
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2021

ΤΟΥ ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΥ ΔΕΥ ΤΕΡΟΥ ΤΟΜΟΥ



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 388

ΜΑΚΑΡΙΩΤAΤΟΥ AΡΧΙΕΠΙΣΚOΠΟΥ ΚYΠΡΟΥ κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄:  « ΘΝΗΣΚΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ 390
ΚΑΙ ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ…»

ΜΑΚΑΡΙΩΤAΤΟΥ AΡΧΙΕΠΙΣΚOΠΟΥ ΚYΠΡΟΥ κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄:  ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 394 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ 396

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΝΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ': Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 403 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821- ΜΕΡΟΣ B' 

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ: Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 9ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1821 ΜΙΑ ΑΕΝΑΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 417 
ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ: ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 423
ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗ 15η ΙΟΥΛΙΟΥ 1974

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ: ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ 20ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 429

ΒΑΣΙΛΕΙΟY Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟY: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΤΙΛΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 437
ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ Χ. ΣΤΑΥΡΟΥ: ΤΩι ΑΟΙΔΙΜΩι ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩι ΚΥΠΡΙΑΝΩι 441

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΤΟΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ κ. ΝΕΑΡΧΟΥ ΝΕΑΡΧΟΥ 447
ΜΑΚΑΡΙΟΣ: ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ: ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ, 458
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΔΡΟΣ ΜΑΡΙΑΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ (1770 – 1843) Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ 466 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ: Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 475

KΩΣΤΗ KΟΚΚΙΝΟΦΤΑ:  Η KOINΩNIKH ΔIAKONIA THΣ EKKΛHΣIAΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 480 
KATA THN TOYPKOKPATIA (1571-1878)

ΠΡΩΤ. ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ: «ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΠΤΩΧΟΙ ΤΩι ΠΝΕΥΜΑΤΙ, ΟΤΙ ΑΥΤΩΝ ΕΣΤΙΝ 497
Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ». Ο ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΑΠΕΙΝΩΝ

ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΛΑΜΠΡΟΥ: « ΟΤΙ ΠΑΣΑ ΔΟΣΙΣ ΑΓΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΝ ΔΩΡΗΜΑ ΤΕΛΕΙΟΝ ΑΝΩΘΕΝ 503 
ΕΣΤΙ ΚΑΤΑΒΑΙΝΟΝ ΕΚ ΣΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ»

Tὸ περιοδικὸ "AΠOΣTOΛOΣ BAPNABAΣ" εἶναι τὸ ἐκφραστικὸ ἔντυπο τῆς Ἁγιωτάτης 
Ἐκκλησίας τῆς Kύπρου. Οἱ πρωταρχικοί του στόχοι εἶναι ἡ θρησκευτικὴ διαφώτιση τοῦ ποιμνίου 
Της καὶ ἡ κωδικοποίηση τῶν ἐπισήμων ἐγγράφων Της. Ἐκδίδεται προνοίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου Β´καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. 
Γραφεῖα: Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Kύπρου, Λευκωσία, τηλ. 22-554-691, Τηλεομοιότυπο 22-346-307. 
E-mail: apostolosvarnavas@hotmail.com Ἐτήσια συνδρομή: Γιὰ τὴν Kύπρο €20.00. Γιὰ τὴν Ἑλλάδα 
καὶ τὴν Eὐρώπη €30.00. Γιὰ τὶς ἄλλες χῶρες £30 – ἤ  $50. –  ISSN 1012 – 7151 ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ. ΑΡΙΘΜΟΣ Κ.Ε.Τ. : 119-01-014943-01      ΙΒΑΝ: CY13 0050 0119 0001 1901 0149 4301  SWIFT  HEBACY2N

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΥΣ, ΩΣ ΠΡΟΣ TO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ  ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ. 
Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ  ΣΤΟΝ Ε ΑΥ ΤΟ ΤΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΝΑ ΣΥΝΤΕΜΝΕΙ  ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ  Ή ΝΑ ΕΝΘΕΤΕΙ  ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ 
ΠΙΝΑΚΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  Ή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΙΝΕΙ ,  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ Ε ΞΥΠΗΡΕΤΗΘ ΟΥΝ ΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ.

Σελίς



ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
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«Η Ρωμιοσύνη eν φυλή
συνότζαιρη του κόσμου,
κανένας δεν ευρέθηκεν
για να την ι-ξηλείψη,

κανένας, γιατί σσιέπει την
που τα ’ψη ο Θεός μου.
Η Ρωμιοσύνη eν να χαθή,
όντας ο κόσμος λείψη!».

ΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ  «9η ΙΟΥΛΙΟΥ 1821»



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

a
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
 
Η Αγία και Ιερά Σύνοδος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου όρισε 

όπως τελεσθούν σε όλους τους ιερούς ναούς της νήσου πάνδημα μνημόσυνα 
και άλλες εκδηλώσεις ως εξής:

• Την Κυριακή, 4 Ιουλίου 2021, για τον Εθνομάρτυρα Αρχιεπίσκοπο Κυπρια-
νό και τους και τους άλλους Εθνομάρτυρες της 9ης Ιουλίου 1821.

• Την Κυριακή, 11 Ιουλίου 2021, για όσους έπεσαν κατά τη διάρκεια του 
προδοτικού πραξικοπήματος.

• Την Κυριακή, 18 Ιουλίου 2021, για όσους έπεσαν κατά τη διάρκεια της βάρ-
βαρης τουρκικής εισβολής.

• Την Κυριακή, 1η Αυγούστου 2021, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνή-
στου Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄.

       Τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου θα προστούν των πιο πάνω μνημοσύνων στις 
έδρες τους.

Ειδικά στην πόλη της Λευκωσίας, τα επίσημα μνημόσυνα θα τελε-
σθούν, ως ακολούθως:

1) Την Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021, θα τελεστεί Αρχιερατικό Συλλείτουρ-
γο προϊσταμένου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου και 
συλλειτουργούντων μελών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, 
στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Λευκωσία. Ακολούθως, θα τελε-
στεί το Μνημόσυνο του Εθνομάρτυρος Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των 
συν αυτώ σφαγιασθέντων Εθνομαρτύρων της 9ης Ιουλίου 1821.

Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο Αναπλ. Καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου και Ιστορικός κ. Πέτρος Παπαπολυβίου.



Θα ακολουθήσει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Μαυσωλείο των 
Εθνομαρτύρων στο προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού.

2) Την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021, και ώρα 8.00π.μ., θα τελεστεί στον Ιερό 
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο νέο κοιμητήριο Λευκωσίας, το 
Μνημόσυνο των πεσόντων κατά τη διάρκεια του επαράτου πραξικοπήματος 
της 15ης Ιουλίου 1974, προς προάσπιση της νομιμότητας και της Δημοκρατί-
ας. Του Μνημοσύνου θα προστεί η Α.Μ ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσό-
στομος. Θα παραστούν η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστα-
σιάδης, η Α.Ε. η Πρόεδρος της Βουλής κ. Αννίτα Δημητρίου, η Α.Ε. ο Πρέσβυς 
της Ελλάδος κ. Θεοχάρης Λαλάκος και οι άλλες Πολιτικές και Στρατιωτικές 
Αρχές της νήσου. Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει o πρώην Πρόεδρος της 
Βουλής κ. Γιαννάκης Ομήρου.

Μετά την τέλεση του μνημοσύνου στον ιερό ναό, θα τελεσθεί από την 
Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο τρισάγιο στους τάφους των 
πεσόντων, όπου και θα γίνει κατάθεση στεφάνων.

3) Την Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ., θα ψαλεί στον Καθεδρι-
κό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία παράκληση για την απελευθέρω-
ση της νήσου μας από τον Τούρκο εισβολέα, την επιστροφή όλων των προ-
σφύγων μας στις πατρογονικές τους εστίες και τη διακρίβωση της ζωής όλων 
των αγνοουμένων μας. Στη συνέχεια, θα τελεσθεί το επίσημο μνημόσυνο για 
όσους έπεσαν κατά την τουρκική εισβολή.

Τόσο της παράκλησης όσο και του μνημοσύνου θα προστεί η Α.Μ. 
ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος και θα παραστούν η Α.Ε. ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, η Α.Ε. η Πρόεδρος της Βουλής 
κ. Αννίτα Δημητρίου, η Α.Ε. ο Πρέσβυς της Ελλάδος κ. Θεοχάρης Λαλάκος, 
οι άλλες Πολιτικές και Στρατιωτικές Αρχές της νήσου, γονείς και συγγενείς 
πεσόντων και αγνοουμένων και άλλοι επίσημοι. Επιμνημόσυνο λόγο θα εκ-
φωνήσει ο Έντιμος Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

4) Το επίσημο μνημόσυνο του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχη 
Μακαρίου Γ΄ θα τελεσθεί την Κυριακή, 1η Αυγούστου 2021 στην Ιερά Μονή 
Κύκκου, προϊσταμένου του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρί-
ας  κ. Νικηφόρου. Στη συνέχεια, θα τελεσθεί τρισάγιο στον τάφο του Εθνάρ-
χη, στο Θρονί, όπου και θα γίνει κατάθεση στεφάνων.

 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
           1η  Ιουλίου 2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 389



« ΘΝΗΣΚΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ 
ΚΑΙ ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ…»

a  
ΜΑΚΑΡΙΩΤAΤΟΥ AΡΧΙΕΠΙΣΚOΠΟΥ ΚYΠΡΟΥ κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  Β΄

Μέ τήν εὐκαιρία τῶν διακοσίων χρόνων ἀπό τή θυσία τοῦ Ἐθνομάρτυρος 
Κυπριανοῦ, καί τῶν σύν αὐτῷ σφαγιασθέντων καί ἀναιρεθέντων ὑπό 

τῶν Τούρκων  τήν 9ην Ἰουλίου 1821, ἐπιθυμώ νά ἐκφράσω λίγες σκέψεις για 
τή λαμπρή αὐτή ἐκκλησιαστική καί ἐθνική προσωπικότητα τῆς νεότερης Ἱστο-
ρίας τῆς Πατρίδας μας.  

   Εἶναι χρέος μας νά στρέφουμε μέ εὐλάβεια τή σκέψη μας πρός τόν ἀοί-
διμο Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό καί νά ἀναβαπτιζόμεθα στό πνεῦμα τῆς ὑπέρ πί-
στεως καί πατρίδος μαρτυρικῆς θυσίας του, ἀποτίοντάς του τόν προσήκοντα 
φόρο τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης, ἐπειδή  ὁ μαρτυρικός του θάνατος ἀποτελεῖ 
ἀέναη πηγή, ἀπό τήν ὁποία ὁ Κυπριακός Ἑλληνισμός ἀντλεῖ πάντοτε διαχρο-
νικά διδάγματα πίστης στόν Θεό καί αὐταπάρνησης γιά τήν ἐλευθερία τῆς 
πατρίδας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ



391« ΘΝΗΣΚΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ…»

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανός ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς πλέον διακεκριμέ-
νους Προκαθημένους τῆς κατά Κύπρον Ἐκκλησίας στούς δύσκολους καί ἀσέ-
ληνους αἰῶνες τῆς Τουρκοκρατίας. Διακρίθηκε γιά τή μόρφωση καί τόν δυνα-
μισμό του, καί γενικά ὑπῆρξε ἕνας φωτισμένος Πρωθιεράρχης τῆς Ἐκκλησίας 
μας. Ἡ προσφορά του στόν τόπο, στόν πολιτισμό καί στήν παιδεία ὑπῆρξε  
ἀξιολογότατη καί καθοριστική  γιά τήν πατρίδα μας.

Ἡ ἄνοδός του στόν θρόνο σηματοδότησε μία νέα περίοδο στά ἐκκλησια-
στικά καί πολιτικά πράγματα τῆς Κύπρου. Δίκαια ὁ Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος 
ὁ ἐξ Οἰκονόμων σέ ἐγκωμιαστικό λόγο του πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανό 
γράφει: «Διὰ σὲ ἡ Ἐκκλησία καυχᾶται, ἡ Κύπρος κομπάζει, ἡ Ἑλλὰς τιμᾶται, 
τὸ Γένος λαμπρύνεται».

Πράγματι, τό ἔργο του ἦταν πολυδιάστατο καί καρποφόρο. Πέρα ἀπό τά 
πνευματικά του καθήκοντα, ἔδωσε ἰδιαίτερη σημασία καί βαρύτητα στήν παι-
δεία, «ἐκ τῆς ὁποίας», καθώς τόνιζε, «πηγάζει πᾶν ἀγαθόν». Βλέποντας, μέ 
μεγάλη λύπη, πώς «ἡ ἡμετέρα πολιτεία τῆς καθ’ ἡμᾶς νήσου Κύπρου πάσχει 
μέγαν αὐχμὸν παιδείας, καὶ ἔλλειψιν ἑλληνικῶν γραμμάτων», ὁ Κυπριανός  θε-
ώρησε πατριωτικό του καθῆκον καί χρέος νά ἱδρύσει τό 1812 στή Λευκωσία, 
ἀνατολικά τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, τήν Ἑλληνική Σχολή, τήν ὁποία καθιέ-
ρωσε στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Πρόκειται γιὰ τὴ Σχολὴ ποὺ ἀργότερα 
μετονομάστηκε σὲ Παγκύπριον Γυμνάσιον. Ἐπέδειξε, ἐπίσης, ζωηρό ἐνδιαφέ-
ρον καί γιά τήν ἵδρυση τῆς πρώτης Ἑλληνικῆς Σχολῆς στή Λεμεσό.

 Ὁ μελετής τῆς ἱστορίας του νιώθει δέος καί θαυμασμό για τό μεγαλεῖο 
τῆς ψυχῆς του καί ἰδιαίτερα γιά τήν ἐθελούσια θυσία του γιά τή σωτηρία τοῦ 
ποιμνίου του. Ὁ ἀοίδιμος Ἀρχιεπίσκοπος, καίτοι γνώριζε πολύ καλά τούς 
κινδύνους πού περιέκλειε ὁ ἀγώνας τῆς Ἐθνεγερσίας, «ηὐλόγησε τὸ ἐγκυ-
μονούμενον ἐγχείρημα καὶ ἐνίσχυσεν αὐτὸ χρηματικῶς κατὰ τὸ δυνατόν».  
Ἡ στάση του πρίν ἀπό τό μαρτύριό του τόν ἀναδεικνύει πατριωτική προσω-
πικότητα,  ἅγια, κοσμούμενη μέ χριστιανικές ἀρετές καί θερμή πίστη, ἡ ὁποία 
ἐκφράζει τό ἀκραιφνές ἐκκλησιαστικό φρόνημά της. Ὑπερβαίνοντας τόν φόβο 
τοῦ θανάτου, «ἐβάστασε τὸ βάρος καὶ τὸν καύσωνα τῆς μαρτυρικῆς ἡμέρας», 
ἀποδεικνύοντας μέ τόν τρόπο αὐτό ὅτι πάνω ἀπό τόν ἑαυτό του τοποθετοῦσε 
τό καλό τῆς Πατρίδας του καί τή σωτηρία τοῦ λαοῦ του.

Ὁ Ἐθνομάρτυρας Κυπριανός ἦταν βαθύτατα προετοιμασμένος γιά τήν 
ἐπικείμενη θυσία. Ἐνῶ μποροῦσε, ἄν ἤθελε νά τήν ἀποφύγει, ἐντούτοις, ἐνερ-
γώντας ὡς ὀρθόδοξος ἱεράρχης, ἀκολουθεῖ πιστά τήν προτροπή τοῦ Κυρίου 
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«ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν προβάτων αὐτοῦ» 
(Ἰωάν. ι’, 11-13). Ἔχοντας βαθιά ριζωμένη στή σκέψη του ὅτι «Παράδοσις τοῦ 
Ἔθνους καί τῆς Ἐκκλησίας μας δέν εἶναι ἡ φυγή πρό τοῦ κινδύνου, ἀλλ’ ὁ ἀγών 
μέχρις ἐσχάτων καί ἡ θυσία», ἀρνεῖται τήν προτρεπτική πρόταση νά ἐγκατα-
λείψει τό ποίμνιό του γιά νά σώσει διά τῆς φυγῆς τή ζωή του, διότι ἄν ἔφευγε 
ἡ συμφορά θά ἦταν μεγαλύτερη. Ὡς καλός καί στοργικός ποιμένας, πού πονεῖ 
καί ἐνδιαφέρεται εἰλικρινά γιά τά πρόβατά του, παραμένει μέ τό ποίμνιό του, 
ὥστε νά προσφέρει  κάθε δυνατή προστασία σ’ αὐτό μέχρι τῆς τελευταίας του 
πνοῆς, ἀποφασισμένος «νὰ συναπολεσθῇ μετ’ αὐτῶν», ἀκόμα καὶ ἂν πρόκει-
ται νὰ ὑποστεῖ μαρτυρικό θάνατο. Πρόταξε τό συμφέρον τοῦ συνόλου, παρά 
νά ζήσει ὁ ἴδιος μία βολεμένη συμβατική ζωή.

Ὁ ἐθνικός μας ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης στό ποίημά του «9η Ἰουλίου 
τοῦ 1821», μέ πολύ παραστατικό καί γλαφυρό τρόπο ἔχει ἀπαθανατίσει τήν 
ἡρωική στάση τοῦ ἐθνομάρτυρα ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ. Νά, ἡ ὑπερήφανη 
καί αὐτοθυσιαστική του ἀπάντηση:

«Δέν θέλω, Κκιόρογλου, ἐγιώ νά φύω πού τήν Χώραν,

γιατί ἄν φύω, τό κακόν ἐν' νά γινῇ περίτου.

Θέλω νά μείνω, Κκιόρογλου, τζί ἀς πά' νά μέ σκοτώσουν,

ἄς μέ σκοτώσουσιν ἐμέν τζι οἱ ἄλλοι νά γλυτώσουν.

Δέν φεύκω, Κκιόρογλου, γιατί, ἄν φύω, ὁ φευκός μου

ἐν' νά γενῇ θανατικόν εἰς τούς Ρωμιούς τοῦ τόπου.

Νά βάλω τήν συρτοθηλειάν εἰς τόν λαιμόν τοῦ κόσμου;

Παρά τό γαίμαν τούς πολλούς ἐν' κάλλιον τοῦ 'πισκόπου»

Τό μένος τῶν Τούρκων ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας δέν ἄργησε νά ἐκδηλω-
θεῖ. Ὁ Τοῦρκος διοικητής Κιουτσούκ Μεχμέτ μέ τό πρόσχημα τῆς ἀποτρο-
πῆς μελλοντικῆς ἐπαναστατικῆς ἐξέγερσης τῶν Κυπρίων ζήτησε καί πέτυχε 
ἔγκριση γιά τήν ἐκτέλεση τῶν προκρίτων τοῦ νησιοῦ. Τήν 9η Ἰουλίου 1821, ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανός, οἱ τρεῖς Μητροπολίτες, Πάφου Χρύσανθος, Κιτίου 
Μελέτιος, Κυρηνείας Λαυρέντιος, οἱ Ἡγουμένοι Κύκκου Ἰωσήφ καί Ἁγίου Νε-
οφύτου Ἰωακείμ, ὁ οἰκονόμος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Σταυροῦ Ὁμόδους Δο-
σίθεος, ὁ Ἀρχιδιάκονος Μελέτιος, ἀξιωματοῦχοι τῆς Ἐκκλησίας μας, καί ἄλλοι 
κληρικοί καί λαϊκοί, 486 συνολικά ἄτομα, θυσιάστηκαν, ὡς «ἁγνὰ καὶ ἄμωμα 
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ἱερεῖα» στόν βωμό τῆς πίστεως καί  τῆς πατρίδος. Τό ἐξαίρετο παράδειγμα 
τῆς φιλοπατρίας τους μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ χριστιανική πίστη δέν καταργεῖ τήν 
ἀγάπη στήν πατρίδα, ἀλλά, ἀντίθετα, τῆς δίνει νόημα βαθύτερο καί οὐσιαστι-
κότερο.

Ἡ ἡρωική τους θυσία ἐπιβεβαίωσε γιά ἄλλη μία φορά τήν κλασική καί 
ἱστορική ρήση τοῦ ἐμβριθοῦς ἱστορικοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Ἰωάννη 
Χάκκεττ, ὅτι δηλαδή: «Ἡ Ἐκκλησία συνετήρησεν τήν λυχνίαν τῆς Πατρίδος 
καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας σταθερῶς ἀκοίμητον, ἐν χρόνοις καθ’ οὓς ἄνευ αὐτῆς, 
ἡ λυχνία αὕτη θὰ εἶχε σβεσθῇ πρό πολλῶν αἰώνων»1.

Ἡ 9η Ἰουλίου 1821 ἀποτελεῖ, ἔκτοτε, ἕνα μεγάλο ἱστορικό σταθμό στήν 
ἱστορία τῆς ἰδιαίτερής μας πατρίδας καί τήν πιό ἱερή σπονδή στόν βωμό τῆς 
Ἐλευθερίας. Ἡ ἡρωική θυσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ, μαζί μέ τή θυσία 
τῶν λοιπῶν Ἐθνομαρτύρων καί Προκρίτων χαράκτηκε στή συνείδηση τοῦ Κυ-
πριακοῦ λαοῦ ὡς φάρος ἑνός ὑψηλοῦ καί ἀδιάλειπτου καθοδηγητικοῦ χρέους, 
γιά συνέχιση τοῦ ἀγώνα γιά τήν ἐλευθερία τῆς πολυτλήμονος πατρίδας μας.

Ἐν κατακλεῖδι, παραθέτουμε τήν προφητική προτροπή, πού ὁ ἴδιος ὁ 
Ἐθνομάρτυρας Κυπριανός εἶχε γράψει στό Ἱδρυτικό Ἔγγραφο τῆς Ἑλληνικῆς 
Σχολῆς Λευκωσίας, τήν ὁποία καλούμαστε νά μετουσιώσουμε σέ ἐσωτερικό 
βίωμα:

 «Θνῆσκε ὑπέρ πίστεως καὶ μάχου ὑπὲρ πατρίδος, καθ’ ὅτι οἱ ὑπὲρ πί-
στεως καὶ πατρίδος ἀγωνιζόμενοι καὶ ὑπὸ Θεοῦ στεφανοῦνται καὶ παρὰ 
τοῖς ἀνθρώποις ἐγκωμιάζονται».

1 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΚΚΕΤ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΝ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΤΥΠΟΙΣ Π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, 1923. Α΄ 
ΤΟΜΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ, ΣΕΛ. ΙΒ. 



ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

a  

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, 

Με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούμε την επιδεινούμενη επιδημιολο-
γική εικόνα, την οποία παρουσιάζει η Κύπρος τις τελευταίες εβδομάδες. Τη 
στιγμή που όλοι θεωρήσαμε ότι οι συντονισμένες αποφάσεις και ενέργειες της 
Κυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας και της ομάδας των ειδικών επιστημό-
νων,  ο αξιέπαινος ηρωικός αγώνας ιατρών και νοσηλευτών και, βεβαίως, η 
θαυμαστή προθυμία και συνεργασία του λαού μας, εκμηδένισαν τη λοιμική 
νόσο του κορωνοϊού, αυτή επανέκαμψε δριμύτερη και σφοδρότερη. 

Στις δύσκολες αυτές στιγμές, που η Πατρίδα μας αντιμετωπίζει τις εντει-
νόμενες τουρκικές απειλές και επιβουλές με την προσπάθεια επιβολής νέων 
τετελεσμένων, ειδικά, στην Αμμόχωστο και στο Κυπριακό ζήτημα γενικότερα, 
δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε ανθρώπινες ζωές ή να ταλαιπωρούνται 
αφάνταστα συνάνθρωποί μας, λόγω της αμέλειας ή και της εμμονής ενός μι-
κρού μέρους του λαού μας να μην εμβολιαστεί και να μη τηρεί τα απαιτούμενα 
μέτρα ασφαλείας, που επιβάλλουν οι ιατρικοί κανονισμοί.

Ειδικότερα για το θέμα του εμβολιασμού υπενθυμίζουμε εμφατικά την 
απόφαση της καθ΄ ημάς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, ημερομη-
νίας 1ης Δεκεμβρίου 2020, κατά την οποία αφού ενημερωθήκαμε από ειδικούς 
επιστήμονες για όλα τα ζητήματα της πανδημίας του κορωνοϊού, τονίσαμε: 
«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος χωρὶς νὰ παραβλέπει τὶς ἐπιφυλάξεις κάποιων ὡς πρὸς τὴ σύ-
σταση καὶ τὴ δράση ὁρισμένων ἐμβολίων, τὰ ὁποῖα ἑτοιμάζουν μεγάλες φαρ-
μακευτικὲς βιομηχανίες, ἀλλὰ καὶ χωρὶς νὰ ἀσπάζεται τὴ συνωμοσιολογία ποὺ 
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ἀναπτύσσεται γύρω ἀπὸ τὸ θέμα, καὶ ἀφοῦ ἄκουσε μὲ προσοχὴ τοὺς εἰδικοὺς 
ἐπιστήμονες ποὺ κάλεσε πρὸς τοῦτο, ἀποφάσισε νὰ συστήσει στοὺς πιστοὺς νὰ 
ἐμβολιασθοῦν, ἐφόσον τὸ συγκεκριμένο ἐμβόλιο συστήσουν οἱ ἁρμόδιες Ὑπη-
ρεσίες  Ὑγείας τοῦ Κράτους. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδώσουμε κανενὸς εἴδους 
συμφέροντα στὶς Ἰατρικὲς Ὑπηρεσίες  Ὑγείας τοῦ Κράτους παρὰ μόνο τὴν ἔγνοια 
τους γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ λαοῦ.

Ἀσφαλῶς, κανεὶς δὲν θὰ ἐξαναγκαστεῖ νὰ ἐμβολιασθεῖ, θὰ πρέπει ὅμως καὶ 
ὅσοι ἀποφασίσουν νὰ ἐμβολιασθοῦν νὰ μὴν ἐπιβαρύνουν τὴ συνείδησή τους μὲ 
ἀνεδαφικὲς καὶ ἀντιεπιστημονικὲς προλήψεις. Στόχος ὅλων μας θὰ πρέπει νὰ 
εἶναι νὰ μὴ θρηνήσουμε ἄλλα θύματα καὶ νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἀποτελεσματικὰ 
ὅσο τὸ δυνατὸ πιὸ σύντομα ἡ πανδημία».

Επαναλαμβάνουμε, πατρικώς και με αγάπη πολλή, για μια ακόμη φορά 
πως είναι ηθική υποχρέωση όλων μας, να υπερβούμε τον ατομισμό, τον εγω-
κεντρισμό, τις φοβίες και τις προκαταλήψεις και  να συστρατευθούμε με κάθε 
δυνατό τρόπο, στην κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, υπα-
κούοντας προθύμως στις ιατρικές μας υπηρεσίες. Αυτό επιτάσσει το χριστια-
νικό μας καθήκον, το οποίο αποτελεί την εκπλήρωση της ύψιστης εντολής 
της αγάπης προς τον κάθε άνθρωπο, όπως και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μάς 
τονίζει: «ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ 
φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ…ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ τὸν Θεόν, καὶ 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν … ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ» (Ά Ιω. 4, 18-21).



ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ  
ΣΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ

Καθεδρικός Ναός Αγίου Θεοδώρου Πάφου
11/07/2021

a  
MHΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Στην Ιστορία των λαών, εκτός από τις αναρίθμητες πράξεις καθημερινό-
τητας, υπάρχουν και κλέη και πάθη· γεγονότα άξια να μνημονεύονται με 

σεμνή έξαρση, κι άλλα, με γνώμονα τη διδαχή από τα λάθη ή τις εσφαλμένες 
εκτιμήσεις. Υπάρχουν όμως στην Ιστορία των λαών και πράξεις που προσδι-
ορίζονται με τη λέξη «άγος» που σημαίνει μίασμα, βδέλυγμα, ανοσιούργημα. 
Πράξη που θα ήθελε ο καθένας να διαγράψει από τη μνήμη του· να ευχόταν να 
μη είχε γίνει. Στην Ιστορία του Κυπριακού Ελληνισμού με τον χαρακτηρισμό 
αυτό θα παραμείνει για πάντα το επάρατο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974.

Πέρασαν 47 χρόνια από τότε, μισός σχεδόν αιώνας. Η στιγμή να διαγρα-
φεί η γενιά που έζησε τα γεγονότα εκείνα από τους καταλόγους των ζώντων 
πλησιάζει, αλλά οι συνέπειες  του πραξικοπήματος, με πρώτη την πληγή της 
τουρκικής κατοχής, μένουν πάντα ζωντανές και εφιαλτικές. Πραξικόπημα και 
τουρκική εισβολή γκρέμισαν σπίτια, χωριά, πόλεις, ελπίδες, πόθους, όνειρα, 
την ίδια την πατρίδα. Τα οράματα για ένα ευτυχές μέλλον έγιναν εφιάλτες· 
τάφηκαν πεποιθήσεις, σβήστηκαν προοπτικές.

Μια γενιά που γνώρισε την αποθέωση του έπους του ΄55, κατέληξε στην 
έσχατη έκπτωση της αυτοκαταστροφής! Κι οι ματωμένες ανταύγειες από τις 
φωτιές του Προεδρικού και της Αρχιεπισκοπής, υπενθυμίζουν, μέχρι σήμερα, 
με το τραγικό φως τους, το χρέος για επανόρθωση όσων προκάλεσε η αφρο-
σύνη των ολίγων.
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Σκέφτομαι πως θα ’ταν ανεπαίσθητη η ζημιά και θα είχε από πολλούς ήδη 
ξεχασθεί, αν η αφροσύνη εκείνων των ολίγων, που πριν 47 χρόνια διενήργη-
σαν το προδοτικό πραξικόπημα, εξαντλείτο στην αδικία απέναντι σε έναν, 
καταξιωμένο, έστω, και καθόλα σεβάσμιο πρόσωπο, τον Εθνάρχη Μακάριο, 
και σε κάποιο οικονομικό κόστος για την ανοικοδόμηση των καταστραφέ-
ντων. Τέτοια συμβαίνουν και σ’ άλλους λαούς. Στον Ελληνισμό, όμως, που 
κυκλώνεται από στίφη βαρβάρων, τα οποία τον απειλούν με την αριθμητική 
και οπλική υπεροχή τους, και που η επίζηλη γεωγραφική θέση του απαιτεί συ-
νεχή εθνική επαγρύπνηση, κάθε αφροσύνη πληρώνεται με εξαιρετικά μεγάλο 
τίμημα. Με εκποίηση των ιερών και των οσίων μας. Αν δεν υπήρχε η Τουρκία, 
κι αν δεν εποφθαλμιούσε τα εδάφη μας, το πραξικόπημα θα ήταν μια αδικία· 
θα σηματοδοτούσε μια φιλοδοξία κάποιων· θα ’ταν ένας παραλογισμός. Δεν 
θα ήταν μια εθνική καταστροφή, ένας όλεθρος. Θα ήταν ένα ανοσιούργημα, 
όχι όμως αφορμή για εθνικό εξευτελισμό.

Σαράντα επτά χρόνια από τότε, στη σημερινή θλιβερή επέτειο, είναι ανά-
γκη, να αναζητήσουμε, όσο μπορούμε, τα αίτια που οδήγησαν στο απονενοη-
μένο διάβημα του πραξικοπήματος, αλλά και να εξάρουμε τον ηρωισμό αυτών 
που αντιστάθηκαν στην προδοσία, αυτών που έδωσαν τη ζωή τους προασπι-
ζόμενοι τη Δημοκρατία και τον Εθνάρχη Μακάριο και τους οποίους μνημο-
νεύουμε σήμερα, βγάζοντας τα αναγκαία συμπεράσματα για το μέλλον. Είναι 
υποχρέωσή μας προς τους νεότερους που δεν έζησαν τα γεγονότα.

Ο απελευθερωτικός μας αγώνας, όλοι το γνωρίζουμε, έγινε για την ένωση 
με την Ελλάδα. Δεν μπόρεσε, όμως, να υλοποιήσει πλήρως τον στόχο του. 
Συμβιβαστήκαμε, κατ’ ανάγκην, με μιαν ελλειμματική ανεξαρτησία με πολ-
λά τα σπέρματα της διαίρεσης της Αγγλικής δολιότητας. Ο αγώνας εκείνος, 
ωστόσο, τερμάτισε την αποικιοκρατία. Κι άφησε ανοικτή την προοπτική της 
μελλοντικής βελτίωσης της ελευθερίας που επιτεύχθηκε.

Δεν μπορέσαμε, δυστυχώς, να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις ούτε της 
Ιστορίας  ούτε της στοιχειώδους λογικής. Ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, 
από τη θέση του εκλελεγμένου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, προ-
σπαθούσε να αντιμετωπίσει τις δολοπλοκίες των Άγγλων και τις επεκτατικές, 
επεμβατικές βλέψεις της Τουρκίας που είχε, εν τω μεταξύ, παρακινήσει τους 
Τουρκοκυπρίους σε ανταρσία, μια μικρή μειοψηφία Ελλήνων της Κύπρου, 
στράφηκε εναντίον του.

Το σύνθημα της Ένωσης της Κύπρου με τη μητέρα Ελλάδα, μαγνήτιζε 
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πολλούς και τότε και σήμερα. Η αποδοχή της λύσης της ανεξαρτησίας, από 
τον Μακάριο ήταν αποτέλεσμα αδήριτης ανάγκης. Οι Άγγλοι απειλούσαν με 
διχοτόμηση την Κύπρο κι η Τουρκία καραδοκούσε από τότε, αφού η Αγγλική 
πονηρία την ενέπλεξε στο θέμα, για πλήρη κατάληψη της Κύπρου.

Θα ’πρεπε να επικρατήσει η λογική. Κι αυτή τη λογική χρησιμοποιούσε 
ο Μακάριος. Μέσα από τις παγίδες, με πολλή δεξιοτεχνία προσπαθούσε να 
πετύχει τον μόνιμο στόχο της Ένωσης. Η μικρή αυτή μειοψηφία δεν μπορούσε 
να κατανοήσει τις δυσκολίες. Κι έγινε θύμα των εχθρών της Κύπρου, υπη-
ρετώντας τα καταχθόνια σχέδιά τους. Καταστροφική υπήρξε η συγκυρία της 
επιβολής της ξενοκίνητης δικτατορίας στην Ελλάδα το 1967. Το Εθνικό κέ-
ντρο εκπροσωπούσε, τότε, μια ομάδα παρανοϊκών και ταυτόχρονα αδίστα-
κτων δικτατόρων που οργάνωσε μιαν άρτια μηχανή παραπληροφόρησης και 
υπόσκαψης του Μακαρίου στην Εθνική Φρουρά, στα σχολεία, στα σωματεία, 
ακόμα και στην Εκκλησία, οδηγώντας σε αδελφοκτόνο σπαραγμό.

Αυτοί, όσο λίγοι κι αν ήσαν, και που είτε ξεγελάστηκαν από εύηχα συνθή-
ματα είτε εξαγοράστηκαν από ξένους, δρούσαν, στο σκότος και υπέσκαψαν 
συστηματικά τα θεμέλια του Κυπριακού Κράτους. Ανατινάξεις  αστυνομικών 
σταθμών, δολοφονίες αντιφρονούντων, συχνές απόπειρες εναντίον του Αρ-
χιεπισκόπου Μακαρίου, γίνονταν εν ονόματι της Ένωσης. Οι θλιβεροί αυτοί 
νυχτοβάτες αποδείχτηκαν, κατά τα προφητικά λόγια του Μακαρίου, «οἱ νε-
κροθάπτες τῆς Ἑνώσεως».

Παρά τις ξεκάθαρες προειδοποιήσεις του Προέδρου Μακαρίου ότι η 
Τουρκία καραδοκούσε κι ότι θα θρηνούσαμε επί ερειπίων, το κακό δεν απε-
φεύχθη. Και μετρούμε σήμερα 47 ολόκληρα χρόνια από τότε. Προσπάθησαν 
τα ξενοκίνητα μίσθαρνα της Χούντας να δολοφονήσουν τον Μακάριο όχι για 
κανένα άλλο λόγο, αλλά  γιατί ήθελε να εξασφαλίσει και να κατοχυρώσει συν-
θήκες ελευθερίας για τον λαό του, να τον προστατέψει από τη βουλιμία της 
Τουρκίας, που αναζητούσε αφορμή και περίμενε κάποιο ολίσθημά μας για να 
επέμβει,  «νὰ θύσῃ καὶ νὰ ἀπολέσῃ», να τουρκοποιήσει την Κύπρο.

Πυρπόλησαν με μανία το Προεδρικό μέγαρο με την ελπίδα πως θα τον 
είχαν θάψει κάτω από τα χαλάσματα, γιατί οιακοστροφούσε το πλοιάριο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσα στον παγκόσμιο κλύδωνα, με πολλή δεξιοτε-
χνία, ανάμεσα στη Σκύλλα των Δυτικών και τη Χάρυβδη των Ανατολικών 
συμφερόντων. Θέλησαν να τον δολοφονήσουν γιατί, για να χρησιμοποιήσω 
και τον λόγο του Ευαγγελίου, «βαρὺς ἦν αὐτοῖς καὶ βλεπόμενος». Δεν άντε-
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χαν την καθαρότητα του βίου του, το ανιδιοτελές των προσπαθειών του, την 
αγνότητα του πατριωτισμού του. «Ἠναντιοῦτο τοῖς ἔργοις αὐτῶν. Ἐγένετο εἰς 
ἔλεγχον ἐννοιῶν αὐτῶν». Γιατί πράγματι ήτο «ἀνόμοιος τοῖς ἄλλοις ὁ βίος 
αὐτοῦ καὶ ἐξηλλαγμέναι αἱ τρίβοι αὐτοῦ».

Το μόνο παρήγορο σ’ αυτή την κατάσταση είναι το γεγονός πως στην 
Πάφο, την πόλη και την επαρχία μας, δεν παρουσιάστηκε, τότε, νάρκωση ψυ-
χής. Κι ήταν η Πάφος που ανέτρεψε τα σχέδια της Χούντας και των οργάνων 
της στην Κύπρο. Αυτή διέσωσε τον Μακάριο και τον φυγάδευσε στο εξωτε-
ρικό για να προασπιστεί απ’ εκεί τα συμφέροντα της Κύπρου. Να σώσει ό,τι 
μπορούσε να διασωθεί. Να διατηρήσει την ελπίδα της απελευθέρωσης.

Αν η Πάφος έπεφτε αμέσως στα χέρια των πραξικοπηματιών, όπως όλες 
οι άλλες επαρχίες, δεν θα παρείχετο η ευχέρεια στον Μακάριο να σωθεί. Κι 
αν ο Μακάριος πέθαινε, θα καταλυόταν αμέσως η Κυπριακή Δημοκρατία, κι η 
άμεση τουρκοποίηση της Κύπρου δύσκολα θα αποφευγόταν.

Τιμή, λοιπόν, και δόξα στους ηρωικούς νεκρούς της αντίστασης. Δεν κλή-
θηκαν σε μιαν αναγκαστική επιστράτευση. Αυτοπροαιρέτως πρόσφεραν τους 
εαυτούς τους θυσία για τη δημοκρατία και τη διάσωση του Εθνάρχη. Τα ηρωι-
κά παιδιά της Πάφου, μάλιστα, παρά τον μεγάλο κίνδυνο που είχε το εγχείρη-
μά τους, έτρεξαν και στη Λεμεσό για να εμποδίσουν την επικράτηση του πρα-
ξικοπήματος και εκεί. Το να έχεις άγνοια κινδύνου δεν σε καθιστά γενναίο· 
σου δίνει  τον τίτλο του επιπόλαιου. Οι ήρωες που τιμούμε, όμως, δεν είχαν 
άγνοια του κινδύνου. Ήταν άνθρωποι, που παρά την απόλυτη συναίσθηση του 
κινδύνου που διέτρεχαν, επέλεξαν να αγωνιστούν για τη δημοκρατία και τον 
Μακάριο. Τους τιμούμε για τη μεγάλη προσφορά τους. Αλλά και τους μακα-
ρίζουμε για δυο κυρίως λόγους: Αξιώθηκαν της αθανασίας, υπερασπιζόμενοι 
αξίες και ιδανικά. Θα ’ναι για μας, διαχρονικά, το μέτρο της ανθρωπιάς, το 
πρότυπο της αρετής, το εκμαγείο της Δημοκρατίας. Μα τους μακαρίζουμε και 
για έναν άλλο λόγο. Έφυγαν με την ελπίδα ότι θα ανέκοπταν την προδοσία. 
Δεν είδαν το σημερινό κατάντημά μας. Το άνοιγμα των πυλών της Κύπρου 
στον εχθρό. Την κατάκτηση του 37% του εδάφους μας, την προσφυγοποίηση 
του 40% του λαού μας, τον κίνδυνο εκτουρκισμού ολόκληρης της Κύπρου. 
Και προπάντων δεν είδαν την ηθική και εθνική πώρωσή μας. Την πώρωση 
που φτάνει μέχρι τη δικαιολόγηση της Τουρκίας και την απαλλαγή της από 
την ενοχή της εισβολής και κατοχής βοηθώντας την, έτσι, να ολοκληρώσει το 
ανόσιο έργο της.
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Οι συναγωνιστές τους, που επέζησαν του πραξικοπήματος, και τους 
οποίους τιμούμε, εξίσου, για την προσφορά και τον ηρωισμό τους, δεν είχαν 
αυτή την τύχη. Έζησαν τη φρίκη της εισβολής. Παρακολουθούν, με αγωνία, 
την Τουρκία να υλοποιεί τους στόχους της. Πνίγονται στο παράπονο για την 
αδικία. Διερωτώνται, αν αποδείχτηκαν μάταιες οι θυσίες των συναγωνιστών 
τους.

Τιμώντας, σήμερα, τους ηρωικούς νεκρούς της Δημοκρατίας και της αντί-
στασής στο πραξικόπημα, δεν έχουμε το δικαίωμα να σταματούμε στους θρή-
νους, να εξαντλούμαστε στην αναπόληση. Σε μέρες όπως η σημερινή, έχουμε 
χρέος να προβαίνουμε, όχι με θλίψη και απόγνωση, αλλά με ελπίδα και πίστη 
στο δίκαιο και στο μέλλον, σε ανασύνταξη δυνάμεων και να αναζητούμε ερεί-
σματα του αγώνα.

Αμέσως μετά την τουρκική εισβολή, κηρύσσοντας ουσιαστικά τον μακρο-
χρόνιο αγώνα, δήλωνε ο Μακάριος πως οι συνεχείς υποχωρήσεις υποθηκεύ-
ουν το μέλλον κι η ενδοτικότητα οδηγεί στην υποτέλεια και στην παρακμή. 

Σ’ όσους επείγονταν για λύση και αδιαφορούσαν για το περιεχόμενό της 
έλεγε: «... Ἡ μόνη προσφερομένη σύντομος λύσις εἶναι ἡ ἀναγνώρισις καὶ 
ἀποδοχὴ τῆς ντε φάκτο καταστάσεως. Ποία ὅμως ἡ ὠφέλεια ἐκ τῆς τοιαύ-
της συντομίας; Μήπως διὰ νὰ ἀποφευχθῇ ἡ τουρκοποίησις τῶν κατεχομένων 
ἐδαφῶν μας; Ἀλλὰ θὰ γίνῃ τότε τῇ συγκαταθέσει μας καὶ διὰ τῆς ὑπογραφῆς 
μας. Μήπως διὰ νὰ αἰσθανώμεθα ἀσφαλεῖς εἰς τὸ ὑπόλοιπον τμῆμα τῆς νήσου; 
Πιστεύω, ἀντιθέτως, ὅτι ἡ νομιμοποίησις τῶν τετελεσμένων γεγονότων θὰ 
διεγείρῃ τὴν τουρκικὴν βουλιμίαν καὶ θὰ ἐνθαρρύνῃ τὰ ἐπεκτατικὰ σχέδια τῆς 
Τουρκίας εἰς τὴν Κύπρον...».

Προφητικά τα λόγια του Μακάριου. Σιγά – σιγά προσεγγίσαμε τις θέσεις 
των Τούρκων, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι προβάλλουν συνεχώς 
νέες αξιώσεις. Και στον ορίζοντα πλανάται τώρα ο κίνδυνος της τουρκοποίη-
σης ολόκληρης της Κύπρου.

Είναι ξεκάθαρο, κι αυτό διεμήνυε συνεχώς ο Μακάριος, ότι ένας αγώνας 
απελευθέρωσης δεν διεξάγεται με συνεχείς υποχωρήσεις ούτε και με θωπείες 
προς τον κατακτητή. Η αγωνιώδης κραυγή του Μακαρίου, που αντηχεί ακόμα 
στ’ αυτιά όλων μας ότι «δὲν θὰ ξεγράψουμε πατρίδες καὶ δικαιώματα», ήταν 
το απόσταγμα μιας κοσμοθεωρίας αλλά συγχρόνως και το επιστέγασμα μιας 
ζωής αγώνων. 
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Οι υποχωρήσεις φτάνουν κάποτε σ’ ένα σημείο που αν το υπερβούμε, ναρ-
κοθετούμε το εθνικό μας μέλλον. Ο Μακάριος δήλωνε κατηγορηματικά πως 
δεν υπάρχουν περιθώρια άλλων υποχωρήσεων. Ο Θουκυδίδης από την αρχαι-
ότητα υποδεικνύει ότι ο ισχυρός ζητά να επιβάλει ότι του επιτρέπει η ισχύς 
του. Δεν θα πρέπει εμείς να νομιμοποιήσουμε με την υποχώρησή μας αυτή την 
θέλησή του.  

Σήμερα, δυστυχώς, παρουσιάζεται μια σοβαρή κάμψη στην αγωνιστικό-
τητα του Κυπριακού Ελληνισμού και στην αντίστασή του κατά των Τούρκων 
εισβολέων. Τα 47 χρόνια που πέρασαν από τότε έδρασαν για πολλούς ως ναρ-
κωτικό της εθνικής συνείδησης.

Οι τουρκοκρατίες, όμως, δεν φεύγουν με ευχολόγια ούτε και με επανα-
στάσεις της πολυθρόνας. «Οὐδεὶς καθεύδων τρόπαιον ἔστησε», μας διδάσκει 
ο Μ. Βασίλειος. Είναι ανάγκη να ανανήψουμε αμέσως από τον λήθαργο, να 
κινητοποιήσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε και τη νέα γενιά για τους κινδύ-
νους που επικρέμανται στην πατρίδα μας.

Η Τουρκία μένει αμετακίνητη στον πάγιο τελικό στόχο της. Την πλήρη 
κατάληψη και τουρκοποίηση της Κύπρου. Με τον συνεχιζόμενο βάρβαρο 
εποικισμό που εντείνει η Τουρκία και το κύμα των λαθρομεταναστών που εν-
θαρρύνει, γίναμε, ήδη, μειονότητα στη γη τούτη των πατέρων μας.

Λέγεται χαρακτηριστικά ότι «τὸ τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχου-
σιν». Οι πολίτες θα αποκτήσουν αγωνιστικό φρόνημα, αν έχουν την κατάλ-
ληλη ηγεσία που θα τους καθοδηγήσει. Η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να αρθεί 
στο ύψος των περιστάσεων. Θα πρέπει να ξεφύγει από τη μικροπολιτική της 
καθημερινότητας, τα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Δεν απαλλάσσω της ευθύ-
νης ούτε την Εκκλησία. Η πατρίδα χάνεται. Το ποίμνιο χάνει τον προσανατο-
λισμό του. Θα πρέπει χωρίς να εγκαταλείπουμε τη θρησκευτική διαπαιδαγώ-
γηση να στραφούμε και στην εθνική καθοδήγηση του λαού μας. 

Όλοι μαζί, Κυβέρνηση, πολιτική Ηγεσία, Εκκλησία, Εθνικό Κέντρο πρέπει 
να δράσουμε αμέσως για να ανακόψουμε αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχουν 
χρονικά περιθώρια καθυστερήσεων. Χρειάζεται αλλαγή στον τρόπο αντιμε-
τώπισης του προβλήματός μας. Το πρόβλημά μας, δεν συνίσταται σε διαφορά 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Ο 
δρόμος που ακολουθούμε φάνηκε ξεκάθαρα πως δεν οδηγεί σε λύση. Οδηγεί 
σε αφανισμό.  
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Χρειάζεται, επαναλαμβάνω, να υιοθετήσουμε μια γραμμή αγώνα για ελευ-
θερία που επιβάλλει τόσο η δικαιοσύνη και οι αρχές της Ενωμένης Ευρώπης 
όσο και η εθνική μας καταγωγή και οι υποθήκες του Μακαρίου. Μια γραμμή 
που προϋποθέτει απόλυτο συντονισμό Ελλάδας - Κύπρου, αμυντική θωράκι-
ση και εμμονή στα ανθρώπινα δικαιώματα που προβάλλει η Ενωμένη Ευρώπη. 
Έτσι θα δικαιώσουμε και τους προγόνους μας και τον Εθνάρχη Μακάριο, αλλά 
και όλους τους προασπιστές της Δημοκρατίας και της νομιμότητας που πριν 
47 χρόνια έδωσαν τη ζωή τους για μιαν πατρίδα ελεύθερη και ένα μέλλον ελ-
πιδοφόρο.

Αιωνία τους η μνήμη!



Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΥ 1821
a  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΜΑΝΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ'

Β́  ΜΕΡΟΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  298  ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ)

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τό Εἰκοσιένα δέν στάθηκε μόνο «αἱμοδότης» τοῦ 
ἱεροῦ μας Ἀγώνα, ἀλλά ὑπῆρξε συνεχῶς καί ἡ ψυχή του καί ὁ παλμός 

του. Οἱ ἱεράρχες, οἱ ἱερεῖς καί οἱ μοναχοί ἐνέπνεαν συνεχῶς τόν ἀγωνιζόμενο 
λαό μας τόν θεῖο ἔρωτα πρός τήν ὑπερούσια ἀξία τῆς Ἐλευθερίας, ὑποδεικνύ-
οντάς του συνεχῶς τίς ψυχοτρόφες πηγές τοῦ κλασσικοῦ καί χριστιανικοῦ μας 
πολιτισμοῦ.  

Ἕνας τέτοιος μεγάλος, ἄνισος Ἀγώνας εἶχε ἀνάγκη ἀπό πνευματικά θε-
μέλια γιά νά πετύχει. Δέν μποροῦσε νά στηριχθῆ οὔτε σέ οἰκονομικά οὔτε σέ 
ἄλλα ὑλικά βάθρα. Χρειαζόταν βάθρα ἀτράντακτα, θεμέλια πνευματικά. Καί 
αὐτά ήταν  οἱ ζείδωρες πηγές τοῦ ἀρχαίου μας πολιτισμοῦ καί οἱ εὔχυμες του 
χριστιανικοῦ μας πνεύματος.

Ἔτσι ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός Γ΄, ὁ ἐκ Δημητσάνας, στίς 23 Μαρτίου 
1821 ὕψωσε τή σημαία τῆς Ἐλευθερίας στήν πλατεῖα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί 
ὥρκισε τούς πρώτους ἀγωνιστές. Ὕψωσε καί τό λάβαρο τῆς Ἐλευθερίας στήν 
Ἁγία Λαύρα καί κυκλοφόρησε τήν παρακάτω προκήρυξη:

«Οἱ Ἕλληνες τυραννούμενοι πάντοτε ἐπί πλέον ἀπό τούς Τούρκους, οἱ 
ὁποῖοι ὡρκίσθησαν νά τούς ἐξολοθρεύσωσιν, ἀπεφάσισαν ὁμοφώνως ν’ ἀπο- 
σείσωσι τόν ζυγόν ἤ νά ἀποθάνωσιν. Ἠγέρθημεν νά λάβωμεν τά δίκαιά μας καί 
εἴμεθα πεπεισμένοι, ὅτι ἅπασαι αἱ χριστιανικαί δυνάμεις, θά γνωρίσωσι τήν δι-
καιοσύνην τοῦ Ἀγῶνος μας, καί ὄχι μόνον δέν θά παρεμβάλωσι προσκόμματα 
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εἰς αὐτόν, ἀλλά καί θά μᾶς βοηθήσωσιν, ἀναπολοῦσαι ὁπόσον οἱ πρόγονοί μας 
ὠφέλησαν τήν ἀνθρωπότητα».

Ὁ Ταλαντίου Νεόφυτος  μετέχει ἐνεργά στίς ἐργασίες τῆς Α΄ ἐν Ἐπιδαύρῳ 
ἐθνικῆς Συνελεύσεως καί διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στή διαμόρφωση τοῦ 
κειμένου τῆς διακηρύξεως.

Ὁ Ἐπίσκοπος Ἕλους Ἄνθιμος συνέταξε ἕνα «Ἐξαποστειλάριο καί στιχη- 
ρό», πού οἱ μεμυημένοι τά ἔψαλλαν στούς ναούς μετά τήν παράκληση. Ἔλεγαν:

«Δεῦρο, Μῆτερ τοῦ Χριστοῦ καί ρῦσαι ἡμᾶς κεκακωμένους, τυραννου-
μένους ὑπό τῶν τυραννικῶν ἀπειλῶν καί τῆς δεινῆς μανίας τῶν Ἀγαρηνῶν, 
ὑφ’ ὧν ὡς αἰχμάλωτοι καί γυμνοί διωκόμεθα, καταφεύγοντες εἰς ὄρη καί σπή-
λαια... Ἀπάλλαξε ἡμᾶς, Θεέ Παντοδύναμε, ἀπό τῆς τυραννίας τῶν Ἀγαρηνῶν, 
ἐνίσχυσε καί ἐνδυνάμωσε ἡμᾶς...».

Ὁ Ἐπίσκοπος Ἄνθιμος ἐπήγαινε ἀπό ἐπαρχία σέ ἐπαρχία καί ἐνεθάρρυ-
νε τούς ἀγωνιστές. Στήν πολιορκία τῆς Τριπολιτσᾶς μέ τό Σταυρό σταύρωνε 
τούς μαχητές καί κοιμόταν κατά γῆς σάν στρατιώτης. Κάθε Κυριακή, ἐμπρός 
στά τείχη τῆς Τριπολιτσᾶς λειτουργοῦσε πάνω στό βράχο τοῦ Μαινάλου καί 
μιλοῦσε στόν λαό του μέ ἐνθουσιώδεις λόγους.

Ἐπίσης, ὁ Ἐπίσκοπος Βρεσθένης Θεοδώρητος, ἀπό τίς πιό φωτεινές μορ-
φές τοῦ 1821, συνελήφθη αἰχμάλωτος ἀπό τούς Τούρκους καί ὑπέφερε πέντε 
μῆνες σκληρά βασανιστήρια μέ γενναιότητα καί καρτερία. Μετά τήν ἀπελευ-
θέρωσή του, ὅταν ἔγινε ἀντιπρόεδρος τοῦ Βουλευτικοῦ σέ μιά προκήρυξή του 
(3 Δεκεμβρίου 1823) τονίζει τό μεγάλο σκοπό τῆς Παλιγγενεσίας, πού στηρί-
χθηκε στήν «ἱερὰν πίστιν» καί εἰδικότερα γράφει:

«Ἄνδρες Ἕλληνες! Ὅλοι μικροὶ καὶ μεγάλοι ἠξεύρετε τὸν μέγαν σκοπόν, 
διὰ τὸν ὁποῖον ἐμβήκαμεν εἰς αὐτὸν τὸν ἱερὸν καὶ πολυπαθῆ ἀγῶνα, ὅτι ἦτο νὰ 
ἀπολαύσωμεν τὴν ἐλευθερίαν τῆς ἱερᾶς ἡμῶν πίστεως, νὰ ζῶμεν ὡς ἀδελφοί, 
μέ ἰδικούς μας νόμους, νὰ εἴμεθα ὅλοι ὅμοιοι ἔμπροσθεν αὐτῶν...».

Ὁ ἄλλος Ἐπίσκοπος, ὁ Ἀνδρούσης Ἰωσήφ, πού ἔγινε «Μινίστρος τῆς Θρη-
σκείας», ἔλεγε: 

«Τρέξατε μὲ ὁρμήν, ἠξεύρετε ὅτι μαζί σας εἶναι ὁ Θεός... Ὅλοι ὁμοθυμαδὸν 
τρέξατε μὲ πίστιν, μὲ ἀγάπην καὶ μὲ ἀπόφασιν, ὅλοι νὰ ἔχετε προσοχήν, ὑπα-
κοὴν καὶ σέβας εἰς τοὺς Ἀρχηγούς... Ταῦτα πράττετε, ἡ δὲ Χάρις τοῦ Θεοῦ καί 
τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἔσται μετὰ πάντων ἡμῶν εἰς σωτηρίαν καὶ ἐλευθε-
ρίαν ψυχῆς καί σώματος».
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Μεγάλες ἡρωϊκές προσωπικότητες ἀνεδείχθησαν καί οἱ Ἐπίσκοπος Καρύ-
στου Νεόφυτος, ὁ Ρέοντος καί Πραστοῦ Διονύσιος, ὁ Ναυπάκτου Ἰγνάτιος, 
ὁ Ἀρδαμερίου Ἰγνάτιος καί πολλοί ἄλλοι.

Ἄξιο ἰδιαίτερης μνείας εἶναι ἡ φυλάκιση καί τά δεινά που ὑπέφεραν στή 
φοβερή εἱρκτή τῆς Τριπολιτσᾶς, οἱ Ἀρχιερεῖς Τριπολιτσᾶς Δανιήλ, Μονεμβα-
σίας Χρύσανθος, Ἀνδρούσης Ἰωσήφ, Δημητσάνης Φιλόθεος, Ναυπλίου Γρηγό-
ριος, Χριστιανουπόλεως Γερμανός, Κορίνθου Κύριλλος καί Ὠλένης Φιλάρε-
τος. Ὅπως γράφει ὁ διάκονος Ἰωσήφ Ζαφειρόπουλος:

«Τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ (17 Ἀπριλίου 1821), οἱ φυλακισμένοι ὅμηροι με-
ταφέρθηκαν «εἰς τό κάτω μέρος τοῦ Σεραγίου, εἰς δεινοτάτην καί φρικτοτά-
την εἱρκτήν τῶν καταδίκων... Αὐτή δέ ἡ εἱρκτή περιωρισμένη εἰς ἕν δωμάτιον 
ἔκειτο ὑπό τό Σεράγιον ἐπί τοῦ ἐδάφους, ἀριστερόθεν τοῦ εἰσερχομένου διά 
τῆς τοῦ Σεραγίου Πύλης» καί δέθηκαν ὅλοι στο φοβερό Κούτσουρο, «εἰς τάς 
ὀπάς τοῦ ὁποίου εἰσήρχοντο οἱ πόδες τῶν βασανιζομένων... Εἰσελθόντες δέ 
εἰς ταύτην τήν φυλακήν συνέδεσαν διά μακράς ἁλύσεως τούς Ἀρχιερεῖς καί 
Προύχοντας τήν ἑσπέραν ἐκείνην».

Τόσο στενά ἦταν στοιβαγμένοι μέσα στό μικρό χῶρο οἱ φυλακισμένοι 
«ὥστε οὐδέ τούς πόδας ἠδύναντο νά ἐκτείνωσιν, ἀλλά νυχθημερόν καθήμενοι 
διαλέγοντο, καί οὕτως ἐκοιμῶντο ἐπί πέντε ὁλόκληρους μήνας, μή δυνάμε-
νοι νά ἀνακληθῶσι... Ἀέναος ἱδρώς ἔρρεε ποταμηδόν ἐκ τῶν σωμάτων αὐτῶν, 
ἐξ οὗ τά ἐνδύματα αὐτῶν ἐσάπησαν». Ἐκεῖ πέθαναν ὁ Ναυπλίου, ὁ Χριστια-
νουπόλεως καί ὁ Δημητσάνης.

Ψυχή τῆς προετοιμασίας τῆς ἐπαναστάσεως στή Θεσσαλία ἦταν ὁ Ἀρχι-
μανδρίτης Ἄνθιμος Γαζῆς (1764-1828). Ἔγραφε στούς ἀδελφούς Λάζαρο καί 
Γεώργιο Κουντουριώτη λίγες ἡμέρες πρό τοῦ 1821:

«Τό πρᾶγμα, ἀδελφοί, ἔλαβε κίνησιν μεγάλην καί νά σταθῆ πλέον εἶναι 
ἀδύνατον... Λοιπόν δέν εἶναι πλέον ἀμφιβολία μήτε δισταγμός. Ἡ ἡμέρα ἐκεί-
νη, τήν ὁποίαν ἐπιθυμοῦσαν οἱ πατέρες μας νά τήν ἰδοῦν, ἔφθασε καί ὁ Νυμ-
φίος ἔρχεται... Ἔφθασεν ὁ καιρός διά νά λάμψη πάλιν ὁ Σταυρός καί νά λάβη 
πάλιν ἡ Ἑλλάς, ἡ δυστυχής πατρίς μας, τήν ἐλευθερίαν της.... Ὁ καιρός ἦλθε 
καί πρέπει νά ἀνάψητε τήν λαμπάδα τοῦ πατριωτισμοῦ... Σᾶς παρακαλεῖ ἡ πα-
τρίς, φίλοι! Ἑτοιμασθῆτε! Ἑτοιμασθῆτε!...».

Ἐπίσης ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νεόφυτος Βάμβας (1770-1855) σ’ ἕνα Συμβούλιο 
εἶπε στόν Δημήτριο Ὑψηλάντη:

«Ἔξελθε, καί ἐγὼ κρατῶν τὸν Σταυρὸν προπορεύομαι κηρύττων: Ὅστις 
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εἶναι Χριστιανός καὶ πιστὸς Ἕλλην, ἂς ἀκολουθήση...».

Πρόκειται γιά μιά παραίνεση πού φανερώνει τό δίπτυχο:

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΣ

Εἰδικότερα, στήν κρίσιμη χρονιά, τό 1826 ὅταν ὁ Ἰμπραήμ ἀπέτυχε στή 
μάχη τῆς Βέργας νά εἰσέλθει στή Μάνη καί ἐπεχείρησε λίγο ἀργότερα νά 
κτυπήσει τούς Μανιάτες ἀπό τά νῶτα στό Διρό μέ σκοπό τήν κατάληψη τῆς 
Τσίμοβας (Ἀρεόπολης), τότε ὁ ἀρχιμανδρίτης καί Πρωτοσύγκελλος Ρηγανά-
κος καί ὁ παπά-Παπουλάχκος ἔκρουσαν τίς καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν καί ἀπ’ 
αὐτούς ὅλοι ἔλαβαν τό μήνυμα γιά μιά γενναία ἀντιμετώπιση τῆς ἐπίθεσης 
τῶν Τουρκοαιγυπτίων τοῦ Ἰμπραήμ. Καί ἐνίκησαν τόν ἐχθρό καί ἔμεινε ἀδού-
λωτος ὁλόκληρη ἡ Μάνη. Ὁ Ἀρχιμανδρίτης καί μυημένος στή Φιλική Ἑταιρεία 
Ἀμβρόσιος Φραντζῆς γράφει χαρακτηριστικά στήν «Ἐπιτομή τῆς Ἱστορίας»:

«Ὅλοι οἱ συναχθέντες Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, ἄνδρες, γυναῖκες, γέροντες καί 
παῖδες ἔδραμον κατά τό Διρόν... γράφοντες πρός τούς ἐν Ἁλμυρῷ ἀμυνομέ-
νους, νά μή ταραχθῶσι ποσῶς... μηδέ ἀφήσωσι τήν θέσιν των... καθ’ ὅτι οἱ 
ἀποβιβασθέντες ἐχθροί... θέλουν ἀπολαύσει τήν ἀντιμισθίαν των...».

Ὁ διαπρεπής ρήτορας πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ἐξ Οἰκο-
νόμων (1780-1857) τονώνει στούς ἀγωνιστές τήν πίστη στήν παρουσία καί 
συμπαράσταση τοῦ Θεοῦ καί τούς ἐνισχύει νά συνεχίσουν τόν Ἀγώνα.

Λέγει: «Σπεύσατε νά διώξητε τῆς πίστεως τούς ἐχθρούς ἀπό τοῦ καλοῦ 
προσώπου τῆς Ἑλλάδος, ὡς διώκονται τά φάσματα τῆς νυκτός ὑπό τῶν ἡλια-
κῶν ἀκτίνων. Τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ Σᾶς ὡδήγησεν ἐξ ἀρχῆς, αὐτό τό παντοδύ-
ναμον πνεῦμα Σᾶς βοηθεῖ· τί λοιπόν μένει νά φοβηθῆτε; Ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν... 
Εὐλογημένη ἡ γῆ εἰς τήν ὁποίαν στρατοπεδεύετε. Εὐλογημένα τά νικηφόρα 
σας ὅπλα. Εὐλογημένος ὁ ἀκαταμάχητος στόλος σας...

Ἀξίζει νά ὑπογραμμίσουμε τή συμβολή στόν ἱερό Ἀγώνα τῶν Ὀρθοδόξων 
ναῶν καί τῶν ἱερῶν μονῶν.

Οἱ ἐκκλησίες καί τά μοναστήρια στάθηκαν πραγματικά καταφύγια γιά 
τούς  Ἕλληνες. Βοήθησαν μέ κάθε μέσο τόν Ἀγώνα καί τήν ὑπόθεση τῆς ἐλευ-
θερίας καί τῆς ἀναγέννησης τοῦ Γένους. Ἀπό τά ταπεινά καθολικά τῶν Μο-
νῶν, ξεκινοῦσαν οἱ  Ἕλληνες γιά τίς ἐθνικές τους ἐξορμήσεις. Ἐκεῖ εὕρισκαν 
ζεστή φωλιά τά Ἑλληνόπουλα.

Μνημονεύουμε τή μονή τῆς Δομποῦς στή Στερεά Ἑλλάδα. Ἐδῶ πολλές 
φορές τά παλληκάρια καί οἱ Ὁπλαρχηγοί εὕρισκαν καταφύγιο! Ἐδῶ ξαπόσται-
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νε καί ὁ ἡρωϊκός Καραϊσκάκης καί ὁ θρυλικός Ἀνδροῦτσος. Ἡ μονή τῆς Βαρ-
νάκοβας ὑπῆρξε ἱερό φρούριο.

Ἄς μή παραλείψουμε ν’ ἀναφέρουμε καί τό ὁλοκαύτωμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ζωοδόχου Πηγῆς κοντά στό χωριό Βρονταμᾶ τῆς Λακωνίας στίς 15 Αὐγού-
στου 1825.

Γράφει σχετικά ὁ ἱστορικός Δ. Κόκκινος: «Οἱ Βρονταμῖται, τριακόσιοι πε-
ρίπου ἄνδρες, γυναῖκες καί παιδιά, εἶχαν καταφύγει εἰς τήν παρά τόν Εὐρώταν 
καί ἡμίσειαν ὥραν ἀπέχουσαν ἀπό τό χωρίο βυζαντινήν Μονήν τῆς Ζωοδό-
χου Πηγῆς, ἐντός σπηλαίου χρονολογουμένην ἀπό τοῦ 13ου αἰῶνος. Τοῦρκοι 
ἐντόποιοι ἀπό ἐκείνους πού εἶχε φέρει μαζί του ὁ Ἰμπραήμ, ὡδήγησαν τούς 
Αἰγυπτίους πρός τό καταφύγιον, τοῦ ὁποίου εἶχαν φράξει τήν εἴσοδον οἱ Βρο-
νταμῖται. Ὁ στρατάρχης ἔδωσεν ἐντολήν νά γίνουν εἰς τούς ἐγκλείστους προ-
τάσεις πρός παράδοσιν μέ τάς συνήθεις ὑποσχέσεις, ἀλλ’ ἐκεῖνοι ἠρνήθησαν. 
Ἐτηρεῖτο ἐκεῖ ἄλλην μίαν φοράν ὁ δραματικός ὅρκος πού εἶχε δοθῆ κατά τήν 
κήρυξιν τῆς Ἐπαναστάσεως: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η΄ ΘΑΝΑΤΟΣ. Οἱ Αἰγύπτιοι τότε 
ἤνοιξαν μίαν τρύπαν ἐπάνω ἀπό τό σπήλαιον καί δι’ αὐτῆς ἔρριψαν εἰς τό ἐσω-
τερικόν του ἐμπρηστικάς ὕλας, τάς ὁποίας ἀνέφλεξαν. Ἐλάχιστοι ἐσώθησαν 
ἐκ τῶν φλογῶν καί τῆς προκληθείσης ἀσφυξίας. Τά ὀστᾶ τῶν τιμίων ἐκείνων 
νεκρῶν φυλάσσονται εἰς ὀστεοθήκην τῆς καείσης μονῆς...».

Ἀκόμα ἡ Μονή τῆς Τατάρνης «ἡ ὁποία ἕνεκεν τῆς στρατηγικῆς αὐτῆς θέ-
σεως, κειμένης ἐν τῇ ὁδῷ Εὐρυτανίας-Βάλτου, διεδραμάτισε σπουδαιότατον 
ρόλον κατά τόν ἐθνικόν ἀγώνα, καταστᾶσα ὁρμητήριον πλείστων περιφανῶν 
ὁπλαρχηγῶν». Ἡ φιλοπατρία τῶν μοναχῶν καί ἡ ἐπίκεντρη θέση τῆς Μονῆς 
ὑπῆρξαν ἀφορμή νά ὑποστῆ πολλές λεηλασίες καί νά καταστραφεῖ ὁλοσχερῶς 
τό 1823.

Ἡ Μονή τῆς Παναγίας τῆς Προυσιώτισσας, προσέφερε μεγάλες ὑπηρε-
σίες τά χρόνια τοῦ Ἀγῶνος καί ἦταν καταφύγιο τῶν ἀγωνιστῶν καί σχολή 
παιδείας.

Ἀλλά καί στά νησιά μας τόν ἴδιο ρόλο διαδραμάτισαν τά Μοναστήρια.

Ἡ Μονή τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ στή Σαντορίνη «δέν ἠμέλησε νά προσφέρει 
τήν δυνατήν βοήθειαν, ἵνα τό συντομώτερον ἀποτινάξη ἡ Ἑλλάς τόν φοβερόν 
ζυγόν τῆς τουρκικῆς τυραννίας. Εἰς τόν βωμόν τῆς αἱμορροούσης πατρίδος 
πολλά τῶν βαρυτίμων σκευῶν τῆς Μονῆς προσηνέχθησαν. Ὁ ἀναγνώστης 
δύναται ἐγγράφους ἀποδείξεις περί τῶν ἀναφερομένων νά ἴδη κειμένας ἐν τῷ 
Ἀρχείῳ τῆς Μονῆς».
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Ἐπίσης, ἡ Ἱερά Μονή τῆς Εὐαγγελίστριας στή Σκιάθο. Ὁ στρατηγός Κα-
ρατάσος σέ μιά ἀναφορά του πού σώζεται στή Μονή τῆς Σκιάθου μᾶς δίνει 
μιά συγκινητική περιγραφή τῆς φιλόξενης και ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς τῶν 
μοναχῶν. Γράφει:

«Εἰς τήν ἐπιδρομήν τῶν Τούρκων κατά τῆς νήσου μας, ὁ ταπεινός ἡγούμε-
νος παπᾶ-Ἀλύπιος ἀνοίξας τάς θύρας τοῦ ἱεροῦ Μοναστηρίου ἅμα δέ καί τάς 
πατρικάς ἀγκάλας του, ἐδέχθη ἔσωθεν ὅλους, μικρούς καί μεγάλους, πλούσι-
ους καί πένητας, καί ὄχι μόνον εἰς τοῦτο ἐφάνη ἡ καλοκαγαθία τοῦ ἀνδρός, 
ἀλλ’ ἀκόμη καί ὅλην τήν ἐσοδείαν τοῦ μοναστηρίου καί τήν ἀναγκαίαν ζωο-
τροφίαν τῶν πατέρων προθύμως καί ἀλύπως κατεδαπάνησε καί ἔτι χρείας κα-
λούσης ἑτοίμως εἶχε καί αὐτήν τήν ἰδίαν ψυχήν ἀπολέσαι κατά τήν τοῦ Κυρίου 
ἐντολήν, ἵνα σωθῶσιν ὅλοι οἱ κινδυνεύοντες ξένοι καί αὐτόχθονες. Πρός τού-
τοις ἔτι καί ὅσοι ἐδικοί μας στρατιῶται εἰς αὐτόν τόν πόλεμον ἐλαβώθημεν καί 
ἐκεῖ ἐστάθησαν καί ἐνοσοκομήθησαν δύο καί τρεῖς μῆνας ἕως οὗ ἰατρεύθησαν. 
Αὐτά, λοιπόν, ὁπού γράφομεν καί μαρτυροῦμεν, ἐν φόβῳ Θεοῦ ἔγιναν τότε...».

Δυστυχῶς, κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, ἐπιχειρεῖται παραποίηση 
καί πλαστογράφηση τῆς Ἱστορίας καί μάλιστα τῆς μεγάλης ἑλληνικῆς Ἐπανα-
στάσεως τοῦ 1821. Κενοφανεῖς «ἱστορικοί» προσπαθοῦν νά τήν  παρουσιά-
σουν ξένη ἀπό κάθε ἰδεολογικό-πνευματικό περιεχόμενο καί  νά δείξουν πώς 
ἡ Ἐπανάσταση δέν ἦταν τίποτε ἄλλο παρά μιά οἰκονομική ταξική καί συμφε-
ροντολογική ἐπανάσταση.  

Ὅμως, τά ἴδια τά λόγια, τά γεγονότα  καί οἱ θυσίες τῶν Ἀγωνιστῶν ἀπο-
δεικνύουν τήν τρανή ἱστορική ἀλήθεια ὅτι ὁ Ἀγών ἦταν: 

«Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία
καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία»

καί ὅτι ἡ Ἐκκλησία  εὐλόγησε και πρωτοστάτησε στον ἱερό ἐκεῖνο Ἀγώνα 
καί ἐξύψωσε τό ἠθικό καί πατριωτικό φρόνημα τῶν Ἀγωνιστῶν μας!

Οἱ Ἱερολοχίτες τί ἔλεγαν στόν ὅρκο τους; «Ὁρκίζομαι νά δώσω καί αὐτήν 
τήν ὑστέραν ρανίδα τοῦ αἵματός μου ὑπέρ τῆς θρησκείας καί τῆς πατρίδος μου».

Ὁ Δημήτριος Ὑψηλάντης μέ τή δράση του καί τά λόγια του ἦταν καί κήρυκας 
τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἑλλάδος. Ὅταν κατέβηκε στήν Ἑλλάδα γιά ν’ ἀναλάβει τήν 
ἀρχηγία τοῦ Ἀγῶνος φθάνοντας στήν Ὕδρα γράφει στίς 8 Ἰουνίου 1821: «Εὐγενέ-
στατοι καί φιλογενέστατοι Ἔφοροι τῆς Πελοποννήσου, μετά ἐπίμονον ὁδοιπορίαν 
καί θαλασσοπορίαν ὁ Παντοδύναμος Θεός καί Ὑπέρτατος προστάτης τῆς κοινῆς 
Πατρίδος μέ ἠξίωσε νά φθάσω εἰς Ὕδραν κατά πρῶτον, ἐξ ἧς στέλλω τό παρόν...».
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Μέ ἐμπιστοσύνη στή Θεία Πρόνοια ρίχνεται ἀπό τίς πρῶτες ἡμέρες στή 
μεγάλη προσπάθεια καί μετέχει σέ μάχες. Συμβούλευε μέ τά παρακάτω λόγια:

«Ὁ Παντοδύναμος Θεός, ὁ Βασιλεύς τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, ὁ διαφεντευ-
τής τῶν ἀδικουμένων καί Πατήρ τῶν ὀρφανῶν ἀπεφάσισε νά παύση τάς ἀδικίας 
καί ἀνομίας, καί ἐσήκωσεν εἰς τά ἅρματα τό Γένος τῶν Χριστιανῶν».

Ὁ Ἀσημάκης Ζαΐμης εἶπε στούς συγκεντρωμένους στήν Ἁγία Λαύρα τίς 
παραμονές τοῦ 1821:

«Δέν μένει ἄλλο παρά ἡ ἄμεσος κήρυξις τῆς Ἐπαναστάσεως. Δέν μᾶς χωρί-
ζει πλέον καμμιά διαφωνία. Ἄς ἀναπαυθῶμεν ἀπόψε καί αὔριον εἰς τήν Ἐκκλη-
σίαν, ἀφοῦ μεταλάβωμεν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἄς προσευχηθῶμεν ὅλοι, 
κατά τήν Δοξολογίαν εἰς τόν Ἅγιον Ἀλέξιον καί τήν Παναγίαν, νά μᾶς βοηθή-
σουν εἰς τόν ἄνισον ἀγώνα, εἰς τόν ὁποῖον ἀποδυόμεθα. Αὔριον τήν αὐτήν ὥραν 
νά συναντηθῶμεν ἐνταῦθα , διά να κανονίσωμεν τά τοῦ Ἀγῶνος».

Στίς 23 Μαρτίου τοῦ 1821, ὁ Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης καί ὁ Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης καί οἱ συναγωνιστές τους εἰσῆλθαν στήν Καλαμάτα. Ὁ Ἀγᾶς 
τῆς Καλαμάτας ἔστειλε τόν ἀντιπρόσωπό του στό κονάκι, πού ἦσαν οἱ Πρό-
κριτοι καί οἱ Ὁπλαρχηγοί καί τούς εἶπε:

-Ὁ ἀγᾶς σᾶς χαιρετᾶ, καί ἐρωτᾶ νά τόν εἰπῆτε, τί πράγματα εἶναι αὐτοῦ 
ὁπού κάνετε, καί τί κλεφτοδουλειές, ὅπου μ’ αὐτές θά χάσετε τόν ραγιᾶ τοῦ 
Βασιλιᾶ, καί τήν ἀφεντιά σας· ἐτοῦτα τά πράγματα δέν θά εὕγουν σέ καλόν».

Τότε ὁ Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης τοῦ ἀπάντησε:

-Ἀκούσαμεν ὅσα μᾶς εἶπες ἐκ μέρους τοῦ Ἀγᾶ σου, καί ὅσα βλέπετε δέν εἶναι 
κλεφτοδουλειές, εἶναι πράγματα στερεά, καί δέν εἶναι μονάχα ἐδικά μας, εἶναι 
τοῦ Θεοῦ καί τῶν Βασιλέων διότι οἱ Ἕλληνες ἕως τώρα ὑπέφεραν τάς τυραννίας 
καί τά βασανιστήριά σας τόσα χρόνια· διά τοῦτο ἡμεῖς δέν εἴμαστε ὡσάν ἐσᾶς 
τύραννοι καί διῶκται τῆς ἀνθρωπότητος, καί μήτε  θά καταδεχθῶμεν νά σᾶς 
πειράξωμεν εἰς τό παραμικρόν· ἀλλά καί ἐσεῖς μένετε εἰς τά σπίτια σας ἀνενό-
χλητοι καί δίνετε δύο φλουριά ἡ κάθε φαμίλια τόν χρόνον...».

Στή βοήθεια τοῦ Παντοδύναμου Θεοῦ στηρίχθηκαν οἱ πρωτεργάτες τῆς 
Ἐθνεγερσίας. Αὐτό εἶναι ἀληθές καί τόν «Κύριον τῶν δυνάμεων» εὐχαριστοῦ-
σαν πάντοτε.

Ὕστερα ἀπό τή μεγάλη ἐπιτυχία στά Δερβενάκια ὁ Πετρόμπεης Μαυρομι-
χάλης γράφει στόν Κολοκοτρώνη:

«Γενναιότατε Στρατηγέ, 
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Τήν ἄμετρον χαράν καί ἐμψύχωσιν, ἥν ἐλάβομεν, ὅταν ἐπληροφορήθημεν 
τά ἡρωικά κατορθώματά σας καί τήν νίκην κατά τῶν ἀχρείων Ἀγαρηνῶν δέν 
δυνάμεθα νά τά περιγράψωμεν. Ποῖα ἐγκώμια ἄξια τοῦ ὑποκειμένου σας νά 
συνεισφέρωμεν; Τῷ ὄντι ἐφάνητε ὡς ἄλλος Λεωνίδας, ὅστις ἐκράτησε πόλεμον 
φρικτόν εἰς τάς Θερμοπύλας μέ τριακοσίους μόνον ἄνδρας. Αὐτός εἰς τάς Θερ-
μοπύλας, ἡ γενναιότης σας εἰς τά Δερβενάκια μετ’ ἀνδρῶν ὀκτακοσίων ἀντιπα-
ρατάχθητε μέ χιλιάδας ἐχθρούς.

Ἰδού ἕξετε τό μνημόσυνον αἰώνιον ἐπί τῆς γῆς καί βέβαια τά ἡρωϊκά κατορ-
θώματά σας θέλει ἐξιστορηθοῦν, καθώς καί τῶν παλαιῶν ἡρώων. Ἀνδρίζεσθε, 
γενναῖοι ἥρωες. Ἰδού ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν.

Ἰδού ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν ὅς ἐπάταξεν ἔθνη πολλά καί ἀπέκτεινε βασιλεῖς κρα-
ταιούς. Ὁ Παντοκράτωρ Θεός δέν μᾶς ἀφήνει εἰς τήν διάκρισιν τοῦ ἐχθροῦ. Ὄχι, 
ὄχι, βέβαια, ἀλλά εἶναι σύμμαχός μας κατά πάντα, καθώς ἐμπράκτως πολλάκις 
τό εἴδομεν καί ἄμποτε εἰς τό ἑξῆς διά τῆς δυνάμεως τοῦ τιμίου καί ζωοποιοῦ 
Σταυροῦ καί διά τῆς ἐνεργείας καί γενναιότητός Σας ν’ ἀφανισθῆ ὁ ἐχθρός ἐξ 
ὁλοκλήρου. Εἴθε γένοιτο, γένοιτο...».

Ἀργότερα, μετά τή μάχη τοῦ Καρπενησίου καί τόν ἔνδοξο θάνατο τοῦ 
Μάρκου Μπότσαρη, ὁ Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης σέ διακήρυξή του πρός τό 
λαό, εὐχαριστεῖ τόν  Ὕψιστο:

«Ἰδού δάκτυλος Κυρίου, φίλτατοι Ἕλληνες! Ἰδού ὁ Θεός τῶν δυνάμεων συμ-
μάχεται κατά τῶν ἐχθρῶν τοῦ Χριστιανικοῦ ὀνόματος, καί ὀλίγοι στρατιῶται 
νικοῦν καί ἀφανίζουν ἀναρίθημητα σμήνη τυράννων. Ἰδού ὁ Στρατός καί ὁ Πα-
τριωτισμός θριαμβεύουν. Ἄρα πατριωτισμόν μόνον ζητεῖ ὁ Θεός ἀπό ἡμᾶς, καί 
μαχομένους διά τά ἱερώτερα πράγματα∙ δέν μᾶς ἐγκαταλιμπάνει πώποτε».

Ἡ ἡρωικότερη μορφή τοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγῶνος τοῦ 1821 εἶναι ἀναμ-
φισβήτητα ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ὁ θρυλικός Γέρος τοῦ Μωρηᾶ. Γνω-
στά τά κατορθώματά του, γνωστή καί ἡ Πίστη στό Χριστό καί ἡ ἀγάπη γιά τήν 
Ἑλλάδα. Ἔλεγε ὁ Κολοκοτρώνης:

«Ὅταν ἀποφασίσαμεν νά κάμωμεν τήν Ἐπανάστασι, δέν ἐσυλλογισθήκαμε, 
οὕτε πόσοι εἴμεθα οὔτε πώς δέν ἔχουμε ἅρματα, οὔτε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐβαστοῦσαν 
τά κάστρα καί τάς πόλεις, ἀλλά, ὡς μία βροχή, ἔπεσε εἰς ὅλους μας ἡ ἐπιθυμία 
τῆς ἐλευθερίας, καί ὅλοι, καί οἱ κληρικοί, καί οἱ προεστοί, καί οἱ καπεταναῖοι καί 
οἱ πεπαιδευμένοι, καί οἱ ἔμποροι, μικροί καί μεγάλοι, ὅλοι ἐσυμφωνήσαμεν εἰς 
αὐτό τό σκοπό, καί ἐκάμαμεν τήν Ἐπανάστασι».

Καί ἡ πρώτη του προκήρυξη στόν λαό ὑπογράμμιζε:
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«Ἡ ὥρα ἔφθασε! Τό στάδιον τῆς δόξης καί τῆς ἐλευθερίας ἠνοίχθη· τά πά-
ντα ἰδικά μας καί ὁ Θεός τοῦ παντός μεθ’ ἡμῶν ἔσεται. Μή πτοῆσθε εἰς τό πα-
ραμικρόν».

Καί ἀμέσως, ὅπως μᾶς λέει στήν αὐτοβιογραφία του (γραμμένη ἀπό τόν 
Τερτσέτη), ἔφτιαξε δυό Σημαῖες μέ Σταυρό καί μέ τά γράμματα ΙΧΝΚ (Ἰησοῦς 
Χριστός νικᾶ) καί ξεκίνησε ἀπό τήν Καλαμάτα γιά τήν Τρίπολι. Στά χωριά 
πού περνοῦσε, χτυποῦσαν οἱ καμπάνες, οἱ ἱερεῖς ἔβγαιναν μέ τά ἑξαπτέρυγα, 
ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιά γονάτιζαν καί ἔκαναν δεήσεις.

Γρήγορα ὅμως ὁ πρῶτος ἐνθουσιασμός ἔσβησε. Ὁ Ἀναγνωσταρᾶς, ὁ Μαυ-
ρομιχάλης, ὁ Παπαφλέσσας τραβοῦν γι’ ἀλλοῦ. Ὁ Κολοκοτρώνης ἀπομένει 
κατάμονος μέ τό ἄλογό του στήν Καρύταινα. Τί θά κάνη; Τί μπορεῖ νά κάνη 
ἕνας μονάχος, ὁλομόναχος; Τό πᾶν! Ὅταν φλογίζη τήν καρδιά του ἡ φλόγα 
τῆς πίστεως.

Ὁ ἴδιος ὁ Γέρος μᾶς διηγεῖται:

«Ἔκατσα πού ἐσκαπέτισαν μέ τά μπαϊράκια τους, ἀπέ ἐκατέβηκα κάτου· 
ἦτον μιά ἐκκλησιά εἰς τόν δρόμον, ἡ Παναγία στό Χρυσοβίτσι, καί τό καθησιό 
μου ἦταν ὅπου ἔκλαιγα τήν Ἑλλάς».

Σίμωσε, ἔδεσε τό ἄλογό του σ’ ἕνα δένδρο, μπῆκε μέσα, γονάτισε:

-Παναγία μου, εἶπε, ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς του, καί τά μάτια του δάκρυ-
σαν. Παναγία μου, βοήθησε καί τούτη τή φορά τούς Ἕλληνες νά ψυχωθοῦν.

Ἔκανε τό σταυρό του. Ἀσπάσθηκε τήν εἰκόνα της, βγῆκε ἀπό τό ἐκκλησά-
κι, πήδησε στ’ ἄλογό του κι ἔφυγε.

Σέ λίγο μπροστά του ξεπετάγονται ὀχτώ ἁρματωμένοι: ὁ ἐξάδελφός του 
Ἀντώνης Κολοκοτρώνης καί ἑπτά ἀνήψια του.

-Κανείς δέν εἶναι στήν Πιάνα, τοῦ εἶπε ὁ Ἀντώνης, οὔτε στήν Ἁλωνίσται-
να. Εἶναι ὅλοι φευγάτοι.

- Ἄς μήν εἶναι κανείς, ἀποκρίθηκε ὁ Γέρος. Ὁ τόπος σέ λίγο θά γιομίση παλ-
ληκάρια. Ὁ Θεός, -πρόσθεσε μέ τή βροντερή φωνή του - ὑπέγραψε τή λευτε-
ριά τῆς Ἑλλάδος καί δέν θά πάρη πίσω τήν ὑπογραφή του.

Βαθειά ἦταν ἡ πεποίθησις τοῦ Γέρου τοῦ Μωρηᾶ στήν ἱερότητα τοῦ Ἀγῶ-
νος καί θεωροῦσε ἁγίους, ὅσους γιά τήν πίστι καί τήν πατρίδα θυσίαζαν καί 
τή ζωή τους.

Στήν ἐπιδρομή τοῦ Δράμαλη καλεῖ τά παλληκάρια του νά πολεμήσουν μέ 
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βοηθό καί συμπαραστάτη καί συμπολεμιστή τόν Θεό. Δέν στηρίζεται ὁ πρω-
τεργάτης αὐτός τῆς Ἐθνεγερσίας μας στήν ἱκανότητά του, στήν ἐξυπνάδα του, 
στήν καπατσωσύνη του, οὔτε στή βοήθεια ἀνθρώπων. Στίς δύσκολες ὧρες 
καταφεύγει στόν Κύριο.

Πρίν ξεκινήσουν γιά τά Δερβενάκια, ὅπου θά ἔδινε τήν ἱστορική μάχη, 
«ἁρματώνεται, φορεῖ τήν περικεφαλαία του» καί κάτω ἀπό τόν πελώριο πλά-
τανο, στήν Τριπολιτσά, λέει τοῦτα τά γεμάτα πνοή λόγια στά παλληκάρια του:

-Ἕλληνες, ἐσεῖς δέν ἤσαστε πού γιά τήν ἀγάπη τῆς Πατρίδος καί τήν πίστι 
τοῦ Χριστοῦ σηκώσατε τ’ ἅρματα καί τή σημαία τοῦ Σταυροῦ; Ἕλληνες! Καί 
αὐτούς θά τούς νικήσουμε. Εἶναι θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι κοντά μας καί μᾶς βο-
ηθάει, γιατί πολεμᾶμε γιά τήν πίστι μας, γιά τήν πατρίδα μας, γιά τούς γέρους 
γονιούς, γιά τ’ ἀδύνατα παιδιά μας, γιά τή ζωή μας, τή λευτεριά μας... Καί ὅταν 
ὁ δίκαιος Θεός μᾶς βοηθάη, ποιός ἐχθρός ἠμπορεῖ νά μᾶς κάνη καλά;

Τά γενναῖα τοῦτα λόγια τοῦ Γέρου τοῦ Μωρηᾶ φανερώνουν τήν πίστη 
του στήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. «Εἶναι κοντά μας καί μᾶς βοηθάει», εἶπε καί τό 
πίστευε. Τό πίστευε, γι’ αυτό καί πολεμοῦσε σάν λιοντάρι.

Μετά τή νίκη στό Βαλτέτσι - ἦταν ἡ πρώτη σημαντική νίκη τοῦ Ἀγώνα 
- τά παλληκάρια κύκλωσαν τόν Κολοκοτρώνη, γιά νά τοῦ δείξουν τήν εὐγνω-
μοσύνη τους. Ἐκεῖνος ἀνέβηκε σέ μιά πέτρα καί τούς εἶπε:

-«Ἕλληνες! Τοῦτες οἱ μέρες 12-13 Μαΐου 1821, θά δοξάζωνται αἰῶνας αἰώ-
νων, ἕως οὗ στέκει τό Ἔθνος, διότι ἦταν ἡ ἐλευθερία τῆς Πατρίδος. Εἶναι δόξα 
ἰδική σας καί τοῦ Γένους, ὅπου μέ 23 ὧρες ἀδιάκοπο πόλεμο βαστάξατε τήν 
Τουρκία καί πατήσατε τόν περήφανο Ἀγᾶ γιά πάντα. Μά πρῶτα εἶναι δόξα τοῦ 
Θεοῦ μεγάλη αὐτό πού γίνηκε. Γι’ αὐτό σᾶς λέω σήμερα γιά νά τόν δοξολογή-
σουμε πρέπει ὅλοι νά νηστέψουμε. Καί νά νηστεύουμε πάντα τέτοια ἡμέρα!».

Μπρός ἀπό τήν πύλη τῆς Ἀκροκορίνθου βρισκόταν ὁ Τοῦρκος Φρούραρ-
χος, πού ἔδωσε τά κλειδιά στόν Κολοκοτρώνη καί τοῦ εἶπε: 

-Χαλάλι σας, χαλάλι σας.

Ὁ Κολοκοτρώνης πῆρε τά κλειδιά, ἔκανε τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ πάνω 
στήν πύλη καί κραύγασε:

-Ἐμπᾶτε Ἕλληνες!

Μπῆκε πρῶτος ὁ Γέρος καί ὁ στρατός τόν ἀκολουθοῦσε. Στήν πύλη ἔφιπ-
πος στεκόταν ὁ Ἐπίσκοπος καί εὐλογοῦσε τά παλληκάρια.
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Ἕνας ἄλλος ἀνιδιοτελής, φλογερός, πιστός χριστιανός ἦταν ὁ Στρατηγός 
Μακρυγιάννης. Ἀπό τά ὡραιότερα κοσμήματα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως 
εἶναι τά «ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ» του. Σ’ αὐτά καθρεπτίζεται ἡ πορεία τῆς 
ζωῆς του, στηριγμένη καί θεμελιωμένη στό βράχο τῆς πίστεώς του πρός τόν 
Ἰησοῦ Χριστό.

Λίγες στιγμές πρίν ἀπό μιά μάχη, στίς ἀρχές τοῦ Ἀγῶνος, τά παλληκάρια 
του τοῦ λένε:

-Δός μας μίαν φοράν κρασί νά πιοῦμεν ἀπό τό χέρι σου. Τούς ἔδωσε. Καί 
τοῦ εἶπαν πάλι:

-Δῶσε μας καί τήν εὐχή σου.

Τούς εἶπε τότε:

-Ἔχετε πρῶτα τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ παντός τήν εὐχή καί τῆς Πα-
τρίδος.

Λίγο καιρό ἀργότερα, ἐκεῖ πού ὁ Μακρυγιάννης ἔφτιαχνε τίς θέσεις του 
στούς Μύλους ἦρθε μιά μέρα ὁ Δεριγνύ νά τόν δῆ:

Διηγεῖται ὁ ἴδιος:

«Μοῦ λέγει: Τί κάνεις αὐτοῦ; Αὐτές οἱ θέσεις εἶναι ἀδύνατες· τί πόλεμον θά 
κάμετε μέ τόν Μπραΐμη αὐτοῦ;

-Τοῦ λέγω: εἶναι ἀδύνατες οἱ θέσεις κι ἐμεῖς, ὅμως εἶναι δυνατός ὁ Θεός 
ὁποῦ μᾶς προστατεύει.

Καί ὅταν πιά τέλειωσε ὁ μεγάλος Ἀγώνας καί ἕνα μέρος τῆς πατρίδος λευ-
θερώθηκε, μ’ αὐτά τά λόγια δόξασε τόν Θεό:

«Σήμερα ξαναγεννιέται ἡ Πατρίδα καί ἀνασταίνεται, ὁποὺ ἦταν τόσον και-
ρόν χαμένη καί σβησμένη... Δόξα νἄχη τό πανάγαθό Σου ὄνομα, Κύριε, παντο-
δύναμε, πολυέλαιε, πολυεύσπλαγχνε!».

*
Στή θάλασσα ἔχουμε τή μεγάλη μορφή τοῦ Κωνσταντίνου Κανάρη.

Πρίν φύγουν γιά τήν πυρπόληση τῆς «Καπιτάνας» οἱ Κανάρης καί Πιπῖνος 
μέ τούς ναύτες τους, πηγαίνουν στόν ἅγιο Νικόλαο τῶν Ψαρῶν. Παρακολου-
θοῦν τή θεία Λειτουργία καί μεταλαμβάνουν. Κατόπιν ὅλοι γονατίζουν καί 
δίνουν ὑπόσχεσι νά πεθάνουν, παρά νά γυρίσουν χωρίς ἀποτέλεσμα.

«Μιά δύναμις –διηγεῖται ὁ ἴδιος- μέ ἅρπαξε ἀπό τή λιτανεία πρίν φύγουμε 
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ἀπό τά Ψαρά γιά τή Χίο. Μιά δύναμις θεϊκή μέ γιγάντωσε...».

Αὐτή ἡ θεία δύναμις τοῦ ἔδωσε τό κουράγιο νά φθάσει μέ τό πυρπολικό 
του στήν τουρκική ναυαρχίδα καί νά βάλη φωτιά στό μπουρλότο.

-Εἰς τό ὄνομα τοῦ Κυρίου, φώναξε ἐκείνη τή στιγμή. Ἔκανε τό σταυρό του 
καί πήδησε στή βάρκα

Οἱ φλόγες τοῦ πυρπολικοῦ μετεδόθησαν στή Ναυαρχίδα, πού τινάχθηκε 
στόν ἀέρα καί παρέσυρε στόν θάνατο ἑκατοντάδες Τούρκους.

Ὅταν ὕστερα ἀπό χρόνια διηγήθηκε μιά μέρα τό θρυλικό του κατόρθωμα 
στόν ποιητή Ἀρ. Βαλαωρίτη, πρόσθεσε:

«Οἱ Τοῦρκοι ἦταν τόσοι, ὥστε ἐάν ἔπτυον ἐπάνω μας θά μᾶς ἔπνιγαν ἀναμ-
φιβόλως. Ἀλλ’ ὁ παντοδύναμος Θεός δέν τό ἐπέτρεψε καί μᾶς ἔσωσε».

Αὐτό τό ἔνιωθε καί τό πίστευε. Ὅπως ἔχει εὔστοχα γραφεῖ: «Οὔτε στιγμή 
δέν περνοῦσε ἀπό τό μυαλό τοῦ Κωνσταντίνου Κανάρη ὅτι ἀπό τή δική του ἐξυ-
πνάδα ἤ μέ τήν ἀτρόμητη ἀνδρεία του πετύχαινε τά ἀνδραγαθήματα».

Μέ προσευχή ξεκίνησε γιά τό κατόρθωμά του στό λιμάνι τῆς Χίου. Ὅσο 
ἔλειπαν οἱ ἀγωνιστές ἀπό τό νησί, ὅλος ὁ κόσμος γονατιστός προσευχόταν 
γιά τή σωτηρία τους. Καί τώρα ἡ ἐπιστροφή τους στά Ψαρά μέ προσευχή εὐ-
χαριστήριο καταλήγει.

Ὁ Κανάρης καταθέτει στά πόδια τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου τό στεφάνι 
του καί πέφτει μέ τό μέτωπο κατά γῆς προσκυνώντας προσευχόμενος καί εὐ-
χαριστώντας ἀπό βάθους καρδιᾶς τόν Θεό. Ὕστερα ἀποσύρεται στόν ταπεινό 
οἰκίσκο του.

Ὁ ποιητής Γ. Δροσίνης στιχουργεῖ:

«Μεσάνυχτα ὁ πυρπολητής ἐγύρισε
καί πήδησε ἀπ’τό γρήγορο καΐκι,

πιστός νά φέρη μέ τά πόδια ὁλόγυμνα
στήν ἐκκλησιά τό τάμα γιά τή νίκη.

Τό χέρι πού ἄτρεμο ἔσπειρε τό θάνατο
μέ τό δαυλό –τό φοβερό τό χέρι-

τώρα ταπεινωμένο καί τρεμάμενο
στήν Παναγιά ἀνάβει ἕν’ ἁγιοκέρι».

Ἀκόμη ἡ Καπετάνισσα Μπουμπουλίνα, πού θυσίασε τά πάντα στόν Ἀγώ-
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να εἶπε κάποτε στούς προκρίτους καί στούς δημογέροντας:

«Ἔχασα τόν σύζυγόν μου. Εὐλογητός ὁ Θεός! Ὁ πρεσβύτερός υἱός μου ἔπε-
σε μέ τά ὅπλα ἀνά χεῖρας. Εὐλογητός ὁ Θεός! Ὁ δεύτερος καί μόνος υἱός μου, 
14ετής τήν ἡλικίαν, μάχεται μετά τῶν Ἑλλήνων καί πιθανῶς νά εὕρη ἔνδοξον 
θάνατον. Εὐλογητός ὁ Θεός! Ὑπό τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ θά ρεύση ἐπίσης τό 
αἷμα μου. Εὐλογητός ὁ Θεός! Ἀλλά θά νικήσωμεν ἤ θά παύσωμεν μέν ζῶντες, 
ἀλλά θά ἔχωμεν τήν παρήγορον ἰδέαν, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ δέν ἀφήσαμεν ὄπισθεν 
ἡμῶν δούλους τούς Ἕλληνας».

*

Περατώνουμε τή μικρή αὐτή ἱστορική μας ἀναφορά, τήν ὁποία ἐγράψαμε 
με αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης πρός τούς γιγαντομάχους τοῦ 1821 καί θαυμα-
σμοῦ πρός τούς ὑπέρ τῆς Πίστεως καί τῆς  Ἐλευθερίας τῆς Ἑλλάδος μας θυσι-
ασθέντες, μέ τό βαρυσήμαντο ἔγγραφο τῆς Ά   Ἐθνοσυνελεύσεως τῆς  Ἐπιδαύ-
ρου (1822), στη διαμόρφωση τοῦ ὁποίου ἔλαβε ἐνεργό μέρος  καί ὁ Ἐπίσκοπος 
Ταλαντίου Νεόφυτος, καί στό ὁποῖο  ἐμφαίνεται, ἡ ἰδεολογική καί πνευματική 
δυναμική καί διάσταση τοῦ  Ἀγώνα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως.

«ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ»

Τὸ Ἑλληνικὸν  Ἔθνος, τὸ ὑπὸ τὴν φρικώδη Ὀθωμανικὴν δυναστείαν, μὴ 
δυνάμενον νὰ φέρῃ τὸν βαρύτατον καὶ ἀπαραδειγμάτιστον ζυγὸν τῆς τυραν-
νίας, καὶ ἀποσεῖσαν αὐτὸν μὲ μαγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερον διὰ τῶν νο-
μίμων Παραστατῶν του, εἰς Ἐθνικήν συνηγμένων Συνέλευσιν, ἐνώπιον Θεοῦ 
καὶ ἀνθρώπων τὴν Πολιτικὴν αὐτοῦ  Ὕπαρξιν καὶ Ἀνεξαρτησίαν… Ὁ κατὰ 
τῶν Τούρκων πόλεμος ἡμῶν, μακρὰν τοῦ νὰ στηρίζηται εἰς ἀρχάς τινας δημα-
γωγικὰς καὶ στασιώδεις ἢ ἰδιωφελεῖς μέρους τινὸς τοῦ σύμπαντος ἑλληνικοῦ 
ἔθνους σκοπούς, εἶναι πόλεμος ἐθνικός, πόλεμος ἱερός, πόλεμος, τοῦ ὁποίου 
ἡ μόνη αἰτία εἶναι ἡ ἀνάκτησις τῶν δικαίων τῆς προσωπικῆς ἡμῶν ἐλευθερίας, 
τῆς ἰδιοκτησίας καὶ τῆς τιμῆς, τὰ ὁποῖα, ἐνῶ τὴν σήμερον ὅλοι οἱ εὐνομούμε-
νοι καὶ γειτονικοὶ λαοὶ τῆς Εὐρώπης τὰ χαίρουσιν, ἀπὸ ἡμᾶς μόνον ἡ σκλη-
ρὰ καὶ ἀπαραδειγμάτιστος τῶν ὀθωμανῶν τυραννία ἐπροσπάθησε μὲ βίαν ν’ 
ἀφαιρέσῃ καὶ ἐντὸς τοῦ στήθους ἡμῶν νὰ τὰ πνίξῃ…».

 Ἐν Ἐπιδαύρῳ τήν ά   Ἰανουαρίου, ἔτει αωκβ΄ καί α΄ τῆς Ἀνεξαρτησίας».

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν τῶν ἐκτεθεισῶν ἱστορικῶν ἀληθειῶν,  ὀφείλουμε νά 
διακηρύξουμε ὅτι ἡ προσφορά τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας ὄχι μόνο κατά 
τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἀλλά καί καθ’ ὅλη τήν πολυκύμαντη ἱστορική 
αὐτοῦ πορεία εἶναι πράγματι μοναδική καί  σωτηριώδης.  Ἀποτελεῖ μιά εὐλο-



416 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤH ΜΑΝΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ'

γημένη ἰδιαιτερότητα για τόν Ἑλληνισμό. Μία ἰδιαιτερότητα, ἡ ὁποία ἀποτε-
λεῖ κλειδί γιά τήν ὀρθή καί ἀλάνθαστη κατανόηση τοῦ ρόλου της σ’ αὐτό τό 
ἐθνικό ἄνθισμα. Καί τήν ἱστορική αὐτή ἀλήθεια δεν τήν ἐκφράζω ἐγώ, ἐπειδή 
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μέ ἀξίωσε νά διακονῶ στά ἡρωικά καί αἱματοπότιστα χώ-
ματα τῆς ἱερᾶς Μητρόπολης τῆς Μάνης. Τήν διακηρύττει καί ὁ ἐθνικός μας 
ἱστορικός Κωνσταντῖνος Παπαρρηγόπουλος γράφοντας ἐπιγραμματικά:

«Τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος δὲν διεσώθη, τοὐλάχιστον δὲν διέσωσε τὴν ἱστορικὴ 
αὑτοῦ ἀξίαν, εἰμὴ διὰ τῆς μετὰ τοῦ χριστιανισμοῦ συμμαχίας. Ἀλλά, ἂν ὑπη-
ρέτησε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, πολλαπλασίονα ἀπήλαυσε παρ’ αὐτοῦ, ἕνεκα τῆς 
διακονίας ἐκείνης, τὴν ἀνταμοιβήν· διότι δι’ αὐτοῦ ἐπρωταγωνίστησεν ἐν τῷ 
μέσῳ αἰῶνι καὶ δι’ αὐτοῦ ἰδίως ἀνεκαινίσθη ἐν τοῖς νεωτέροις χρόνοις»1.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία προσέφερε τό ἅπαν στόν ἱερό ἀγώνα τοῦ 1821. 
Ἀπεδείχθη καί πάλιν τό σπουδαῖο καί σημαντικότατο μέγεθος τῆς σύνθεσης  
τοῦ  Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας.  Ἐπαληθεύτηκε πλήρως ἡ ρήση τοῦ βα-
θυστόχαστου Βυζαντινολόγου Σπυρίδωνος Ζαμπελίου, ὅτι ἡ σύνθεση αὐτή 
ἀποτελεῖ «ΘΕΟΚΕΛΕΥΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΙΑΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΣΑ»2.

Γι’ αὐτό, στίς δύσκολες γιά τήν Ἑλλάδα μέρες πού ζοῦμε, εἶναι ἐπιτακτική 
ἡ ἀνάγκη νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι εἴμεθα ἀπόγονοι «ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡ-
ΤΥΡΩΝ».  

Εἶναι ἀνάγκη νά γονιμοποιήσουμε τίς μνῆμες τοῦ ἡρωισμοῦ τῶν προγό-
νων μας μέ ἀποφασιστικότητα, μέ ἦθος πατριωτισμοῦ καί πνεῦμα ἀγάπης πρός 
τή μάνα καί σώτειρα Ἐκκλησία. Προβάλλει ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη γιά σοβαρή 
καί ὑπεύθυνη δημιουργικότητα, γιά τή διατήρηση: τῆς ἱστορίας, τῆς γλώσσας 
καί τῆς ἀγλαόθρονης ὀρθοδοξίας μας.

Οἱ χρόνοι πού διερχόμαστε ἀπαιτοῦν προφητική καί ἐθνική ἐγρήγορση 
γιά νά διαλάμψει καί πάλι ἀνά τό παγκόσμιο τό πνεύμα τοῦ κλασικοῦ μας πο-
λιτισμοῦ καί τῆς ζείδωρης πηγῆς τῆς χριστιανικῆς  ἀγάπης τοῦ Ἐσταυρωμένου 
Ἰησοῦ. Τό χρεωστικό αὐτό ἐπίτευγμα ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶται.

 Συνεπῶς, ὀφείλουμε νά ἀγωνιζόμαστε μέ «λογισμό καί μ’ ὄνειρο» γιά τίς 
ἐρατεινές ἔννοιες τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἑλλάδος μας!

1 Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου, Ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ  Ἔθνους. Γενικαὶ σκέψεις περὶ τοῦ 
ἀνατολικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Α΄ μέρος, β΄ τόμου σελ. 316.
2 Σπυρίδωνος Ζαμπελίου, «Βυζαντιναὶ Μελέται» ἐν Ἀθήναις, σελ. 40-41.



Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 9ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1821
 ΜΙΑ ΑΕΝΑΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

a  
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Η ιστορική μας μνήμη αποτελεί το πιο ουσιαστικό χρέος του Ελληνισμού 
για την επιβίωσή του. Ιδιαίτερα για μας τους Έλληνες της Κύπρου, οι 

οποίοι από το 1974, ζούμε κάτω από την απειλή του Αττίλα, με την πατρίδα 
μας να είναι ημικατεχόμενη, αυτή επιβάλλεται να αποτελεί μία  αέναη διδα-
κτική πηγή από την οποία οφείλουμε να αντλούμε τα κατάλληλα ιστορικά 
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διδάγματα και να χαράσσουμε την περαιτέρω πορεία μας «με λογισμό και 
μ’ όνειρο»1.

Η 9η Ιουλίου 1821, κατά την οποία η «τιθηνοῦσα Μήτηρ τοῦ Ἑλληνισμοῦ», 
η Εκκλησία προσέφερε τα τέκνα στον βωμό της Ελευθερίας της Πατρίδος μας, 
σαν «ἁγνὰ καὶ ἄμωμα ἱερεῖα»  αποτελεί μια τέτοια ιστορική πηγή. Για τον λόγο 
αυτό τελείται, κατ’ έτος, Θεία Λειτουργία και εθνικό Μνημόσυνο στον ιστο-
ρικό ιερό ναό της Παναγίας της Φανερωμένης, όπου, ανατολικά του ιερού 
βήματος, αναπαύονται τα οστά του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των Μη-
τροπολιτών Πάφου Χρυσάνθου, Κιτίου Μελετίου και Κυρηνείας Λαυρεντίου.

Ακολουθώντας την ιερά αυτή παράδοση ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. 
Χρυσόστομος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία καθώς και το Μνημόσυνο των ιε-
ρομαρτύρων μας, την Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021. Στη Θεία Λειτουργία έλα-
βαν μέρος ο μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, ο μητροπολίτης Κωνσταντίας 
και Αμμοχώστου κ. Βασίλειος, ο μητροπολίτης Τριμυθούντος κ. Βαρνάβας, 
ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου και Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, 
ο Ηγούμενος αγίου Νεοφύτου και Επίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος, και ο Επί-
σκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος. 

Στη Θεία Λειτουργία και το εθνικό μνημόσυνο παρών ήταν και ο πρέσβυς 
της Ελλάδος κ. Θεοχάρης Λαλάκος. Από κυβερνητικής πλευράς ήταν η Πρό-
εδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κυρία Αννίτα Δημητρίου,  ο υπουργός 
Παιδείας κ. Πρόδρομος Προδρόμου και η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα κυρία Ειρήνη Νικολαΐδου – Λοϊζίδου. Παρέστησαν, 
επίσης, Πρόεδροι και Βουλευτές κομμάτων, ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κων-
σταντίνος Γιωρκάτζιης,  Κυθρέας κ. Πέτρος Καρεκλάς,  Καραβά κ. Νίκος Χα-
τζηστεφάνου, ο αρχηγός της ΕΛΔΥΚ, εκπρόσωποι των Αστυνομικών Αρχών,  
άλλοι επίσημοι και πλήθος κόσμου. 

Τον πρέποντα λόγο εκφώνησε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου 
κ. Πέτρος Παπαπολυβίου, ο οποίος έχει ως ακολούθως: 

Μακαριώτατε,

Να μου επιτρέψετε εν πρώτοις να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρό-
σκλησή σας να μιλήσω στην ιστορική επέτειο των 200 χρόνων από την 9η 

1 Διονυσίου Σολωμού, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, Σχεδίασμα Γ΄
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Ιουλίου, μια πρόσκληση που με τιμά ιδιαιτέρως.

 Μνημονεύουμε σήμερα την 9η Ιουλίου 1821 και τους μάρτυρές της, αρχι-
ερείς, λοιπούς κληρικούς και λαϊκούς. Μια μέρα που υπήρξε, σύμφωνα με τον 
Κύπριο πρώτο ιστορικό της, τον Γεώργιο Ι. Κηπιάδη, «το φρικωδέστερον των 
θεαμάτων, αφ’ όσα η πολυτλήμων Κύπρος είδεν από της υπό των Τούρκων 
αλώσεώς της». Μια μέρα όπου επαναλήφθηκαν στην Κύπρο οι φρικτές σκηνές 
της 10ης Απριλίου 1821, και το μαρτύριο του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄ στις 
ακτές του Βοσπόρου, του αγιοκαταταχθέντος από το 1921.

Κεντρικό πρόσωπο της ημέρας, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου από το 1810 
Κυπριανός, μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της ιστορίας του νησιού 
μας. Κληρικός με γερή παιδεία και διοικητικές αρετές, έζησε στις Παραδου-
νάβιες ηγεμονίες, όπου την επαύριον της Γαλλικής επανάστασης και του κη-
ρύγματος του Ρήγα Βελενστινλή, μελέτησε τα εκκλησιαστικά γράμματα και 
σπούδασε την θύραθεν παιδεία, φιλοσοφία, φυσική, μαθηματικά, κοσμογρα-
φία. Τον Ιανουάριο του 1812 ο Κυπριανός, δεκατέσσερις μήνες μετά την άνοδό 
του στον θρόνο της αποστολικής εκκλησίας της Κύπρου, συνέταξε την ιδρυτι-
κή πράξη της Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας, ένα κείμενο που περιλαμβάνεται 
στις σπουδαιότερες πηγές του νεοελληνικού διαφωτισμού στο νησί μας, ένα 
ελπιδοφόρο κήρυγμα αποτίναξης του σκότους της δουλείας και της αμάθειας.

Έγραφε εκεί ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου σε μια παράγραφο που αποδείχθηκε 
προφητική: «Θνήσκε υπέρ πίστεως και μάχου υπέρ πατρίδος είπεν ένας εκ των 
επτά της Ελλάδος σοφών, καθότι οι υπέρ πίστεως και πατρίδος αγωνιζόμενοι, 
και υπό Θεού στεφανούνται και παρά τοις ανθρώποις εγκωμιάζονται». Είναι, 
λοιπόν, στοιχειώδης και ελάχιστη η δική μας σημερινή οφειλή, το εγκώμιο για 
τους αγωνισθέντες, πεσόντες και σφαγιασθέντες υπέρ πίστεως και πατρίδος. 

Ο Κυπριανός το 1821 απέδειξε ότι όσα έλεγε το 1812 δεν ήταν απλή ρη-
τορεία, αφού η Κύπρος δεν απουσίασε από τον αγώνα της εθνικής παλιγγε-
νεσίας. Τα επαναστατικά κηρύγματα της Φιλικής Εταιρείας βρήκαν πρόσφορο 
έδαφος στο νησί και αρκετοί Έλληνες Κύπριοι έγιναν μέλη της ενώ ο ίδιος ο 
Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός σύμφωνα με το «Σχέδιον Γενικόν» των Φιλικών, 
τον Οκτώβριο του 1820 υπεσχέθη να συνεισφέρη χρήματα ή τροφάς, όσας δυ-
νηθή... και να βοηθήση αναλόγως τη φήμη της νήσου εκείνης, την οποίαν έχου-
σι το προνόμιον οι  Κύπριοι να διοικούν αυτοί σχεδόν τοσούτους χρόνους... αλλά 
και να σκεφθή, πώς να διαφυλάξη το ποίμνιόν του από τους κατοίκους εκεί 
εχθρούς.   



420

Ο Κύπριος Αρχιεπίσκοπος ήταν ο μόνος ανώτερος κληρικός που αναφε-
ρόταν ονομαστικά στο τελικό απελευθερωτικό Σχέδιο της Εταιρείας, γεγο-
νός που δείχνει τη σημασία που έδιναν οι Φιλικοί στην Κύπρο. Βεβαίως, ο 
Κυπριανός είχε επίγνωση των κινδύνων για τη ζωή του και για το ποίμνιό 
του, καθώς η τύχη όποιας επαναστατικής εξέγερσης ήταν προδιαγραμμένη. 
Εξάλλου, όπως ακριβώς και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά και σε όλη 
την οθωμανοκρατούμενη Ανατολή, οι ορθόδοξοι ιεράρχες είχαν μεν περιβλη-
θεί πολιτική ισχύ και κύρος, αλλά η ζωή τους παρέμενε πάντοτε έρμαιο στις 
μεταβαλλόμενες διαθέσεις των Σουλτάνων και των τοπικών διοικητών. Στην 
Κύπρο, όλοι οι μεγάλοι Αρχιεπίσκοποι του 18ου αιώνος, κατά την περίοδο δη-
λαδή αναβάθμισης του εθνικού και πολιτικού ρόλου της Εκκλησίας, οι Σύλ-
βεστρος, Φιλόθεος, Παΐσιος και Χρύσανθος είχαν φυλακιστεί και κακοποιηθεί 
από τις τουρκικές αρχές. 

Το μαρτύριο της 9ης Ιουλίου στο οποίο υποβλήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κυ-
πριανός, που οδηγήθηκε στην αγχόνη στην πλατεία Σεραγίου, η καρατόμη-
ση των Μητροπολιτών Πάφου Χρυσάνθου, Κιτίου Μελετίου και Κυρηνείας 
Λαυρεντίου, και ο θάνατος δεκάδων άλλων κληρικών και λαϊκών ήταν το 
αποκορύφωμα του βαρύτατου φόρου αίματος του κυπριακού Ελληνισμού στη 
διάρκεια των τριών αιώνων της πρώτης Τουρκοκρατίας που άφησε έντονη 
σφραγίδα στην ιστορία του τόπου. Οι σφαγές, οι νέοι μαζικοί εξισλαμισμοί, 
οι δηώσεις περιουσιών, ο αναγκαστικός εκπατρισμός εκατοντάδων Κυπρίων 
στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη πέρασαν στο συλλογικό υποσυνεί-
δητο ως «ο καιρός της καταδρομής». 

Όμως, μέσα σε αυτή τη φρίκη, ο σπόρος της ιδέας της ελευθερίας, του με-
γαλύτερου πανανθρώπινου ιδανικού του νεότερου κόσμου, καρποφορούσε 
ποτισμένος στο αίμα των μαρτύρων της 9ης Ιουλίου. Τον Δεκέμβριο του 1821, 
με προκήρυξη των Κυπρίων που κατέφυγαν στην Ευρώπη, καταγγέλθηκαν οι 
σφαγές, και απευθύνθηκε έκκληση στις κυβερνήσεις των χριστιανικών λαών να 
βοηθήσουν τον αγώνα για την απελευθέρωση της Κύπρου. Σε μια παράγραφο 
καταγράφηκε ίσως η πρώτη νύξη στην κυπριακή ιστορία για την ένωση της 
Κύπρου με τον υπόλοιπο Ελληνισμό, αφού τονιζόταν ότι οι τραγικές σκηνές του 
Ιουλίου του 1821 είχαν ισχυροποιήσει ηθικά τους εθνικούς πόθους των νησιω-
τών: Νομίζομεν ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ότι έχομεν κάθε δίκαιον να μη γνω-
ρίζωμεν πλέον διά διοίκησιν τους αιμοβόρους τούτους ληστάς, αλλά συμφώνως 
με τους λοιπούς αδελφούς ημών Έλληνας θέλομεν προσπαθήσει διά την ελευθε-
ρίαν της ειρηνικής ημών, πάλαι μεν μακαρίας, ήδη δε τρισαθλίας νήσου Κύπρου.  

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ
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Οι σφαγές της 9ης Ιουλίου 1821 δεν έμειναν, επομένως, χωρίς αντίκρισμα. 
Αντίθετα, μένουν μέχρι σήμερα ζωντανές στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων 
Κυπρίων. Το 1872-1873, στη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης του ιστο-
ρικού ναού της Παναγίας της Φανερωμένης, στον οποίο βρισκόμαστε, έγινε 
η μετακομιδή των λειψάνων του Κυπριανού, των άλλων αρχιερέων και των 
λαϊκών σε κενοτάφιο δίπλα από την Αγία Τράπεζα. Ακολούθησαν, στα χρό-
νια της Αγγλοκρατίας τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Αρχιεπισκόπου 
Κυπριανού το 1909, στον περίβολο της Αρχιεπισκοπής, το ποίημα του Βασίλη 
Μιχαηλίδη για την 9η Ιουλίου, το δημοφιλές θεατρικό έργο «Ο Κουτσιούκ Με-
χεμέτ» του Θεόδουλου Κωνσταντινίδη, η ανέγερση του μεγαλοπρεπούς Μαυ-
σωλείου των Εθνομαρτύρων στον περίβολο της Φανερωμένης, στις 9 Ιου-
λίου του 1930, μερικούς μήνες πριν από την οκτωβριανή εξέγερση του 1931. 
Όλα αυτά, μαζί με το ετήσιο στεφάνωμα της προτομής του Κυπριανού και του 
Μαυσωλείου και με την καθιέρωση του μνημοσύνου που τελείται και σήμερα, 
αποτέλεσαν μια ισχυρή βιωματική εμπειρία, βαθειά ριζωμένη σε όλους τους 
Έλληνες Κυπρίους.

Οι τελετές στο Μαυσωλείο της Φανερωμένης απέκτησαν μεγαλύτερη λα-
μπρότητα στα χρόνια της προετοιμασίας του αγώνα της ΕΟΚΑ, στην αρχιεπι-
σκοπεία Μακαρίου του Γ΄, όταν ο ίδιος χώρος αποδείχθηκε η μεγαλύτερη και 
πιο αξιόπιστη δεξαμενή στελεχών, ανδρών και γυναικών, για την ΕΟΚΑ. Εδώ, 
στη βαριά σκιά του μαρτυρίου του Κυπριανού και δίπλα από την εκκλησία της 
Φανερωμένης και το ιστορικό Παρθεναγωγείο, έδρασαν φλογεροί κληρικοί 
και αποφασισμένοι κατηχητές και κατηχήτριες, και εδώ ορκίστηκαν να αγωνι-
στούν για την ελευθερία και την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα ορισμένοι 
από τους πιο γνωστούς ήρωες της ΕΟΚΑ, ενός αγώνα που αποτέλεσε συνέ-
χεια του 1821 και ήταν η τελευταία επανάσταση της νεοελληνικής ιστορίας. 

Μακαριώτατε, 

Η συμπλήρωση εφέτος 200 χρόνων από το μαρτύριο του Κυπριανού και 
των συν αυτώ συναθλησάντων και από την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστα-
σης, μας υποχρεώνει, πέρα από την απόδοση τιμών και την οφειλόμενη μνήμη, 
και σε έναν συλλογικό και προσωπικό απολογισμό. Τι έπραξαν και τι υπέστη-
σαν οι πρόγονοί μας στους σκοτεινούς αιώνες της δουλείας, πώς διατήρησαν 
ακέραιο το αντιστασιακό πνεύμα και την ελπίδα για την εθνική ανάσταση και 
τι πράττουμε εμείς σήμερα, 47 χρόνια μετά το μαύρο καλοκαίρι του 1974, του 
πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, που οδήγησε στη δεύτερη Τουρ-
κοκρατία. Έχω την αίσθηση ότι το βασικό που λείπει σήμερα είναι η πίστη στο 

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 9ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1821
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όραμα της απελευθέρωσης, αυτό που χαρακτήριζε τους προγόνους μας σε 
πολύ πιο δύσκολες και αντίξοες εποχές από τη σημερινή. Με αποτέλεσμα, να 
έχει έρθει η «κόπωση» σε ορισμένους εξ αυτών που έπρεπε να προασπίζονται 
τα δίκαια του κυπριακού Ελληνισμού, ενώ άλλοι, έχοντας εθιστεί από την Κα-
τοχή, έχουν ήδη συνθηκολογήσει. 

Το 1821, ο μαρτυρικός θάνατος του Κυπριανού επιβεβαίωσε και σε συμ-
βολικό επίπεδο τον εθναρχικό ρόλο της κυπριακής Εκκλησίας. Ένας ρόλος 
που κατακτήθηκε με το αίμα των αρχιερέων και των απλών κληρικών και την 
αγχόνη του Κυπριανού, και επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια με την εξορία των 
Μητροπολιτών Μακαρίου και Νικοδήμου το 1931, των συνεξορίστων των Σε-
ϋχελλών του 1956, με το «γαίμαν του πισκόπου», κατά τον Βασίλη Μιχαηλίδη. 
Επιβεβαιώθηκε, ακόμα πιο πρόσφατα, το καλοκαίρι του 1974 με τον μαρτυρι-
κό θάνατο από τα όπλα και τη μάχαιρα των Τούρκων εισβολέων και τα φρικτά 
βασανιστήρια που υπέστησαν δεκάδες ιερείς και μοναχοί στα χέρια του νέου 
Αττίλα. Ας αναλογιστούμε, σήμερα, τόσο οι ηγεσίες μας, η εκκλησιαστική, η 
πολιτική και η πνευματική όσο και οι απλοί πολίτες, το δικό μας χρέος. Και τις 
αντίστοιχες, για τον καθένα και την καθεμιά μας, βαρύτατες ευθύνες.

Μετά το  μνημόσυνο ακολούθησε η κατάθεση των στεφάνων των εκπρο-
σώπων της Εκκλησίας και της Πολιτείας στο Μαυσωλείο των Εθνομαρτύρων 
μας. Είναι οι στέφανοι που εκφράζουν τη ευγνωμοσύνη και το θαυμασμό μας 
για την ηρωική και ένδοξή τους θυσία.



ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
 ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗ 15η ΙΟΥΛΙΟΥ 1974

ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

a  
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Προϊσταμένου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου, και παρόντων 
του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη, της 

Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, κυρίας Αννίτας Δημητρίου, πολ-
λών εκκλησιαστικών, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, των συγγενών των 

ΟΥ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΣΧΥΝΑΤΕ ΟΠΛΑ,

ΟΥΔΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΑΤΕ,

ΗΜΥΝΘΗΤΕ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΙΩΝ.

ΔΑΦΝΟΣΤΕΦΕΙΣ ΕΝ ΑΓΛΑΪΔΙ ΔΟΞΗι

ΠΟΡΕΥΕΣΘΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ...
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πεσόντων και πλήθους κόσμου, τελέστηκε στον ιερό ναό των αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης, την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 το εκκλησιαστικό μνημόσυνο 
των πεσόντων υπέρ της Δημοκρατίας και της νομιμότητας αγωνιστών την 15η 
Ιουλίου 1974.

Τον «πρέποντα λόγον» εκφώνησε ο αγωνιστής και πρώην Πρόεδρος της Βου-
λής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου, ο οποίος έχει ως ακολούθως: 

- Μαύρος ο ήλιος σήμερα και η ξαστεριά μια χίμαιρα
- Μαύρος ο ήλιος σήμερα κι είναι βουβά τα σήμαντρα
- Κι έκλαψα τα θύματα σε σαράντα μνήματα.

Γράφει ο Νίκος Γκάτσος. 

Κύριε Πρόεδρε,
Μακαριώτατε,
Επίσημοι προσκεκλημένοι,
Τιμημένοι συγγενείς των ηρώων της αντίστασης,

Σαράντα επτά χρόνια μετά τη φοβερή προδοσία σε βάρος της Κύπρου, 
μαζευτήκαμε εδώ, στον ιερό Ναό των αγίων Κωνσταντίνου  Ελένης προς επι-
τέλεση χρέους τιμής.

Και είναι βαριά η ευθύνη και δυσβάστακτο το χρέος να απευθύνει κάποιος 
τον λόγο σήμερα, 15 του Ιούλη 2021. Πολύ περισσότερο στο μνημόσυνο ηρώ-
ων και μαρτύρων της αντίστασης, 47 χρόνια μετά.

Τι να πούμε όμως και τι να παραλείψουμε, σήμερα, επέτειο αποφράδα, 
μαύρη και αποκρουστική, στην Κύπρο της τραγωδίας και της διχοτομικής 
γραμμής, της δημοκρατικής αντίστασης του λαού μας στο πραξικόπημα-όνει-
δος της σύγχρονης κυπριακής Ιστορίας αλλά και της για 47 χρόνια τουρκικής 
σημαίας καρφωμένης στον Πενταδάκτυλο;

Πώς να αρθρώσει κάποιος τον λόγο, χωρίς να κατολισθήσει στον υποκρι-
τικό εκπεσμό, όταν η εθνική ταπείνωση της τουρκικής κατοχής είναι ακόμα 
παρούσα  κι όταν το κάλεσμα της ευθύνης παραμονεύει  και οριοθετεί την 
πορεία μας;

Τι να πούμε και τι να παραλείψουμε;
Την εσχάτη προδοσία ή τους θλιβερούς συνωμότες;
Την απαίσια συνωμοσία και το φοβερό έγκλημα;  
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Τι να πούμε και τι να παραλείψουμε σήμερα, 15 Ιουλίου 2021, 47 χρόνια 
από τότε, σε αυτή την ετήσια ρωγμή του χρόνου, άλλοθι στις ενοχές, όπου 
κυριαρχούν οι μισές αλήθειες και οι μεγάλες αλήθειες χάνονται;  Στο μνημό-
συνο των ηρώων της αντίστασης που υπεράσπισαν τη δημοκρατία και την 
αξιοπρέπεια του λαού μας.

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να μιλήσουμε στους ήρωες – αγωνιστές -  μάρ-
τυρες της αντίστασης με όση ειλικρίνεια μας επιτρέπουν οι συμβατικότητες 
και οι σκοπιμότητες, σ’ αυτούς που έφυγαν νωρίς, περιφέροντας με καρτερία 
και περηφάνια τα φανερά και αθέατα τραύματα μιας εποχής που ανακυκλώνε-
ται από τότε τυραννικά, αναζητώντας τη λύτρωση και την κάθαρση αρχαίας 
τραγωδίας.

Σε όλους εκείνους που οδηγήθηκαν  σε ομαδικούς τάφους από τους αδί-
στακτους πραξικοπηματίες, χωρίς σεβασμό και χωρίς τέλεση κηδειών, σύμ-
φωνα με τα δόγματα και τους τύπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου.

Σαράντα επτά χρόνια λοιπόν από τότε. Και οι σκηνές ολοζώντανες να 
θυμίζουν την υπέροχη θυσία τους για την ελευθερία και τη δημοκρατία, για 
την  υπεράσπιση του νόμιμου εκλεγμένου ηγέτη του λαού μας, του Εθνάρχη 
Μακαρίου.

Σαράντα επτά χρόνια από τότε. Όταν ο Μακάριος κυνηγημένος από την 
προδοτική χούντα και την εγκληματική οργάνωση της ΕΟΚΑ Β΄ απευθύνει το 
ιστορικό του διάγγελμα: «Γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποίος 
σου ομιλεί.  Είμαι εκείνος τον οποίον συ εξέλεξες για να είναι ηγέτης σου.  
Πρόβαλε παντοιοτρόπως αντίσταση εις τη χούντα. Νυν υπέρ πάντων ο αγών».

Σαράντα επτά χρόνια από τότε. Και η αναγκαία εθνική λαϊκή ενότητα δεν 
οικοδομείται με τη διαγραφή των εθνικών εγκλημάτων, όπως το προδοτικό 
πραξικόπημα, αλλά με τη συντήρηση αυθεντικής και αληθινής της ιστορικής 
μνήμης για να φωτίζει διδακτικά το παρόν και το μέλλον.

Σαράντα επτά χρόνια μετά. Και φέτος όπως και πέρσι. Όπως  κάθε χρόνο, 
τους θυμόμαστε και τους τιμούμε. Με φορτισμένες μνήμες. Με οράματα τραυ-
ματισμένα. Μέσα στους επάλληλους και φαύλους κύκλους της ανατροπής 
αξιών, της διχοτόμησης και του άγους της κατοχής, της σύλησης των ιερών 
και των οσίων μας, των προσφύγων που πεθαίνουν με το νόστο του γυρισμού, 
των αγνοουμένων που κηδεύονται με καθυστέρηση δεκαετιών ή που η τύχη 
τους παραμένει ανεξακρίβωτη προς δόξα της διεθνούς υποκρισίας και των 
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εγκλωβισμένων, που ως ελεύθεροι πολιορκημένοι υποδεικνύουν επιτακτικά 
τις ευθύνες μας.

Τους  θυμόμαστε, λοιπόν, και τους τιμούμε.  Και επειδή «ἔργῳ δηλοῦσθαι 
τὰς τιμάς», χρέος μας να ολοκληρώσουμε λυτρωτικά τον ιστορικό κύκλο που 
ξεκινά από την αγχόνη του αποικιοκράτη, φτάνει στη δική τους ηρωική θυσία, 
εκτείνεται στην τραγωδία της τουρκικής εισβολής και ολοκληρώνεται, πρέπει 
να ολοκληρωθεί, με πράξη μόνο μία. Πράξη απόσεισης της κατοχής. Πράξη 
Ελευθερίας.

Σήμερα, λοιπόν,  δίνουμε αναφορά και μήνυμα σε τούτο τον ετήσιο απο-
λογισμό  πως ποτέ δεν θα συμφιλιωθούμε με τη στρέβλωση του νοήματος της 
υπέροχης θυσίας τους.  Και τους βεβαιώνουμε ότι με γνώση της ιστορικής 
αλήθειας και με επίγνωση του χρέους θα αγωνιστούμε για την άρση των συ-
νεπειών της προδοσίας. Μιας προδοσίας που οργάνωσαν ξένα συνωμοτικά 
κέντρα σε συνεργασία με εσωτερικά προγεφυρώματα και της οποίας τραγικό 
θύμα υπήρξε ο λαός μας. 

Βεβαιώνουμε πως δεν θα αφήσουμε τα όνειρα να λεηλατηθούν και τις 
προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού να αναιρεθούν. Γιατί το χρέος μας απέναντι 
στη δική τους θυσία είναι να συνεχίσουμε και σήμερα την αντίσταση, να συ-
νεχίσουμε τον αγώνα. Για λύση που δεν θα νομιμοποιεί τα κατοχικά δεδομένα 
αλλά θα τα καταργεί. Που δεν θα στηρίζεται σε καταστρατήγηση, αλλά σε 
διασφάλιση των δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών.  Που θα διασφα-
λίζει την ενότητα του κράτους, του λαού, του χώρου, των θεσμών και της οι-
κονομίας.  Που θα στηρίζεται στην αρχή της δημοκρατίας. Μια αρχή που είναι 
απολύτως συμβατή και πουθενά δεν αντιμάχεται τη λειτουργία της Ομοσπον-
δίας. Λύση χωρίς συρματοπλέγματα, διαχωριστικά τείχη, ξένους στρατούς, 
εποίκους και φυλετικούς διαχωρισμούς. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με μισή πα-
τρίδα. Θέλουμε και θα αγωνιστούμε για ελεύθερη πατρίδα για όλους.  Όλους 
τους νόμιμους κατοίκους της Κύπρου, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.

Σαράντα επτά χρόνια από το προδοτικό πραξικόπημα και τη βάρβαρη 
τουρκική εισβολή που βύθισαν στο πένθος και τα μαρτύρια το λαό μας.  Χρό-
νια δίσεκτα με ανεκπλήρωτα οράματα και με άλυτο το Κυπριακό. Με αποτυχία 
επανειλημμένων μεσολαβητικών προσπαθειών και άκαρπων διακοινοτικών  
συνομιλιών.

Το καθήκον μας σήμερα απέναντι στην ιστορία και τον πολιτισμό μας είναι 
η με κάθε κόπο και κάθε θυσία αποτροπή της παγίωσης των τετελεσμένων της 
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εισβολής και η εμμονή σε λύση που θα είναι λειτουργική και βιώσιμη και θα 
αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου.  Η λύση του Κυπριακού αποτελεί την κορυ-
φαία προτεραιότητα και το μέγιστο χρέος μας προς τον λαό και την πατρίδα.  

Η Κύπρος δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραμείνει η μόνη μοιρασμένη 
χώρα στην Ευρώπη.  Δεν μπορεί η Ευρώπη να ανέχεται στο κατώφλι της την 
παρουσία ενός στρατού κατοχής, σε μια χώρα μέλος της Ε.Ε. Ούτε μπορεί η 
Ε.Ε. με επαναλαμβανόμενα ευχολόγια, τα οποία η Τουρκία περιφρονεί σκαιό-
τατα, να εκφράσει την επιβαλλόμενη αλληλεγγύη της σε ένα κράτος – μέλος.

Διαχρονικό μας χρέος η σταθερή και αμετάκλητη προσήλωση μας στην 
κρατική μας οντότητα, που συνιστά η Κυπριακή Δημοκρατία, ως θώρακας και 
ασπίδα απέναντι στις προσπάθειες να την πλήξουν και να τη διαλύσουν. Δι-
ερχόμενη μέσα από συνωμοσίες και παγίδες, η Κυπριακή Δημοκρατία επέζησε 
και αποτελεί και σήμερα σταθερό βάθρο για τη συνέχιση του αγώνα για τερ-
ματισμό της τουρκικής κατοχής και για λύση που θα διασφαλίζει την αρμονι-
κή συνύπαρξη όλων των νομίμων κατοίκων της Κύπρου σε μια ελεύθερη και 
δημοκρατική πατρίδα. Χρέος μας ακόμα να απορρίψουμε τις δόλιες αξιώσεις 
της Τουρκίας για λύση δύο κρατών και συνομοσπονδίας και να αντιμετωπί-
σουμε αποφασιστικά και αποτελεσματικά τους σχεδιασμούς εποικισμού της 
Αμμοχώστου, περαιτέρω στρατικοποίησης της κατεχόμενης Κύπρου και της 
επιδρομικής δράσης στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αθάνατοι ήρωες και μάρτυρες της αντίστασης,

Με την ευκαιρία του σημερινού μνημόσυνου ξαναμετρούμε τις δυνάμεις 
μας και συναισθανόμαστε τις ευθύνες μας. Με εσάς τους σεμνούς μας ήρωες 
καθοδηγητές να μας δίνετε το σινιάλο να μπούμε πρέπει μπροστά σε τροχιά 
ανάτασης, αντίστασης, δημιουργίας, ελπίδας και ελευθερίας.  Γιατί έτσι κι αλ-
λιώς η προσφορά και η θυσία, όπως εσείς διδάξατε, πρέπει να κατατίθενται 
άσχετα ακόμα και από την αναγνώριση τους.  

Και όπως λέει και ο μεγάλος ποιητής του Ελληνισμού Γιώργος Σεφέρης:
«…Να μιλήσω για ήρωες, να μιλήσω για ήρωες: Ο Μιχάλης
που έφυγε με ανοικτές πληγές απ’ το Νοσοκομείο
ίσως μιλούσε για ήρωες όταν, τη νύκτα εκείνη
που έσερνε το ποδάρι του μες στη συσκοτισμένη πολιτεία
ούρλιαζε ψηλαφώντας τον πόνο μας. «Στα σκοτεινά
πηγαίνουμε, στα σκοτεινά προχωρούμε»
Οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά.
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Κύριε Πρόεδρε,
Μακαριώτατε,

Από τα πανάρχαια βάθη της ιστορίας ακούγεται στους αιώνες το παράγ-
γελμα που απορρίπτει την υποταγή, την αδράνεια και την παραίτηση, μπρο-
στά στα τείχη που υψώνουν μπροστά μας οι κάθε λογής κήρυκες  της ενσω-
μάτωσης και της ήττας:  «ΕΙΣ ΟΙΩΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑ-
ΤΡΗΣ».  Έτσι μας δίδαξαν οι ήρωες  και μάρτυρες που μνημονεύουμε  σήμερα.  
Έτσι παραγγέλλει σε όλους τους δυνατούς τόνους το εθνικό μας χρέος, η πολι-
τιστική μας κληρονομιά, η ιστορική μας ρίζα, οι παραδόσεις και υποθήκες των 
αθανάτων ηρώων και αγωνιστών της κυπριακής δημοκρατίας και ελευθερίας.

Θλιβόμαστε σήμερα, γιατί μνημονεύουμε ήρωες και μάρτυρες της αντί-
στασης. Ξεχνούμε όμως ότι οι μεγάλοι νεκροί δεν φεύγουν. Παραμένουν 
ζώντες και μετά θάνατον στις καρδιές των ανθρώπων, για να εμπνέουν, να 
φρονηματίζουν και να καθοδηγούν. Το αμάχητο τεκμήριο της αθανασίας τους 
είναι ο ίδιος ο ένδοξος τους θάνατος. Όπως αποτυπώνεται στον «Επιτάφιο 
του Περικλέους»:

«Και όταν ευρέθησαν εις το μέσον του κινδύνου, κρίνοντες προτιμότερον  
ν’ αποθάνουν, παρά να σωθούν υποχωρούντες, απέφυγαν μεν το όνειδος της 
δειλίας, αντιμετώπισαν όμως ψυχή τε και σώματι τον κίνδυνον και συγχρόνως 
εις στιγμήν ωρισμένην υπό της ειμαρμένης μετήλλαξαν βίον, όχι τρέμοντες 
από φόβον, αλλά περιβαλλόμενοι από τον φωτοστέφανον της δόξης». 

Και εμείς αδέλφια μας της αντίστασης, της δημοκρατίας και της ελευθε-
ρίας όρκο σας δίνουμε:  Πως μέρα και νύκτα θα παλεύουμε, ωσότου από τα 
σκοτάδια αναβλύσει φως.  Φως άπλετο Ελευθερίας.

Αθάνατοι ήρωες και μάρτυρες της αντίστασης,

Ολόκληρη η Κύπρος σας ευγνωμονεί και σας απευθύνει  χαιρετισμό δόξας 
και τιμής.

Άξιοι, Άξιοι, Άξιοι  της Πατρίδας!

Μετά το επίσημο μνημόσυνο ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στους τά-
φους των πεσόντων αγωνιστών. 

Ας είναι αιωνία η μνήμη τους και ο Θεός ας αναπαύσει τις ψυχές τους 
 «ἐν σκηναῖς δικαίων».
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Η 20η Ιουλίου 1974 αποτελεί την πλέον αποφράδα ημέρα στη μακραίωνη 
και πολυκύμαντη ιστορία της πατρίδας μας. Την ημέρα αυτή η Τουρκία 

εισέβαλε στο μικρό και ανυπεράσπιστο νησί μας, με πρόφαση την προστασία 
των Τουρκοκυπρίων και κατέλαβε το 38% του κυπριακού εδάφους, εκτοπί-
ζοντας δια πυρός και σιδήρου 180 και πλέον χιλιάδες Ελληνοκυπρίους στις 
νότιες περιοχές της πατρίδας μας. Η άλλοτε ευημερούσα και ευτυχής πατρίδα 
μας μέσα σε λίγες ημέρες έγινε Γη του πόνου, των οδυρμών, των θανάτων και 
της παντελούς ερήμωσης. «Τὰ θυσιαστήρια τοῦ Κυρίου κατέσκαψαν καὶ τοὺς 
ναοὺς ἡμῶν ἐβεβήλωσαν. Τοὺς πιστοὺς ἄλλους μὲν ἀπέκτειναν, ἄλλους δὲ βίᾳ 
καὶ λόγχῃ ἐξεδίωξαν ἐκ τῶν πατρογονικῶν αὐτῶν ἑστιῶν». 

Έκτοτε, μετρούμε 47 ολόκληρα χρόνια εθνικής οδύνης, αγωνίας και πό-
νου. Η Μητέρα Εκκλησία, η οποία καθ’ όλη τη δύσβατη ιστορική πορεία του 
λαού μας, ως «τιθηνοῦσα Μήτηρ» του Ελληνισμού, παρηγόρησε, παραμύθισε 
και ενίσχυσε την πίστη του ποιμνίου της, έτσι και τώρα προμάχεται υπέρ των 
ιερών και των οσίων μας, καλλιεργώντας την ελπίδα και την πίστη για την 
απελευθέρωση και την ανάσταση της πατρίδας μας.

Την Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021, στις οκτώ το πρωί  εψάλη στον Τύμβο Μακε-
δονίτισσας, επιμνημόσυνη δέηση και έγινε κατάθεση στεφάνων υπέρ των πε-
σόντων αξιωματικών και οπλιτών κατά την τουρκική εισβολή. Την Εκκλησία 
Κύπρου εκπροσώπησε ο Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Στις 10 η ώρα, εψάλη στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη 
Λευκωσία παράκληση για την απελευθέρωση της νήσου μας από τον Τούρκο 
εισβολέα, την επιστροφή όλων των προσφύγων μας στις πατρογονικές τους 
εστίες και τη διακρίβωση της ζωής όλων των αγνοουμένων μας. Στη συνέχεια, 
τελέστηκε το  μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των πεσόντων κατά 
την τουρκική εισβολή.
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Τόσο της παράκλησης όσο και του μνημόσυνου προέστη η Α.Μ. ο Αρχιε-
πίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος, βοηθούμενος  από τον Επίσκοπο Μεσα-
ορίας κ. Γρηγόριο. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Επίσκοπος Καρπασίας 
κ. Χριστοφόρος και ο Έξαρχος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Θεοφιλέστα-
τος Επίσκοπος Νιτρίας κ. Νικόδημος.

Παρέστησαν, επίσης, η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Ανα-
στασιάδης, η Α.Ε. η Πρόεδρος της Βουλής κ. Αννίτα Δημητρίου, η Α.Ε. ο Πρέ-
σβυς της Ελλάδος κ. Θεοχάρης Λαλάκος, άλλες πολιτικές και στρατιωτικές 
Αρχές της νήσου, πρόεδροι ή εκπρόσωποι κομμάτων, γονείς και συγγενείς πε-
σόντων και αγνοουμένων και άλλοι επίσημοι. Επιμνημόσυνο λόγο  εκφώνησε 
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ο Έντιμος Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έχει ως 
ακολούθως:

Μακαριώτατε,
Κύριε Πρόεδρε,
Κυρία Πρόεδρε της Βουλής,
Φίλε Υπουργέ Άμυνας της Ελλάδος,
Κυρίες και Κύριοι,

Οι θύμησες και ο πόνος από τα γεγονότα του μαύρου θέρους του 1974 δεν 
κόπασαν ποτέ. Ξαναζωντανεύουν κάθε φορά που το καλοκαίρι πλησιάζει, με-
ταφέροντας τη μνήμη στον τραγικό εκείνο Ιούλη που στιγμάτισε τις ζωές όλων 
των Κυπρίων, μαζί, και το μέλλον της χώρας μας. Που καθόρισε την ιστορική 
εξέλιξη του λαού και της κοινωνίας μας, σε κάθε της φάσμα, με διχοτομικές 
γραμμές που απλώθηκαν κόντρα στη βούληση και τα θέλω του λαού μας. 

Κυρίες και Κύριοι,

Σαράντα επτά καλοκαίρια πριν, σαν σήμερα, με νωπό το σοκ από το προ-
δοτικό πραξικόπημα, η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο, χαράζοντας κατά τρό-
πο τραγικό την ιστορία του τόπου, μαζί και του λαού του. 

Τραγικοί γονείς που έχασαν παιδιά, μανάδες που έχασαν γιους, παιδάκια 
που απώλεσαν πατεράδες, συγγενείς που σκορπίστηκαν έχοντας χάσει τους 
δικούς τους στις μάχες ή στις στυγερές δολοφονίες αλλά και ολόκληρο το 
βιος τους. 

Σαράντα επτά τα χρόνια. Πολλά. Πάρα πολλά. Μια ολόκληρη γενιά, η 
δική μας γενιά, αυτή των παιδιών του πολέμου, γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στην προσφυγιά, στην κατοχή, στην ωμή πραγματικότητα μιας Κύπρου διαι-
ρεμένης. Τα παιδιά του πολέμου, που χώθηκαν στην αγκαλιά της μάνας τους 
τις τραγικές εκείνες μέρες του 1974, που έπαιζαν και μάθαιναν γράμματα στα 
αντίσκηνα, απέκτησαν πλέον δικά τους παιδιά, με την πατρίδα όμως διαιρε-
μένη και νιώθοντας ακόμα αδικαίωτα και προδομένα. Την ίδια ώρα, μια άλλη 
γενιά, αυτή των δικών μας παππούδων, έφυγε χωρίς να ταφεί στα δικά της 
εδάφη, με ανεκπλήρωτη την επιθυμία και τον πόθο του γυρισμού.

Κυρίες και Κύριοι,

Με αισθήματα δέους, στεκόμαστε σήμερα όλοι εδώ, με βαθύτατη ευθύνη 
μπροστά στην Ιστορία, μπροστά στους ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή 
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αδικαίωτοι, περιμένοντας μάταια να επιστρέψουν στα σπίτια τους, στους πρό-
σφυγες που ακόμα καρτερούν, στους Κερυνειώτες, στους Μορφίτες, στους 
Βαρωσιώτες που βλέπουν με πόνο ψυχής το ερντογανικό καθεστώς να διορ-
γανώνει φιέστες και πανηγύρια στις περιουσίες τους χωρίς ίχνος σεβασμού 
στα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς ίχνος σεβασμού στον ίδιο τον Άνθρωπο, 
χωρίς αιδώ.  

Στεκόμαστε με δέος μπροστά στους ανθρώπους που φέρουν ακόμα τραύ-
ματα στο σώμα τους από τις μάχες του πολέμου. Στους συγγενείς των ηρώων 
και αγνοουμένων, όπως επίσης σε όλους όσοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή 
για προάσπιση της Δημοκρατίας και αντιμετώπιση του Τούρκου εισβολέα.
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Στεκόμαστε και σήμερα με δέος μπροστά στην Ιστορία μας και στις ανοι-
κτές πληγές του 1974:

Τον άδικο χαμό εκατοντάδων ανθρώπων και τον βίαιο ξεριζωμό δεκάδων 
χιλιάδων οικογενειών.

Τους αγνοούμενους, των οποίων η τύχη δεν έχει ακόμη διευκρινισθεί.

Τη συνεχιζόμενη παράνομη στρατιωτική κατοχή πέραν του ενός τρίτου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την παραβίαση βασικών ελευθεριών και θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων 
των Κυπρίων. 

Τον παράνομο τουρκικό εποικισμό.

Τους εγκλωβισμένους, που παρέμειναν, παρά τις αντιξοότητες, στα σπίτια 
τους, θυμίζοντας καθημερινά την ταυτότητα της Κύπρου.

Την καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς.

Οι τραγικές συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής δεν αποτε-
λούν επαναλαμβανόμενες επετειακές ρητορείες. Οι τραγικές συνέπειες της 
εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής συνιστούν χειροπιαστές αποδείξεις των 
ασήκωτων ευθυνών της Τουρκίας, έναντι της Κύπρου, έναντι της διεθνούς 
κοινότητας και της ΕΕ. Αυτό δεν αλλάζει, παρόλο που είναι καθημερινές οι 
προσπάθειες της Άγκυρας για διάβρωση της ιστορικής αλήθειας και νομιμο-
ποίηση των τετελεσμένων, χρησιμοποιώντας προσφάτως και την τακτική για 
εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου. 

Κυρίες και Κύριοι, 

Η Κυπριακή Δημοκρατία δέχθηκε το 1974 ένα διπλό βιασμό που την 
τραυμάτισε, τη διαίρεσε, τη λύγισε και πάρα τις συνεχιζόμενες έκνομες προ-
σπάθειες για αφανισμό της, δεν την κατάστρεψε. Ναι, μετράμε σήμερα σαρά-
ντα επτά τραγικά καλοκαίρια μαζί και πολλαπλές ανοικτές πληγές. Κόντρα 
όμως στις επιθυμίες και προσπάθειες κάποιων, μετρούμε την ίδια στιγμή και 
σαράντα επτά χρόνια στα οποία ο κυπριακός λαός δεν συμβιβάστηκε, δεν πα-
ραιτήθηκε, ΔΕΝ ΞΕΧΑΣΕ. Παρά τις δυσκολίες, τον πόνο, τα προβλήματα, δεν 
συμβιβαστήκαμε και δεν συνηθίσαμε. Πορευτήκαμε και αγωνιστήκαμε χωρίς 
να συμβιβαστούμε με την κατοχή. Εξάλλου, με το άδικο και το απαράδεχτο 
ο νουνεχής άνθρωπος δεν μπορεί να συμβιβαστεί. Αντιθέτως, ο Κυπριακός 
λαός πίστεψε, ανέδειξε και ενίσχυσε περαιτέρω την κρατική του υπόσταση, 
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την Κυπριακή Δημοκρατία, καταβάλλοντας συνεχώς προσπάθειες για τερμα-
τισμό της κατοχής και επανένωση.

Χωρίς ποτέ να ξεχνά, ο κυπριακός λαός στάθηκε, ανασύνταξε δυνάμεις, 
στέγασε προσωρινά τους πρόσφυγές του, μεγάλωσε τα παιδιά του. Ο κυπριακός 
λαός, προς απογοήτευση κάποιων, Δεν ξέχασε, ελπίζει, καρτερεί Και αγωνίζεται.

Η Τουρκία, 47 χρόνια μετά, παραμένει ο εισβολέας και ο παρανόμως κα-
τέχων το 37% της γης μας, ο υπεύθυνος βάσει όλων των αποφάσεων της διε-
θνούς κοινότητας για τη συνέχιση της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων του συνόλου του Κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκύπρι-
ων,  στην ίδια τους την πατρίδα.

Κυρίες και Κύριοι,

47 χρόνια είναι πολλά. Πάρα πολλά. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τον 
τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας.

Πρέπει να απαλλαγούμε από την κατοχή και τη διαίρεση, και ο μόνος 
δρόμος είναι η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων για την περαιτέρω 
ενίσχυση του κράτους μας, της οικονομίας μας, της ενεργούς διεθνούς διπλω-
ματίας, της προάσπισης των αρχών του διεθνούς δικαίου και της ανάδειξης 
των πρόσθετων πλεονεκτημάτων της Κύπρου, χειροπιαστά και όχι θεωρητικά, 
δημιουργώντας συνεργασίες και ενισχύοντας σχέσεις με όλους τους εταίρους 
μας. Ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος της προόδου και της ειρήνης, ο δρόμος 
της συνέχισης κάθε προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών το συντο-
μότερο δυνατόν για την επίτευξη της πολυπόθητης λύσης, της επανένωσης. 
Παρά τις δυσκολίες, τις απογοητεύσεις, τις προκλήσεις, δεν συμβιβαζόμαστε 
με την κατοχή. Με ρεαλισμό, αποφασιστικότητα, επιμονή, χωρίς μεμψιμοιρίες, 
χωρίς ηττοπάθεια, χωρίς εσωστρέφεια, συνεχίζουμε την προσπάθεια.

Δυνατά και ενωμένα πρέπει να στεκόμαστε όλοι σε αυτή την αλήθεια και 
να την προβάλουμε με τρόπο σαφή: προτεραιότητά μας είναι η λύση, η επα-
νένωση, η ειρήνη, η ασφάλεια, η ευημερία όλων των Κυπρίων και διαμενό-
ντων νομίμως στο νησί μας, και για όλα αυτά πρέπει μαζί, με σοβαρότητα 
να συνεχίσομε τις προσπάθειες. Οτιδήποτε άλλο, πλην της επανένωσης, δεν 
διασφαλίζει τα συμφέροντα και το ειρηνικό μέλλον των Κυπρίων. Δεν χωράνε 
εκπτώσεις  σε αυτή την αλήθεια.

Κυρίες και Κύριοι,

Παρά τις συνεχείς, άνευ προηγουμένου, καθημερινές προκλήσεις της 
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Άγκυρας, με αφοσίωση και αποφασιστικότητα, συνεχίζουμε τις ειλικρινείς και 
εντατικές προσπάθειες για την επίλυση του κυπριακού, στοχεύοντας σε μια 
λύση που θα είναι λειτουργική και βιώσιμη. Μια λύση διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των 
Ηνωμένων Εθνών, τις αρχές και αξίες της ΕΕ και το κοινοτικό κεκτημένο.

Μια λύση που θα επανενώνει πραγματικά την Κύπρο, θα την αποκαθιστά 
ως ένα σύγχρονο, λειτουργικό και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό κράτος με μία και 
μόνη κυριαρχία, μία και μόνη διεθνή προσωπικότητα, μια και μόνη ιθαγένεια.

Σε μια επανενωμένη Κύπρο με ρόλο και λόγο εντός και εκτός της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης που θα μπορεί να ευημερεί για τους πολίτες της, Ελληνοκύπριους 
και Τουρκοκύπριους. Ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνεχίσουμε 
να ανήκουμε και μετά τη λύση και για αυτό το ευρωπαϊκό κεκτημένο και οι 
ευρωπαϊκές αξίες είναι τα εργαλεία που πρωτίστως οφείλουμε να αξιοποιούμε.

Δεν αγωνιζόμαστε για να «νικήσουμε», αλλά για να επανενώσουμε και να 
δικαιώσουμε όλους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, Ευρωπαίους πολί-
τες που δεν χρειάζονται εγγυητές, ξένους στρατούς και δικαιώματα επεμβατι-
κά στο μέλλον και στη ζωή τους.

Κυρίες και Κύριοι,

Σαράντα επτά χρόνια μετά τον τραγικό Ιούλιο του 1974, με τη γενιά των 
παιδιών του πολέμου να προβληματίζεται πλέον για το δικό της κληροδότημα 
στα παιδιά της, δεν θα υπήρχε καλύτερο μνημόσυνο σε όσους ηρωικά έχασαν 
τη ζωή τους ή μετράνε ακόμη πληγές, από την δια των έργων ειλικρινή συνέ-
χιση των προσπαθειών για επανένωση της Κύπρου.

Ο δρόμος για μας μία και μόνον κατεύθυνση έχει, διότι η μη λύση δεν είναι 
λύση, διότι δεν συμβιβαζόμαστε με τη διχοτόμηση, διότι γνωρίζουμε ποιος 
ευνοείται από το πέρασμα του χρόνου και τη στασιμότητα, διότι στην ατζέ-
ντα μας βρίσκεται μόνον ο τερματισμός της κατοχής και η επανένωση της 
πατρίδας μας. Με την απαιτούμενη πολιτική βούληση από όλους, σε πλήρη 
συνεννόηση με την Ελληνική Κυβέρνηση και μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης στοχεύουμε σε μια λύση βασισμένη στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. 
Μπορούμε να βρούμε διεξόδους, ακόμη και στα πιο ακανθώδη ζητήματα του 
κυπριακού, ακόμη και αν ο εχθρός που πρέπει να γίνει τουλάχιστον συνεργά-
της δεν συνεργάζεται, επί ίσοις όροις και στη βάση της νομιμότητας.

Η επιτυχία μίας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης που θα επανενώνει 
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πραγματικά τον τόπο και τον λαό μας, θα είναι επιτυχία όλων μας, θα είναι 
κυρίως το βασικό συστατικό για ένα υγιές και ελπιδοφόρο μέλλον για τα παι-
διά μας, σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή πατρίδα, χωρίς συρματοπλέγματα και 
στρατούς κατοχής. Ας στοχεύσουμε όλοι μαζί ενωμένοι σε αυτή την επιτυχία 
και ας μην αναζητάμε νικητές και ηττημένους. Όσο δεν υπάρχει λύση είμαστε 
όλοι ηττημένοι, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι.

Κυρίες και Κύριοι,

Τη γεωγραφία δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Ούτε την ισχύ ή την πο-
λιτική φιλοσοφία των συνομιλητών μας. Μπορούμε όμως και οφείλουμε να 
συνεχίσουμε να προσπαθούμε, με ό,τι εργαλεία έχουμε, να αλλάξουμε την 
ιστορία με μοναδικό όραμα η Κύπρος να γίνει ξανά στην ολότητά της, τόπος 
ειρήνης, ευημερίας, σταθερότητας και ασφάλειας.

Έγραφε προφητικά ο Σεφέρης το 1953 στη Σαλαμίνα της Κύπρος, ωσάν 
να απαντούσε στις προθέσεις του ηγέτη της κατοχικής Τουρκίας που επισκέ-
πτεται παράνομα την Κύπρο:

«Η γης δεν έχει κρικέλια για να την πάρουν στον ώμο και να φύγουν μήτε 
μπορούν». Και συνέχιζε: «Και τούτα τα κορμιά πλασμένα από ένα χώμα που δεν 
ξέρουν, έχουν ψυχές. Μαζεύουν σύνεργα για να τις αλλάξουν, δε θα μπορέσουν· 
μόνο θα τις ξεκάμουν αν ξεγίνουνται οι ψυχές».

Οι ψυχές όμως δεν ξεγίνονται, όπως δεν ξεγίνεται και ο πολιτισμός και η 
ιστορία αυτού του τόπου, που θα ευλογηθεί και θα δει καλύτερες μέρες, μέρες 
επανένωσης και ειρήνης.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Η όλη εκκλησιαστική τελετή ολοκληρώθηκε με τον Εθνικό Ύμνο.



ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΤΤΙΛΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
a  

ΒΑΣΙΛΕΙΟY Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟY
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟY ΤΟΥ Φ. Σ. «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»

Η κραταίωση του Αττίλα από το 1974 επί 47 συναπτά έτη στην Κύπρο δεν 
πρέπει να αποδοθεί τόσο στην ισχύ της τουρκικής πολεμικής μηχανής, η 

οποία ως γνωστό επεκράτησε λόγω της προδοτικής στάσης της χούντας όσο 
στις μόνιμες παθογένειες της ελληνικής στρατηγικής σκέψης, τις οποίες επι-
βάλλεται να αναστοχασθούμε, σχεδόν, μισό αιώνα μετά.

Πρώτη και θεμελιώδης παθογένεια υπήρξε η στοιχειώδης έλλειψη ενός 
στρατηγικού σχεδιασμού για τον κύριο στόχο της ελληνικής πολιτικής απένα-
ντι στον Αττίλα, δηλαδή τη με κάθε δύναμη εκδίωξη των δυνάμεων εισβολής. 
Αν αυτό πραγματικά είχε εξ αρχής καθορισθεί έπρεπε, αμέσως, να προσδιορι-
σθούν τα πολιτικά, διπλωματικά και πρωτίστως τα στρατιωτικά μέσα για την 
επίτευξη αυτού του σκοπού. Αναμφίβολα, στα στρατιωτικά μέσα υπάγονταν 
η αμυντική θωράκιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνικής 
Φρουράς, ώστε η υπεροχή σε έμψυχο υλικό των Τούρκων και η υπεροπλία τους 
στο πεδίο της μάχης να ανατραπεί και να εκμηδενισθεί μέσω μιας συνεπούς 
και οργανωμένης ενίσχυσης της αποτρεπτικής μας ικανότητας. Και με αυτό 
δεν εννοούμε την αγορά οπλικών συστημάτων τύπου σούπερ μάρκετ, αλλά 
τη μεθοδική και συστηματική εμπλοκή του επιστημονικού και βιομηχανικού 
μας δυναμικού στην παραγωγή οπλικών συστημάτων, ικανών να ακυρώσουν 
την τουρκική επιθετικότητα, η οποία τροφοδοτείται από τη διεθνή αδιαφορία 
ή υποκρισία, αφού, όπως αποδείχθηκε, και ο  ΟΗΕ και οι Μεγάλες Δυνάμεις, 
είτε εκ συμφέροντος είτε εξ υπολογισμού, δεν κατόρθωσαν να επιβάλουν τις 
αρχές του διεθνούς δικαίου στην περίπτωση της Κύπρου. Ήταν επομένως φυ-
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σικό αυτή η βασική παθογένεια της ελληνικής στρατηγικής να τροφοδοτήσει 
τη νεοοθωμανική επιθετικότητα και μέχρι σήμερα να απειλεί την ύπαρξη των 
εθνικών μας συμφερόντων.

Δεύτερη παθογένεια της ελληνικής πολιτικής ήταν η επίδειξη ενός χαρα-
κτηριστικού βερμπαλισμού, με τον οποίο προσπαθούσε να δρέψει δάφνες από 
την ομολογουμένως ένδοξη ιστορική μας πορεία και να πιστέψει σε μια εύκο-
λη νίκη σε περίπτωση αναμέτρησης με την Τουρκία. Ευτυχώς, που αποφύγαμε 
περιπέτειες τύπου 1897, αλλά δεν προσπαθήσαμε να αναλύσουμε τις κύριες 
απειλές για την αντιμετώπισή τους.

Τρίτη παθογένεια ήταν η αδυναμία σύλληψης της απλούστατης σκέψης 
ότι στην αμυντική βιομηχανία επενδύονται πρωτοπόρες ανακαλύψεις και αξι-
οποιούνται καινοτομίες, οι οποίες, δυστυχώς, λόγω αβελτερίας ή ανικανότη-
τας έμειναν στα χαρτιά.

Τέταρτη παθογένεια είναι η αδυναμία αντίληψης ότι η αμυντική πρόοδος 
συνδυάζεται με την ανάπτυξη της χώρας, την απασχόληση αξιόλογου επιστη-
μονικού και εργατικού δυναμικού και τόνωση του εξαγωγικού εμπορίου.

Πέμπτη παθογένεια είναι η ανεπάρκεια κατανόησης ότι ένας πόλεμος 
κερδίζεται, όταν οι απώλειες αμυντικών συστημάτων στα πεδία των μαχών 
μπορούν να αναπληρωθούν γρήγορα από την εγχώρια βιομηχανία και όχι από 
ξένους εμπόρους όπλων, των οποίων τα αντανακλαστικά καθορίζονται πάντα 
από το κέρδος.

Έκτη παθογένεια είναι η υπονόμευση από πολιτικές σκοπιμότητες και 
συμφέροντα - ή και ανικανότητα - αυτών των αμυντικών συστημάτων που 
σχεδιάσθηκαν από ελληνικά χέρια και που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Και ενώ, 
σήμερα, είναι εύκολη η υλοποίηση προηγμένων συστημάτων που είναι απα-
ραίτητα για τις ένοπλες δυνάμεις, π.χ. ΤΟΜΠ, ΤΟΜΑ, πυροβόλα κ.ά. με τη 
συνδρομή και ιδιωτικών ελληνικών εταιρειών και με τη συνδρομή ξένων αμυ-
ντικών οίκων, παρατηρείται μια ασύγγνωστη διστακτικότητα, ακόμα και στην 
παραγωγή εθνικού τυφεκίου, για να περιοριστούμε στο πιο απλό αμυντικό 
προϊόν. Και όλες αυτές οι παθογένειες, ενώ υπογραμμίζονται από αρμόδιους 
αναλυτές επί 47 συναπτά έτη, δεν αντιμετωπίζονται από τους κυβερνώντες με 
τη δέουσα σοβαρότητα.

Έβδομη παθογένεια είναι η εγγενής αδυναμία αξιοποίησης καινοτόμων 
στρατηγικών προτάσεων, όπως ο Ενιαίος Αμυντικός Χώρος, ο οποίος έμεινε 
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στα χαρτιά, χωρίς την αναγκαία επέκταση και εμβάθυνση σε θέματα κοινών 
εξοπλισμών, κοινών παραγωγών οπλικών συστημάτων και κοινής εκπαίδευ-
σης και κυρίως χωρίς τη δυναμική παρουσία μας στον χώρο της Ανατολικής 
Μεσογείου, παραχωρώντας έτσι τον χώρο στην Τουρκία για την επίδειξη της 
ισχύος της.

Ο Αττίλας, αντίθετα, με την τακτική του step by step κατόρθωσε να αλλά-
ξει το νομικό status quo της Κύπρου από ένα ενιαίο κράτος με απομάκρυνση 
όλων των ξένων στρατευμάτων σε ένα διζωνικό δικοινοτικό κράτος, το οποίο, 
με τη βοήθεια κάποιων δυνάμεων, όπως η Αγγλία και η Γερμανία, μπορεί να 
μετουσιώσει σε ένα de facto διχασμό δύο κρατών, πολλώ μάλλον όταν η Τουρ-
κία υπόσχεται μάλιστα σε τουριστικές εταιρείες αγγλικές και γερμανικές τα 
παραλιακά φιλέτα της Αμμοχώστου. Πρέπει να καταστεί σαφές από την Ελ-
λάδα και την Κύπρο, ότι ο εποικισμός της Αμμοχώστου και των Βαρωσίων 
αποτελεί casus belli για την ελληνική πλευρά, παρά το γεγονός ότι επί 47 
χρόνια Ελλάδα και Κύπρος δεν κατόρθωσαν να δημιουργήσουν με τον κα-
τάλληλο εξοπλισμό και την αμυντική βιομηχανία συνθήκες πλήρους απαγό-
ρευσης από αέρος, θαλάσσης και ξηράς των επιθετικών φαντασιώσεων του 
νεοοθωμανικού αναθεωρητισμού. Επί 47 χρόνια, ο Έλλην πολίτης ζει το δρά-
μα των τουρκικών απειλών, αναρωτώμενος που πήγαν τα τρισεκατομμύρια 
από το 1974 μέχρι σήμερα και δεν τελεσφόρησαν οι κατασκευές προηγμένων 
οπλικών συστημάτων, όπως πυροβόλων, αρμάτων μάχης, φρεγατών κ.ά.

Επί 47 έτη, δυστυχώς, ακολουθούμε ασθμαίνοντας την Τουρκία σε όλες 
τις αμυντικές της πρωτοβουλίες, ακόμη και στα drones, των οποίων τώρα τε-
λευταία εδέησε η ΕΑΒ με σύμπραξη άλλων βιομηχανικών μονάδων αμυντικού 
υλικού να προχωρήσει στην παραγωγή με το UAV LOTUS.

Επί 47, επίσης, χρόνια παρατηρούμε, γεμάτοι πικρία, τις επανειλημμένες 
ελληνικές υποχωρήσεις από τα Ίμια μέχρι το τουρκολιβυκό μνημόνιο, χωρίς 
να μπορούμε να αντιδράσουμε δυναμικά, αντάξια προς την ιστορία μας και 
προς τα δίκαιά μας.

Επί 47 έτη βλέπουμε απογοητευμένοι να μην έχει εμπεδωθεί η πεποίθηση 
δημιουργίας αυτών των απαραίτητων αμυντικών υποδομών και προϊόντων, 
που θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη τροφοδότηση των απωλειών του πο-
λεμικού μας υλικού στις μάχες, μια τροφοδότηση που η Τουρκία διαθέτει σε 
μεγάλους αριθμούς, λόγω της επάρκειας της εγχώριας αμυντικής της βιομη-
χανίας.
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  Και το μεγάλο μας ερώτημα είναι ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ θα υφίστανται αυτές οι 
απαράδεκτες παθογένειες; Πρέπει να υπάρξει μια διακρατική και διακομματι-
κή συμφωνία υψηλού επιπέδου για τη δημιουργία μιας Εθνικής Στρατηγικής, 
η οποία με σαφείς στόχους και πόρους, μέσω ενός ταμείου εθνικής άμυνας, θα 
ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ανάπτυξη, την αποτρεπτική ισχύ και το διεθνές 
κύρος της χώρας. Διαφορετικά, σε κάθε επέτειο του Αττίλα θα γινόμαστε μάρ-
τυρες εκπλήξεων από τη νεοοθωμανική ηγεσία.

 Και εδώ θυμόμαστε πάλι τον Θουκυδίδη IV 61,5: οὐ τοῖς ἄρχειν βουλο-
μένοις μέμφομαι, ἀλλὰ τοῖς ὑπακούειν ἑτοιμοτέροις οὖσιν.

Η πιο πάνω επιτύμβια στήλη εικονίζει τον έλληνα πολεμιστή 
Διονύσιο Καρδιανό από τη Θράκη, ο οποίος το 449 π.Χ. μετέσχε της εκστρατείας 

του Κίμωνος για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον περσικό ζυγό.    

 Είναι ένα σπάνιο δείγμα γλυπτικής με εμφανή παρουσία 
της Αθηναϊκής επίδρασης στην Κύπρο.  

Βρέθηκε στην κατεχόμενη σήμερα Λύση το 1936 
και κοσμεί το αρχαιολογικό μουσείο της Λευκωσίας.



ΤΩι ΑΟΙΔΙΜΩι ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩι 
ΚΥΠΡΙΑΝΩι

Ἀρετῶν τὴν πληθύν, σὺν θεῷ ἠξίωσαι
ἐθνομάρτυς Κυπριανέ,

τὴν βέβηλον κατῄσχυνας χεῖρα,
τῇ ἁγίᾳ σου θυσίᾳ.

Σκηνώματί σου τῷ ἁγίῳ
πίστιν πάντες καὶ ἀνδρείαν ἠρύσθησαν,
πᾶσαν τῶν ἁγίων τὴν νῆσον εὔφρανας

ἀοίδιμε, ἐν σκηναῖς δικαίων χαίρων,
πάντων ἡμῶν εὐφημούντων σε.

a  
ΣΤΑΥΡΟΥ Χ. ΣΤΑΥΡΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ

«Ἄγγελον φύλακα τῶν ὁμοεθνῶν του» χαρακτήρισε τον Κυπριανό 
ένας Άγγλος με το ψευδώνυμο Αλή - βέης περιγράφοντας  τα γεγονότα 
του 1805. Ήταν  η προσαγόρευση αυτή μια χαριστική λεκτική εκφορά με 
υπόβαθρο συναισθηματικό, ή εδραζόταν σε ομόλογες με αυτή ενέργειες του 
αρχιεπισκόπου,  ιστορικά  τεκμηριωμένες,  που  τη  δικαιολογούσαν; 

Θα επιχειρήσουμε ένα χρονικό πισωδρόμισμα για να έχουμε μια πλη-
ρέστερη, κατά το δυνατόν, αντίληψη των πραγμάτων.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός γεννήθηκε στο Στρόβολο της Λευκωσίας 
το 1756. Υπήρξε δόκιμος στην Ιερά Μονή Μαχαρά. Το 1783 ως διάκονος 
πια θα σταλεί  στη Μολδοβλαχία μαζί με τον Αρχιμανδρίτη Χαραλάμπους, 
προκειμένου να εργασθούν για την απόδοση των χρεών της μονής. Εκεί 
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λειτούργησε ως εφημέριος του ηγεμονικού ναού με το δικαίωμα της φοίτησης 
στην ανώτερη ελληνική σχολή μέχρι το 1802, οπότε και επέστρεψε στην 
Κύπρο. Με το ήθος, τη μόρφωσή του και την ευδόκιμη προσφορά του 
γενικότερα, απέσπασε την εκτίμηση των προεστών της Λευκωσίας, γεγονός 
που συντέλεσε, ώστε να προσληφθεί από τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο ως 
οικονόμος της Αρχιεπισκοπής. Ήταν δραστήριος, με πολιτική σύνεση μέγιστη, 
ιδιαίτερα το 1804, όταν στασίασαν οι Τούρκοι κατά του Αρχιεπισκόπου 
και άρχισαν οι σφαγές. Η προσφορά του τότε ήταν τριπλή. Έσωσε τον 
Αρχιεπίσκοπο, πέτυχε την κατάπαυση των σφαγών και ανέβασε τη δύναμη 
του Αρχιεπισκόπου. Ορθά, επομένως,  και δίκαια ο Άγγλος, αφειδώλευτα, του 
απένειμε τον χαρακτηρισμό που είδαμε πιο πάνω.

Ο Κυπριανός χειροτονήθηκε σε Αρχιεπίσκοπο τον Οκτώβριο του 1810. 
Τακτοποίησε τα οικονομικά και επέδειξε μεγάλο ζήλο για την παιδεία. Έκτισε 
την πρώτη ελληνική σχολή στη Λευκωσία, το σημερινό Παγκύπριο Γυμνάσιο, 
μερίμνησε και για τη Λεμεσό να αποκτήσει ανώτερη ελληνική σχολή. Το πάθος, 
μα και η θλίψη του  για την αυχμηρότητα της παιδείας είναι αποτυπωμένα 
στα λόγια του: «ἡ Κύπρος πάσχει μέγαν αὐχμὸν ἑλληνικῶν μαθημάτων, τὰ 
ὁποῖα εἶναι τὸ μόνον μέσον ὁποὺ στολίζουσιν  τὸν ἀνθρώπινον νοῦν καὶ ὁποὺ 
ἀποκατασταίνουσι τὸν ἄνθρωπον ἄξιον τῷ ὄντι  ἄνθρωπον».  

Το 1571 ο Σουλτάνος Σελήμ για να έχει τους ορθόδοξους κατοίκους   
πιστούς υπηκόους και στήριγμα κατά των Ενετών, εξέδωσε αυστηρή διαταγή 
στις αρχές της Κύπρου να προστατεύουν τους ραγιάδες, αφήνοντας απειλές 
για το αντίθετο. Με τις ενέργειες αυτές οι Έλληνες είχαν προστασία και 
κατοχύρωσαν την κυπριακή εκκλησία με προνόμια που περιέχονταν σε 
μπεράτια προς τον αρχιεπίσκοπο και τους μητροπολίτες, σε αντίθεση με τους 
Λατίνους, που οι Τούρκοι τους τα απαγόρευαν. 

Το 1578 εξερράγη η πρώτη επανάσταση κατά του τουρκικού καθεστώτος. 
Όμως, παρά τη σύμπραξη με τους Ενετούς και κάποιους δυσαρεστημένους 
Τούρκους,  απέτυχαν.

Το 1600 οι διπλωματικές συνεννοήσεις του αρχιεπισκόπου Κύπρου Βενι-
αμίν με τον Δούκα της Σαβοΐας για ανατροπή του καθεστώτος, απέτυχαν.  
Η Τουρκική διοίκηση κατέστη αφόρητη με τη βαναυσότητα προς τους 
κατοίκους και την υπέρογκη φορολογία. Τα κακά επέτεινε και η ανομβρία. 
Η Κύπρος τότε άρχισε να ερημώνει.

Όμως, το 1660 η Πύλη αναγνώρισε ως πολιτικούς αρχηγούς, κατά κάποιο 
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τρόπο, τον Αρχιεπίσκοπο και τους τρεις αρχιερείς. Το προνόμιο αυτό έδωσε 
τη δυνατότητα στους ανώτατους κληρικούς να αποτρέπουν βιαιοπραγίες 
των Τούρκων. Το 1753, επί Φιλοθέου, η αποστολή τριών αρχιερέων στην 
Κωνσταντινούπολη είχε θετικά αποτελέσματα. Καθορίστηκε ο ετήσιος φό-
ρος, και οι αρχιερείς ως εθνικοί και πολιτικοί εκπρόσωποι του λαού είχαν τη 
δυνατότητα να καταγγέλλουν προς την Πύλη τις υπερβάσεις των τοπικών 
αρχών. Το γεγονός αυτό είχε θετικά αποτελέσματα, αφού οι Έλληνες ιεράρχες 
περιβλήθηκαν με πολλές εξουσίες και λειτούργησαν ως κυβερνήτες μέχρι την 
Ελληνική επανάσταση.

Η δυναμική αυτή της κυπριακής εκκλησίας επέσυρε τη δυσφορία του 
τουρκικού πληθυσμού του νησιού, ο οποίος κατ’ επανάληψη στράφηκε κατά 
της τουρκικής Κυβέρνησης. Και οι τρεις απόπειρες 1765, 1799 και το 1804 
κατεστάλησαν.

Με την έκρηξη της ελληνικής επανάστασης το 1821 χάθηκε η δύναμη 
της κυπριακής Εκκλησίας και επακολούθησαν οι σφαγές των αρχιερέων και 
άλλων προκρίτων του  νησιού.

Οι εκκλησιαστικοί και λαϊκοί αρχηγοί των Κυπρίων είχαν ήδη μυηθεί από 
απεσταλμένους της Φιλικής Εταιρείας για τις σχεδιαζόμενες επαναστατικές 
ενέργειες. Όμως, απρόσφορη για επανάσταση ήταν η γεωγραφική θέση του 
νησιού που βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση από την Ελλάδα και πολύ κοντά 
σε περιοχές με πυκνό μουσουλμανικό πληθυσμό, και ως εκ τούτου η ελληνική 
Μεγαλόνησος ήταν  αδύνατο να συμμετάσχει ένοπλα στον ιερό Αγώνα.

Οι Τούρκοι γνώριζαν ότι οι Έλληνες της Κύπρου δεν είχαν πρόθεση να 
εξεγερθούν, παρά τη μεγάλη αριθμητική υπεροχή τους, αφού ήταν άοπλοι 
και  τελείως απειροπόλεμοι. Παράλληλα, είχαν παράδοση ειρηνικής ζωής 
και νόμιμης συμπεριφοράς, όπως αναγνωρίζεται και στο ειδικό διάταγμα 
της τουρκικής Κυβέρνησης που στάλθηκε στην Κύπρο για τον αφοπλισμό 
των χριστιανικών κατοίκων της. Παρόλα αυτά,  η τουρκική κυβέρνηση 
απάντησε, χωρίς άλλη εξέταση, και διέταξε τη σφαγή όλων που περιέχονταν 
στον κατάλογο, δήμευση της περιουσίας τους και τον εξανδραποδισμό των 
γυναικών και των παιδιών τους, εκτός αν δέχονταν να εξισλαμισθούν.

 Ο Σουλτάνος με διάταγμα της 23ης Απριλίου 1821 αποβίβασε στην Κύπρο 
4.000 Τούρκους στρατιώτες από Συρία και Παλαιστίνη. Μετά τον αφοπλισμό 
ο Κιουτσούκ Μεχμέτ υπέβαλε κατάλογο ονομαστικό 486 προσώπων, που 
περιλάμβανε τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τους τρεις μητροπολίτες, τους ηγου-



444

μένους όλων των μονών, τους επισήμους από τους κληρικούς και όλους 
τους προεστούς και προκρίτους των επαρχιών του νησιού, και έκανε την 
παρατήρηση, όπως γράφει ο Φιλήμων : «ὅτι κατ’ οὐδὲν ὠφελεῖ ὁ ἀφοπλισμὸς 
ἐνόσῳ μένουν ἐν τῇ ζωῇ οἱ ἐν τῷ καταλόγῳ ἀναφερόμενοι, ὅτε  καὶ πλούσιοι 
καὶ ἰσχυροὶ ὄντες οὗτοι, καὶ σχέσεις πολλὰς ἐν τῇ Εὐρώπῃ καὶ ταῖς ναυτικαῖς 
νήσοις ἔχοντες, εὐκόλως δύνανται πᾶσαν προμήθειαν ἔξωθεν ὅπλων καὶ 
ἐφοδίων, πᾶσαν ἑκάστοτε πρόσκλησιν πλοίων καὶ πᾶσαν ἐπὶ τέλους κίνησιν 
εἰς τὰ ὅπλα τῆς ὅλης νήσου».

Με δόλιο τέχνασμα κατόρθωσε ο ύπουλος τούρκος διοικητής να συ-
γκεντρώσει τους πιο πολλούς από αυτούς στην πρωτεύουσα Λευκωσία. Λίγοι 
μόνο υποπτεύθηκαν τον κίνδυνο και κατόρθωσαν να δραπετεύσουν στο 
εξωτερικό ή να καταφύγουν στους προξένους των Ευρωπαϊκών κρατών στη 
Λάρνακα.

Την 9η Ιουλίου, ημέρα Σάββατο, αφού κλείστηκαν οι πύλες της Λευκω-
σίας,  καρατομήθηκαν στην πλατεία του Διοικητηρίου οι τρεις Μητροπολίτες, 
ο Πάφου Χρύσανθος, ο Κιτίου Μελέτιος και ο Κυρηνείας Λαυρέντιος. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός   απαγχονίσθηκε σε μία μουριά μπροστά από 
την πύλη του Διοικητηρίου. Δίπλα από τον Αρχιεπίσκοπο αποκεφαλίστηκε 
ο Γεώργιος Μασούρας. Και μετά από αυτόν κρεμάστηκε ο αρχιδιάκονος του 
Αρχιεπισκόπου Μελέτιος. Η σφαγή των υπολοίπων συλληφθέντων κληρικών 
και λαϊκών, διήρκεσε από τη 10η  μέχρι της  14η  Ιουλίου. Η μαρτυρική Μεγα-
λόνησος πρόσφερε και αυτή στον ιερό βωμό της Ελληνικής Ελευθερίας τη δική 
της μαρτυρική εκατόμβη, πλάι στους αδελφούς Έλληνες που θυσιάζονταν στα 
ιστορικά πεδία των ηρωικών μαχών.

Τα οστά του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των άλλων Αρχιερέων βρί-
σκονται στο γνωστό καλλιμάρμαρο Μαυσωλείο μπροστά από τον ιερό ναό 
της Παναγίας της Φανερωμένης, στη Λευκωσία. Προτομή του στήθηκε 
στον περίβολο της Αρχιεπισκοπής το 1900, καθώς και στη γενέτειρα του, το  
Στρόβολο. 

Τριάντα έξι οι οποίοι δείλιασαν, έγιναν εξωμότες. Μετά όμως, οι πιο πολλοί 
από αυτούς επανήλθαν στους κόλπους της ορθοδοξίας και της εθνικότητας 
μας. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των σφαγιασθέντων, καθώς και εκείνων 
που δραπέτευσαν από το νησί, τα ιερά χρυσά και αργυρά σκεύη των ιερών 
μονών και πολλών ναών δημεύθηκαν και πωλήθηκαν με δημοπρασία προς 
όφελος της Πύλης. Τα ακίνητα κτήματα πήγαν στους ντόπιους αγάδες με 
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ευτελέστατο τίμημα. Τα περίτρομα μέλη των οικογενειών των θυμάτων αιχμα-
λωτίστηκαν και απολύθηκαν αντί πολλών λύτρων, που εισπράχθηκαν με φόρο 
όλων των αρρένων κατοίκων της νήσου. 

Με τη βοήθεια των αδελφών εκκλησιών Κωνσταντινουπόλεως και Αντι- 
οχείας αναστήθηκε τον Δεκέμβριο του 1821 η διακοπείσα ιεραρχία της κυ-
πριακής εκκλησίας, με τη χειροτονία των τεσσάρων Αξιωματικών κληρικών 
που ήταν όμηροι στις φυλακές από τον Κιουτσούκ .

Η Κύπρος πρόσφερε τη μερίδα της στον υπέρ της Ελληνικής Ελευθερίας 
ιερόν αγώνα, όχι μόνο σε εξιλαστήρια θύματα, αλλά και σε άντρες που μετείχαν 
των μαχών στην Ελλάδα, ακόμα και σε εισφορές χρημάτων και τροφίμων. 

Στον  αοίδιμο Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό η ιστορία απένειμε με χρυσά γράμ-
ματα  την πρόσρηση του ιερομάρτυρα και εθνομάρτυρα, επειδή  αφιέρωσε τη 
ζωή του για την πίστη του Χριστού και της πατρίδος την ελευθερία.

Μετά το λιτό, αλλά ευλαβικό αυτό μνημόσυνο των αοιδίμων πνευματικών 
προδρόμων της Εθνεγερσίας, στρέφουμε τώρα ευλαβικά τη διάνοια και την 
καρδιά μας προς τον υπέροχο και αληθινά περιούσιο Ελληνικότατο Κυπριακό 
λαό, που ηρωικά και ασταμάτητα αγωνίζεται για την ελευθερία του, επί αιώνες 
πολλούς. 

Νομίσαμε πως οι αγχόνες του εθνομάρτυρα Κυπριανού και των άλλων 
Αρχιερέων, κληρικών και λαϊκών, τις οποίες έστησε τότε η ασιατική βαρβαρότητα 
και  θηριωδία για τους Έλληνες πατριώτες, ήταν οι τελευταίες.  Αλλά, φευ!  
Έμελλε σ’ εμάς να δούμε και νέες αγχόνες, που έστησε η χριστιανική και 
«σύμμαχος» χώρα της Αγγλίας, με την ανοχή του δυτικού πολιτισμού, κατά τη 
διάρκεια του ένδοξου απελευθερωτικού μας Αγώνα το 55-59. Αλλά συνέβη και 
πάλι τούτο το θαυμαστό. Από τις οδυνηρές και απάνθρωπες αγχόνες ξεπήδησε 
μια νέα λαμπρή ακτινοβολία! Το μεγαλείο της ελληνικής και της χριστιανικής 
ψυχής της άλκιμης νεότητας της Κύπρου μας  εκδηλώθηκε, κατά την ώρα της 
υπέρτατης θυσίας, με άφθαστο ηρωισμό για την πατρίδα και την ελευθερία της. 

 Και η Κύπρος συνεχίζει τους εθνικούς της αγώνες, έστω και αν ο βάρ-
βαρος Αττίλας κατέκτησε με τη βία των όπλων το 38% του εδάφους μας. Η 
εθνοπρεπής μας ιστορία  και το «νέφος τῶν μαρτύρων μας» μάς καλεί  να 
αντιμετωπίζουμε τα σύγχρονα εθνικά αιτήματα της ζωής, έχοντες ως πηγή 
δυνάμεως τα ζωηφόρα μας ιστορικά βιώματα, χωρίς να υποστέλλουμε τα 
πατροπαράδοτα ιδανικά μας. 

ΤΩι ΑΟΙΔΙΜΩι ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩι ΚΥΠΡΙΑΝΩι
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 Των αοιδίμων προμάχων, θυσιασθέντων, πεσόντων και απαγχονισθέντων 
για την ελευθερία μας η μνήμη ας είναι αγήρως.

ΘΝΗΤΑ ΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ, ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

Ἄς μὴ βρέξῃ ποτὲ
τὸ σύννεφον, καὶ ὁ ἄνεμος
σκληρὸς ἄς μὴ σκορπίσῃ

τὸ χῶμα τὸ μακάριον
‘πού σᾶς σκεπάζει.

Ἄς τὸ δροσίσῃ πάντοτε
μὲ τ’ ἀργυρᾶ της δάκρυα

ἡ ροδόπεπλος κόρη·
καὶ αὐτοῦ ἄς ξεφυτρώνουν

αἰώνια τ’ ἄνθη

της ευγνωμοσύνης μας και του θαυμασμού μας για την ηρωική σας θυσία, 
για την ελευθερία της πατρίδας μας και τη χριστιανική μας πίστη.

ΕΓΚΟΛΠΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ,

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΤΟΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΟΥ κ. ΝΕΑΡΧΟΥ ΝΕΑΡΧΟΥ

ΜΑΚΑΡΙΟΣ: ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
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Η διαχρονική μνήμη των ανδρών που διέπρεψαν στο ιστορικό γίγνεσθαι 
της πατρίδας τους και ανήλωσαν τη ζωή τους αγωνιζόμενοι για την 

ελευθερία του λαού τους αποτελεί ιερό χρέος για τις επερχόμενες γενεές.

 Μια τέτοια λαμπρή περίπτωση για τον κυπριακό Ελληνισμό είναι η μνήμη 
του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου του Γ΄, ο οποίος ταύτισε το νόημα 
της ζωής του με την χριστιανική διαποίμανση του λαού του και, παράλληλα, 
με τους αγώνες του για απελευθέρωση της μεγαλονήσου από τον αγγλικό 
αποικιακό ζυγό. 
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Ο Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος στην επιθυμία του να εκπληρώσει 
αυτό το χρέος για τις μελλούμενες γενεές της πατρίδος μας ανέθεσε τη με-
γάλη αυτή ευθύνη στον εκπαιδευτικό και ιστοριογράφο κ. Νέαρχο Νεάρχου. 
Ο κ. Νεάρχου ασχολήθηκε στο παρελθόν πολύ συστηματικά με την έκδοση των 
ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, έργο περισπούδαστο, το οποίο ολοκλήρωσε 
σε 18 ογκώδεις τόμους. Σε κάθε ιστορική ενότητα προέταξε εκτενή  προλογικά 
κείμενα δια μέσου των οποίων ο μελετητής κατατοπίζεται για τα γεγονότα που 
θα μελετήσει και αποκτά μια σφαιρική γνώση της ιστορικής ατμόσφαιρας της 
εποχής εκείνης. Συνεπώς, ήταν ο πλέον ειδικός για την αποστολή αυτή.  Ήταν 
ο «εἰδήμων ἤ ὁ ἐπαΐων» για να εκφραστούμε με την πλατωνική ορολογία. 

Η τελετή της παρουσίασης του δίτομου έργου έγινε στην ιστορική πλατεία 
της ιεράς Μητροπόλεως Πάφου την Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021, 44 χρόνια από 
την ημέρα της εκδημίας του Μακαρίου. Παρέστησαν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
κ.κ. Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, ο Επίσκοπος Χύτρων 
και Ηγούμενος Αγίου Νεοφύτου κ. Λεόντιος, ο Χωρεπίσκοπος Αρσινόης 
κ. Παγκράτιος, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Γιαννάκη Ομήρου, ο Πρό-
εδρος της ΕΔΕΚ κ. Μαρίνος Σιζόπουλος, ο Δήμαρχος της Πόλεως Πάφου 
κ. Φαίδων Φαίδωνος, πολλοί άλλοι αξιωματούχοι της Πολιτείας, παλαιοί 
Αγωνιστές και πλήθους κόσμου. 

Η τελετή άρχισε με εθνικά τραγούδια τα οποία απέδωσε με επιτυχία η 
χορωδία του μουσικού κ. Σωκράτη Τερπίζη. Ακολούθησε χαιρετισμός από τον 
πρόεδρο της οργάνωσης των αντιστασιακών της Πάφου κ. Ανδρέα Θεοδώρου.

Στη συνέχεια ανήλθε στο βήμα ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου 
κ. Γεώργιος, ο οποίος στην εισαγωγική του ομιλία είπε τα ακόλουθα:

Κάθε εκδήλωση προς τιμή του Εθνάρχη Μακαρίου, οποιαδήποτε μορφή 
και οποιοδήποτε περιεχόμενο κι αν έχει, αποτελεί κέντρισμα για αγώνα.

Ακόμα κι όταν o ίδιος ο Μακάριος βρισκόταν σ’ αυτή τη ζωή, η μορφή του, 
εξαγνισμένη από τους συνεχείς αγώνες για ελευθερία και δικαίωση του λαού 
του, δεν παρέπεμπε σε κάτι κατώτερο από τους δικούς του αγώνες.

Και σήμερα, τα μεγάλα ελλείμματα που παρατηρούνται, σ’ όλους τους 
τομείς της Κυπριακής ζωής, από τη μακροχρόνια φυσική απουσία του, σε 
αναζήτηση των αγώνων του παραπέμπουν. 

Δεν μπορώ, ούτε και τώρα, σ’ αυτή την επετειακή συγκέντρωση, που 
γίνεται την ημέρα θανάτου του Εθνάρχη και με σκοπό την παρουσίαση του 
δίτομου βιβλίου του Νέαρχου Νεάρχου «Μακάριος- Δραματική πορεία», να 
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ξεφύγω απ’ αυτά τα πλαίσια.

Ο Μακάριος δεν αποτελεί για μας παρελθόν. Βρίσκεται σ’ ένα διαρκή 
διάλογο με την Ιστορία. Είναι και θα παραμείνει πάντα η μεγάλη προσωπικότητα 
της Κύπρου. Η θαυμαστή διορατικότητά του, το εύστροφο πνεύμα του, η 
γνώση εκ μέρους του των αρετών και των ελαττωμάτων της φυλής, η πείρα 
του που αποκτήθηκε από τους συνεχείς και ακατάπαυστους αγώνες του, τον 
περιέβαλαν με μια μοναδική αίγλη και του έδωσαν μιαν ξεχωριστή θέση που 
δεν απαντάται για κανέναν άλλο στην μακραίωνη ιστορία του τόπου μας.

Η σφραγίδα του υπάρχει σε όλα τα μεγάλα και σημαντικά έργα που 
πραγματοποιήθηκαν στον τόπο μας επί των ημερών του. Από τη διοργάνωση 
του απελευθερωτικού αγώνα και την απαλλαγή από τον αποικιακό ζυγό, μέχρι 
την οργάνωση της Εκκλησίας και της Παιδείας, τη δημιουργία του κράτους 
κοινωνικής πρόνοιας και άλλα. Έργα τα οποία η διορατικότητά του τα έθεσε 
σε ενέργεια με την εκπλήσσουσα ικανότητά του και τη δύναμη να τα κινεί, να 
τα παρακολουθεί, να τα επιτυγχάνει.

Ο Μακάριος δεν ήταν όργανο που αντιλάλησε απλώς ξένους ήχους. 
Η φωνή του δεν ήταν αντήχηση της ιδεολογίας της εποχής του ούτε και απλή 
έκφραση της προγονικής αρετής. Ήταν πλαστουργός δικών του σκοπών που 
βασίζονταν, ασφαλώς, στις παρακαταθήκες των προγόνων, στις Χριστιανικές 
και Ελληνικές αξίες, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν όμως, απ’ αυτόν δημιουργικά, 
ελεύθερα, συνειδητά και εκφράστηκαν στις χρονικές συντεταγμένες του 
καιρού του και στις γεωγραφικές συντεταγμένες της Κύπρου. Γι’ αυτό και 
κατάφερε να ρίξει τον επαναστατικό χείμαρρο, που από το 1931 κατέκλυζε 
ασυντόνιστα την Κύπρο, στη σωτήρια κοίτη του. Έγινε ο οδηγών εγκέφαλος 
και ο εμψυχωτής του επαναστατημένου λαού, ο νέος Μωυσής που ηγήθηκε 
της εξόδου του λαού του από τη δουλεία αιώνων στην απολύτρωση. Στα 64 
χρόνια της ζωής του επιτέλεσε έργο αιώνων.

Γνώριζε, ο Μακάριος να εκτιμά τις συγκυρίες και να αξιοποιεί επιτυχώς τις 
ευκαιρίες. Υπερασπιζόμενος τα δίκαια του λαού του γνωρίστηκε ανυποχώρητος  
τόσο σε «φιλικές» τάχα υποδείξεις, όσο και σε απειλές. Υπήρξε ασυμβίβαστος 
στις αρχές του και δεν δίστασε να έλθει σε αντιπαράθεση όχι μόνον με τους 
ξένους, - τους Άγγλους, τους Τούρκους, τη Χούντα (κι αυτοί ξένοι ήσαν) – 
αλλά και με μια σειρά ελληνικών κυβερνήσεων που είχαν μιαν κοντόφθαλμη 
πολιτική και τους έλειπε το ευρύτερο όραμα της Φυλής.

Δεν άρκεσε, δυστυχώς, η μεγαλοσύνη του ηγέτη για να αποσοβηθεί το 
κακό. Άφρονες, που είχαν το ακαταλόγιστο, αλλά και συνειδητοί προδότες, 
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άνοιξαν τις πύλες στον εχθρό. Όταν τα χαράματα της 20ής  Ιουλίου 1974 
έφθασαν πάνοπλες οι ορδές του Αττίλα, βρήκαν τις κερκόπορτες ανοικτές. Τις 
είχαν ανοίξει από τις 15 Ιουλίου επίορκοι στρατιωτικοί, συνειδητοί προδότες 
και άμυαλοι συνεργοί, που είχαν αφαιρέσει την προστατευτική ασπίδα από 
τους προμαχώνες και την ατσαλένια θωράκιση από τις καρδιές. Έφεραν, έτσι, 
την καταστροφή στην Κύπρο και επιτάχυναν τον θάνατο του Μακαρίου. 
Ο Θεός, ωστόσο, μάς τον χάρισε, έστω και για λίγο, μετά την καταστροφή για 
να μας αφήσει υποθήκες ζωής και να μας χαράξει την πορεία του αγώνα για 
απελευθέρωση.

 Σήμερα, σαράντα τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του, εχθροί και φίλοι 
τον μνημονεύουν. Στη συντριπτική πλειοψηφία του ο Κυπριακός λαός στρέφει 
καθημερινά τη σκέψη του σ’ Αυτόν με οδύνη και μετρά τη μεγάλη απώλεια. 
Όσοι συνεργάστηκαν τίμια και ειλικρινά μαζί του συνειδητοποιούν πως, με τον 
θάνατό του, έχασαν και το δείγμα της αυθεντικότητας. Άλλοι, που διέπρεψαν 
ως απλοί, εκ του μακρόθεν, θεατές των αγώνων και του δράματός του, 
παρουσιάζονται ως στυλοβάτες του έργου του. Και μερικοί, που αποτελούν 
μια μικρή μειοψηφία, οι οποίοι, όσο ζούσε συνεχώς τον υπέσκαπταν και τον 
υπονόμευαν, σε μιαν προσπάθεια να απαλλαγούν από τις τύψεις και τις ερινύες 
για την ανείπωτη καταστροφή που προκάλεσαν στον τόπο, προσπαθούν να 
του βρουν σφάλματα, να του αποδώσουν ευθύνες. 

Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που μας συγκινεί ιδιαίτερα το έργο του κ. Νέ-
αρχου Νεάρχου «ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ», στο οποίο ο συγ- 
γραφέας παρουσιάζει τις συνεχείς και υπεράνθρωπες προσπάθειες του αοί-
διμου Εθνάρχη για αντιμετώπιση και αποφυγή των συνεχών πλεκτανών και 
παγίδων που απεργάζονταν διάφοροι στην πορεία του αγώνα για την εθνική 
μας δικαίωση. Ο κ. Νεάρχου είναι άξιος συγχαρητηρίων γιατί δεν λογάριασε 
κόπους και χρόνο προκειμένου να υπερασπιστεί τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο 
και να αναδείξει την αλήθεια ως προς τους χειρισμούς του, στις διάφορες 
φάσεις του εθνικού μας θέματος, έναντι των υπονομεύσεων όλων αυτών, 
ξένων, αλλά και Ελλήνων και ελληνοφώνων. 

Εκείνο, στο οποίο, κυρίως, εστιάζει ο συγγραφέας, είναι οι πλεκτάνες, 
οι δολοπλοκίες και οι συνωμοσίες που προέρχονταν από το εσωτερικό και 
που, πολλάκις, παρακινούνταν από τη Χούντα των Αθηνών. Μια μικρή 
μειοψηφία ανθρώπων, οι οποίοι είτε ξεγελάστηκαν από εύηχα συνθήματα, 
κενού περιεχομένου, είτε φθόνησαν, για τον ένα ή τον άλλο ιδιοτελή λόγο 
τον Μακάριο, είτε εξαγοράστηκαν από ξένους οδήγησαν με τις ενέργειές τους 
στην καταστροφή. Αυτοί προσπαθούν μέχρι σήμερα να δημιουργήσουν και να 
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συντηρήσουν ένα μεγάλο ψέμα γύρω από τις προθέσεις και τις ενέργειες του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Κι είναι για την αποκατάσταση της αλήθειας και την 
παράδοσή της αναλλοίωτης, στις μέλλουσες γενεές, που κοπίασε ο κ. Νεάρχου.  
Σ’ αυτή την περίοδο, και λόγω αυτής της αμφισβήτησης, έζησε ώρες σκληρές 
και δύσκολες ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Σκληρότερες και από την εξορία 
στις Σεϋχέλλες. Εκεί υπέφερε από τον ξένο δυνάστη. Τώρα από τα ίδια τα 
παιδιά του. 

Είναι χαρακτηριστικό ένα χρονογράφημα του Φρέντυ Γερμανού, με 
τον τίτλο «Πέτρες – ένας αιώνας πέτρες», που δημοσιεύτηκε την ημέρα της 
κηδείας του Μακαρίου. Το χρονογράφημα παρουσιάζει τον Τρικούπη, τον 
Βενιζέλο και τον Γεώργιο Παπανδρέου να υποδέχονται τον Μακάριο στα 
ουράνια σκηνώματα, έχοντας ο καθένας τους, μιαν αγκαλιά γεμάτη πέτρες. 
Στο εύλογο ερώτημα του Μακαρίου τι ήταν εκείνες οι πέτρες, ο Τρικούπης 
απάντησε, με πόνο ψυχής, ότι ήταν οι πέτρες, που του έριξαν οι Έλληνες γιατί 
ήθελε να κάμει την Ελλάδα μεγάλη. Ο Βενιζέλος, με εξίσου θλιμμένο ύφος, 
του απάντησε πως οι δικές του ήταν οι πέτρες, που του έριξαν οι Έλληνες 
γιατί έκαμε την Ελλάδα μεγάλη. Κι ο Γεώργιος Παπανδρέου του είπε πως τις 
πέτρες εκείνου, τού τις πέταξαν το 1965 γιατί πίστευε πως η Δημοκρατία θα 
νικούσε. Στην ερώτηση και των τριών «πού είναι οι δικές σου πέτρες Μακάριε;» 
ο αλησμόνητος Εθνάρχης, μ’ εκείνη την θλίψη των ματιών του, που αναγνώριζε 
εύκολα όποιος τον ήξερε, τους απάντησε πως εκείνου δεν του έριξαν απλώς 
πέτρες. Του άφησαν πέτρες. Και παραμερίζοντας ένα σύννεφο, τους έδειξε τα 
χαλάσματα του Προεδρικού, ένα σωρό πέτρες, όπως τις άφησαν, μια θλιβερή 
μειοψηφία Κυπρίων προδοτών κι η ξενοκίνητη Χούντα των Αθηνών. Κι η 
αιτία όχι διαφορετική από εκείνη των άλλων. Ήθελε να εξασφαλίσει και να 
κατοχυρώσει συνθήκες ελευθερίας για τον λαό του, να τον προστατέψει 
από τη βουλιμία της Τουρκίας, που αναζητούσε αφορμή και περίμενε κάποιο 
ολίσθημά μας για να επέμβει,  «νὰ θύσῃ καὶ νὰ ἀπολέσῃ», να τουρκοποιήσει 
την Κύπρο.

Όλοι εμείς καταλαβαίνουμε ότι του άφησαν πέτρες, με την ελπίδα πως 
θα τον είχαν θάψει κάτω από αυτές, γιατί οιακοστροφούσε το πλοιάριο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσα στον παγκόσμιο κλύδωνα, με πολλή 
δεξιοτεχνία, ανάμεσα στη Σκύλλα των Δυτικών και τη Χάρυβδη των Ανα-
τολικών συμφερόντων. Του άφησαν πέτρες γιατί, για να χρησιμοποιήσω και 
τον λόγο του Ευαγγελίου, «βαρὺς ἦν αὐτοῖς καὶ βλεπόμενος». Δεν άντεχαν 
την καθαρότητα του βίου του, το ανιδιοτελές των προσπαθειών του, την 
αγνότητα του πατριωτισμού του.   «Ἠναντιοῦτο τοῖς ἔργοις αὐτῶν. Ἐγένετο 
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εἰς ἔλεγχον ἐννοιῶν αὐτῶν». Γιατί πράγματι ήτο «ἀνόμοιος τοῖς ἄλλοις ὁ βίος 
αὐτοῦ καὶ ἐξηλλαγμέναι αἱ τρίβοι αὐτοῦ».

Μπορεί τέτοιες συμπεριφορές και καταστάσεις να παρουσιάζονται και 
σ’ άλλους λαούς, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια του ελεύθερου βίου τους. Στον 
Ελληνισμό, όμως, που κυκλώνεται από στίφη βαρβάρων, τα οποία τον απειλούν 
με την αριθμητική και οπλική υπεροχή τους, και που η επίζηλη γεωγραφική 
θέση του απαιτεί συνεχή εθνική επαγρύπνηση, κάθε αφροσύνη πληρώνεται με 
εξαιρετικά μεγάλο τίμημα. Με εκποίηση των ιερών και των οσίων μας.

Ο χρόνος που πέρασε από τον θάνατό του, έχει δικαιώσει τον Μακάριο, όχι 
μόνο όσον αφορά στους χειρισμούς του Κυπριακού πριν από το πραξικόπημα 
και την εισβολή, αλλά και στον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης και του 
προγραμματισμού του αγώνα μετά την καταστροφή.

Προσφέροντας, μετά την καταστροφή, «κλάδον ἐλαίας» προς όλους, 
επεδίωξε συσπείρωση του λαού για αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασης 
και επίτευξη μιας λύσης που να επέτρεπε την παραμονή του Κυπριακού 
Ελληνισμού στη γη των πατέρων του. Κι όταν διαπίστωσε ότι σκοπός της 
Τουρκίας ήταν η παγίωση των τετελεσμένων της εισβολής, με την πάροδο 
του χρόνου, η λήθη εκ μέρους του διεθνούς παράγοντα της πραγματικής υφής 
του προβλήματός μας, που είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής, καθώς και η 
πρόκληση σύγχυσης στον λαό μας, δεν δίστασε να κηρύξει μακροχρόνιο τον 
αγώνα, δίνοντας και τις παραμέτρους οι οποίες θα τον διέπουν. Δήλωνε πως 
οι συνεχείς υποχωρήσεις υποθηκεύουν το μέλλον και η ενδοτικότητα οδηγεί 
στην υποτέλεια και στην παρακμή. «Πιστεύω», έλεγε, «ὅτι ἡ νομιμοποίησις 
τῶν τετελεσμένων γεγονότων θὰ διεγείρῃ τὴν τουρκικήν βουλιμίαν καὶ θὰ 
ἐνθαρρύνῃ τὰ ἐπεκτατικὰ σχέδια τῆς Τουρκίας εἰς τὴν Κύπρον...».

Και πράγματι! Σιγά – σιγά προσεγγίσαμε τις θέσεις των Τούρκων, χωρίς 
κανένα αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι προβάλλουν συνεχώς νέες αξιώσεις. Θα 
πρέπει να μας καθοδηγεί το αγωνιώδες παράγγελμα του Μακαρίου: «Δὲν θὰ 
ξεγράψουμε πατρίδες καὶ δικαιώματα».

Εκφράζοντας και πάλιν τις θερμές μου ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά 
μου στον κ. Νεάρχου για το σπουδαίο έργο του, που, όλως αφιλοκερδώς, 
παρέδωσε προς έκδοση στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου, μνημονεύω τη ρήση του 
Ισοκράτη: «Ἐὰν τὰ παρεληλυθότα μνημονεύῃς, ἄμεινον περὶ τῶν μελλόντων 
βουλεύσῃ», που μας υπενθυμίζει ότι το παρελθόν πρέπει πάντα να μας είναι 
οδηγός στο παρόν και στο μέλλον.  Η Ιστορία μπορεί να διδάξει όσους θέλουν 
να διδαχθούν. Κι ισχύουν αυτά, ασφαλώς, και για τον Μακάριο και όσα έγιναν 
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από αυτόν και όσα συνέβησαν γύρω από αυτόν.  

Σ’ εμάς και στις νέες γενιές, που θα έρθουν, εναπόκειται η συνέχιση του 
έργου του και η υλοποίηση των υποθηκών του για απελευθέρωση της πατρίδας 
μας. 

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής του προγράμματος κ. Πάρης Ποταμίτης 
κάλεσε στο βήμα τον κύριο ομιλητή της συγκέντρωσης, τον Διευθυντή 
του ΚΥΚΕΜ (Κυπριακού Κέντρου Μελετών) κ. Χρίστο Ιακώβου, ο οποίος 
ανέλυσε, σχολίασε και αξιολόγησε εκτεταμένα τις διάφορες πηγές του δίτομου 
έργου του κ. Νεάρχου Νεάρχου. 

 Ο παρουσιαστής του βιβλίου επαίνεσε τον συγγραφέα για τον πλούτο των 
πηγών του που χρησιμοποίησε προκειμένου να ερμηνεύσει και να εκφράσει 
την πλήρη ιστορική αλήθεια για τους αγώνες του Μακαρίου, στους οποίους 
ανήλωσε τον εαυτό του προκειμένου να ελευθερώσει την πολυφίλητη πατρίδα 
του από τον αγγλικό αποικιακό ζυγό. 

Ο κ. Ιακώβου αναφέρθηκε σ’ όλους τους κρίσιμους σταθμούς της ζωής 
του Μακαρίου, από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο ενωτικό δημοψήφισμα 
της 15ης Ιανουαρίου 1950 μέχρι και την ημέρα του θανάτου του.

Ανέλυσε τη συστηματική του προσπάθεια για την προετοιμασία του 
Αγώνα, και αξιολόγησε τους σκληρούς διπλωματικούς του αγώνες κατά την 
περίοδο του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Μίλησε για την εξορία 
του από τους Άγγλους, και εξέθεσε τα διλήμματά του που ένιωσε προτού 
υπογράψει τις επώδυνες συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου. 

Ακολουθεί η περίοδος της ανακήρυξης της ανεξάρτητης Κυπριακής 
Δημοκρατίας με τα πολλαπλά προβλήματα της δυσλειτουργίας της, η μεθο-
δευμένη υπονόμευση του κράτους από τους αγγλοτούρκους, η προσπάθεια 
του Μακαρίου για αναθεώρηση και βελτίωση του Κυπριακού Συντάγματος, 
ώστε να καταστεί λειτουργικό, με τα γνωστά 13 σημεία. 

Έπεται η τουρκοκυπριακή ανταρσία που αποσκοπούσε στην κατάλυση 
του κράτους και η τουρκική απειλή για εισβολή στην Κύπρο. Τα μεθοδευμένα 
σχέδια των εχθρών της Κύπρου είναι πλέον ολοφάνερα και ο Μακάριος 
διέρχεται, όντως, μια δραματική πορεία, η οποία χρόνο με τον χρόνο κα-
θίσταται και προσωπικά και εθνικά γολγόθεια. 

Οι κίνδυνοι για την Κύπρο οξύνονται, όταν η Χούντα των Συνταγματαρχών 
καταλαμβάνει πραξικοπηματικά την εξουσία, και κορυφώνονται, όταν ιδρύεται 
στην Κύπρο η ΕΟΚΑ Β΄. 
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Ακολουθεί η περίοδος εμφυλίου σπαραγμού και η καρδιά του Εθνάρχη 
πονάει αφάνταστα. Βλέπει το κακό να επέρχεται και αγωνίζεται νυχθημερόν 
να διατηρήσει το εσωτερικό μέτωπο αρραγές. Δυστυχώς, τα διδάγματα 
της ιστορίας μας δεν μας νουθέτησαν και οι δύο εμφύλιοι πόλεμοι της 
επαναστάσεως του 21 δεν απέβησαν για μας πηγές φρονηματισμού. Γι’ αυτό 
ξεσπά το άφρον και προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974, που άνοιξε 
τις κερκόπορτες στην Τουρκία για την εισβολή και την κατοχή του 38% του 
κυπριακού εδάφους. 

Ο Μακάριος αναγκάζεται να φύγει με τρόπο δραματικό στο εξωτερικό για 
να συνεχίσει εκείθεν τους αγώνες του για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας 
και την εκδίωξη του Τούρκου εισβολέα.

Η Συνταγματική τάξη αποκαθίσταται με την επιστροφή του Μακαρίου 
στις 7 Δεκεμβρίου του 1974, αλλά το κακό για την Κύπρο, δυστυχώς, δεν 
απεφεύχθη. Η Τουρκία όχι μόνο δεν απέσυρε τα στρατεύματά της, σύμφωνα με 
τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, αλλά, συνεχώς, κουβαλά εδώ εποίκους προσπαθώντας 
να αλλοιώσει τα πληθυσμιακά δεδομένα του νησιού, δημιουργεί συνεχώς και 
νέα τετελεσμένα σε μια μακροχρόνια προσπάθειά της, να προσαρτήσει την 
Κύπρο υπό την εξουσία της. 

Ο κύριος Χρίστος Ιακώβου με την ιστορική ευρυμάθεια και εμβρίθεια που 
τον διακρίνει, πέτυχε να παρουσιάσει πολύ επιτυχώς το δίτομο βιβλίο του 
κ. Νεάρχου στο κοινό της Πάφου και να  μεταφέρει στην ψυχοσύνθεσή του 
την αγωνιστική αλλά και  δραματική πορεία του Μακαρίου, την οποία διήνυσε 
από το 1950 μέχρι την ημέρα του θανάτου του, στις 3 Αυγούστου 1977. 

Μετά το πέρας της ομιλίας του Διευθυντή του ΚΥΚΕΜ κ. Χρίστου Ια-
κώβου, τον λόγο έλαβε ο συγγραφέας του δίτομου έργου «ΜΑΚΑΡΙΟΣ 
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» κ. Νέαρχος Νεάρχου ο οποίος, φανερά συγκινημένος, 
είπε τα ακόλουθα:

Ευχαριστώ τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο, για την 
ευγενή καλοσύνη του να αναλάβει η Μητρόπολή του την έκδοση και διάθεση 
του βιβλίου αυτού, καθώς και για την οργάνωση της  αποψινής παρουσίασής 
του. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, Πανιερώτατε, για όσα καλά είπατε για μένα.

 Ευχαριστώ τον αγαπητό φίλο Χρίστο Ιακώβου, για την παρουσίαση 
του βιβλίου αυτού, τον συναγωνιστή και φίλο Ανδρέα Θεοδώρου για τον 
χαιρετισμό του, τον κ. Τερπίζη και τη χορωδία του, καθώς και τη Βυζαντινή 
χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου. Ευχαριστώ, επίσης όλους εσάς, που 
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παρευρεθήκατε, στην αποψινή εκδήλωση τιμής στον αείμνηστο Εθνάρχη και 
πρώτο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπο Μακάριο.

 Γιατί, το δίτομο αυτό βιβλίο αυτόν τον στόχο έχει. Μέσα από το έργο 
και τα κείμενα του αείμνηστου Εθνάρχη να αποτυπώσει την αληθινή εικόνα 
του, που επαγγελματίες λασπολόγοι και βαλτοί παραχαράκτες της ιστορίας 
αποτολμούν να την διαστρεβλώσουν.

Σαν σήμερα,3 Αυγούστου 1977, η μεγάλη καρδιά του Ηγέτη μας έπαψε να 
κτυπά. Τετάρτη, 5η πρωινή της 3ης Αυγούστου 1977. Αποφράς ημέρα. Ο Δρυς 
έπεσε… Ο Κυπριακός Ελληνισμός εμβρόντητος έμοιαζε να τα έχει χαμένα. 
Ποτέ δεν περίμενε ν’ ακούσει αυτό το αναπάντεχο κακό. Αυτό το θλιβερό 
μαντάτο. «Αν για όλους τους ανθρώπους κοινή μοίρα είναι ο θάνατος, για 
τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο υπήρξε κάτι διαφορετικό: Νίκησε τον θάνατο 
τόσες φορές, ώστε τώρα φάνταζε απίστευτο, ότι ο άνθρωπος αυτός υπέκυψε 
στην κοινή μοίρα… Περίμενε πρώτα να κερδίσει τη μάχη της Κύπρου κι 
αδιαφορούσε για τη ζωή του.

Ο Μακάριος, ασφαλώς, δεν χρειάζεται δικηγόρους και απολογητές του 
έργου και της ζωής του. Την αλήθεια χρειάζεται να ξέρουν όσοι αληθινά 
αγαπούν την Κύπρο και τον λαό της. Γιατί, ο Κύπριος Ηγέτης, για τριάντα 
σχεδόν χρόνια, επικεφαλής του λαού του, τον είχε μάθει να υπομένει, να μη 
απελπίζεται, να αισιοδοξεί, να καταπνίγει τον πόνο του και να προχωρεί. 
Φεύγοντας από τη ζωή, ο Εθνάρχης Μακάριος άφησε πίσω του βαριές υποθήκες. 
Κι αυτές δεν ήταν άλλες από τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες στήριξε 
τον μακροχρόνιο αγώνα Του για την εθνική δικαίωση της Κύπρου. Κυριότερο, 
όμως, ήταν το δικό του παράδειγμα. Ο πατριωτισμός Του, η ανιδιοτέλειά Του, 
η αγωνιστικότητα και το ανυπέρβλητο ήθος Του, η απαράμιλλη αγάπη Του για 
ολόκληρο τον λαό Του και η διαρκής έγνοια και φροντίδα Του να κρατήσει τον 
λαό ενωμένο σ’ ένα αδιάσπαστο τείχος άμυνας και αντίστασης ενάντια στους 
ποικιλώνυμους και πολύμορφους εχθρούς του Κυπριακού Ελληνισμού. Αυτήν 
ακριβώς την αλήθεια αναζήτησα μέσα από το έργο και τα κείμενά του. Γιατί, 
δυστυχώς, μετά τον θάνατό του, παρουσιάστηκε το τραγικό φαινόμενο, ακόμα 
και εκείνοι, που πρόδωσαν και σταύρωσαν, με την παράνομη δράση τους την 
Κύπρο και τον λαό της, να τολμούν να καταλογίζουν ευθύνες στον Μακάριο. 
Και το χειρότερο, μερικοί απ’ εκείνους, που ανδρώθηκαν κι απέκτησαν πο-
λιτικό ανάστημα κάτω από τα ράσα του Μακαριωτάτου, να σιωπούν ή να 
προσποιούνται, πως δεν καταλαβαίνουν. Ή ακόμα και να συνεργάζονται με 
τους λασπολόγους και τους υβριστές του έργου και της μνήμης του Εθνάρχη 
Μακαρίου, για να κρατηθούν στο πολιτικό προσκήνιο.
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 Έδωσα τον τίτλο «Μακάριος, Δραματική πορεία», όχι χωρίς λόγους. Για 
τριάντα τόσα χρόνια ο Μακάριος πορεύθηκε στην πολιτική σκηνή, σαν ένας 
ακροβάτης σε τεντωμένο σχοινί. Ήτανε διαρκώς ένα πρόσωπο τραγικό. Βίωνε 
συνεχώς ένα ψέμα, πισώπλατες μαχαιριές, διπλοπρόσωπες   συμπεριφορές, 
στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει εθνικά τον Κυπριακό Ελληνισμό. Και 
η τραγικότητα αυτή δεν αφορούσε τη συμπεριφορά και τις τρικλοποδιές των 
ξένων. Αυτές τις θεωρούσε αυτονόητες και αναμενόμενες.  Αυτή η απαράδεκτη 
μεταχείριση αφορούσε όλες ανεξαίρετα τις Ελληνικές Κυβερνήσεις. Αλλά και 
στενούς συνεργάτες του στην Κύπρο. Γι’ αυτό και ο Μακάριος βρισκότανε 
διαρκώς στριμωγμένος και υπόλογος, με την κατηγορία του αδιάλλακτου, του 
ανακόλουθου, του ανθενωτικού, και άλλα παρόμοια επίθετα, απαράδεκτα για 
τους αγώνες, το σχήμα και την εξουσία του.

Οι εκάστοτε στόχοι για λύση του Κυπριακού αποτελούσαν πάντοτε ομό-
φωνες αποφάσεις Ελλάδας - Κύπρου. Οι διαφορές εδράζονταν στην τακτική. 
Ο μεν Μακάριος εκτιμούσε, ότι στα πλαίσια των συμμαχιών της   Ελλάδας, 
οι Άγγλοι δεν ήταν διατεθειμένοι να αποδώσουν δικαιοσύνη στους Έλληνες 
Κυπρίους. Γι’ αυτό και το Κυπριακό θα έπρεπε να οδηγηθεί στον Οργανισμό 
των Ηνωμένων Εθνών. Οι δε Ελληνικές Κυβερνήσεις, με πλήρη πολιτική, 
στρατιωτική και οικονομική εξάρτηση από τους συμμάχους της, επιδίωκαν τη 
λύση του προβλήματος της Κύπρου μέσα στα πλαίσια των σχέσεων αυτών. 
Η προσπάθεια αυτή των Ελληνικών Κυβερνήσεων, να ασκήσουν την εξωτερική 
πολιτική τους στα πλαίσια των συμμαχιών τους, βρισκόταν σε δραματική 
αντίφαση με την άσκηση εθνικής πολιτικής και ως εκ τούτου σε διαρκή 
αντιπαράθεση με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο.

Στο βιβλίο αυτό η αναφορά μου σε δραματική πορεία του Μακαρίου 
εκφράζει   αυτή τη μόνιμη πραγματικότητα, σχετικά με τις πολιτικές όλων 
των Ελληνικών Κυβερνήσεων στο εθνικό θέμα της Κύπρου. Ανίκανοι Πρω-
θυπουργοί, πολιτικοί διαχειριστές του Κυπριακού, εξαρτημένοι από τους 
ξένους, πικρόχολοι και επαγγελματίες ψεύτες δημοσιογράφοι, οικονομικά 
συμφέροντα κ.ά. τηρούσαν μια διπλοπρόσωπη πολιτική και επιδίωκαν πάντα 
να παρουσιάζουν τον Μακάριο ως το μόνο πρόσωπο, που παρεμπόδιζε 
τάχα λύσεις, που ευνοούσαν οι Ελληνικές Κυβερνήσεις. Ενώ αποφάσιζαν 
και μεθόδευαν με τους συμμάχους τους ένα συμβιβασμό στο Κυπριακό, 
ήθελαν ταυτόχρονα να φαίνεται, ότι ο συμβιβασμός αυτός ήταν επιλογή των 
Κυπρίων και όχι δική τους. Τα δικά τους λάθη και επιλογές τα φόρτωνα στον 
Μακάριο, κατηγορώντας τον ταυτόχρονα για ανακολουθίες στις μεταξύ τους 
συμφωνίες. Με κρυφά και φανερά, αλλά και με δόλια, ψευδή και δυναμικά μέσα 
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διασπούσαν το εσωτερικό μέτωπο και δυναμίτιζαν τα κάστρα της αντίστασης 
του Κυπριακού Ελληνισμού. Δυστυχώς, μαζί μ’ αυτούς συμπαρατάχθηκαν 
στην τελική εφόρμηση Έλληνες Κύπριοι με εθνικά προσωπεία, καθώς και 
ταγοί της Εκκλησίας της Κύπρου.

Ακόμα και σήμερα, 44 χρόνια από τον θάνατο του αοίδιμου Εθνάρχη, 
πολιτικοί ηγέτες και διαχειριστές του Κυπριακού, ψεύδονται συνειδητά και 
δεν διστάζουν να επικαλούνται ανύπαρκτους όρους και δεσμεύσεις τάχα 
του Μακαρίου, για να δικαιολογήσουν τις καταστροφικές για τον Κυπριακό 
Ελληνισμό επιλογές τους. Το πού φτάσαμε σήμερα είναι αρκετό να το δει 
κάποιος στις συμπεριφορές και στα κείμενα του ίδιου του ΟΗΕ. Ο Διεθνής αυτός 
Οργανισμός κατάντησε διαχειριστής των Αγγλοτουρκικών συμφερόντων και 
πολιτικών κι εμείς μείναμε να παπαγαλίζουμε τις επιλεγμένες αναφορές, που 
εσκεμμένα εισάγονται σε κάθε νέο ψήφισμα και στοχεύουν στη βαθμιαία 
υποβάθμιση και κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το εύκολο ψεύδος 
γύρω από το Κυπριακό μπορεί να αντικρουστεί μόνο μέσα από τα κείμενα 
του ίδιου του Μακαρίου και όχι από τα λόγια και τα έργα των παραχαρακτών, 
που κατάντησαν πέμπτη φάλαγγα στις γραμμές αντίστασης του Κυπριακού 
Ελληνισμού. 

Το δίτομο αυτό βιβλίο έχει όλα τα επιχειρήματα για όσους θέλουν να 
μάθουν την αλήθεια γύρω από τους λόγους και το έργο του Εθνάρχη Μακαρίου.

Αυτό το βιβλίο το διαχειρίζεται η Ιερά Μητρόπολις Πάφου και είναι στη 
διάθεσή σας. Ευχαριστώ. 

Την όλη τιμητική εκδήλωση προς το πρόσωπο του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου του Γ΄, έκλεισε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος ο Β΄, 
ο οποίος, ως στενός συνεργάτης του Μακαρίου, μάς ανέφερε άγνωστες πτυχές 
από τη ζωή του, μέσω των οποίων ο κάθε ακροατής μπορούσε να διακρίνει 
την αγνή φιλοπατρία του, την έμφυτη διορατικότητά του, την πολιτική του  
οξύνοια αλλά και τη δραματική ζωή  του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄ και 
πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Τέλος επήνεσε τον Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεώργιο για την πρωτοβουλία 
του αυτή και κάλεσε όλους, όπως μελετήσουν το δίτομο αυτό έργο για να 
γνωρίσουν την ιστορική αλήθεια για τον Μακάριο και τους αγώνες του για 
την απελευθέρωση της πατρίδας μας από τον αποικιακό ζυγό της Αγγλίας.

ΜΑΚΑΡΙΟΣ: ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ



ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ, 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

a  
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Μὲ ἀποφάση τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου 
πραγματοποιήθηκε στὸ Μέγα Συνοδικὸ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύ-

πρου, τὴ 19η Ἰουλίου 2021, ἡ τελετὴ παρασημοφόρησης τοῦ κ. Γιάννη Δε-
μιρτζόγλου, Διευθυντῆ τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου Κωνσταντινουπόλεως, μὲ 
τὸ χρυσὸ παράσημο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ τὴν ὑψίστη 
τιμητικὴ  διάκριση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου. 

Ἡ τελετὴ ἄρχισε μὲ τὸ ἀπολυτίκιο τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα καὶ μὲ ὕμνους 
ἐκκλησιαστικούς, τοὺς ὁποίους ἀπέδωσαν μέλη τοῦ βυζαντινοῦ χοροῦ «ΤΟ 
ΤΑΛΑΝΤΟΝ», ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ κ. Εὐαγγέλου Γεωργίου.

Ἀκολούθησε ἡ ἀπαγγελία τοῦ ποιήματος, μὲ τίτλο «ΔΟΝΟΥΣΑ ΦΛΟΓΑ, 
ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ», σύνθεση τοῦ ἀειμνήστου μητροπολίτη Πέργης Εὐαγγέλου Γα-
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λανῆ, τὸ ὁποῖο ἀπέδωσε ὁ ἀποφοιτος τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, κ. Σπύρος 
Ἀθανασιάδης.

Τὸ συγχαρητήριο γράμμα τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ ἀρχιε-
πισκόπου Νέας Ῥώμης καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀνέ-
γνωσε ὁ Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, Ἀρχιμ.   
κ. Γεώργιος Χριστοδούλου, τὸ ὁποῖο ἔχει ὡς ἀκολούθως.
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Η προσφώνηση  τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου 
Β΄ ἔχει ως ακολούθως:

Πανιερώτατοι, Θεοφιλέστατοι,
Ἔντιμε Κύριε Ὑπουργὲ τῆς Παιδείας, 
Ἐξοχώτατε Πρέσβυ τῆς μητρὸς πατρίδος, 
Ἐκπρόσωπε τῆς Γαλλικῆς Πρεσβείας, 
Ἐκλεκτοὶ Προσκεκλημένοι, 
Κυρίες καὶ Κύριοι,
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Εἶναι ἀσύγκριτος ἡ τιμὴ νὰ εἶσαι πολίτης τῆς Κωνσταντινούπολης, μιᾶς 
πόλης τῆς ὁποίας εἴμαστε θαυμαστὲς τοῦ ἱστορικοῦ της μεγαλείου καὶ τοῦ 
λαμπροῦ της χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ. 

Τιμοῦμε, σήμερα, μὲ τὸ χρυσὸ παράσημο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου – ποὺ 
ἀποτελεῖ τὴν ὑψίστη διάκριση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου- τὸν ἐλλογι-
μώτατο κ. Γιάννη Δεμιρτζόγλου, τὸν ἄνθρωπο ποὺ τιμᾶ ἀπὸ τὴ θέση τοῦ Δι-
ευθυντοῦ τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου Κωνσταντινουπόλεως, τὸ ἀξιοθαύμαστο 
λειτούργημα τῆς ἀποστολῆς τοῦ Διδασκάλου, ποὺ εἶναι ἡ ὑψηλὴ διακονία τῆς 
παιδείας τοῦ οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Τιμοῦμε τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀπαντᾶ παρὼν στὸ διαχρονικὸ ἐρώτημα ποὺ θέ-
τει ὁ ἀρχαῖος Πρωταγόρας: «Τίς διδάσκαλος τοῦ Ἑλληνίζειν;». Διδάσκαλος τοῦ 
ἑλληνίζειν, γλῶσσάν τε καὶ γνώμην, εἶναι ὁ τιμώμενος σήμερον, ὁ ὁποῖος στὸ γε-
γονὸς τῆς συνάντησής του στὸ σχολεῖο του, δὲν συναντιέται γιὰ χάριν κανενὸς 
ἄλλου, παρὰ μόνο γιὰ τοὺς μαθητές του. Μᾶς ὁδηγεῖ στὸ σημεῖο ὅτι εἶναι  ἕνας  
πυρφόρος δάσκαλος, «ἐπ᾽ ἐλπίδι σπείρων», μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι θὰ φυτρώσει 
ὁ σπόρος,  ὁ ὁποῖος μὲ τόση ἀγάπη σπέρνεται στὴν ψυχὴ τῶν μαθητῶν του.

Τιμοῦμε σήμερα τὸν ἄνθρωπο ποὺ τίμησε τὴν Κύπρο, μὲ τὴ φιλοξενία δε-
κάδων ἐκπαιδευτικῶν καὶ μαθητῶν στὰ διεθνῆ μαθητικὰ λογοτεχνικὰ συνέ-
δρια τοῦ Ζωγραφείου. Ἡ ἐμπειρία τῶν μαθητῶν τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου, 
τῆς τροφοῦ Σχολῆς τῶν Κυπρίων, ἡ ὁποία ἔχει κοινὴ ἱστορικὴ ἀφετηρία ἵδρυ-
σης, ὅπως καὶ τὸ Ζωγράφειο, τὸ ἔτος 1812, καθὼς τῶν Λυκείων Ἀκροπόλεως, 
Παραλιμνίου, Ἀποστόλου Βαρνάβα καὶ ἄλλων, μέσα στὸ Ζωγράφειο παραμέ-
νει ἐμπειρία ζωῆς! Ἐκεῖ αἰσθάνεσαι τὴν παρουσία τῶν ἀφανῶν καὶ ἐπιφανῶν 
περιεστώτων πάνω στὰ φαγωμένα σκαλοπάτια τῆς εἰσόδου καὶ τῶν αἰθουσῶν 
τοῦ σχολείου, στὰ θρανία καὶ στὶς ἕδρες τῶν καθηγητῶν, τὰ ὁποῖα παραμέ-
νουν σὰν στίγματα καὶ ἀπομεινάρια ἐνθέρμων προσευχών. Κατὰ τὸν ποιητὴ 
καὶ ἀπόφοιτο τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἀείμνηστο ἐπίσκοπο Πέργης, Εὐάγ-
γελο Γαλάνη: «Ὅταν στεκόμαστε στὰ σκαλιὰ τοῦ Ζωγραφείου, μὲ συγκίνη-
ση στεκόμαστε στὶς μεγάλες ὧρες τῆς ἱστορίας μας καὶ τοῦ τώρα, ἀκοῦμε τὶς 
φωνὲς τοῦ Πέραν… τῶν παιδιῶν καὶ τῶν δασκάλων τους».

Ἡ δημιουργικὴ πνοὴ, τῆς προσωπικότητας του κ. Γιάννη Δερμιτζόγλου 
καὶ πρὸ πάντων ὁ ἀνθρώπινος, εὐγενὴς καὶ προσηνὴς χαρακτήρας του, τὸν 
καθιστοῦν ἰδιαίτερα δυναμικὸ παράγοντα τῆς πολίτικης Ρωμιοσύνης, ἡ ὁποία 
παραμένει τραγικὰ μόνη στὴ προσπάθειά της νὰ διοργανώσει καὶ νὰ διασώσει 
ὅσα τῆς ἔχουν ἀπομείνει. 
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Τὰ προβλήματα αὐτὰ εἶχε ἐπισημάνει ὁ ἀείμνηστος προκάτοχος τοῦ κ. Γιάννη 
Δεμιρτζόγλου, φωτισμένος διευθυντὴς Δημήτρης Φραγκόπουλος. Αὐτὰ προ-
σπαθεῖ νὰ θεραπεύσει ὁ τιμώμενος Διδάσκαλος, παρὰ τὰ προγραμματισμένα 
καὶ προκαθορισμένα πλήγματα, τὰ ὁποῖα ἀπογοητεύουν τοὺς νέους καὶ τοὺς 
ἀναγκάζουν μετὰ τὴν ἀποφοίτησή τους νὰ χαράξουν πορεία μεταναστεύσεως.

Ἡ διαρροὴ τοῦ ὁμογενοῦς στοιχείου ἀπὸ τὴν Πόλη ὁδήγησε στὴν ἀριθ-
μητικὴ ἀποψίλωση τοῦ μαθητικοῦ κόσμου σὲ βαθμὸ ἀπογοητευτικὸ γιὰ τὴν 
ποιότητα τῆς παιδείας. Λόγω τῆς συρρίκνωσης τοῦ ἑλληνόφωνου περιβάλ-
λοντος προστίθεται στὰ ὁμογενειακὰ σχολεῖα καὶ τὸ πρόβλημα τῆς γλώσσας 
 Ὁ βασικὸς στόχος εἶναι ἡ προστασία τῆς ὁμογενειακῆς ταυτότητας μὲ τὴ 
ἀφομοίωση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας.

Ὁ στόχος τοῦ Γιάννη Δεμιρτζόγλου, καὶ τὸ ἔχει ἀποδείξει στὸ Ζωγράφειο 
Λύκειο, παραμένει ἡ ἀναβάθμιση τῆς παιδείας μὲ προοπτικὴ νὰ καταστεῖ ἑλκυ-
στικὴ γιὰ τους νέους τῆς ὁμογένειας. Ἀνάμεσα στὶς προτεραιότητές του εἶναι:

α) ὁ ὑποδειγματικὸς ἐξοπλισμὸς τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, γιὰ νὰ ἀντα-
ποκρίνεται μὲ ἐπιτυχία στὶς ἀπαιτήσεις τῆς ἐπαγγελματικῆς σταδιοδρομίας 
τῶν νέων μας μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι μετὰ τὴν ἀποφοίτησή τους θὰ δοθοῦν κίνητρα 
γιὰ νὰ καταστεῖ δυνατὴ ἡ ἐπαγγελματικὴ ἀποκατάστασή τους.

β) Ἡ ἐνίσχυση τῶν ἐξωσχολικῶν δραστηριοτήτων τῶν μαθητῶν μὲ διάφο-
ρες ἐκδηλώσεις ποικίλου πολιτιστικοῦ περιεχομένου, ὅπως λ.χ. καλλιτεχνικὲς 
ἐκδηλώσεις, διεθνῆ μαθητικὰ συνέδρια λογοτεχνίας, κ.ἄ.

Θὰ ἦταν σοβαρὴ παράλειψη ἡ μὴ ἀναφορὰ στὸ πρόσωπο ποὺ στηρίζει 
δυναμικὰ τὴ προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο τοῦ τιμωμένου. Κατὰ τὸ γραφικόν: 
«Γυναῖκα ἀνδρείαν τίς εὑρήσει; τιμιωτέρα δέ ἐστι λίθων πολυτελῶν ἡ τοιαύ-
τη…. τὸ στόμα σοφῶς καὶ νομοθέσμως ἀνοίγει» (Παροιμ. 31, 10, 28).

 Ὁ κ. Γιάννης Δεμιρτζόγλου εἶναι νυμφευμένος μὲ τὴν κ. Ἄσπα Χασιώτου, 
δρα φιλολογίας καὶ Γενικὴ Διευθύντρια τῶν Ἐκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, 
Θεσσαλονίκης. Ἀπὸ τὸ 2012 διοργανώνουν τὸ Διεθνὲς Μαθητικὸ Συνέδριο 
Λογοτεχνίας, τὸ ὁποῖο τελεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί-
ου, καὶ πραγματοποιεῖται μὲ τὴ συμμετοχὴ μαθητῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν καὶ 
ἐκλεκτῶν προσωπικοτήτων τῶν γραμμάτων καὶ τῶν τεχνῶν ἀπὸ τὶς τέσσερις 
ἠπείρους καὶ εἶναι ἀφιερωμένο στὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τῶν μεγάλων Ἑλλήνων 
λογοτεχνῶν.

Ἐπιλείψει με, διηγούμενον, ὁ χρόνος περὶ τῆς δράσεως τοῦ τιμωμένου 

 ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ



463

ἀνδρός, ὁ ὁποῖος δίκην Κυρηναίου σηκώνει τὸν σταυρὸν καὶ ἀνακουφίζει τὸ 
βάρος τοῦ μαρτυρίου «τοῦ καταστίγκτου τοῖς μώλωψι, ἀλλὰ πανσθενουργοῦ» 
Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, πρὸς Ὃν ἀπευθύνομεν ἐγκαρ-
δίους εὐχὰς ἐν βαθείᾳ ἀγάπῃ, σὺν εὐχῇ, νὰ συνεχίζῃ νὰ «ἐξάγῃ ἐκ τῶν χειρί-
στων δεδομένων τὸ ἄριστον δυνατόν».

Ἀγαπητέ μας Γιάννη Δεμιρτζόγλου, ὁ τόπος τέτοιους ἀνθρώπους ἔχει 
ἀνάγκη, Ρωμιοὺς σὰν ἐσᾶς, ποὺ σπρώχνουν, κατὰ τὸν ποιητή, στὴ ροὴ τῆς 
ἱστορίας τὴ βαριὰ κληρονομιὰ τῶν ἱερῶν χωμάτων τῆς Πόλης… «Καὶ ὅταν 
σὰν ὀπτασίες φύγουνε οἱ καιροί, ὁ πανδαμάτωρ χρόνος, περνώντας ἀπὸ τὸ 
Ζωγράφειο, θὰ ἀφήσει μόνο μιὰ σκόνη χρυσάφι»!

Βαθύτατα συγκινημένος γιὰ τὴ μεγάλη αὐτή τιμὴ ὁ κ. Γιάννης Δεμιρτζό-
γλου ἀπάντησε ὡς ἀκολούθως:

Μακαριότατε, 
Πανιερότατοι, 
Εντιμότατε κ. Πρέσβη, 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
Εκλεκτοί εκπρόσωποι της Εκκλησίας, 
της Πολιτείας και της Εκπαίδευσης, 
Φίλες και φίλοι, 
Κυρίες και κύριοι,

Με φόβο Θεού και ευλάβεια πολλή εκφράζω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη 
μου για την ύψιστη τιμή που μου κάνετε, απονέμοντάς μου σήμερα το χρυσό 
παράσημο του Αποστόλου Παύλου, την ύψιστη διάκριση της Αρχιεπισκοπής

Δέχομαι την ύψιστη αυτή τιμή ως συνέχεια της αποστολής μου, ως χρέος 
και ευθύνη μαζί, ως αναγνώριση των προσπαθειών μου συχνά σε συνθήκες 
αντίξοες, ως επιβράβευση του έργου μου, που είναι καρπός πολλών ανθρώπων, 
ως χάρη τέλος και φυλακτό και υπόσχομαι στην Παναγία ότι θα συνεχίσω να 
διακονώ με πάθος κι αφοσίωση την ομογενειακή παιδεία και τη Ρωμιοσύνη.

Γεννήθηκα για να συμβάλλω στο χαμόγελο των συνανθρώπων μου 
και να δίνω καθημερινά το μήνυμα ζωής και ελπίδας. Αυτό με κράτησε στις 
περιπέτειες της ζωής, αυτό με δυνάμωσε στις δυσκολίες, μου έδωσε κουράγιο 
στο παρόν και με εφοδίασε με πίστη και αισιοδοξία για το μέλλον.

Είχα την τύχη να γεννηθώ σε ένα μικρό και γραφικό χωριό του Βοσπόρου, 
το Κουσκουτζούκι, πλάι στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Σε μια 
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γειτονιά όπου συναντιούνται τέσσερις θρησκείες και τέσσερις πολιτισμοί. 
Τα πρώτα μου μαθήματα τα πήρα από τους γονείς μου: τη Νίτσα και τον 
Θεόφιλο καθώς και από την αγαπημένη μου γιαγιά Κυριακίτσα. Μου δίδα-
ξαν αγάπη, προσφορά και ευθύνη. Μου έμαθαν να αγαπώ τα απλά και να 
ονειρεύομαι μεγάλα όνειρα. Κοντά τους έμαθα να μοιράζομαι και να περνάω 
τη ζωή μου, συμβάλλοντας στο χαμόγελο των συνανθρώπων μου. Έμαθα 
να αγωνίζομαι και να διεκδικώ το καλύτερο για τους άλλους. Να είμαι 
περήφανος για την ταυτότητά μου και να τη διαφυλάσσω σαν φυλακτό. Να 
μη συμβιβάζομαι και να μην υποχωρώ. Μοναδικό μου όπλο η ειλικρίνειά μου. 
Τα πρώτα μου γράμματα τα έμαθα στο Δημοτικό Σχολείο του Τσεγκέλκιοι. 
Στην αυλή του Άι Γιώργη έπαιξα τα πρώτα μου παιχνίδια. Γυμνάσιο πήγα στη 
Σχολή της Παναγιάς, το Ζωγράφειο Λύκειο. Μαθητικά και νεανικά χρόνια 
πέρασα στο Σταυροδρόμι των πολιτισμών, στο Πέρα, ανάμεσα στην Αγία 
Τριάδα και στην Παναγία. Εκεί τα πρώτα κάλαντα και οι παρέες  μιας ζωής, τα 
πρώτα θέατρα, οι εκδηλώσεις, οι αγώνες στον Αθλητικό Σύλλογο του Πέρα. 
Εκεί και οι φόβοι, οι αγωνίες, οι απογοητεύσεις, οι αποχωρισμοί

Αργότερα καθηγητής και διευθυντής του Ζωγραφείου να επιμένω και να 
περιμένω. Να υπομένω και να αντέχω. Να αγωνίζομαι για το χαμόγελο των 
μαθητών μου, για το καλό των συνανθρώπων μου, για την περηφάνια της 
φυλής μου, για την αξιοπρέπεια της ομογένειας, για το καλύτερο αύριο των 
μαθητών μου. Η μοίρα της ομογένειας και του Ζωγραφείου έγινε μοίρα μου.

Γεμάτος από τη δύναμη της πίστης, από τη γενναιοδωρία της ορθοδοξίας, 
φωτισμένος από το παράδειγμα του Παναγιωτάτου, που είχα την τύχη να τον 
γνωρίσω στα 14 μου χρόνια, κυνηγώ ακόμη το όνειρο, περιμένω το θαύμα και 
επιλέγω τον δρόμο της ελπίδας. Πιστεύω ότι εμείς, οι λίγοι αλλά αμέτρητοι 
Ρωμιοί, αξίζουμε το καλύτερο και από κάθε μετερίζι, όπου καλούμαι να 
υπηρετήσω την Ομογένεια της Πόλης, το καλύτερο διεκδικώ και το καλύτερο 
επιθυμώ να εξασφαλίζω.

Κανείς όμως μόνος του δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους του.

Φάρος φωτεινός και τύχη αγαθή στην ταπεινή μου πορεία, από τα παιδικά 
μου χρόνια, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης από την εποχή που ήταν Διευθυντής 
του Ιδιαίτερου Γραφείου του Πατριάρχη Δημήτριου. Η δική Του δύναμη ξεπηδά 
μέσα μου, όταν λυγίζω, και με κάνει να συνεχίζω ακλόνητος τον δρόμο μου.

Κοντά μου πάντα, στα ευχάριστα και τα δυσάρεστα, στις ανάγκες του 
Ζωγραφείου και τις ευθύνες της Ομογένειας, στα προσωπικά και τα κοινοτικά 
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οι άξιοι συνάδερφοί μου, οι συνεργάτες μου στον καθημερινό αγώνα, ομό-
θρησκοι και αλλόθρησκοι, οι μαθητές μου και οι απόφοιτοι, οι φίλοι μου αλλά 
και οι φίλοι του Ζωγραφείου τόσο από την Πόλη όσο και από όλο τον κόσμο 
που δίνουν πνοή στο όραμα και τροφοδοτούν την πίστη ότι θα υπάρχουμε και 
αύριο.

Έμπνευσή μου από τη στιγμή που γεννήθηκαν οι δύο κόρες μου: η Τάνια 
και η Ελίνα, το καμάρι μου, που μοιράστηκαν τις αγωνίες μου αλλά και τις 
χαρές και τις επιτυχίες μου.

Τέλος, συνοδοιπόρος, δύναμη και στήριγμά μου η αγαπημένη μου σύ-
ντροφος στη ζωή, στα πιστεύω αλλά και στο όνειρο, η Άσπα Χασιώτη. Χάρη 
στην Άσπα άλλωστε και στα Διεθνή Συνέδρια Λογοτεχνίας που εμπνεύστηκε 
και συνδιοργανώνουμε από το 2012 γνωριστήκαμε με το Παγκύπριο Γυμνάσιο, 
αρχικά, και στη συνέχεια με το Λύκειο Παραλιμνίου, το Λύκειο Ακροπόλεως 
και Αποστόλου Βαρνάβα. Αναπτύξαμε δεσμούς φιλίας και αγάπης, με ξεχω-
ριστούς μαθητές και συναδέλφους, με τον Σόλωνα Χαραλάμπους και τον 
π. Γεώργιο Χριστοδούλου, μοιραστήκαμε κοινούς προβληματισμούς και 
αντλήσαμε δύναμη, για να συνεχίσουμε.

Άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος των Διεθνών Μαθητικών Συνεδρίων 
Λογοτεχνίας, η γνωριμία και η επικοινωνία, η συνεργασία και η γόνιμη 
ανταλλαγή, η επαφή με τις ρίζες μας, η γεφύρωση σχέσεων φιλίας μεταξύ 
λαών, η σύναψη δεσμών ουσιαστικών μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και 
ξεχωριστών εκπροσώπων των γραμμάτων και των τεχνών.

Μακαριότατε,

Η αλήθεια είναι ότι η τιμή που μου κάνετε απόψε είναι πολύ μεγάλη, η 
έκπληξη μεγαλύτερη να με τιμήσετε μεταξύ φίλων, μαθητών αλλά και συμ-
μαθητών και η ευθύνη μου μέγιστη.

Κλείνω με την ευχή να μη λείψει ΠΟΤΕ το χαμόγελο από τα πρόσωπα των 
παιδιών όλου του κόσμου.

Μετὰ τὴν ἔνθερμη καὶ συγκινητικὴ ἀντιφώνηση τοῦ κ. Γιάννη Δεμιρτζό-
γλου, ἡ ἐκδήλωση διανθίστηκε μὲ δύο τραγούδια σὲ ποίηση Ὀδυσσέα Ἐλύτη, 
ἀπὸ τὸν ἀπόφοιτο τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου καὶ φοιτητὴ Μουσικῆς στὴ Νέα 
Ὑόρκη, Ἀλέξανδρο Ντάρνα. 

Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μὲ τὸν Πολυχρονισμὸ τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β´.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 
(1770 – 1843)

Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ
a  

ΔΡΟΣ  ΜΑΡΙΑΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ

Έχουν περάσει 178 χρόνια από τις 4 Φεβρουαρίου 1843, όταν ο Γέρος του 
Μωριά, ο γενναίος αρχιστράτηγος και η ηγετική μορφή της Επανάστασης 

του 1821, ο Σύμβουλος της Επικρατείας, παρέδωσε τη χριστιανική και ηρωική 
του ψυχή στον Κύριο. 

  Γεννήθηκε στο Ραμοβούνι της Μεσσηνίας, στις 3 Απριλίου 1770, κατα-
γόμενος από το Λιμποβίσι της Καρύταινας. Ο πατέρας του πήρε μέρος στην 
ένοπλη εξέγερση των Ορλωφικών, η οποία υποκινήθηκε από την Αικατερίνη 
Β΄ της Ρωσίας το 1770 και σκοτώθηκε μαζί με δύο αδελφούς του και τον φημι-
σμένο Παναγιώταρο στον Πύργο της Καστάνιτσας από τους Τούρκους.
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Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ακολούθησε τον πατέρα του στις διάφορες 
περιπέτειές του, από μικρός. Έγινε αρματωλός σε ηλικία 15 ετών κι η δράση 
του απλώθηκε μαζί με την ηρωική φήμη του σ’ ολόκληρη την Πελοπόννησο.  

Ο Κολοκοτρώνης, επιπρόσθετα με την πείρα και τις γνώσεις στα στρατι-
ωτικά πράγματα της ξηράς, υπήρξε και κουρσάρος.  Το 1805 πήρε μέρος στις 
ναυτικές επιχειρήσεις του ρωσικού στόλου κατά τον Ρωσσοτουρκικό πόλεμο.

Τον Ιανουάριο του 1806 και ενώ βρισκόταν στην Πελοπόννησο εκδόθηκε 
το διάταγμα δίωξής του. Αποτέλεσμα τούτου ήταν να ακολουθήσει πολύμηνη 
και δραματική καταδίωξή του από τους Τούρκους σ’ ολόκληρη την Πελοπόν-
νησο. Κατόρθωσε μαχόμενος να διαφύγει με πλοιάριο και να περάσει τα ρωσ-
σοκρατούμενα Κύθηρα.  Από το 1810 υπηρέτησε στο ελληνικό στρατιωτικό 
σώμα του αγγλικού στρατού στη Ζάκυνθο, όπου γρήγορα διακρίθηκε για τη 
δράση του και έφθασε στο βαθμό του ταγματάρχη. 

Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1818 και τον Ιανουάριο του 1821 ξαναγύ-
ρισε στη Μάνη, όπου άρχισε να προετοιμάζει την Επανάσταση στην Πελοπόν-
νησο. Συνεργάστηκε με τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη στην πρώτη επαναστα-
τική κίνηση των Ελλήνων με την οποία κατέλαβαν αναιμάκτως την Καλαμάτα, 
στις 23 Μαρτίου 1821. Ακολούθησε πανηγυρική δοξολογία προς τον Κύριο. 

Στη συνέχεια κινήθηκε προς τη Μεγαλόπολη με τον Νικηταρά και την 
25η  Μαρτίου βρισκόταν στον Κάμπο της Καρύταινας, σύμφωνα με την εντο-
λή  όλοι οι οπλαρχηγοί να βρίσκονται στις επαρχίες τους, ώστε να κηρυχθεί η 
Επανάσταση.

Αν η Ελληνική Επανάσταση του 1821 απέκτησε γερό λαϊκό έρεισμα και 
πέτυχε, οφειλόταν κατά μεγάλο μέρος στον πατριωτισμό, τα μεγαλόπνοα 
σχέδια και τις στρατηγικές ικανότητες του αρχιστράτηγου του Αγώνα Θεόδω-
ρου Κολοκοτρώνη.

Ο κορυφαίος αγωνιστής της ελληνικής εθνεγερσίας συνέλαβε το πραγμα-
τικό νόημα της επανάστασης, το οποίο εδραζόταν πάνω στην πίστη ότι επρό-
κειτο για ένα πανεθνικό ξεσήκωμα του σκλαβωμένου Γένους μας, που προχω-
ρούσε ορμητικά για τη λευτεριά και διακήρυττε χαρακτηριστικά: 

«Ο Θεός υπέγραψε τη Λευτεριά της Ελλάδος
και δεν παίρνει πίσω την υπογραφή του»1.

1 https://www.newbeast.gr, Ο εθνικός μας ήρωας Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.



468 ΔΡΟΣ  ΜΑΡΙΑΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ

«Όταν αποφασίσαμε να κάμομε την Επανάσταση», αναπολούσε ο Γέρος 
του Μωριὰ στην Πνύκα, στις 28 Φεβρουαρίου 1838, «δεν εσυλλογισθήκαμε 
ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν 
τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε, «πού πάτε εδώ να 
πολεμήσετε με «σαπιοκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους 
μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί 
και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, 
όλοι, εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση»2.

Ο Γέρος του Μωριὰ πρωταγωνίστησε σε πολλές στρατιωτικές επιχειρή-
σεις του Αγώνα, όπως στη νίκη στο Βαλτέτσι (13 Μαΐου 1821), στη άλωση 
της Τριπολιτσάς (3 Σεπτεμβρίου 1821), στην καταστροφή της στρατιάς του 
Δράμαλη στα Δερβενάκια (26 Ιουλίου 1822), όπου διέσωσε τον Αγώνα στην 
Πελοπόννησο με την ευφυΐα του και την στρατηγική του οξύνοια. Χάρη στις 
επιτυχίες του αναδείχθηκε αρχιστράτηγος της Πελοποννήσου. 

Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, πολλές φορές προσπάθησε να 
αμβλύνει τις αντιθέσεις ανάμεσα στους αντιπάλους. Μετά από ένοπλες συ-
γκρούσεις – δυστυχώς - αυτός και ο γιος του συνελήφθηκαν και φυλακίστη-
καν στο Ναύπλιο.  

Όταν ο Σουλτάνος ζήτησε τη βοήθεια της Αιγύπτου για να καταστείλει 
την Επανάσταση, ο Μεχμέτ Αλής απέστειλε τον Ιμπραήμ, διάδοχο του αιγυ-
πτιακού θρόνου, με ικανό στρατό το 1825 στην Πελοπόννησο. Η Σφακτηρία 
και το Ναυαρίνο έπεσαν στα χέρια των Αιγυπτίων και τότε ο Κολοκοτρώνης 
αποφυλακίστηκε για να αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμ μαζί με τον Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη. Χωρίς πολυάριθμο στρατό ξεκίνησε και πάλιν ο Κολοκοτρώ-
νης τον κλεφτοπόλεμο, που διήρκεσε ως το 1828, όταν στην Ελλάδα έφθασε 
το στράτευμα του στρατηγού Μαιζόν με εντολή του Καρόλου Ι΄ της Γαλλίας, 
για να διασώσει την Ελλάδα από τα αιγυπτιακά στρατεύματα.

 Ο Κολοκοτρώνης αντιμετώπιζε όλες τις αντιξοότητες με εξαιρετική φιλο-
πατρία, με αυτοθυσία, με ηρωισμό και προ πάντων  με πίστη στον Θεό. Γρά-
φει στα απομνημονεύματά του: «Ο Ιμπραΐμης μου παράγγειλε μία φορά διατί 
δεν στέκω να πολεμήσωμεν (κατά μέτωπον). Εγώ του αποκρίθηκα, ας πάρει 
πεντακόσιους, χίλιους, ή αν θέλει ας έλθει και να μονομαχήσουμε και οι δύο. 
Αυτός δεν με αποκρίθηκε εις κανένα. Και εάν ήθελε το δεχθή το έκαμνα με 

2  Ὅ.π.
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όλην μου την καρδίαν, διότι έλεγα αν χανόμουν, ας πήγαινα, αν τον χαλούσα, 
εγλύτωνα το έθνος μου».

Μέχρι το τέλος της Επανάστασης ο Κολοκοτρώνης συνέχιζε να διαδρα-
ματίζει ενεργό ρόλο στα στρατιωτικά και πολιτικά πράγματα της εποχής του. 
Υπήρξε ένθερμος οπαδός της πολιτικής του Καποδίστρια και, μετά τη δολο-
φονία του, πρωτοστάτησε στα γεγονότα για την ενθρόνιση του Όθωνα.

 Το 1833, όμως, διαφώνησε με την Αντιβασιλεία, γεγονός που τον οδήγη-
σε στις φυλακές της Ακροναυπλίας, στο Ναύπλιο, μαζί με  άλλους αγωνιστές, 
με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Στις 25 Μαΐου 1834, μαζί με τον 
Πλαπούτα, καταδικάστηκε σε θάνατο. Έλαβε χάρη μετά την ενηλικίωση του 
Όθωνα το 1835.  Τιμητικά προήχθη στον βαθμό του Στρατηγού και έλαβε το 
αξίωμα του «Συμβούλου της Επικρατείας».  Ο  ένδοξος Στρατηγός – επειδή 
δεν γνώριζε να γράφει - υπαγόρευσε στον Γεώργιο Τερτσέτη τα «Απομνη-
μονεύματά» του, που κυκλοφόρησαν το 1851 με τον τίτλο: «Διήγησις συμ-
βάντων της ελληνικής φυλής από το 1770 ως το 1936», τα οποία αποτελούν 
πολύτιμη πηγή για την Ελληνική Επανάσταση.

Στις 7 Οκτωβρίου 1838 ο γηραιός στρατηγός και εν ενεργεία Σύμβουλος 
Επικρατείας, δηλαδή Σύμβουλος του Βασιλέως, επισκέφθηκε το βασιλικό Γυ-
μνάσιο της Αθήνας, νυν 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας για να 
παρακολουθήσει τη διδασκαλία του Γυμνασιάρχη Γεωργίου Γενναδίου (1780 
– 1854) για τον Θουκυδίδη. Τόσο εντυπωσιάστηκε από την «παράδοσιν του 
πεπαιδευμένου γυμνασιάρχου και την θέαν τοσούτων μαθητών», ώστε εξέ-
φρασε την επιθυμίαν να ομιλήσει και ο ίδιος προς τους μαθητές. Την πρότασή 
του απεδέχθη ο Γεννάδιος και λόγω της στενότητας του χώρου και του πλή-
θους των μαθητών η ομιλία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ορίσθηκε για τις 
10 το πρωΐ της 8ης Οκτωβρίου 1838 στην Πνύκα. Το γεγονός αυτό μαθεύτηκε 
στην Αθήνα αστραπιαία και εκτός από μαθητές πλήθος ανθρώπων «διαφόρων 
επαγγελμάτων και τάξεων» συνέρρευσε στην Πνύκα, το πρωί της 8ης Οκτω-
βρίου για να ακούσει τον ηγέτη της Επανάστασης του ’21. 

Η ομιλία αυτή αποτελεί την πνευματική παρακαταθήκη του Γέρου του 
Μωριά προς τη νέα γενιά και πρωτοδημοσιεύθηκε στις 13 Νοεμβρίου 1838 
στην αθηναϊκή εφημερίδα «ΑΙΩΝ», την οποία εξέδιδε ο ιστορικός, Ιωάννης 
Φιλήμων3.

3  https://www.sansimera.gr, Ο Λόγος του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα. 
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ΟΜΙΛΙΑ  ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΠΑΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ 

Παιδιά μου!

Εἰς τὸν τόπο τοῦτο, ὁποὺ ἐγὼ πατῶ σήμερα, ἐπατοῦσαν καὶ ἐδημηγοροῦ-
σαν τὸν παλαιὸ καιρὸ ἄνδρες σοφοί, καὶ ἄνδρες μὲ τοὺς ὁποίους δὲν εἶμαι 
ἄξιος νὰ συγκριθῶ καὶ οὔτε νὰ φθάσω τὰ ἴχνη των. Ἐγὼ ἐπιθυμοῦσα νὰ σᾶς 
ἰδῶ, παιδιά μου, εἰς τὴν μεγάλη δόξα τῶν προπατόρων μας, καὶ ἔρχομαι νὰ 
σᾶς εἰπῶ, ὅσα εἰς τὸν καιρὸ τοῦ ἀγῶνος καὶ πρὸ αὐτοῦ καὶ ὕστερα ἀπ᾿ αὐτὸν 
ὁ ἴδιος ἐπαρατήρησα, καὶ ἀπ᾿ αὐτὰ νὰ κάμωμε συμπερασμοὺς καὶ διὰ τὴν μέλ-
λουσαν εὐτυχίαν σας, μολονότι ὁ Θεὸς μόνος ἠξεύρει τὰ μέλλοντα.

 Καὶ διὰ τοὺς παλαιοὺς Ἕλληνας, ὁποίας γνώσεις εἶχαν καὶ ποία δόξα καὶ 
τιμὴν ἔχαιραν κοντὰ εἰς τὰ ἄλλα ἔθνη τοῦ καιροῦ των, ὁποίους ἥρωας, στρατη-
γούς, πολιτικοὺς εἶχαν, διὰ ταῦτα σᾶς λέγουν καθ᾿ ἡμέραν οἱ διδάσκαλοί σας 
καὶ οἱ πεπαιδευμένοι μας. Ἐγὼ δὲν εἶμαι ἀρκετός. Σᾶς λέγω μόνον πὼς ἦταν 
σοφοί, καὶ ἀπὸ ἐδῶ ἐπῆραν καὶ ἐδανείσθησαν τὰ ἄλλα ἔθνη τὴν σοφίαν των.

Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἐκατοικοῦσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, 
ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἡμεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο. Αὐτοὶ 
διέφεραν ἀπὸ ἡμᾶς εἰς τὴν θρησκείαν, διότι ἐπροσκυνοῦσαν τὲς πέτρες καὶ τὰ 
ξύλα. Ἀφοῦ ὕστερα ἦλθε στὸν κόσμο ὁ Χριστός, οἱ λαοὶ ὅλοι ἐπίστευσαν εἰς τὸ 
Εὐαγγέλιό του, καὶ ἔπαυσαν νὰ λατρεύουν τὰ εἴδωλα. Δὲν ἐπῆρε μαζί του οὔτε 
σοφοὺς οὔτε προκομμένους, ἀλλ᾿ ἁπλοὺς ἀνθρώπους, χωρικοὺς καὶ ψαράδες, 
καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔμαθαν ὅλες τὲς γλῶσσες τοῦ κόσμου, 
οἱ ὁποῖοι, μολονότι ὅπου καὶ ἂν ἔβρισκαν ἐναντιότητες καὶ οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ 
τύραννοι τοὺς κατέτρεχαν, δὲν ἠμπόρεσε κανένας νὰ τοὺς κάμῃ τίποτα. Αὐτοὶ 
ἐστερέωσαν τὴν πίστιν.

Οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, οἱ πρόγονοί μας, ἔπεσαν εἰς τὴν διχόνοια καὶ ἐτρώ-
γονταν μεταξύ τους, καὶ ἔτσι ἔλαβαν καιρὸ πρῶτα οἱ Ῥωμαῖοι, ἔπειτα ἄλλοι 
βάρβαροι καὶ τοὺς ὑπόταξαν. Ὕστερα ἦλθαν οἱ Μουσουλμάνοι καὶ ἔκαμαν 
ὅ,τι ἠμποροῦσαν, διὰ νὰ ἀλλάξῃ ὁ λαὸς τὴν πίστιν του. Ἔκοψαν γλῶσσες εἰς 
πολλοὺς ἀνθρώπους, ἀλλ᾿ ἐστάθη ἀδύνατο νὰ τὸ κατορθώσουν. Τὸν ἕνα ἔκο-
πταν, ὁ ἄλλος τὸ σταυρό του ἔκαμε. Σὰν εἶδε τοῦτο ὁ σουλτάνος, διόρισε ἕνα 
βιτσερὲ [ἀντιβασιλέα], ἕναν πατριάρχη, καὶ τοῦ ἔδωσε τὴν ἐξουσία τῆς ἐκ-
κλησίας. Αὐτὸς καὶ ὁ λοιπὸς κλῆρος ἔκαμναν ὅ,τι τοὺς ἔλεγε ὁ σουλτάνος. 
Ὕστερον ἔγιναν οἱ κοτζαμπάσηδες [προεστοὶ] εἰς ὅλα τὰ μέρη. Ἡ τρίτη τάξη, 
οἱ ἔμποροι καὶ οἱ προκομμένοι, τὸ καλύτερο μέρος τῶν πολιτῶν, μὴν ὑποφέρ-
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νοντες τὸν ζυγὸν ἔφευγαν, καὶ οἱ γραμματισμένοι ἐπῆραν καὶ ἔφευγαν ἀπὸ τὴν 
Ἑλλάδα, τὴν πατρίδα των, καὶ ἔτσι ὁ λαός, ὅστις στερημένος ἀπὸ τὰ μέσα τῆς 
προκοπῆς, ἐκατήντησεν εἰς ἀθλίαν κατάσταση, καὶ αὐτὴ αὔξαινε κάθε ἡμέρα 
χειρότερα· διότι, ἂν εὑρίσκετο μεταξὺ τοῦ λαοῦ κανεὶς μὲ ὀλίγην μάθηση, τὸν 
ἐλάμβανε ὁ κλῆρος, ὅστις ἔχαιρε προνόμια, ἢ ἐσύρετο ἀπὸ τὸν ἔμπορο τῆς 
Εὐρώπης ὡς βοηθός του, ἐγίνετο γραμματικὸς τοῦ προεστοῦ.

 Καὶ μερικοὶ μὴν ὑποφέροντες τὴν τυραννίαν τοῦ Τούρκου καὶ βλέποντας 
τὲς δόξες καὶ τὲς ἡδονὲς ὁποὺ ἀπελάμβαναν αὐτοί, ἄφηναν τὴν πίστη τους καὶ 
ἐγίνοντο Μουσουλμάνοι. Καὶ τοιουτοτρόπως κάθε ἡμέρα ὁ λαὸς ἐλίγνευε καὶ 
ἐπτώχαινε.

Εἰς αὐτὴν τὴν δυστυχισμένη κατάσταση μερικοὶ ἀπὸ τοὺς φυγάδες γραμ-
ματισμένους ἐμετάφραζαν καὶ ἔστελναν εἰς τὴν Ἑλλάδα βιβλία, καὶ εἰς αὐτοὺς 
πρέπει νὰ χρωστοῦμε εὐγνωμοσύνη, διότι εὐθὺς ὁποὺ κανένας ἄνθρωπος ἀπὸ 
τὸν λαὸ ἐμάνθανε τὰ κοινὰ γράμματα, ἐδιάβαζεν αὐτὰ τὰ βιβλία καὶ ἔβλεπε 
ποίους εἴχαμε προγόνους, τί ἔκαμεν ὁ Θεμιστοκλῆς, ὁ Ἀριστείδης καὶ ἄλλοι 
πολλοὶ παλαιοί μας, καὶ ἐβλέπαμε καὶ εἰς ποίαν κατάσταση εὑρισκόμεθα τότε. 
Ὅθεν μᾶς ἦλθεν εἰς τὸ νοῦ νὰ τοὺς μιμηθοῦμε καὶ νὰ γίνουμε εὐτυχέστεροι. 
Καὶ ἔτσι ἔγινε καὶ ἐπροόδευσεν ἡ Ἑταιρεία.

Ὅταν ἀποφασίσαμε νὰ κάμωμε τὴν Ἐπανάσταση, δὲν ἐσυλλογισθήκαμε 
οὔτε πόσοι εἴμεθα οὔτε πὼς δὲν ἔχομε ἄρματα οὔτε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐβαστοῦσαν 
τὰ κάστρα καὶ τὰς πόλεις οὔτε κανένας φρόνιμος μᾶς εἶπε «ποῦ πᾶτε ἐδῶ νὰ 
πολεμήσετε μὲ σιταροκάραβα βατσέλα», ἀλλὰ ὡς μία βροχὴ ἔπεσε εἰς ὅλους 
μας ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας μας, καὶ ὅλοι, καὶ ὁ κλῆρος μας καὶ οἱ προεστοὶ 
καὶ οἱ καπεταναῖοι καὶ οἱ πεπαιδευμένοι καὶ οἱ ἔμποροι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, 
ὅλοι ἐσυμφωνήσαμε εἰς αὐτὸ τὸν σκοπὸ καὶ ἐκάμαμε τὴν Ἐπανάσταση.

Εἰς τὸν πρῶτο χρόνο τῆς Ἐπαναστάσεως εἴχαμε μεγάλη ὁμόνοια καὶ ὅλοι 
ἐτρέχαμε σύμφωνοι. Ὁ ἕνας ἐπῆγεν εἰς τὸν πόλεμο, ὁ ἀδελφός του ἔφερνε 
ξύλα, ἡ γυναῖκα του ἐζύμωνε, τὸ παιδί του ἐκουβαλοῦσε ψωμὶ καὶ μπαρου-
τόβολα εἰς τὸ στρατόπεδον, καὶ ἐὰν αὐτὴ ἡ ὁμόνοια ἐβαστοῦσε ἀκόμη δυὸ 
χρόνους, ἠθέλαμε κυριεύσει καὶ τὴν Θεσσαλία καὶ τὴν Μακεδονία, καὶ ἴσως 
ἐφθάναμε καὶ ἕως τὴν Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τοὺς Τούρκους, 
ὁποὺ ἄκουγαν Ἕλληνα καὶ ἔφευγαν χίλια μίλια μακρά. Ἑκατὸν Ἕλληνες ἔβαζαν 
πέντε χιλιάδες ἐμπρός, καὶ ἕνα καράβι μίαν ἁρμάδα.

 Ἀλλὰ δὲν ἐβάσταξεν. Ἦλθαν μερικοὶ καὶ ἠθέλησαν νὰ γένουν μπαρμπέ-
ρηδες εἰς τοῦ κασίδη τὸ κεφάλι. Μᾶς πονοῦσε τὸ μπαρμπέρισμά τους. Μὰ 
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τί νὰ κάμωμε; Εἴχαμε καὶ αὐτουνῶν τὴν ἀνάγκη. Ἀπὸ τότε ἤρχισεν ἡ διχό-
νοια, καὶ ἐχάθη ἡ πρώτη προθυμία καὶ ὁμόνοια. Καὶ ὅταν ἔλεγες τὸν Κώστα 
νὰ δώσῃ χρήματα διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ ἔθνους, ἢ νὰ ὑπάγῃ εἰς τὸν πόλεμο, 
τοῦτος ἐπρόβαλλε τὸν Γιάννη. Καὶ μ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο κανεὶς δὲν ἤθελε οὔτε 
νὰ συνδράμῃ οὔτε νὰ πολεμήσῃ. Καὶ τοῦτο ἐγίνετο, ἐπειδὴ δὲν εἴχαμε ἕναν 
ἀρχηγὸ καὶ μία κεφαλή. Ἀλλὰ ἕνας ἔμπαινε πρόεδρος ἕξη μῆνες, ἐσηκώνετο ὁ 
ἄλλος καὶ τὸν ἔριχνε, καὶ ἐκάθετο αὐτὸς ἄλλους τόσους, καὶ ἔτσι ὁ ἕνας ἤθελε 
τοῦτο καὶ ὁ ἄλλος τὸ ἄλλο. Ἴσως, ὅλοι ἠθέλαμε τὸ καλό, πλὴν καθένας κατὰ 
τὴν γνώμη του. Ὅταν προστάζουνε πολλοί, ποτὲ τὸ σπίτι δεν χτίζεται οὔτε 
τελειώνει. Ὁ ἕνας λέγει ὅτι ἡ πόρτα πρέπει να βλέπῃ εἰς τὸ ἀνατολικὸ μέρος, ὁ 
ἄλλος εἰς τὸ ἀντικρινὸ καὶ ὁ ἄλλος εἰς τὸν Βορέα, σὰν να ἦτον τὸ σπίτι εἰς τὸν 
ἀραμπᾶ, καὶ νὰ γυρίζει, καθὼς λέγει ὁ καθένας. Μὲ τοῦτο τὸν τρόπο δεν κτί-
ζεται ποτὲ τὸ σπίτι, ἀλλὰ πρέπει νὰ εἶναι ἕνας ἀρχιτέκτων, ὁποῦ νὰ προστάζῃ 
πῶς θὰ γενῇ. Παρομοίως καὶ ἡμεῖς ἐχρειαζόμεθα ἕναν ἀρχηγὸ καὶ ἕναν ἀρχι-
τέκτονα, ὅστις νὰ προστάζῃ καὶ οἱ ἄλλοι να ὑπακούουν καὶ νὰ ἀκολουθοῦν. 
Ἀλλ᾿ ἐπειδὴ εἴμεθα εἰς τέτοια κατάστασιν, ἐξ αἰτίας τῆς διχονοίας, μᾶς ἔπεσε 
ἡ Τουρκιὰ ἐπάνω μας καὶ κοντέψαμε να χαθοῦμε, καὶ εἰς τοὺς στερνοὺς ἑπτὰ 
χρόνους δὲν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα.

Εἰς αὐτὴ τὴν κατάστασιν ἔρχεται ὁ βασιλεύς, τὰ πράγματα ἡσυχάζουν, καὶ 
τὸ ἐμπόριο καὶ ἡ γεωργία καὶ οἱ τέχνες ἀρχίζουν νὰ προοδεύουν καὶ μάλιστα ἡ 
παιδεία. Αὐτὴ ἡ μάθησις θὰ μᾶς αὐξήσῃ καὶ θὰ μᾶς εὐτυχήσῃ. Ἀλλὰ διὰ νὰ αὐ-
ξήσωμεν, χρειάζεται καὶ ἡ στερέωσις τῆς πολιτείας μας, ἡ ὁποία γίνεται μὲ τὴν 
καλλιέργεια καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Θρόνου. Ὁ βασιλεύς μας εἶναι νέος καὶ 
συμμορφώνεται μὲ τὸν τόπο μας, δὲν εἶναι προσωρινός, ἀλλ᾿ ἡ βασιλεία του 
εἶναι διαδοχικὴ καὶ θὰ περάσῃ εἰς τὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν του, καὶ μὲ αὐτὸν κι 
ἐσεῖς καὶ τὰ παιδιά σας θὰ ζήσετε. 

Πρέπει νὰ φυλάξετε τὴν πίστη σας καὶ νὰ τὴν στερεώσετε, διότι, ὅταν 
ἐπιάσαμε τὰ ἄρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ πατρίδος. 
Ὅλα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἔχουν καὶ φυλάττουν μία Θρησκεία. Καὶ αὐτοί, οἱ 
Ἑβραῖοι, οἱ ὁποῖοι κατατρέχοντο καὶ μισοῦντο καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ ἔθνη, μένουν 
σταθεροὶ εἰς τὴν πίστη τους.

Νὰ μὴν ἔχετε πολυτέλεια, νὰ μὴν πηγαίνετε εἰς τοὺς καφενέδες καὶ τὰ 
μπιλιάρδα. Νὰ δοθεῖτε εἰς τὰς σπουδάς σας καὶ καλύτερα νὰ κοπιάσετε ὀλί-
γον, δύο καὶ τρεῖς χρόνους καὶ νὰ ζήσετε ἐλεύθεροι εἰς τὸ ἐπίλοιπο τῆς ζωῆς 
σας, παρὰ νὰ περάσετε τέσσαρους - πέντε χρόνους τὴ νεότητά σας, καὶ νὰ 
μείνετε ἀγράμματοι. Νὰ σκλαβωθεῖτε εἰς τὰ γράμματά σας. Νὰ ἀκούετε τὰς 
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συμβουλὰς τῶν διδασκάλων καὶ γεροντοτέρων, καὶ κατὰ τὴν παροιμία, «μύ-
ρια ἤξευρε καὶ χίλια μάθαινε». Ἡ προκοπή σας καὶ ἡ μάθησή σας νὰ μὴν γίνῃ 
σκεπάρνι μόνο διὰ τὸ ἄτομό σας, ἀλλὰ νὰ κοιτάζῃ τὸ καλὸ τῆς κοινότητος, καὶ 
μέσα εἰς τὸ καλὸ αὐτὸ εὑρίσκεται καὶ τὸ δικό σας.

Ἐγώ, παιδιά μου, κατὰ κακή μου τύχη, ἐξ αἰτίας τῶν περιστάσεων, ἔμεινα 
ἀγράμματος καὶ διὰ τοῦτο σᾶς ζητῶ συγχώρηση, διότι δὲν ὁμιλῶ καθὼς οἱ 
δάσκαλοί σας. Σᾶς εἶπα ὅσα ὁ ἴδιος εἶδα, ἤκουσα καὶ ἐγνώρισα, διὰ νὰ ὠφε-
ληθῆτε ἀπὸ τὰ περασμένα καὶ ἀπὸ τὰ κακὰ ἀποτελέσματα τῆς διχονοίας, τὴν 
ὁποίαν νὰ ἀποστρέφεσθε καὶ νὰ ἔχετε ὁμόνοια. Ἐμᾶς μὴ μᾶς τηρᾶτε πλέον. 
Τὸ ἔργο μας καὶ ὁ καιρός μας ἐπέρασε. Καὶ αἱ ἡμέραι τῆς γενεᾶς, ἡ ὁποία σᾶς 
ἄνοιξε τὸ δρόμο, θέλουν μετ᾿ ὀλίγον περάσει. Τὴν ἡμέρα τῆς ζωῆς μας θέλει 
διαδεχθῇ ἡ νύκτα τοῦ θανάτου μας, καθὼς τὴν ἡμέραν τῶν Ἁγίων Ἀσωμάτων 
θέλει διαδεχθῇ ἡ νύκτα καὶ ἡ αὐριανὴ ἡμέρα. Εἰς ἐσᾶς μένει νὰ ἰσάσετε καὶ νὰ 
στολίσετε τὸν τόπο, ὁποὺ ἡμεῖς ἐλευθερώσαμε· καί, διὰ νὰ γίνῃ τοῦτο, πρέπει 
νὰ ἔχετε ὡς θεμέλια της πολιτείας τὴν ὁμόνοια, τὴν θρησκεία, τὴν καλλιέργεια 
τοῦ θρόνου καὶ τὴν φρόνιμον ἐλευθερία.

Τελειώνω τὸ λόγο μου. Ζήτω ὁ βασιλεύς μας Ὄθων! Ζήτω οἱ σοφοὶ διδά-
σκαλοι! Ζήτω ἡ Ἑλληνικὴ Νεολαία! 

Λόγια αγράμματου, μα σοφού και συνετού μεγάλου ανδρός, που αποτε-
λούν την πνευματική διαθήκη του ήρωα στο έθνος μας.  

Ο Κολοκοτρώνης δημιούργησε λαμπρή πολύτεκνη οικογένεια ηρώων και 
τα παιδιά του διακρίθηκαν στον δημόσιο και πολιτειακό βίο.

Η ανεξικακία και η συγχωρητικότητά του υπήρξαν παροιμιώδεις. Πριν πε-
θάνει αποχαιρέτισε φίλους και εχθρούς. Συγχώρησε κι αυτόν ακόμη τον Σχινά, 
τον υπουργό Δικαιοσύνης που ήθελε την  εις θάνατο καταδίκη του. Λέγεται 
ότι λίγο πριν κλείσει τα μάτια του περιόδευσε σε όλον τον Μωριά. Παντού 
από όπου περνούσε, φώναζε εχθρούς και φίλους και τους αποχαιρετούσε δί-
νοντας και παίρνοντας συγχώρηση. Πέρασε ακόμα και από τις Σπέτσες και 
την Ύδρα και συμφιλιώθηκε με τον Κουντουριώτη. Όλους τους αποχαιρετού-
σε γιατί γνώριζε ότι σύντομα θα πραγματοποιούσε το αιώνιο ταξίδι4.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανεξικακίας του είναι το γεγονός ότι 
συγχώρησε τον φονιά του αδελφού του και του γιου του. Μάλιστα, πήγε με 

4  http://www.mixanitouxronou.gr/o-kolokotrinis-ligo-prin-pethani. 
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το φονιά του αδελφού του στο σπίτι της μάνας του, να παρακαθήσουν σε γεύ-
μα. Όταν η πονεμένη μητέρα του τού παραπονέθηκε λέγοντας: «Παιδί μου, 
έφερες στο τραπέζι τον φονιά του παιδιού μας;», ο Κολοκοτρώνης απάντησε. 
«Αυτό μητέρα είναι το καλύτερο μνημόσυνο για την ψυχή του παιδιού μας».

Την 1η Φεβρουαρίου 1843 ο Κολοκοτρώνης πάντρεψε το γιο του Κολίνο 
με την εγγονή τού άλλοτε ηγεμόνα της Βλαχίας, πρίγκιπα Ιωάννη Καρατζά. 
Ο Γέρος του Μωριὰ ζούσε μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του.

 Δύο μέρες αργότερα παραβρέθηκε στο μεγάλο δείπνο του παλατιού κι 
ήταν πολύ ευδιάθετος. Κάποια στιγμή παρακάλεσε το βασιλιά να διατάξει 
τους μουσικούς να παίξουν ελληνικούς χορούς. Αντήχησε το παλάτι από τα 
δημοτικά τραγούδια. Γύρω στα μεσάνυχτα επέστρεψε στο σπίτι του. Μόλις 
ξάπλωσε στο κρεβάτι του υπέστη εγκεφαλική συμφόρηση.

Ειδοποιήθηκαν οι καλύτεροι γιατροί της εποχής αλλά τίποτε δεν μπόρε-
σαν να επιτύχουν. Ο Γέρος του Μωριά κλήθηκε από τον Κύριο και πέταξε προς 
τους κόσμους της αθανασία στις 4 Φεβρουαρίου 1843.

 Μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία, ο ήχος των κανονιοβολισμών ήταν το τε-
λευταίο  τιμητικό και ευχαριστήριο «ΧΑΙΡΕ» προς τον  γενναίο Στρατηγό και 
ελευθερωτή των Ελλήνων. Ο Κολοκοτρώνης ετάφη με τις προσήκουσες τιμές 
στο Ά  Νεκροταφείο Αθηνών.  

 Η Ελλάδα ευγνωμονούσα για τα όσα με τόση αγνότητα, με τόση μαχητι-
κότητα και με τόσο ηρωισμό τής προσέφερε έστησε μπροστά από το μέγαρο 
της Παλαιάς Βουλής περικαλλές μνημείο, το οποίο παρουσιάζει τον Κολο-
κοτρώνη έφιππο να δείχνει στους Έλληνες τον δρόμο του χρέους προς την 
πολυπόθητη Ελευθερία.

Κάτωθι αυτού είναι γραμμένη με δωρική λιτότητα η επιγραφή: 

«ΕΦΙΠΠΟΣ ΧΩΡΕΙ ΓΕΝΝΑΙΕ ΣΤΡΑΤΗΓΕ
ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ  ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ

ΠΩΣ ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ»



Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

a  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ,

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΣ 

Κατά τή διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας ὁ ὑπόδουλος Ἑλληνισμός, ἡ πονεμένη 
Ρωμηοσύνη, ὅπως τήν χαρακτηρίζει ὁ Φώτης Κόντογλου, ἀντιστάθηκε 

καί μέ τό ντουφέκι καί μέ τό φιλότιμο. 

Στήν πρώτη μορφή ἀντιστάσεως, στίς ἔνοπλες ἐξεγέρσεις πρωτοστατοῦσαν 
οἱ κλεφταρματολοί, ἀλλά σημαντικός ἦταν καί ὁ ρόλος τῶν Ἐπισκόπων καί 
τῶν ἁπλῶν ἱερέων. 

Στή δεύτερη μορφή ἀντιστάσεως, τήν πνευματική καί ἠθική ἡ Ἐκκλησία 
ὑπῆρξε ὁ ἀδιαμφισβήτητος ἡγέτης καί καθοδηγητής. Τοῦτο ὁμολογοῦν καί οἱ 
ἀγωνιστές τοῦ 1821 πού ἔζησαν τά γεγονότα ἀπό κοντά. Χαρακτηριστικά, ὁ 
Δυτικομακεδών ὁπλαρχηγός Νικόλαος Κασομούλης γράφει στά «ΕΝΘΥΜΗ-
ΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ» καί τά ἑξῆς ἐνδιαφέροντα: «Ἀπό τά διάφορα ἱστορικά 
καί ἐκκλησιαστικά συγγράμματα καί ἀπό αὐτά τά πράγματα γνωρίζοντες 
ὅτι ἡ Ἑλληνική γλῶσσα, ὁ χαρακτήρ καί τά ἔθιμα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, μετά 
τήν πτῶσιν τοῦ Βασιλείου μας, ἐδιατηρήθησαν ὑπό τήν ἐπαγρύπνησιν τοῦ 
Κλήρου μας καί τῶν διαφόρων πεπαιδευμένων τοῦ Ἔθνους μας, καί διά τῆς 
κοινῆς εὐλαβείας πρός τήν ἁγίαν ἡμῶν Θρησκείαν…». Ἀλλά καί ὁ διαπρεπής 
Βρεταννός Βυζαντινολόγος,  Στῆβεν Ράνσιμαν, στόν Ἐπίλογο τοῦ βιβλίου 
του «Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία ἐν Αἰχμαλωσίᾳ» ἐπισημαίνει: «Ἡ Ὀρθοδοξία ἦταν 
ἡ δύναμη πού διετήρησε τόν Ἑλληνισμό κατά τήν διάρκεια τῶν σκοτεινῶν 
αἰώνων…».

Ἡ πνευματική αὐτή ἀντίσταση τοῦ Γένους καί ὁ Ἐθναρχικός ρόλος τῆς 
Ἐκκλησίας μας κατά τήν περίοδο ἐκείνη ἀναδεικνύονται κυρίως στούς ἑξῆς 
τομεῖς:
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1) Η ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗ-
ΣΕΩΣ. Κατά τή διάρκεια τῆς δουλείας οἱ ἔννοιες Ὀρθόδοξος καί Ρωμηός 
ἦσαν σχεδόν ταυτόσημες. Ἐθνάρχης (Μιλλέτ-Μπασί) ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων 
τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἦταν ὁ Πατριάρχης, ἡ δέ ἀπώλεια τῆς θρη-
σκευτικῆς ταυτότητος σήμαινε αὐτομάτως καί τήν ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς ταυ-
τότητος. Ὅποιος ἄλλαζε τήν Πίστη του εἴτε ἀκουσίως εἴτε ἑκουσίως, τούρ-
κευε ἤ φράγκευε, χανόταν γιά τόν Ἑλληνισμό. Ἡ Ἐκκλησία ἀγωνίσθηκε γιά νά 
σταματήσουν οἱ προσχωρήσεις Ὀρθοδόξων στό Ἰσλάμ. Ὁ Νεκτάριος Τέρπος 
καί ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός εἶναι χαρακτηριστικά παραδείγματα μοναχῶν 
πού ἔδωσαν τήν πνευματική μάχη γιά νά ἀποτρέψουν τόν ἐξισλαμισμό τῶν 
ταλαιπώρων Ρωμιῶν καί γιά νά διατηρήσουν τήν ἑλληνικότητα τῆς γλώσσας 
καί τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως. Πρέπει νά τονισθεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία διεφύλαξε 
τήν ἐθνική συνείδηση ἀκόμη καί σέ ἐκείνους τούς χριστιανούς πού ἔχαναν τήν 
γλῶσσα. Οἱ τουρκόφωνοι Καππαδόκες στή Μικρά Ἀσία κράτησαν τήν ἐθνι-
κή τους ταυτότητα, διότι παρέμειναν πιστά μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 
Ἀντιθέτως οἱ Βαλαάδες τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας κράτησαν τήν ἑλληνική 
γλῶσσα, ἀλλά προσεχώρησαν στό Ἰσλάμ γιά νά ἀποκτήσουν προνόμια. Γρή-
γορα τούρκεψε ἡ συνείδησή τους καί χάθηκαν γιά τόν Ἑλληνισμό. Μιά ἄλλη 
ὁμάδα Χριστιανῶν πού ἐξισλαμίσθηκε βιαίως τόν 17ο   αἰῶνα εἶναι οἱ Τσάμη-
δες στή Θεσπρωτία. Ἡ ἀλλαγή τῆς Πίστεως ὁδήγησε σέ ἀπότομη ἀλλαγή τῆς 
ἐθνικῆς συνειδήσεώς τους. Ἔγιναν φανατικοί τουρκαλβανοί καί διῶκτες τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ μέχρι καί τήν περίοδο τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου!

Οἱ μεγαλύτεροι ἀντιστασιακοί κατά τοῦ κατακτητῆ εἶναι οἱ Νεομάρτυρες. 
Τό παράδειγμα τῆς αὐτοθυσίας τους στερέωνε τήν Πίστη τῶν ὑποδούλων καί 
περιόριζε τούς ἐξισλαμισμούς. Ὁ μακαριστός π. Γεώργιος Μεταλληνός στό 
βιβλίο του «Τουρκοκρατία» γράφει χαρακτηριστικά: «Τό μαρτύριο τῶν Νε-
ομαρτύρων δείχνει καί τή συμμετοχή τῆς Ἐκκλησίας στήν ἀντίσταση καί τήν 
ἑνότητα τοῦ Γένους ἔναντι τοῦ τυράννου. Στήν ἐπιστροφή καί ὁμολογία τῶν 
Νεομαρτύρων συνέβαλλαν ἀποφασιστικά οἱ Γέροντες - Πνευματικοί τους. Σ’ 
αὐτούς κατέφευγαν, κυρίως στά ἁγιορείτικα μοναστήρια, γιά νά μετανοήσουν 
καί νά εἰσαχθοῦν στήν πνευματική ζωή. Τά ἀσκητήρια ἔγιναν ἔτσι προμαχῶνες 
μπροστά στά κύματα τοῦ μουσουλμανισμοῦ….».

2) Η ΠΑΙΔΕΙΑ, κρυφή καί φανερή. Πολλοί διερωτῶνται σήμερα:  Ἦσαν 
οἱ Ὀθωμανοί ἀνεκτικοί ἤ καταπιεστικοί στό ζήτημα τῆς Παιδείας τῶν ὑπο-
δούλων; Τήν ἀπάντηση μᾶς δίδει χωρίς προκαταλήψεις ὁ προαναφερθείς Στῆ-
βεν Ράνσιμαν στό περισπούδαστο ἔργο του «Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία ἐν Αἰχ-
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μαλωσίᾳ». Ἐκεῖ, ἐξηγεῖ ὅτι ὁ Σουλτάνος στήν Κωνσταντινούπολη δέν εἶχε 
ἐκδώσει ποτέ φιρμάνι πού νά ἀπαγορεύει τήν ἐκπαίδευση τῶν Ρωμιῶν, ἀλλά 
οἱ τοπικοί Ὀθωμανοί ἡγεμόνες ἦταν ἀνεξέλεγκτοι στό θέμα αὐτό καί πολ-
λάκις αὐθαιρετοῦσαν κατά τῶν ὑποδούλων. Ὅταν οἱ Ρωμηοί κατόρθωναν νά 
φιλοδωρήσουν τόν τοπικό μπέη τότε λειτουργοῦσε σχολεῖο ἐλεύθερο, ἀλλά 
καί αὐτό γιά λίγα χρόνια. Στή συνέχεια ἐδημεύετο τό κτήριο καί τά παιδιά 
ἐστέλλοντο στό σπίτι τους. Καί καταλήγει ὁ Ράνσιμαν: «Γιά τούς πιό πολλούς 
Τούρκους ἡ Παιδεία τῶν ὑποδούλων φυλῶν ἦταν κάτι τελείως ἀνεπιθύμητο». 
Γι’ αὐτές, λοιπόν, τίς δύσκολες περιπτώσεις καί ἰδίως γιά τούς δύο πρώτους 
σκοτεινούς αἰῶνες τῆς Τουρκοκρατίας χρειάσθηκε νά λειτουργήσουν καί τά 
Κρυφά Σχολειά. Ὁ παπάς ἤ ὁ καλόγερος, λαμβάνοντας τίς κατάλληλες προ-
φυλάξεις, δίδασκαν στά παιδιά τοῦ χωριοῦ τά «κολλυβογράμματα» μέ διδα-
κτικά ἐγχειρίδια τό Ψαλτήρι καί τήν Ὀκτώηχο.

Στήν ἐποχή μας ἐμφανίσθηκαν ὁρισμένοι ἐρευνητές, οἱ ὁποῖοι ἀμφισβήτη-
σαν τήν ὕπαρξη Κρυφοῦ Σχολειοῦ. Ἀφοῦ λειτούργησαν ὀνομαστά Ἑλληνικά 
Σχολεῖα ἐπί Τουρκοκρατίας, λένε, τί ἀνάγκη ὑπῆρχε γιά κρυφή ἐκπαίδευση; 
Προφανῶς λησμονοῦν τήν παρατήρηση τοῦ Ράνσιμαν , ὅπως ἐπίσης θέλουν 
νά ἀγνοοῦν τό γεγονός ὅτι τά γνωστά σχολεῖα τοῦ Γένους λειτούργησαν κυ-
ρίως μετά τό 1650. Στούς δύο πρώτους αἰῶνες τί γινόταν; Τούς διαψεύδουν 
ἐπίσης τά πάμπολλα τοπωνύμια σέ διάφορα μέρη τοῦ Ἑλληνισμοῦ πού ἀνα-
φέρονται στό Κρυφό Σχολειό. Στά Γιάννενα, στήν Ἀρκαδία, στή Μάνη, στήν  
Ἴο, στήν Κρήτη, στή Βοιωτία καί ἀλλοῦ, ἀκόμη καί σήμερα δείχνουν οἱ ντόπιοι 
μοναστήρια ἤ σπηλιές μέ τό ὄνομα Κρυφό Σχολειό. Τί συνέβη ἄραγε; Ἔπαθαν 
ὁμαδική παράκρουση οἱ κάτοικοι ὅλων αὐτῶν τῶν τόπων καί προσεχώρησαν 
σέ ἕνα «μύθο» πού καλλιεργεῖ ἡ Ἐκκλησία;

Ἀλλά τήν πιό ἀποστομωτική ἀπάντηση στούς ἀρνητές τοῦ Κρυφοῦ Σχο-
λειοῦ δίδει ὁ Γάλλος δημοσιογράφος Ρενέ Πυώ στό βιβλίο του «Δυστυχισμένη 
Βόρειος Ἤπειρος». Ὁ Πυώ ἐπεσκέφθη τό Ἀργυρόκαστρο τό 1913 μόλις εἶχε 
ἐλευθερωθεῖ ἀπό τόν Ἑλληνικό Στρατό. Ἐκεῖ λοιπόν γνώρισε δεκάδες Ἑλλη-
νόπουλα, τά ὁποῖα τοῦ ὁμολόγησαν ὅτι ἔκαναν κρυφά μαθήματα, ἐπειδή οἱ 
Τοῦρκοι ἀπηγόρευαν τή διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας! Τοῦτο γινόταν 
στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰῶνος. Σκεφθῆτε τί γινόταν σέ πολύ πιό δύσκολα χρόνια. 
Ἄλλωστε ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό «κατασκευασμένους μύθους» γιά 
νά τονίσει τήν προσφορά της στήν Παιδεία τοῦ ὑποδούλου Γένους, διότι καί 
σέ ὅσα φανερά καί δημόσια σχολεῖα λειτουργοῦσαν ἡ παρουσία της ἦταν ἐμ-
φανής καί καθοδηγητική.
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Ὁ Ἀπόστολος Βακαλόπουλος στό βιβλίο του «Νέα Ἑλληνική Ἱστορία 1204 
-1985» παρατηρεῖ: «Ἕνα ὁρόσημο στήν ἱστορία τῆς παιδείας ἐπί τουρκοκρα-
τίας ἀποτελεῖ ἡ ἵδρυση τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, τῆς γνωστῆς ἀργότερα Πα-
τριαρχικῆς Ἀκαδημίας ἤ Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ἀπό τόν πρῶτο Πα-
τριάρχη μετά τήν Ἅλωση, τόν Γεννάδιο, στά 1454». 

Πρέπει νά θυμίσουμε ἐπίσης τή δράση τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ 
ὑπέρ τῆς ἱδρύσεως ἑλληνικῶν σχολείων καθώς καί τήν ἵδρυση τῆς Ἑλληνι-
κῆς Σχολῆς στήν Κύπρο, στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰῶνος ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο 
καί  Ἐθνομάρτυρα Κυπριανό. Πρόκειται γιά τό σημερινό Παγκύπριο Γυμνάσιο. 
Ἀλλά καί μόνο ἡ παρακολούθηση τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπό τούς πιστούς 
ἦταν ἕνα συνεχές μάθημα ἑλληνικῆς γλώσσας, ἐνῷ τά κηρύγματα τῶν κληρι-
κῶν μετέδιδαν μήνυμα ἐλπίδας καί Ἀναστάσεως. Ἡ ρίζα τῆς Μεγάλης Ἰδέας 
δέν βρίσκεται μόνον στά δημοτικά ἄσματα, στούς θρύλους καί στίς παραδό-
σεις. Βρίσκεται καί στήν εὐχή «Χριστός Ἀνέστη, ἡ Ἑλλάς Ἀνέστη» πού ἀκου-
γόταν ὅταν γιόρταζαν τό Πάσχα οἱ ὑπόδουλοι Ἕλληνες.

3) ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Στή διάρκεια τῆς τουρκοκρατίας οἱ 
αὐτοδιοικούμενες Κοινότητες τῶν Ρωμιῶν ἀπετέλεσαν τόν αὐτοφυῆ πολιτικό 
θεσμό τοῦ Γένους, καλλιέργησαν τό δημοκρατικό φρόνημα καί βοήθησαν τούς 
ὑποδούλους νά ἀποφύγουν τή μεγάλη ἀνάμιξη τῶν Ὀθωμανῶν στά ἐσωτερι-
κά τους. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔθεσε ἔντονη τή σφραγίδα της στόν θεσμό 
αὐτό. Στήν πράξη ἡ Κοινότητα ἀποτελεῖ συνέχεια καί προέκταση τῆς Ἐνορίας. 
Μετά τή Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς οἱ Χριστιανοί, ἔχοντας ἐπικεφαλῆς 
τόν Ἐπίσκοπο ἤ τόν ἱερέα, συγκεντρώνονταν στόν αὐλόγυρο τοῦ Ναοῦ καί 
συζητοῦσαν, ἀποφάσιζαν, ψήφιζαν.

Οἱ Κοινότητες ἐκφράζουν τή δημοκρατική παράδοση τῆς ἀρχαίας Ἐκ-
κλησίας τοῦ Δήμου, ἀλλά καί τοῦ Συνοδικοῦ συστήματος, τό ὁποῖο τηρεῖ ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἤδη ὑπό τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδοξίας ἀρχίζει ἡ ἀπο-
κέντρωση μέ θεσμούς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως (μητροκωμία), ὅπως ἀναπτύ-
χθηκε στά χρόνια τῆς Ρωμανίας/Βυζαντίου, σύμφωνα μέ τή νομοθεσία τοῦ 
Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου. Τό πνεῦμα αὐτό, τῆς ἀλληλοβοήθειας καί 
τῆς αλληλεγγύης, βρίσκει τήν ἐφαρμογή του στῶν Ἑλλήνων τίς Κοινότητες 
ἐπί Τουρκοκρατίας καθώς καί στίς Συντεχνίες πού ἄνθησαν κατά τήν περίοδο 
ἐκείνη. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι στό καταστατικό τῆς Συντεχνίας τῶν Ἀμπε-
λακίων Θεσσαλίας ὑπάρχουν συνεχεῖς ἀναφορές στό Εὐαγγέλιο. Ὡς συντά-
κτης ὑπογράφει ὁ Ἐπίσκοπος Πλαταμῶνος καί Λυκοστομίου Διονύσιος.
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Καί σέ αὐτό τό θέμα κάποιοι ἀμφισβητίες προσπάθησαν νά μειώσουν τόν 
ρόλο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί παραδόσεως. Ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ κοι-
νοτικός θεσμός εἶναι ἔμπνευση τῶν Ὀθωμανῶν Τούρκων γιά νά συλλέγουν 
εὐκολώτερα τούς φόρους. Τότε, ὅμως, πῶς ἐξηγεῖται ἡ ἐπιτυχής λειτουργία 
τοῦ θεσμοῦ στούς Ἀποδήμους Ἕλληνες τῆς Δυτικῆς καί Ἀνατολικῆς Εὐρώπης; 
Ἐκεῖ δέν ὑπῆρχαν Τοῦρκοι γιά νά ζητοῦν φόρους. Κι ὅμως οἱ κοινότητες τῶν 
Ἑλλήνων ἄνθησαν μέ ἐπίκεντρο πάντα τόν Ὀρθόδοξο Ναό καί τόν ἱερέα. Στή 
Βιέννη, στή Βενετία, στήν Τεργέστη, στό Λιβόρνο, στήν Ὀδησσό, στή Νίζνα 
Οὐκρανίας, στό τότε αὐστριακό Σεμλίνο-Ζέμουν (σήμερα προάστιο τοῦ Βε-
λιγραδίου) καί σέ πολλά ἄλλα μέρη τῆς ξενιτιᾶς οἱ Ἕλληνες λόγιοι καί πρα-
ματευτάδες συγκεντρώνονται γύρω ἀπό τήν Ἐκκλησία τους, ἱδρύουν κοινο-
τικούς θεσμούς, ὅπως καί οἱ ὑπόδουλοι ἀδελφοί τους, διαβάζουν πατριωτικά 
κείμενα καί προετοιμάζουν μέ τόν τρόπο τους τήν Ἀνάσταση τοῦ Γένους.

Καθ’ ὅλην τή διάρκεια τῆς δουλείας ὑπό τούς Ὀθωμανούς Τούρκους ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπῆρξε ἕνα μεγάλο καί διαρκές σχολεῖο ἐλπίδας, ὑπο-
μονῆς, πνευματικῆς ἀντιστάσεως, ἠθικῆς ἐλευθερίας καί ἐθνικῆς ἀφυπνί-
σεως. Μόνον ἔτσι μποροῦσε νά ἐπιτευχθεῖ ἡ Παλιγγενεσία. Καί μόνον ἔτσι 
ἐξηγεῖται ἡ βαθειά Πίστη τῶν πρωταγωνιστῶν τοῦ 1821.

«Μάχου ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος» ξεκινᾶ ἡ προκήρυξη τοῦ Ἀλ. Ὑψη-
λάντη τόν Φεβρουάριο τοῦ 1821. «Ὅταν πήραμε τά ὅπλα εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ 
Πίστεως καί ὕστερα ὑπέρ Πατρίδος» βροντοφώναξε ὁ Θ. Κολοκοτρώνης 
στούς μαθητές τοῦ πρώτου Γυμνασίου τῆς ἀπελευθερωμένης Ἀθήνας. Ἡ δέ 
προκήρυξη τοῦ Ἐπισκόπου Σαλώνων Ἡσαῒα καί τοῦ Ἀθανασίου Διάκου ἔγρα-
φε ὅτι ἀγωνίζονται «γιά τόν Χριστό καί γιά τόν Λεωνίδα»!

Ἐπί τέσσερεις ἤ καί πέντε αἰῶνες ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἦταν γιά τούς 
ὑποδούλους «τό πνευματικό πλαίσιο μέσα ἀπό τό ὁποῖο ἐκφραζόταν ἡ ἐθνι-
κή τους συνείδηση, ὁλόκληρος ὁ κόσμος τους, πού ἔκλεινε μέσα του τό ἔν-
δοξο παρελθόν καί τίς ἐλπίδες ἀπολυτρώσεως» γράφει ὁ Ἀπ. Βακαλόπουλος. 
Γι’ αὐτά βασανίσθηκαν καί γι’ αὐτά ἀγωνίσθηκαν οἱ πρόγονοί μας.

Ἐμεῖς οἱ νεώτεροι ὀφείλουμε νά  ἀκολουθήσουμε πιστά τά ἱερά τους βή-
ματα, τό ἐλπιδοφόρο, τό ἀγωνιστικό  ἀλλά καί αὐτοθυσιαστικό τους πνεῦμα. 
Μόνο ἔτσι θά ἐπιβιώσει καί θά διαλάμψει ἡ Μητέρα Πατρίδα μας.

 



Η KOINΩNIKH ΔIAKONIA THΣ EKKΛHΣIAΣ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ KATA THN TOYPKOKPATIA

(1571-1878)

a  
KΩΣΤΗ KΟΚΚΙΝΟΦΤΑ,

KΕΝΤΡΟ MΕΛΕΤΩΝ IΕΡΑΣ MΟΝΗΣ KΥΚΚΟΥ

Αμέσως μετά την ολοκληρωτική κατάληψη της Kύπρου, το 1571, οι 
Oθωμανοί παραχώρησαν ορισμένα προνόμια στους Ορθόδοξους κα-

τοίκους και τους επέτρεψαν να ανασυγκροτήσουν την Eκκλησία τους. Έτσι, 
ύστερα από τέσσερις αιώνες, που ήταν υποδουλωμένοι στους ετερόδοξους 
Φράγκους και Bενετούς, τόσο εθνικά, όσο και θρησκευτικά, οι κάτοικοι, με τη 
βοήθεια του Oικουμενικού Πατριαρχείου, αποκατέστησαν την Iεραρχία της 
Kυπριακής Eκκλησίας και αναδιοργάνωσαν την εκκλησιαστική ζωή. Ωστόσο, 
οι γενικότερες συνθήκες διαβίωσης, εξαιτίας της σκληρότητας των νέων 
κατακτητών και το πνευματικό σκότος που επικρατούσε, δημιουργούσαν 
πολλά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία και στη διακονία της προς την 
κυπριακή κοινωνία. Aναφερόμενοι, βέβαια, στη δράση της Eκκλησίας, στην 
πραγματικότητα εννοούμε αυτήν των Kυπρίων Aρχιερέων και του έγγαμου 
και άγαμου κλήρου, περιορίζοντας στον τομέα αυτό την ευρεία εκκλησιαστική 
σημασία του όρου1.

1 Για την ιστορία της Eκκλησίας της Κύπρου στα χρόνια της Tουρκοκρατίας και τη δράση 
των Aρχιεπισκόπων της βλ. Φίλιππου Γεωργίου, Eιδήσεις Iστορικαί περί της Eκκλησίας της 
Kύπρου, Aθήνα 1875, σ. 66-143· Iωάννου Xάκκεττ, Iστορία της Oρθοδόξου Eκκλησίας της Kύ-
πρου κατά μετάφρασιν και συμπλήρωσιν Xαριλάου I. Παπαϊωάννου, τ. A΄, Aθήνα 1923, σ. 249-
334· Λοΐζου Φιλίππου, Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975· Ανδρέα Βίττη, 
Οι Αρχιεπίσκοποι της Κύπρου επί Οθωμανοκρατίας 1570/1-1878, Παραλίμνι - Αγία Νάπα 2010· 
Ανδρέα Μιτσίδη, «Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας», στον τόμο: Θεόδωρου Παπαδό-
πουλλου (επιμ.), Iστορία της Kύπρου, τ. ΣΤ΄, Λευκωσία 2011, σ. 519-823.
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Τα προνόμια

Tα προνόμια, τα οποία παραχώρησε το Oθωμανικό καθεστώς στην 
Eκκλησία της Κύπρου, εξασφάλισαν την εύρυθμη λειτουργία του διοικητικού 
μηχανισμού της και επέτρεπαν στον Aρχιεπίσκοπο του νησιού, με το δίκτυο 
των Mητροπόλεων, των Mονών και των τοπικών ενοριών, να διοικεί το σύνολο 
των Xριστιανών κατοίκων. Ουσιαστικά, με τον τρόπο αυτό, το καθεστώς 
ενέτασσε τον ανώτερο κλήρο στο σύστημα διοίκησης της Αυτοκρατορίας και 
μάλιστα με συγκεκριμένα καθήκοντα. Αναγνώριζε δε την Εκκλησία ως θεσμό 
με εξουσίες, με αποτέλεσμα ο Αρχιεπίσκοπος να θεωρείται ο σύνδεσμος της 
Ορθόδοξης κοινότητας με τις Αρχές. Eνισχυμένη με τα προνόμια αυτά, η 
Eκκλησία κατέστη ο συνεκτικός δεσμός των υποδούλων και ο βασικός θεσμός 
διοίκησης και προάσπισής τους2.

Tο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και οι διοικητικές εξουσίες της Εκκλη-
σίας καθορίζονταν από τα βεράτια, με τα οποία η Πύλη επικύρωνε τις εκλογές 
των Kυπρίων Iεραρχών. Aυτά προσδιόριζαν με σαφήνεια την ανεξαρτησία 
της σε θέματα εκκλησιαστικής διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας 
της, καθώς και της ρύθμισης ζητημάτων, που αφορούσαν στο οικογενειακό 
και κληρονομικό δίκαιο των Χριστιανών3. Ακόμη, γύρω στο 1660, για να 
περιοριστεί η ανεξέλεγκτη δράση των τοπικών διοικητών και η υπερβολική 
καταπίεση και φορολογική εκμετάλλευση του λαού, η κεντρική εξουσία 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αναγνώρισε τον Aρχιεπίσκοπο και τους 
Mητροπολίτες ως αντιπροσώπους των υποδούλων στον Σουλτάνο, με το 
δικαίωμα να καταφεύγουν στην Πύλη για ζητήματα, που τους αφορούσαν4. 

2 Για τα προνόμια, που παραχωρήθηκαν στην Eκκλησία της Kύπρου, βλ. Α. Μιτσίδη, «Η Εκ-
κλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 521-522, όπου και η προγενέστερη βιβλιογραφία.
3 Aπό τα εκδοθέντα βεράτια σώζεται μικρός αριθμός, για Aρχιερείς του 19ου αιώνα. Bλ. A. 
Mιτσίδη, «Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 804-806. Για το περιεχόμενο των 
βερατίων των Aρχιεπισκόπων Δαμασκηνού (1824), Mακαρίου A΄ (1854) και Σωφρονίου Γ΄ 
(1865) βλ. Παύλου Xιδίρογλου, «Σουλτανικά βεράτια», Eπετηρίς Kέντρου Eπιστημονικών 
Eρευνών 7 (1975) 119-250. Ας σημειωθεί ότι πρόσφατα δημοσιεύτηκε και το βεράτιο επα-
νόδου του Φιλοθέου (1746) στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Bλ. Mιχάλη Mιχαήλ, «Tο Bεράτιο 
επαναφοράς του Φιλοθέου στην Aρχιεπισκοπεία της Kύπρου (1746)», Eπετηρίδα Kέντρου 
Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 8 (2008) 193-212.
4  Αρχιμανδρίτη Κυπριανού, Ιστορία Χρονολογική της Νήσου Κύπρου ερανισθείσα εκ διαφόρων 
ιστορικών και συντεθείσα απλή φράσει, Ενετία 1788, σ. 313-314. Για την εθναρχική ιδιότητα 
των Kυπρίων Aρχιερέων βλ. Θεόδωρου Παπαδόπουλλου, «Eθναρχικός ρόλος της Oρθοδόξου 
Iεραρχίας. Aρχιεπισκόπου Σωφρονίου βιοτή», Kυπριακαί Σπουδαί 35 (1971) 95-141· Ανδρέα 
Βίττη, «Ο Εθναρχικός» ρόλος της Εκκλησίας της Κύπρου: Ιστορική - θρησκευτική προσέγγι-
ση μιας αδήριτης ιστορικής και θρησκευτικής ανάγκης», Επιστημονική Επετηρίς Κυπριακής 
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Oυσιαστικά, δηλαδή, με την απόφασή της αυτή επέκτεινε τα προνόμια, που 
είχαν παραχωρηθεί στην Eκκλησία, κατά τα πρώτα χρόνια της Οθωμανικής 
κατοχής, και συνέτεινε ώστε να δημιουργηθεί ένας θεσμός προστασίας της 
τοπικής κοινωνίας από φαινόμενα απληστίας των κατά καιρούς διοικητών.

Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί Aρχιεπίσκοποι της επο-
χής, όπως οι Iάκωβος A΄ (1692), Γερμανός B΄ (τέλη 17ου - αρχές 18ου αι.), 
Σίλβεστρος (1730), Φιλόθεος (1740 και 1744, 1753 οι περί αυτόν τρεις 
Mητροπολίτες), Παΐσιος (1760 αντιπροσωπεύτηκε από τους Kιτίου Mακάριο 
και Iερομόναχο Eφραίμ τον Aθηναίο, 1765), Xρύσανθος (1783), Iωαννίκιος 
(1847) και Σωφρόνιος (1870), να καταφεύγουν στην Kωνσταντινούπολη, 
για να υποβάλουν αιτήματα για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και να 
καταγγέλλουν αυθαιρεσίες Oθωμανών αξιωματούχων5.

Ωστόσο, η δράση αυτή της Εκκλησίας συντελείτο μέσα σε δυσκολίες, 
που απέρρεαν και από τις γενικότερες αντίξοες οικονομικές συνθήκες, με 
αποτέλεσμα αυτή να οφείλει πάντοτε μεγάλα ποσά σε δάνεια, με σημαντικό 
μέρος των δραστηριοτήτων των Αρχιεπισκόπων της, όπως των Iλαρίωνος 
Κιγάλα (1674-1678), Παϊσίου (1759-1767), Χρυσάνθου (1767-1810), Κυπρι-
ανού (1810-1821) και άλλων, να αναλίσκεται στην προσπάθεια για την 
εξόφλησή τους6. Παρόλα αυτά δεν υστέρησε σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες 
και τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, όπως η Αρχιεπισκοπή, οι Mητροπόλεις και οι 
Mονές, αποτελούσαν πάντοτε χώρους φιλοξενίας και παροχής βοήθειας σε 
δυστυχούντες. Ακόμη, διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην περίθαλψη 
των λεπρών, ύστερα από σχετική απόφαση που λήφθηκε σε Γενική Συνέλευση 
των Aρχιερέων και των προκρίτων, τον Nοέμβριο του 18307, οπότε μερίμνησε 
τόσο για τη συνάθροισή τους σε οικήματα, που κτίστηκαν από την τοπική 
διοίκηση, όσο και για τη διατροφή τους8. Επίσης, φρόντισε στις αρχές της 
δεκαετίας του 1850, για τη λειτουργία ορφανοτροφείου και την προστασία των 

Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών 6 (2003) 49-79.
5 A. Mιτσίδη, «Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 590, 606, 616-618, 627, 629, 
631, 641, 648, 656, 759-760, 788.
6 Βλ. A. Mιτσίδη, «Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 586, 643, 662, 703, όπου 
και η σχετική βιβλιογραφία για τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, που οδηγούσαν την εκ-
κλησιαστική Ιεραρχία στη σύναψη δανείων.
7 Για τη Γενική Συνέλευση του 1830 βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, Η Μονή Κύκκου στο Αρχείο της 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου (1634-1878), Λευκωσία 2011, σ. 76-78 (τα σχόλια), 248-255 (τα πρα-
κτικά).
8 Λ. Φιλίππου, Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας, ό.π., σ. 255· Louis Palma di Cesnola, 
Cyprus: Its Ancient Cities, Tombs, and Temples, Nicosia 21991, σ. 244-245.
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εγκαταλελειμμένων παιδιών9. Aκόμη, σημαντική υπήρξε η μέριμνα ορισμένων 
Aρχιερέων για την ιατρική περίθαλψη των κατοίκων από διάφορες ασθένειες, 
οι οποίες, στα παλαιότερα χρόνια, προξενούσαν μεγάλο αριθμό θανάτων. Για 
παράδειγμα, ο Aρχιεπίσκοπος Kυπριανός με έγγραφό του ανέθεσε, το 1820, 
στον κτήτορα του χωριού Άγιος Δημήτριος Mαραθάσας, Xατζηθεόδοτο, 
ύστερα που διδάχθηκε τα σχετικά από ειδικό γιατρό, να εμβολιάζει προληπτικά 
τα παιδιά για την προστασία τους από την ασθένεια της ευλογιάς10.

Κυρίως, όμως, η Εκκλησία δραστηριοποιήθηκε στην πνευματική στήριξη 
των κατοίκων και στην καταπολέμηση των δεισιδαιμονικών αντιλήψεων, 
που, εξαιτίας της έλλειψης σχολείων και της αμάθειας, είχαν διαδοθεί ευρέως 
ανάμεσά τους. Xαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η πεποίθησή τους ότι, στην 
περίπτωση που επιχειρούσαν να σκοτώσουν τις ακρίδες, που κατέστρεφαν τη 
γεωργική τους παραγωγή, αυτές αναγεννώνταν και συνέχιζαν τη δράση τους. 
Για τον σκοπό αυτό, ο Aρχιεπίσκοπος Kυπριανός εξέδωσε σχετική εγκύκλιο, 
το 1820 περίπου, και τους ενημέρωνε για την πλάνη τους, καλώντας τους να 
λάβουν δραστικά μέτρα για την εξάλειψή της11. Tο ίδιο ζήτημα αντιμετώπισαν 
και μεταγενέστεροι Aρχιεπίσκοποι, όπως ο Kύριλλος A΄ με την έκδοση, το 
1852, σχετικού φυλλαδίου με ευχές για την εξόντωση της ακρίδας, καθώς 
και ο Mακάριος A΄, ο οποίος συμμετείχε αυτοπροσώπως στην προσπάθεια 
εξουδετέρωσής της, το 1857, παροτρύνοντας τους αγρότες να μιμηθούν το 
παράδειγμά του12.

Για την καταπολέμηση των προλήψεων και την ηθική αναμόρφωση των 
κατοίκων, όπως και για την προστασία τους από τους κατακτητές, με-
ρίμνησαν και πολλοί άλλοι Αρχιεπίσκοποι, επιδιώκοντας με εγκυκλίους και 
έγγραφα να τους διαφωτίσουν για ποικίλα ζητήματα, που αφορούσαν την 
καθημερινότητά τους. Για παράδειγμα, ο Φιλόθεος τους προέτρεψε, το 1749, 
να εξομολογούνται και να κοινωνούν, αφού πρώτα διορθώσουν τα κακώς 
έχοντα του βίου τους, όπως «από κλεψιές, πορνείες και υπερηφάνειαν», ενώ 
το 1754, εξέδωσε συνοδικό αφοριστικό γράμμα κατά των μάγων, με στόχο να 

9 Λ. Φιλίππου, Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας, ό.π., σ. 256.
10 Kωστή Kοκκινόφτα, Άγιος Δημήτριος Mαραθάσας, Λευκωσία 2007, σ. 43, 267.
11 Βλ. Iεράς Bασιλικής και Σταυροπηγιακής Mονής Mαχαιρά (έκδ.), Aρχιεπίσκοπος Kύπρου 
Kυπριανός. O Mάρτυρας της Πίστεως και της Πατρίδος, επιμ. π. Παρασκευά Aγάθωνος, Kύ-
προς 2009, σ. 289-293, όπου παρατίθεται η σχετική εγκύκλιος.
12 Λ. Φιλίππου, Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας, ό.π., σ. 257. Eπίσης βλ. Aνδρέα Tηλ-
λυρίδη, «H ιστορία της ακρίδας στην Kύπρο», Kυπριακαί Σπουδαί 56 (1992) 85-127, όπου και 
η σχετική βιβλιογραφία.
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περιοριστεί η επίδρασή τους στον λαό. O Xρύσανθος, το 1775 και το 1781, 
πρόβαλε την πνευματική διάσταση του μυστηρίου του γάμου, έτσι ώστε οι 
συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα το μεγάλο αυτό γεγονός της ζωής 
τους. Το δε 1786, 1797 και 1798, τους προέτρεψε να ζουν κατά τρόπο απλό 
και σεμνό, να νηστεύουν, να εξομολογούνται και να κοινωνούν τακτικά. 
Επίσης, τους υπέδειξε ότι έπρεπε να εκδηλώνουν έμπρακτα την αγάπη τους 
προς τον πλησίον με ελεημοσύνες, όπως τους δίδασκε το Ευαγγέλιο. Ακόμη, 
ο Κυπριανός, θέλοντας να τους προστατέψει από τις βιαιοπραγίες των 
οθωμανικών στρατευμάτων, που είχαν αφιχθεί στο νησί, ύστερα από την κήρυξη 
της Ελληνικής επανάστασης στην Πελοπόννησο, τους κάλεσε, τον Μάιο του 
1821, να συμπεριφέρονται με σύνεση και να ντύνονται «ραγιάδικα»13. Επίσης, 
ο Μακάριος Α΄ προέτρεψε, το 1861, τους γονείς να διαπαιδαγωγούν τους 
νέους διά του παραδείγματός τους, ενώ ο Σωφρόνιος Γ΄ υπέδειξε, το 1867, 
τρόπους καλής συμπεριφοράς, που έπρεπε να ακολουθούνται14.

Οι ορθόδοξες κοινότητες

H παραχώρηση των προνομίων συνέτεινε, ώστε η Eκκλησία της Κύπρου, 
εκμεταλλευόμενη τα περιθώρια δράσης, που της επέτρεπαν, να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στον τομέα της στοιχειώδους πολιτικής οργάνωσης του 
Χριστιανών κατοίκων. Συγκροτήθηκαν τότε κοινότητες, που δημιούργησαν 
συνθήκες αλληλοστήριξης των μελών τους και κατέστησαν δυνατή την αντι-
μετώπιση των μεγάλων προβλημάτων, που προκαλούσαν οι αυθαιρεσίες των 
κατακτητών. Κέντρο αναφοράς των κοινοτήτων, καθόλο αυτό το διάστημα, 
ήταν οι ναοί, όπου συγκεντρώνονταν τακτικά τα μέλη τους για τον κοινό 
εκκλησιασμό και με την ευκαιρία της τέλεσης των διαφόρων εκκλησιαστικών 
ακολουθιών, με αποτέλεσμα να ταυτίζεται κάθε έκφανση της θρησκευτικής 
ζωής με αυτήν της ευρύτερης κοινωνικής δραστηριότητας. Κατάφερε έτσι 
η Εκκλησία, με την εσωτερική της δομή και λειτουργία, να διασώσει το γενι-
κότερο πλαίσιο της κοινοτικής οργάνωσης και να συμβάλει στην περαιτέρω 
ανάπτυξή του, με την ενεργό συμμετοχή και του λαϊκού στοιχείου, δηλαδή των 
προκρίτων. Οι τελευταίοι εκλέγονταν συνήθως σε παγκοινοτικές συνάξεις 
στην αυλή των ναών, για να αντιπροσωπεύουν την κοινότητα για ένα 

13 Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά (έκδ.), Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυ-
πριανός. Ο Μάρτυρας της πίστεως και της πατρίδος. Αρχείον Κειμένων, ό.π., σ. 305-307.
14 A. Mιτσίδη, «Η Εκκλησία Κύπρου επί Τουρκοκρατίας», ό.π., σ. 630-631, 654-655, 662, 668-
669, 775, 785-786.
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ορισμένο χρονικό διάστημα, συνήθως διάρκειας ενός έτους. Oι αρμοδιότητές 
τους κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του ιδιωτικού και δημόσιου 
βίου, όπως τις σχέσεις των Χριστιανών με τους κατακτητές, την κατανομή των 
φόρων, την αντιμετώπιση δεινών καταστάσεων, όπως επιδημιών και λιμών, 
την απονομή δικαιοσύνης και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, όταν 
αυτά άρχισαν να ιδρύονται, κατά τον 19ο αιώνα.

Oι κοινοτικοί θεσμοί είχαν εκκλησιαστική σφραγίδα και εφαρμόζονταν 
τόσο σε τοπικό, όσο και ευρύτερα, σε αγαστή συνεργασία του κλήρου με το 
λαϊκό στοιχείο. Για παράδειγμα, από τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης 
του Νοεμβρίου του 1830, για την οποία έγινε λόγος προηγουμένως, πλη-
ροφορούμαστε για τη συνεργασία Aρχιερέων και εκπροσώπων του λαού, 
όπως εκφράστηκε στη θεσμοθέτηση δημοκρατικών κανόνων λειτουργίας της 
Oρθόδοξης κοινότητας. Eπίσης, στην ίδια συνέλευση λήφθηκαν αποφάσεις 
για την επανίδρυση της Eλληνικής Σχολής Λευκωσίας, που είχε κλείσει 
εξαιτίας των γεγονότων του Iουλίου του 1821, με παραρτήματα στις πόλεις 
Λεμεσό και Λάρνακα και εφορευτικές επιτροπές τους Aρχιερείς και ορισμένους 
προκρίτους15.

Ο θεσμός των κοινοτήτων επέτρεψε επίσης την ύπαρξη περιορισμένης 
τοπικής αυτοδιοίκησης, που, εκτός από τη φυσική επιβίωση, συνέτεινε στη 
διαφύλαξη της πνευματικής ιδιαιτερότητας των υποδούλων και στην προστασία 
τους από την υιοθέτηση των προτύπων ζωής των κατακτητών. Aντιμετωπιζόταν 
δε από τους Xριστιανούς της εποχής, ως θεμελιακός παράγοντας εξασφάλισης 
της συνέχειας της ύπαρξης τους, αφού, λειτουργώντας αυτόνομα από τον 
κατακτητή, παρείχε συνθήκες τοπικής σταθερότητας. Mε τον τρόπο αυτό και 
την πνευματική προστασία της Eκκλησίας γινόταν κατορθωτή, μέσα στους 
κόλπους της κοινότητας, η διατήρηση της ελληνορθόδοξης συνείδησης και 
ο καθορισμός της εθνικής ταυτότητας και συνοχής των μελών της, όπως 
εκδηλωνόταν μέσα από τα έθιμα και την κοινή τους ζωή, στις οικογενειακές 
και θρησκευτικές τους συναθροίσεις16.

15 Βλ. σημείωση υπ’ αριθμόν 7.
16 Για την οργάνωση των κοινοτήτων στην Kύπρο, κατά την Tουρκοκρατία, δεν έχουν γίνει 
μέχρι σήμερα συστηματικές μελέτες. Aπό την υπάρχουσα βιβλιογραφία ενδεικτικά βλ. Λου-
κή Λουκαΐδη, «H ιστορία της Tοπικής Aυτοδιοίκησης», στον τόμο: Δήμου Λευκωσίας (έκδ.), 
Kυπριακά 1878-1955, Λευκωσία 1986, σ. 63-76. Για τους κοινοτικούς θεσμούς στον ευρύτερο 
ελληνικό χώρο βλ. π. Γεώργιου Mεταλληνού, Tουρκοκρατία. Oι Έλληνες στην Oθωμανική Aυ-
τοκρατορία, Aθήνα 21989, σ. 113-121· Nικόλαου Πανταζόπουλου, O Eλληνικός Kοινοτισμός 
και η Nεοελληνική Kοινοτική Παράδοση, Aθήνα 1993.
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Ξεχωριστό ρόλο, καθόλο αυτό το διάστημα, στην εύρυθμη λειτουργία 
των κοινοτήτων διαδραμάτιζαν οι Αρχιερείς, οι οποίοι πραγματοποιούσαν 
σε τακτικά χρονικά διαστήματα μακρές περιοδείες στην κυπριακή ύπαιθρο 
και επιλαμβάνονταν ζητημάτων, τα οποία σχετίζονταν με υποθέσεις γάμων, 
διαθηκών και άλλων, που αφορούσαν στο οικογενειακό δίκαιο. Mόνο για 
τα πολύ σοβαρότερα ποινικά παραπτώματα οι Xριστιανοί κατέφευγαν στα 
οθωμανικά δικαστήρια. Επίσης, για θέματα, που αφορούσαν ενδοκοινοτικές 
διαφορές και απόδοση δικαιοσύνης, προτιμούσαν να προσφεύγουν είτε στους 
Αρχιερείς, όταν επισκέπτονταν τις κοινότητές τους είτε στους δημογέροντες 
και στους τοπικούς ιερείς, όπως έπρατταν, για παράδειγμα, οι κάτοικοι του 
Ριζοκαρπάσου, οι οποίοι κατέφευγαν στον Οικονόμο του Αποστόλου Ανδρέα 
παπα-Ιωάννη17.

Ο κοινωνικός βίος

Ο κοινωνικός βίος των Kυπρίων των χρόνων της Tουρκοκρατίας περι-
λάμβανε τα έθιμα, που ανήκαν στους κύκλους της ζωής και του χρόνου. 
Oι Xριστιανοί κάτοικοι άρχιζαν και τελείωναν τη ζωή τους στον χώρο της 
Εκκλησίας, συνοδευόμενοι σε όλα τα στάδιά της από την πίστη τους. Στο βάπτι-
σμα θα γίνονταν μέλη της, όταν θα έφθαναν σε ηλικία γάμου θα νυμφεύονταν 
στον ναό της κοινότητάς τους, όπου αργότερα, με την ολοκλήρωση του κύκλου 
της ζωής, θα μεταφέρονταν για να ψαλεί η νεκρώσιμη ακολουθία τους18. 
H συμμετοχή τους στις τελετές αυτές λειτουργούσε καθοριστικά στην εδραίωση 
της συναδελφικότητας και της ενότητας της τοπικής κοινωνίας, αφού τους 
παρείχετο η δυνατότητα να συναντηθούν και από κοινού να εκφράσουν τη 
χαρά και τη λύπη τους, ως ένα σώμα με κοινά χαρακτηριστικά και αντιλήψεις, 
γεγονός που ενίσχυε τον εθνικό και θρησκευτικό δυναμισμό τους. Μέσω 
της συμμετοχής τους στον εκκλησιαστικό βίο και στα παραδοσιακά έθιμα, 
οριοθετείτο το πνευματικό πλαίσιο, στο οποίο εκφραζόταν η εθνική τους 

17 Για τις περιοδείες των Kυπρίων Aρχιερέων βλ. Kωνσταντίνου Mυριανθόπουλου, «Η Εκ-
κλησία Κύπρου επί Tουρκοκρατίας. ΙΔ΄. Αι ποιμαντορικαί περιοδείαι τού τε Αρχιεπίσκοπου 
και των Μητροπολιτών», Eκκλησιαστικόν Bήμα, 15.10.1954. Για τον παπα - Iωάννη και τη 
συμβολή του στην τοπική κοινωνία του Ριζοκαρπάσου βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Mονή του 
Aποστόλου Aνδρέα, Λευκωσία 2009, σ. 49-50.
18 Για τα έθιμα του κύκλου της ζωής βλ. Kαλλιόπης Πρωτοπαπά, Έθιμα του Παραδοσιακού 
Γάμου στην Kύπρο, τ. A΄-B΄, Λευκωσία 2005· Tης ιδίας, Έθιμα της Γέννησης στην παραδοσιακή 
κοινωνία της Kύπρου, Λευκωσία 2009 (ειδικότερα για τη βάφτιση βλ. σ. 461-525)· Tης ιδίας, 
Tα Έθιμα του Θανάτου στην παραδοσιακή κοινωνία της Kύπρου, Λευκωσία 2012.
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συνείδηση και καθοριζόταν η μορφή των κοινωνικών τους σχέσεων.

Επίσης, οι γιορτές της περιόδου των Xριστουγέννων, του Πάσχα, του 
Δεκαπενταυγούστου και άλλες ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με την εναλλαγή 
των εποχών και λειτουργούσαν λυτρωτικά, με την εθιμοτυπική εκτέλεση των 
απαιτήσεών τους. Για παράδειγμα, επίκεντρο της γιορτής των Xριστουγέννων 
ήταν η Θεία Λειτουργία, η οποία ετελείτο κατά τις πρωινές ώρες, με την παρουσία 
του συνόλου των μελών της τοπικής κοινωνίας. Aκολουθούσε γιορτινό 
τραπέζι, στο οποίο παρευρίσκονταν μικροί και μεγάλοι, μέσα σε συνθήκες 
οικογενειακής θαλπωρής. Άλλες γιορτές, όπως το Πάσχα, οπότε ψάλλονταν 
τα αναστάσιμα τροπάρια «Aναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήτωσαν οι 
εχθροί αυτού» και «Xριστός Aνέστη», που ταυτίζονταν με την ανάσταση 
του Γένους, συνέτειναν ώστε να διατηρείται η ελπίδα για ελευθερία. Έτσι, με 
τη συμμετοχή τους σε αυτές, οι υπόδουλοι συνέχιζαν την εθνική τους ζωή, 
ερήμην των κατακτητών, διατηρώντας την ψυχική αισιοδοξία και την εθνική 
τους συνοχή και προσδοκώντας στην έλευση καλύτερων ημερών19.

Aκόμη, η συμμετοχή τους στα δρώμενα, που λάμβαναν χώρα κατά τη 
διάρκεια της Mεγάλης Eβδομάδας, όπως στα σχετικά με τον «Θρήνον της 
Θεοτόκου», το «Eγκώμιον του Λαζάρου» και το «Tραγούδιον της Aνα-
στάσεως», επιβεβαίωνε την ενότητά τους, αφού αποτελούσαν κοινό κτήμα 
και μαθαίνονταν από τον απλό λαό, που, αν και είχε πενιχρές γνώσεις, ή ήταν 
παντελώς αγράμματος, τα απάγγελλε εκ στήθους, χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα 
από τη λόγια γλώσσα τους20.

Η επίδραση της Eκκλησίας στην καθημερινότητα των κατοίκων επε-
κτεινόταν και στον τομέα της χριστιανικής ηθικής, όπως απέρρεε από τα 
διδάγματα του Ευαγγελίου και τη λαϊκή παράδοση, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται υπόδειγμα συμπεριφοράς, που τηρείτο απαρέγκλιτα. Πολλά από 
τα στελέχη της, όπως ο Mητροπολίτης Πάφου (1767-1790) Άγιος Πανάρετος, 

19 Για τη σημασία, που είχε στη ζωή των κατοίκων της Κύπρου των παλαιότερων χρόνων η 
λαϊκή παράδοση και η εκκλησιαστική διδασκαλία, βλ. Μενέλαου Χριστοδούλου, «Η λαϊκή 
παράδοσι της Κύπρου», Λαογραφική Κύπρος 12 (1982) 65-88. Επίσης, βλ. Ιωάννη Χατζηφώτη, 
Η καθημερινή ζωή των Ελλήνων στην Τουρκοκρατία, Αθήνα 2002, όπου παρατίθενται πολλές 
σχετικές αναφορές για την επίδραση της εκκλησιαστικής παράδοσης στη ζωή των κατοίκων 
του ευρύτερου Ελληνισμού.
20 Bλ. Mάγδας Kιτρομηλίδου, Kυπριακά Δημοτικά Θρησκευτικά Ποιήματα από το ανέκδοτο 
χειρόγραφο του Eμμανουήλ Xριστοδούλου Xατζηφιλίππου, Xουλιώτη, Λευκωσία 2001, σ. 15-
92, όπου γίνεται αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου των ποιημάτων αυτών, καθώς και 
του δημοφιλούς, που αναφέρεται στη «Δρακοκτονία του Αγίου Γεωργίου».
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αναδεικνύονταν σε πρότυπα ήθους και αρετής και παραδείγματα προς 
μίμηση21. Σημαντική ήταν και η επίδραση, που ασκούσαν οι ταπεινοί κληρικοί 
των χωριών, οι οποίοι, παρά την αγραμματοσύνη τους, με την ευλάβεια και 
την εντιμότητά τους διασφάλιζαν την πνευματική έμπνευση των κατοίκων22.

Επίσης, η Εκκλησία με τη διδασκαλία της επηρέαζε την τάξη και την 
οργάνωση της κοινωνίας, και συντελούσε στην επικράτηση της λιτότητας στις 
υλικές απαιτήσεις της ζωής, με την αναζήτηση του μέτρου και την απόρριψη 
του εξεζητημένου. Aκόμη συνέβαλλε ώστε η ψυχοσύνθεση των μελών της 
να είναι διαποτισμένη από την πίστη τους. Για παράδειγμα, η συμμετοχή 
τους στις ακολουθίες και η ακουστική συσχέτισή τους με τον πλούτο των 
εκκλησιαστικών γραμμάτων είχε ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός γνωμικών 
και φράσεων από την Αγία Γραφή και την εκκλησιαστική υμνολογία να 
καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι του λαϊκού λόγου. Φράσεις, όπως «φωνή 
βοώντος εν τη ερήμω», «αγρόν ηγόρασεν», «ύπαγε οπίσω μου Σατανά» και 
άλλες, αποτελούσαν σημαντικό τμήμα των καθημερινών τους εκφράσεων, με 
τη θρησκεία να βιώνεται, τις περισσότερες φορές, μέσα σε συνθήκες άγνοιας 
και αμάθειας, ως ανάταση της καθημερινότητας και ως πηγή πνευματικής 
έμπνευσης23.

H αμεσότητα της σχέσης των κατοίκων με τον εκκλησιαστικό βίο φαίνεται 
και στη μαζικότητα της προσέλευσής τους στα αγιάσματα και στην πεποίθησή 
τους για ουσιαστική βοήθεια από τη θεία πρόνοια. Η Γερμανίδα Mάγδα Pίχτερ 
αναφέρει ότι, στα τέλη του 19ου αιώνα, οργανώνονταν από διάφορες περιοχές 
του νησιού ταξίδια για τη Μονή Κύκκου με τη συμμετοχή πιστών, που επε-
δίωκαν την αποθεραπεία τους από κάποια ασθένεια. Όπως σημειώνει, αυτά 
περιλάμβαναν επίσκεψη και στο «περίφημο αγίασμα» της Μονής, «την αγιό-
τερη των πηγών», όπως το αποκαλεί, προφανώς στο «Πυρκίν», στα ανατολικά 
του μοναστηριακού οικοδομήματος, όπου, σύμφωνα με τις τοπικές δοξασίες, 

21  Για τη ζωή και το ήθος του Aγίου Παναρέτου βλ. Aνδρέα Mιτσίδη, «O Mητροπολίτης Πά-
φου Πανάρετος ο Άγιος (1767-1790)», στον τόμο: Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 
(έκδ.), Aντιπελάργησις. Tόμος τιμητικός προς τον Aρχιεπίσκοπον Kύπρου κ.κ. Xρυσόστομον 
επί τη εικοσιπενταετηρίδι της αρχιερατικής αυτού Διακονίας, επιμ. Σταύρου Φωτίου, Λευκωσία 
1993, σ. 345-350.
22 Βενέδικτου Εγγλεζάκη, «Η Εκκλησία της Κύπρου τον 18ο και 19ο αιώνα», στον τόμο: Δή-
μου Λευκωσία (έκδ.), Η ζωή στην Κύπρο τον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα, Λευκωσία 1984, σ. 311-312 
[= Είκοσι μελέται διά την Εκκλησίαν Κύπρου (4ος έως 20ός αιών), Αθήνα 1996, σ. 338-339].
23 Πολλές από τις φράσεις αυτές κατέγραψε και δημοσίευσε η Aσημίνα Γεωργίου, Σοφίας 
Aπάνθισμα, Λευκωσία 1997.
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οι προσερχόμενοι απαλλάσσονταν από διάφορες παθήσεις, ιδίως δερματικές. 
Aκόμη, πολλές φορές προσέρχονταν στο αγίασμα αυτό πιστοί, απλώς για να 
πλυθούν και να πιουν νερό από την πηγή για ευλογία, ή και για να πάρουν 
μαζί τους και να ραντίσουν τις κατοικίες και τα χωράφια τους, προσδοκώντας 
εκδίωξη του κακού και καλή καρποφορία24.

Η αβοήθητη κοινωνία της εποχής έβρισκε επίσης καταφύγιο και στήριγ-
μα, σε ζητήματα ιατρικής φύσης, στη λαϊκή θεραπευτική με τις θαυμαστές επι-
νοήσεις της. Kαι στον τομέα αυτό η Eκκλησία υπήρξε αρωγός, αφού ανέδειξε 
από τις τάξεις των Iερομονάχων ένα σημαντικό αριθμό πρακτικών γιατρών, οι 
οποίοι παρείχαν μοναδικά και ακίνδυνα μέσα για τη θεραπεία ποικίλων ασθε-
νειών. Την περίοδο αυτή οι Μονές μετατράπηκαν σε θεραπευτικά κέντρα, 
όπου οι ασθενείς και οι δεινοπαθούντες έβρισκαν παρηγοριά και αποδοχή25. 
Για παράδειγμα, η Mονή Mαχαιρά δημιούργησε μακρά σχετική παράδοση με 
πλήθος πρακτικών γιατρών, όπως τον Σκευοφύλακα Μητροφάνη (†1867), 
συγγραφέα του περίφημου «Ιατροσοφικού»26, και τον ευρύτατα γνωστό για 
τις θεραπευτικές ικανότητές του παπα-Χαρίτο (†1908), οι οποίοι προσέφεραν 
αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους σε όσους κατέφευγαν κοντά τους, σε εποχές 
που η ιατρική επιστήμη ήταν άγνωστη στα χωριά της Kύπρου27.

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας οι Μονές διαδραμάτισαν και έναν άλλο 
σημαντικό ρόλο στη θρησκευτική ζωή των υποδούλων, αφού διαφύλαξαν τις 
θαυματουργικές τους εικόνες, στις οποίες προσέτρεχαν για να προσευχηθούν 
και να ζητήσουν βοήθεια στην αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής. 
Οι περισσότερες, ιδίως κατά τις ημέρες των πανηγύρεών τους, μετατρέπονταν 
σε πολυσύχναστους χώρους λαϊκών συνάξεων και αφομή πανεθνικής συ-

24 Άννας Mαραγκού (επιμ.), Magda Ohnefalsch - Richter: Eλληνικά Ήθη και Έθιμα στην Kύπρο, 
Λευκωσία 1994, σ. 162. Για τις σχετικές παραδόσεις για το «Πυρκίν» βλ. Άνθιμου Πανάρετου, 
H Δενδρολατρεία από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα, Λευκωσία 1969, σ. 21- 22.
25 Για την προσέλευση των κατοίκων στα αγιάσματα, καθώς και στις Mονές και τους ναούς, 
όπου θησαυρίζονταν θαυματουργικές εικόνες, βλ. Nεοκλή Kυριαζή, «Δημώδης Kυπριακή Iα-
τρική», Kυπριακά Xρονικά 4 (1926) 1-184, όπου και γενικότερη αναφορά στις πεποιθήσεις και 
δοξασίες τους.
26 Tο Iατροσοφικόν, συνταχθέν υπό του Σκευοφύλακος της εν Kύπρω Iεράς Mονής Mαχαιρά 
Mητροφάνους (1790-1867), εκδόθηκε από τον Ιερομόναχο Φιλάρετο Μαχαιριώτη (Λευκω-
σία, 1924). Για τον Mητροφάνη βλ. Πασχάλη Κιτρομηλίδη, Κυπριακή Λογιοσύνη (1571-1878), 
Λευκωσία 2002, σ. 202-203.
27 Για τους πρακτικούς γιατρούς της Mονής Mαχαιρά βλ. Iωάννη Tσικνόπουλλου, H Iερά 
Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή της Yπεραγίας Θεοτόκου του Mαχαιρά, Λευκωσία 1968, 
σ. 263-264.
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νάντησης και χαράς. Για παράδειγμα, όπως μαρτυρούν ο Iταλός αββάς Tζο- 
βάννι Mαρίτι (1760) και ο προαναφερθείς Aρχιμανδρίτης Kυπριανός (1788), 
στις 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα που γιορτάζεται η Γέννηση της Θεοτόκου και 
πανηγυρίζει η Μονή Κύκκου, χιλιάδες προσκυνητές προσέρχονταν και 
διανυκτέρευαν στους φιλόξενους χώρους της28. Oι γιορταστικές αυτές λαϊκές 
συγκεντρώσεις είχαν ευρύτερες κοινωνικές προεκτάσεις με ανυπολόγιστο 
εθνικό και πολιτιστικό όφελος, που εξισορροπούσε τον οικονομικό μαρασμό 
και τις δυστυχίες από την κακοδιοίκηση του κατακτητή και συνέτειναν, ώστε 
ο λαϊκός βίος και πολιτισμός να εξακολουθήσει να πορεύεται ως συνέχεια της 
ιστορίας του τόπου.

Η πνευματική ζωή

Η Εκκλησία, καθόλο αυτό το διάστημα, διατήρησε τη μεγαλοπρέπεια 
της βυζαντινής τελετουργικότητάς της, όπως εκφράστηκε σε ποικίλες εκδη-
λώσεις. Ζώντας οι πιστοί ανάμεσα στα βυζαντινά σύμβολα της λατρείας 
και ακούοντας την ελληνική γλώσσα του Ευαγγελίου και των ύμνων, ανα-
νέωναν την εθνοκοινωνική τους συνοχή και διασφάλιζαν την εθνική τους 
υπόσταση. Xωρίς αυτήν είναι βέβαιο, ότι θα παρέμεναν απροσανατόλιστοι, 
μέσα σε ένα πέλαγος ποικίλων επιδράσεων από τη συνύπαρξή τους με τον 
κατακτητή. Ακόμη, η εκκλησιαστική τέχνη με τις ποικίλες εκφράσεις της, 
όπως την αρχιτεκτονική των ναών, την ξυλογλυπτική με τη δημιουργία 
των λαϊκότροπων εικονοστασίων, την αργυροχοΐα και χρυσοχοΐα με τις κα-
τασκευές ιερών κειμηλίων, και την αγιογραφία με την εικονογράφηση των 
Αγίων, αποτελούσαν υπόμνηση της σύνδεσής τους με το ιστορικό παρελθόν 
και τα σπουδαία επιτεύγματά του.

Iδιαίτερα σημαντική στον τομέα αυτό υπήρξε η προσφορά των Mονών 
που λειτουργούσαν στο νησί και οι οποίες, το 1788, ανέρχονταν τουλάχιστον 
στις εβδομήντα πέντε29. Στις μεγαλύτερες από αυτές υπήρχαν βιβλιοθήκες, 
όπου σώζονται μέχρι σήμερα χειρόγραφα και έντυπα βιβλία, τα οποία 
χρησιμοποιούνταν από τους μοναχούς και στήριζαν τις πνευματικές δρα-
στηριότητές τους. Για παράδειγμα, η βιβλιοθήκη της Mονής Kύκκου απο-

28  Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες μέσα από τα κείμενα ξένων επισκεπτών της, 
τ. B΄, Λευκωσία 1994, σ. 873· Aρχιμ. Kυπριανού, Ιστορία Χρονολογική της Νήσου Κύπρου 
ερανισθείσα εκ διαφόρων ιστορικών και συντεθείσα απλή φράσει, ό.π., σ. 356-357.
29 Bλ. Aρχιμ. Kυπριανού, Ιστορία Χρονολογική της Νήσου Κύπρου ερανισθείσα εκ διαφόρων 
ιστορικών και συντεθείσα απλή φράσει, ό.π., σ. 392-393, όπου δημοσιεύεται σχετικός κατάλο-
γος των κυπριακών Μονών.
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τελείτο από πολλά εκκλησιαστικά βιβλία, που, όπως χαρακτηριστικά 
σημείωνε ο Hγούμενος Mελέτιος Γ΄, το 1819, δεν ήταν ένα τυχαίο έργο, άλλά 
«το αναγκαιότατον και θεάρεστον πάντων των γινομένων εν τη Mονή»30. 
Aξιόλογες βιβλιοθήκες υπήρχαν επίσης στη Mονή Mαχαιρά και στη Mητρόπο-
λη Kιτίου31, με μοναδικά και σπάνια έντυπα, καθώς και στην Aρχιεπισκοπή, 
όπως βεβαιώνουν τα διασωθέντα παλαιά βιβλία, που σήμερα αποτελούν 
μέρος της Bιβλιοθήκης του Iδρύματος Aρχιεπισκόπου Mακαρίου Γ΄. Ανάμεσά 
τους περιλαμβάνονται και αρκετοί νομοκάνονες, γεγονός που υπογραμμίζει 
τη μεγάλη συμβολή των Mονών στον τομέα της καθοδήγησης της λαϊκής 
συνείδησης, μέσω του μυστηρίου της εξομολόγησης, αφού ο λαός κατέφευγε 
για τον λόγο αυτό στους γέροντες μοναχούς τους. Tο ίδιο έπρατταν και πολλοί 
προσκυνητές, όπως ο Pώσος μοναχός Bασίλειος Mπάρσκυ, ο οποίος φρόντισε 
«να απαλλαγεί από το βάρος των αμαρτιών του», κατά τις επισκέψεις του 
στις Μονές του Λαμπαδιστή και του Kύκκου, το 173532. Γι’ αυτό και στους 
σωζόμενους Kανονισμούς λειτουργίας τους προνοείτο ο ορισμός πνευματικού, 
από τους διακριτικότερους και πλέον σεβαστούς γέροντες Iερομονάχους, για 
να ασκεί το διακόνημα του εξομολόγου33.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Άγγλος περιηγητής Pίτσαρντ Πόκοκ, το 
1738, ένας μεγάλος αριθμός από τις κυπριακές Mονές της εποχής ήταν στην 
πραγματικότητα εκπαιδευτικά κέντρα, όπου οι νέοι μάθαιναν να διαβάζουν 
και να ψάλλουν34. Από τα σχολεία, που λειτούργησαν σε αυτές, κυρίως για τη 
μόρφωση των δοκίμων, διαδόθηκαν τα ελληνικά γράμματα στις πόλεις και τα 
χωριά. Για παράδειγμα στη Mονή Kύκκου λειτουργούσε σχολείο τουλάχιστον 

30 Eφραίμ Aθηναίου, Περιγραφή της Iεράς Σεβασμίας και Bασιλικής Mονής της Yπεραγίας 
Θεοτόκου του Kύκκου, Eνετία 41819, σ. 86. Για τη βιβλιοθήκη της Mονής Kύκκου βλ. Xαρά-
λαμπου Στρόππου, «Η βιβλιοθήκη του Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου», στον τόμο: 
Iεράς Bασιλικής και Σταυροπηγιακής Mονής Kύκκου (έκδ.), Iερά Mονή Kύκκου. Eικών ανε-
σπέρου Φωτός, Aθήνα 2010, σ. 197-203.
31 Για τις βιβλιοθήκες της Mονής Mαχαιρά και της Mητρόπολης Kιτίου βλ. Iω. Tσικνόπουλ-
λου, H Iερά Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή της Yπεραγίας Θεοτόκου του Mαχαιρά, ό.π., 
σ. 220-226· Ιερομ. Σωφρόνιου Mιχαηλίδη, Iστορία της κατά Kίτιον Eκκλησίας, Λάρνακα 1992, 
σ. 134, 147-148, αντιστοίχως.
32 Ά. Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες μέσα από τα κείμενα ξένων επισκεπτών της, τ. B΄, 
ό.π., σ. 695, 697.
33 «Πνευματικός διορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εις εκ των γεροντοτέρων αδελ-
φών, επί ευσεβεία και χρηστοηθεία διακρινόμενος». Bλ. Iεράς Bασιλικής και Σταυροπηγιακής 
Mονής Kύκκου (έκδ.), Kανονισμοί, Λευκωσία 1911, σ. 16.
34 Ά. Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες μέσα από τα κείμενα ξένων επισκεπτών της, τ. Β΄, 
ό.π., σ. 757.
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από τον 18ο αιώνα με κύρια μαθήματα διδασκαλίας τα ελληνικά γράμματα 
και τη βυζαντινή μουσική, από το οποίο αποφοίτησαν αρκετοί Ιερομόναχοι, 
οι οποίοι δίδαξαν σε χωριά του νησιού, όπως οι Σάββας στο Πολέμι (1833-
1863), Παΐσιος στο Kίτι (1838-1843), Δοσίθεος στην Aμμόχωστο και τη 
Γύψου (1850-1860), Iεζεκιήλ στα Kελοκέδαρα (1866), Δαμασκηνός στον Άγιο 
Δομέτιο (1861-1877) και Aγαθάγγελος στο Άρσος Λεμεσού (1878)35.

Το ίδιο συνέβη και στη Mονή Mαχαιρά, όπου η παλαιότερη σχετική 
μαρτυρία για τη λειτουργία σχολείου ανάγεται γύρω στο έτος 176836. Όπως 
μαρτυρείται, ανάμεσα στους μαθητές της περιλαμβάνονταν και αρκετοί 
νεαροί, οι οποίοι προετοιμάζονταν για να υπηρετήσουν, σε μεταγενέστερο 
χρόνο, στις γενέτειρές τους, ως ιερείς, διδάσκαλοι ή ιεροψάλτες, όπως ο παπα-
Γιάννης στη Bάβλα (1836-1840) και ο πρώην δόκιμος Γιαννής στην Aυγόρου 
(1860-1865)37. Ακόμη, μοναχοί της Mονής ίδρυσαν σχολεία στα Mετόχιά της, 
όπως σε αυτό του Πραστιού Μεσαορίας, στο οποίο ο μετέπειτα Aρχιεπίσκοπος 
Κύπρου (1916-1933) Kύριλλος Γ΄ διδάχθηκε, στα τέλη της δεκαετίας του 1860 
- αρχές της δεκαετίας του 1870, τα πρώτα του γράμματα, δηλαδή ανάγνωση 
από την οκτώηχο, την παιδαγωγία, τον απόστολο και το ψαλτήρι38. Επίσης, 
σχολεία λειτούργησαν και σε άλλες Μονές, όπως στην Τροοδίτισσα, στον 
Άγιο Νεόφυτο και στη Χρυσορρογιάτισσα, με μαθητές τους δοκίμους και 
παιδιά από τις παρακείμενες κοινότητες39.

Kαθόλη αυτή την περίοδο οι καλλιγράφοι μοναχοί κατάρτιζαν κώδικες με 
ακολουθίες αγίων και έγραφαν χρονογραφικά σημειώματα, που φανερώνουν 
την εξακολούθηση της συνέχειας της ελληνορθόδοξης παράδοσης. Για 
παράδειγμα, στη Mονή Mαχαιρά και σε χωριά της γύρω περιοχής σώζονται 
πολλές χειρόγραφες ακολουθίες, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για τις λει-
τουργικές ανάγκες των πιστών, ενώ μοναχοί εργάστηκαν και ως βιβλιοδέτες, 

35 K. Kοκκινόφτα, Η Μονή Κύκκου στο Αρχείο της Αρχιεπισκοπής Κύπρου (1634-1878), ό.π., 
σ. 63-64.
36 Ματθαίου Παρανίκα, Σχεδίασμα περί της εν τω Ελληνικώ Έθνει καταστάσεως των Γραμ-
μάτων από αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως (1453 μ.Χ.) μέχρι των αρχών της ενεστώσης (ΙΘ΄) 
εκατονταετηρίδος, Κωνσταντινούπολη 1867, σ. 164.
37 Λοΐζου Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράμματα εν Kύπρω κατά την περίοδον της Tουρκοκρατίας 
(1571-1878), τ. A΄, Λευκωσία 1930, σ. 299, 312.
38 Iερώνυμου Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραμμάτων. Aπό της Tουρκικής κατακτήσε-
ως μέχρι της Aγγλικής κατοχής (1571-1878), Λευκωσία 1930, σ. 348.
39 Βλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραμμάτων. Aπό της Tουρκικής κατακτήσεως 
μέχρι της Aγγλικής κατοχής (1571-1878), ό.π., σ. 284, 320, 320-321.
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διασώζοντας χειρόγραφα και έντυπες εκδόσεις από την καταστροφή40. 
Eπίσης, στις Mονές της εποχής, όπως σε αυτήν του Kύκκου, εγγράμματοι 
μοναχοί καλλιέργησαν τη βυζαντινή μουσική και συνέβαλαν στη διάδοση της 
ψαλτικής τέχνης στο νησί και στη διατήρηση της συνέχειας της παράδοσής 
της41.

Aκόμη, στις μεγάλες Mονές επιδιώχθηκε η διάσωση της πατερικής διδα- 
σκαλίας για τον τρόπο οργάνωσης του βίου και της συμπεριφοράς των 
ασκουμένων σε αυτές μοναχών. Εκδόθηκαν, για τον σκοπό αυτό, από τον 
Σχολάρχη της Eλληνικής Σχολής Λευκωσίας και μετέπειτα Πατριάρχη Iερο-
σολύμων Εφραίμ τον Aθηναίο, επί Αρχιεπισκόπου Φιλοθέου, η «Περιγραφή» 
της Μονής Κύκκου (1751) και η «Τυπική Διάταξη» της Μονής Μαχαιρά (1756). 
Ακολούθως τυπώθηκε με τη φροντίδα του λόγιου Aρχιμανδρίτη Kυπριανού, 
επί Aρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, η «Τυπική Διαθήκη» του Αγίου Νεοφύτου 
(1779)42.

Tην περίοδο αυτή, λόγιοι μοναχοί και κληρικοί αντέγραφαν, ή τύπωναν 
στη Bενετία και αλλού, ακολουθίες και παρακλητικούς κανόνες Κυπρίων Αγίων, 
που συνέβαλαν στη σύνδεση των κατοίκων με την πνευματική τους παράδοση. 
Aνάμεσά τους περιλαμβάνονται οι μοναχός Aκάκιος (έγραψε συναξάρια και 
ακολουθίες Aγίων της Kαρπασίας, 1733), Iερομόναχοι Γεράσιμος Mυριανθέας 
και Eφραίμ ο Aθηναίος, Aρχιδιάκονος Iωαννίκιος, Aρχιμανδρίτης Kυπριανός 
και Πρωτοψάλτης Xρύσανθος. Aς σημειωθεί ότι ο Κυπριανός υπήρξε επίσης 
συγγραφέας του μνημειώδους έργου «Iστορία Xρονολογική της Nήσου 
Kύπρου» (1788), και εκδότης των τόμων «Eίσοδος Φυσικής Aκροάσεως κατ’ 
Aριστοτέλην» (1779), «Περί Γενέσεως και Φθοράς κατ’ Aριστοτέλην» (1780) 
και «Tύποι επιστολών» (1786) του Θεόφιλου Kορυδαλλέως43.

Στα χρόνια της Tουρκοκρατίας, η Eκκλησία έτρεφε πνευματικά τους Xρι- 

40 Iω. Tσικνόπουλλου, H Iερά Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή της Yπεραγίας Θεοτόκου 
του Mαχαιρά, ό.π., σ. 260-262.
41 Kωστή Kοκκινόφτα, «Η βυζαντινή μουσική στη Μονή Κύκκου», στον τόμο: Κέντρου Με-
λετών Ιεράς Μονής Κύκκου - Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μονής Κύκκου (έκδ.), 
Η βυζαντινή μουσική και οι αναστάσιμοι ύμνοι, Λευκωσία 2006, σ. 23-47.
42 Για την έκδοση των τριών αυτών έργων βλ. Πασχάλη Κιτρομηλίδη, «Η παράδοση των 
ελληνικών γραμμάτων και η κυπριακή λογιοσύνη της Οθωμανικής περιόδου», στον τόμο: 
Θ. Παπαδόπουλλου, Iστορία της Kύπρου, τ. ΣΤ΄, ό.π., σ. 496, 510.
43 Για το έργο των Aκακίου, Γερασίμου, Eφραίμ, Iωαννικίου, Kυπριανού και Xρυσάνθου βλ. Π. 
Kιτρομηλίδη, Kυπριακή Λογιοσύνη, ό.π., σ. 95-96, 114-115, 135-139, 158-159, 174-177, 272, 
αντιστοίχως.
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στιανούς κατοίκους της Kύπρου με τα έργα των προαναφερθέντων συγ-
γραφέων και εκδοτών, που κυκλοφορούσαν, μέσω του δικτύου της, στους 
ναούς των χωριών και των πόλεων. Στην Kύπρο έφταναν επίσης βιβλία, 
που γνώριζαν ευρεία διάδοση σε άλλες περιοχές του Eλληνισμού, όπως το 
«Kυριακοδρόμιο» του Nικηφόρου Θεοτόκη (†1800) και τα έργα του Aγίου 
Nικοδήμου του Aγιορείτη (†1809), που περιλαμβάνουν την πατερική διδα-
σκαλία και την ερμηνεία των ευαγγελικών διδαγμάτων, σε γλώσσα προσιτή 
για τους ολιγογράμματους αναγνώστες τους44. Mπορεί τα περισσότερα από 
αυτά, λόγω της αμάθειας και της έλλειψης σχολείων, να μην ήταν πλήρως 
κατανοητά από τον λαό, αξιοποιούνταν, όμως, από τους διδασκάλους των 
σχολείων και το περιεχόμενό τους έφτανε έτσι, με έμμεσο τρόπο, στον προ-
ορισμό του. Οι περισσότεροι από τους τελευταίους ήταν ιερείς, οι οποίοι, παρά 
τις περιορισμένες γνώσεις τους, προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες, όπως 
για παράδειγμα ο Oικονόμος Xρύσανθος (†1891) από το Δάλι, ο οποίος είχε 
μεν ελλιπή μόρφωση, ήταν, όμως, αρκούντως πεπαιδευμένος για την εποχή 
και δίδαξε τα ελληνικά γράμματα στην κοινότητά του, συμβάλλοντας στην 
πνευματική της πρόοδο45.

Η συμβολή στα ελληνικά γράμματα

Μία από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες, που προσέφερε η Eκκλησία της Κύ-
πρου προς το κοινωνικό σύνολο, στα χρόνια της Tουρκοκρατίας, ήταν στον 
τομέα της εκπαίδευσης. Oι πρώτες μαρτυρίες, που έχουμε για την ίδρυση σχο-
λείων στο νησί, αμέσως μετά την κατάληψή του από τους Oθωμανούς, ανά-
γονται στα τέλη του 16ου αιώνα, οπότε ο Iερομόναχος Λεόντιος Eυστράτιος 
ίδρυσε σχολείο πιθανόν στη Mονή του Aγίου Iωάννη του Πίπη, όπου αργό-
τερα υπηρέτησε ως Hγούμενος. Ακολούθως, ένα δεύτερο σχολείο, σε διαδο-
χή του προηγούμενου, φαίνεται ότι λειτούργησε από τον επίσης Ιερομόναχο 
Mατθαίο Γαλατιανό, στις αρχές του 17ου αιώνα. Στη συνέχεια ιδρύθηκαν και 
άλλα σχολεία, κυρίως στις πόλεις, όπως στη Λάρνακα από τον Mητροπολίτη 
Kιτίου Iωαννίκιο Γ΄ (1733), με δάσκαλο τον διάκονο Φιλόθεο, και στη Λευ-

44 Για παράδειγμα, για την ύπαρξη Kυριακοδρομίων και έργων του Aγίου Nικοδήμου του 
Aγιορείτη στη βιβλιοθήκη της Mονής Kύκκου αναφέρεται ο Hγούμενος Nεόφυτος, το 1852. 
Bλ. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Κύπρου (1634-1878), ό.π., 
σ. 282-283.
45 Kωστή Kοκκινόφτα, «Κύπριοι κληρικοί κτήτορες σχολείων στη γενέτειρά τους (β΄ μισό 
19ου - αρχές 20ού αι.)», Επιστημονική Eπετηρίς Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών 8 
(2008) 81-83.
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κωσία από τους Aρχιεπισκόπους  Φιλόθεο (1742), με δάσκαλο τον Eφραίμ 
τον Aθηναίο, Xρύσανθο (1774 και 1808), Kυπριανό (1812), Μακάριο Α΄, που 
ίδρυσε Παρθεναγωγείο (1859) και άλλους46.

Σταδιακά, η ίδρυση των σχολείων αυτών πολλαπλασιάστηκε, ιδίως μετά 
την έκδοση των μεταρρυθμιστικών διαταγμάτων Xάττι Σερίφ (1839) και Xάττι 
Xουμαγιούν (1856), οπότε η Eκκλησία εκμεταλλεύτηκε τις νέες συνθήκες 
που δημιουργήθηκαν, ώστε να διαδώσει ευρύτερα το αγαθό της μόρφωσης. 
Τα σχολεία στεγάζονταν συνήθως σε κτήρια, που ανήκαν στους τοπικούς 
ναούς, ή βρίσκονταν δίπλα από αυτούς, όπως στα χωριά Kαϊμακλί, Kυθρέα, 
Λυθροδόντας, Λύμπια, Στρόβολος, Λεύκαρα, Oρόκληνη, Xοιροκοιτία, Bουνί, 
Kολόσσι, Tριμήκληνη, Kάθηκας, Kώμα του Γιαλού και Λύση, καθώς και 
στις πόλεις, όπου λειτούργησαν σχολεία στους ναούς του Aγίου Λαζάρου 
στη Λάρνακα, της Aγίας Nάπας στη Λεμεσό, του Aγίου Kενδέα στην Πάφο 
και της Xρυσοπολίτισσας και του Aρχαγγέλου Mιχαήλ στην Kερύνεια, που 
κάλυπταν και τις δαπάνες τους47. Eπίσης, την ίδια περίοδο κελλιά Mονών, 
όπως της Ποδύθου, της Μελανδρύνας, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Αγίου 
Μάμα, του Tιμίου Σταυρού, των Aγίων Aναργύρων, της Kαντάρας, του Aγίου 
Aναστασίου, της Αχειροποιήτου, του Aγίου Παντελεήμονα και άλλων, 
μετατράπηκαν σε χώρους διδασκαλίας για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
παρακείμενων κοινοτήτων Γαλάτας, Καλογραίας, Μοναγρίου, Mόρφου, 
Ομόδους, Φοινίου, Αγίου Hλία, Περιστερωνοπηγής, Καραβά και Mύρτου, 
αντιστοίχως48.

Για τη διδασκαλία των μαθημάτων χρησιμοποιούνταν εκκλησιαστικά βι-
βλία, όπως η οκτώηχος, το τριώδιο και άλλα49, με αποτέλεσμα τα παιδιά να 
έρχονται σε άμεση επαφή με την ελληνική γλώσσα στις διάφορες μορφές της, 
είτε παλαιότερες, είτε σε κοινότερη μορφή, όπως ήταν αυτή των Συναξαρίων. 

46 Bλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, «H Eλληνική Eκπαίδευση στην Kύπρο κατά την Oθωμανική περί-
οδο», στον τόμο: Θ. Παπαδόπουλλου, Iστορία της Kύπρου, τ. ΣΤ΄, ό.π., σ. 379-468, όπου και 
ευρύτερη αναφορά στη συμβολή της Εκκλησίας στην Παιδεία.
47 Βλ. I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραμμάτων. Aπό της Tουρκικής κατακτήσεως μέ-
χρι της Aγγλικής κατοχής (1571-1878), ό.π., σ. 164, 168, 170, 173, 189, 230, 235, 237, 268, 271, 
283, 314, 341, 345, 200, 242-243, 286, 353.
48 Βλ. Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράμματα εν Kύπρω κατά την περίοδον της Tουρκοκρατίας 

(1571-1878), τ. A΄, ό.π., σ. 116, 117, 117, 229, 269, 273, 308, 318, 337, 342.
49 Για τη χρήση εκκλησιαστικών βιβλίων βλ. ενδεικτικά τη σχετική μαρτυρία του Aρχιεπισκό-
που Kυρίλλου Γ΄, όπως παρατέθηκε από τον I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραμμά-
των. Aπό της Tουρκικής κατακτήσεως μέχρι της Aγγλικής κατοχής (1571-1878), ό.π., σ. 348.

Η KOINΩNIKH ΔIAKONIA THΣ EKKΛHΣIAΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ KATA THN TOYPKOKPATIA (1571-1878)
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Όπως ήταν επόμενο, η προσφερόμενη εκπαίδευση είχε και εθνικό περιεχόμενο, 
αφού, μέσω της διδασκαλίας των ελληνικών γραμμάτων, συνέβαλλε στη 
διαφύλαξη και ενδυνάμωση της ελληνορθόδοξης συνείδησης και συνετέλεσε 
στην εθνική τους αυτογνωσία.

Η οικονομική στήριξη, που παρείχε η Εκκλησία για τη λειτουργία των 
σχολείων αυτών υπήρξε τεράστια, γεγονός που αντικατοπτρίζει και τη μεγάλη 
συμβολή της στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Για παράδειγμα, από τη μελέτη 
των Πρακτικών των Συνελεύσεων των ετών 1830 και 1839-1842 διαπιστώνουμε 
ότι οι δαπάνες λειτουργίας τους καλύπτονταν από ένα κεντρικό ταμείο, όπου 
κατέθεταν τις συνδρομές τους η Aρχιεπισκοπή, οι Mητροπόλεις, ορισμένες 
Mονές, οι μεγάλοι ναοί της Λευκωσίας και οι κάτοικοι50. Aπό δε την έκθεση 
του 1860, που ο Aρχιεπίσκοπος Mακάριος A΄ υπέβαλε προς τον Tούρκο 
Kυβερνήτη Iσχαάκ πασά, στα πλαίσια σχετικού ερωτήματος της Πύλης για 
τον αριθμό των σχολείων, που λειτουργούσαν στο νησί, πληροφορούμαστε ότι 
οι δαπάνες για τα περισσότερα από τα είκοσι δύο σχολεία, που υπήρχαν τότε, 
καλύπτονταν και πάλιν από την Εκκλησία51. Mε τη δράση της αυτή κατάφερε 
σταδιακά, ώστε το ιδανικό της μόρφωσης να καταστεί κοινό κτήμα για 
πολλούς από τους κατοίκους, γεγονός που είχε ευεργετικές και μακροχρόνιες 
επιδράσεις στη ζωή τους.

Η διακονία της Εκκλησίας της Κύπρου προς την τοπική κοινωνία, στα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας, συνέτεινε, όπως καταδεικνύουν οι πηγές της 
εποχής, ώστε οι πνευματικές αντιστάσεις του Ελληνισμού του νησιού να 
παραμείνουν ακμαίες και να αποτελέσουν τη βάση για τη μεταγενέστερη 
ανάκαμψή του. Η προσφορά της, κυρίως στον καθημερινό βίο, κάλυπτε 
κάθε έκφανση δραστηριότητας των Χριστιανών κατοίκων και τους στήριζε 
στις δοκιμασίες που αντιμετώπιζαν, γεγονός το οποίο υπήρξε καθοριστικό 
για τη διαφύλαξη της ενότητάς τους και τη διάσωση της συνέχειας της 
ελληνορθόδοξης τους φυσιογνωμίας, μέχρι τις μέρες μας.

Δημοσιεύτηκε και στο περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας 
και Αμμοχώστου Πνευματική Διακονία τεύχος 17ο (Παραλίμνι 2013), σ. 57-68.

50 Για τις Συνελεύσεις αυτές βλ. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής 
Κύπρου (1634-1878), ό.π., σ. 74-85 (τα σχόλια), 248-276 (τα πρακτικά).
51 I. Περιστιάνη, Iστορία των Eλληνικών Γραμμάτων. Aπό της Tουρκικής κατακτήσεως μέχρι 
της Aγγλικής κατοχής (1571-1878), ό.π., σ. 97-98· Λ. Φιλίππου, Tα Eλληνικά Γράμματα εν Kύ-
πρω κατά την περίοδον της Tουρκοκρατίας (1571-1878), τ. A΄, ό.π., σ. 175-176.
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Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ»

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΑΠΕΙΝΩΝ

a  
ΠΡΩΤ. ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ

Στὸ πέμπτο κεφάλαιο τοῦ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου ἀρχίζει ἡ λεγομένη 
«Ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλία» τοῦ Κυρίου μας, ἡ ὁποία ἐκτείνεται σὲ τρία ὁλόκληρα 

κεφάλαια. Ἡ «Ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλία» εἶναι, θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κανείς, ὁ νέος 
Νόμος τῆς Καινῆς Διαθήκης, τὸν ὁποῖο δίδει ὁ Θεὸς στοὺς ἀνθρώπους ὄχι 
πλέον δι’ ἀντιπροσώπου, ὅπως ἔγινε στὸ ὄρος Σινᾶ, ἀλλὰ αὐτοπροσώπως. 
Ὁ ἴδιος ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύπτει στοὺς 
ἀνθρώπους τὸν θεῖο Νόμο, ποὺ ἀναφέρεται στὸν νέο τρόπος ζωῆς ποὺ ἦλθε 
νὰ φέρει ἐπὶ τῆς γῆς καὶ στὶς ἀρετὲς ποὺ πρέπει νὰ κοσμοῦν κάθε ἄνθρωπο ποὺ 
ἀποφασίζει ν᾿ ἀκολουθήσει αὐτὸν τὸν νέο τρόπο ζωῆς.

Τὸ πρῶτο μέρος αὐτῆς τῆς τόσο σημαντικῆς ὁμιλίας εἶναι οἱ λεγόμενοι 
«Μακαρισμοί», ποὺ ὀνομάστηκαν ἔτσι ἀπὸ τὴ λέξη «μακάριοι», μὲ τὴν ὁποία 
ἀρχίζουν ὅλοι οἱ στίχοι τοῦ μέρους αὐτοῦ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν τελευταῖο. Μὲ τὴ 
λέξη «μακάριος» δηλοῦται ὁ εὐτυχισμένος, ὁ εὐδαίμων. Στοὺς «Μακαρισμούς» 
ὁ Κύριος προβάλλει τὶς ἀρετὲς ἐκεῖνες ποὺ πρέπει νὰ κοσμοῦν τὸν ἄνθρωπο, 
ὁ ὁποῖος θέλει νὰ ζήσει τὴν νέα ζωὴ τῆς χάριτος ποὺ ἔφερε ἐπὶ τῆς γῆς μὲ τὴν 
ἐνανθρώπησή Του. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει αὐτὲς τὶς ἀρετὲς ἀξιώνεται νὰ ζήσει 
τὴν ἀπωλεσθεῖσα μακαριότητα, ἀξιώνεται νὰ γίνει μέτοχος θείας μακαριότητος 
καὶ ἀγαθότητος. Οἱ ἀρετὲς αὐτὲς ἀποτελοῦν, κατὰ τὸν Ἅγ. Γρηγόριο Νύσσης, 
τὶς βαθμίδες μιᾶς πνευματικῆς κλίμακας, τὴν ὁποία καλεῖται ὁ ἄνθρωπος νὰ 
ἀνέλθει. 
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Τὴν πρώτη βαθμίδα αὐτῆς τῆς πνευματικῆς κλίμακας ἀποτελεῖ ἡ βάση καὶ 
τὸ θεμέλιο ὅλων τῶν ἄλλων ἀρετῶν, δηλαδὴ ἡ ὑψοποιὸς ταπείνωση. Ἐφόσον 
οἱ Μακαρισμοὶ μᾶς ὑποδεικνύουν τὸν δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ὁμοίωσή μας μὲ 
τὸν Θεό, στὴν κατὰ χάριν θέωσή μας, τότε ὁ δρόμος αὐτὸς ἀρχίζει μὲ τὴν ἀρετὴ 
τῆς ταπεινώσεως. Ὡς ἐκ τούτου, ὁ πρῶτος Μακαρισμός, ποὺ παρατίθεται στὸ 
πέμπτο κεφάλαιο τοῦ Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου, εἶναι ὁ Μακαρισμὸς τῶν 
ταπεινῶν: «Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν» (Ματθ. ε΄ 3). Ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνήκει στοὺς πτωχοὺς τῷ 
πνεύματι. 

Ποιά εἶναι αὐτὴ ἡ πτωχεία τοῦ πνεύματος, ποὺ ἀποτελεῖ ἀπαραίτητη 
προϋπόθεση γιὰ τὴν εἴσοδό μας στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν; Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος 
Νύσσης μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι στὴν Ἁγία Γραφὴ γίνεται λόγος γιὰ δύο εἴδη 
πλούτου: εἶναι ὁ ὑλικὸς καὶ γήϊνος πλοῦτος καὶ ὁ πλοῦτος τῶν ἀρετῶν1. Κατ᾿ 
ἀναλογίαν ὑπάρχουν καὶ δύο εἴδη πτωχείας:  εἶναι ἡ πτωχεία τῆς ἀρετῆς, 
ἡ ἔλλειψη δηλαδὴ τῆς σωφροσύνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς σοφίας, τῆς 
φρονήσεως κ.ο.κ., καὶ ἡ πτωχεία «πάντων τῶν κατὰ κακίαν νοουμένων», ὅλων 
δηλαδὴ ὅσα ὑπονοοῦνται γύρω ἀπὸ τὴν κακία2. Μετὰ τὴν ἀναφορά του στὰ 
δύο εἴδη τοῦ πλούτου καὶ τὰ δύο εἴδη τῆς πτωχείας, ὁ Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης 
γίνεται πιὸ συγκεκριμένος: «δοκεῖ μοι πτωχείαν πνεύματος τὴν ἑκούσιον 
ταπεινοφροσύνην ὀνομάζειν ὁ Λόγος»3· νομίζω ὅτι ὁ Κύριος ὀνομάζει πτωχεία 
τοῦ πνεύματος τὴν ἑκούσια, τὴ θεληματικὴ ταπεινοφροσύνη. 

Στὴν ἴδια ἀκριβῶς γραμμὴ κινεῖται καὶ ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Τί 
ἐστιν, “οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι”;» ἐρωτᾶ. «Οἱ ταπεινοὶ καὶ συντετριμμένοι 
τὴν διάνοιαν. Πνεῦμα γὰρ ἐνταῦθα τὴν ψυχὴν καὶ τὴν προαίρεσιν εἴρηκεν»4. 
Πτωχοὶ τῷ πνεύματι εἶναι οἱ ταπεινοί, οἱ ἄνθρωποι ποὺ ὑποτάσσουν τὸ θέλημά 
τους στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ ἡ λέξη «πνεῦμα» σημαίνει ἐδῶ τὴν ψυχὴ καὶ 
τὴν προαίρεση, δηλαδὴ τὸν λογισμό, τὴ βούληση, τὸ θέλημα. Πτωχεία τοῦ 
πνεύματος εἶναι καὶ γιὰ τὸν Ἱερὸ Χρυσόστομο ἡ ἑκούσια ταπείνοφροσύνη, 

1 «Δύο πλούτους παρὰ τῆς Γραφῆς μεμαθήκαμεν· ἕνα σπουδαζόμενον, καὶ ἕνα κατακρινόμενον. 
Σπουδάζεται μὲν ὁ τῶν ἀρετῶν πλοῦτος, διαβάλλεται δὲ ὁ ὑλικός τε καὶ γήϊνος· ὅτι ὁ μὲν τῆς 
ψυχῆς γίνεται κτῆμα, οὗτος δὲ πρὸς τὴν τῶν αἰσθητηρίων ἀπάτην ἐπιτηδείως ἔχει» (Εἰς τοὺς 
Μακαρισμούς, Λόγος Α΄, ΕΠΕ 8,130).
2 «Εἰ οὖν ἀντιδιαστέλλεται ἡ πενία τῷ πλούτῳ, πάντως κατὰ τὴν ἀναλογίαν καὶ διπλῆν ἔστι 
διδαχθῆναι πενίαν· τὴν μὲν ἀπόβλητον, τὴν δὲ μακαριζομένην» ( Ἔνθ’ ἀνωτ., ΕΠΕ 8,132).
3 Αὐτόθι.
4 Ὑπόμνημα εἰς τὸν ἅγιον Ματθαῖον τὸν Εὐαγγελιστην, Ὁμιλία ΙΕ΄ 1, ΕΠΕ 9,464.
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ἡ ἑκούσια καὶ ἐνσυνείδητη ἀπάρνηση τοῦ θελήματός μας, γιὰ νὰ γίνει στὴ 
ζωή μας τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὑπάρχουν, μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ Ἱερὸς Πατήρ, καὶ 
ἄνθρωποι ποὺ εἶναι ταπεινοὶ ὄχι μὲ τὴ θέλησή τους καὶ ἐνσυνειδήτως, ἀλλὰ 
γιατὶ τοὺς ἀναγκάζουν οἱ περιστάσεις τῆς ζωῆς. Αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ἡ 
ταπείνωση δὲν εἶναι ἀξιέπαινη, γιατὶ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἀκούσια ἀρετή5. 

Στὸν πρῶτο Μακαρισμό, λοιπόν, μακαρίζει ὁ Κύριος τοὺς ἀνθρώπους ποὺ 
ἔχουν ταπεινὸ φρόνημα, τοὺς ταπεινόφρονες. Ἡ ταπείνωση εἶναι ἡ πρώτη 
ἀρετή, γιατὶ ἀποτελεῖ, ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, τὴ βάση καὶ τὸ θεμέλιο ὅλων τῶν 
ἄλλων ἀρετῶν. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος τὴν προβάλλει ὡς τὴν πρώτη βαθμίδα 
στὴν πνευματικὴ κλίμακα τῶν ἀρετῶν. Ὅσες ἀρετὲς κι ἂν ἔχει ὁ ἄνθρωπος, ἐὰν 
τοῦ λείπει ἡ ταπείνωση, τότε οἱ ἄλλες του ἀρετὲς δὲν ἔχουν καμιὰ ἀπολύτως 
ἀξία. «Κἂν νηστείαν, κἂν εὐχήν, κἂν ἐλεημοσύνην, κἂν σωφροσύνην, κἂν ἄλλ᾿ 
ὁτιοῦν συναγάγῃς ἀγαθόν, ταπεινοφροσύνης χωρίς, διαῤῥεῖ καὶ ἀπόλλυται 
ἅπαντα»6. Εἴτε νηστεύεις, εἴτε προσεύχεσαι, εἴτε δίδεις ἐλεημοσύνη, εἴτε ἀγω-
νίζεσαι νὰ ζεῖς μὲ σωφροσύνη, εἴτε ἔχεις ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀρετή, ἂν δὲν σὲ 
διακρίνει ἡ ταπεινοφροσύνη ὅλα ἐξανεμίζονται καὶ χάνονται. Στὰ Εὐαγγέλια 
ἔχουμε τὸ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τοῦ Φαρισαίου στὴν Παραβολὴ τοῦ 
Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου, μὲ τὴν ἀνάγνωση τῆς ὁποίας εἰσερχόμαστε 
κάθε χρόνο στὴν κατανυκτικὴ περίοδο τοῦ Τριωδίου, στὴν περίοδο δηλαδὴ 
προετοιμασίας μας γιὰ τὴν Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν καὶ τὴν Ἀνάσταση. 
Ὁ Φαρισαῖος τῆς Παραβολῆς, ὅπως καὶ οἱ πλεῖστοι Φαρισαῖοι τῆς ἐποχῆς τοῦ 
Κυρίου, προσπαθοῦσε νὰ τηρήσει τὸν Νόμο τοῦ Θεοῦ μὲ ἀπόλυτη ἀκρίβεια. 
Ἀπέφευγε τὶς σοβαρὲς ἁμαρτίες, νήστευε περισσότερο ἀπ᾿ ὅσο ἀπαιτοῦσε ὁ 
Μωσαϊκὸς Νόμος, προσέφερε συστηματικὰ στὸν Ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων τὴ 
δεκάτη κ.ο.κ. Τοῦ ἔλειπε, ὅμως, ἡ ταπείνωση, τοῦ ἔλειπε ἡ ἀληθινὴ αὐτογνωσία. 
Γι᾿ αὐτὸ καὶ τελικὰ παρὰ τοὺς τόσους κόπους του δὲν δικαιώθηκε. Νόμιζε ὅτι 
κάθε τι ποὺ ἔκανε ἦταν δικό του προσωπικὸ κατόρθωμα καὶ ξεχνοῦσε ὅτι ὅλα 
τὰ ἀγαθὰ στὴ ζωή μας εἶναι δῶρα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ξεχνοῦσε ὅτι κάθε 
καλὸ ποὺ κάνουμε στὴ ζωή μας εἶναι ὑποχρέωσή μας ἀπέναντι στὸν Θεὸ καὶ 
τὸν Νόμο Του καὶ ὅ,τι κι ἂν πράξουμε παραμένουμε τελικὰ ἀχρεῖοι δοῦλοι, 
κατὰ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου (Λουκ. ιζ΄ 10).

5 «Ἐπειδὴ γάρ εἰσι πολλοὶ ταπεινοί, οὐχ ἑκόντες, ἀλλ’ ὑπὸ τῆς τῶν πραγμάτων ἀνάγκης 
βιαζόμενοι, ἀφεὶς ἐκείνους (οὐδὲ γὰρ ἂν εἴη τοῦτο ἐγκώμιον), τοὺς ἀπὸ προαιρέσεως ἑαυτοὺς 
ταπεινοῦντας καὶ καταστέλλοντας μακαρίζει πρώτους» (Αὐτόθι).
6  Ἔνθ’ ἀνωτ., ΕΠΕ 9,466.
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Ὅλα τὰ κακὰ πηγάζουν ἀπὸ τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὴν ἀλαζονεία. Ἡ ἀλαζονεία 
μετέβαλε, κατ᾿ ἀρχάς,  κάποιους ἀγγέλους σὲ δαίμονες. Γνωρίζουμε ἀπὸ τὴ 
διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅτι ὁ Θεὸς δὲν δημιούργησε τὸν διάβολο. 
Πρὶν δημιουργήσει τὸν ὑλικὸ κόσμο, δημιούργησε τὸν πνευματικὸ κόσμο τῶν 
ἀγγέλων. Δημιούργησε δέκα ἀγγελικὰ τάγματα, τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἦταν 
τὸ τάγμα τοῦ Ἑωσφόρου. Ἀπὸ ἐγωισμὸ καὶ ἀλαζονεία κινούμενοι οἱ ἄγγελοι 
αὐτοῦ τοῦ τάγματος ἐπανεστάτησαν κατὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ θελήματός Του. 
Θέλησαν νὰ γίνουν θεοὶ χωρὶς τὸν Θεό. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ ἀπωλέσουν 
τὴν ἁγιότητα καὶ τὴν ἀγαθότητά τους καὶ νὰ ἐκπέσουν στὴν κατάσταση τῆς 
κακίας καὶ τῆς πονηρίας. Ἔκτοτε κατέστησαν δαίμονες καὶ τὸ ἔργο τους εἶναι 
νὰ ἀντιστρατεύονται τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ὑπηρετοῦν τὸ κακό. Μὲ τὴν 
προτροπὴ τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος ἐνέσπειρε στὶς ψυχὲς τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας 
τὸ σαράκι τοῦ ἐγωισμοῦ καὶ τῆς ἀλαζονείας, συντελέστηκε καὶ ἡ λεγομένη 
Πτώση τῶν Πρωτοπλάστων. Ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο «καλὸν λίαν», 
ὅπως καὶ ὁλόκληρη τὴν ὑλικὴ Δημιουργία, καὶ τὸν τοποθέτησε στὸν Παράδεισο 
τῆς τρυφῆς, γιὰ νὰ ζεῖ σὲ διαρκὴ κοινωνία μαζί Του καὶ νὰ ἀπολαμβάνει τὴ 
θεία μακαριότητα καὶ ἀγαθότητα. Ὁ διάβολος, ὅμως, τὸ ἔργο τοῦ ὁποίου εἶναι, 
ὅπως ἀναφέραμε, νὰ ἀντιστρατεύεται τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ὑπηρετεῖ τὸ 
κακό, ζήλεψε τὴν κατάσταση τῶν Πρωτοπλάστων Ἀδὰμ καὶ Εὔας καὶ θέλησε 
νὰ τοὺς παρασύρει στὸν δρόμο τῆς ἀπωλείας, ποὺ πρῶτος ἐκεῖνος ἐπέλεξε γιὰ 
τὸν ἑαυτό του. Τοὺς ἔκανε νὰ πιστέψουν, ὅτι θὰ γίνουν θεοὶ παραβαίνοντας τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅτι μποροῦν νὰ γίνουν θεοὶ χωρὶς τὸν Θεό. Τὸ ἀποτέλεσμα 
ἦταν νὰ ἀπωλέσουν τὴν κοινωνία τους μὲ τὸν Τριαδικὸ Θεό, νὰ ἐκδιωχθοῦν 
ἀπὸ τὸν Παράδεισο καὶ νὰ εὑρεθοῦν ἔκτοτε σὲ μιὰ τραγικὴ κατάσταση, ἀπὸ 
τὴν ὁποία δὲν ὑπῆρχε κανένας τρόπος διαφυγῆς. Ὁ μόνος ποὺ θὰ μποροῦσε 
νὰ τοὺς ἀπαλλάξει ἀπὸ αὐτὴ τὴν τραγικὴ κατάσταση ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Θεός, κάτι 
ποὺ ἔπραξε μὲ τὴν ἀποστολὴ τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου Του στὸν κόσμο. 

Ἀφοῦ, λοιπόν, ὅλα τὰ κακὰ πηγάζουν ἀπὸ τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὴν ἀλαζονεία, 
ἔπρεπε ὁ Θεὸς νὰ προσφέρει στὸν ἄνθρωπο τὸ ἀντίδοτο, τὸ κατάλληλο 
φάρμακο, μὲ τὸ ὁποῖο νὰ μπορεῖ νὰ θεραπευθεῖ ἡ φοβερὴ ἀσθένεια τοῦ 
ἐγωισμοῦ καὶ τῆς ἀλαζονείας. Καὶ τὸ ἀντίδοτο εἶναι ἀκριβῶς ἡ ταπείνωση, ἡ 
πτωχεία τοῦ πνεύματος, ἡ ἀπάρνηση τοῦ θελήματός μας, ἡ κένωσή μας ἀπὸ τὸ 
δικό μας θέλημα, γιὰ νὰ μπορέσει στὴ ζωή μας νὰ γίνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 
Μάλιστα τὸ κατ’ ἐξοχὴν πρότυπο αὐτῆς τῆς ταπεινώσεως, αὐτῆς τῆς πτωχείας 
τοῦ πνεύματος, αὐτῆς τῆς κενώσεως ἀποτελεῖ γιὰ μᾶς ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ὁ 
σαρκωθεὶς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι 
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Ἐκεῖνος ὁ Ὁποῖος «δι᾿ ἡμᾶς ἐπτώχευσεν πλούσιος ὤν, ἵνα ἡμεῖς τῇ ἐκείνου 
πτωχείᾳ πλουτίσωμεν» (Β΄ Κορ. η΄ 9)· εἶναι, δηλαδή, Ἐκεῖνος ποὺ ἐνὼ ἦταν 
πλούσιος ἔγινε γιὰ χάρη μας πτωχός, γιὰ νὰ μπορέσουμε ἐμεῖς μὲ τὴ δική Του 
πτωχεία νὰ πλουτίσουμε. Ὁ γλυκύτατος Ἰησοῦς εἶναι Ἐκεῖνος, «ὃς ἐν μορφῇ 
Θεοῦ ὑπάρχων … ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι 
ἀνθρώπων γενόμενος» καὶ «ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι 
θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ» (Φιλιπ. β΄ 6-8)· εἶναι Ἐκεῖνος, δηλαδή, πού, ἂν 
καὶ ἦταν Θεός, «ἐκένωσεν ἑαυτόν», ἄδειασε τρόπον τινὰ τὸν ἑαυτό Του ἀπὸ τὴ 
θεϊκή Του δόξα, τὰ ἀπαρνήθηκε ὅλα, πῆρε τὴ μορφὴ δούλου καὶ ἔγινε ἄνθρωπος 
καὶ τελικὰ ταπεινώθηκε θεληματικὰ μέχρι θανάτου, καὶ μάλιστα θανάτου 
σταυρικοῦ. Τὸ μέτρο τῆς θεληματικῆς πτωχείας τοῦ Κυρίου εἶναι ὁ σταυρικός 
Του θάνατος. «Ὁρᾶτε τῆς ἑκουσίου πτωχείας τὸ μέτρον», μᾶς τονίζει ὁ Ἅγ. 
Γρηγόριος Νύσσης. «Ἡ ζωὴ θανάτου γεύεται· ὁ Κριτὴς εἰς κριτήριον ἄγεται· ὁ 
τῆς ζωῆς τῶν ὄντων Κύριος ἐπὶ τῇ ψήφῳ τοῦ δικάζοντος γίνεται· ὁ πάσης τῆς 
ὑπερκοσμίου δυνάμεως Βασιλεὺς τὰς τῶν δημίων οὐκ ἀπωθεῖται χεῖρας. Πρὸς 
τοῦτό σοι, φησί, τὸ ὑπόδειγμα, τὸ τῆς ταπεινοφροσύνης βλεπέτω μέτρον»7. 
Βλέπετε τὸ μέτρο τῆς θεληματικῆς πτωχείας; Ἡ ζωὴ γεύεται τὸν θάνατο· 
ὁ Κριτὴς ὁδηγεῖται στὸ δικαστήριο· ὁ Κύριος τῆς ζωῆς τῶν ὄντων ἑτοιμάζεται 
ν᾿ ἀκούσει τὴν ἀπόφαση τοῦ δικαστῆ· ὁ Βασιλιὰς κάθε ὑπερκόσμιας δύναμης 
δὲν ἀποφεύγει τὰ χέρια τῶν δημίων. Πρὸς αὐτὸ τὸ πρότυπο πρέπει νὰ 
ἀποβλέπει, κατὰ τὸν Ἀπόστολο, τὸ μέτρο τῆς ταπεινοφροσύνης μας. 

Σὲ κάποιο ἄλλο σημεῖο τοῦ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου ὁ ἴδιος ὁ Κύριος 
προβάλλει τὸν ἑαυτό Του ὡς πρότυπο ταπεινοφροσύνης καὶ πραότητος. 
«Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω 
ὑμᾶς. Ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ ὅτι πρᾶός εἰμι καὶ 
ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν» (Ματθ. ια΄ 28-
29). Ἐλᾶτε σ᾿ Ἐμένα ὅλοι ἐσεῖς ποὺ εἶστε φορτωμένοι μὲ τὸ βαρὺ φορτίο τῶν 
ἁμαρτιῶν καὶ νοιώθετε κουρασμένοι κι Ἐγὼ θὰ σᾶς ξεκουράσω. Σηκῶστε πάνω 
σας τὸν ζυγὸ τῶν ἐντολῶν μου, τὸν ζυγὸ τοῦ θελήματός Μου, καὶ διδαχθεῖτε 
ἀπὸ τὸ δικό Μου παράδειγμα, γιατὶ εἶμαι πρᾶος καὶ ταπεινὸς στὴν καρδία, καὶ 
τότε οἱ ψυχές σας θὰ βροῦν ἀνάπαυση. 

 Ἡ ταπείνωση εἶναι ἡ ἀρχὴ κάθε φιλοσοφίας. «Οὐδὲν γὰρ οὕτω τῷ Θεῷ 
φίλον, ὡς τὸ μετὰ τῶν ἐσχάτων ἀριθμεῖν. Τοῦτο φιλοσοφίας πάσης ἀρχή», 

7  Εἰς τοὺς Μακαρισμούς, Λόγος Ά , ΕΠΕ 8,136.
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τονίζει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος8. Ὁ ἀληθινὰ ταπεινὸς ἄνθρωπος δὲν εἶναι, 
βεβαίως, αὐτὸς ποὺ ἀρέσκεται στὸ νὰ ταπεινολογεῖ, γιατὶ ἡ ταπεινολογία 
μπορεῖ νὰ ἕνας ἄλλος τρόπος ἐκφράσεως τοῦ ἐγωισμοῦ μας. «Ἄλλο τὸ 
ταπεινολογεῖν καὶ ἕτερον τὸ ταπεινοφρονεῖν», μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ Ἅγ. Συμεὼν 
ὁ Νέος Θεολόγος9. Ἄλλο πράγμα εἶναι νὰ ταπεινολογεῖ κανεὶς καὶ ἄλλο νὰ 
εἶναι ταπεινόφρων, νὰ ἔχει ταπεινὸ φρόνημα. Ὁ ταπεινὸς ἄνθρωπος εἶναι 
ἐκεῖνος ποὺ γνωρίζει σωστὰ τὸν ἑαυτό του, ποὺ ἔχει ἀληθινὴ αὐτογνωσία· 
ἐκεῖνος ποὺ γνωρίζει ὅτι ὅ,τι καλὸ ἔχει εἶναι ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ δικές του εἶναι 
μόνο οἱ ἁμαρτίες καὶ τὰ πάθη του· ἐκεῖνος ποὺ συναισθάνεται πραγματικὰ 
τὴν ἁμαρτωλότητά του καὶ ὁμολογεῖ τὰ σφάλματα καὶ τὶς παραλείψεις του 
ζητώντας τὸ ἔλεος καὶ τὴ συγχώρηση τοῦ Θεοῦ· ἐκεῖνος ποὺ προσευχόμενος 
στὸν Θεὸ μὲ τὸ «Κύριε, ἐλέησον» νοιώθει ὅτι ὁλόκληρη ἡ ζωή του ἐξαρτᾶται 
ἀπὸ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ· ἐκεῖνος ποὺ εἶναι ἕτοιμος σὲ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς 
του νὰ ἀπαρνηθεῖ τὸ δικό του θέλημα, γιὰ νὰ γίνει στὴ ζωή του τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ. Δὲν πρέπει φυσικὰ ποτὲ νὰ ξεχνοῦμε ὅτι ἡ ἀρετὴ τῆς ταπεινώσεως, ἡ 
ἁγία ταπείνωσις μὲ ὅλα τὰ ἰδιώματα, τὰ χαρίσματα καὶ τὶς ἐνέργειές της εἶναι 
τελικὰ κι αὐτὴ δῶρο τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν προέρχεται ἀπὸ ἐμᾶς10.

8 Ὑπόμνημα εἰς τὸν ἅγιον Ματθαῖον τὸν Εὐαγγελιστην, Ὁμιλία Γ΄5, ΕΠΕ 9,102.
9 Κεφάλαια Πρακτικὰ καὶ Θεολογικὰ 91, ΕΠΕ (Φιλοκαλία τῶν Νηπτικῶν καὶ Ἀσκητικῶν) 19Α, 
448.
10 «... ἡ δὲ ἁγία ταπείνωσις καὶ τὰ λοιπὰ αὐτῆς ἰδιώματα, τὰ χαρίσματα καὶ αἱ ἐνέργειαι αὐτῆς, 
δῶρον Θεοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἡμῶν, ὧν οὐδεὶς καταξιωθήσεταί ποτε, ἐὰν μὴ τὰ ὅσα ἐφ’ ἑαυτῷ εἰσι 
καλῶς προκαταβάλληται σπέρματα» (Αὐτόθι).



«ΟΤΙ ΠΑΣΑ ΔΟΣΙΣ ΑΓΑΘΗ
ΚΑΙ ΠΑΝ ΔΩΡΗΜΑ ΤΕΛΕΙΟΝ ΑΝΩΘΕΝ

ΕΣΤΙ ΚΑΤΑΒΑΙΝΟΝ 
ΕΚ ΣΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ»

a  
ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΛΑΜΠΡΟΥ,

ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Τὸ πιὸ πάνω χωρίο εἶναι ἀπὸ τὴν «ὀπισθάμβωνον εὐχήν». Σ᾿ ὅλες τὶς πα-
λαιότερες ἐκδόσεις τῆς Θείας Λειτουργίας δὲν ὑπῆρχε κόμμα ἀνάμεσα 

στὸ ρῆμα ἐστὶ καὶ τὴν μετοχὴ καταβαῖνον, καὶ πολὺ σωστά. Τώρα ἐμφανίζο-
νται ἐκδόσεις, ποὺ προορίζονται γιὰ χρήση ἀπὸ τοὺς πιστούς, στὶς ὁποῖες τὸ 
ἐστὶ χωρίζεται μὲ κόμμα ἀπὸ τὸ καταβαῖνον. Ἀλλὰ καὶ ἀρκετοὶ ἱερεῖς κατὰ τὴν 
ἐκφώνηση τῆς εὐχῆς κάνουν τὸ ἴδιο λάθος.

Ὡστόσο, ἡ μετοχὴ καταβαῖνον εἶναι ἀναπόσπαστη ἀπὸ τὸ ρῆμα ἐστί. Πρό-
κειται γιὰ μία ἀπὸ τὶς περιπτώσεις ποὺ τὸ κατηγόρημα, ἀντὶ νὰ διατυπωθεῖ μο-
νολεκτικὰ (καταβαίνει), διατυπώνεται περιφραστικά, δηλαδὴ μὲ περισσότερες 
ἀπὸ μία λέξεις (ἐστὶ καταβαῖνον). Ἡ διατύπωση αὐτὴ εἶναι συνήθης τόσο στὴν 
ἀρχαία ἑλληνικὴ γραμματεία, ὅσο καὶ στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ σὲ ἐκκλησιαστικὰ 
κείμενα. Παραδείγματα:

«Ὅσα τε ἄλλα ἐστὶ τείνοντα πρὸς ἀρετὴν» (ἀντὶ τείνουσι). Πλάτωνος, Πο-
λιτικός, 308 ε 10.

«Μαρδόνιος δὲ ἐπιλεξάμενος ὅ,τι δὴ λέγοντα ἦν τὰ χρηστήρια» (ἀντὶ ἔλε-
γον). Ἡροδότου Ἱστορίαι, 8, 136

«διότι ἔγνωσαν οἱ ἄνδρες, ὅτι ἐκ προσώπου Κυρίου ἦν φεύγων» (ἀντὶ ἔφευ-
γε). Παλαιὰ Διαθήκη, Ἰωνᾶς, α΄, 10

«Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἦσαν πορευόμενοι» (ἀντὶ ἐπορεύοντο). Λουκᾶς, 
κδ΄, 13
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«Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν;» (ἀντὶ ἐκαίετο). Λουκᾶς, κδ΄, 32

«καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι» (ἀντὶ ἐκάθηντο). Πρά-
ξεις τῶν Ἀποστόλων, β΄, 5

Σ᾿ ὅλες τὶς πιὸ πάνω περιπτώσεις τὸ ρῆμα διασπᾶται σὲ ἕναν τύπο τοῦ εἰμὶ 
καὶ στὴν μετοχὴ τοῦ σχετικοῦ ρήματος, δηλαδὴ ἀντὶ νὰ ἀποδοθεῖ μονολεκτικά, 
ἀποδίδεται περιφραστικά. Ἡ περιφραστικὴ προτιμᾶται ἀπὸ τὴν μονολεκτικὴ 
διατύπωση, γιὰ νὰ τονιστεῖ περισσότερο ἡ διάρκεια μιᾶς ἐνέργειας ἢ κατά-
στασης. Ὁ ἀοίδιμος Παναγιώτης Τρεμπέλας σχολιάζοντας τὴν ἀναφορὰ στὸν 
πλούσιο νεανίσκο «ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλὰ» (ἀντὶ εἶχε κτήματα πολλὰ) 
γράφει: «[ἡ περιφραστικὴ διατύπωση] σημαίνει μόνιμον καὶ συνεχῆ κατοχήν. 
Δὲν ἦτο νεόπλουτος». (Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον, σ. 353).

Ἡ τοποθέτηση κόμματος ἀνάμεσα στὸ ἐστὶ καὶ τὴν μετοχὴ καταβαῖνον 
δημιουργεῖ καὶ τὰ ἑξῆς συντακτικὰ λάθη: Πρῶτον, ἀφήνει μετέωρη τὴν μετο-
χή. Κόμμα θὰ μποροῦσε νὰ μπεῖ γιὰ νὰ χωρίσει δύο προτάσεις. Ὅμως ἡ μετοχὴ 
καὶ τὸ ἀπαρέμφατο εἶναι ὀνοματικοὶ τύποι καὶ ἀπὸ μόνοι τους δὲν θεωροῦνται 
ρήματα προτάσεως καὶ δὲν δημιουργοῦν προτάσεις. Δεύτερον, τὰ ἐπιρρήμα-
τα μὲ κατάληξη -θεν φανερώνουν κίνηση ἀπὸ κάπου. Π.χ. οὐρανόθεν = ἀπὸ 
τὸν οὐρανό, μακρόθεν = ἀπὸ μακριά, οἴκοθεν = ἀπὸ τὸν οἶκον, Ἀθήνηθεν = 
ἐξ Ἀθηνῶν κ.ο.κ.. Ἑπομένως τὸ ἄνωθεν πρέπει νὰ συναφθεῖ μὲ τὸ καταβαίνω, 
ποὺ σημαίνει κίνηση ἀπὸ κάπου, καὶ ὄχι μὲ τὸ ἐστί.

Ὥστε, εἶναι σοβαρὸ λάθος νὰ χωρίζεται τὸ ἐστὶ ἀπὸ τὴν μετοχὴ καταβαῖ-
νον. 


