοντώσει ο ένας τον άλλον 
και, κατ’ ουσία μόνο νόμο και τάξη και δικαιοσύνη δεν γυρεύανε. 

Συχνά αναρωτήθηκα μη και από αυτούς, που αρνιόντανε τον Καποδί-
στρια, πραγματικά τον Καποδίστρια αρνιόντανε ή περισσότερο την ιδέα του 
νόμου και της τάξης, κι ας μην τον καταλάβαιναν οι ίδιοι. Ασφαλώς αγαπού-
σαν την Πατρίδα, ήθελαν μια Ελλάδα τρανή. Είχαν δώσει το αίμα τους για την 
απελευθέρωσή της, αλλά δεν ήθελαν το Ελληνικό Κράτος. Δεν ήθελαν την 
υποταγή σε μια κεντρική εξουσία, εκτός αν αυτοί οι ίδιοι γίνονταν εξουσία. 
«Τὰ αὐτὰ τοῖς αὐτοῖς». 
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Σε όλη αυτή την κακοδαιμονία, εκτός από τις εντόπιες αθλιότητες, πρέπει 
να σημειωθεί ότι συμβάλανε και οι ξένοι, οι ισχυροί τότε λεγόμενοι προστάτες 
μας, είτε διότι ήθελαν να βοηθήσουν κατά καιρούς τον Σουλτάνο, υψώνοντας 
εμπόδια στο έργο του Κυβερνήτη  είτε για να ωφεληθεί ο ένας εις βάρος του 
άλλου.  Προς τον σκοπό αυτό ανακάτευαν τους δικούς μας στις δολοπλοκίες 
τους, τονώνοντας τις κακίες μας και αδυνατίζοντας τις αρετές μας. 

Αλλά σε αυτή την κατηγορία εναντίο των ξένων πρέπει να θέσουμε κά-
ποτε ένα όριο. Είναι παλιά μας συνήθεια να επιρρίπτουμε πάντα σε τρίτους τα 
δικά μας αμαρτήματα. Οι ξένοι στο κάτω κάτω, όταν παρεμβαίνανε, εκπλη-
ρώνανε, ως πολίτες της δικής τους πολιτείας, το καθήκον τους. Στην εποχή 
μάλιστα του Καποδίστρια, για τέτοιες παρεμβάσεις, δεν χρειάζονταν, όπως 
σήμερα, πολλά επιχρίσματα, πολλή υποκριτική για να εκδηλωθούν. Γιατί λοι-
πόν καταλογίζουμε ευθύνες μόνο σ’ αυτούς ή και κυρίως σ’ αυτούς, ενώ κυρί-
ως υπεύθυνοι είμαστε εμείς; Δικοί μας πολέμησαν τον Καποδίστρια. Δικός μας 
τον κτύπησε. Στην περίπτωσή του, άλλωστε, οι μεν Ρώσσοι δεν τον υπονομεύ-
ανε, χωρίς διόλου αυτό να αποδοθεί σε μια ιδιαίτερη εύνοια είτε των Ρώσων 
προς τον Καποδίστρια είτε του Καποδίστρια προς τους Ρώσους. 

Οι Γάλλοι, μόνο μετά την πτώση των Βουρβώνων το 1830, φανήκαν, αλλά 
άτονα, να παρακολουθούν τους Βρεταννούς, οι οποίοι και αυτοί, από τον θά-
νατο του Κάνιγγ, έδειξαν δυσπιστία ακόμα και εχθρότητα προς τον Καποδί-
στρια, αν και ο ναύαρχος Χάμιλτον, ο ίδιος, είχε εγκρίνει την εκλογή του. Πρέ-
πει επίσης να σημειωθεί ότι πολλές εκδηλώσεις εναντίο τού Καποδίστρια δεν 
προέρχονταν τόσο από τις ίδιες τις κυβερνήσεις της Αγγλίας και της Γαλλίας  
όσο από ανεύθυνες και προσωρινές πρωτοβουλίες των αντιπροσώπων τους.

Έτσι, βαλλόμενος από παντού, από παντού κυκλωμένος, ένας μοναχικός 
ελεύθερος πολιορκημένος, ύστερα από μια μαρτυρική ζωή τεσσάρων σχε-
δόν ετών, κατά τα οποία αγόγγυστα, δοκίμασε τόσες πικρίες και δέχτηκε 
τόσες επιθέσεις, ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε την 27η Σεπτεμβρίου  1831,  
την ώρα που πήγαινε να εκκλησιαστεί στον Άγιο Σπυρίδωνα του Ναυπλίου.

Παρ’ όλη όμως τη ζοφερή εικόνα, που παρουσιάζει η ώρα εκείνη, δεν θα 
ήταν δίκαιο να λεχθεί ότι τον φόνο του Καποδίστρια τον επιδίωξαν και τον 
προμελέτησαν οι αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις. Κανενός αντιπάλου η σκέ-
ψη δεν είχε φτάσει νομίζω ως αυτό το ακραίο σημείο. Ένα τυχαίο περιστατικό 
ήταν η δολοφονία του. Παρά ταύτα, θα ήταν και αυτό το τυχαίο περιστατικό 
αδύνατο, αν δεν υπέθαλπε, από καιρό πριν, κάθε εναντίον του ακρότητα, μια 
διάχυτη, μουντή αντίδραση.
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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, αυ-
τόν που αγωνίστηκε να υποτάξει όλα τα «εγώ» των Ελλήνων στην ενότητα 
μιας ευνομούμενης Πολιτείας, μιας Πολιτείας όπου κάθε «εγώ» θα είχε την 
ελευθερία που επιτρέπει η ελευθερία των άλλων και η τάξη του συνόλου.

Αν κυβερνούσε την Ελλάδα ο Καποδίστριας μερικά χρόνια ακόμη – όταν 
πέθανε δεν ήταν ούτε 56 χρονών – θα ήταν άλλη η μοίρα αυτού του τόπου∙ και 
πολλά δεινά που ακολούθησαν θα είχαν αποτραπεί. Ίσως λίγοι τότε να ήταν σε 
θέση να αναμετρήσουν το μέγεθος της εθνικής συμφοράς, που προκάλεσε ο 
θάνατός του. Μόνο η απόσταση μας επιτρέπει να την δούμε σήμερα ολόκλη-
ρη, σε όλες της τις συνέπειες. 

Θεωρώντας από μια υψηλότερη σκοπιά τα πράγματα της εποχής εκείνης, 
και χωρίς καθόλου να υποτιμούμε τη συμβολή των αγωνιστών, των στρατιω-
τικών και των πολιτικών, νομίζω ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε, μη αδικώ-
ντας κανένα, πως χωρίς την παρουσία και τη δράση του Καποδίστρια δεν θα 
κατορθωνόταν η απελευθέρωση της Πατρίδας μας. Το πλέγμα των ενεργειών 
του από το 1820 ως την ημέρα του θανάτου του, αποτελούν τον κύριο παρά-
γοντα, που στερέωσε την ελευθερία μας και την πολιτειακή μας υπόσταση.

Δεν πρέπει να λησμονείται ότι η Ελλάς δεν ελευθερώθηκε με τη ναυμαχία 
του Ναυαρίνου, όσο και αν αυτή στάθηκε ένα σπουδαίο ιστορικό γεγονός. Επί 
δύο ακόμα χρόνια μετά, αγωνίζονται οι Έλληνες για να απομακρύνουν τον 
εχθρό από την Πελοπόννησο και τη Στερεά. Και όλος αυτός ο αγώνας διεξά-
γεται με πραγματικό ηγέτη τον Κυβερνήτη. 

Μετά τον Καποδίστρια, η μικρή τότε ελεύθερη Πατρίδα μεγάλωσε το 
1864, το 1881, το 1913, το 1920, το 1947. Ο Βενιζέλος, παρ’ όλες τις συμφο-
ρές, έκανε πράγματι τη Μ ε γ ά λ η  Ε λ λ ά δ α. 

ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΕΚΑΝΕ Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ! 

Δεν θα ήταν σύνθρονος των Θεών η Ιστορία, αν χρησίμευε μόνο εις το να 
μας δίνει πληροφορίες για τα γεγονότα και τα πρόσωπα που πέρασαν. Μας 
διδάσκει να αντικρίζουμε από μια υψηλή σκοπιά το παρόν και να προχω-
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ρούμε πλούσιοι από την εμπειρία της προς το μέλλον. Όσο πιο μακρύς είναι 
ο χρόνος που αγκαλιάζει με τη μνήμη του ο άνθρωπος τόσο πιο πλούσιος 
γίνεται σε σοφία και σε ήθος. Εμείς οι Έλληνες έχουμε μια απέραντη σε χρό-
νο και ατίμητη σε περιεχόμενο Ιστορία. Αναρωτιέμαι όμως, αν έχουμε και  
ισοδύναμη ιστορική μνήμη. Αν μαθαίναμε ό,τι αυτή με αδρά παραδείγματα 
μἀς διδάσκει, αν στηριζόμαστε, όπως αρμόζει, στις διδαχές της, στα θετικά και 
αρνητικά στοιχεία που αλυσιδωτά συνεχίζονται μέσα στους αιώνες, αν έτσι η 
Ιστορία, αντί να περνά μπρος στα μάτια μας σαν ένα εξωτερικό γεγονός γινό-
ταν ένα κομμάτι από τη συνείδησή μας, θα μπορούσαν τότε χάρις σ’ αυτήν 
να τονωθούν οι Αρετές της Φυλής μας και να αμβλυνθούν τα ελαττώματά 
της. Θα επηρεαζόταν προς το καλλίτερο η δομή της πολιτικής μας ζωής, έτσι 
ώστε να μην επαναλαμβάνονται τα ίδια πάντα λάθη, όταν συντρέχουν οι ίδιες 
περιστάσεις.  

Με την ευφυΐα του, ακόμα και ο μέσος Έλληνας, γνωρίζει τα λάθη αυτά 
σε αδρές τουλάχιστον γραμμές. Και όμως, αυτός ο ίδιος που τα γνωρίζει τα 
διαπράττει. Δεν υπακούει στην ευφυΐα του. Υπακούει στα πάθη του. Αργότερα 
μετανοεί. Συνήθως, όταν το ανεπανόρθωτο έχει γίνει. «Καὶ οὐ  πολλῷ χρόνῳ 
ὕστερον μετέμελε τοῖς Ἀθηναίοις» (Α. 7,35). Αυτή  την τραγική φράση του 
Ξενοφώντος, με συντριβή  την αναθυμάμαι, από παιδάκι  του Σχολαρχείου. 
Έμεινε σαν καρφί μέσα μου. Και μου έλεγε σχετικά κάποιος παλιός μου φί-
λος: «Μεταμορφώθηκε μέσα μου αυτή η φράση του Ξενοφώντος, σε εντολή: 
να μην παρασύρομαι από πάθος κανένα και να είμαι δίκαιος απέναντι των 
αντιπάλων και άτεγκτος απέναντι των φίλων».

Πηγή πολιτικού φρονηματισμού θα έπρεπε να είχαν γίνει τα σκοτεινά 
εκείνα χρόνια της πρώτης μεταπελευθερωτικής περιόδου. Όλες οι αδυναμίες, 
που κάθε τόσο καταστρέφανε και μια αρχαία πόλη, ωσότου να καταστραφούν 
όλες μαζί από την πολιτική φρόνηση και τη συντονισμένη και πειθαρχημέ-
νη δράση της Ρώμης, όλες αυτές οι αδυναμίες λες και αναστήθηκαν μαζί με 
τον υπέροχο αγώνα της Φυλής μας, για την ανάκτηση της ελευθερίας της. 
Αμαρτήματα, που πάντα παρακολουθούσαν το γένος μας, από τους μυθικούς 
χρόνους, όταν προς τον εχθρό, η έρις του Αγαμέμνονα και του Αχιλλέα διέ-
σπασε τους Αχαιούς έξω από την Τροία, αμαρτήματα που σφράγισαν τη μοίρα 
μας, και που πάντα κινδυνεύουν να υποτροπιάσουν, φανερώθηκαν τότε, κατά 
τρόπον έντονο και στάθηκαν εμπόδιο στο τιτάνιο  έργο ενός σοφού νομο-
θέτη, και ενός πράου πολιτικού, που αντιπαλαίοντας προς τις πιο δύσκολες 
περιστάσεις, πάσχιζε να υψώσει μια πραγματική ελεύθερη Πολιτεία, μέσα από 
το χάος.
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Οι μεγάλοι νεκροί μιλούν και όσοι έχουν ειλικρινή διάθεση να τους 
ακούσουν μπορεί να τους ακούσουν και να ενωτιστούν τον λόγο τους.  

 Είμαστε ένα ολιγάριθμο έθνος καθηλωμένο σ’ ένα σημείο του κόσμου που 
βάλλεται από πολλούς αντίξοους ανέμους. Μας περιβάλλουν πλήθη πολλά. 
Αυτοί έχουν τον αριθμό,  αλλά εμείς έχουμε την ανδρεία και την ευφυΐα. Πλού-
το δεν έχομε, αλλά μπορεί να τον  αποκτήσουμε. Μπορούμε να ξεπεράσουμε 
και κάθε κίνδυνο, αν στις αρετές μας προσθέταμε τη συνειδητή βούληση της 
ενότητας, που μόνο τότε μπορεί να κατορθωθεί σε μια κοινωνία ελεύθερων 
ανθρώπων, αν ο καθένας μας, αλλά και όλοι μαζί,  υποταχθούμε στην ύψι-
στη  εντολή της ελληνικής σοφίας, στο ΜΕΤΡΟ. Σε ό,τι σκεφτόμαστε, σε ό,τι 
πράττουμε, να πειθαρχούμε στην αρχή του ΜΕΤΡΟΥ. Να αποτάξουμε τον σα-
τανά της υπερβολής, της αμετροέπειας, του πάθους που τυφλώνει. Το μέτρο 
- και μόνο αυτό - δίνει στον άνθρωπο ανθρωπιά και στον Έλληνα τη δύναμη 
να κάνει θαύματα.   Δεν αρκούν οι πρόσκαιρες ηθικές πατριωτικές εξάρσεις, 
όταν τις ακολουθούν μακρές περίοδοι αφροσύνης και ακαταστασίας. Το μέ-
τρο επιβάλλει τη συνέχεια και τη συνέπεια στους λόγους και στις πράξεις.  
Ο Καποδίστριας μπορεί να μας γίνει υπόδειγμα και ζωντανή παρουσία του 
ελληνικού μέτρου.

Αυτός ο άνθρωπος, που όλη σχεδόν η αλληλογραφία του είναι γραμμένη 
στα Γαλλικά, αυτός ο κόμης  του Libro d’ oro, (ΧΡΥΣΗΣ ΒΙΒΛΟΥ), που τα πε-
ρισσότερα χρόνια του τα έζησε έξω από την Ελλάδα, ήταν κατ’ εξοχήν Έλλην, 
φορεύς εκείνων των αρετών, που κάνουν την ελληνική ιστορία, την ελληνική 
τέχνη, και την ελληνική σκέψη βάθρο του πολιτισμού όλων των λαών της Ευ-
ρώπης.  Η ύπαρξή του, η παρουσία του στις πρώτες ώρες της νέας Εθνικής μας 
ζωής, πρέπει όλους να μας εμπνέει με υπερηφάνεια.  Γιατί όσο γεννά τούτη η 
γη Καποδίστριες μπορούμε να λέμε:

Ναι, είμαστε εμείς η αιώνια Ελλάδα!

Μας γεμίζει και με πίστη και με ελπίδα!

Πώς μπορεί ένας Έλληνας να μην πιστεύει και να μην ελπίζει!



Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (1770-1843)

a  
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ

ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,

ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Πορτρέτο του Θ. Κολοκοτρώνη, 
Karl Krazeisen, Bildnisse ausgezeichneter Griechen und Philhellenen, Μόναχο, 1898-1831

Τα Απομνημονεύματα του Αρχιστράτηγου της Επανάστασης του 1821, 
όπως τα υπαγόρευσε ο ίδιος στον Γεώργιο Τερτσέτη το καλοκαίρι του 

1836, αποτελούν μνημείο προφορικού λόγου με έντονη ιδιωματική χροιά 
και εμφανείς επιρροές από τη λόγια, ιδίως τη γραφειοκρατική γλώσσα.1 

1  Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836, Υπαγόρευσεν Θεόδωρος 
Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνης, Αθήνησιν 1846: Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, σσ. 310. 
Όλες οι παραπομπές γίνονται στις σελίδες αυτής της έκδοσης.
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Οι παρεμβάσεις των απομνημονευματογράφων ολιγογράμματων αγωνιστών, 
ιδίως όταν δεν υπάρχουν αυθεντικά χειρόγραφα, δεν επιτρέπουν την ακριβή 
μελέτη της γλώσσας τους. Αναγκαστικά, επομένως, θα περιορίσω τις παρα-
τηρήσεις μου στο λεξιλόγιο και το ύφος ενδεικτικών αποσπασμάτων από τα 
οποία διαφαίνεται η προσωπικότητα του Γέρου του Μοριά. Ο Γεώργιος Τερ-
τσέτης νιώθει την ανάγκη να εκμυστηρευτεί στους αναγνώστες του έργου: 
«Σας λέγω με τα δάκρυα εις τα μάτια ότι ο γέρο Κολοκοτρώνης δεν ήξευρε 
να διαβάζει, δεν ήξευρε να γράφει, ή να εξηγηθώ ορθότερα, μόλις ήξευρε να 
διαβάζει και το κονδύλι δεν πήγαινε μακρύτερα από όσα ψηφία ζωγραφίζουν 
το όνομά του».2

Τον Ιανουάριο του 1977 συνάντησα τυχαία την Έλλη Αλεξίου έξω από την 
Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22. Μου είπε ότι μόλις είχε ολοκλη-
ρώσει την επιμέλεια των Απάντων του Κολοκοτρώνη και έφυγε ένα μεγάλο 
βάρος από πάνω της. Μου τόνισε σε παράφραση αυτά που γράφει ως κατά-
θεση ψυχής στην τελευταία σελίδα της εξαίρετης εισαγωγή της (σσ. 13-19): 
«Ο Κολοκοτρώνης ήτανε το μυαλό, η καρδιά και το όπλο του αγώνα. Ανή-
κε σε κείνο το είδος των ανθρώπων, που θέτοντας ένα υψηλό σκοπό στη 
ζωή τους, τον υπηρετούν με αφοσίωση και πείσμα. [...] Και ήταν ένα παιδί 
αγράμματο, που μήτε την υπογραφή του δεν ήξερε να βάλει. Ωστόσο, η ευ-
στροφία του μυαλού του στην τέχνη του πολέμου ξεπερνούσε σε αξιότητα 
τον πιο σπουδασμένο στρατιωτικό».3

Τα Προλεγόμενα του Τερτσέτη

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ομιλία που εκφώνησε ο Τερτσέτης 
στο Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης της Βουλής την 25η Μαρτίου 1851 (τρια-
κοστή πανήγυρις). Τυπώθηκε με λίγες προσθαφαιρέσεις στα Απομνημονεύμα-
τα του Στρατηγού (σσ. α΄-λζ΄). Αξιοπρόσεκτη είναι η ακόλουθη παράγραφος: 
«Αφού εννόησε τον κόσμο, σεβαστοί ακροαταί, δύο πρόσωπα ανδρών έμει-

2 Άπαντα Κολοκοτρώνη, 3 τόμοι, εισαγωγή-επιμέλεια Έλλης Αλεξίου, Αθήνα: Ιστορικές Εκδό-
σεις 1821. Βλ. τόμος 2, σ. 120.
3 Συγκλονιστικά είναι τα λόγια με τα οποία κλείνει την Εισαγωγή της: «Αξίζει να προσθέσουμε 
ότι ο Γέρος του Μωριά, κλέφτης, αρματολός, φιλικός, οπλαρχηγός, και επάξιος συντελεστής 
της ελληνικής λευτεριάς από τον τουρκικό ζυγό, πέθανε το 1843 μια νύχτα, από αιφνίδιο θά-
νατο, από κεραυνοβόλο αποπληξία, επιστρέφοντας από το χορό των ανακτόρων -αυτά είναι 
τα απρόοπτα της ζωής- όπου είχε διασκεδάσει ρίχνοντας στη λήθη τις αγωνίες, τα χτυπήματα, 
τα κυνηγητά, τις δίκες και καταδίκες, που είχε υποστεί από την καμαρίλα των ανακτόρων».
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ναν διά παντός εικονισμένα εις την ενθύμησίν μου, ο στρατηγός Τζούρτζ [Sir 
Richard Church (Ριχάρδος/Ρίτσαρντ Τσουρτς/Τσουρτζ/Τσωρτς (1784-1873)] 
και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, δοξασμένοι από την τότε γνώμην των αν-
θρώπων, ο ένας διά τον φιλελληνισμόν του, ο άλλος διά τον ελληνισμόν του, 
αύξανε χάριν εις τον ένα η εύμορφη φυσιογνωμία, η επιμέλεια του ενδύματος, 
- σε άρπαζε η αγριάδα του άλλου και το μίλημα, η κεφαλή και των δύο, τα 
ξανθά μαλλιά του ενός, τα μαύρα του άλλου, εστολίζοντο από την Ελληνική 
περικεφαλαία των αρχαίων». Η σύγκριση του Κολοκοτρώνη με τον Όμηρο και 
τον Ηρόδοτο, που επιχειρεί στη συνέχεια, εντάσσεται στον πανηγυρικό τόνο 
των εορταστικών εκδηλώσεων.

Ο Τερτσέτης δεν αναφέρεται στη γλώσσα του Κολοκοτρώνη, αλλά στη 
«φωνή» του, προβάλλοντας την προφορικότητα του κειμένου.4 

Αν μελετήσει κανείς προσεκτικά τη γλώσσα της Εισαγωγής του Τερτσέτη 
θα διαπιστώσει ότι εν πολλοίς ταυτίζεται με τη γλώσσα του Κολοκοτρώνη, 
πράγμα που σημαίνει ότι οι παρεμβάσεις του καταγραφέα υπήρξαν καθορι-
στικές στην τελική μορφή του κειμένου. Στο φωνολογικό επίπεδο εμφανίζεται 
συχνά το προθε(μα)τικό α-: αλησμονά (σ. λα΄), αχείλι (β΄). Ο φθόγγος -τσ- 
αποδίδεται ως -τζ- κατά τη συνήθεια της εποχής: έτζι (λστ), τζεκούρι (ιθ΄). 
Βλ. και τη γραφηματική απόδοση της προφοράς των λέξεων: Εμπρώτοις (β΄), 
παρηγοργιά (κστ΄), ψεύματα (ιβ΄). Οι ορθογραφικές συνήθειες της περιόδου 
εκείνης ξενίζουν σήμερα.5 Σε ό,τι αφορά το λεξιλόγιο, καταγράφονται σπάνια 
ουσιαστικά: αποκαρομάρα (κστ), απολυτισμός (ια΄), ασημασία (ια΄), γεννητά-
τα (γ΄), σιταροκάραβα (κθ΄), συσχολίτης (λγ΄), επίθετα: αξιοΰμνητος (θ΄) και 
ρήματα: Αν δεν σας κακοευχαρίστησα (ια΄), μυριοεπαινούνται (ε΄), είχα προ-
οιμιάσει, Κύριοι, προλέγοντάς σας, ότι ... (ια΄). Η λαϊκή διατύπωση κλωστή 
της ομιλίας (ια΄) αντιστοιχεί στο λόγιο νήμα της ομιλίας. Η σύνταξη: τον είπα 
(λε΄), αντί της γενικής, είναι καθαρά ιδιωματική.

4 Βλ. σ. β΄: «Εμπρώτοις είναι βιβλίο συνθεμένο από Έλληνα, το κείμενό του έργα Ελλήνων, και 
η φωνή του, φωνή γνήσια γνήσια, καθαρή της ημέρας μας, όθεν η Ελληνική φυλή θα χαρή, 
θαρρώ, εις την εμφάνισίν του, ως χαίρεται νεόπανδρο ανδρόγυνο αν τους εγεννήθη πρωτό-
τοκο βρέφος αγώρι ...».
5 Μερικά παραδείγματα: αιφνήδιος (ιβ), γέλειο (ιβ), εκύταζαν (λβ), ελεεινολογόντας (ι), κα-
λήτερα (κθ), μαζή (λγ), νηότη (κη), σπήτια (ιβ), ταξειδεύουν (ια), τελιόνοντας η ιστορία (λε), 
τζατήρι (λε), χαϋδεύουν (ιβ). Με πολύτιμαις ζωγραφιαίς (θ). Βλ. και ρήματα σε -όνο, αντί -ώνω: 
νυχτόνει (ιγ), πλακόνει (ιγ), σημειόνει (ιδ), στερεόνουν (λα).
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Ιδιαιτερότητες της γλώσσας του Κολοκοτρώνη

   Έκδοση Γ. Τερτσέτη, 1846, σ. 5

Ο Νικόλαος Παντελίδης ασχολήθηκε συστηματικά με το ιδιωματικό στοι-
χείο στα Απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη, ιδίως ως προς τον βαθμό που 
διαμόρφωσαν τη γλώσσα του έργου.6 Είναι προφανείς οι γλωσσικές επεμβά-
σεις του Τερτσέτη, όπως ακριβώς και του Βλαχογιάννη στα Απομνημονεύματα 
του Μακρυγιάννη. Το αν και κατά πόσο ο Τερτσέτης παρενέβαλε στοιχεία από 
το μητρικό του ιδίωμα, το ζακυνθινό, δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί για-
τί αρκετά από αυτά ήταν διαδεδομένα και στην Πελοπόννησο. Την περίοδο 
αυτή δεν μπορεί να γίνει λόγος για μια κοινή προφορική γλώσσα. Ο λόγος του 
Κολοκοτρώνη, σε ορισμένα σημεία έντονα ιδιωματικός, απεικονίζει το γλωσ-
σικό μωσαϊκό που κυριαρχούσε τότε. 

Από φωνολογική άποψη το ενδιαφέρον εστιάζεται στις ακόλουθες ενδει-
κτικές περιπτώσεις: Προθετικά φωνήεντα: ακαρτερούσαμεν (68), αλησμόνησα 
(321), τα απερασμένα χρόνια (241), εβγάλουν (6), εδικά μας (92). Προφορά 
του τσ ως τζ: Βενετζάνων (4), έτζι (4), εκάτζαμεν (9, 187), καπρίτζια (191), 
Τριπολιτζά (244), αλλά και Τριπολιτσά (246). Το δίψηφο μπ αντικαταστάθηκε 
από τους καθαρευουσιάνους από το β (βανάνα είναι η «εξευγενισμένη» μορφή 
της μπανάνας), τάση που βλέπουμε και στον Κολοκοτρώνη: τους έμβασα μέσα 

6  «To ιδιωματικό στοιχείο στη γλώσσα των απομνημονευμάτων του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη», 
6th International Conference of Greek Linguistics, Rethymno, September 18-21 2003. Τώρα 
εύκολα προσβάσιμο στην ιστοσελίδα http://saouarcadian.blogspot.com/2009/11/to.html
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(91), Βοτζαραίους ... Μάρκο Βότζαρη (48), Ιβραήμης (209), Ιμπραΐμης σε άλλες 
εκδόσεις. Βλ. και Βαγκέλης (248).

Οι ορθογραφικές συμβάσεις με τα σημερινά δεδομένα είναι συχνά μη 
αποδεκτές, και σε ορισμένες περιπτώσεις εσφαλμένες.7

Στο μορφολογικό επίπεδο υπάρχουν αρκετές διπλοτυπίες που επιβεβαι-
ώνουν τη ρευστότητα της γλώσσας: Ήλθαν  ... ήρθε (36), αυτούνο το ζήτημα 
(135), αλλά και αυτό, είμεθα (10), αλλά και είμαστε. Η μετοχή μανθάνοντας 
χρησιμοποιείται στο ίδιο ποσοστό με τον τύπο μαθαίνοντας. Η απόλυτη σύ-
νταξη ξενίζει σήμερα: έρχοντας η αρμάδα (6), περάσοντας (43) [περάσωντας] 
δύο τρεις ημέρες [ημέραις], ο γκενεράλες [Γκενεράλης] με έκραξε και με ερώ-
τησε, πηγαινάμενος (90, 133, 212) εκεί, μεινεμένοι (53). Λόγια επίδραση δεί-
χνουν οι τύποι σπαθία (7), οι φονείς (8), αποθνήσκει (39), υπεστήριζον (10), 
εσκοτώθη, εφάνη, εστάθη κ.ά. Βλ. όμως: εκαβαλλίκαμε τὰ κανόνια (45). Ο Τερ-
τσέτης γράφει: τα καρπόφορα δέντρα (207), νεότεροι εκδότες διορθώνουν σε 
καρποφόρα, ο Σολωμός όμως χρησιμοποιεί αυτό τον τύπο στους Ελεύθερους 
Πολιορκημένους, Β΄σχεδίασμα, VIII: «Κάμποι, βουνά καρπόφορα, και λίμνη 
ωραία και πλούσια». Τέλος, αξίζει να επισημανθεί η παρατήρηση του Παντε-
λίδη ότι «απουσιάζουν ορισμένα σημαντικά χαρακτηριστικά της Πελοποννη-
σιακής, και ειδικότερα της περιοχής καταγωγής του Κολοκοτρώνη», όπως η 
κατάληξη β΄ πληθ.

-ουτε/-ούτε (έχουτε, να κατεβούτε), τύποι, όπως μπορείγαμε (μαρτυρείται 
το αντίστοιχο ημπορούσαμεν), ερχόσανε («έρχονταν»). Είναι, νομίζω, προφα-
νής η παρέμβαση του Τριτσέτη για «εξομάλυνση» ορισμένων ιδιόρρυθμων 
στοιχείων της ιδιωματικής γλώσσας του Κολοκοτρώνη.

 Στο λεξιλογικό επίπεδο αξιοσημείωτη είναι η περιορισμένη χρήση τουρ-
κικών λέξεων. Με εξαίρεση τη λέξη μπουγιουρτί (5), η οποία ερμηνεύεται σε 
παρένθεση ως «προσκυνοχάρτι», η οποία ως μπουγιουρντί έχει σήμερα απο-
κτήσει άλλες σημασίες, και το καρσί (78) με το ερμήνευμα «αντίκρυ», οι υπό-
λοιπες δεν είναι πλέον σε χρήση. Ορισμένα παραδείγματα: ζαερέ (19) και ζαϊρέ 
«τρόφιμα, εφόδια», μουτουλάκ (132) < τουρκ. mutlak «απαραιτήτως), μουχλέ-
τι (13) «διορία», μουρτάτης «βρομερός, αποστάτης», στο σύνθετο σκυλομουρ-

7 Βλ. αναγκαίαις υπόθεσαις (160, σε άλλες εκδόσεις: αναγκαίες υπόθεσες), σκοτόνουν (1), πλη-
ρόνουν (230), εκύτταζαν (194), σπήτι (9), φαμήλια (4), μεγαλήτερον (100), ειμπορεί (23), να 
περπατήσωμε (24), ετράβιξα (23), σε άλλες εκδόσεις: μεγαλείτερον, ημπορεί, να περπατήσομε, 
ετράβηξα. Βλ. και: έβγεναν (150), ενέχειρον (23), τον Μάϊ (29), τρόφημα (24). 
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τάτης (63), ταγκαλάκι (5), < τουρκ. dangalak «απερίσκεπτος, ανισόρροπος», 
τεσκερέ (56) και ντεσκερές (57), τζοπχανέ (151). Ιταλικές λέξεις: αϊουντάντε 
(78), αγιουτάντε «βοηθός», μπινίσια (5) «μπέρτα», πριζονιέρηδες (37) με το ερ-
μήνευμα σε παρένθεση «αιχμαλώτους, προκλαματζιόνες (53) proclamazione 
«διακήρυξη», ριτιράδα (152) και ρετιράδα «οπισθοχώρηση». Τεσβάρκο (37) εί-
ναι η «απόβαση».

Πλήθος λέξεων είχε διαφορετική σημασία από τη σημερινή: εναντιότη-
τα (106) είναι η «αντίσταση» (Οι Τούρκοι μη ευρίσκοντας εναντιότητα εξα-
πλώνονται), διαμαρτύρηση είναι η «διαμαρτυρία», διευθύνομαι (33) σημαίνει 
«κατευθύνομαι» (διευθύνθηκα διὰ τὸ Μοναστηράκι), καταδρομή είναι τόσο η 
αιφνιδιαστική στρατιωτική επίθεση (192) όσο και η «άδικη επίθεση», κοινωνία 
(68) η «επικοινωνία», μεσίτης (12, 120) ο «μεσολαβητής», ορκώνω (13) «ορκί-
ζω». Ο λαϊκός λόγος αποτυπώνεται ευδιάκριτα στην πρόταση: Τους είπα: «Να 
πάτε πίσω να τους ειπήτε στοματικώς και το κάμνω καὶ διαγράφου (200). Το 
επίρρημα διαγράφου είναι ήδη μεσαιωνικό και προήλθε από συνεκφορά: διά 
(ε)γράφου. Βλ. και τις προτάσεις: Εγώ και ο Αλή Φαρμάκης εβάλαμεν υπο-
ψίαν διά τους Άγγλους, ως φίλους του Αλή πασά (42). Οι Τούρκοι είχαν βάλει 
υποψία (51). Η έκφραση βάζω υποψία, σε αντίθεση με τη σημερινή βάζω σε 
υποψία, αποτελούσε στοιχείο λαϊκού λόγου. Η συνύπαρξη των τύπων υποψί-
αν και υποψία δείχνει την προσπάθεια του Κολοκοτρώνη να χρησιμοποιήσει 
λόγιους σχηματισμούς και αρχαϊστικές λέξεις (π.χ. ενταυτώ, 42) για να προσ-
δώσει επισημότητα στο ύφος του. Το λόγιο εις τοιαύτας περιστάσεις γίνεται 
εις τέτοιας περιστάσεις (239), το οποίο σήμερα λέγεται σε τέτοιες περιστάσεις. 
Η παράλληλη χρήση λόγιων και κοινών ή λαϊκών λέξεων: ποιμένες (40), αλλά 
και βοσκοί, επιβεβαιώνει τη γλωσσική πραγματικότητα.

Από τις πολλές άγνωστες λέξεις για τον σημερινό αναγνώστη αναφέρω εν-
δεικτικά μερικές: αποστασίλα,8 γράνα (78) «οριοθετικό αυλάκι», εμπροστινέλα 
(92) ή μπροστέλα (151) «εμπροσθοφυλακή», πισινέλα (205) «οπισθοφυλακή».

8 Βλ. σ. 21: δυο μου πρώτα εξαδέλφια, μην ημπορώντας πλέον να βαστάξουν την πείναν και 
τους κόπους (αποστασίλα) εκρύφθησαν, και εις ολίγας ημέρας τους ευρήκανε και τους εσκό-
τωσαν και εμείναμε 17. Το παράδοξο είναι ότι ο κόπος επεξηγείται με τη διαλεκτική λέξη, η 
οποία χρησιμοποιείται και στη λογοτεχνία. Γιάννη Βλαχοπούλου, «Το φιλί της Αναστάσεως», 
Επιθεώρησις Χωροφυλακής, τεύχος 52, 1974, 208: Η μάνα του σηκώθηκε με αποστασίλα όρθια, 
έβαλε το χέρι της όμοια φουρκάδα να στηρίξη το μεγάλο βάρος της και είπε μαλακὰ στο γυιο 
της. Οι συνωνυμκές δυνατότητες δεν είναι λίγες: απόσταμα, αποσταμάρα, αποσταμός, κάμα-
τος, κόπωση, κούραση.



340 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ

Η λέξη γνώμη εμφανίζεται 49 φορές στα Απομνημονεύματα με τις σημα-
σίες «άποψη», θέληση», «θέση», «εντολή», «πληροφορία», όπως στην πρότα-
ση του έδωκα μίαν γνώμην (31). Η στερεότυπη έκφραση κατά την γνώμη μου 
(49) ανήκει σήμερα στον πυρήνα της κοινής Νεοελληνικής. Αντίθετα, γίνονται 
εύκολα κατανοητές, αλλά ξενίζουν, οι εκφράσεις: δεν ήτον με την γνώμην τους 
«δεν συμφωνούσε μαζί τους» και εκυρίευσεν η γνώμη «επικράτησε η άποψη». 

Στο συντακτικό επίπεδο υπάρχουν αρκετές αποκλίσεις από τη σημερινή 
γλώσσα με χαρακτηριστικότερη περίπτωση τη χρήση απόλυτων μετοχών: εβα-
σίλευσε το φεγγάρι εις την μέσην νύκτα, και βασιλεύοντας το φεγγάρι εβγήκαν 
(8), Χαράζοντας την αυγήν, βλέπω τους Τούρκους (15). Η σύνταξη ρημάτων με 
αιτιατική, αντί με γενική, χαρακτηρίζει τον ιδιωματικό λόγο: Με έδωσεν είδη-
σιν, με γράφουν ψεύματα (14). Με απεκρίθηκαν όλοι με ένα στόμα (18).

Οι υπερδιορθώσεις αποτελούν γνώρισμα λαϊκών ολιγογράμματων αν-
θρώπων: του αγίου Ανδρέος (120), έφυγαν από ’μπροσθά μου (147), με τα χα-
ράγματα (147).

Μετά την ολοκλήρωση της διήγησης ο Τερτσέτης σημειώνει (σ. 260: «Ει-
δοποίησις»): «... ο μακαρίτης Θ. Κολοκοτρώνης δεν γράφει, αλλά διηγείται, 
και συχνά διηγούμενος, μικρά χειρονομία του ή άλλο νεύμα του, συνεπλή-
ρωνε το νόημα. [...] ... το τελικόν ν η απλή γλώσσα δεν το μεταχειρίζεται εις 
πολλάς περιστάσεις, εις τας οποίας απαντάει εις την παρούσαν διήγησιν, και 
επομένως αναμφιβόλως δεν είναι του διηγουμένου, και πρέπει να αφαιρούνται 
εις την ανάγνωσιν διά να διαφυλάττεται η αρμονία της γλώσσης». Οι νέοι 
επιστημονικοί κλάδοι της κοινωνιογλωσσολογίας και της κειμενογλωσσολο-
γίας έδειξαν ότι η ερμηνεία αυτή δεν ισχύει. Στο πλαίσιο της κοινωνικής κινη-
τικότητας λαϊκοί άνθρωποι προσπαθούν να μιμηθούν τη λόγια γλώσσα και 
προσθέτουν το τελικό ν ακόμα και εκεί που δεν χρειάζεται, λ.χ. εγών, αντί εγώ. 
Το ίδιο κάνει πολύ συχνά και ο Κολοκοτρώνης. 

Προφορικότητα

Το ανακόλουθο σχήμα, το οποίο συναντάμε συχνά και στον Μακρυγιάν-
νη, αποτελεί γνώρισμα του αυθόρμητου προφορικού λόγου: Ο Παναγιώτης 
Μούρτζινος και ο Χριστέας, φίλοι πατρικοί, τους γράφω ένα γράμμα (12). 
Η κυβέρνησις της εκακοφάνη πολύ (101). 

Η επαναφορά αποτελεί στοιχείο ανεπιτήδευτου λόγου: Εκεί που επήγα 
να πιω νερό, δεν εύρα και ήτον σκάπετα μία βρυσούλα, και επήγα να πιω νερό. 
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(152). Το ίδιο ισχύει και για την επανάληψη του πολύσημου και: Και ήφερε 
μαστόρους και έφτιασε τα λέτα, και τα έβαλε απάνω στο κάστρο. Και τότε δυ-
ναμώνοντας το Κάστρο ... (193). Στις επόμενες τρεις γραμμές υπάρχουν πέντε 
ακόμα και.

Χαρακτηριστική είναι η αδυναμία κλίσης ουσιαστικών. Υποθέτω ότι ο 
Τερτσέτης άφησε στο γραπτό κείμενο μερικά μόνο παραδείγματα, όπως τον 
Αγαμέμνον (210), Όλοι το υπέγραψαν έξω από εγώ (90). Στην πρόταση Ο Κο-
λιόπουλος ετράβηξε κατά το μοναστήρι τον Άγιο Νικόλα (152) θα περίμενε κα-
νείς τη γενική Αγίου Νικολάου. Πιθανότερο όμως είναι να υπήρξε κατά τη 
διήγηση μικρή παύση μετά την εκφώνηση της λέξης μοναστήρι, οπότε στη 
γραπτή απόδοση έπρεπε να τεθεί κόμμα. Η ονομασία του μοναστηριού λει-
τουργεί στην περίπτωση αυτή επεξηγηματικά.

Ενδεικτικά αποσπάσματα

Στα Απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη συγκινεί η γλώσσα, κυρίως 
όμως το περιεχόμενο και ακόμα πιο πολύ το ύφος των λεγομένων το οποίο 
αντικατοπτρίζει το ήθος ενός ευαίσθητου φιλοσοφημένου Ανθρώπου που έζη-
σε μια ηρωική ζωή δίπλα στον θάνατο, χωρίς να πτοηθεί ούτε το ελάχιστο. 
Τα αποσπάσματα που ακολουθούν επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές.

• … εχωρισθήκαμε, λέγοντες ο ένας τον άλλον: «Καλή αντάμωση εις τον 
Κόσμον τον άλλον» (21).

• Σέβας προς τας γυναίκας. Έδιωχναν όποιος ήθελε βιάσει καμμιά γυναίκα. 
(40).

• ... ό,τι κάμομε θα το κάμομε μοναχοί και δεν έχομε ελπίδα καμμία από τους 
ξένους. (47)

• Εις τον καιρό της νεότητος οπού ημπορούσα να μάθω κάτιτι, σχολεία, 
ακαδημίαι δεν υπήρχαν· μόλις ήσαν μερικά σχολεία, εις τα οποία εμάθαι-
ναν να γράφουν και να διαβάζουν. Οι παλαιοί κονζαμπασήδες, οπού ήσαν 
οι πρώτιστοι του τόπου, μόλις ήξευραν να γράφουν το όνομά τους. Το 
μεγαλείτερο μέρος των Αρχιερέων δεν ήξευρε παρά εκκλησιαστικά κατά 
πράξιν, κανένας όμως δεν είχε μάθηση. Το ψαλτήρι, το κτωήχι, ο μηναίος, 
άλλαι προφητείαι, ήσαν τα βιβλία οπού ανέγνωσα. Δεν είναι παρά αφού 
επήγα εις την Ζάκυνθο, οπού εύρηκα την Ιστορία της Ελλάδος εις την 
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απλοελληνικήν. Τα βιβλία οπού εδιάβαζα συχνά ήτον η Ιστορία της Ελλά-
δος, η Ιστορία του Αριστομένη και Γοργώ και η Ιστορία του Σκεντέρμπεη. 
(48-49)

• Οι στρατιώτες οπού είχα μαζί, ωσάν ήκουσαν αυτάς τας ειδήσεις εδείλια-
σαν, και δια να τους ενθαρρύνω άρχισα και ετραγούδαγα. (104)

• Μόνον άκουε ο κόσμος το Σύνταγμα και δεν ήξευρε πως είναι Σύντριμμα. 
(243)

• Όσον ημπόρεσα έκαμα το χρέος μου εις την πατρίδα και εγώ και όλη η 
φαμελιά μου. Είδα την πατρίδα μου ελεύθερη, είδα εκείνο οπού ποθούσα 
και εγώ και ο πατέρας μου και ο πάππος μου και όλη η γενιά μου, καθώς 
και όλοι οι Έλληνες. Απεφάσισα να πάω εις ένα περιβόλι οπού είχα έξω 
από το Ανάπλι. Επήγα, εκάθισα και απερνούσα τον καιρό μου καλλιεργώ-
ντας, και ευχαριστούμουν να βλέπω να προοδεύουν τα μικρά δένδρα οπού 
εφύτευα. (256-257)

• ... και μ᾿ έβαλαν 6 μήνες μυστική φυλακή, χωρίς να ιδώ άνθρωπον, εκτός 
του δεσμοφύλακα. Δεν ήξευρα τι γίνεται δια έξι μήνες, ούτε ποιος ζει, ούτε 
ποιος απέθανε, ούτε ποιον έχουν εις την φυλακήν. Δια τρεις ημέρες δεν 
έξευρα πως υπάρχω, μου εφαίνετο όνειρο· ερωτούσα τον εαυτόν μου αν 
ήμουν εγώ ο ίδιος ή άλλος κανείς. (257)

Τελικά, τα Απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη δεν προσφέρουν ανα-
λυτική καταγραφή των ιστορικών γεγονότων στα οποία ο ίδιος πρωτοστά-
τησε. Το σχετικό κειμενικό σώμα απαρτίζεται από 65.000 περίπου λέξεις που 
αναλογούν σε ένα πολύ μικρό βιβλίο. Εξάλλου, η γλώσσα του έργου, ως εκ 
των πραγμάτων, κάθε άλλο παρά υπόδειγμα κοινής γλώσσας θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί. 

Αυτό όμως που κάνει μοναδικά και ανεπανάληπτα τα Απομνημονεύμα-
τα του κορυφαίου Ήρωα της Επανάστασης του 1821 είναι η κατάθεση ψυ-
χής ενός γνήσιου Έλληνα στο πρόσωπο του οποίου αντανακλούσε το προ-
γονικό κλέος και το ακατάβλητο πάθος για τη λευτεριά της πατρίδας του. 
Με υπερφυσικές δυνάμεις στα μάτια του απλού λαού, ακατάβλητος και ακα-
τανίκητος, είδε το χάρο μπροστά του απειράριθμες φορές και δεν δείλιασε. 
Τον Κολοκοτρώνη καθαγίασαν όχι τα λόγια, αλλά οι ηρωικές πράξεις, η ευ-
στροφία του πνεύματος, οι σωματικές και ψυχικές του αντοχές.  
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Κάθε φορά που περνώ μπροστά από τον επιβλητικό έφιππο ανδριάντα του 
που βρίσκεται στην Αθήνα, έξω από την παλιά Βουλή, επί της οδού Σταδίου, 
έργο του παραγνωρισμένου Λάζαρου Σώχου (1862-1911), σταματώ ευλαβικά 
και κοιτάζω για λίγη ώρα την αγιασμένη μορφή του, αυτόν τον αγέρωχο γνή-
σιο Έλληνα με τα αδρά χαρακτηριστικά, αναπολώντας τους υπεράνθρωπους 
αγώνες για τη λευτεριά του Αρχιστράτηγου και όλων των συναγωνιστών του, 
που μας απάλλαξαν από τη σκλαβιά τεσσάρων αιώνων. 

Το βασανιστικό ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα διαχειριστεί η Ελλάδα 
τις πολλαπλές προκλήσεις του τρίτου αιώνα από την απελευθέρωσή της.

Ο Κολοκοτρώνης κατευθυνόμενος προς τη Νεμέα.
Νέστωρ Λ. Βαρβέρης, 1908.
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Μὲ αἰσθήματα βαθύτατης συγκίνησης καὶ θαυμασμοῦ γιὰ τὸ μεγαλεῖο τῆς 
Δημιουργίας τοῦ Θεοῦ μελετήσαμε τὸ νέο βιβλίο τοῦ τέως Διευθυντῆ ἐρευ-
νῶν στὸ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΑΘΗΝΩΝ, Δρος τῆς Φυσικῆς Βασίλη 
Πετρουλέα,  

ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Ὁ Συγγραφέας εἶναι τακτικὸς συνεργάτης καὶ κριτὴς ἀμερικανικῶν καὶ 
εὐρωπαϊκῶν ἐπιστημονικῶν περιοδικῶν. Τυγχάνει δὲ καὶ ἐκλεκτὸς ἀρθρογρά-
φος τοῦ περιοδικοῦ μας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ». Συμμετέσχε καὶ στήν, 
ἐπὶ τῇ ἑκατονταετηρίδι αὐτοῦ, ἔκδοση τοῦ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΤΟΜΟΥ, τὸν 
ὁποῖο ἐκόσμησε, ἰδιαιτέρως, μὲ τὸ ἐπιστημονικὸ καὶ γλαφυρότατα γραμμέ-
νο δοκίμιό του ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ: Η ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 
ΤΗΣ ΣΤΟΡΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ, ποὺ βρίσκεται στὶς σελίδες 352-362.

Εἴμαστε, ἀπολύτως, βέβαιοι ὅτι ὁ μελετητὴς τοῦ νέου ἐπιστημονικοῦ του  
βιβλίου: ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ τὸ ὁποῖο 
εἶναι γραμμένο σὲ γλώσσα κατανοητὴ καὶ ἐμπλουτισμένο μὲ δεκάδες φωτο-
γραφίες, θὰ συνειδητοποιήσει καὶ θὰ βιώσει, στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ, «τὴν πο-
λυποίκιλη Σοφία καὶ τὸ κάλλος τοῦ Δημιουργοῦ μέσα ἀπὸ τὸ θαῦμα τῆς 
ζωῆς»1.

Ἔχουμε τὸ ὕψιστο προνόμιο νὰ ζοῦμε σ’ ἕναν κόσμο θεϊκοῦ μεγαλείου, 
ἀλλά - δυστυχῶς -  οὔτε τὰ Σχολεῖα οὔτε τὰ Μ.Μ.Ε. οὔτε ἄλλοι παράγοντες 
μᾶς βοηθοῦν νὰ γνωρίσουμε αὐτὸ τὸ ἀξιοθαύμαστο μεγαλεῖο.  Μᾶς μιλοῦν 
μόνο γιὰ τὴν οικονομική κρίση, τὴ διαφθορά, τοὺς πολέμους, τὴν καταστρο-
φή· μᾶς παραπλανοῦν στοὺς ἀδιέξοδους κόσμους τοῦ σαρκολατρικοῦ θεάμα-
τος καὶ  τῆς ὑλιστικῆς ζωῆς, ἐνῶ  τὴν ἴδια στιγμὴ ζοῦμε, ἀσύνειδα, μέσα στὸ 
ουράνιο μεγαλεῖο τῆς Δημιουργίας καί, πρὸ παντός, τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Τὸ βιβλίο τοῦ Βασίλη Πετρουλέα ἔρχεται νὰ καλύψει αὐτὸ τὸ κενὸ καὶ νὰ 
μᾶς παρουσιάσει τὸ «κεκρυμμένο μυστήριο» τῆς Δημιουργικῆς ἀγάπης τοῦ 
Θεοῦ μὲ τὴν ἐπιβαλλόμενη ἐπιστημοσύνη, μὲ τὴ δέουσα μεθοδικότητα ἀλλὰ 
καὶ ἁπλότητα, ὥστε νὰ εἶναι εὔληπτο σὲ κάθε μελετητή.

 Ὁ ἀναγνώστης πολὺ εὔκολα θὰ διαπιστώσει ὅτι ὁ Συγγραφέας τεκμηριώ-
νει ἐπιστημονικὰ ὅλα τὰ δεδομένα ποὺ μᾶς παραθέτει. Μεγάλα ὀνόματα, κυ-
ρίως Νομπελίστες Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ διάσημοι ἐφευρέτες, παρελαύνουν 

1 Βασίλη Πετρουλέα, Σκηνὲς ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο τῆς Δημιουργίας,  σελ. 115, Ἐκδόσεις « Ἔαρ»,     
  Αθήνα, 2021
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μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ βιβλίου  του, καταθέτοντες τὰ δικά τους ἐπιστημονι-
κὰ πορίσματα.  Αὐτά,  ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, τὰ παραλληλίζει μὲ χωρία τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς, μὲ τὴ σοφία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως τοῦ Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου2, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου3 καὶ σύγχρονων κεδνῶν Θεολόγων, 
ὅπως τοῦ Παναγιώτη Τρεμπέλα4 καὶ τοῦ Νικολάου Βασιλειάδη5.   

ΔΟΜΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ:

ΜΕΡΟΣ Α' (σελ.16 - 36)

ΤΡΙΑ ΥΠΕΡΟΧΑ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Α1. ΦΩΣ: καθαρό, λαμπρό, σχεδὸν ἄυλο, τὸ ταχύτερο μέσο στὴν κτίση, 
ἀμυδρὴ εἰκόνα τοῦ ἀκτίστου φωτὸς τῆς Θεότητος.

Ἀκολουθοῦν 7 ὑποκεφάλαια, στὰ ὁποῖα ὁ Συγγραφέας ἀναλύει διεξοδικὰ 
τὴν ἀξία, τὴ λειτουργία καὶ τὸ μεγαλεῖο τοῦ ΦΩΤΟΣ.

Α2.  ΝΕΡΟ: ἡ μήτρα τῆς ζωῆς, ἡ ἐκπληκτικὴ αὐτὴ οὐσία στὴν ὁποία κα-
θρεφτίζεται τὸ κάλλος τῆς Δημιουργίας.

Ἀκολουθοῦν 7 ὑποκεφάλαια, στὰ ὁποῖα ὁ Συγγραφέας ἀναλύει διεξοδικὰ 
τὴν ἀξία καὶ τὴ χρησιμότητα τοῦ ΝΕΡΟΥ.

καὶ  Α3. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ: μάρτυρας τῆς Σοφίας καὶ τοῦ Μεγαλείου του 
Δημιουργοῦ, μέσα στὴν ὁποία ζοῦμε καὶ κινούμαστε καὶ ὑπάρχουμε.

Εἶναι ἡ ὡραιότερη ἀποτύπωση τῆς στοργῆς τοῦ Δημιουργοῦ.

Ἀκολουθοῦν 8 ὑποκεφάλαια, στὰ ὁποῖα ὁ Συγγραφέας ἀναλύει διεξοδικὰ 
τὴν προστασία ποὺ μᾶς παρέχει ἡ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ὥστε νὰ ζοῦμε ὑγιεινὰ καὶ 
εὐτυχισμένα.

 
 

2  Ἰ. Χρυσοστόμου, πρὸς Στελέχιον καὶ περὶ κατανύξεως, Λόγος Β΄, P.G. 47.418
3 Μεγάλου Βασιλείου, Ὁμιλία Α΄ εἰς τὴν Ἑξαήμερον, PG 29, 8C -9A / Ὁμιλία Β΄ εἰς τὴν Ἑξα- 
   ήμερον, PG 29,44B.
4 Παναγιώτη Τρεμπέλα, Ἡ Καινὴ Διαθήκη μετὰ συντόμου Ἑρμηνείας, Ἔκδοση Ἀδελφότητος  
  Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ»
5 Νικολάου Π. Βασιλειάδη, Ἀποκάλυψις τοῦ Ἰωάννου, Ἔκδ. «Ὁ Σωτήρ», Αθήνα 2013 / Ἡ Πα-  
  λαιὰ Διαθήκη μετὰ συντόμου Ἑρμηνείας, Ἔκδ. «ὁ Σωτήρ»,  Ἀθήνα 2014
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 ΜΕΡΟΣ Β΄ (σελ. 89-138)

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ, Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

Β1: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ: ... αὐτὴ ἡ ἀπειροελάχιστη κουκκίδα, ἀπειρο-
στὸ τοῦ ἀπειροστοῦ, ποὺ φιλοξενεῖ τὸ μεγαλεῖο τῆς ζωῆς! Ἐδῶ κατοικοῦν ὄντα 
ποὺ ἔχουν αὐτοσυνειδησία, στοχάζονται, φτάνουν μὲ τὴ φαντασία τους στὶς 
ἐσχατιὲς τοῦ σύμπαντος. Ναί, τὸ σύμπαν ἀπὸ ἐδῶ ξεκινάει καὶ ἐδῶ τελειώνει, 
στὴν πανέμορφη Γῆ μας. 

Ἀκολουθοῦν 6 ὑποκεφάλαια, στὰ ὁποῖα ὁ Συγγραφέας ἀναλύει διεξοδικὰ 
τὴν ἀξία του καὶ τὸ μεγαλεῖο τοῦ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ.

 Β2: Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ: Τὰ ἄστρα ποὺ διακρίνουμε μὲ τὸ μάτι μιὰ καθαρὴ νύ-
χτα ἀντιπροσωπεύουν ἕνα πολὺ-πολὺ μικρὸ ποσοστὸ τῶν ἄστρων τοῦ γαλα-
ξία μας. Ἐκτιμᾶται ὅτι ὁ γαλαξίας μας, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται μεσαίου μεγέθους, 
περιέχει περίπου 400 δισεκατομμύρια ἀστέρια (ἥλιους), χωρὶς νὰ ὑπολογίζο-
νται πλανῆτες καὶ ἄλλα οὐράνια σώματα. 

 Ἀκολουθοῦν 2 ὑποκεφάλαια, στὰ ὁποῖα ὁ Συγγραφέας ἀναλύει διεξοδικὰ 
τὸ μεγαλεῖο του ΓΑΛΑΞΙΑ ΜΑΣ.

Β3: ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ: Τὸ 1924, ὁ Ἀμερικανὸς ἀστρονόμος Edwin Hubble, 
ἀνακάλυψε ὅτι τὰ σπειροειδῆ νεφελώματα εἶναι ὁλόκληροι γαλαξίες, ὅπως ὁ 
δικός μας. Ἦταν ἡ ἔναρξη τῆς ἐξόδου ἀπὸ τὸν Γαλαξία καὶ τῆς εἰσόδου στὸ 
ἀσύλληπτο μεγαλεῖο τοῦ σύμπαντος. Ξαφνικὰ ὁ οὐρανὸς ἔγινε... οὐρανοί!         
Ἡ ἀρχὴ μιᾶς ἐπανάστασης στὶς ἀντιλήψεις μας γιὰ τὸ σύμπαν, ποὺ ἀνέτρεψε 
ὄχι μόνο ἐπιστημονικὲς ἀντιλήψεις, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρες κοσμοθεωρίες σχετι-
κὰ μὲ τὸ σύμπαν.

Ἀκολουθοῦν 4 ὑποκεφάλαια, στὰ ὁποῖα ὁ Συγγραφέας ἀναλύει διεξοδικὰ 
τὸ ἀσύλληπτο μεγαλεῖο του  ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ.

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ (σελ.139-174)

ΑΠΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Γ1. «ΕΝ ΑΡΧΗι: «Αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ ὡραία καὶ ἱκανοποιητικὴ ἑρμηνεία 
τῆς Δημιουργίας ἀπ’ ὅσες ἔχω ποτὲ ἀκούσει»6, ἀναφώνησε ὁ Αϊνστάϊν, ὅταν 

6 Βασίλη Πετρουλέα, Σκηνὲς ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο τῆς Δημιουργίας,  σελ. 144, Ἐκδόσεις « Ἔαρ»,  
   Ἀθήνα, 2021
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ἄκουσε τόν σεμνό Βέλγο πάστορα Lemaître νὰ ἀναπτύσσει αὐτὸ ποὺ ἀπο-
κλήθηκε «θεωρία τῆς μεγάλης ἔκρηξης». Τριάντα περίπου χρόνια ἀργότερα, 
οἱ Arno Penzias καὶ Robert Wilson ἐπιβεβαίωναν πειραματικά τὴν ἐπαναστα-
τικὴ αὐτὴ θεωρία, μὲ τὸν Penzias νὰ δηλώνει ὅτι τὰ ἴδια θὰ εἶχε προβλέψει, ἐὰν 
δὲν εἶχε τίποτε ἄλλο στὴ διάθεσή του παρὰ τὴ Βίβλο στὸ σύνολό της. 

Ἀκολουθοῦν 4 ὑποκεφάλαια, στὰ ὁποῖα ὁ Συγγραφέας ἀναλύει διεξοδικὰ    
τὶς  ΑΠΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

 Γ2. ΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ: Σήμερα γνωρίζουμε ὅτι 
τὰ ἄτομα ἀποτελοῦνται ἀπὸ πολὺ μικρότερα συστατικὰ (ἠλεκτρόνια, πρω-
τόνια, νετρόνια), συνδυασμὸς στοιχειωδῶν συστατικῶν, τὰ ὁποῖα καλοῦνται 
κουάρκς. Τὰ στοιχειώδη αὐτὰ σωμάτια μαζὶ μὲ τὴ σκοτεινὴ ὕλη εἶναι τὰ ὑλικὰ 
ποὺ χρησιμοποίησε ὁ Δημιουργὸς γιὰ νὰ κτίσει τὴ Δημιουργία μὲ τέτοια θαυ-
μαστὴ ὀργάνωση καὶ λογικοὺς νόμους, ὥστε ἡ Δημιουργία νὰ εἶναι κατανοη-
τὴ ἀπὸ τὸ μυαλὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ἕνας ἐκπληκτικὸς συνδυασμὸς μεγαλείου καὶ 
στοργικῆς, θεϊκῆς συγκατάβασης, ποὺ διατρανώνει ὅτι ἡ Δημιουργία ἔγινε γιὰ 
τὸν ἄνθρωπο. «Πέρα ἀπ’ τὴν ἀσύκριτη τάξη, συνδυασμένη μὲ ἁρμονία καὶ 
κάλλος, ἐξηγοῦν ὅλες τὶς δραστηριότητες τοῦ σύμπαντος»7.

 Ἀναφερόμενος γιὰ τὸ καταλυτικὸ ἔργο τῶν ἠλεκτρομαγνητικῶν δυνάμε-
ων γράφει: «… Οἱ δυνάμεις αὐτὲς κυβερνοῦν τὶς χημικὲς ἀντιδράσεις καὶ εἶναι 
ὑπεύθυνες γιὰ τὰ ἑκατομμύρια τῶν διαφορετικῶν χημικῶν ἑνώσεων, ἀπὸ τὸ μό-
ριο τοῦ κοινοῦ ἁλατιοῦ μέχρι το DNA… Οἱ ἴδιες κυβερνοῦν τὴν ἀπέραντη ἀλ-
ληλουχία ἀντιδράσεων οἱ ὁποῖες ὁδηγοῦν στὸν σχηματισμὸ κυττάρων καὶ εἶναι 
θαυμαστὸ τὸ πῶς σὲ μόλις ἐννέα μῆνες ἕνα γονιμιποιημένο ὠάριο μετατρέπεται 
σὲ πλήρη ἄνθρωπο μὲ χέρια, πόδια, μάτια, καρδιὰ, ἐγκέφαλο. Αὐτὲς ρυθμίζουν 
ἐν πολλοῖς καὶ τὶς πολυπλοκότατες λειτουργίες τοῦ ἐγκεφάλου»8.

Ἀκολουθοῦν 4 ὑποκεφάλαια, στὰ ὁποῖα ὁ Συγγραφέας ἀναλύει διεξοδικὰ  
τὰ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ. 

 

7  Βασίλη Πετρουλέα, Σκηνὲς ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο τῆς Δημιουργίας,  σελ. 170, Ἐκδόσεις « Ἔαρ»,  
   Ἀθήνα, 2021
8  Ὅπ. π. σελ. 172
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ΜΕΡΟΣ Δ΄ (σελ.175-226)

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

ΤΟ  Δ΄ ΜΕΡΟΣ ΕΧΕΙ, ΚΥΡΙΩΣ, ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Μέσα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ κείμενα, τὰ ὁποῖα ἀξιολογοῦνται στοχαστικὰ καὶ 
ἑρμηνεύονται ἐπιστημονικὰ ἀπὸ τὸν Συγγραφέα, αἰσθάνεσαι ὅτι ὁ  κόσμος 
ποὺ μᾶς περιβάλλει εἶναι γεμάτος ἀπὸ τὴ δόξα καὶ τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ. Ὁτι-
δήποτε ἀγγίξεις ἢ αἰσθανθεῖς ἢ διερευνήσεις μὲ τὰ ἐπιστημονικὰ ὄργανα εἶναι 
ὑπερβολικὰ ἐντυπωσιακό, ἀκόμη καὶ τὸ ζιζάνιο, ἀκόμη καὶ τὸ παράσιτο, ἀκόμη 
καὶ τὸ πλέον περιφρονημένο δημιούργημα. Ἐπιπρόσθετα, ἐκεῖ ὅπου τελειώνει 
ὁ ἐντυπωσιασμὸς τῆς ἐξωτερικῆς αἴσθησης ξεκινάει ἕνας θαυμαστὸς μικρόκο-
σμος, ποὺ χρειάζονται εἰδικὲς κάμερες γιὰ νὰ τὸν παρατηρήσεις. Κι ἐκεῖ ποὺ 
τελειώνει κι αὐτὸς ἀρχίζει ὁ ἀτομικὸς καὶ ὑποατομικὸς κόσμος, ποὺ δοκιμάζει 
τὶς ἐξισώσεις μας∙ ἀκόμη καὶ ἡ ὀνοματολογία του ξεπέρασε τὴ φαντασία μας9.

Καὶ ἂν σηκώσεις τὸ βλέμμα σου στὸν ἔναστρο οὐρανό, σὲ καταλαμβάνει 
δέος· ἕνας γαλαξίας μὲ ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια ἄστρα ἀνάμεσα σὲ ἑκα-
τοντάδες δισεκατομμύρια ἄλλους γαλαξίες· καὶ αὐτὰ νὰ ἀντιπροσωπεύουν 
ἕνα μικρὸ μόνο ποσοστὸ τοῦ σύμπαντος. 

Μέσα σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο τοῦ θεϊκοῦ μεγαλείου ἡ ἀγάπη καὶ ἡ πανσοφία 
τοῦ Θεοῦ τοποθέτησε τὴν κορωνίδα τῆς Δημιουργίας τὸν ἄνθρωπο. Καὶ εἶναι, 
ὄντως, «ἡ κορωνίδα τῆς Δημιουργίας ὁ ἄνθρωπος διότι πέρα ἀπὸ τὶς φυσικές 
του ἰδιότητες εἶναι δεκτικὸς τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τῆς Θεότητος. Εἶναι 
προικισμένος μὲ τὴν ἀθάνατη ψυχὴ καὶ τὸ μεγαλεῖο του πνευματικοῦ του 
κόσμου»10.  Συνεπῶς, πολὺ εὔστοχα παρατηρεῖ ὁ Συγγραφέας: 

«Ὁ πανάγαθος Δημιουργὸς μᾶς τοποθέτησε σ’ αὐτὸν τὸν πανέμορφο πλα-
νήτη, ὅπου τὰ πάντα εἶναι τέλεια συνταιριασμένα γιὰ τὴ λειτουργία τῆς ζωῆς… 
στὴ Γῆ μας καλούμαστε νὰ συμβιώσουμε ἁρμονικά, προσδοκώντας – κατὰ τὴν 
ὑπόσχεσή Του – τὴ μελλοντική μας ἀποκατάσταση  σὲ «καινοὺς οὐρανοὺς καὶ 
γῆν καινήν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ» (Β΄ Πέτρ. Γ΄13)11.  

9 Βασίλη Πετρουλέα, Σκηνὲς ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο τῆς Δημιουργίας,  σελ. 7 καὶ 177.  Ἐκδόσεις 
   « Ἔαρ», Αθήνα, 2021
10  Ὅπ.π. σελ. 184,  
11  Ὅπ. π.  σελ. 112
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Δ1. ΠΟΣΟ ΕΥΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΞΗΓΗΘΕΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ;

 Ἂν ἀφαιρέσει κανεὶς τὸν Θεὸ ἀπὸ τὴ Δημιουργία, τὰ πάντα ἀποσυντονί-
ζονται καὶ χάνουν τὸ νόημα, τὴν ἀξία καὶ τὴν ὁποιαδήποτε προοπτική τους! 
Ποιὸς ὁ λόγος νὰ σπαταλήσει κανεὶς τὴ ζωή του γιὰ νὰ ἀσκήσει τὴν ἐπιστήμη 
καὶ νὰ διερευνήσει κάτι ποὺ ἔγινε χωρὶς σχέδιο καὶ χωρὶς σκοπό; Ἄν, ἐξάλλου, 
ἡ Δημιουργία καὶ κατ’ ἐπέκταση τὸ ἀνθρώπινο μυαλὸ εἶναι προϊὸν τυχαίων 
διεργασιῶν, τότε τί ἀξιοπιστία μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ ἀνθρώπινη λογικότητα;

 Ἡ ἐκπληκτικὴ ὀργάνωση καὶ τὸ κάλλος τῆς Δημιουργίας, ὁ ἄνθρωπος 
ὡς πνευματικὴ ὀντότητα, ἡ ἀκατανίκητη ἔφεσή του γιὰ ἀναζήτηση τῆς ἀλή-
θειας, τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀπέραντη Δημιουργία εἶναι ἔτσι ὀργανωμένη, ὥστε νὰ 
εἶναι κατανοητὴ ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο μυαλό, οἱ πανανθρώπινες ἠθικὲς ἀξίες, τὰ 
ἱστορικὰ γεγονότα τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου στὴ Γῆ... τότε μόνο μπαίνουν 
ἀβίαστα σὲ σειρά, ὅταν δεχθεῖ κανεὶς πάνσοφο καὶ παντοδύναμο Δημιουργό, 
Θεὸ κάλλους, Θεὸ ἀγάπης, τοῦ Ὁποίου εἴμαστε εἰκόνες12.

Ἀκολουθοῦν 6 ὑποκεφάλαια, στὰ ὁποῖα ὁ Συγγραφέας ἐπιχειρεῖ μία ἀνά-
λυση  τῆς ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗ-
ΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΙΤΛΟ:

Δ2.  ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ; (σελ. 193 -209)

Αὐτὸς ποὺ δημιούργησε τὸν χῶρο, τὸν χ ρόνο καὶ τὰ ὄντα, ὁ πάνσοφος 
νομοθέτης τοῦ σύμπαντος ἐνώπιον τοῦ Ὁποίου ὅλη ἡ κτίση, τὸ παρελθόν, τὸ 
παρόν, τὸ μέλλον εἶναι «γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα» (Ἑβρ. δ΄ 14), δὲν ἔχει 
ἄραγε διακριτικοὺς τρόπους νὰ ἐπεμβαίνει στὴ Δημιουργία ἢ πρέπει νὰ δί-
νει… ἀναφορὰ στὰ ἐπιστημονικά μας ὄργανα κάθε φορὰ ποὺ τὸ κάνει; Ποιὸς 
ἄραγε διατηρεῖ σὲ ἰσχὺ τοὺς πάνσοφους φυσικοὺς νόμους ποὺ κυβερνοῦν ὅλη 
τὴ Δημιουργία; Γνωρίζουμε ὅτι οὔτε ἕνα σπουργίτι δὲν θὰ πέσει νεκρὸ στὴ 
γῆ, ἂν δὲν τὸ ἐπιτρέψει ὁ Ἴδιος καὶ ἀκόμη καὶ οἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς μας εἶναι 
ἀριθμημένες (Ματθ. ι΄ 29-30). Δὲν εἶναι τοῦ παρόντος νὰ ἀναφερθοῦμε στὸ 
μεγαλειῶδες ἔργο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, ἔχουμε ὅμως ἐμφανεῖς ἐπεμ-
βάσεις τοῦ Θεοῦ μὲ τὰ θαύματα13, τὰ ὁποῖα «ἀποτελοῦν σημαντικότατο καὶ 
ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς πίστης μας»14.

12  Ὅπ. π. σελ.  191
13  Ὅπ. π. σελ.  201
14  Ὅπ. π. σελ.  208
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ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

Δ3. ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ & Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ (211 -225)

Μερικοὶ ἐπιστήμονες μοιάζουν μὲ μικρὰ παιδιὰ ποὺ συλλαβίζουν. Προφέ-
ρουν μὲ καμάρι τὰ γράμματα (δηλ. περιγράφουν τὰ φυσικὰ φαινόμενα), ἀγνο-
ώντας τὴ σημασία τῶν λέξεων (πνευματικὰ νοήματα). Ὅλη ἡ Δημιουργία εἶναι 
σὰν μία παραβολή, ποὺ ἄλλους τοὺς ὁδηγεῖ στὴ γνώση τῶν μυστηρίων τοῦ 
Θεοῦ, ἐνῶ ἄλλοι τὴ βλέπουν χωρὶς νὰ τὴν κατανοοῦν καὶ τὴν ἀκοῦν χωρὶς 
νὰ τὴν καταλαβαίνουν. Καὶ γράφει ὁ καθηγητὴς τοῦ Παν/μίου τῆς Ὀξφόρδης 
John Lennox: «Ἐὰν οἱ ἐπιστήμονες λένε ἐντελῶς ἀντίθετα πράγματα γιὰ τὸν 
Θεό, τότε ἡ διαμάχη δὲν εἶναι μεταξὺ ἐπιστήμης καὶ θρησκείας, ἀλλὰ μεταξὺ 
τῶν διαφορετικῶν κοσμοθεωριῶν τῶν δύο πλευρῶν»15.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ:

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ (σελ. 227 -233)

Ἐὰν ἡ διάχυτη ἐξασθενημένη μικροκυματικὴ ἀκτινοβολία στὸ σύμπαν 
μαρτυρεῖ γιὰ τὴ μεγάλη ἔκρηξη ποὺ δημιούργησε τοὺς ἀπέραντους γαλαξίες, 
ἡ διάχυτη ἀγάπη στὴ Δημιουργία, εἶναι ὁ ἀπόηχος τῆς μεγάλης ἐκρήξεως τῆς 
Ἀγάπης ποὺ δημιούργησε τὴ ζωή. Μόνο ποὺ ἡ ἀγάπη δὲν μετριέται μὲ τὰ ἐπι-
στημονικὰ ὄργανα… Ἡ ἀγάπη ὑπῆρχε πρὶν τὴ Δημιουργία τοῦ χρόνου καὶ θὰ 
ὑπάρχει καὶ ὅταν τὰ σύμπαντα ἐκλείψουν. Οἱ νόμοι τῆς Φυσικῆς ἔχουν ἀρχή, 
ἔχουν ἡμερομηνία λήξης, ἔχουν περιορισμένη ἐμβέλεια. Ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης 
ξεπερνᾶ τὰ ὅρια τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου. 

Ἡ ἀγάπη εἶναι παντοδύναμη. Ἡ ἀγάπη κατέβασε τὸν Θεὸ στὴ Γῆ καὶ Τὸν 
ὁδήγησε στὸν πλέον ἀτιμωτικὸ θάνατο. Ἡ ἀγάπη ἀνέβασε τὸν ἄνθρωπο στὸν 
οὐρανὸ καὶ τοῦ χάρισε τὴν αἰώνια ζωή. Ἡ ἀγάπη εἶναι ὁ ὑπέρτατος νόμος. 
 Ἡ ἀγάπη εἶναι περισσότερο ἀπὸ νόμος, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός16. 

ΕΠΙΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Μελετώντας κανείς τὸ ὑπέροχο αὐτὸ βιβλίο νιώθει βαθύτατη συγκίνη- 
ση καὶ θαυμασμὸ γιὰ τὰ μεγαλεῖα τοῦ Δημιουργοῦ καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὴν 

15 Βασίλη Πετρουλέα, Σκηνὲς ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο τῆς Δημιουργίας, σσ.211-212 Ἐκδόσεις 
     « Ἔαρ», Αθήνα, 2021
16  Ὅπ. π. σσ. 232-233
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ἀγάπη Του πρὸς τὸ κορυφαῖο δημιούργημά Του, τὸν ἄνθρωπο. Συνειδητοποι-
εῖ, ὄντως, ὅτι ζεῖ μέσα στοὺς ἀσύλληπτους κόσμους τοῦ μεγαλείου τῆς Δημι-
ουργίας τοῦ Θεοῦ. 

Προσωπικά, δοκίμασα ἰδιαίτερη συγκίνηση ὅταν διάβασα τὴν παραστατικὴ 
εἰκόνα ποὺ ἀναφέρεται στὴ διαστημικὴ ἀποστολὴ «ΑΠΟΛΛΩΝ 8» ποὺ ἔγινε 
στὶς 21-27 Δεκεμβρίου 1968.  Στὶς σελίδες  92-93 ὁ Συγγραφέας μᾶς ἀναφέρει:
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 «Ἦταν ἡ πρώτη ἐπανδρωμένη πτήση γύρω ἀπὸ τὴ Σελήνη καὶ εἶχε σκοπὸ 
τὴ μελέτη τῆς ἐπιφάνειάς της καὶ τὴν ἀναζήτηση κατάλληλου σημείου μελ-
λοντικῆς προσελήνωσης… Ξαφνικά, οἱ ἀστροναῦτες βρέθηκαν σ’ ἕνα ἐκπλη-
κτικὸ θέαμα! Στὸν ὁρίζοντα τῆς Σελήνης ἀνερχόταν μία πανέμορφη γαλανό-
λευκη σφαίρα. Ἦταν μία ἀνατολὴ τοῦ πανέμορφου πλανήτη μας στὸ φεγγάρι! 
Οἱ ἀστροναῦτες ξέχασαν μεμιᾶς τὸν σκοπὸ τῆς ἀποστολῆς τους καὶ γύρισαν 
τὶς κάμερες πρὸς τὴ Γῆ. Πρώτη φορὰ ὁ ἄνθρωπος ἔβλεπε κάτι τέτοιο, πρώτη 
φορὰ ἔβλεπε τὴν κατοικία του ἀπὸ τόσο μακριά, σὰν μία μικρὴ σφαίρα. 

Ἦταν παραμονὴ Χριστουγέννων καὶ ἀργότερα τὴν ἴδια ἡμέρα οἱ τρεῖς 
ἀστροναῦτες, σὲ μία ἱστορικὴ ἐκπομπὴ ποὺ μεταδόθηκε σὲ ὅλο τὸν κόσμο, 
ἀπήγγειλαν συγκινημένοι τοὺς πρώτους στίχους τῆς Γενέσεως: «Ἐν ἀρχῇ ἐποί-
ησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύα-
στος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω του 
ὕδατος.  καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς» (Γεν.α΄ 1-3). 

Μέσα μου θυμήθηκα τὴ συμβουλὴ τοῦ προφητάνακτος Δαυΐδ: «ἐν παντὶ 
τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ· εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον»! (Ψαλμ. 
102,22). Ἀλήθεια, ἡ πράξη αὐτὴ τῶν ἀστροναυτῶν δὲν ἀποτελεῖ μία ἰδεατὴ 
ἐφαρμογὴ αὐτῆς τῆς προτροπῆς καὶ ἕνα ἔμπρακτο μάθημα Ἀγωγῆς καὶ θεοσέ-
βειας γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα!

Ἐπίσης, εἶναι ἰδιαίτερα συγκινητικὴ εἶναι ἡ ὁμολογία τοῦ πολυβραβευμέ-
νου Francis Collins, Διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Ἰνστιτούτου Ὑγείας (N.I.H) τῶν 
Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς:

«… Ὡς μεταπτυχιακὸς φοιτητὴς στὴ Φυσικοχημεία ἤμουν ἄθεος…». 
Τελικά, ὁ Francis Collins, κατέληξε: «Ἡ ἀρχική μου ἀθεϊστικὴ βεβαιότητα ὅτι 
«ξέρω ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός» ἀναδύθηκε ὡς ἡ πιὸ ἀβάσιμη ἐκδοχή… Μετὰ 
ἀπὸ ἀντίσταση σχεδὸν δύο χρόνων ἡ ἀναζήτηση περὶ Θεοῦ μὲ ὁδήγησε στὸν 
Ἰησοῦ Χριστό»17. Καὶ καταλήγει ὁ σοφότατος Francis Collins:

«Ἔχω βρεῖ ὅτι ὑπάρχει μία θαυμάσια ἁρμονία στὶς συμπληρωματικὲς ἀλή-
θειες τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς πίστης. Ὁ Θεὸς τῆς Βίβλου εἶναι ἐπίσης ὁ Θεὸς 
τοῦ γονιδιώματος. Ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ βρεθεῖ στὸν καθεδρικὸ ναὸ ἢ στὸ ἐργα-
στήριο. Ἐρευνώντας τὰ μεγαλειώδη καὶ θαυμάσια δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, 

17 Βασίλης Πετρουλέας, Σκηνὲς ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο τῆς Δημιουργίας, ἐκδόσεις « Ἔαρ» σελ. 217,  
    Ἀθήνα, 2021
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ἡ ἐπιστήμη μπορεῖ νὰ γίνει ἕνα μέσο λατρείας»18. 

Πιστεύουμε, ἀκράδαντα, ὅτι ὁ κάθε μελετητής, μέσα ἀπὸ τὶς ὑπέροχες σε-
λίδες αὐτοῦ τοῦ βιβλίου  θὰ συνειδητοποιήσει  «τὴν πολυποίκιλη Σοφία καὶ 
τὸ Κάλλος τοῦ Δημιουργοῦ μέσα ἀπὸ τὸ θαῦμα τῆς ζωῆς»19, ὅπως ἀκριβῶς 
καὶ ὁ διάσημος ἐπιστήμονας Collins, καὶ θὰ ἀρθεῖ σὲ τέτοια πνευματικὴ καλ-
λιέργεια, ἀνάταση καὶ θαυμασμό, ὥστε θὰ αἰσθανθεῖ τὴν ἐσωτερικὴ ἀνάγκη νὰ 
ἀναφωνήσει μὲ  εὐγνωμοσύνη, μαζὶ μὲ τὸν προφητάνακτα Δαυΐδ:

{Κύριε}, «ποῦ πορευθῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός σου καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου 
σου ποῦ φύγω;  ἐὰν ἀναβῶ εἰς τὸν οὐρανόν, σὺ ἐκεῖ εἶ, ἐὰν καταβῶ εἰς τὸν 
ᾅδην, πάρει·  ἐὰν ἀναλάβω τὰς πτέρυγάς μου κατ᾿ ὄρθρον καὶ κατασκηνώσω 
εἰς τὰ ἔσχατα τῆς θαλάσσης,  καὶ γὰρ ἐκεῖ ἡ χείρ σου ὁδηγήσει με, καὶ καθέ-
ξει με ἡ δεξιά σου» (Ψαλμ.138, 7-10).

 Ἡ Σύνταξη τοῦ περιοδικοῦ μας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ἐπιθυμεῖ 
νὰ ἐκφράσει πρὸς τὸν ὀτρηρὸ ἐπιστήμονα κ. Βασίλειο Πετρουλέα τὴ βαθύτα-
τη εὐαρέσκειά της διὰ τὴν πνευματική του καρποφορία στὸν «ἀμπελῶνα τοῦ 
Κυρίου», μέσω τῶν ἐπιστημονικῶν του κειμένων καὶ διαλέξεων καὶ τὰ θερμά 
της συγχαρητήρια διὰ τὸ νέο του  βιβλίο:

«ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ».

  

18  Ὅπ.π. σελ. 220
19 Βασίλης Πετρουλέας, Σκηνὲς ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο τῆς Δημιουργίας, ἐκδόσεις « Ἔαρ» σελ. 115,  
    Ἀθήνα, 2021



Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΤΗΡΙΔΑΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΣΤΟ  ΙΔΡΥΜΑ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ»

a  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ,

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ»

Τὸ Ἵδρυμα «Ἀναστάσιος Γ. Λεβέντης» μετέχει στὸν ἐνθουσιώδη ἑορτασμὸ 
τῆς διακοσιετηρίδας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως (1821-2021) παρουσι-

άζοντας στὴ Λευκωσία, μὲ τὴν εὐγενὴ παραχώρηση τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου 
Ἀθηνῶν, πρωτότυπα ἔγγραφα καὶ αὐθεντικὰ  ἔντυπα τοῦ Ἀγώνα, τὰ ὁποῖα 
εὐγενῶς παραχώρησε γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ ὁ συλλέκτης ἱστορικῶν κειμηλίων κ. 
Βασίλειος Νικόλτσιος, Συνταγματάρχης ἐ.ἀ - Φαρμακοποιός. 

«Ἕνας κῆπος γιὰ τὴν ἱστορία», εἰκαστικὴ ἐγκατάσταση 
τοῦ Σάββα Χριστοδουλίδη στὸ Ἵδρυμα «Ἀναστάσιος Γ. Λεβέντης».
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Ὁρισμένα ἀπὸ τὰ παρουσιαζόμενα ἔγγραφα καὶ ἔντυπα εἶναι τὰ ἀκόλου-
θα, σύμφωνα μὲ τὴν ταξινόμηση καὶ τὸν σχολιασμὸ τοῦ κ. Πέτρου Παπαπο-
λυβίου, Ἀναπληρωτὴ Καθηγητὴ στὸ Τμῆμα Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας τοῦ 
Πανεπιστημίου Κύπρου.

1. Δίφυλλο μὲ δύο χειρόγραφες ἐπιστολὲς προκήρυξης τῆς ἐπανάστασης, 
Ἰάσιο, 24 Φεβρουαρίου 1821. Παραλῆπτες τῆς πρώτης ἐπιστολῆς εἶναι οἱ « Ἄν-
δρες Γραικοί, ὅσοι εὑρίσκεσθε εἰς Μολδαβίαν καὶ Βλαχίαν» καὶ τῆς δεύτερης οἱ 
«Ἀδελφοί τῆς Ἑταιρίας τῶν Φιλικῶν». Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης ὑπογράφει 
τὶς δύο ἐπιστολὲς ὡς Γενικὸς Ἐπίτροπος. Πρόκειται γιὰ ἀντίγραφα τῶν πρώ-
των ἐπαναστατικῶν προκηρύξεων τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη ἀπὸ τὸ Ἰάσιο, 
ποὺ κυκλοφόρησαν σὲ διάφορα μέρη τοῦ τουρκοκρατούμενου Ἑλληνισμοῦ 
ἀπὸ μέλη τῆς Φιλικῆς Ἑταιρίας τὴν ἄνοιξη τοῦ 1821. 

2. Ἔντυπη ἐπαναστατικὴ προκήρυξη τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη, Ἰάσιο, 
24 Φεβρουαρίου 1821. Κομιστὴς ἀνάλογων προκηρύξεων καὶ ἐπιστολῶν στὴν 
Κύπρο ἦταν ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεόφιλος ἢ Θεοφύλακτος Θησεύς.

3. Ἐπιστολὴ χωρὶς χρονολογία (πιθανὸν 1825) «ἐκ τοῦ ἐθνικοῦ στρατο-
πέδου» μὲ ἡμερομηνία 29 Ἰουλίου. Ἀναφέρεται σὲ ἀποστολὴ τοῦ Σπυρίδωνος 
Τρικούπη στὰ ἀγγλοκρατούμενα Ἑπτάνησα. Τὴν ἐπιστολὴ ὑπογράφουν οἱ Θε-
όδωρος Κολοκοτρώνης, Ἀναγνώστης Παπαγιαννόπουλος (Δεληγιάννης), Γε-
ώργιος Σισίνης, Ἀνδρέας Ζαΐμης καὶ Κανέλλος Δηλιγιάννης.

4. Ἰδιόχειρο σχολικὸ ἐνδεικτικό, Ἀργοστόλι Κεφαλληνίας, 1824. Ὑπογρά-
φεται ἀπὸ τὸν λόγιο  Νεόφυτο Βάμβα γιὰ τὸν (ἄριστο) μαθητὴ Σπυρίδωνα 
Χωραφᾶ. 

5. Ὁμολογία 250 γροσίων, Ναύπλιο, 24 Μαρτίου 1825. Ἐκδόθηκε ἀπὸ τὴν 
Προσωρινὴ Διοίκηση τῆς Ἑλλάδος καὶ ὑπογράφεται ἀπὸ τὸν πρόεδρο τοῦ 
Ἐκτελεστικοῦ Ἀλέξανδρο Μαυροκορδᾶτο, τὸν μινίστρο τῆς Οἰκονομίας Πα-
νοῦτσο Νοταρᾶ καὶ τὸν ἀρχιγραμματέα τῆς Ἐπικρατείας Θεόδωρο Νέγρη. 

6. Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ, 30 Ὀκτωβρίου 1826. Ὁ Κοραῆς ἀναγ-
γέλλει στὸν Στέφανο Φραγκιάδη στὸ Παρίσι ὅτι ἔχει ὁρισθεῖ ὑπεύθυνος τῶν 
συνδρομῶν [στὸ Λονδίνο] γιὰ ὑπὸ ἔκδοση βιβλίο τοῦ Ι. Π. Κοκκώνη, «ἀνα-
γκαῖον εἰς τὸ ἀπαίδευτόν μας ἔθνος», μὲ συντάκτη ἄνθρωπο «ὅστις εἶναι καὶ 
λόγιος, καὶ τὸ πολὺ καλήτερον ἀκόμη, καὶ λογικός». 
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7. Διοριστήριο ἔγγραφο, Αἴγινα, 28 Ἰανουαρίου 1828. Τὸ ἔγγραφο φέρει 
τὶς ὑπογραφὲς τοῦ Κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια καὶ τοῦ Γραμματέως τῆς 
Ἐπικρατείας Σπυρίδωνος Τρικούπη. Ἀπευθύνεται στὸν Ἀνδρέα Κεφάλα. Τοῦ 
ἀναγγέλλεται ὁ διορισμός του ὡς προσωρινοῦ φρούραρχου τῆς Αἴγινας.

8. Ἐπιστολὴ τοῦ Δημητρίου Ὑψηλάντη, Δαμαλᾶς (Τροιζήνα), 4 Μαρτίου 
1828. Ὁ Δημήτριος Ὑψηλάντης, ἔχοντας διορισθεῖ Στρατάρχης ἀπὸ τὸν Κυ-
βερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια, ἀναγγέλλει στὸν Στρατηγὸ Γιώτη Δαγκλῆ ὅτι 
ὁρίσθηκε μέλος τοῦ τριμελοῦς «πολεμικοῦ κριτηρίου». 

9. Τμῆμα ἐπιστολῆς τοῦ Κάρολου Φαβιέρου (Charles Nicolas Fabvier), 
Παρίσι, 22 Αὐγούστου 1828. Ὁ Γάλλος φιλέλληνας, ὕστερα ἀπὸ διαφωνία 
του μὲ τὸν Κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια, παραιτήθηκε  ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ 
στρατὸ (Μάιος 1828). Θέμα τῆς ἐπιστολῆς εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Φαβιέρου 
στὴν Ἑλλάδα. 

10. Διοριστήριο διάταγμα τοῦ βασιλέως Ὄθωνος, Ἀθήνα, Δεκέμβριος 
1844. Διορίζεται  ὑπασπιστὴς τοῦ Ὄθωνος ὁ ὑποναύαρχος Ἀντώνιος Γ(εώργι-
ος) Κριεζῆς, ἀργότερα Πρωθυπουργὸς τῆς Ελλάδος (1849-1854). 

Τὰ ἔγγραφα καὶ ἔντυπα παρουσιάζονται στὸ Ἵδρυμα Ἀναστάσιος Γ. Λε-
βέντης ἀνηρτημένα σὲ εἰκαστικὴ ἐγκατάσταση τοῦ κ. Σάββα Χριστοδουλίδη, 
Καθηγητὴ στὸ Τμῆμα Ἀρχιτεκτονικῆς Πανεπιστημίου Frederick (Εἰκ. 11). Σὲ 
ψηλὸ δωρικὸ διάτρητο κύλινδρο ἀπὸ ὑλικὸ περίφραξης, μικρὲς χάρτινες ἑλ-
ληνικὲς σημαῖες περασμένες σὲ νῆμα,  κλαδιὰ δάφνης ἀπὸ χαρτὶ καὶ ἐπιμήκεις 
λαμπτῆρες σὲ ἀποχρώσεις μπλὲ φωτός, περιβάλλουν τὰ σχετιζόμενα μὲ τὸν 
Ἀγώνα τοῦ 1821 ἱστορικὰ ἔγγραφα καὶ ἔντυπα, γαντζωμένα σὲ μεταλλικὲς 
βέργες. Ὁ διάτρητος κύλινδρος περιφράσσει τὰ ἱστορικὰ ἔγγραφα καὶ ἔντυπα, 
τὰ προφυλάσσει καὶ συνάμα ἐπιτρέπει τὴν ἐκ τοῦ σύνεγγυς θέαση καὶ ἀνά-
γνωσή τους. Τὸ ἔργο λογίζεται ὡς “κῆπος”. περιοχὴ περίφρακτη καὶ ἄβατη μὲ 
τὸ περιεχόμενό της ὁρατὸ μέσα ἀπὸ ἀνοίγματα. Γι’αὐτὸ ἀποκαλεῖται ἀπὸ τὸν 
κ. Χριστοδουλίδη “ Ἕνας κῆπος γιὰ τὴν ἱστορία” καὶ περικλείει ὑψηλὲς ἰδέες 
καὶ συνάμα μνημονεύει τοὺς ἐμπνευστές τους. Τὸ ἔργο ἐπιχειρεῖ καὶ ἕναν ἁπτὸ 
ὑπαινιγμὸ γιὰ τὴν πανάρχαια ἰδέα τῆς ἐλευθερίας. Τὸ ἔργο τοῦ Σάββα Χριστο-
δουλίδη, μέσα στὸ πλῆθος τῶν τιμητικῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς 
ἐπετείου τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ἀνὰ τὸ παγκόσμιο,  προκαλεί πολλούς 
συνειρμούς καὶ ἀποτελεῖ δυναμικὴ καὶ σύγχρονη καλλιτεχνικὴ ἔκφραση τιμῆς 
πρὸς τὸν Ἀγώνα τοῦ 1821.
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Ἂς μὴν ξεχνοῦμε, γράφει ὁ κ. Ἀναστάσιος Π. Λεβέντης,  Πρόεδρος τοῦ 
Ἱδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, στὸν πρόλογο τοῦ ἐκθεσιακοῦ ἐντύπου,  ὅτι ἡ ἔναρ-
ξη τοῦ Ἀγώνα στὴν Πελοπόννησο ἐπεφύλαξε γιὰ τὴν Κύπρο τὰ τραγικά γεγο-
νότα τοῦ Ἰουλίου 1821, τὰ ὁποῖα ὀρφάνεψαν τὴν Νῆσο. Ὑπῆρξαν, ὡστόσο, καὶ 
ἀφορμὴ ἀποδημίας πολλῶν Κυπρίων, οἱ ὁποῖοι ἐπολέμησαν ὑπὲρ τῆς πατρί-
δος εἴτε στὰ πεδία τῶν μαχῶν εἴτε ἀπὸ τὶς ἐπάλξεις τοῦ Διαφωτισμοῦ. Τὸ μή-
νυμα λοιπὸν τῆς παρουσίασης τῶν ἱστορικῶν ντοκουμέντων στὴ Λευκωσία, 
δὲν εἶναι διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ὁ φιλόπατρις  Ἀνώνυμος συγγραφέας τῆς 
Ἑλληνικῆς Νομαρχίας διακήρυττε τὸ 1806 : «Ὦ Ἀναγνῶστα! … Ἡ ἐλευθερία 
εὑρίσκεται εἰς ὅλους, ὡσὰν ὁποὺ ὅλοι κοινῶς τὴν ἀφιέρωσαν εἰς τοὺς νόμους, 
τοὺς ὁποίους διέταξαν αὐτοὶ οἱ ἴδιοι, καὶ ὑπακούοντάς τους καθεὶς ὑπακούει 
εἰς τὴν θέλησίν του, καὶ εἶναι ἐλεύθερος». 

1. Δίφυλλο μὲ δύο χειρόγραφες ἐπιστολὲς προκήρυξης τῆς ἐπανάστασης, 
Ἰάσιο, 24 Φεβρουαρίου 1821.
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2. Ἔντυπη ἐπαναστατικὴ προκήρυξη πρὸς Φιλικούς 
τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη, Ἰάσιο, 24 Φεβρουαρίου 1821.
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3. Ἐπιστολὴ «ἐκ τοῦ ἐθνικοῦ στρατοπέδου, 29 Ἰουλίου (1825).
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5. Ὁμολογία 250 γροσίων, Ναύπλιο, 24 Μαρτίου 1825.

4. Ἰδιόχειρο σχολικὸ ἐνδεικτικό, Ἀργοστόλι Κεφαλληνίας, 1824.
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7.  Ἔγγραφο  Ἰωάννη Καποδίστρια, Αἴγινα, 28 Ἰανουαρίου, 1828.

6. Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ, 30 Ὀκτωβρίου 1826.
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8. Ἐπιστολὴ τοῦ Δημητρίου Ὑψηλάντη, Δαμαλᾶς (Τροιζήνα), 4 Μαρτίου 1828.
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9. Ἐπιστολή Φαβιέρου, Παρίσι, 22 Αύγούστου 1828.
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10. Διοριστήριο διάταγμα τοῦ βασιλέως Ὄθωνος, Ἀθήνα, Δεκέμβριος 1844.



ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΤΟΥ 1821

ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
a  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ,
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΣ

A.  Η Ορθόδοξη Εκκλησία  διαφύλαξε την Πίστη, την εθνική συνείδηση 
και καλλιέργησε αγωνιστικό πνεύμα. Επί Τουρκοκρατίας όποιος χανόταν για 
την Ορθοδοξία χανόταν και για τον Ελληνισμό. Οι εξισλαμισμένοι τούρκευαν 
και μετετρέποντο σε διώκτες του Έθνους μας. Η Εκκλησία με τους ιεροκήρυ-
κες, τα μοναστήρια - σχολεία και κυρίως με τους Νεομάρτυρες διέσωσε τη 
σπίθα που άναψε τη φλόγα της Ελευθερίας.

B. Υπήρχε πίστη στη διαχρονική συνέχεια του Ελληνισμού. Λόγιοι και 
κληρικοί, αγωνιστές και απλός λαός, όλοι είχαν τη συνείδηση ότι πρέπει να 
ελευθερωθούν, διότι είναι απόγονοι των Αρχαίων Ελλήνων και της Ελληνορ-
θόδοξης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Κολοκοτρώνης δηλώνει στον Άγγλο 
Χάμιλτον ότι συνεχίζει τον αγώνα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Ο Στρα-
τηγός Μακρυγιάννης απαγορεύει στους στρατιώτες του να πουλήσουν αρχαία 
αγάλματα λέγοντας: «Γι’ αυτά πολεμήσαμε».

Γ. Η Μεγάλη Ιδέα ήταν το όραμα και η πηγή ελπίδας. Τίποτε σημαντικό 
δεν επιτυγχάνεται χωρίς όραμα. Ο Ελληνισμός ουδέποτε εγκατέλειψε την ελ-
πίδα για απελευθέρωση όλων των εδαφών που του ανήκαν επί Βυζαντίου/Ρω-
μανίας. Σήμερα, μία από τις αιτίες της πολύπλευρης κρίσης είναι το γεγονός 
ότι ως Έλληνες δεν έχουμε βρει μία νέα Μεγάλη Ιδέα για να μας συναρπάζει 
και να μας ανυψώνει πνευματικά. 

Δ. Μας κράτησε όρθιους η αγάπη των Ελλήνων για τα γράμματα. Άλλοτε 
σε Κρυφά Σχολειά και άλλοτε – κυρίως μετά το 1650- σε φανερά εκπαιδευτή-



367ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ρια, οι υπόδουλοι μάθαιναν γράμματα με βασικά εγχειρίδια το Ψαλτήρι, την 
Οκτώηχο και το Ευαγγέλιο. Στα ανώτερα μαθήματα διδάσκονταν  οι Αρχαίοι 
Έλληνες συγγραφείς και κείμενα του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου.

Ε. Μας βοήθησε πολύ η ικανότητα των Ελλήνων στο εμπόριο και στη ναυ-
τιλία. Έμποροι από την υπόδουλη Ελλάδα έφευγαν για τη Δυτική και Ανατολι-
κή Ευρώπη, συγκέντρωναν χρήματα και επέστρεφαν για να ανοικοδομήσουν 
εκκλησίες και σχολεία. Το ναυτικό των νησιών και των παραλίων πόλεων ξε-
κίνησε ως εμπορικό, αλλά το 1821 μετετράπη σε πολεμικό.

Ζ. Το κοινοτικό σύστημα υπήρξε αυτοφυής δημοκρατικός θεσμός και έν-
δειξη αλληλεγγύης προς τους πάσχοντες. Των Ελλήνων οι Κοινότητες ήταν 
η προέκταση της ενορίας, εξέλεγαν τους δημογέροντες, φρόντιζαν για την 
παιδεία και βοηθούσαν τις χήρες και τα ορφανά.

Η. Ουδέποτε ξεριζώθηκε το αντιστασιακό πνεύμα του Ελληνισμού. Δεκά-
δες εξεγέρσεις οργανώθηκαν πριν από το 1821.

Με πυξίδα αλάνθαστη τα διδάγματα αυτά ο Ελληνισμός   πρέπει σήμε-
ρα να επιδείξει πνεύμα αντίστασης και όχι υποταγής απέναντι στην τουρκική 
προκλητικότητα, η οποία εκφράζεται με τον Νέο Οθωμανισμό του Ερντογάν. 
Δυστυχώς, μία μειοψηφία επιχειρεί την αναθεώρηση της Ιστορίας  με πρόθεση 
να εξωραϊσθεί η Οθωμανική τυραννία και να ξεχαστούν οι σφαγές των Νεο-
τούρκων κατά του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Το πνεύμα 
των αναθεωρητών είναι: Αφού οι Οθωμανοί Τούρκοι ήσαν «καλοί» άρα και 
τώρα είναι καλοί γείτονες και δικαιούνται μερίδιο από το Αιγαίο, την Κύπρο, 
ίσως και συνδιοίκηση στη Θράκη. Πρόκειται για απαράδεκτη νοοτροπία, η 
οποία αλλοιώνει το παρελθόν σκοπίμως.

Η Κύπρος μας ήταν και είναι πάντα άρρηκτα δεμένη με τη μοίρα του 
υπόλοιπου Ελληνισμού. Το 1821 ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και 400 κληρι-
κοί και πρόκριτοι λαϊκοί εκτελέσθηκαν από τους Οθωμανούς λόγω υποψιών 
για τη συμμετοχή τους στην Πανελλήνια Επανάσταση. Το μήνυμα και η θυ-
σία  του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού φτάνει μέχρι και σήμερα δυνατό και σαφές: 
Η Κύπρος πρέπει να απαλλαγεί από την κατοχή του Αττίλα και να παραμείνει 
προσανατολισμένη στις παραδόσεις της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού.

Η Μακεδονία πλήρωσε βαρύτατο φόρο αίματος στην πανεθνική εξέγερση 
του 1821. Ο Εμμανουήλ Παππάς ξεσήκωσε τη Χαλκιδική και το Άγιον Όρος 
και ο Καρατάσος, ο Ζαφειράκης και ο Γάτσος την Έδεσσα και την Ημαθία. 
Ο ισχυρός τουρκικός στρατός του Αμπού Λουμπούτ  κατέπνιξε στο αίμα την 
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επανάσταση των Ελλήνων Μακεδόνων. Οι Νεομάρτυρες της Νάουσας του 
1822 βροντοφωνάζουν ότι η Μακεδονία είναι Ελληνική και ότι δεν πρέπει να 
δεχθούμε αλλαγές στα σχολικά βιβλία μας περικόπτοντας τους Αγίους Κύριλ-
λο και Μεθόδιο και τον Παύλο Μελά. Είναι ανάγκη να βρούμε έναν νόμιμο 
τρόπο να απαγκιστρωθούμε από τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Η Ήπειρος ήταν ενιαία και είχε πλειοψηφία ελληνικού πληθυσμού κατά τη 
διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Τα σύνορα του 1913 χώρισαν τη Βόρειο Ήπειρο 
και την παρεχώρησαν στην Αλβανία, αν και την είχε απελευθερώσει ο Ελληνι-
κός Στρατός, όπως και το 1940. Όμως η παρακαταθήκη του Πατροκοσμά, που 
απαγχονίσθηκε στο Κολοκόντασι, και η πνευματική και εκδοτική προσφορά 
της Μοσχόπολης μάς υποχρεώνουν να μην λησμονούμε και σήμερα τα δικαι-
ώματα των Βορειοηπειρωτών.

Η Θράκη  έδωσε στον αγώνα τον Άγιο και Εθνομάρτυρα Κύριλλο ΣΤ΄, 
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, και τους θαλασσόλυκους Αντώνη και Δό-
μνα Βισβίζη. Ας μην επιτρέψουμε σήμερα στο μακρύ χέρι του τουρκικού επε-
κτατισμού να αναστατώσει την ειρηνική συμβίωση Χριστιανών και Μουσουλ-
μάνων.

Τα νησιά του Αιγαίου χάρισαν στην Επανάσταση γενναίους ναυτικούς 
και μπουρλοτιέρηδες, αλλά υπέστησαν   καταστροφές, όπως εκείνες της Χίου,  
των Ψαρών και της Κάσου. Ας  αποτρέψουμε τις διεκδικήσεις  και τις γκρίζες 
ζώνες στο γαλανό Αιγαίο μας!

Ως Ελληνισμός είμαστε χρεωμένοι από την Ιστορία και ιδιαίτερα από τις 
θυσίες των αγωνιστών του 1821 να συνεχίσουμε τους αγώνες τους για την 
περιφρούρηση της εθνικής μας Ελευθερίας καθώς και για την καλλιέργεια της 
πνευματικής μας Ελευθερίας.

 



Η ΜΕΓΑΛΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

a  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ,

ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κάθε χρόνο, στὶς 29 Μαΐου, οἱ Τοῦρκοι γιορτάζουν θορυβωδῶς τὴν ἐπέ-
τειο τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τὸν Μωάμεθ Β' τὸν 

Πορθητή.  Καὶ ὁ χριστιανικὸς κόσμος, ἰδιατέρως ὁ ἑλληνικός, πενθεῖ τὴν 
πτώση τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων καὶ μνημονεύει τοὺς ἡρωικοὺς νεκροὺς καὶ 
μάρτυρες, ποὺ ἔγραψαν μὲ τὸ αἷμα τους τὴν τελευταία σελίδα τοῦ βυζαντινοῦ 
θαύματος. Πενθεῖ τὴν ὀδυνηρὴ αὐτὴ πτώση, τὴν τέφραν καὶ τὴν σποδόν, 
ἀπὸ τὴν ὁποίαν ὅμως μπόρεσε καὶ μπορεῖ ἀκόμα ὁ Ἑλληνισμὸς νὰ ἀντλεῖ 
περηφάνεια καὶ αἰσιοδοξία. 

Τὸ Βυζάντιον, ἡ ἑλληνικὴ μεσαιωνικὴ αὐτοκρατορία, ἔπειτα ἀπὸ 1100 
καὶ πλέον χρόνια παρουσίας στὴν ἱστορικὴ σκηνή, ἔκλειε τὸν κύκλο της.  
Πέφτοντας ὅμως ἄφηνε πλούσια κληρονομιὰ στὴν ἀνθρωπότητα. Ἄφησε 
μνημεῖα πνευματικὰ ἀντάξια τοῦ μακροῦ βίου της καί, χειραγωγώντας καὶ τὸν 
ἄγριο κατακτητὴ  στὸν δρόμο τῆς κρατικῆς του συγκροτήσεως, ἀπέδειξε γιὰ 
δεύτερη φορὰ ὅτι

Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio... 
( Q. Horatii Flacci, Epistularum  Lib. II, I, 156-157).

Ἡ Ἑλλάς, καίτοι καταληφθεῖσα, κατέκτησε τὸν ἄγριον νικητὴν καὶ εἰσήγαγε 
τὰς τέχνας  εἰς τὸ ἄξεστον Λάτιον. 

Ἡ Πόλη, τὸ τελευταῖο προπύργιο τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, ἔπεσε τὸ 
1453.  Ὅμως ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους βρίσκεται ἕναν περίπου αἰώνα πιὸ πρίν, ὅταν ὁ 
σουλτάνος, μὲ τὴν κατάληψη τῆς Καλλιπόλεως, ἔκαμνε αἰσθητὴ τὴν παρουσία 
τῆς τουρκικῆς δύναμης καὶ στὸ εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος. Ἀπὸ τὴν ὥρα αὐτὴ ἡ 
πτώση τοῦ κράτους ἦταν μόνο ζήτημα χρόνου καὶ ἡ παράταση τῆς ἀγωνίας 
τοῦ Βυζαντίου ὀφειλόταν ἄλλοτε στὶς ἐσωτερικὲς κρίσεις τοῦ ἀντιπάλου 
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καὶ ἄλλοτε στὶς ἐνέργειες μερικῶν ἀπὸ τὶς δυτικὲς δυνάμεις, οἱ ὁποῖες, γιὰ 
τὰ δικά τους πολιτικοοικονομικά συμφέροντα, εὐνοοῦσαν τὴ διατήρηση τῆς 
ἀβεβαιότητας στὸν χῶρο τῆς Ἀνατολῆς.

Ἡ  δημιουργία τῆς μεγάλης θρησκευτικοπολιτικῆς ἀντιπαράθεσης στὸν 
βυζαντινὸ κόσμο κατὰ τὴν τελευταία ἑκατονταετία τῆς ζωῆς του (1354-
1453) ἦταν συνέπεια τῆς ἀγωνίας του, τὴν ὁποία ἐνέτεινε συνεχῶς ἡ σταθερὴ 
στρατιωτικὴ καὶ ἐδαφικὴ πρόοδος τῶν Τούρκων. Οἱ ὧρες γίνονταν πολὺ 
κρίσιμες. Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, μοναχικὸς κόσμος καὶ λόγιοι, αἰσθάνονται 
βαριὰ τὴν εὐθύνη τῶν μεγάλων στιγμῶν καὶ καταβάλλουν ἐξαντλητικὲς 
προσπάθειες γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότερη ἀντιμετώπιση τῶν κινδύνων. 

Παλαιότερα, ἤδη ὁ Μιχαὴλ Η' Παλαιολόγος (1261-1282), ὁ πρῶτος αὐτο-
κράτορας τῆς Κωνσταντινουπόλεως μετὰ τὴ λατινικὴ κατοχή (1204-1261), εἶχε 
συνειδητοποιήσει ὅτι, γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ βυζαντινοῦ κράτους, ἐπιβαλλόταν 
συνεννόηση καὶ σύμπραξη μὲ τὴ Δύση.  Ἡ συνεννόηση ὅμως μὲ τὴ Δύση, τὴν 
ἀπὸ αἰῶνες θεοκρατούμενη καὶ παποκρατούμενη, θὰ ἦταν γράμμα κενόν, ἂν  
ἡ συνεννόηση  δὲν  προηγεῖτο  στὸ  θρησκευτικὸ  πεδίο, ὅπου  ἀπὸ διακόσια 
καὶ πλέον χρόνια χώριζε τοὺς δυὸ κόσμους τὸ ὁριστικὸ σχίσμα.  Ἡ Σύνοδος 
τῆς Λυὼν (1274) δὲν πέτυχε νὰ συμβιβάσει τὶς διαφορές.  Ὁ   Τοῦρκος στὸ 
μεταξὺ γινόταν περισσότερο ἀπειλητικός. Ἡ  αὐτοκρατορία ἔπρεπε νὰ 
μετρᾶ τὶς μέρες της. Τώρα πιὰ ἦταν καθαρὸ καὶ μαζὶ τραγικὸ τὸ δίλημμα:  
Ἂν θὰ στραφοῦν πρὸς τὸν χριστιανικὸ κόσμο τῆς Δύσης ἢ ἂν τὸ Βυζάντιο 
ἔπρεπε μὲ μόνες τὶς δικές του δυνάμεις νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν καλπάζουσα 
ἀπειλή. Ἡ στροφὴ πρὸς τὴ Δύση παρουσιαζόταν πολὺ δύσκολη, ἀφοῦ ἀνα-
ποφεύκτως θὰ ἦταν συνυφασμένη μὲ παραχωρήσεις πρὸς τοὺς δυτικοὺς 
ἡγεμόνες, πρὸ πάντων ὅμως ἀπέναντι στὸν πάπα. «Τὸ δὲ μνημονεύεσθαι τὸν 
Πάπαν γενηθήτω ἕνεκεν ἐλπίδος βοηθείας ἐν τῇ ἀνάγκῃ ἡμῶν» κατὰ τὸν 
Γεώργιο Σφραντζῆ, ἱστορικὸ τῆς Ἁλώσεως, Chronicon Maius, σ. 325.

Ἀπὸ τότε ποὺ οἱ πάπες - ἐπικαλούμενοι τὴ δήλωση τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν 
Πέτρο «σὺ εἶ Πέτρος καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν» 
ἀπαιτοῦσαν τὰ πρωτεῖα τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου καὶ μαζὶ κοσμικὲς ἐξουσίες, 
καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ Βυζάντιο διεκδικοῦσε τὴν ἐκπροσώπηση τῆς ὀρθόδοξης 
πίστης, ἡ θρησκευτικὴ εὐθιξία σὲ δυὸ κόσμους ἐμποτισμένους μὲ θρησκευτικὸ 
φανατισμὸ ἦταν ἑπόμενο νὰ εἶναι ἐξόχως ἔντονη.

Ἔτσι ἡ πολιτική - ἡ οὐσιαστική - διάσταση τοῦ προβλήματος ἐπισκιάσθηκε 
στὴν Ἀνατολὴ ἀπὸ τὸν ἐκκλησιαστικὸ διχασμὸ καὶ οἱ ὀπαδοὶ τῶν δυὸ ἀπόψεων 
χαρακτηρίζονται ἔκτοτε ὡς Ἑνωτικοὶ ἢ Ἀνθενωτικοί.
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Οἱ λόγιοι, σχεδὸν στὸ σύνολό τους, τὸ παλάτι καὶ οἱ πολιτικοὶ εὐνοοῦν τὴ 
συνεννόηση μὲ τὴ Δύση, ἐλπίζοντας στὴν, σὺν τῷ χρόνῳ, πιθανὴ κατάρρευση  
τῆς προσωποπαγοῦς δυναστείας τῶν ὀθωμανῶν. Γιὰ τοὺς μοναχοὺς ὅμως, 
τὸν λοιπὸ κλῆρο καὶ τὸν λαὸ τὸ σταθερότερο στοιχεῖο τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἦταν 
ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ ὁποία ἔπρεπε νὰ διαφυλαχθεῖ μὲ κάθε τίμημα,  ἔστω  καὶ μὲ 
τὴν ὑποταγὴ στὸν Τοῦρκο.

Ὡς ἐκ τούτου, ὁ τελευταῖος βυζαντινὸς αἰώνας συγκλονίζεται ἀπὸ τὴ 
μεγάλη αὐτὴ ἀντιπαράθεση τῶν δυὸ ρευμάτων, τῆς στροφῆς πρὸς τὴ Δύση 
καὶ τῆς πολιτικῆς τῆς ἀπομονώσεως.

Οἱ κυριότεροι ἀπὸ τοὺς ἀνθενωτικούς, ὄχι μόνο αὐτοῦ τοῦ αἰώνα ἀλλὰ καὶ 
τῶν προηγούμενων, ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς, ὁ Ἰωσὴφ Βρυέννιος, ὁ ἐπίσκοπος 
Ἐφέσου Μάρκος ὁ Εὐγενικός, ὁ Γεώργιος Σχολάριος, ὁ πρωθυπουργὸς Λου- 
κᾶς Νοταρᾶς καὶ ἄλλοι δευτερεύοντες, τοποθετοῦνται στὸ ζήτημα καὶ ἀγω-
νίζονται ὁ καθένας μὲ τὸν δικό του τρόπο. Τὸ ἴδιο κάνουν καὶ οἱ ἑνωτικοὶ 
μὲ τὸν Βαρλαάμ, τὸν πατριάρχη Ἰωάννη Βέκκο, τὸν Μανουὴλ Καλέκα, τὸν 
Βησσαρίωνα, τὸν ἱστορικὸ Δούκα, τὸν Δημήτριο Κυδώνη καὶ ἄλλους.

Ὁ  τελευταῖος ἄγεται στὴ φιλολατινικὴ πολιτική του ἀπὸ βαθειά, ἐνσυ-
νείδητη πεποίθηση καὶ πίστη στὴν παλιὰ πολιτικοπνευματικὴ σχέση τοῦ 
ὀρθόδοξου Ἑλληνισμοῦ μὲ τὴν καθολικὴ Εὐρώπη. Τὸ 1336 ἀπευθύνει στοὺς 
βυζαντινοὺς Ἕλληνες τὸν λόγο του «Ρωμαίοις  Συμβουλευτικός» στὸν ὁποῖο, 
ἀνάμεσα σὲ ἄλλα, τονίζει:

... Τίνες Ρωμαίοις Ρωμαίων οἰκειότεροι σύμμαχοι; Ἡ γὰρ ἐκείνων πόλις 
τῆς ἡμετέρας μητρόπολις γέγονε· καὶ τοῖς ἀποίκοις κοινωνήσασα ἐπωνυμίας 
ἐκείνη μὲν ὥσπερ τις πρόβολος ἔμεινεν ἐπὶ τῆς Ἑσπερίας, ἡμᾶς δὲ τῆς Ἀσίας 
ἡγησομένους ἐξέπεμψεν, ὥσθ᾿ ἕνα μὲν δῆμον ἡμᾶς τε κἀκείνους δοκεῖν, μίαν δὲ 
πόλιν ἀμφοτέρας, ἐν ἀποίκου καὶ μητροπόλως σχήματι τεταγμένας.1 

(Ποιοὶ ἄλλοι ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους (τοὺς δυτικούς) μποροῦν νὰ εἶναι οἰκει-
ότεροι σύμμαχοι τῶν Ρωμαίων (Ρωμιῶν); Γιατὶ ἡ πόλη τους (ἡ Ρώμη) ἔγινε 
μητρόπολη τῆς δικῆς μας. Καὶ ἀφοῦ ἔδωσε τὴν ἐπωνυμία στοὺς ἀποίκους, 
ἐκείνη ἔμεινε προπύργιο στὴ Δύση, ἐμᾶς δὲ μᾶς ἔστειλε ν᾿ ἀναλάβομε τὴν 
ἡγεμονία τῆς Ἀσίας, ὥστε νὰ θεωρούμαστε κι ἐμεῖς κι ἐκεῖνοι σὰν ἕνας δῆμος 
καὶ οἱ δυὸ πόλεις νὰ θεωροῦνται μιά, σὲ σχῆμα μητρόπολης καὶ ἀποικίας).

Τὸ ἐπίσημο κράτος θὰ συνεχίσει νὰ στρέφει ὡς τὸ τέλος τὶς προσπάθειές του 

1 Ρωμαίοις Συμβουλευτικός,   Migne, Patrologia Graeca, τόμ. 154, στ. 961-1008.
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στὴν προσέγγιση μὲ τὴ Δύση.  Ὁ αὐτοκράτωρ  Ἰωάννης Ε' πηγαίνει στὴν Ἰταλία 
(1369-1371) νὰ ὀργανώσει σταυροφορία γιὰ τὴ σωτηρία τῆς κινδυνεύουσας 
Ἀνατολῆς. Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ὁ Μανουὴλ Β' περιέρχεται γιὰ τέσσερα χρόνια 
(1399-1403) τὶς πρωτεύουσες τῆς Εὐρώπης. Τέλος ὁ Ἰωάννης Η' μένει στὴν 
Ἰταλία ἀπὸ τὸ 1437 ὡς τὸ 1439, τὸ ἔτος τῆς Συνόδου τῆς Φλωρεντίας, ποὺ δὲν 
εἶχε κανένα θετικὸ ἀποτέλεσμα καὶ τῆς ὁποίας τὰ περίεργα καθέκαστα ἐκθέτει 
ὁ Μέγας Ἐκκλησιάρχης Σίλβεστρος Συρόπουλος στὸ ἔργο του Vera historia 
unionis non verae  δηλαδή, Ἡ ἀληθινὴ ἱστορία μιᾶς ἕνωσης ὄχι ἀληθινῆς.

Ὁ ἱστορικὸς Μιχαὴλ Δούκας, ἑνωτικὸς καὶ ὁ ἴδιος, ὄχι ὅμως ὄργανο τῆς 
Δυτικῆς Ἐκκλησίας ὅπως ἄλλοι, ἀφηγεῖται στὴν ἱστορία του τὰ συμβάντα στὴ 
Φλωρεντία, ἐξαίροντας τὴ στάση τοῦ ἀνθενωτικοῦ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ καὶ 
ἐπικρίνοντας τοὺς φιλοχρήματους ἀρχιερεῖς ποὺ λιποψύχησαν καὶ ὑπέγραψαν 
τὴν ἕνωση:

... καὶ γὰρ ἦσάν τινες τῶν ἀρχιερέων ἐν τῷ ὑπογράφειν λέγοντες «οὐχ 
ὑπογράφομεν, ἐὰν μὴ τὸ ἱκανὸν τῆς προσόδου ἡμῖν παράσχητε». Οἱ δὲ ἔδι-
δον, καὶ ἐβάπτετο κάλαμος. ὑπὲρ ἀριθμὸν γὰρ ἦσαν τὰ δαπανηθέντα εἰς 
αὐτοὺς νομίσματα καὶ τὰ ἐν χερσὶ μετρηθέντα ἑκάστου τῶν πατέρων. εἶτα 
μεταμεληθέντες οὐδὲ τὰ ἀργύρια μετέστρεψαν.2 

(... γιατὶ ὑπῆρχαν καὶ μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ἀρχιερεῖς ποὺ τὴν ὥρα τῆς ὑπογραφῆς 
ἔλεγαν:  «δὲν ὑπογράφομε, ἂν δὲν μᾶς δώσετε τὸ ποσὸ ποὺ πρέπει».  Κι ἐκεῖνοι 
τοὺς τὸ ἔδωσαν καὶ μπῆκαν οἱ ὑπογραφές. Γιατὶ ἦταν ἀμέτρητα τὰ χρήματα 
ποὺ ξοδεύτηκαν σ᾿ αὐτοὺς καὶ ὅσα μετρήθηκαν στὰ χέρια τοῦ καθενός τους.  
Ὕστερα μεταμελήθηκαν, δὲν ἐπέστρεψαν ὅμως τὰ ἀργύρια).

Ἐνῶ οἱ ἑνωτικοὶ ἀγωνίζονταν, μὲ τὴν ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν, νὰ φέρουν 
στὸ Βυζάντιο τὴν ἐναγωνίως ἀναμενόμενη δυτικὴ βοήθεια, οἱ ἀνθενωτικοὶ 
προσπαθοῦσαν νὰ ἀντικαταστήσουν τὴ λατινικὴ συμμαχία μὲ μιὰν ὀρθόδοξη 
σταυροφορία κατὰ τῶν Τούρκων. Ἐτσι, ἐνῶ ὁ Ἰωάννης Ε' συζητοῦσε τὸ 1370 
στὴ Ρώμη τὴν ἕνωση, ὁ πατριάρχης Φιλόθεος ἀνέπτυσσε ἀνάλογη δραστη- 
ριότητα ἀνάμεσα στὸν ὀρθόδοξο σερβικὸ κόσμο, στὴ Ρωσία, στὴν Πολωνία, 
στὴ Βλαχία ἀκόμα καὶ στὴ Λιθουανία. Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν προσπάθεια 
πολεμοῦσε ὁ Δημήτριος Κυδώνης, μὲ τὸν λόγον του «Ρωμαίοις Συμβουλευτικός» 
ὑποδεικνύοντας τοὺς κινδύνους ἀπὸ μιὰ τέτοια σταυροφορία, μὲ τὴν 
ἐπισήμανση τῆς κακοπιστίας καὶ τῆς ὑστεροβουλίας τῶν Βουλγάρων καὶ 

2 Μιχαὴλ Δούκας, σ. 216.
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τῶν Σέρβων, οἱ ὁποῖοι ἐποφθαλμιοῦσαν τὶς πόλεις τῆς Μακεδονίας καὶ 
καταδυνάστευαν τοὺς κατοίκους των μὲ ἀπάνθρωπες φορολογίες.

Σὲ λίγο ὁ σερβικὸς παράγων, μὲ τὶς μάχες τοῦ Ἕβρου (1371) καὶ τοῦ Κοσ-
συφοπεδίου (1389), γίνεται ἀσήμαντος καὶ οἱ ἀνθενωτικοὶ στρέφονται πιὰ πρὸς 
ἐκεῖνο ποὺ θὰ γίνει πραγματικότητα στὰ χρόνια τῆ δουλείας, δηλαδὴ πρὸς τὴ 
συγκρότηση μιᾶς ἐσωτερικῆς ἑλληνικῆς ὀργάνωσης, ἡ ὁποία θὰ προστάτευε 
τὴν αὐτοτέλεια τῆς πίστης, κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ ὀθωμανοῦ κατακτητῆ. 
Ἀφοῦ μάλιστα ὁ κατακτητὴς εἶχε καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν ἅλωση ἀναγνωρίσει τὴ 
θρησκευτικὴ ἱεραρχία τῶν Ἑλλήνων.

Μέσα στὸ ἴδιο πνεῦμα ὁ  γνωστὸς λόγιος Γεώργιος Τραπεζούντιος, σὲ 
μιὰ πολιτική του πραγματεία, ὑπὸ τὴ μορφὴ ἐπιστολῆς πρὸς τὸν Μωάμεθ Β' 
Πορθητή, προσπαθοῦσε νὰ ἀποδείξει ὅτι ἀνάμεσα στὴν ὀρθόδοξη ἑλληνικὴ 
καὶ τὴ μωαμεθανικὴ θρησκεία δὲν ὑπῆρχε καμμιὰ δογματικὴ διαφορά.  Καὶ 
πρότεινε τὴν ἵδρυση μιᾶς κοινῆς ἑλληνοτουρκικῆς Ὁμοσπονδίας, ἐλπίζοντας 
ὅτι, μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, θὰ μποροῦσαν οἱ Ἕλληνες νὰ γίνουν κύριοι τῶν 
πραγμάτων καὶ νὰ ἀφομοιώσουν σὺν τῷ χρόνῳ τὸ τουρκικὸ στοιχεῖο.

Ὅσοι σχημάτισαν τὴν πεποίθηση τῆς διατηρήσεως τῆς ὀρθόδοξης πίστης, 
ὡς ἀντάλλαγμα τῆς δουλείας, δὲν εἶχαν βεβαίως λιγότερη φιλοπατρία ἀπὸ τοὺς 
ἑνωτικούς. Πολλοὶ ἀπ᾿ αὐτοὺς ἀγωνίστηκαν μὲ γενναιότητα στὶς ἐπάλξεις 
τῆς Βασιλεύουσας καὶ ὑπῆρξαν τὰ πρῶτα θύματα τῆς τουρκικῆς θηριωδίας 
μετὰ τὴν ἅλωση. Ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου Λουκᾶς 
Νοταρᾶς, ἀνθενωτικός, ἦταν ἐκεῖνος ποὺ διατύπωσε τὸ περιλάλητο: κρειτ-
τότερον ἐστὶν εἰδέναι ἐν μέσῃ τῇ πόλει φακιόλιον Τούρκων βασιλεῦον ἢ 
καλύπτραν λατινικήν.3 Πιστὸς ὅμως στὸν αὐτοκράτορα καὶ στὴν ἰδέα τοῦ 
Ἔθνους πολέμησε μὲ γενναιότητα ὁδηγώντας πεντακόσιους ἄνδρες καί, μετὰ 
τὴν ἅλωση, ἐνῶ μποροῦσε νὰ πάρει ἀπὸ τὸν Μωάμεθ ὕψιστο ἀξίωμα, προτί-
μησε τὸν μαρτυρικὸ θάνατο, προσφέροντας τὸν τράχηλό του στὸν δήμιο, γιὰ 
ν᾿ ἀποπλύνει μὲ τὸ αἷμα του τὴν ἀτίμωση τοῦ Ἔθνους.

Ὁ Γεώργιος Σχολάριος, ὁ κατοπινὸς πατριάρχης Γεννάδιος, ἐκπροσωπεῖ 
τὴν ἀντίδραση σὲ κάθε ἀντίσταση ἀπέναντι στὸν ἐπερχόμενο κίνδυνο.  
Ἔγκλειστος στὴ Μονὴ τοῦ Παντοκράτορος, κόλλησε στὴν πόρτα τοῦ κελλιοῦ 
του τοὺς ἀκόλουθους λόγους, τοὺς ὁποίους ἀναφέρει ὁ ἱστορικὸς Μιχαὴλ 
Δούκας ἐπικρίνοντάς τους μὲ σφοδρότητα:  Ἄθλιοι Ρωμαῖοι, εἰς τί ἐπλανήθητε, 

3 Γεώργιος Σφραντζῆς, σ. 293,  Μιχαὴλ Δούκας, σσ. 304-305
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καὶ ἀπεμακρύνατε ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καὶ ἠλπίσατε εἰς τὴν δύναμιν τῶν 
Φράγκων, καὶ σὺν τῇ πόλει ἐν ᾗ μέλλει φθαρῆναι, ἐσχάσατε καὶ τὴν εὐσέβειάν 
σας; 4

(Ἄθλιοι Ρωμιοί, γιατί πλανηθήκατε καὶ ἀπομακρυνθήκατε ἀπὸ τὴν ἐλπίδα 
τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐλπίσατε στὴ δύναμη τῶν Φράγκων, καὶ μὲ τὴν πόλη ποὺ 
ὁπωσδήποτε θὰ χαθεῖ, χάσατε καὶ τὴν εὐσέβειά σας;)

Ἡ μοιρολατρικὴ αὐτὴ ἀντιμετώπιση τῶν πραγμάτων δὲν ἦταν βεβαίως 
ἀντάξια τῶν περιστάσεων καὶ δικαίως ἔχει κατακριθεῖ.

Ὅπως συμπληρώνει ὁ Δούκας:  ... ὁ δὲ Γεννάδιος οὐ διέλειπε καθ᾿ ἑκάστην 
διδάσκων καὶ γράφων κατὰ τῶν Ἑνωτικῶν, καὶ πλέκων συλλογισμοὺς καὶ 
ἀντιφάσεις κατὰ τοῦ σοφωτάτου καὶ μακαρίτου Θωμᾶ τοῦ Ἀκίνου καὶ τῶν 
συγγραμμάτων αὐτοῦ, καὶ κυρίου Δημητρίου τοῦ Κυδώνη, ἀποδεικνύων αὐτοὺς 
αἱρετικοὺς.5

Ὁ κλοιὸς ἔσφιγγε ὁλοένα τὴν Κωνσταντινούπολη, ἡ ὁποία, ἐγκαταλειμμένη 
ἀπὸ παντοῦ, σπαρασσόταν ἀπὸ τὴ θρησκευτικὴ καὶ ἐν ταὐτῷ πολιτικὴ αὐτὴ 
ἀντιπαράθεση. Δυὸ κόσμοι ἀντιπαρατίθενται μέσα στὴν Πόλη, ἐνῶ ἔξω ἀπὸ 
τὰ τείχη της εἶναι παρατεταγμένα τὰ στρατεύματα τοῦ εἰκοσάχρονου Μωάμεθ. 
Δυὸ κόσμοι: ὁ κόσμος τῆς παραδόσεως, ὁ συντηρητικός, ὁ κόσμος τῆς ὀρθο-
δοξίας· καὶ ὁ κόσμος ποὺ θεωρεῖ ἀδύνατη τὴ διαβίωση μὲ τὸν δυνάστη, ὅπως 
τὴν ἀντιλαμβάνονται οἱ ἐκπρόσωποι τῆς παραδόσεως, καὶ στρέφεται πρὸς τὴ 
Δύση. Ὁ ἀγώνας στὰ τείχη τῆς Πόλης, ἀγώνας μὲ ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν 
ἀνέκαθεν  ἑλληνικῶν ἀγώνων, δὲν ἔσωσε τὴ Βασιλεύουσα.

Κι ἀπ᾿ τὶς πόρτες τὶς χαλκένιες διάπλατες   
πρὶν τὸ στοχαστῇς,       
ὁ Σουλτάνος καβαλλάρης     
μπῆκε ὁ χαλαστής! 6

Ὁ  ἀγώνας ἐπάνω στὰ τείχη τῆς Κωνσταντινουπόλως, ὅπως πάντοτε 
στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία, εἶχε τὸν χαρακτήρα τοῦ ἀγῶνος τοῦ πνεύματος 
κατὰ τῆς βίας καὶ τῆς βαρβαρότητας. Τὸ Βυζάντιον, διαδεχόμενο τὸν ἀρχαῖο 
ἑλληνικὸ κόσμο, διεδραμάτισε γιὰ 11 αἰῶνες τὸν μεγάλο ρόλο του ἐπάνω στὴ 
σκηνὴ τοῦ Μέσου Αἰῶνος καὶ παρέδιδε πλέον τὴ σκυτάλη τῆς ἱστορίας στὴν 

4 Μιχαὴλ Δούκας, σ. 254.
5 Μιχαὴλ Δούκας, σ. 264.
6 Κωστῆς Παλαμᾶς, Ὁ Δωδεκάλογος τοῦ Γύφτου, Λόγος πέμπτος « Ὁ θάνατος τῶν ἀρχαίων».
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ἀναγεννώμενη Εὐρώπη τῆς Δύσης.

Κατὰ τοὺς τελευταίους αἰῶνες του τὸ Βυζάντιον αἰσθάνθηκε περισσότερο 
ἑλληνικὸ παρὰ ποτὲ προηγουμένως. Καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι ἄσχετο μὲ τὸν ἐδαφικὸ 
περιορισμό του στὸν ἑλληνικὸ χῶρο. Καὶ ἀκόμα τὴν τελευταία αὐτὴ περίοδο 
τὴν χαρακτηρίζει μεγάλη πνευματικὴ ἄνθηση. Ὁ  ἀοίδιμος καθηγητὴς τῆς 
Βυζαντινῆς Ἱστορίας Διονύσιος Ζακυθηνὸς σημειώνει σχετικῶς:

Τὸ φαινόμενον τῆς παρακμῆς καὶ τῆς πτώσεως τοῦ Βυζαντίου εἶναι τοσού- 
τῳ μᾶλλον ἄξιον παρατηρήσεως, καθ᾿ ὅσον συνδυάζεται μὲ λαμπρὰν πνευ-
ματικὴν ἄνθησιν... Καὶ ἡ πνευματικὴ αὐτὴ ἀκμή, προεκτεινομένη πρὸς ἁπάσας 
τὰς κατευθύνσεις, προσδίδει ἰδιάζουσαν ἠθικὴν αἴγλην εἰς τὸν θάνατον τοῦ 
Βυζαντίου, τοῦ ὁποίου πνευματικὴ ὑπῆρξεν ἡ ὑστάτη προσφορὰ πρὸς τὴν 
Εὐρώπην, μόνην τοῦ λοιποῦ θεματοφύλακα τῆς κοινῆς Ἑλληνορωμαϊκῆς Χρι-
στιανικῆς παραδόσεως.7

Σήμερα, πεντακόσια ἑβδομήντα σχεδὸν χρόνια μετὰ τὴν ἅλωση, ὁ Ἑλ- 
ληνισμὸς βρίσκεται, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, στὶς ἴδιες περίπου πραγμα-
τικότητες. Οἱ ἀντιστοιχίες, ἂν ἐρευνήσομε μὲ προσοχή, εἶναι πάρα πολλὲς 
καὶ ὁδηγοῦν σὲ προεκτάσεις ἀπροσδιόριστες. Ὁ  Τοῦρκος βρίσκεται καὶ 
πάλιν μπροστὰ στὶς πύλες μας - καὶ μέσα ἀπ᾿ αὐτές. Βεβαίως σήμερα δὲν 
μᾶς συνταράσσει καμμιὰ θρησκευτικὴ ἀντιπαράθεση. Εἶναι ἀναντίλεκτο, 
ὅμως, ὅτι δεν ἔχομε ξεκαθαρίσει τὸν ἰδεολογικό μας προσανατολισμό.  
Βρισκόμαστε, ὅπως καὶ τότε, μπροστὰ σὲ ποικίλα καὶ βασανιστικὰ διλήμματα. 
Καὶ τὰ διλήμματα αὐτὰ ὁδηγοῦν, ὅπως καὶ τότε, σὲ διχασμούς, δισταγμοὺς καὶ 
ἀδράνεια.  Καὶ αὐτὸ  ἀποτελεῖ μιὰ τραγικὴ πραγματικότητα πιὸ φοβερή, ἴσως, 
κι ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἀπειλὴ τοῦ Τούρκου.

7 Διονύσιος Ζακυθηνός, Βυζάντιον, Κράτος καὶ Κοινωνία, Ἱστορικὴ Ἐπισκόπησις, Ἀθῆναι   1951, 
σσ. 143-144.
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Η ΑΤΙΜΗΤΗ ΜΑΝΑ 
ΣΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

a  
ΔΡΟΣ ΜΑΡΙΑΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ

Ωραιότερη απεικόνιση από αυτήν της Παναγίας μας, της Πλατυτέρας των 
ουρανών, που κρατάει στην αγκαλιά της τον Θεόν μας, πιο τρυφερή και πιο 
στοργική δεν θα μπορούσε να υπάρξει για τις μάνες όλου του κόσμου και για 
τα παιδιά τους. 

Θα παιανίσει με το ποιητικό του δοξάρι γι’ αυτήν, ο χριστιανός ποιητής, 
Γ, Βερίτης:

«Μάνα, που πήρες απ’ όλα τα πλάσματα ανώτερο θρόνο,  
άφθαρτη μένει κι’ ανέγγιχτη η δόξα σου μέσα στον χρόνο.  

Μεσ’ την αγκάλη σου, ω θαύμα! Κρατάς το Θεό μας Μητέρα, 
 κι είσαι απ’ τη γη κι απ’ τους κόσμους των άστρων εσύ Πλατυτέρα!

 Η Παναγία Μητέρα οδηγεί τον Ιησού ως νήπιο στον ναό, ακολουθώντας 
την τάξη του Νόμου και τον υποδέχεται ο πρεσβύτης Συμεών1.  2021 χρόνια 
από τότε εκατομμύρια μάνες, σαράντα ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού 
τους κάνουν την ίδια μ’ Εκείνην διαδρομή. Ασφαλίζουν, έτσι, το παιδί τους στο 
θείο λιμάνι της Εκκλησίας.

 Το οδηγούν στο σχολείο για να κατακτήσει με την καθαρή και ανόθευτη 
γνώση εκτός από το ζην και το ευ ζην. Τον δρόμο τον χάραξε η Παναγία μας. 
Γιατί έγινε «ἡ κλῖμαξ ἡ ἐπουράνιος δι’ ἧς κατέβη ὁ Θεὸς» και συνάμα «ἡ γέ-
φυρα ἡ μετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν».  Έκτοτε η κάθε Μάνα στον 
κόσμο καλείται να αναδειχθεί και αυτή η πνευματική γέφυρα μέσω της οποίας 

1 Βλ. Περιοδικόν «Προς την Νίκην», Φεβρουάριος 2007, σ. 38,40
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θα περάσει το παιδί της στον σωτηριώδη χώρο  της Χάριτος του Θεού2.

Η χριστιανική υμνολογία προτρέπει όλες τις μητέρες να ακολουθήσουν 
τη Μητέρα του Θεού, την Παναγία, που έγινε η πηγή της χαράς στον κόσμο. 
Κι ο ποιητής μελωδεί: 

«Μάνες του ανθρώπου μακαρισμένα πλάσματα ιερά.
Όλη τη θλίψη κρύβετε του κόσμου

κι όλου του κόσμου είσαστε η χαρά…»3.

Οι μάνες όλου του κόσμου σηκώνουν στους ώμους τους το βάρος της 
ιερής ευθύνης να μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά που τους χάρισε ο Θεός και 
υποβάλλονται σε συγκινητικούς κόπους και θυσίες. Και αποθέτουν τις αγωνί-
ες τους, τους πόνους τους και τις ελπίδες τους για τα παιδιά τους στη Μεγάλη 
Μάνα, την Παναγία.

Αν μας ζητούσαν να απεικονίσουμε συμβολικά τη μάνα, ο καταλληλότε-
ρος συμβολισμός θα ήταν μια καρδιά πάλλουσα για το παιδί της, κάποτε και 
ματωμένη.  

Θα άξιζε να κάνουμε μία ιστορική αναγωγή για τη μητέρα από των αρχαι-
οτάτων χρόνων μέχρι σήμερα.  

Απέναντι από το Μαιευτήριο της Έλενας Βενιζέλου ένα άγαλμα παριστά 
μια μητέρα που κρατά στην αγκαλιά της το βρέφος της και προσβλέπει σε 
αυτό με γλυκύτητα και τρυφερότητα. Στο βάθρο πάνω στο οποίο υπάρχει το 
άγαλμα έχει σμιλευθεί η εξαίρετη φράση του αρχαίου τραγικού, Ευριπίδη:

 «Οὐκ ἔστιν οὐδὲν μητρός ἥδιον. Ἐρᾶτε μητρός παῖδες, ὡς οὐκ ἔστ’ ἔρως 
τοιοῦτος ἄλλος, ὅστις ἡδίων ἐρᾶν»4. Δεν υπάρχει δηλαδή τίποτε γλυκύτερον 
από τη μητέρα. Παιδιά, αγαπάτε τη μητέρα, διότι άλλος έρως γλυκύτερος και 
αγνότερος δεν υπάρχει5.

 Είναι αξιοπρόσεκτα τα λόγια μεγάλων ανθρώπων του πνεύματος για τη 
μάνα. «Άβυσσος βαθιά η καρδιά της. Στα βάθη της πάντα η συγχώρεση», ση-
μειώνει ο Μπαλζάκ. Κι άλλοι επιφανείς, όπως ο Μόντι και η Γεωργία Σάνδη 
αναφωνούν:  Δεν υπάρχει για τα παιδιά καλύτερο καταφύγιο από τη μητρική 

2  Βλ. Ναυσικά Ιεσσαί – Κασιμάτη, Μάνα ο μοχλός του κόσμου, Αθήνα, εκδόσεις «ΤΗΝΟΣ», σ. 12.
3 Βλ. Περιοδικόν «Προς την Νίκην», ό.π.
4 Ίδιος, ό.π., σ. 67
5 ό.π., σ. 68
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αγκαλιά. Δικαίως ονομάζουμε τη Γη μητέρα, αφού την ποδοπατούμε και αυτή 
δεν παύει να αποδίδει καρπούς και άνθη6. Και συμπληρώνει ο Καμπούρογλου: 
ποιός αμφιβάλλει ότι η μητέρα είναι το αγιότερο ζωντανό πλάσμα; Η μητρό-
τητά της είναι ο καλύτερος φύλακας της τιμής της και του συζύγου της7. 

Ιδιαίτερα, ο χριστιανικός κόσμος έχει να επιδείξει θαυμαστές και άγιες μη-
τέρες που τεχνούργησαν έμψυχα καλλιτεχνήματα. Τον Μέγα Βασίλειο, τον 
«οὐρανοφάντορα», τον «θεοφάντορα» τη «θείαν και ἱεράν μέλισσαν», τον 
«θεῖον μύστην», τον καλλιτέχνησε η υπέροχη μητέρα του η Εμμέλεια8. Η ίδια, 
κόρη μάρτυρα έδωκεν εις τον Βασίλειον και εις όλα τα παιδιά της επιμελημένη 
χριστιανική ανατροφή, ανεξάλειπτη σφραγίδα της παλλόμενης μητρικής της 
καρδιάς.

Άλλο μεγαλειώδες έμψυχο σύμπλεγμα παντοδαπών γνώσεων ο Γρηγόρι-
ος ο Ναζιανζηνός, ανεδείχθη  «ὁ ποιμενικὸς αὐλὸς τῆς θεολογίας», ο οποίος 
«τὰς τῶν ρητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας». Προσαγορεύεται «θεοφόρος διδά-
σκαλος», «Μέγας ἐν τῇ Θεολογίᾳ», «θεῖον τοῦ Χριστοῦ στόμα», «Θεολογίας 
ὁ νοῦς». Ποιος τον διαπαιδαγώγησε; Η ατίμητη μητέρα του, η Νόνα.  Αυτή 
καλλιτεχνεί και καλλιεργεί επιμελώς τον νεαρό Γρηγόριο. Τον προορίζει για 
το κληρικό στάδιο. Γονυπετής προσευχόμενη παίρνει τα μικρά του χέρια τα 
τοποθετεί επάνω στο ιερόν Ευαγγέλιο, και δίδει υπόσχεση στον Θεό να τον 
μορφώσει και να τον αναδείξει κήρυκα του Θείου Λόγου. Όταν τον απέστειλε 
για ευρύτερες σπουδές έγραψε εις τον σοφιστή Λιβάνιο: «Μήτηρ πατρί πέπομ-
φα παῖδα, ἡ κατά φύσιν τῷ κατὰ λόγους, ὅπως οὖν μοι μελήσῃ, σοὶ μελήσει»9. 
Δηλαδή, εγώ που είμαι η φυσική μητέρα, έστειλα το παιδί μου σ’ εσένα που 
είσαι ο πνευματικός πατέρας. Το έστειλα με τον σκοπό, να φροντίζεις για την 
πνευματική του μόρφωση, κι αυτό να δείξει επιμέλεια σ’ εσένα, που είσαι ο 
πνευματικός πατέρας. Βεβαίως θαυμάζει κανείς και τον άριστο χειρισμό από 
τη μητέρα της ελληνικής γλώσσας10.

Ποιος όμως τεχνούργησε και τον μέγα χρυσαετό τον Χρυσόστομο, τον 
ασύγκριτο διδάσκαλο της οικουμένης, την «χρυσῆ λύρα τοῦ πνεύματος», την 
«λύρα τῆς μετανοίας», τον «Χρυσορρήμονα», τον Ιωάννην τον Χρυσόστομον; 

6 Μητέρα-Μάνα-Μητρότητα, Βικιπαίδεια, ό.π., σ. 1
7 Βικιπαίδεια, ό.π., σ. 1
8 Βλ. Περικλής Φωτόπουλος, ό.π., σ. 43
9 PATROLOGIAE CURSUS COMPLETUS, ΣΑΣΤ, 87-88
10 Βλ. Περικλής Φωτόπουλος, ό.π., σ. 44
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Η σεπτή και ατίμητη μητέρα του Ανθούσα.

Εχήρευσε σε ηλικία είκοσι ετών και δεν ήλθε σε δεύτερον γάμο μετά τον 
θάνατο του ενδόξου στρατηλάτου συζύγου της, του στρατηγού Σεκούνδου. 
Παραδόθηκε εξολοκλήρου στην καλλιτέχνηση και πνευματική καλλιέργεια 
του υιού της. Τον οδηγεί ως αετιδεύς με αετίσιες πτήσεις στα αιθέρια ύψη των 
καθαρών γνώσεων. Μαγνητίζει την καρδιά του υιού της δια των ιερών γρα-
φών και του εμπνέει την αγάπη στη χριστιανική  αρετή. Η ίδια, ενάρετη και 
αγία εντυπωσιάζει τον διδάσκαλο του Ιωάννη, τον εθνικό φιλόσοφο Λιβάνιο, 
ο οποίος έκθαμβος αναφωνεί: «Βαβαί, οἷαι γυναῖκες, παρὰ Χριστιανοῖς εἰσί» 
Πω πω τί γυναίκες υπάρχουν στους χριστιανούς!

Άλλη μητέρα που με την προσευχή τα δάκρυά της, την υπομονή, την πίστη 
και την καρτερία της τεχνούργησε τον ιερόν Αυγουστίνο, τον αποκαλούμενο 
«υἱὸν τῶν δακρύων», υπήρξε η Αγία Μόνικα. Ο οίστρος της ακολασίας είχε 
οδηγήσει τον υιό της εις την ασέληνο νύκτα της αμαρτίας. Ο ίδιος, λαμπρή 
διάνοια είχε παρασυρθεί στην αίρεση του μανιχαϊσμού. Χάρη στις προσευχές 
της μητέρας του «ἀποθέτει τὰ ἔργα τοῦ σκότους» και «ἐνδύεται τὰ ὅπλα τοῦ 
φωτός». Αναδεικνύεται ο κορυφαίος των διδασκάλων της Ορθοδόξου Δυτι-
κής Εκκλησίας. Ο ίδιος θα ομολογήσει συντετριμμένος την αμαρτωλότητά 
του και θα πει με ευγνωμοσύνη ότι περισσότερα δάκρυα έχυνε η μητέρα του 
από εκείνα που χύνουν αι μητέρες επί της σωρού των πολυαγαπημένων τους 
παιδιών.  Αυτή εμπνέει και τον σύζυγό της, τον εθνικό Πατρίκιο, να ασπαστεί 
και τον Χριστιανισμό. 

Το γόητρο της μητέρας παραμένει ανά τους αιώνες αμείωτο. Μεσ’ την 
καρδιά της κλείνει την καρδιά του παιδιού της. Η μάνα είναι η προσωποποίη-
ση της στοργής και της αγάπης, του πόνου και της αυτοθυσίας.  

Άπειρα τα παραδείγματα των μητέρων που αυτοθυσιάσθηκαν για τα παι-
διά τους. Ολόκληρος ο κόσμος είχε παρακολουθήσει με βαθύτατη συγκίνηση 
το εξαίρετο παράδειγμα της μητέρας του νεαρού Γάλλου Μάριου Ρενάρ, που 
έδωσε τον ένα νεφρό της, για να γίνει μεταμόσχευση στο παιδί της και δή-
λωσε ότι είναι αποφασισμένη να δώσει και τον άλλον, και να αποθάνει αυτή, 
αρκεί να ζήσει το παιδί της.

 Άπειρα τέτοια παραδείγματα υπάρχουν. 18 Μαΐου 1970, στον Πειραιά. 
Η Βιολέτα Αυλωνίτου 24ετής μητέρα βαδίζει εις την ακτή Μιαούλη κρατώντας 
στην αγκαλιά της τον μόλις ενός έτους υιό της, Ξενοφώντα. Ένα λεωφορείο, 
το οποίον εκινείτο επί της λεωφόρου παρεξέκλινεν αιφνιδίως εκ της πορείας 
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του ανήλθεν εις την πλατείαν και προσέκρουσεν πάνω σε στύλο της ΔΕΗ. 
Η πρόσκρουση σφοδρή. Ο στύλος κατέρρευσε. Η μητέρα με καταπληκτική 
ετοιμότητα όταν αντελήφθη ότι ήτο αδύνατον να σωθεί από τον καταρρέοντα 
τσιμεντένιο στύλο, επέταξε το παιδί της μακράν της. Ο μικρός άγγελος δεν 
έπαθε τίποτε. Εκείνη όμως κατεπλακώθη από τον καταρρεύσαντα στύλο11. 
Η αυτοθυσία της μητέρας αυτής και απείρων άλλων αποτελεί εξαίρετη διδα-
σκαλία για τις μητέρες όλου του κόσμου. 

Ο εθνικός μας ιστορικός, Κων/νος Παπαρηγόπουλος γράφει: «Τίς ἐξ 
ἡμῶν δὲν ἐστέναξεν ἐπικαλούμενος τὸ ἅγιον τῆς μητρὸς αὐτοῦ ὄνομα; Τῆς 
μητρὸς καὶ οὐχὶ ἑτέρου τινὸς τῶν φιλτάτων, διότι ἠγαπήθητε βεβαίως ἐν τῷ 
κόσμω τοῦτο ὑπὸ τοῦ πατρός, ἠγαπήθητε ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀδελφῶν, τῶν συζύ-
γων, τῶν τέκνων, τῶν φίλων, ποτὲ ὅμως δὲν ἠγαπήθητε, οὐδὲ θέλετε ἀγαπη-
θῇ, ὅσον ὑπὸ τῆς μητρὸς ἡμῶν. Ὅλαι αἱ μελῳδίαι τῶν διαφόρων τῆς ἀγάπης 
εἰδῶν, συναρμολογοῦνται εἰς μίαν οὐρανίαν ἁρμονίαν ἐντός της ἀγάπης τῆς 
μητρικῆς12.

Η μάνα αναδεικνύει ήρωες του εθνικού μας μεγαλείου. Μορφώνει αγίους 
του ουρανού. Διευθύνει από τα αφανή δώματα του οίκου της, κι ακόμη μέσα 
από αχυρένιες καλύβες τη ροή της ιστορίας, διότι κατά την ρήση ενός σοφού, 
«τα χέρια που κουνούν την κούνια του παιδιού, αυτά τα χέρια διευθύνουν 
τον κόσμο», και «οι άνδρες είναι ό,τι τους έκαναν οι μητέρες τους», θα γράψει 
ο ποιητής Έμερσον.

Πίσω από τα αναστήματα των μεγάλων ανδρών βρίσκεται μια μητέρα 
πλούσια ή πτωχή, αγράμματη ή εγγράμματη, ασφαλώς όμως ενάρετη που ερ-
γάσθηκε αθόρυβα, για να χαρίσει τις στερεές βάσεις και τα απαραίτητα εκείνα 
εφόδια στα παιδιά της, που αναδείχθηκαν αυτοί πραγματικά μεγάλοι «Παν 
ό,τι είμαι ή ελπίζω να γίνω, το χρεωστώ εις την μητέρα μου» διεκήρυξεν ο 
Αμερικανός Πρόεδρος Αβραάμ Λίνκολν.   

Και ο Μέγας Βασίλειος, ο Φωστήρ της Καισαρείας θα πει για την μακαρία 
μητέρα του την Εμμέλειαν13: «Ἥν ἐκ παιδὸς ἔλαβον ἔννοιαν περὶ Θεοῦ, παρὰ 
τῆς μακαρίας μητρός μου, ταύτην αὐξηθεῖσα εἶχον ἐν ἐμαυτῶ. Οὐ γὰρ ἄλλα 
ἐξ ἄλλων μετέβαλον ἐν τῇ τοῦ λόγου συμπληρώσει, ἀλλὰ τὰς παραδοθείσας, 
παρ’ αὐτῆς ἀρχὰς ἐτελείωσα».  

11  Ίδιος, ό.π., σ. 47
12  Βλ. Βικιπαίδεια, ό.π.
13 Βλ. Π. Π. Φωτόπουλος, ό.π., σ. 66
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Η χριστιανή μάνα αγωνίζεται  με σεβασμό στις αξίες της ζωής με πόθο να 
δει τα παιδιά της στο δρόμο του Θεού και να τους εξασφαλίσει οικογενειακή 
γαλήνη. Η χριστιανή μάνα, σήμερα, δοκιμάζεται σκληρά μέσα στην ανιδανική 
κοινωνία αλλά δεν απελπίζεται. Προσεύχεται. Ελπίζει. Στηρίζεται μόνο στην 
πίστη και στην αγάπη. 

Κι ο Άγιος Πορφύριος προέτρεπε τις μάνες που πήγαιναν να τον συμβου-
λευτούν για τα παιδιά τους. «Τα παιδιά σου θα καλυτερέψουν, αν εσύ πρώτη 
καλυτερέψεις…»14. 

Η χριστιανή μάνα δεν μαθαίνει τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς 
στα παιδιά της για να σταθούν άψογα σ’ ένα σαλόνι, αλλά τις εντολές του 
Θεού μέσα από το δικό του βιβλίο15.

Λογοτέχνες και ποιητές που μεγαλούργησαν αφιερώνουν πεζογραφήμα-
τα και ποιήματά τους στη μάνα. Συγκινητικό ποίημα αφιερώνει στη μητέρα 
του το 1874 ο «πρωτοκάθεδρος» της Λογοτεχνίας μας,  Αλέξανδρος Παπα-
διαμάντης:

Μάνα μου, 
εγώ είμαι τ’ άμοιρο 
το σκοτεινό τρυγόνι 

όπου το δέρνει ο άνεμος 
βροχή που το πληγώνει..

Το δόλιο 
όπου κι αν στραφεί 

απ’ όπου κι αν περάσει 
δε βρίσκει πέτρα να σταθεί 

κλωνάρι να πλαγιάσει..

Εγώ βαρκούλα μοναχή 
βαρκούλα αποδαρμένη 
μέσα σε πέλαγο ανοιχτό 

σε θάλασσα αφρισμένη…

14 Ναυσικά Ιεσσαί – Κασιμάτης, ό.π., σ. 50
15 Ίδια, ὀ.π., σ. 50, 51
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Παλεύω με τα κύματα 
χωρίς πανί, τιμόνι 

κι άλλη δεν έχω άγκυρα 
πλην την ευχή σου μόνη.

Οι απλές θρησκευτικές νουθεσίες, τις οποίες η χριστιανή μητέρα προσφέ-
ρει στο παιδί μαζί με το γάλα της, το ακολουθούν συνήθως σ’ όλη του τη ζωή16. 
Το παιδί που πήρε ορθόδοξη χριστιανική αγωγή, κι αν ακόμη ξεφύγει από τον 
ίσιο δρόμο, αισθάνεται να ξυπνάει μέσα του η ανάμνηση των ευτυχισμένων 
παιδικών χρόνων. Θυμάται τις απλές εκείνες προσευχές που έμαθε από τα χεί-
λη της μητέρας του, έστω κι αν αναπαύεται στον τάφο και τις νουθεσίες που 
άκουγε από το στόμα της, όταν καθόταν στα γόνατά της. Η γλυκιά ανάμνηση 
των αθώων παιδικών χρόνων ξύπνησε πολλούς από τον λήθαργο της αμαρτί-
ας και τους έφερε κοντά στο Θεό17. 

 Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος συμβουλεύει τις Μάνες: «Να μαθαίνετε τα 
παιδάκια σας να κάνουν το σταυρό τους. Όσο όμως δεν μπορούν ακόμα μόνα 
τους να σχηματίζουν το σημείο του σταυρού, να τα σταυρώνετε εσείς με το 
δικό σας χέρι. Και σε κάποια χήρα μητέρα, που λεγόταν Λητώ γράφει: «Είναι 
πολύ ευχάριστο για τη χριστιανική μητέρα, να διδάσκει το παιδί της πώς να 
προφέρει το γλυκύτατο όνομα του Ιησού, όταν ακόμα η φωνούλα του είναι 
πολύ αδύνατη και η γλώσσα του μόλις ψελλίζει»18.

Θα άξιζε όλοι να μάθουμε να τραγουδάμε και να κάνουμε βίωμα ζωής το 
ποίημα του λαμπρού χριστιανού ποιητή Γ. Βερίτη:

ΜΑΝΑ ΓΛΥΚΥΤΑΤΗ19. 

 Θε μου, να κάμω σε Σένα θερμή προσευχή για τη Μάνα!
Θε μου, η αγάπη Σου ας είν’ πιο βαθιά, πιο γλυκιά για τη Μάνα!

Μέσα της κάμε ν’ απλώνεται πάντα η δική Σου γαλήνη,
και στις πληγές της καρδιάς της η Χάρη Σου βάλσαμο ας γίνει.

Μάνα γλυκύτατη, Μάνα ουρανόσταλτη, ατίμητη Μάνα!
δε σε θαμπώνουν απάτες εσένα κι ονείρατα πλάνα.

16  Ίδιος, ό.π., σ. 22
17  Ίδιος, ό.π., σ. 22, 23
18  Ίδιος, ό.π., σ. 23
19  Γ. Βερίτη, Μάνα Γλυκύτατη (Άπαντα Γ. Βερίτη, εκδόσεις ΔΑΜΑΣΚΟΣ, Αθήναι 1968).
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Πάνω στο χρέος ακοίμητη εσύ, νύχτα-μέρα σκυμμένη,
τ’ άπειρο ακούς μες στα χάη μια-μια τις στιγμές να σημαίνει.

Τόσο η ψυχή σου είν’ απλή, που μιλά με τ’ αμίλητα πλάσματα,
κι ούτε γελιέσαι ποτέ μ’ όσα φτιάνει το ψέμα φαντάσματα.

Μάνα, η στοργή σου μεγάλη κι απέραντη όσο κι η πλάση!
Ποιος θα μπορέσει ως βαθιά την καρδιά σου ποτέ να διαβάσει;

Μάνα, η στοργή σου πασίχαρη σαν τις αχτίδες του ήλιου,
μες στη χαρά του χρυσού προσκαλεί μαγικού σου βασίλειου.

Πώς με βελούδινα δάχτυλ’ αγγίζεις τους πόνους μας και τους γλυκαίνεις.
Μάνα γλυκύτατη, όλα τα βάσανα συ τ’ απαλαίνεις!

Πάνω απ’ το λίκνο μας σκύβοντας, άγγελε, ω τη χαρά σου!
τα μεταξένια σου απλώνεις φτερά, τα μεγάλα φτερά σου.
Ω το γλυκό, τρυφερό σου, μανούλα, κι ολόθερμο φίλημα,
στου βρεφικού μας ονείρου τ’ αθώο κι απλό παραμίλημα!
Ω, πώς πονάς όταν βλέπεις εμάς στο κρεβάτι του πόνου,

και στους δικούς μας κινδύνους, καλή, πόσα φίδια σε ζώνουν!

Πόσες φορές σού τρυπάμε, φτωχή, την καρδιά με μαχαίρι,
και πόσες άλλες σηκώσαμε απάνω σου βέβηλο χέρι!
Πόσες φορές σ’ ανεβάσαμε απάνω σε ξύλο οδύνης,

δίχως εσύ και μια λέξη πικρή παραπόνου ν’ αφήνεις!
Κι ω, πόσες άλλες φορές στου φριχτού Γολγοθά μας τα σκότη

μόνη σου κλαις, σ’ ένα θρήνο βουβό, τη χαμένη μας νιότη!

Όλα μάς τάμαθες, Μάνα, γλυκύτατη, ατίμητη Μάνα,
και με της Πίστης μας τ’ άγιο μάς έθρεψες κι άφθαρτο μάννα.

Ένα κομμάτι χρυσάφι μάς έκρυψες μέσα βαθιά μας,
να μπουμπουκιάσουν οι ανθοί λαχταράς του καλού στην καρδιά μας.

Μάνα! πού βρήκες την τόση στοργή, την αγάπη την τόση;
Μες στην ψυχή σου απ’ το χέρι του Πλάστη μας έχει φυτρώσει!
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Μάνα, που πήρες απ’ όλα τα πλάσματ’ ανώτερο θρόνο,
άφθαρτη μένει κι ανέγγιχτ’ η δόξα σου μέσα στο χρόνο.

Μες στην αγκάλη σου, ω θαύμα! κρατάς το Θεό μας, Μητέρα,
κι είσαι απ’ τη γη κι απ’ τους κόσμους των άστρων, εσύ, ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ!

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΔΙΘΟΥ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΤΑΣ.

ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ Η UNESCO ΕΝΕΤΑΞΕ 
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ.

Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας του ιερού βρίσκεται η μορφή της ενθρό-
νου Θεοτόκου με τον μικρό Χριστό στα γόνατά της ανάμεσα στους Αρχαγγέ-
λους Mιχαήλ και Γαβριήλ. Οι Αρχάγγελοι ντυμένοι με πλούσια κεντημένα ιμά-
τια, είναι στραμμένοι προς τη Θεοτόκο και κρατώντας λαμπάδες θυμιάζουν. 

Είναι από τα καλύτερα δείγματα της ΙταλοΒυζαντινής Σχολής στην Κύ-
προ. Πρόκειται για ένα άριστο συνδυασμο της Βυζαντινής κλασικής τεχνο-
τροπίας με στοιχεία της Ιταλικής Αναγεννήσεως. Πρωτοπαρουσιάστηκε στο 
νησί στα τέλη του 15ου αιώνα, μετά την Ενετική κατάκτηση. 


