
Ο ξεσηκωμός τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων κατά τῆς Ὀθω       - 
μανικῆς καταδυναστείας γιά «τοῦ Χριστοῦ τήν πίστην 
τήν ἁγίαν καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερίαν» τό 1821 

ὑπῆρξε τό πιό σημαντικό γεγονός στήν νεώτερη ἱστορία τοῦ 
Γένους μας. Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση ἦταν ἡ ἀφετηρία τῆς 
ἐθνικῆς παλιγγενεσίας καί ἀποκαταστάσεως, καθώς κατόρ-
θωσε τήν ἵδρυση τοῦ νεώτερου Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ κατὰ 
συνέπειαν τήν παρουσία του, ὕστερα ἀπό αἰῶνες, στόν πολι-
τικό χάρτη τοῦ κόσμου.

Σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς μακρόχρονης δουλείας, ἡ Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία ὑπῆρξε ἡ κιβωτός τῆς σωτηρίας τοῦ Γένους 
τῶν Ρωμιῶν. Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό Πατρι-
αρχεῖο, μέ θυσιαστική εὐθύνη ἀνταποκρίθηκε στήν ἀποστολή 
της καί μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἑκάστοτε Οἰκουμενικό Πατριάρχη 
ἄσκησε στά πλαίσια ἑνός Ἐκκλησιαστικοῦ διοικητικοῦ μηχα-
νισμοῦ, πού ἐκπροσωποῦσε ὁλόκληρο τόν ἐντός τῆς Ὀθωμα-
νικῆς Αὐ τοκρατορίας ὀρθόδοξο κόσμο, μέ ἕνα πυκνό δίκτυο 
Μητροπόλεων, Ἀρχιεπισκοπῶν, Ἐπισκοπῶν καί Μονῶν τό 
ποιμαντικό καί ἐθναρχικό ἔργο της. Μέ τήν ὀργάνωση τῶν 
Ὀρθοδόξων, τόν ἀγῶνα γιά τήν ἐπιβίωση ἀπέναντι στούς 
ἐξιλαμισμούς, μέ τίς μορφές ἐκπαίδευσης πού ἀνέπτυξε, μέ 
τήν καλλιέργεια τοῦ κοινοτικοῦ ἤθους, μέσα σέ μιά τεράστια 
πολυεθνική περιοχή, ἀποτέλεσε δύναμη συνοχῆς, διατήρησε 
τήν ἱστορική συνέχεια καί αὐτοσυνειδησία τοῦ Γένους, προ-
ετοιμάζοντας τούς ὑποδούλους νά ἀγωνιστοῦν καί νά κερδί-
σουν τήν ἐλευθερία τους.

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6)
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Τό ἀνά χεῖρας τεῦχος τοῦ περιοδι
κοῦ εἶναι ἀφιερωμένο στό ρόλο τῆς Ἐκ
κλησίας στήν ἐπιβίωση τοῦ λαοῦ τοῦ 
Θεοῦ στίς ἄθλιες συνθῆκες τῆς Τουρ
κοκρατίας καί στήν ἐνίσχυσή του κατά 
τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Τιμοῦμε 
ἐφέτος ὡς ἔθνος τούς ἥρωες, πού μας 
χάρισαν τήν ἐλευθερία. Ἡ τιμή εἶναι 
γνήσια, ὅταν συνεχίζουμε τίς ἀρχές καί 
τίς ἀξίες, πού τούς στήριξαν στά χρό
νια της δουλείας καί τούς καθοδήγη
σαν στήν ἐπανάσταση. Παρέμειναν ἐπί 
Τουρκοκρατίας στόν ἑλληνισμό, ὅσοι 
παρέμειναν στήν ὀρθοδοξία. Ἡ πίστη 
στόν Χριστό ἦταν βασικό στοιχεῖο τῶν 
ἐπαναστατῶν καί αὐτό φαίνεται στά 
Συν τάγματα πού συντάχθηκαν κατά 
τήν περίοδο τῆς ἐπαναστάσεως. 

Ἡ Ἐκκλησία ἐπί Τουρκοκρατίας 
ἦταν ἡ μάνα πού κράτησε στήν ἀγκαλιά 
της τό ὑπόδουλο ἔθνος, τό στήριξε 
πνευματικά καί τό προετοίμασε γιά τήν 
ἐπανάσταση. Ὁ ἀνώτερος καί ὁ κατώτε
ρος κλῆρος συμπαραστέκονταν πολλα
πλῶς καί πολυτρόπως στό ὑποτελές 
ποίμνιό του. Οἱ περισσότεροι Διδάσκα
λοι τοῦ Γένους ἦταν κληρικοί. Αὐτοί μέ 
ἱερό ζῆλο κράτησαν ἀναμμένη τή λα
μπάδα τῆς ὀρθόδοξης πίστεως καί συνέ
δεσαν τόν ἀγράμματο καί κατατρεγμέ
νο Ἕλληνα μέ τό ἀρχαῖο ἔνδοξο παρελ
θόν του. Τό ἴδιο κατόρθωσαν καί οἱ μο
ναχοί στά μοναστήρια μέ τά κρυφά 
σχολειά. Οἱ πρῶτοι πού δέχονταν τό 
μένος τῆς κυρίαρχης ἀπάνθρωπης μου
σουλμανικῆς ἐξουσίας ἦταν οἱ κληρικοί, 
ὡς πνευματικοί ἡγέτες τῶν ὑποδούλων. 
Πολλοί κληρικοί θυσιάστηκαν γιά τοῦ 
Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τήν 
ἐθνική παλιγγενεσία καί πρό τῆς ἐπανα
στάσεως καί κατ’ αὐτήν.
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Ἀλλά καί ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα τῆς Ἐπαναστά-
σεως, τοῦ «γενικοῦ ξεσηκωμοῦ», ἡ Ἐκκλησία 
πρω τοστάτησε καί ὁ ἀγώνας γιά τήν ἐλευθε-
ρία, κοινός καρπός τῆς συνυφασμένης ἑλληνι-
κῆς ψυχῆς καί Ἐκκλησιαστικῆς συνείδησης τοῦ 
ἐπαναστατημένου λαοῦ, πραγματώθηκε ὡς 
ἔργο, σέ μεγάλο βαθμό, τοῦ Κλήρου. Ὁ Κλῆρος, 
ὅπως σημειώνει ὁ Φωτάκος, «Οἱ λειτουργοί 
οὗτοι τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου φρόντι-
σαν καί ἡτοίμασαν τό Ἔθνος των διά νά ἐπανα-
στατήσῃ, νά ἀλλάξῃ τόν δεσπότην τῆς δουλείας 
του... Ἐσυμβούλευσε τούς ἀληθεῖς Χριστιανούς, 
τούς εὐλόγησεν, ἁγία σε τό ὅπλα των δημοσί-
ως καί ὕψωσε τήν σημαίαν τοῦ Σταυροῦ καί τοῦ 
Ἔθνους. Ἕκαστος δὲ Κληρικός ἐπῆρε πλέον ὡς 
ἔργον τοῦ πολέμου νά παρευρίσκεται παντοῦ εἰς 
τά στρατόπεδα καί εἰς τά φροντιστήρια (Μο-
ναστήρια) διά νά ἑτοιμάζῃ τά πολεμοφόδια καί 
τάς τροφάς, ὄχι μόνον δι’ ἰδίων ἐξόδων καί θυ-
σιῶν, ἀλλά καί μέ τά ἴδιά του χέρια, ἄλλοι δέ ἐξ 
αὐτῶν νά πολεμοῦν τὸν ἐχθρόν τῆς πίστεως καί 
τῆς πατρίδος μαζί μέ τούς στρατιῶτας καί ἄλλοι 
πάλι νά στέκον ται ἔμπροσθεν τοῦ Ὑψίστου καί 
νά ἐπικαλοῦν ται τήν ἐξ ὕψους βοήθειαν διά νά 
ἐνισχύσῃ τόν στρατόν του... Οὕτως δέ ἐνηργεῖτο 
ἡ Ἐπανάστασις ἀπ’ ὅλας τάς τάξεις τῶν Κληρι-
κῶν, τῶν Ἀρχιερέων δηλαδή, τῶν Ἱερέων καί τῶν 
Μοναχῶν...».

Γιορτάζοντας ἐφέτος τήν διακοσιοστή ἐπέ-
τειο τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 ὑποκλινόμα-
στε στίς θυσίες τῶν Πατέρων μας. Γιορτάζουμε 
καί δίκαια καυχόμαστε γιά τό μεγάλο αὐτό κεφά-
λαιο τῆς ἱστορίας μας. 

Ἀλλά δέν πρέπει  νά ξεχνοῦμε τό παντοτινά 
ἐπίκαιρο καί  καίριο αἴτημα, τόν καθορισμό τῆς 
περαιτέρω πορείας σέ ἐναρμονισμό μέ τίς νέες 
συνθῆκες ζωῆς, ὅπως ἔχουν διαμορφωθεῖ στίς 
ἡμέρες μας, μέσα ἀπό γεωπολιτικές μεταβολές 
καί ἀνακατατάξεις, μεταναστευτικά ρεύματα, 
ἀλλοίωση τῆς ὁμοιογένειας τῶν πληθυσμῶν, 
ἔξαρση τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ καί πολλά 
ἄλλα, τά ὁποῖα καθιστοῦν οὐτοπία τήν ἐπανά-
παυση στίς δάφνες τοῦ παρελθόντος καί θέτουν 
ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη τοῦ ἐπαναπροσδιορι-
σμοῦ γιά ἕνα ζείδωρο καί σωστικά δημιουργικό 
παρόν τοῦ Ἔθνους μας, ἀντάξιο τῆς ἱστορίας 
του καί τῶν αἰωνίων ἀξιῶν καί παραδόσεών του.
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Ἡ Ἐκκλησία,  
τό στήριγμα τοῦ ὑποδούλου καί ἐπαναστατημένου λαοῦ τοῦ Θεοῦ

Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου 

Ο ἱ ἑορτές τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους ἐκφράζουν 
τήν εὐγνωμοσύνη συνόλου τοῦ ἔθνους πρός 

ὅλους τούς προεπαναστατικούς ἥρωες, πού ἀπέ-
τρεψαν τήν ἰσλαμοποίηση τοῦ ἔθνους, καί πρός 
τούς ἥρωες τῆς γενεᾶς τοῦ 1821, πού ἀγωνίσθηκαν 
ἡρωικά γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ. 
Τό σύνθημα «Ἐλευθερία ἤ θάνατος» τῶν πρωτερ-
γατῶν τῆς ἐπαναστάσεως ὁδήγησε πολλούς στόν 
ἡρωικό θάνατο. Πρός τούς ἥρωες προγόνους μας 
ὀφείλουμε μεγάλη εὐγνωμοσύνη ὅλες οἱ γενεές τῶν 
Ἑλλήνων.

Οἱ ἀνυπότακτοι Σουλιῶτες καί Μανιάτες καί οἱ 
συχνές ἐπαναστάσεις μέ πρωτεργάτες πολλές φο-
ρές ἱερωμένους (π.χ. Διονύσιος ὁ Φιλόσοφος τό 
1611) κράτησαν ἀδούλωτο τό φρόνημα τοῦ λαοῦ 
κατά τά σκοτεινά ἐκεῖνα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς. Ἡ 
χριστιανική διδασκαλία γιά τήν ἀνάσταση τοῦ 
Χριστοῦ κράτησε ἀμείωτη τήν ἐλπίδα τῆς ἀνάστα-
σης τοῦ γένους τῶν χριστιανῶν. Μέ τό «Χριστός 
ἀνέστη» τοῦ Πάσχα ὅλοι εὔχονταν  καί τήν ἐθνική 
ἀνάσταση.

Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τά προνόμιά 
του ἐξασφάλισε μία μορφή ἀνεξάρτητης ὀργά-
νωσης, παράλληλης πρός τό ὀθωμανικό κράτος. 
Αὐτή ἡ αἴσθηση τῆς χριστιανικῆς αὐθύπαρκτης 
ὀργανωτικῆς ὀντότητας, ὅπου οἱ Ἐπίσκοποι ἐξα-
σκοῦσαν κάποιες δικαιοδοσίες οἰκογενειακοῦ δι-
καίου, ἔδινε τήν αἴσθηση τῆς συνέχειας τοῦ προ-
ϋπάρχοντος χριστιανικοῦ κράτους. Τότε ἦταν πού 
οἱ Ἐπίσκοποι προσέλαβαν κατά τήν ἱερατική ἀμ-
φίεση καί τήν ἐπίσημη ἐνδυμασία τοῦ βυζαντινοῦ 
Αὐτοκράτορα.

Ἡ Ἐκκλησία μέ τήν ἵδρυση ἀπό τίς κατά τό-
πους Μητροπόλεις κατωτέρων καί ἀνωτέρων 
σχολείων στίς πόλεις καί στά μεγάλα μοναστήρια 
καθώς καί μέ τήν λειτουργία κρυφῶν σχολείων 
στούς ναούς τῶν μικρῶν χωριῶν καί τῶν μικρῶν 

μοναστηριῶν ἐπέδρασε στήν μόρφωση τῶν ὑπο-
δούλων. Οἱ θερμοί χριστιανοί καί οἱ μορφωμένοι 
δέν ἀλλαξοπιστοῦσαν εὔκολα. Οἱ χλιαροί χρι-
στιανοί καί οἱ ἀμαθεῖς εὔκολα γιά τά ἀξιώματα 
καί τά οἰκονομικά ὀφέλη γίνονταν μουσουλμάνοι 
καί ἐκτουρκίζονταν. Περιοδεύοντες ἱεροκήρυ-
κες, ὅπως ὁ ἱερομόναχος Νεκτάριος Τέρπος καί 
ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, βοήθησαν τά μέγιστα 
στή διατήρηση τῆς ὀρθόδοξης πίστεως καί στήν 
μόρφωση τῶν ὑποδούλων. Τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν 
σκότωσαν οἱ Τοῦρκοι καί γιά τόν λόγο ὅτι σταμά-
τησε τούς ἐξισλαμισμούς.

Ὁ ἑλληνικός λαός ἄρχισε τόν ἀπελευθερωτικό 
ἀγῶνα του ἀπό τή Μονή τῆς Ἅγιας Λαύρας ζητών-
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τας τή θεία βοήθεια. Ὅλοι πίστευαν στό δίκαιο τοῦ 
ἀγώνα τους καί θεωροῦσαν βέβαιη τήν θεία ἐπέμ-
βαση. Ὅλοι ξεσηκώθηκαν «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν 
πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία».  
Ἔλεγε ὁ Κολοκοτρώνης: «Ὁ Θεός ὑπέγραψε τήν 
ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος καί δέν θά πάρει πίσω τήν 
ὑπογραφή του». 

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄ 
ἀφόρισε τόν Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη καί τούς ἐπα-
ναστάτες τοῦ Φεβρουαρίου τοῦ 1821 στή Μολδο-
βλαχία ἀποσκοπών τας στό νά μήν ξεσπάσει ἱερός 
πόλεμος κατά ὅλων τῶν Ἑλλήνων καί νά προλά-
βει νά ἀρχίσει ἡ ἐπανάσταση στήν κυρίως Ἑλλάδα, 
ὅπως εἶχε ὁριστεῖ ἀπό τή φιλική Ἑταιρεία στίς 25 
Μαρτίου τοῦ 1821. Ὁ Σουλτάνος, ὅταν ἔμαθε τήν 
ἔναρξη τῆς ἐπαναστάσεως στήν Πελοπόννησο, 
τόν συνέλαβε καί τόν ἀπαγχόνισε στήν πύλη τοῦ 
Πατριαρχείου στίς 10 Ἀπριλίου. 

Ὁ Πατριάρχης ἐνῶ μποροῦσε νά φύγει ἀπό τήν 
Κωνσταντινούπολη ἤ νά κρυφθεῖ, δέν τό ἔκανε, για-
τί αὐτό θά ἐπιδείνωνε τή θέση τοῦ λαοῦ. Προτίμησε 
νά θυσιαστεῖ ὁ ἴδιος χάριν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Στό 
μαρτυρικό τέλος του ἀκολούθησε τή θυσία πλειάδος 
Πατριαρχῶν καί Ἱεραρχῶν τῆς Τουρκοκρατίας. 

Πολλοί ἱερωμένοι πολέμησαν στήν πρώτη γραμ-
μή καί ἄλλοι ἐμψύχωναν τούς ἐπαναστάτες. Χα-
ρακτηριστική μορφή πολεμιστῆ καί ἐμψυχωτῆ 
ἐπα ναστάτη ἦταν ὁ Ἰωσήφ ἐπίσκοπος Ρωγῶν. 
«Ἀπέκτησε μεγάλη ἐπιρροή στούς ἀγωνιστές καί 
ἐπίλυσε τίς ὅποιες διαφορές τους μέ σύνεση καί δι-
καιοσύνη, μειώνοντας τίς γκρίνιες καί τούς διχα-
σμούς. Παίρνει μέρος σέ ἀρκετές μάχες ἐναντίον 
τῶν Τούρκων πρίν φύγει γιά τό Μεσολόγγι. Βοη-
θᾶ στήν ἄμυνα τῆς πόλης… . Στίς πολιορκίες τῆς 
πόλης ἀναδεικνύεται ἡ ἡγετική του φυσιογνωμία. 
Μαζί μέ τόν Πρεβεζάνο ἀρχιμανδρίτη Γερασι-
μο Ζαλογγίτη γυρνοῦν στά τείχη ἐμψυχώνοντας 
τούς ἀγωνιστές, περιθάλποντας τούς τραυματίες 
καί πολεμώντας οἱ ἴδιοι στήν «ντάπια». Οἱ ἀρετές 
καί ὁ προσωπικός του ἀγώνας τόν ἀναδεικνύουν 
ὡς ἡγέτη.Τό βράδυ τῆς Ἐξόδου, μαζί μέ τόν ἀρχι-
μανδρίτη Γεράσιμο Ζαλογγίτη καί λίγους ἀνάπη-
ρους καί τραυματίες κλείσθηκαν στόν μύλο καί τήν 
μπαρουταποθήκη. Κατόπιν προστέθηκαν καί ὅσοι 
Ἕλληνες γύρισαν πίσω κατά τή μάχη τῆς Ἐξόδου 
καί μέ τή σύμφωνη γνώμη ὅλων, ὅταν οἱ ἐχθροί 
ἔφθασαν ἔξω, ὁ Ἰωσήφ ἔβαλε φωτιά στό μπαρούτι 
στίς 13 Ἀπριλίου 1826» (wikipedia).   n
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Τιμή, μνήμη καί παράδοση  
στούς ἑορτασμούς τῆς ἐπετείου τοῦ 1821

Μ. Γ. Βαρβούνη,  
Καθηγητῆ Λαογραφίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Τμῆμα Ἱστορίας καί Ἐθνολογίας

Γ ιά ὅσους πιστεύουν ὅτι οἱ ἐθνικές ἐπέτειοι εἶ-
ναι ζήτημα ἡμερήσιων ἑορτασμῶν καί πανη-

γυρικῶν ἐκδηλώσεων, ὅτι συνδέονται μονοσήμαντα 
μέ δοξολογίες καί παρελάσεις, ἡ ἀπόδοση τιμῆς στά 
διακόσια χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση 
τοῦ 1821 κορυφώθηκε προχθές, μέ τούς κρατικούς 
ἑορτασμούς τῆς 25ης Μαρτίου 2021, εὔστοχους 
ἤ ἄστοχους, καλόγουστους ἤ μή, ὁ καθένας θά τό 
σταθμίσει μέ τά δικά του κριτήρια. Γιά ὅσους ὅμως 
πιστεύουν ὅτι ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 μπορεῖ νά 
πρέπει νά σημαίνει γιά ὅλους μας πολλά περισσό-
τερα, ὁ ἑορτασμός ὄχι μόνο θά συνεχιστεῖ σέ ὅλο 

τό ἐπετειακό ἔτος 2021, ἀλλά καί θά εἶναι διηνεκής 
προσπάθεια ἀναβάπτισης στά διδάγματα τῆς ἱστο-
ρικῆς ἐκείνης συγκυρίας.

Γι’ αὐτό καί θά προσπαθήσω σέ λίγα σημεῖα νά 
ἀποκρυσταλλώσω τόν τρόπο πού ἐγώ τουλάχιστον 
προσλαμβάνω τήν Ἐπανάσταση καί τά μηνύματά 
της, ἀλλά καί τή θέση της στή ζωή τοῦ νεότερου καί 
σύγχρονου Ἑλληνισμοῦ, ἀκόμη δέ καί τίς προϋπο-
θέσεις ὑπό τίς ὁποῖες νομίζω ὅτι πρέπει νά γίνεται ἡ 
πρόσληψη καί ἑρμηνεία τῶν γεγονότων της. Πρῶτον, 
ὅσο λάθος εἶναι νά δοῦμε τήν Ἐπανάσταση ὡς ἑλλη-
νικό καί μόνο γεγονός, τόσο σφάλμα εἶναι νά τήν 
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δοῦμε καί ὡς ἑλληνική ἐκδοχή ἱστορικῶν ἐξελίξεων 
ἄλλων λαῶν. Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἐξέφρασε τόν 
πόθο τῶν Ἑλλήνων γιά τήν ἐλευθερία, σαφῶς ἐπηρε-
άστηκε ἀπό τήν περιρρέουσα ἱστορική ἀτμόσφαιρα 
καί τίς διεθνεῖς ἐξελίξεις τῆς ἐποχῆς, ἀλλά εἶχε ἰδιαί-
τερα χαρακτηριστικά πού σχετίζονται ἄμεσα μέ τήν 
φυσιογνωμία καί τήν πολιτισμική ἰδιοπροσωπία τῶν 
Ἑλλήνων. Γι’ αὐτό καί δέν εἶναι πρόσφορη ἡ θεώ-
ρησή της ἀποκλειστικά καί μόνο μέσα στά ὅρια τῆς 
ὀθωμανικῆς ἱστορίας, αὐτό πού μία ἀμερικανοθρεμ-
μένη κυρίως γενιά ἱστορικῶν ἐπιχειρεῖ νά προβάλλει 
ὡς «ὀθωμανοποίηση» τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Χωρίς 
νά μπορεῖ νά ἀποκοπεῖ ἀπό τό γενικότερο ὀθωμανι-
κό ἱστορικό τοπίο ἐντός τοῦ ὁποίου δημιουργήθηκε 
καί ἐναντίον τοῦ ὁποίου ἔδρασε, ἦταν ἕνα καθαρά ἑλ-
ληνικό γεγονός, καί μόνο ἔτσι ἄν τό δοῦμε, τό ἑρμη-
νεύουμε σωστά.

Δεύτερον, δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ἡ Ἐπανάστα-
ση, κατά τήν μαρτυρία τῶν πρωταγωνιστῶν της, ἔγι-
νε «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία, καί τῆς πα-
τρίδος τήν ἐλευθερία». Μέ αὐτήν ἀκριβῶς τή σειρά. 
Πέρα ἀπό τό ἄν καί κατά πόσο ὁ ὀρθόδοξος κλῆρος 
συμμετεῖχε σέ αὐτήν, θέμα στό ὁποῖο θά ἀναφερθοῦμε 
στή συνέχεια, ἦταν ἕνα γεγονός πού εἶχε ἰδεολογικά 
δομηθεῖ μέσα στά σπλάχνα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησί-
ας, τῆς Ἐκκλησίας πού συναποτελοῦν ὁ κλῆρος καί 
ὁ λαός. Ἀκόμη καί ὁ Εὐρωπαϊκός Διαφωτισμός, τά 
διδάγματα τοῦ ὁποίου σαφῶς ἔπαιξαν μέγιστο ρόλο 
στήν προετοιμασία τοῦ λαοῦ γιά τήν Ἐπανάσταση, 
διηθήθηκαν μέσα ἀπό τήν ἐκκλησιαστική πράξη, πα-
ράδοση καί ζωή, γιά νά σχηματίσουν τελικά τόν Νεο-
ελληνικό Διαφωτισμό, πού αὐτός στήριξε ἰδεολογικά 
τό ξέσπασμά της. Καί στόν Νεοελληνικό Διαφωτισμό 
κατά κανόνα ὀρθόδοξοι κληρικοί πρωταγωνίστησαν, 
καί ἡ πατερική παράδοση ὑπῆρξε ἡ κυριότερη βάση 
του. Συνεπῶς ἦταν αὐτό πού χαρακτηρίζουμε ὡς «ἑλ-
ληνορθόδοξη παράδοση» πού στήριξε τούς Ἕλληνες 
στήν διεκδίκηση τῆς ἐλευθερίας τους, ἤδη στά 70 πε-
ρίπου ἐπαναστατικά κινήματα πού προηγήθηκαν τοῦ 
1821, τήν ὁποία οἱ ἴδιοι κατανοοῦσαν πρωτίστως ὡς 
μάχη τοῦ σταυροῦ ἐναντίον τῆς ἡμισελήνου, δηλαδή 
ὡς προσπάθεια ἀπόκτησης τῆς θρησκευτικῆς καί τῆς 
πολιτικῆς ἐλευθερίας τους, μέ τή σειρά αὐτή.

Τρίτον, ὅσον ἀφορᾶ τό πολυσυζητημένο καί λυμέ-
νο ἀπό τήν ἐπιστήμη ζήτημα τῆς ἐνεργοῦ συμμετοχῆς 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στά ἐπαναστατικά γεγο-
νότα, εἶναι σαφές ὅτι ὁ κλῆρος ἀγκάλιασε τήν Ἐπα-
νάσταση καί πῆρε μέρος σέ αὐτήν. Ἡ ὀθωμανοποίη-
ση τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, γιά τήν ὁποία ἔγινε λόγος 
παραπάνω, ὁδηγεῖ κάποτε στή σύγχυση τῆς θεσμικῆς 
θέσης τοῦ κλήρου κατά τά προεπαναστατικά χρόνια 
καί στήν σκόπιμη κάποτε ἀποκήρυξη ἐπαναστατικῶν 
κινημάτων ἀπό ἐκκλησιαστικές ἀρχές καί φορεῖς γιά 

νά σωθεῖ ἀπό τήν ὀθωμανική ἀντεκδίκηση τό δοῦλον 
Γένος, μέ τήν ἀπροϋπόθετη καθολική συμμετοχή τῶν 
κληρικῶν κάθε βαθμοῦ στήν Ἐπανάσταση μετά τήν 
ἔκρηξή της, ἤ τόν βεβαιωμένο καίριο ρόλο τους κατά 
τήν κήρυξή της. Ἡ προβολή μεμονωμένων ἴσως πα-
ραδειγμάτων κληρικῶν πού δέν συμμετεῖχαν στά ἐπα-
ναστατικά γεγονότα εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ. Ἀπό τά 
ἀπομνημονεύματα τῶν ἀγωνιστῶν γνωρίζουμε ἀρκε-
τές περιπτώσεις λαϊκῶν Ἑλλήνων πού πρόδωσαν καί 
«προσκύνησαν», αὐτές ὅμως τίς ἐκλαμβάνουμε, καί 
σωστά, ὡς τίς ἐξαιρέσεις πού ἐπιβεβαιώνουν τόν κα-
νόνα, καί βέβαια εἶναι ἀδιανόητο μέ βάση αὐτές νά 
ἀμφισβητήσουμε τή συμμετοχή τῶν Ἑλλήνων στήν 
Ἐπανάσταση. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τόν κλῆρο. Στή 
συντριπτική τους πλειοψηφία οἱ ὀρθόδοξοι κληρικοί 
πολέμησαν στήν πρώτη γραμμή, πολλοί σκοτώθηκαν 
καί συμμετεῖχαν ἐνεργά καί μέ πάθος στόν ἀγώνα, τόν 
ὁποῖο θεωροῦσαν δική τους ὑπόθεση. Ἡ σχετική βι-
βλιογραφία ἔχει ἀναδείξει ἐξαντλητικά πλῆθος ἀναλό-
γων περιπτώσεων. Καί μάλιστα ὄχι ἐξ ἰδίας μόνο πρω-
τοβουλίας, ἀλλά μέ τήν στήριξη καί ἐνεργό συμμετοχή 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεσμῶν τῆς ἐποχῆς. Γι’ αὐτό καί 
ἡ Ἐκκλησία, δικαιότατα κατά τήν ἄποψή μου, θεωρεῖ 
τήν Ἐπανάσταση καί δική της ὑπόθεση, καθώς τό ἦθος 
τῆς ἐλευθερίας δημιουργήθηκε στά ἑλληνορθόδοξα 
πλαίσια καί στή βάση τῆς ἀνάλογης πνοῆς ἐλευθερίας 
τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης καί τῆς ἐνοριακῆς – κοινο-
τικῆς ζωῆς. Τό βαρύτατο τίμημα πού πλήρωσαν τόσο 
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὅσο καί τό Ἅγιον Ὄρος 
μαρτυρεῖ περί αὐτῶν.

Τέταρτον, δέν πρέπει νά ταυτίζουμε πλήρως τήν 
ἔννοια τῆς πατρίδας ὅπως τήν εἶχαν στό μυαλό τους 
οἱ ἀγωνιστές τοῦ 1821 μέ τήν πρακτική καί τήν ταυ-
τότητα τοῦ κράτους πού προέκυψε ἀπό τήν Ἐπα-
νάσταση. Κατά κανόνα τά κράτη πού προκύπτουν 
ἀπό ἐπαναστάσεις ἀθετοῦν σέ μεγάλο βαθμό τίς ἀρ-
χές τῶν ἐπαναστάσεων αὐτῶν, κάποτε δέ περιθω-
ριοποιοῦν καί καταδιώκουν καί τούς ἐπαναστάτες. 
Αὐτό εἶναι γνωστό καί στήν ἑλληνική περίπτωση, 
μέ χαρακτηριστικότερο ἴσως παράδειγμα τίς «τιμές» 
πού τό ἑλληνικό κράτος ἐπιφύλαξε στούς περισσότε-
ρους ἀγωνιστές. Συνεπῶς οἱ ἑορτασμοί τοῦ κράτους 
ἐπικεντρώνονται στά δικά του αὐτοδικαιωτικά προ-
τάγματα, καί ἀκολουθοῦν συνήθως τίς δικές του ἰδε-
ολογικές, καί αἰσθητικές ἀκόμη, σκοπιμότητες (ὅταν 
λ.χ. θεωροῦμε ὅτι τιμοῦμε τήν Ἐπανάσταση προβάλ-
λοντας γυναῖκες ντυμένες μέ ἀνδρικά παραδοσιακά 
ἐνδύματα, ὅπως οἱ ντουλαμάδες, στά πλαίσια ἑνός 
συνονθυλεύματος «ἐθνικοπατριωτικῆς» ἀναπαρά-
στασης καί σχηματοποίησης). Τήν Ἐπανάσταση οἱ 
Ἕλληνες τιμοῦν μέσα στήν καρδιά τους, μέ τήν συ-
γκίνηση καί τόν σεβασμό πού φέρνει ἡ μνήμη καί ἡ 
συναίσθηση τῆς ἱερότητας τῆς στιγμῆς καί τοῦ μεγα-
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λείου της θυσιαστικῆς προσφορᾶς. Οἱ κρατικές προ-
βολές ἀφοροῦν τό κράτος, ἀμφιβάλλω ὅμως ἄν ἀγγί-
ζουν οὐσιαστικά τό λαό τῆς πατρίδας.

Πέμπτον, δέν δημιούργησε ἡ Ἐπανάσταση καί τό 
κράτος πού προῆλθε – ὅπως προῆλθε – ἀπό αὐτήν 
τήν ἔννοια τῆς ἐθνότητας. Ἀντιστρόφως, ἡ ἐθνική 
συνείδηση πού προϋπῆρχε σπερματικά στά βυζαντι-
νά χρόνια, διαμορφώθηκε βαθμιαία μέ ἀφετηρία τό 
1204, σταθμό τό 1453 καί οὐσιαστικό ὄχημα τά χρό-
νια τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας ὁδήγησε στήν Ἐπα-
νάσταση καί ἐκφράστηκε, πλήρως ἤδη σχηματισμέ-
νη καί ἐνεργή, μέ αὐτήν. Τά ἀπομνημονεύματα τῶν 
ἀγωνιστῶν, τά δημοτικά τραγούδια, οἱ ἐπιστολές καί 
τά ἔγγραφά τους ἀποτελοῦν ἀψευδεῖς μάρτυρες ὅτι ἡ 
ἐθνότητα εἶχε ἀπό αἰώνων διαμορφωθεῖ πλήρως. Τό 
ἄν τό κράτος πού προέκυψε ἀπό τήν Ἐπανάσταση 
θέλησε εἴτε νά τήν μορφοποιήσει, εἴτε μονοσήμαντα 
νά τήν ταυτίσει μέ συγκεκριμένα ἰδεολογήματα, εἶναι 
ἄλλη ὑπόθεση. Γιά παράδειγμα ἡ αἴσθηση τῆς ἱστορι-
κῆς ἑνότητας τοῦ Ἑλληνισμοῦ προϋπῆρχε τῶν ἀνα-
λόγων ἐκφράσεων τοῦ κράτους, ὅπως γιά παράδειγ-
μα φαίνεται σέ ὅσα γράφει ὁ Ἰωάννης Μακρυγιάννης 
σχετικά μέ τό πώς κατανοοῦσε καί ἑρμήνευε τά ὑλι-
κά κατάλοιπα τῆς ἀρχαιότητας, τά ὁποία ἔβλεπε καί 
προστάτευε ὡς προγονική του ὑπόθεση. Καί πάλι δέν 
πρέπει νά συγχέουμε τήν ἔννοια τῆς πατρίδας καί τῆς 
ἱστορικῆς συνέχειας τοῦ ἔθνους ὅπως οἱ ἀγωνιστές 
τοῦ 1821 τήν προσλάμβαναν καί τήν ἐξέφραζαν, μέ 
τόν τρόπο πού τό κράτος ἐπέλεξε μετά τό 1830 νά 
συγκροτήσει τήν ἰδεολογία του.

Τά πέντε αὐτά σημεῖα, πού κατά τήν ἄποψή μου 
δείχνουν τίς μεθοδολογικές καί ἐπιστημολογικές βά-
σεις πάνω στίς ὁποῖες πρέπει νά στηρίζεται ἡ ἔρευνα 
καί ἡ ἑορταστική τιμή τήν ὁποία ἀποδίδουμε στήν 
Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Τί προσδοκοῦσαν οἱ ἀγω-
νιστές της ἀπό ἐμᾶς, τό συμπύκνωσε ὁ Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης στόν περίφημο λόγο του πρός τούς 
νέους, τόν ὁποῖο ἐκφώνησε στήν Πνύκα. Ἄν λοιπόν 
τούς τιμοῦμε πραγματικά, ὀφείλουμε νά ἀκούσουμε 
τήν φωνή τους, νά ἀναπτύξουμε ἰδίως στά παιδιά μας 
τήν φιλοπατρία, νά διατηρήσουμε σέ οἰκογενειακά 
καί κοινωνικά πλαίσια τήν ἑλληνορθόδοξη ταυτό-
τητα πού ἀπό ἐκείνους κληρονομήσαμε, καί νά ἀνοι-
χτοῦμε στό πέλαγος τῶν σύγχρονων προκλήσεων, 
ἔχοντας ἐναργή τήν ἐθνική μας συνείδηση, ζωντανό 
τόν πατριωτισμό μας καί μέ ὁδηγό τήν ἑλληνορθόδο-
ξη ταυτότητα καί ἰδιοπροσωπία μας.

Ἄν αὐτά δέν τά κάνουμε, ἄς μήν γελιόμαστε ὅτι 
τιμοῦμε τήν Ἐπανάσταση καί τούς πρωταγωνιστές 
της. Ἁπλῶς ὑποβιβάζουμε τό θεμελιῶδες γιά τό νεό-
τερο καί σύγχρονο Ἑλληνισμό ἐπαναστατικό γεγο-
νός σέ μία ἐπαναλαμβανόμενη κοσμικότητα, σέ δεῖ-
πνα, δεξιώσεις καί κοινωνικές σχέσεις – πού ἀφοροῦν 
κρατικούς παράγοντες καί προβάλλονται ὡς δῆθεν 
ἐπάξια τιμή, στήν πραγματικότητα ὅμως δέν ἔχουν 
οὐσιαστική ἐπαφή μέ τόν πατριωτισμό, καί δέν φρο-
νηματίζουν τόν λαό, ἁπλῶς τόν ψυχαγωγοῦν - μα-
κριά ἀπό τό ἦθος καί τό σθένος πού ἀκτινοβολεῖται 
ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821.  n



8 H OΔOΣ

1821:  
Μία ἐπανάσταση μέ ἐθνική καί θρησκευτική ταυτότητα

Κωνσταντίνου Χολέβα – Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος

Ἱ στορία εἶναι ἡ μελέτη τῶν πηγῶν. Σημασία 
ἔχει τί ἔγραψαν καί τί πίστευαν οἱ πρωταγω-

νιστές τοῦ 1821 καί ὄχι τί γράφουν σήμερα διάφοροι 
ἐρευνητές, ἐπηρεασμένοι ἀπό σύγχρονες ἰδεολογι-
κές προκαταλήψεις. Γιά τόν ἐθνικό καί θρησκευτικό 
χαρακτήρα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ἀψευδής 
μάρτυς εἶναι ἡ ἀκόλουθη συνομιλία τοῦ Θεοδώρου 
Κολοκοτρώνη μέ τό Ἄγγλο Ναύαρχο Χάμιλτον: «Ἡ 
ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας δέν ὁμοιάζει μέ καμμίαν ἀπ’ 
ὅσαις γίνονται τήν σήμερον εἰς τήν Εὐρώπην. Τῆς 
Εὐρώπης αἱ ἐπαναστάσεις ἐναν τίον τῆς διοικήσεώς 
των εἶναι ἐμφύλιος πόλεμος. Ὁ ἐδικός μας πόλεμος 
ἦτον ὁ πλέον δίκαιος, ἦτον ἔθνος μέ ἄλλο ἔθνος, 
ἦτον μέ ἕνα λαόν ὅπου ποτέ δέν ἠθέλησε νά ἀνα-
γνωρισθῇ ὡς τοιοῦτος, οὔτε νά ὁρκισθῇ παρά μόνον 
ὅ,τι ἔκαμνεν ἡ βία. Οὔτε ὁ Σουλτάνος ἠθέλησε νά θε-
ωρήσῃ τόν Ἑλληνικόν λαόν ὡς λαόν, ἀλλ΄ ὡς σκλά-
βους. Μίαν φοράν ὅταν ἐπήραμεν τό Ναύπλιον ἦλθε 
ὁ Ἄμιλτον νά μέ ἰδῇ. Μοῦ εἶπε ὅτι πρέπει οἱ Ἕλληνες 
νά ζητήσουν συμβιβασμόν, καί ἡ Ἀγγλία νά μεσιτεύ-
σῃ. Ἐγώ τοῦ ἀποκρίθηκα, ὅτι αὐτό δέν γίνεται ποτέ, 
ἐλευθερία ἤ θάνατος. Ἐμεῖς Καπετάν Ἄμιλτον ποτέ 
συμβιβασμόν δέν ἐκάμαμεν μέ τούς Τούρκους. Ἄλ-
λους ἔκοψε, ἄλλους σκλάβωσε μέ τό σπαθί καί ἄλλοι, 
καθώς ἐμεῖς, ἐζούσαμεν ἐλεύθεροι ἀπό γεννεά εἰς γεν-
νεά. Ὁ βασιλεύς μας ἐσκοτώθη, καμμία συνθήκη δέν 
ἔκαμε. Ἡ φρουρά του εἶχε παντοτεινό πόλεμον μέ 
τούς Τούρκους καί δυό φρούρια ἦτον πάντοτε ἀνυ-
πότακτα. – Μέ εἶπε, ποία εἶναι ἡ βασιλική φρουρά 
του, ποία εἶναι τά φρούρια.- Ἡ φρουρά τοῦ Βασι-
λέως μας εἶναι οἱ λεγόμενοι Κλέφται, τά φρούρια ἡ 
Μάνη καί τό Σούλι καί τά βουνά. Ἔτζι δέν μέ ὡμί-
λησε πλέον». (Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, Διήγησις 
Συμβάντων τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς ἀπό τά 1770 ἕως 
τά 1836. Ἀθήνησιν 1846, σελ. 190).

Ὁ Θ. Κολοκοτρώνης, λοιπόν, ἕνας ἐκ τῶν πρω-
τεργατῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἀποσα-
φηνίζει ὅτι τό 1821 δέν ἔχει ἰδεολογική ὁμοιότη-

τα μέ κοινωνικά κινήματα, ὅπως ἦταν ἡ Γαλλική 
Ἐπανάσταση τοῦ 1789. Οἱ Ἕλληνες, δηλώνει ὁ 
Γέρος τοῦ Μοριά, ἀγωνίσθηκαν κατά ἀλλοεθνοῦς 
ἐχθροῦ, ἐνῶ οἱ Γάλλοι ἐξεγέρθηκαν κατά τῆς γαλ-
λικῆς ἐξουσίας γιά κοινωνικούς λόγους. Ἐπί πλέ-
ον τά λόγια τοῦ Κολοκοτρώνη ὑπογραμμίζουν 
καί τή σπουδαιότητα τῆς Μεγάλης Ἰδέας ὡς τοῦ 
πνευματικοῦ καί πολιτικοῦ προσανατολισμοῦ τῶν 
Ἑλλήνων. Ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος θεω-
ρεῖται ἀκόμη (370 χρόνια μετά τή θυσία του) ὡς ὁ 
βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων, οἱ κλέφτες καί οἱ ἁρματο-
λοί συνεχίζουν τήν ἀπροσκύνητη στάση του. Τό 
Ἔθνος ἔχει συνείδηση συνέχειας, ἡ ἀπελευθέρωση 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν ἐδαφῶν τῆς 
Ρωμανίας/Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας εἶναι τό ἰδα-
νικό πού ξεσηκώνει τούς Ἕλληνες. Οἱ ἐπισημάν-
σεις αὐτές τοῦ Κολοκοτρώνη καταδεικνύουν ὅτι 
ναί, μέν, κάποιοι Ἕλληνες λόγιοι ἐπηρεάσθηκαν 
ἀπό τόν Εὐρωπαϊκό Διαφωτισμό, ὅμως ἡ κυριώτε-
ρη κινητήριος δύναμη τοῦ 1821 καί τῶν προηγηθει-
σῶν ἐξεγέρσεων ἦταν ἡ Ἑλληνορθόδοξη Μεγάλη 
Ἰδέα: «Νά ξαναφτιάξουμε τό Ρωμαίικο».

Στή Μεγάλη Ἑλληνική Ἐπανάσταση ἔλαβαν 
μέρος πλούσιοι καί φτωχοί, πρόκριτοι (κοτζαμπά-
σηδες) καί ἀγρότες, πλοίαρχοι καί ναῦτες, κληρικοί 
καί λαϊκοί. Οἱ ἀδελφοί Ἀλέξανδρος καί Δημήτρι-
ος Ὑψηλάντης ἦσαν πάμπλουτοι καί ἔδωσαν τά 
πάντα γιά τήν Ἐλευθερία τοῦ Ἔθνους. Ἡ Μαντώ 
Μαυρογένους ἀπό τή Μύκονο δαπάνησε ὅλη τήν 
περιουσία της ὑπέρ τῆς Ἐπαναστάσεως. Ὁ πλού-
σιος ἔμπορος Ἐμμανουήλ Παππᾶς ἀπό τίς Σέρρες 
ἄφησε τίς ἐπιτυχημένες ἐπιχειρήσεις πού εἶχε στή 
Βιέννη καί κατέβηκε στήν ἐπαναστατημένη Ἑλλά-
δα μαζί μέ τούς γιούς του. Ξεσήκωσε τή Χαλκιδική 
καί τό Ἅγιον Ὄρος καί πέθανε ἀπό φυσικό θάνατο, 
ὅταν εἶδε ὅτι ἡ Ἐπανάσταση κατεπνίγη στή Μα-
κεδονία. Δέν ἦταν, λοιπόν, μία ἐξέγερση φτωχῶν 
κατά πλουσίων, ἀλλά μία πανελλήνια καί παλλα-
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ϊκή Ἐπανάσταση μέ ἑλληνορθόδοξο χαρακτήρα. 
Ἦταν μία ἐθνικοθρησκευτική ἐξέγερση γιά τήν ἐκ-
δίωξη τῶν ἀλλοθρήσκων κατακτητῶν καί τή δημι-
ουργία ἐλευθέρου ἑλληνικοῦ κράτους.

Τόν ἐθνικό καί θρησκευτικό χαρακτήρα τῆς Ἐπα    -
ναστάσεως τοῦ 1821 ἀποδεικνύουν καί οἱ πρῶ τες 
Διακηρύξεις τῶν ἀγωνιζομένων Ἑλλήνων: Ἡ Α΄ 
Ἐθνική Συνέλευση τῆς Ἐπιδαύρου διακήρυξε τήν 
1.1.1822 ὅτι: «Ὁ Λαός τῆς Ἑλλάδος ἔλαβε τά ὅπλα 
καί δέν ζητεῖ διά τῶν ὅπλων παρά τήν δόξαν καί 
τήν λαμπρότητα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἡ 
ὁποία μετά τοῦ ἱεροῦ αὐτῆς κλήρου κατεδιώκετο 
καί κατεφρονεῖτο».

Ἡ Γ΄ Ἐθνική Συνέλευσις, ἡ ὁποία ἐργάσθηκε κυ-
ρίως στήν Τροιζήνα τό 1826-1827, βροντοφώναξε 
πρός τούς ἐλευθέρους λαούς: «Ὦ, Χριστιανοί, οὔτε 
ἦτο οὔτε εἶναι δυνατόν νά πειθαρχήσωμεν δεσπο-
ζόμενοι ἀπό τούς θρησκομανεῖς Μωαμεθανούς, 
οἱ ὁποῖοι κατεξέσχιζον καί κατεπάτουν τάς ἁγίας 
εἰκόνας, κατεδάφιζον τούς ἱερούς ναούς, κατεφρό-
νουν τό Ἱερατεῖον, ὑβρίζοντες τό θεῖον ὄνομα τοῦ 

Ἰησοῦ… Ὁ πόλεμός μας δέν εἶναι ἐπιθετικός, εἶναι 
ἀμυντικός, εἶναι πόλεμος τῆς Δικαιοσύνης κατά 
τῆς ἀδικίας…».

Εἶναι ἐπίσης χαρακτηριστικό τῶν ἑλληνορθοδό-
ξων ἰδανικῶν τῶν ἀγωνιστῶν ὅτι ὅλα τά Συντάγ-
ματα τῶν Ἐθνικῶν Συνελεύσεων δηλώνουν ὅτι νό-
μοι τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους θά εἶναι οἱ Νόμοι «τῶν 
Χριστιανῶν ἡμῶν Αὐτοκρατόρων» δηλαδή τῶν Βυ-
ζαντινῶν. Οἱ Ἕλληνες τοῦ 1821 πίστευαν ἀκράδαν-
τα στή διαχρονική συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί 
αἰσθάνονταν συνεχιστές τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος καί 
τοῦ Βυζαντίου (Ρωμανίας). 

Σέ ἐφημερίδα τῆς Τεργέστης δημοσιεύθηκε τό 
1821 ἡ προκήρυξη τοῦ Σαλώνων Ἡσαΐα καί τοῦ 
Ἀθανασίου Διάκου, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν σαφές ὅτι 
ἀγωνίζονται «γιά τόν Χριστό καί γιά τόν Λεωνίδα». 
Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνισμός μαζί. Μπορεῖ κατά τή 
διάρκεια τῆς Ἐπαναστάσεως νά ἐμφανίσθηκαν καί 
φαινόμενα τοπικισμοῦ ἤ ἐγωιστικῶν φιλοδοξιῶν, 
αὐτά ὅμως τά γεγονότα δέν εἶχαν σχέση μέ ταξικές 
διεκδικήσεις.  n
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Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στή διαμόρφωση τῆς ἐθνικῆς 
συνείδησης τῶν Ἑλλήνων κατά τήν Τουρκοκρατία

Δανιήλ Συροπούλου - Δάσκαλος

1. Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας  
κατά τήν Τουρκοκρατία

Κ ατά τήν μακρά βυζαντινή περίοδο ἡ Ἐκ-
κλησία καί ἡ Πολιτεία, ὁ Πατριάρχης καί ὁ 

Αὐτοκράτορας συμπορεύονταν πάντοτε στήν κα-
λούμενη ἀρχή τῆς συναλληλίας.

Μετά τήν πτώση καί τήν κατάλυσης τῆς Ἑλλη-
νικῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας ὁ Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης παίρνει τή θέση τοῦ Αὐτοκράτορα καί 
τό Πατριαρχεῖο γίνεται κατά κάποιο τρόπο «κρά-
τος ἐν κράτει» μέσα στήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατο-
ρία. Τό Πατριαρχεῖο ἔγινε σύμβολο τῶν ἐννοιῶν 
Πίστεως καί Πατρίδας καί κέντρο ἐθνικῆς περισυλ-
λογῆς, ἐκμεταλλευόμενο καί τά προνόμια πού πα-
ραχώρησε ὁ Μωάμεθ στόν πρῶτο Πατριάρχη τοῦ 
ὑπόδουλου Γένους, Γενάδιο Σχολάριο.

2. Τά προνόμια

Ἡ Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία, κατακτώντας τά 
ἐδάφη τῆς Ἑλληνικῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, 
ἔγινε ἕνα πολυεθνικό κράτος. Γιά τήν ὁμαλή διοίκη-
σή του ὁ Σουλτάνος  παραχώρησε στούς κατακτη-
μένους λαούς προνόμια καί διατήρησε τόν θεσμό τῆς 
Ἐκκλησίας. Ὁ Πατριάρχης ἔγινε πλέον Ἐθνάρχης, 
δηλαδή ἐκκλησιαστικός καί ἐθνικός ἡγέτης ὅλων 
τῶν ὀρθόδοξων λαῶν τῆς Αὐτοκρατορίας. Αὐτό δέν 
σήμαινε κάποια προνομιακή θέση τῆς Ἐκκλησίας, 
οὔτε ἀναγνώριση τῆς ἰσχύος τοῦ ἱερατικοῦ ἀξιώμα-
τος τοῦ Πατριάρχη, ἀλλά ἐπειδή βάσει τῆς Σαρίας, 
(τοῦ ἱερονομικοῦ δικαίου τῶν μουσουλμάνων) ἦταν 
θρησκευτικός καί πολιτικός ἀρχηγός ὅλων τῶν ὑπό-
δουλων χριστιανικῶν λαῶν (τῶν μιλλέτ).

Τά προνόμια αὐτά ἐξυπηρετοῦσαν πρωταρχι-
κά τά ὀθωμανικά συμφέροντα καί καταπατοῦνταν 

εὔκολα, ὅταν συνέφερε τούς κατακτητές. Κάθε 
μέλος τῆς Κοινότητας ἀπολάμβανε τά προνόμια 
αὐτά διά τοῦ ἐθνάρχη τους καί ὄχι αὐτοτελῶς. Στήν 
οὐσία ἦταν φραγμοί ἀπαξιωτικού χαρακτήρα, για-
τί περιχαράκωναν τήν ὁμάδα τῶν «ἀπίστων» γιά 
τούς μουσουλμάνους.

Τά προνόμια ἔδωσαν τή δυνατότητα στό Γέ-
νος νά μείνει ἑνωμένο πολιτιστικά καί πνευματικά 
καί νά ἐπιβιώσει μέσα στίς δύσκολες συνθῆκες τοῦ 
ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ.

3. Ἐκκλησία καί Κοινότητα

Οἱ συνθῆκες πού διαμορφώθηκαν μέ τά προ-
νόμια, πού παραχώρησαν οἱ Τοῦρκοι, ἐπέτρεψαν 
νά ἀναπτυχθοῦν αὐτοδιοικούμενες, ὡς ἕνα βαθμό, 
κοινότητες στήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία. Ἡ 
ὕπαρξη κοινότητας προϋπέθετε τήν ὕπαρξη ναοῦ, 
ὡς ἀποδεικτικοῦ στοιχείου τῆς χριστιανικῆς ἰδιό-
τητας. Χωρίς ναό καί θέση ἱερέα, οἱ χριστιανοί μίας 
περιοχῆς ὑποχρεώνονταν νά ἐξισλαμιστοῦν. Αὐτή 
ἡ στενή ἀλληλεξάρτηση, ὅπου τά πάντα γίνονταν 
μέ τήν συγκατάθεση τοῦ ποιμνίου, δημιουργοῦσε 
τίς συνθῆκες νά ἀποκτᾶ ὁ λαός δικαίωμα ἐθνικῆς 
καί κοινωνικῆς διαφοροποίησης ἀπό τούς μου-
σουλμάνους.

Ἔτσι τό προηγούμενο βυζαντινό «χωρίον», με-
τασχηματίσθηκε ἀπό θεμελιῶδες διοικητικό κύτ-
ταρο τοῦ κράτους σέ διοικητικό κύτταρο τῆς Ἐκ-
κλησίας, ἡ ὁποία μέ τήν σειρά της γίνεται τό μόνο 
ἀναγνωρισμένο πολιτικό σχῆμα τῶν μή μουσουλ-
μανικῶν πληθυσμῶν. Οἱ ἄρχοντες κι οἱ ἱερεῖς ἐκλέ-
γονταν ἀπό τό λαό. Τούς φόρους πρός τό τουρκικό 
κράτος τούς συνέλεγε καί πλήρωνε ἡ Κοινότητα. 
Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία συσπείρωνε τοῦ ὑπόδουλους καί 
τούς ἔδινε τήν εὐκαιρία γιά ἐπικοινωνία καί ἔκφρα-
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ση, μέ κέντρο τῆς ζωῆς τῆς Κοινότητας τόν ναό, 
ὅπου τελοῦσαν τή θεία λατρεία καί ὀργάνωναν τήν 
κοινωνική τους ζωή.

4. Ἐκκλησία καί ἑλληνική παιδεία

Μέσα στό πλαίσιο τῶν προνομίων καί τῆς πε-
ριορισμένης θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἦταν καί ἡ 
εὐθύνη γιά τήν ὀργάνωση τή λειτουργία τῆς παι-
δείας τῶν ὀρθοδόξων. Ἡ Ἐκκλησία μέ σύνεση καί 
μέ λογική χρήση τῶν προνομίων καί πάντα κάτω 
ἀπό τή μεταβαλλόμενη ἑρμηνεία τους ἀπό τήν 
ἀλλόθρησκη διοίκηση, ὀργάνωσε τήν παιδεία τῶν 
ὀρθοδόξων καλλιεργώντας τήν ἑλληνική γλώσσα 
μέσα ἀπό τήν προβολή τῆς κλασικῆς καί βυζαντι-
νῆς Γραμματείας. Γνώμονάς τους ἦταν πάντοτε 
πώς ἡ παιδεία τῶν Χριστιανῶν ἔπρεπε νά εἶναι ἑλ-
ληνική καί ἡ πίστη τῶν Ἑλλήνων Ὀρθόδοξη.

Σταδιακά σέ ὅλη τήν Ἐπικράτεια καί κυρίως 
στά μεγάλα ἀστικά κέντρα δημιουργήθηκαν σχο-
λεῖα καί ἀνώτερες Σχολές, οἱ ὁποῖες δέν λειτουρ-
γῆσαν ἀπρόσκοπτα. Ἡ Τουρκική διοίκηση δέν 
ἐγκατέλειπε ποτέ τήν πρόθεση ἐξισλαμισμοῦ οὔτε 
τή φιλοχρηματία της. Δέν ὑπῆρξε βέβαια ποτέ φιρ-
μάνι Σουλτανικό πού νά ἀπαγορεύει τήν ἵδρυση 
Σχολῶν, ἀλλά δέν ὑπῆρξε καί ἀντίστοιχο πού νά 
ἐπιτρέπει τή λειτουργία τους. Παράλληλα, ἡ λει-
τουργία τῶν σχολείων βρισκόταν στό ἔλεος καί τή 
φιλοχρηματία τῶν τοπικῶν πασάδων.

Ἡ ἄποψη πού ἀπορρίπτει τήν ὕπαρξη κρυφοῦ 
σχολείου, ἰδιαίτερα κατά τούς δύο πρώτους αἰῶνες 
δέν στηρίζεται σέ ἐπιστημονικά δεδομένα, ἀλλά σέ μία 
ἰδεοληπτική προσέγγιση πού ἐπιδιώκει νά ὑποβαθμί-
ζει τήν προσφορά τῶν κληρικῶν καί τῆς Ἐκκλησίας.

Ἱδρύθηκαν βέβαια μεγάλες Σχολές στήν Κων-
σταντινούπολη, Θεσσαλονίκη, Ἀθήνα, Δημητσά-
να, Πάτμο, Ἅγιο Ὄρος. Γιά τή μεγάλη μάζα ὅμως 
τοῦ λαοῦ, πού δέν εἶχε πρόσβαση στίς Σχολές 
αὐτές, ἱερεῖς καί μοναχοί δίδασκαν περιστασιακά 
ἀνάγνωση, γραφή καί ἱστορία, χρησιμοποιώντας 
τά λειτουργικά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας καί κυρίως τό 
Ψαλτήρι καί τήν ὀχτώηχο. Ἦταν αὐτό πού ἔμει-
νε στή λαϊκή μνήμη γνωστό ὡς «κρυφό σχολειό». 
Σέ κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδας μπορεῖ κανείς νά βρεῖ 
τοπωνύμια, μνῆμες, καλλιτεχνικές ἀποδόσεις τῆς 
ὕπαρξής του καί ἄφθονα στοιχεῖα στή γραπτή καί 
προφορική παράδοση.

Μεγάλα ἐπίσης ὀνόματα Δασκάλων τοῦ Γένους, 
ὅπως ὀνομάστηκαν, ὑπῆρξαν οἱ Ἠλίας Μηνιάτης 
(1669 – 1774), Εὐγένιος Βούλγαρης (1716 – 1806), 
Νικηφόρος Θεοτόκης (1731 – 1800) καί οἱ ἅγιοι Κο-

σμᾶς ὁ Αἰτωλός (1714 – 1779), Μακάριος Νοταρᾶς 
(1731 – 1805), Νικόδημος Ἁγιορείτης (1749 – 1809).

Παράλληλα, ὅλη σχεδόν ἡ ἱστορία τῆς νεοελλη-
νικῆς παιδείας ἔχει ἀρχή καί τέλος τήν Ἐκκλησία. 
Τήν κεντρική αὐτή θέση τῆς Ἐκκλησίας στό χῶρο 
τῆς παιδείας τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους, μέχρι τά τέλη 
τοῦ 18ου αἰώνα, κανένας ἄλλος φορέας δέν διανο-
ήθηκε νά διεκδικήσει.

5. Ἑλλάδα καί Ὀθωμανική πολιτεία
Ἐπειδή τό ὀθωμανικό κράτος εἶχε θεοκρατικό 

χαρακτήρα ἀπαξίωνε τήν ἀνάμειξη μέ τούς μή μου-
σουλμάνους καί χρησιμοποιοῦσε τούς ἀρχηγούς 
τῶν ὑπηκόων (Πατριάρχης – Μητροπολίτες – ἱε-
ρεῖς) νά ἐπιβάλλουν μέ τό δικό τους κῦρος ἀποφά-
σεις πολιτικές, διοικητικές κ.ἄ.

Αὐτό εἶχε ὡς ἀποτελέσματα τή συμμετοχή τῶν 
χριστιανῶν στά κοινά, τήν ἀναγνώριση τοῦ ἐκ-
κλησιαστικοῦ δικαίου στήν ὀργάνωση τῆς κοινω-
νικῆς ζωῆς, τήν παρεμπόδιση τῶν μεικτῶν γάμων 
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πού προβλέπονταν μέ τό θεσμό τοῦ κεπήνιου, πού 
ἀπειλοῦσε τή φυλετική ὑπόσταση τῶν Κοινοτή-
των. Λειτούργησαν τότε ἀπό μέρους τῆς Ἐκκλη-
σίας μηχανισμοί καί μέθοδοι πειθοῦς καί ἀπονομῆς 
δικαιοσύνης γιά τήν ἀποτροπή τοῦ κινδύνου. Ἀνά-
λογες περιπτώσεις ὑπῆρξαν στήν ἀντιμετώπιση 
τοῦ «κρυπτοχριστιανισμοῦ».

6. Κοινοτική ἐλευθερία
Ὅπως τήν περιγράψαμε, ἡ Κοινότητα στήν 

Τουρκοκρατία ἀποτέλεσε διοικητικό κύτταρο πού 
διέσωσε τό νεοελληνικό ἦθος καί τόν πόθο τῆς ἐλευ-
θερίας. Οἱ Κοινότητες ἐξασφάλιζαν στά μέλη τους 
τήν αὐτονομία ὄχι μέ τήν ταύτιση πρός τήν μου-
σουλμανική πλειοψηφία, ἀλλά μέ τή διαφοροποίη-

ση, συντηρώντας τήν χριστιανική τους ἰδιότητα 
πού τούς διαχώριζε ἀπό τούς μουσουλμάνους.

Φυσικά ἀποδοκιμάζονταν ρητά ἡ ἐξωμοσία καί 
τό κεπήνιο (μεικτοί γάμοι) μέ ἀποκοπή ἀπό τό Κοι-
νοτικό σύνολο ἤ μέ περιφρόνηση ἤ μέ ἐκκλησια-
στική ποινή.

7. Ἐξισλαμισμός – Ἐθνομάρτυρες – Νεομάρτυρες

Οἱ Ὀθωμανοί συχνά ἐξισλάμιζαν βίαια τούς 
ὑπόδουλους, εἴτε ὀργανωμένα μέ σουλτανικά φιρ-
μάνια, εἴτε σέ μεμονωμένες περιπτώσεις. Κάποιοι 
ἐπίσης χριστιανοί ἄλλαζαν πίστη, προκειμένου νά 
ἀνέλθουν κοινωνικά. Ἄλλοι ἀσπάζονταν ἐπιφανει-
ακά τό Ἰσλάμ, ἐνῶ κρυφά συνέχιζαν τήν ὀρθόδοξη 
πίστη καί ζωή (κρυπτοχριστιανοί).

Ἡ Ἐκκλησία πάντοτε προσπαθοῦσε νά βοηθή-
σει. Ὅταν ὅμως γινόταν ἡ πίστη τους φανερή κα-
τέληγαν στό μαρτύριο. 

Εἶναι οἱ μάρτυρες τῶν νεότερων χρόνων, οἱ νεο-
μάρτυρες, πού προέρχονται καί ἀπό τούς κρυπτο-
χριστιανούς καί ἀπό πολλούς ἄλλους, πού ὁμολο-
γοῦσαν φανερά τήν πίστη τους. Ὁ Ἅγιος Νικό δημος 
ὁ Ἁγιορείτης διέσωσε τό μαρτύριό τους στό βιβλίο 
του «Νέον Μαρτυρολόγιον».

Ἀλλά καί ἀπό τίς τάξεις τοῦ κλήρου μαρτύρη-
σαν πολλοί. Μαζί μέ τούς λαϊκούς ἐθνικούς ἀγω-
νιστές καί πολλοί κληρικοί πῆραν μέρος σέ ὅλους 
τούς ἐθνικούς ἀγῶνες, πρίν καί κατά τή διάρκεια 
τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821. Θυσίασαν τή ζωή τους 
γιά τήν Πατρίδα καί τή Θρησκεία. Εἶναι τό νέφος 
τῶν «Ἐθνομαρτύρων» καί τιμῶνται ἀπό τήν Ἐκ-
κλησία ἀλλά καί ἀπό τό Ἔθνος.

8. Ἐπίλογος

Αὐτή εἶναι περιληπτικά ἡ προσφορά τῆς Ἐκ-
κλησίας καί τοῦ Κλήρου μας στό Ἔθνος καί στό 
λαό μας στή διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας, ἐκείνης 
τῆς πικρῆς καί ἀβάσταχτης σκλαβιᾶς. Φυσικά εἶναι 
ἀδύνατο νά χωρέσει ἡ τεράστια προσφορά της στά 
πλαίσια μίας ἀναφορᾶς. Εἶναι ἀδύνατον νά ὑπολο-
γιστεῖ ἡ συμβολή της στό θαῦμα πού συντελέστηκε 
στή μακρά ἐκείνη περίοδο. Ἴσως ἐπιγραμματικά 
νά τό ἀποδίδει μία φράση τοῦ μεγάλου ἱστορικοῦ 
ἐκείνης τῆς περιόδου Ράνσιμαν πού λέει πώς: «Ἡ 
διατήρηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ στή διάρκεια τῆς μα-
κραίωνης σκλαβιᾶς ἦταν ἕνα θαῦμα, πού ὀφείλεται 
κυρίως στήν Ὀρθοδοξία».  n
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Ἡ ἀντίσταση τοῦ  Ἑλληνισμοῦ  
στά χρόνια τῆς δουλείας

Ἐπιχάριτος Μιχαηλίδου, φιλολόγου

Ἡ ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπό τούς 
Ὀθωμανούς Τούρκους, τό 1453, σή μανε 

τήν ὑποδούλωση τοῦ ἑλληνισμοῦ σέ ξένους κυρί-
αρχους γιά περισσότερους ἀπό τέσσερις αἰῶνες. 
Στήν ἐργασία αὐτή θά ἀναζητήσουμε τούς παρά-
γοντες πού στήριξαν τό Γένος τῶν Ἑλλήνων στά 
σκοτεινά ἐκεῖνα χρόνια ὥστε νά διατηρήσει τήν 
πνευματική του ἐλευθερία καί τίς ἀξίες του καί νά 
ἀναλάβει, ὅταν ὡρίμασαν οἱ συνθῆκες, τόν ἀγώ-
να τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας μέ σύνθημα «γιά τοῦ 
Χριστοῦ τήν Πίστη τήν ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν 
ἐλευθερία»! 

Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό Πατρι-
αρχεῖο, εἶχε ἀναδειχθεῖ σέ κύριο πόλο τοῦ ἐθνικοῦ 
βίου. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀναλαμβάνει 
τήν ἀναστήλωση τῶν πολιτιστικῶν ἐρεισμάτων 
τοῦ Γένους, ἀξιοποιεῖ τό ἱστορικό παρελθόν ὡς 
ἀκένωτη πηγή ἔμπνευσης καί λόγου καί συσπει-
ρώνει τούς Ἕλληνες ὀρθοδόξους. Εἶναι χαρακτη-
ριστικό ὅτι, ὅταν ὁ Μωάμεθ Β΄ ὁ πορθητής ὅριζε ὡς 
πρῶτο Πατριάρχη τόν Γεώργιο Γεννάδιο Σχολά-
ριο, τόν ὀνομάζει «μιλλέτ μπασῆ», δηλαδή ἐθνάρχη 
καί τόν ἀναγορεύει ὑπέρτατη πνευματική κεφαλή 
καί ἀνώτατη πολιτική ἀρχή τῶν ὑπόδουλων Βυ-
ζαντινῶν Ἑλλήνων, μέ ἐκτεταμένες ἁρμοδιότητες, 
ἐξισώνοντάς τον θεωρητικά μέ τόν Μεγάλο Βεζύ-
ρη. Μέ αὐτό τό κριτήριο ὁ Διονύσιος Ζακυθηνός 
ὁμιλεῖ γιά τήν δημιουργία «ὀρθοδόξου ἐκκλησι-
αστικοῦ κράτους τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ἀμέσως 
μετά τήν Ἅλωση, ὡς παρακρατικοῦ ὀργανισμοῦ, 
στό πλαίσιο τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας»1. Ὁ 
Πατριάρχης, ὡς θρησκευτικός καί ἐθνικός ἡγέτης 
πλέον, παίρνει γιά τό λαό τήν θέση τοῦ αὐτοκρά-
τορα, πού ἔπεσε στήν Πύλη τοῦ Ἁγίου Ρωμανοῦ 
πολεμώντας γιά τό Γένος. Μέ τήν ἰδιότητά του 
αὐτή ἀναλαμβάνει τό ἔργο τῆς συσπείρωσης τοῦ 
ἔθνους καί τῆς ἀντίστασης στούς κατακτητές.  Ὁ 

πρῶτος Πατριάρχης, «Γεννάδιος μοναχός καί Πα-
τριάρχης τῶν τοῦ Χριστοῦ πενήτων», ἔθεσε τίς 
βάσεις αὐτοῦ τοῦ ἔργου μέ τήν ἐπανίδρυση τῆς 
Πατριαρχικῆς Ἀκαδημίας, σήμερα Μεγάλης τοῦ 
Γένους Σχολῆς, τό 1454, ἀμέσως μέ τήν ἀνάρρησή 
του στόν Πατριαρχικό θρόνο. Ἡ Πατριαρχία του, 
ἄν καί σύντομη, 1454-1456, θεωρεῖται σπουδαιό-
τατη γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-
αρχείου ὡς κιβωτοῦ τοῦ Γένους στό πλαίσιο  τῆς 
Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Σέ πολλά κείμενά 
του καί στίς ἐπιστολές του ὁ Γεννάδιος χρησιμο-
ποιεῖ τό ὄνομα Ἕλλην ὡς ἐθνικό προσδιορισμό. Ἡ 
μνήμη του τιμᾶται ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
στίς 17 Νοεμβρίου. Στή συνέχεια πολλοί Πατρι-
άρχες μέ κορυφαίους τόν Ἱερεμία Β΄ τόν Τρανό2 
(1536-1575 ) καί τόν ἐθνομάρτυρα Κύριλλο Λού-
καρι2 (1572-1638) ἐπετέλεσαν ἕνα ὕψιστης  σημασί-
ας ἔργο γιά τό Γένος. Ὁ Πατριάρχης Ἱερεμίας Β΄ ὁ 
Τρανός, κληρικός μέ μεγάλη θεολογική μόρφωση, 
συγκαλεῖ Σύνοδο στά 1593 μέ προτροπή τοῦ λό-
γιου Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Μελέτιου Πηγᾶ καί 
παίρνει τήν ἱστορική  ἀπόφαση ὁ κάθε ἐπίσκοπος 
νά καταβάλει τήν «φροντίδα καί τήν δαπάνην» γιά 
τήν ἵδρυση σχολείων στήν Μητρόπολή του. Ἱδρύ-
θηκαν τότε δεκάδες σχολεῖα σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα 
καί τήν Μικρά Ἀσία καί οἱ συντεχνίες τῶν Ἑλλή-
νων ἀνέλαβαν πρόθυμα τήν οἰκονομική ἐνίσχυσή 
τους. Τό 1574 τύπωσε στά Ἑλληνικά τυπογραφεῖα 
τῆς Βενετίας τήν Θεία Λειτουργία μέ ἑρμηνεία. Τό 
1583 ἔστειλε στή Βενετία τόν Νικηφόρο Παράσχη 
νά προμηθευτεῖ ἐπιστημονικά ἐγχειρίδια γιά τήν 
Πατριαρχική Σχολή, τῆς ὁποίας τά φιλολογικά καί 
φιλοσοφικά μαθήματα  παρακολουθοῦσε συχνά 
καί ὁ ἴδιος. Ὁ Κύριλλος Λούκαρις (1575-1638) κο-
ρυφαία μορφή τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, μέ σπουδές 
στήν Βενετία καί στήν Πάδοβα ἔχοντας προσφέ-
ρει πολλά στήν ἐκπαίδευση τῶν Ἑλληνικῶν κοι-
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νοτήτων τῆς Πολωνίας καί τῆς Οὐκρανίας, ὅπου 
ἵδρυσε τυπογραφεῖα καί σχολεῖα, μέ δράση στήν 
Ἀλεξάνδρεια, ὅπου διετέλεσε Πατριάρχης, καθώς 
καί στήν Κύπρο, στούς Ἁγίους τόπους καί στίς 
Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες, ἐκλέγεται Πατριάρ-
χης Κωνσταντινουπόλεως τό 1620. Ἀμέσως ἱδρύει 
σχολεῖα καί ἀνανεώνει τήν Πατριαρχική Ἀκαδημία, 
ἀναθέτοντας τήν διεύθυνσή της στόν διαπρεπέ-
στερο λόγιο τῆς ἐποχῆς, τόν ἀριστοτελικό Θεόφι-
λο Κορυδαλλέα καί καλώντας ἱκανούς δασκάλους 
νά διδάξουν σ’ αὐτήν. Τότε εἰσάγεται καί τό Μάθη-
μα τῆς Φυσικῆς μέσα στό γενικότερο πνεῦμα τῆς 
ἀνανεώσεως τῆς Παιδείας. Παρά τήν λυσσαλέα 
ἀντίδραση τῶν Ἰησουϊτῶν ἱδρύει τυπογραφεῖο μέ 
τόν Κεφαλήνα λόγιο Μοναχό Νικόδημο Μεταξά, 
πού εἶχε ἤδη ἱδρύσει τυπογραφεῖο στό Λονδίνο. 
Δυστυχῶς οἱ Ἰησουΐτες μέ συκοφαντίες καί δολο-
πλοκίες καταστρέφουν τό τυπογραφεῖο καί τά βι-
βλία πού τυπώθηκαν.  Πείθουν τούς Τούρκους ὅτι 
ὁ Πατριάρχης ἑτοιμάζει ἐπανάσταση τῶν Ἑλλήνων 
καί ὁδηγοῦν σέ μαρτυρικό θάνατο τόν Κύριλλο, 
ἐνῶ ὁ λαός θρηνεῖ τήν ἀπώλεια τοῦ προστάτη καί 
πατέρα του. Ὁ Ἱερομάρτυς Πατριάρχης Κύριλλος 
ἀμέσως μετά τόν μαρτυρικό θάνατό του τιμήθηκε 
ὡς Ἅγιος καί Μάρτυς. Ὁ Εὐγένιος ὁ Αἰτωλός, ἐπι-
φανής διδάσκαλος τοῦ Γένους καί ἀγωνιστής τῆς 
Ὀρθοδοξίας, συνέταξε ἄμεσα τήν Ἀκολουθία του. 
Ἡ μνήμη του τιμᾶται  στίς 27 Ἰουνίου. 

Σημαντικότατος ἦταν  καί ὁ ρόλος τῶν ταπει-
νῶν ἱερέων. «Ἡ ἐνορία- παρατηρεῖ ὁ π. Γεώργιος 
Μεταλληνός- μέ ἐπίκεντρο τήν Λατρεία,  ἀπό τήν 
Θεία Λειτουργία ὡς τίς συχνές πανηγύρεις στίς 
μνῆμες τῶν Ἁγίων καί τά ἱερά Μυστήρια, καλοῦ-
σε συνεχῶς τό λαό σέ συνάξεις μέ ἑνωτικό χαρα-
κτήρα ἐνισχύοντας τόν ψυχικό του δυναμισμό καί 
δυναμώνοντας τό φρόνημα». Ὁ λαός τήν περίοδο 
αὐτή συνδέεται στενά μέ τήν ἐκκλησία του, τίς ἱε-
ρές ἀκολουθίες καί τά ἱερά κείμενα. «Εἶναι τερά-
στια ἡ προσφορά τῶν ταπεινῶν ναΐσκων τοῦ Ἑλ-
ληνικοῦ χώρου, ὄχι μόνον γιά τήν διατήρηση τῆς 
χριστιανικότητας τοῦ ὑπόδουλου ἔθνους, ἀλλά 
καί γιά τήν ἀνανέωση τῆς ἐθνικοκοινωνικῆς του 
συνοχῆς». Κάθε συντεχνία ἔκανε Λειτουργία καί 
συνεστίαση στήν μνήμη τοῦ προστάτη Ἁγίου της, 
ὅπου στερεώνονταν οἱ ἑλληνικοί κοινωνικοί θεσμοί 
καί τά ἐθνικά ὄνειρα3. Ἰδιαίτερα κατά τήν ἑορτή 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στρατιωτικοῦ ἁγίου μέ συμ-
βολική σημασία, τά πανηγύρια στήνονταν στήν 
ὕπαιθρο, ὅπου ὅλοι αἰσθάνονταν νά ζοῦν σέ μίαν 
ἐλεύθερη ὥρα. Ἡ κατ’ ἐξοχήν ὅμως ἐπαναστατική 

θρησκευτική ἡμέρα τῶν Ἑλλήνων στά χρόνια της 
σκλαβιᾶς ἦταν ἡ Λαμπρή. Τό «Ἀναστήτω ὁ Θεός 
καί διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροί αὐτοῦ»4 καί πρό 
πάντων τό «Χριστός Ἀνέστη» μέ τούς κρότους καί 
ἀργότερα τούς πυροβολισμούς, πού τό συνόδευ-
αν, ἦταν ἡ ἐλπιδοφόρα νικητήρια ἰαχή τοῦ ἔθνους 
ἐπί αἰῶνες. Παντοῦ ἀντηχοῦσε ἡ ἀλληγορική εὐχή  
«Χριστός ἀνέστη καί ἡ Ἑλλάς ἀνέστη»! 

Σημαντικό ρόλο στήν ἐνδυνάμωση τοῦ ἀγωνι-
στικοῦ φρονήματος τοῦ λαοῦ ἔπαιξε καί τό θεῖο 
κήρυγμα, προφορικό μέσα στίς λατρευτικές συνά-
ξεις καί ἐκτός, ἤ καί γραπτό μέ τήν μορφή τῆς Δι-
δαχῆς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ἡ Διδαχή 
τοῦ Δαμασκηνοῦ Στουδίτη καί τά κηρύγματα τοῦ 
Ἠλία Μηνιάτη, πού τυπώθηκαν στή Βενετία στή 
διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας. 

Τόν 15ο καί τόν 16ο αἰώνα  Σχολεῖα δέν ὑπῆρ-
χαν ἤ ὑπολειτουργοῦσαν στούς νάρθηκες τῶν ἐκ-
κλησιῶν. Σ’ αὐτά τά σχολεῖα χρησιμοποιοῦσαν ὡς 
διδακτικά ἐγχειρίδια τά λειτουργικά βιβλία, ὅπως 
τήν Ὀκτώηχο, τά Μηναῖα καί τό Ψαλτήρι, ἐνῶ οἱ 
κάπως πιό μορφωμένοι διδάσκαλοι-ἱερεῖς δίδα-
σκαν καί ἀποσπάσματα ἀρχαίων Ἑλλήνων συγ-
γραφέων. 

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ ὁποῖος μέ τίς περιο-
δεῖες του γιά 20 χρόνια, 1759-1779, ἀπό τήν Θράκη 
καί τήν Δυτική Μακεδονία μέχρι τήν Ἤπειρο, τήν 
Ἀλβανία καί τά Ἐπτάνησα τόνωσε τήν πίστη καί τό 
ἐθνικό αἴσθημα, ἐπιμένοντας ἰδιαίτερα στήν καλλι-
έργεια τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Σκοπός του ὁ φω-
τισμός τοῦ Γένους, μέσο ἡ ἵδρυση σχολείων. Γράφει 
στόν δάσκαλο ἀδελφό του Χρύσανθο λίγους μῆνες 
πρίν τόν μαρτυρικό θάνατό του: «Ἕως τριάκοντα 
ἐπαρχίας περιῆλθον, δέκα σχολεῖα ἑλληνικά ἐποίη-
σα, διακόσια διά κοινά γράμματα»5.

Σπουδαιότατο ρόλο στήν ἠθική καί μορφωτική 
ἀνύψωση τοῦ ραγιᾶ διεδραμάτισαν τά μοναστήρια. 
Στά τέλη τοῦ 16ου καί τόν 17ο αἰώνα, κτίζονται ἤ 
ἀνακαινίζονται μοναστήρια, τά ὁποῖα δραστηριο-
ποιοῦνται ὡς κέντρα παιδείας καί καταφύγια τῶν 
διωκομένων Ἑλλήνων. Ἀναφέρουμε τήν Μονή Τα-
τάρνης στήν Εὐρυτανία, πού οἰκοδομήθηκε κατά 
τόν 13ο αἰώνα μέ τή βοήθεια τῆς Βασίλισσας - Ἁγί-
ας Θεοδώρας τῆς Ἄρτας καί τώρα ἐπανδρώνεται 
καί γίνεται καταφύγιο τῶν κλεφτῶν τῆς περιοχῆς, 
τήν Μονή Βαρνάκοβας στή Ρούμελη  καί τήν Ἁγία 
Τριάδα στόν Ὄλυμπο, πού τήν λάμπρυνε μέ τήν 
ἐθνική καί θρησκευτική δράση του ὁ ἅγιος Διονύσι-
ος. Ἰδιαίτερα σημαντική ἡ Μονή Φιλανθρωπινῶν 
στά Ἰωάννινα. Εἶχε χτιστεῖ τό 1272, κοσμήθηκε μέ 
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ὁλόσωμες τοιχογραφίες σοφῶν τῆς ἀρχαιότητας 
καί λειτουργοῦσε ἀπό τότε σάν κρυφό σχολεῖο. 
Σπουδαία ἐκπαιδευτική δράση ἀνέπτυξαν στά νη-
σιά τοῦ Αἰγαίου ἡ Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου στήν 
Πάτμο, ἡ Μονή Λειμῶνος στήν Λέσβο, ἡ Μονή 
Κρινέων στήν Κύπρο καί πολλές ἄλλες. Κατά τόν  
Ἀπ. Βακαλόπουλο «Τά Μοναστήρια καί οἱ Ἐκκλη-
σίες γίνονται τό καταφύγιο τῶν ψυχῶν, τό κέντρο 
συγκεντρώσεως καί ἑνώσεως τῶν Χριστιανῶν. 
Ἔτσι διαχέεται μία ἔντονη θρησκευτική πνοή 
στούς σκλάβους, ἡ ὁποία ἐκτός ἀπό τήν διατήρη-
ση τῆς γλώσσας καί τῆς περηφάνειας τοῦ Γένους 
κάνει αὐστηρότερα τά ἤθη καί τούς ἀποκαθαίρει»6. 
Ἐπί ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας λειτούργησαν 
πολλά κρυφά σχολεῖα στά  μοναστήρια, σύμφωνα 
μέ πάμπολλες καί ἰσχυρές μαρτυρίες συγχρόνων7 
μέ περιορισμένο ἀριθμό μαθητῶν καί στοιχειώ-
δη μαθήματα, ἀνάγνωση, ἀριθμητική καί στοιχεῖα 
Γραμματικῆς. Σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς τουρκοκρα-
τίας, τό Ἅγιο Ὄρος ὑπῆρξε κατά κοινή ὁμολογία 
τό μεγαλύτερο καί σημαντικότερο ὀρθόδοξο κέν-
τρο καί χῶρος ἔμπνευσης καί καθοδήγησης τῶν  
ὑποδούλων  Ἑλλήνων.  

Μεγάλο ἀντιστασιακό ρόλο διεδραμάτισαν ἐπί 
Τουρκοκρατίας οἱ Νεομάρτυρες. Ἀπό τόν λαό προ-
έρχονται καί οἱ περισσότεροι ἀπό τούς Νεομάρ-
τυρες, πού πότισαν μέ τό αἷμα τους τό δέντρο τῆς 
πίστεως καί τῆς ἐλευθερίας. Εἶναι καί ἱερεῖς καί μο-
ναχοί καί πατριάρχες καί εὐγενεῖς, ἀλλά οἱ περισσό-
τεροι εἶναι  ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ, τεχνίτες, ἔμποροι, 
γεωργοί, ἁπλές κοπέλες καί παλικάρια, πού εἶναι 
πρόθυμοι νά θυσιαστοῦν γιά τήν πίστη τους.  Κατά 
τόν ἱστορικό Ἀπ. Βακαλόπουλο  «τή φλόγα πού 
τούς κινεῖ πρός τό μαρτύριο, τήν τρέφει ὄχι μόνο 
ὁ βαθύς θρησκευτικός ζῆλος, ἀλλά καί τό πνεῦμα 
τῆς ἀντιστάσεως κατά τῆς βίας, τῆς μισαλλοδοξίας 
καί τῆς τυραννίας. Οἱ νεομάρτυρες δέν εἶναι μόνον 
ἀγωνιστές τῆς Πίστης ἀλλά καί τῆς ἐλευθερίας». 
Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά μερικά ὀνόματα νεομαρτύ-
ρων ἀπό διάφορες περιοχές: Ἰωάννης καί Πέτρος 
ἀπό τήν Τραπεζούντα, Ἑλένη ἀπό τή Σινώπη, Ἰω-
άννης ἀπό τή Θάσο, Ἰωάννης ἀπό τήν Κῶ, Δούκας 
ἀπό τήν Μυτιλήνη, Ἀκυλίνα ἀπό τήν Χαλκιδική, 
Ἰάκωβος ἀπό τήν Καστοριά, Γεώργιος ἀπό τά Ἰω-
άννινα, Νικόλαος καί Ρωμανός ἀπό τό Καρπενήσι, 
Μιχαήλ Μαυρουδής ἀπό τήν Εὐρυτανία, Νικόλαος 
ἀπό τό Μέτσοβο, Ἀπόστολος ἀπό τό Πήλιο, Φιλο-
θέη ἀπό τήν Ἀθήνα, Νικόλαος ἀπό τήν Κορινθία, 
Ἀναστάσιος ἀπό τό Ναύπλιο, Θεόφιλος ἀπό τή Ζά-
κυνθο καί Ἠλίας ἀπό τήν Καλαμάτα.

Ἀντίσταση καί ἐλπίδα πρόσφεραν στόν ὑπόδου-
λο λαό οἱ ἀνυπότακτοι τῶν βουνῶν, οἱ κλέφτες. Τά 
πρῶτα χρόνια μετά τήν Ἅλωση, τό Γένος φαινόταν 
καταδικασμένο στήν ἀπομόνωση καί στόν μαρασμό 
κάτω ἀπό τόν βάρβαρο κατακτητή. Ἡ θέση τῶν 
ραγιάδων ἦταν ἰδιαίτερα δύσκολη, ἰδίως στίς περιο-
χές πού περιβάλλονταν ἀπό πυκνούς μουσουλμα-
νικούς πληθυσμούς. Ὁ λαός, ἀγρότες, ποιμένες καί 
βιοτέχνες, δέν ἔχει δικαιώματα.  Οἱ Τοῦρκοι τοπικοί 
ἄρχοντες ὑπερβαίνοντας τά ὅρια τῆς δικαιοδοσίας 
τους τόν ὑποβιβάζουν καί τόν καταπιέζουν, ἀπό 
τόν τρόπο ἐνδυμασίας καί τήν φορολογία μέχρι τήν 
ἰσχύ τῆς μαρτυρίας του στά δικαστήρια8. Ὡς ἀντί-
δραση στήν καταπίεση δημιουργεῖται μεγάλο κύμα 
φυγῆς καί μετανάστευσης πρός τά ὀρεινά καί ἀπό-
κεντρα μέρη τῆς Ἑλλαδικῆς χερσονήσου καί τῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας. Ὁ λαός καταφεύγει  στίς παραφυ-
άδες τῆς Πίνδου, τοῦ Ὀλύμπου, τοῦ Πηλίου, τῶν 
βουνῶν τῆς Ἀχαΐας, ἀλλά καί τοῦ Ὀλύμπου τῆς 
Βιθυνίας, στό Ἀργαῖο ὄρος τῆς   Καππαδοκίας καί 
στίς Ἄλπεις τοῦ Πόντου, γύρω ἀπό τόν Κάνη ποτα-
μό, ὅπου οἱ Ἕλληνες κατάφεραν καί παρέμειναν ἑλ-
ληνόφωνοι, διατηρώντας ἀρχαιοελληνικά στοιχεῖα 
στό ἰδίωμά τους9. Αὐτή τήν τάση φυγῆς στά ὀρεινά 
ἐκφράζει τό δημοτικό τραγούδι: «Στές πόλεις σκλά-
βοι κατοικοῦν,  στούς κάμπους μέ τούς Τούρκους! 
Χῶρες, λαγκάδια κι ἐρημιές ἔχουν τά παλληκάρια. 
Παρά μέ Τούρκους, μέ θεριά καλύτερα νά ζοῦμε».  
Ἐκεῖ, στά βουνά καί στά πυκνά ἀπρόσιτα δάση δη-
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μιουργοῦνται τά λημέρια τῶν κλεφτῶν, οἱ ὁποῖοι 
κατέβαιναν στίς πεδιάδες καί λεηλατοῦσαν τίς ἰδι-
οκτησίες τῶν Τούρκων καταπιεστῶν. Αὐτοί οἱ κλέ-
φτες,  ὅπως καί οἱ ἀρματωλοί, πού στρατολογήθη-
καν ἀπό τούς Τούρκους, ἀλλά τελικά συντάχθηκαν 
μέ τούς κλέφτες, ἀποτέλεσαν ἀργότερα τήν «μαγιά 
τῆς Λευτεριᾶς» κατά τήν ἔκφραση τοῦ Μακρυγιάν-
νη. Αὐτοί εἶναι οἱ μαχητές τοῦ Ἔθνους, οἱ αὐτουρ-
γοί ἑνός ἀνελέητου καί ἀκήρυκτου πολέμου, πού 
ἀρχίζει ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς καί ὁλο-
κληρώνεται μέ τήν Ἐπανάστα ση τοῦ 1821.

Μεγάλη ἐνίσχυση πρός τόν ὑπόδουλο λαό 
προῆλθε ἀπό τούς Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς.  Ἀπό 
τήν ἐποχή πού ἔφθινε τό Βυζάντιο πολλοί μορφω-
μένοι καί ἰσχυροί κοινωνικά καί οἰκονομικά κατέ-
φυγαν στή Δύση γιά ἀσφάλεια καί ἀποφυγή τῆς 
ὑποδούλωσης στόν βάρβαρο ζυγό. Ἀπό τήν Βενε-
τία ὥς τό Παρίσι, ἀπό τήν Βιέννη καί τήν Πέστη 
ὥς  τό Βουκουρέστι τό Ἰάσιο καί τήν Ὀδησσό, οἱ 
Ἕλληνες ὀργάνωσαν ἀξιόλογες καί δυναμικές πα-
ροικίες. Προοδεύουν στό ἐμπόριο καί κτίζουν ἐκ-
κλησίες, ἱδρύουν σχολεῖα, ἕδρες Ἑλληνικῆς Φιλο-
λογίας, ἀκαδημίες καί κολέγια καί τυπογραφεῖα, 
ὅπου ἐκδίδουν βιβλία καί ἐφημερίδες. Ἐνισχύουν 
οἰκονομικά καί τίς ἰδιαίτερες πατρίδες τους στήν 
σκλαβωμένη Ἑλλάδα κτίζοντας καί ἐκεῖ ἤ ἀνακαι-
νίζοντας  ἐκκλησίες καί σχολεῖα καί κατασκευάζον-
τας ἔργα κοινῆς ὠφελείας, ὑδραγωγεῖα, βρύσες 
καί δρόμους. Στήν Κοζάνη καί στή Μοσχόπολη 
ἵδρυσαν τά πρῶτα τυπογραφεῖα στά Βαλκάνια. 
Πρώτη ἡ Ἄννα Νοταρᾶ10, ἡ ὁποία λίγο πρίν τήν  
Ἅλωση φυγαδεύτηκε μαζί μέ τίς δυό ἀδελφές της 
ἀπό τόν πατέρα της Μεγάλο Δούκα καί ἐθνομάρ-
τυρα Λουκᾶ Νοταρᾶ στή Βενετία, ὀργανώνει στήν 
πόλη αὐτή, ὅπου συρρέουν πολλοί πατριῶτες, ἑλ-
ληνική παροικία. Ἀποσπᾶ ἄδεια γιά τήν λειτουργία 
ὀρθόδοξης ἐκκλησίας, ἱδρύει τυπογραφεῖο μέ τήν 
συνεργασία τῶν Κρητικών Νικολάου Βλαστοῦ καί 
Ζαχαρία Καλλιέργη καί ἐκδίδει βιβλία μέ ἐπιμέλεια 
τοῦ Μάρκου Μουσούρου. Ἕναν αἰώνα μετά ἱδρύ-
εται τό Φλαγγινιανό Φροντιστήριο τῆς Βενετίας 
καί τό Ἑλληνομουσεῖο τῆς Πάδοβας ἀπό φιλογε-
νεῖς  Ἕλληνες, ἐνῶ τόν 18 αἰώνα ἀναδεικνύονται 
λαμπρές ἑστίες Ἑλληνικῆς παιδείας οἱ Ἀκαδημίες 
τοῦ Ἰασίου καί τοῦ Βουκουρεστίου. Οἱ μετανάστες 
βοήθησαν στήν ἐκπαίδευση τοῦ λαοῦ. Πολλοί δι-
δάσκαλοι τοῦ γένους γύρισαν ἀπό τήν Εὐρώπη 
στίς τουρκοκρατούμενες περιοχές καί ἐπάνδρωσαν 
ἀνώτατες σχολές. Οἱ μετανάστες συνέβαλαν στήν 

δημιουργία ἑνός φιλελληνικοῦ ρεύματος στούς κύ-
κλους τῶν λογίων καί στό λαό τῆς Εὐρώπης, πού 
ἐκφράστηκε δυναμικά κατά τήν Ἑλληνική Ἐπα-
νάσταση, ὅταν οἱ λαοί ἀνάγκασαν τίς κυβερνήσεις 
τους νά στηρίξουν τόν  Ἑλληνικό Ἀγώνα.   

Ὁ Ἑλληνισμός ἀνασυντάχθηκε, ξαναβρῆκε τίς 
ἀξίες του καί ἀναγεννήθηκε μέσα ἀπό τήν πιό με-
γάλη τραγωδία τῆς Ἱστορίας του. Στίς συνθῆκες 
ἐκεῖνες συνειδητοποίησε τόν πλοῦτο του, πνευμα-
τικό καί πολιτιστικό, καί ἀγωνίσθηκε μέ κάθε θυ-
σία καί μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἐνάντια σέ ὅσους 
ἐπιχείρησαν  νά τοῦ τόν στερήσουν. Τότε ὁ λαός 
μας πίστεψε στήν ἀλήθειά του καί κατέβαλε  «ὄχι 
μόνον ἀγῶνες καί θυσίες ἀλλά καί ὁλοκαυτώματα 
γιά νά κερδηθεῖ ἡ πολύτιμη καί πολυπόθητη ἐλευ-
θερία καί νά ξαναγεννηθεῖ ὁ Ἑλληνισμός ἀπό τήν 
τέφρα του»11.  n
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Κληρικοί Μεγάλοι Διδάσκαλοι τοῦ Γένους:  
Τό παιδευτικό καί ἀναγεννητικό τους ἔργο  

κατά τούς χρόνους τῆς τουρκοκρατίας

Ἀριστοφάνη Δ. Ζαμπακίδη 
Καθηγητῆ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης

Α. Οἱ μεγάλοι Διδάσκαλοι τοῦ Γένους

Δ ιδάσκαλοι τοῦ Γένους ἀποκαλοῦνται οἱ δια-
πρεπεῖς καί πεφωτισμένοι ἐκεῖνοι λόγιοι, οἱ 

ὁποῖοι κατά τούς σκοτεινούς χρόνους τῆς ὀθωμανι-
κῆς κυριαρχίας ἐργάστηκαν μέ ἀνιδιοτέλεια, αὐτα-
πάρνηση καί αὐτοθυσία γιά τό καλό τοῦ Γένους καί 
προετοίμασαν τόν μεγάλο ἀπελευθερωτικό ἀγώνα 
τοῦ 1821. Οἱ λόγιοι αὐτοί, ἄλλοι μέ τό συγγραφικό 
τους ἔργο, ἄλλοι μέ τό κήρυγμά τους, ἄλλοι μέ τήν 
ὑποκίνηση τῶν ξενιτεμένων Ἑλλήνων ἐμπόρων στά 
κράτη τῆς Εὐρώπης (Ρωσία, Μολδοβλαχία, Αὐστρία, 
Οὐγγαρία, Ἰταλία καί ἀλλοῦ) νά ἐκτυπώσουν χιλιά-
δες σχολικά ἐγχειρίδια στά φημισμένα τυπογραφεῖα 
τῆς Βιέννης, τῆς Βενετίας καί ἄλλων εὐρωπαϊκῶν 
πόλεων (ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε ἐδῶ τό λαμπρό πα-
ράδειγμα τῶν ἀδελφῶν Ζωσιμᾶ ἤ Ζωσιμάδων) καί 
νά τά ἀποστείλουν στήν ὑπόδουλη Ἑλλάδα γιά τήν 
ἐκπαίδευση καί ἀφύπνιση τῶν ἑλληνοπαίδων ἤ νά 
προσφέρουν χρηματικά ποσά γιά τή σύσταση ἀγα-
θοεργημάτων καί τήν ἀνασύσταση καί ἀναβάθμιση 
σχολικῶν μονάδων1. Ὁρισμένοι ἀπό τούς περικλε-
εῖς αὐτούς Διδασκάλους τοῦ Γένους καταπονήθη-
καν ἤ καί ἀσθένησαν ἀπό τίς ἀνυπέρβλητες θυσίες 
τους χάριν τῆς πνευματικῆς ἀναγέννησης τῶν Ἑλ-
λήνων. Ἔτσι ἔθεσαν τίς βάσεις γιά τήν ἀνάπτυξη 
τοῦ Νεώτερου Ἑλληνισμοῦ. Οἱ Διδάσκαλοι τοῦ Γέ-
νους πρίν τήν ἐπανάσταση ἀκόμη καί ὅταν εἶχαν 
ἀντίθετες γλωσσικές ἀπόψεις2, κατόρθωσαν τελικά 
νά ὁμονοήσουν καί ἀπό κοινοῦ νά ἐργαστοῦν ὑπέρ 
τῆς κοινῆς προσπάθειας τῆς Ἐλευθερίας. Ἀξίζει νά 
ἀναφέρουμε ἕνα ἄγνωστο σέ πολλούς περιστατι-
κό, τό ὁποῖο κατέγραψε ὁ ἱστορικός Ἰωάννης Φι-
λήμων3. Ὅταν οἱ ἀντιπαραθέσεις καί ἀντεγκλήσεις 
μεταξύ δύο ὁμάδων-ὑποστηρικτῶν διαφορετικῶν 
μορφῶν τῆς Γλώσσας στήν ἑλληνική Ἐκπαίδευση 

εἶ χαν φθάσει  στό κατακόρυφο, τῶν ὀπαδῶν τοῦ 
Ἀδαμαντίου Κοραῆ καί τῶν ὀπαδῶν τοῦ ἱερομονά-
χου Νεοφύτου Δούκα, τότε ὁμάδα μελῶν τῆς Φιλι-
κῆς Ἑταιρείας ἐπισκέφθηκε τόν τότε Διευθυντή τῆς 
Ἑλληνικῆς-Αὐθεντικῆς Ἀκαδημίας Νεόφυτο Δούκα 
στό σπίτι του στό Βουκουρέστι, γιά νά κατευνάσει τά 
πνεύματα καί νά ὁμοφρονήσουν οἱ κύριοι ὑποστηρι-
κτές τῶν δύο γλωσσικῶν ἰδιωμάτων, καθώς ἐξελισ-
σόταν ὁ ὑπέρ πάντων Ἀγώνας. Κατά τήν ἐπίσκεψή 
τους βρέθηκαν μπροστά σέ μία ἐνάρετη μορφή καί 
ἀπαράμιλλη λόγια προσωπικότητα τοῦ ἱερομονάχου 
Νεοφύτου Δούκα, μέλους τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας. 
Τόν μεταφέρουμε ἐδῶ γιά νά διδαχθοῦμε ὅλοι, ἐκπαι-
δευτικοί, ἔφηβοι, νέοι καί γονεῖς, διότι αὐτοί οἱ διδά-
σκαλοι διαμόρφωσαν ὄχι μόνον τίς συνειδήσεις τῶν 
ἑλληνοπαίδων, ἀλλά καί ἐργάστηκαν γιά τήν ἀποκα-
τάσταση τοῦ Γένους μέσα σέ ἀντίξοες συνθῆκες. Ση-
μειώνει ὁ ἱστορικός: «Εἰς μίαν πρός αὐτόν ἐπίσκεψιν 
ὁ Ἀναγνωστόπουλος βλέπει κρεμαμένην μίαν εἰκόνα. 
Τόν ἐρωτᾶ, τίνος εἶναι; Καί αὐτός ἀποκρίνεται ‘τοῦ 
Κοραῆ’. Παράξενον, λέγει ὁ Ἀναγνωστόπουλος, ἐνῶ 
εἶστε ἐχθροί. Ὄχι, Φίλε! ἀπαντᾶ ὁ Δούκας δέν εἶμαι 
ἐχθρός τοῦ Κοραῆ, ἀλλά Γραμματικῶν τινων παρα-
λογισμῶν του. Ἄλλως τόν τιμῶ διά τήν πολυμάθειαν 
καί τήν φιλογενῆ καρδίαν του...». Ἀξίζει να διαβάσει 
κάποιος καί τήν συνέχεια τοῦ διαλόγου γιά νά ἀντι-
ληφθεῖ μέσα σέ ποιό κλῖμα δροῦσαν οἱ μεγάλες μορ-
φές τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ πνεύματος.

Πολλοί φωτισμένοι πρωτοπόροι τῆς Ἑλληνικῆς 
Παιδείας καί τῶν Γραμμάτων ἔζησαν καί ἔδρασαν 
στίς ἡμέρες τῆς μαύρης σκλαβιᾶς εἴτε στήν ὑπό-
δουλη Ἑλλάδα εἴτε στό ἐξωτερικό. Ὀνομαστικά θά 
ἀναφέρουμε ὁρισμένους ἀπό αὐτούς: ὁ ἱερέας Γεώρ-
γιος Σουγδουρῆς, ὁ Ὅσιος Εὐγένιος (Γιαννούλης) 
ὁ Αἰτωλός, ὁ ἱερομόναχος Μεθόδιος Ἀνθρακίτης, ὁ 
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ἱερομόναχος Κύριλλος ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων, ὁ 
ἱερομόναχος Νεόφυτος Βάμβας, ὁ Μακάριος Νο-
ταρᾶς (1731-1805), μητροπολίτης Κορίνθου καί 
ἀφανής πνευματικός πατέρας πολλῶν ἡρώων τοῦ 
1821, ὁ ἱερομόναχος Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ 
Οἰκονόμων ἀπό τήν Τσαριτσάνη Ἐλασσόνας (1780-
1857), αὐτός ὁ μεγάλος μαχητής τοῦ πνεύματος, ὁ 
χαλκέντερος συγγραφέας, ὁ διαπρύσιος κήρυκας 
τοῦ Λόγου, ὁ ἐμψυχωτής τοῦ ἠθικοῦ φρονήματος 
τῶν σκλάβων καί καθοδηγητής τῆς ἑλληνικῆς νεό-
τητας. Ἄλλη θαυμαστή προσωπικότητα μεγάλου Δι-
δασκάλου ἦταν καί ὁ ἱερομόναχος Γρηγόριος Κων-
σταντᾶς, ἀπό τίς Μηλιές τοῦ Βόλου, μέ τήν μεγάλη 
προσφορά του στούς ἑλληνόπαιδες τῆς Βλαχίας καί 
τῆς Ἑλλάδος4. 

Β. Τό ἔργο τῶν Μεγάλων Διδασκάλων  
τοῦ Γένους

Ἡ ἐναγώνια προσπάθεια τῶν μεγάλων Διδασκά-
λων τοῦ Γένους γιά ἀνάνηψη τῶν Ἑλλήνων καί ὁλο-
πρόθυμη συμμετοχή τους στόν ἀγώνα ὑπέρ τῆς ἐλευ-
θερίας ἀπεικονίζεται στά κείμενά τους, τίς ἐπιστολές, 
τίς διατριβές καί κυρίως στά χρηστικά σχολικά ἐγχει-
ρίδια, τά ὁποῖα ἐξέδιδαν μέ δικά τους χρήματα ἤ καί 
ὁρισμένες φορές μέ τή συνδρομή τῶν εὐεργετῶν τοῦ 
Ἔθνους, στούς ὁποίους πάλι οἱ ἴδιοι Διδάσκαλοι ἐνέ-
πνεαν αὐτό τό φρόνημα. 

Τό πνευματικό νόημα τῆς Ἐθνεγερσίας καλλιερ-
γήθηκε κυρίως ἀπό τούς Διδασκάλους τοῦ Γένους, 
οἱ ὁποῖοι διακήρυτταν αὐτό πού ἀργότερα ἔγραψε ἡ 
ἀθάνατη πέννα τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη: «Χω-
ρίς ἀρετή καί πόνο εἰς τήν πατρίδα καί πίστη εἰς τήν 
θρησκεία τους ἔθνη δέν ὑπάρχουν».

Οἱ μεγάλοι Διδάσκαλοι τοῦ Γένους ὡς Κληρικοί 
εἶχαν ἐπικεφαλῆς τοῦ ἔνδοξου ἀγώνα τους τό θυ-
σιαστικό παράδειγμα τῶν Πατριαρχῶν ἐκείνων πού 
ἔδωσαν τό αἷμα καί τή ζωή τους χάριν τῆς ἐλευθερίας 
τοῦ Γένους. 

Εἶναι ἀντιπροσωπευτική ἡ μαρτυρική δήλωση-ἀ-
πάντηση τοῦ Πατριάρχη τοῦ Γένους, τοῦ Γρηγορίου 
Ε΄, ὅταν οἱ φίλοι του τόν προέτρεπαν νά φύγει ἀπό 
τήν Κωνσταντινούπολη, γιά νά σωθεῖ ἀπό τό σπαθί 
τοῦ τυράννου καί τόν ἀπαγχονισμό: «Μέ προτρέ-
πετε εἰς φυγήν· μάχαιρα θά διέλθῃ τάς ρύμας τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως καί λοιπῶν πόλεων τῶν χρι-
στιανικῶν Ἐπαρχιῶν. Ὑμεῖς ἐπιθυμεῖτε ὅπως ἐγώ 
μεταμφιεζόμενος καταφύγω εἰς πλοῖον ἤ κλεισθῶ ἐν 
οἰκίᾳ οἱουδήποτε εὐεργετικοῦ ὑμῶν Πρεσβευτοῦ, ν’ 
ἀκούω δέ ἐκεῖθεν πῶς οἱ δήμιοι κατακρεοργοῦσι τόν 
χηρεύοντα Λαόν. Οὐχί!  Ἐγώ διά τοῦτο εἶμαι Πα-
τριάρχης, ὅπως σώσω τό Ἔθνος μου, οὐχί δέ ὅπως 
ἀπωλεσθῇ τοῦτο διά τῆς χειρός τῶν Γενιτσάρων. Ὁ 

θάνατός μου ἴσως ἐπιφέρει μεγαλυτέραν ὠφέλειαν 
παρά ἡ ζωή μου». 

Τήν ἴδια ἡμέρα (10 Ἀπριλίου 1821) μαζί μέ τόν 
Πα τριάρχη τοῦ Γένους ἀπαγχονίστηκαν καί τρεῖς 
ἄλλοι ἱεράρχες: ὁ Ἐφέσου Διονύσιος, ὁ Ἀγχιάλου 
Εὐγένιος καί ὁ Νικομηδείας Ἀθανάσιος. Ὀκτώ ἡμέ-
ρες ἀργότερα θυσιάστηκε καί ἄλλος Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης, ὁ Κύριλλος ΣΤ΄, καί στίς 4 Ἰουνίου τοῦ 
ἴδιου ἔτους ἀπαγχονίστηκαν τέσσερις δεσμῶτες ἱε-
ράρχες: ὁ Ἀδριανουπόλεως Δωρόθεος Πρώιος, ὁ 
Δέρκων Γρηγόριος, ὁ Θεσσαλονίκης Ἰωσήφ καί ὁ 
Τυρνόβου Ἰωαννίκιος. 

Ἀκόμη καί τοῦρκοι ἱστορικοί ἀναφέρονται μέ 
θαυμασμό στίς θυσίες δεκάδων ἀρχιερέων πού ἔδω-
σαν τό αἷμά τους, ὥστε νά ποτιστεῖ καί βλαστήσει 
ἀργότερα τό δέντρο τῆς ἐλευθερίας. Ὅλοι αὐτοί συ-
νεργάστηκαν μέ τούς πνευματικούς καθοδηγητές 
τοῦ ἀγώνα τῆς Ἐλευθερίας, τούς Κληρικούς μεγά-
λους Διδασκάλους τοῦ Γένους. Νά ἀναφέρουμε ἀντι-
προσωπευτικά τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἐπιδαύρου Μα-
κάριο Μελισίδη, ὁ ὁποῖος κήρυξε ἐπανάσταση στή 
Μάνη το 1575, τόν Ἐθνομάρτυρα Μητροπολίτη Λα-
ρίσης Διονύσιο Φιλόσοφο, ὁ ὁποῖος πρωταγωνίστη-
σε σέ δύο ἀποτυχημένες ἐπαναστατικές κινήσεις στή 
Θεσσαλία (1600) καί στά Ἰωάννινα (1611) μέ μοναδι-
κό του ὅραμα τήν ἀποτίναξη τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ 
καί καταδικάστηκε ἀπό τούς τούρκους σέ μαρτυρικό 
θάνατο μέ ἀνασκολοπισμό5. Τό 1684 μαρτύρησε ὁ 
ἐπίσκοπος Σαλώνων Φιλόθεος, τό 1770 ὁ Μητροπο-
λίτης Πατρῶν Παρθένιος καί τόσοι ἄλλοι κατά τήν 
Ἐπανάσταση τοῦ 1821 μέχρι τήν ἀπελευθέρωση τῆς 
Ἑλλάδας ἀπό τόν τυραννικό ζυγό.

Ἄν καί σέ ὅλους τούς Ἕλληνες λογίους κατά τήν 
περίοδο τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ (1700-1850 
περίπου) ἦταν ἔκδηλη ἡ φιλογένεια καί ἀδιαμφισβή-
τητος ὁ ἀγώνας γιά τήν προκοπή τοῦ Ἑλληνισμοῦ  
καί τόν ἀληθινό φωτισμό τοῦ Γένους, ἐξ αἰτίας ἄκρι-
των ἐνεργειῶν, παραθεώρησης τῆς Ἑλληνορθόδο-
ξης Παράδοσης καί Παιδείας καί ἀποδοχῆς θεωριῶν 
ξένων πρός τό πνεῦμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, δι-
χογνωμοῦν καί διχάζονται ὡς πρός τά μέσα καί τίς 
παιδαγωγικές μεθόδους πού ὁδηγοῦν στήν ἐπίτευξη 
τοῦ πρωταρχικοῦ σκοποῦ, τῆς ἀναγέννησης δηλα-
δή καί τῆς ἀναβάθμισης τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας. Σέ 
ἐκείνη ἀκριβῶς τήν περίοδο ἐμφανίστηκαν μεγάλοι 
Διδάσκαλοι τοῦ Γένους, οἱ ὁποῖοι ἐργάστηκαν μέ 
ταπεινό φρόνημα γιά τόν Ὀρθόδοξο Διαφωτισμό. 
Σπουδαῖοι Διδάσκαλοι θεωρήθηκαν ἀπό τή συνεί-
δηση τοῦ Νεώτερου Ἑλληνισμοῦ οἱ πρωτοπόροι τοῦ 
γενναίου κινήματος τῶν Κολλυβάδων, οἱ δημιουργοί 
τῆς φιλοκαλικῆς ἀναγέννησης, ὁ Ἅγιος Νικόδημος 
ὁ Ἁγιορείτης, ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος καί ὁ 
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Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,

Ε ἰσερχόμεθα, εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ ἀγαθοδότου 
Θεοῦ, εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακο-

στήν, εἰς τόν δόλιχον τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων.
Ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία γνωρίζει τούς λαβυρίνθους 

τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς καί τόν μίτον τῆς Ἀριάδνης, 
τήν ὁδόν τῆς ἐξόδου ἀπό αὐτούς –τήν ταπείνωσιν, 
τήν μετάνοιαν, τήν δύναμιν τῆς προσευχῆς καί τῶν 
κα τανυκτικῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, τήν παθοκτόνον 
νηστείαν, τήν ὑπομονήν, τήν ὑπακοήν εἰς τόν κανόνα 
τῆς εὐσεβείας–, μᾶς καλεῖ καί ἐφέτος εἰς μίαν ἔνθεον 
πορείαν, μέτρον τῆς ὁποίας εἶναι ὁ Σταυρός καί ὁρί-
ζων ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ. 

Ἡ προσκύνησις τοῦ Σταυροῦ, μεσούσης τῆς Ἁγίας 
καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀποκαλύπτει τό νόη-
μα τῆς ὅλης περιόδου. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἠχεῖ καί 
συγκλονίζει: «εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι… ἀράτω 
τόν σταυρόν αὐτοῦ καθ’ ἡμέραν καί ἀκολουθήτω μοι». 
(Λουκ. θ΄, 23).

Καλούμεθα νά αἴρωμεν τόν ἰδικόν μας σταυρόν, 
ἀκολουθοῦντες τόν Κύριον καί ἀτενίζοντες τόν ζωη-
φόρον Σταυρόν Αὐτοῦ, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι Κύριός ἐστιν 
ὁ σώζων καί ὄχι ἡ ἄρσις τοῦ ἡμετέρου σταυροῦ.

Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου εἶναι «ἡ κρίσις τῆς κρίσεώς 
μας», ἡ «κρίσις τοῦ κόσμου», καί συγχρόνως ἡ ὑπό-
σχεσις ὅτι τό κακόν, εἰς ὅλας τάς μορφάς του, δέν ἔχει 
τόν τελευταῖον λόγον εἰς τήν ἱστορίαν.

Προσβλέποντες πρός τόν Χριστόν καί, ὑπό τήν 
σκέπην Αὐτοῦ ὡς τοῦ ἀγωνοθέτου, τοῦ εὐλογοῦντος 
καί κρατύνοντος τήν ἡμετέραν προσπάθειαν, ἀγωνι-
ζόμεθα τόν καλόν ἀγῶνα, «ἐν παντί θλιβόμενοι ἀλλ’ οὐ 
στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ’ οὐκ ἐξαπορούμε-
νοι, διωκόμενοι ἀλλ’ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλ-
λόμενοι ἀλλ’ οὐκ ἀπολλύμενοι» (Β´ Κορ. δ´, 8-9).

Αὐτή εἶναι ἡ βιωματική πεμπτουσία καί κατά τήν 

σταυροαναστάσιμον αὐτήν περίοδον. Πορευόμεθα 
πρός τήν Ἀνάστασιν διά τοῦ Σταυροῦ, διά τοῦ ὁποίου 
«ἦλθε χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ».

Ἴσως τινές ἐξ ὑμῶν διερωτῶνται, διατί ἡ Ἐκκλησία, 
σοβούσης τῆς πανδημίας, προσθέτει εἰς τούς ἤδη ὑπάρ-
χοντας ὑγειονομικούς περιορισμούς καί μίαν ἀκόμη 
«καραντίναν», αὐτήν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Πράγματι, καί ἡ ΜεγάληΤεσσαρακοστή εἶναι μία 
«καραντίνα», δηλαδή χρονική περίοδος διαρκείας 
τεσσαράκοντα ἡμερῶν.

Ὡστόσον, ἡ Ἐκκλησία δέν ἔρχεται νά μᾶς ἐξου-
θενώσῃ ἔτι περαιτέρω μέ νέας ὑποχρεώσεις καί ἀπα-
γορεύσεις. Ἀντιθέτως, μᾶς προσκαλεῖ νά νοηματο-
δοτήσωμεν τήν καραντίναν πού βιώνομεν λόγῳ τοῦ 
κορωνοϊοῦ, μέσῳ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὡς 
ἀπελευθερώσεως ἀπό τόν ἐγκλωβισμόν εἰς τά τοῦ 
«κόσμου τούτου».

Τό σημερινόν Εὐαγγελικόν ἀνάγνωσμα θέτει τούς 
ὅρους δι᾽ αὐτήν τήν ἀπελευθέρωσιν. Πρῶτος ὅρος εἶ-
ναι ἡ νηστεία, ὄχι μέ τήν ἔννοιαν τῆς ἀποχῆς μόνον 
ἀπό συγκεριμένας τροφάς, ἀλλά καί ἀπό τάς συνηθεί-
ας ἐκείνας, αἱ ὁποῖαι μᾶς κρατοῦν προσκολλημένους 
εἰς τόν κόσμον.

Ἡ ἀποχή αὐτή δέν συνιστᾷ ἔκφρασιν ἀπαξιώσεως 
τοῦ κόσμου, ἀλλά ἀναγκαίαν προϋπόθεσιν ἐπανα-
προσδιορισμοῦ τῆς σχέσεώς μας μέ αὐτόν καί βιώσε-
ως τῆς μοναδικῆς εὐφροσύνης τῆς ἀνακαλύψεώς του 
ὡς πεδίου χριστιανικῆς μαρτυρίας.

Διά τόν λόγον αὐτόν, καί εἰς τό στάδιον τῆς νη-
στείας, ἡ θέασις καί βίωσις τῆς ζωῆς τῶν πιστῶν ἔχει 
πασχαλινόν χαρακτῆρα, γεῦσιν Ἀναστάσεως.

Τό «σαρακοστιανό κλῖμα» δέν εἶναι καταθλιπτι-
κόν, ἀλλά ἀτμόσφαιρα χαρᾶς.

Αὐτήν τήν «χαράν τήν μεγάλην» εὐηγγελίσατο ὁ ἄγ-
γελος «παντί τῷ λαῷ» κατά τήν Γέννησιν τοῦ Σωτῆρος 
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(Λουκ. β΄, 10), αὐτή εἶναι ἡ ἀναφαίρετος καί «πεπληρω-
μένη χαρά» (Α´ Ἰωαν. α΄, 4) τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.

Ὁ Χριστός εἶναι πάντοτε παρών εἰς τήν ζωήν μας, 
εὑρίσκεται πλησιέστερον εἰς ἡμᾶς ἀπό ὅσον ἡμεῖς εἰς 
τόν ἑαυτόν μας, πάσας τάς ἡμέρας, «ἕως τῆς συντε-
λείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. κη´, 20).

Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀκατάλυτος μαρτυρία 
περί τῆς ἐλθούσης Χάριτος καί περί τῆς ἐλπίδος τῆς 
Βασιλείας, τῆς πληρότητος τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ 
μυστηρίου τῆς Θείας Οἰκονομίας.

Ἡ πίστις εἶναι ἡ ἀπάντησις εἰς τήν φιλάνθρωπον 
συγκατάβασιν τοῦ Θεοῦ πρός ἡμᾶς, τό «Ναί» μέ ὅλην 
μας τήν ὕπαρξιν εἰς τόν «κλίναντα οὐρανούς καί κα-
ταβάντα», διά νά λυτρώσῃ τό ἀνθρώπινον γένος «ἐκ 
τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου» καί νά μᾶς ἀνοίξῃ τήν 
ὁδόν τῆς κατά χάριν θεώσεως.

Ἐκ τῆς δωρεᾶς τῆς Χάριτος πηγάζει καί τρέφεται 
ἡ θυσιαστική ἀγάπη πρός τόν πλησίον καί ἡ «φρον-
τίς» διά τήν κτίσιν ὅλην.

Ἐάν ἀπουσιάζῃ αὐτή ἡ φιλάδελφος ἀγάπη καί ἡ 
θεοτερπής μέριμνα διά τήν δημιουργίαν, τότε ὁ συν-
άνθρωπος καθίσταται ἡ «κόλασίς μου» καί ἡ κτίσις 
ἐγκαταλείπεται εἰς ἀλόγους δυνάμεις, αἱ ὁποῖαι τήν 
μεταβάλλουν εἰς ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως καί εἰς 
περιβάλλον ἐχθρικόν διά τόν ἄνθρωπον.

Ὁ δεύτερος ὅρος διά τήν ἀπελευθέρωσιν, τήν 
ὁποίαν ὑπόσχεται ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, εἶναι ἡ 
συγγνώμη. Λήθην τοῦ θείου ἐλέους καί τῆς ἀφάτου 
εὐεργεσίας, ἀθέτησιν τῆς Κυριακῆς ἐντολῆς, ὅπως 
καταστῶμεν τό «ἅλας τῆς γῆς» καί «τό φῶς τοῦ κό-
σμου» (Ματθ. ε´, 13-14), καί κακήν ἀλλοίωσιν τοῦ 
χριστιανικοῦ βιώματος, ἀποτελεῖ ἡ «κλειστή πνευ-
ματικότης», ἡ ὁποία ζῇ ἀπό τήν ἄρνησιν καί τήν 

ἀπόρριψιν τοῦ «ἄλλου» καί τοῦ κόσμου, νεκρώνει τήν 
ἀγάπην, τήν συγχώρησιν καί τήν ἀποδοχήν τοῦ δια-
φορετικοῦ. Αὐτήν τήν ἄγονον καί ὑπεροπτικήν στά-
σιν ζωῆς, ἀποδοκιμάζει μέ ἔμφασιν ὁ Εὐαγγελικός λό-
γος κατά τάς τρεῖς πρώτας Κυριακάς τοῦ Τριωδίου.

Εἶναι γνωστόν ὅτι τοιαῦται ἀκρότητες παρου-
σιάζουν ἔξαρσιν ἰδιαιτέρως κατά τάς περιόδους, εἰς 
τάς ὁποίας ἡ Ἐκκλησία καλεῖ τούς πιστούς εἰς πνευ-
ματικήν γυμνασίαν καί ἐγρήγορσιν. Ὅμως, ἡ γνησία 
πνευματική ζωή εἶναι ὁδός ἐσωτερικῆς ἀναγεννήσεως, 
ἔξοδος ἀπό τόν ἑαυτόν μας, ἀγαπητική κίνησις πρός 
τόν πλησίον. Δέν στηρίζεται εἰς σύνδρομα καθαρότητος 
καί ἀποκλεισμούς, ἀλλά εἶναι συγγνώμη καί διάκρισις, 
δοξολογία καί εὐχαριστία, κατά τήν ἐμπειρικήν σοφί-
αν τῆς ἀσκητικῆς παραδόσεως: «Οὐ τά βρώματα, ἀλλ’ 
ἡ γαστριμαργία κακή…, οὐδέ τό λέγειν, ἀλλ’ ἡ ἀργολο-
γία…, οὐδέ ὁ κόσμος κακός, ἀλλά τά πάθη».

Μέ αὐτήν τήν διάθεσιν καί τά αἰσθήματα, ἑνοῦν-
τες τάς προσευχάς μας μαζί μέ ὅλους ἐσᾶς, ἀγαπητοί, 
διά τήν ὁριστικήν ὑπέρβασιν τῆς φονικῆς πανδημίας 
καί ταχεῖαν ἀντιμετώπισιν τῶν κοινωνικῶν καί οἰκο-
νομικῶν συνεπειῶν της, καί ἐξαιτούμενοι τάς ἱκετη-
ρίους ὑμῶν δεήσεις, διά τήν, πεντηκονταετίαν ὅλην 
μετά τήν ἄνωθεν, ὅλως ἀδίκως, ἐπιβληθεῖσαν σιωπήν, 
ἐπαναλειτουργίαν τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς 
Χάλκης, ὑποδεχόμεθα ἐν Ἐκκλησίᾳ τήν Ἁγίαν καί 
Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, ᾄδοντες καί ψάλλοντες 
ὁμο θυμαδόν τό «Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός», ᾯ ἡ δόξα καί 
τό κράτος εἰς τούς ἀτελευτήτους αἰῶνας. Ἀμήν!

 Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή 
΄
βκα΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ
† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τ ήν ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν 
καί προσκυνήσαντες τά Πάθη καί τόν Σταυρόν 

τοῦ Κυρίου, ἰδού καθιστάμεθα σήμερον κοινωνοί τῆς 
ἐνδόξου Αὐτοῦ Ἀναστάσεως, λαμπρυνόμενοι τῇ πα-
νηγύρει καί ἀναβοῶντες ἐν χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ τό κο-
σμοσωτήριον ἄγγελμα «Χριστός Ἀνέστη»!

Ὅ,τι πιστεύομεν, ὅ,τι ἀγαπῶμεν, ὅ,τι ἐλπίζομεν 
ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι συνδέεται μέ τό Πάσχα, ἀπό αὐτό 
ἀντλεῖ τήν ζωτικότητά του, ἀπό αὐτό ἑρμηνεύεται καί 
νοηματοδοτεῖται. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ 
ἀπάντησις τῆς Θείας ἀγάπης εἰς τήν ἀγωνίαν καί τήν 

προσδοκίαν τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί εἰς τήν «ἀποκα-
ραδοκίαν» τῆς συστεναζούσης κτίσεως. Ἐν αὐτῇ ἀπε-
καλύφθη τό νόημα τοῦ «ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ 
εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ’ ὁμοίωσιν»1 καί τοῦ «καί εἶδεν 
ὁ Θεός τά πάντα, ὅσα ἐποίησεν, καί ἰδού καλά λίαν»2.

Ὁ Χριστός εἶναι «τό Πάσχα ἡμῶν»3, «ἡ ἀνάστα-
σις πάντων». Ἐάν ἡ πτῶσις ὑπῆρξεν ἀναστολή τῆς 
πορείας τοῦ ἀνθρώπου πρός τό «καθ’ ὁμοίωσιν», ἐν 
Χριστῷ ἀναστάντι ἀνοίγεται πάλιν εἰς τόν «ἠγαπημέ-
νον τοῦ Θεοῦ» ἡ ὁδός τῆς κατά χάριν θεώσεως. Συν-
τελεῖται τό «μέγα θαῦμα», τό ὁποῖον ἰᾶται τό «μέγα 
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τραῦμα», τόν ἄνθρωπον. Εἰς τήν ἐμβληματικήν εἰκό-
να τῆς Ἀναστάσεως ἐν τῇ Μονῇ τῆς Χώρας, ἀτενί-
ζομεν τόν κατελθόντα «μέχρις ᾍδου ταμείων» Κύρι-
ον τῆς δόξης καί καθελόντα θανάτου τό κράτος, νά 
ἀναδύηται ζωηφόρος ἐκ τοῦ τάφου, συνανιστῶν τούς 
γενάρχας τῆς ἀνθρωπότητος, καί ἐν αὐτοῖς ἅπαν τό 
ἀνθρώπινον γένος, ἀπ’ ἀρχῆς καί μέχρι τῶν ἐσχάτων, 
ὡς ἐλευθερωτής ἡμῶν ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου.

Ἐν τῇ Ἀναστάσει φανεροῦται ἡ ἐν Χριστῷ ζωή ὡς 
ἀπελευθέρωσις καί ἐλευθερία. «Τῇ ἐλευθερίᾳ … Χρι-
στός ἡμᾶς ἡλευθέρωσε»4. Τό περιεχόμενον, τό «ἦθος» 
αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία πρέπει νά βιωθῇ 
ἐνταῦθα χριστοπρεπῶς, πρίν τελειωθῇ ἐν τῇ ἐπουρα-
νίῳ Βασιλείᾳ, εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ βιωματική πεμπτουσία 
τῆς «καινῆς κτίσεως». «Ὑμεῖς γάρ ἐπ’ ἐλευθερίᾳ ἐκλή-
θητε, ἀδελφοί· μόνον μή τήν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμήν 
τῇ σαρκί, ἀλλά διά τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις»5. 
Ἡ ἐλευθερία τοῦ πιστοῦ, τεθεμελιωμένη εἰς τόν Σταυ-
ρόν καί τήν Ἀνάστασιν τοῦ Σωτῆρος, εἶναι πορεία 
πρός τά ἄνω καί πρός τόν ἀδελφόν, εἶναι «πίστις δι’ 
ἀγάπης ἐνεργουμένη»6. Εἶναι ἔξοδος ἀπό τήν «Αἴ-
γυπτον τῆς δουλείας» καί τῶν ποικίλων ἀλλοτριώ-
σεων, χριστοδώρητος ὑπέρβασις τῆς ἐσωστρεφοῦς 
καί συρρικνωμένης ὑπάρξεως, ἐλπίς αἰωνιότητος, ἡ 
ὁποία ἐξανθρωπίζει τόν ἄνθρωπον.

Ἑορτάζοντες τό Πάσχα, ὁμολογοῦμεν ἐν Ἐκκλησίᾳ, 
ὅτι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ «ἔχει ἤδη ἐγκαθιδρυθῆ, ἀλλά 
δέν ἔχει ἀκόμη ὁλοκληρωθῆ»7. Ἐν τῷ φωτί τῆς Ἀναστά-
σεως, τά ἐγκόσμια πράγματα ἀποκτοῦν νέον νόημα, ἐφ’ 
ὅσον εἶναι ἤδη μεταμορφωμένα καί μεταμορφούμενα. 
Τίποτε δέν εἶναι ἁπλῶς «δεδομένον». Τά πάντα εὑρί-
σκονται ἐν κινήσει πρός τήν ἐσχατολογικήν τελείωσίν 
των. Αὐτή ἡ «ἀκράτητος φορά» πρός τήν Βασιλείαν, ἡ 
ὁποία βιοῦται κατ’ ἐξοχήν ἐν τῇ εὐχαριστιακῇ συνάξει, 
προφυλάσσει τόν λαόν τοῦ Θεοῦ ἀφ’ ἑνός μέν ἀπό τήν 
ἀδιαφορίαν διά τήν ἱστορίαν καί τήν παρουσίαν τοῦ κα-
κοῦ ἐν αὐτῇ, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἀπό τήν λήθην τοῦ Κυριακοῦ 
λόγου «ἡ βασιλεία ἡ ἐμή οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τού-
του»8, τῆς διαφορᾶς δηλονότι μεταξύ τοῦ «ἤδη» καί τοῦ 
«ὄχι ἀκόμη» τῆς ἐλεύσεως τῆς Βασιλείας, συμφώνως καί 
πρός τό θεολογικώτατον «Ὁ Βασιλεύς ἦλθεν, ὁ Κύριος 
Ἰησοῦς, καί ἡ Βασιλεία του θά ἔλθῃ»9.

Κύριον γνώρισμα τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας τοῦ 
πιστοῦ εἶναι ὁ ἀσίγαστος ἀναστάσιμος παλμός, ἡ 
ἐγρήγορσις καί ὁ δυναμισμός της. Ὁ χαρακτήρ αὐτῆς 
ὡς δώρου τῆς χάριτος ὄχι μόνον δέν περιορίζει, ἀλλά 
ἀναδεικνύει τήν ἰδικήν μας συγκατάθεσιν εἰς τήν δω-
ρεάν, καί ἐνδυναμώνει τήν πορείαν μας καί τήν ἀνα-
στροφήν μας ἐν τῇ νέᾳ ἐλευθερίᾳ, ἡ ὁποία ἐμπερικλείει 
καί τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἀλλοτριωθείσης σχέσεως 
τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν κτίσιν. Ὁ ἐν Χριστῷ ἐλεύθερος 
δέν ἐγκλωβίζεται εἰς «γήϊνα ἀπόλυτα», ὡς «οἱ λοιποί, 
οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα»10. Ἡ ἐλπίς ἡμῶν εἶναι ὁ Χριστός, 

ἡ ἐν Αὐτῷ ὡλοκληρωμένη ὕπαρξις, ἡ λαμπρότης καί 
ἡ φωτοχυσία τῆς αἰωνιότητος. Τά βιολογικά ὅρια τῆς 
ζωῆς δέν ὁρίζουν τήν ἀλήθειάν της. Ὁ θάνατος δέν εἶ-
ναι τό τέλος τῆς ὑπάρξεώς μας. «Μηδείς φοβείσθω θά-
νατον· ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος. 
Ἔσβεσεν αὐτόν ὑπ’ αὐτοῦ κατεχόμενος. Ἐσκύλευσε 
τόν ᾍδην ὁ κατελθών εἰς τόν ᾍδην»11. Ἡ ἐν Χριστῷ 
ἐλευθερία εἶναι ἡ «ἄλλη πλᾶσις»12 τοῦ ἀνθρώπου, πρό-
γευσις καί προτύπωσις τῆς πληρώσεως καί τῆς πλη-
ρότητος τῆς Θείας Οἰκονομίας ἐν τῷ «νῦν καί ἀεί» τῆς 
ἐσχάτης ἡμέρας, ὅτε οἱ «εὐλογημένοι τοῦ Πατρός» θά 
ζοῦν πρόσωπον πρός πρόσωπον μετά τοῦ Χριστοῦ, 
«ὁρῶντες αὐτόν καί ὁρώμενοι καί ἄληκτον τήν ἀπ’ 
αὐτοῦ εὐφροσύνην καρπούμενοι»13.

Τό Ἅγιον Πάσχα δέν εἶναι ἁπλῶς μία θρησκευτική 
ἑορτή, ἔστω καί ἡ μεγίστη δι’ ἡμᾶς τούς Ὀρθοδόξους. 
Κάθε Θεία Λειτουργία, κάθε προσευχή καί δέησις τῶν 
πιστῶν, κάθε ἑορτή καί μνήμη Ἁγίων καί Μαρτύρων, 
ἡ τιμή τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἡ «περισσεία τῆς χαρᾶς» 
τῶν Χριστιανῶν (Β΄ Κορ. η´, 2), κάθε πρᾶξις θυσιαστι-
κῆς ἀγάπης καί ἀδελφοσύνης, ἡ ὑπομονή ἐν ταῖς θλί-
ψεσιν, ἡ οὐ καταισχύνουσα ἐλπίς τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, 
εἶναι πανήγυρις ἐλευθερίας, ἐκπέμπουν πασχάλιον 
φως καί ἀναδίδουν τό ἄρωμα τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, δοξάζοντες τόν πατή-
σαντα θανάτῳ τόν θάνατον Σωτῆρα τοῦ κόσμου, 
ἀπευθύνομεν πρός πάντας ὑμᾶς, τούς ἐν ἁπάσῃ τῇ 
Δεσποτείᾳ Κυρίου τιμιωτάτους ἀδελφούς καί τά προ-
σφιλέστατα τέκνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἑόρτιον 
ἀσπασμόν, εὐλογοῦντες μαζί σας γηθοσύνως, ἐν ἐνί 
στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ, Χριστόν εἰς τούς αἰῶνας.

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα 
΄
βκα΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα εὐχέτης  

πάντων ὑμῶν.
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Π άσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται”. “Ἀναστά-
σεως ἡμέρα” σήμερα καί καλούμαστε ὡς Ὀρθόδοξοι 

Χριστιανοί νά ἐορτάσουμε αὐτή τήν ἁγία ἡμέρα καί ἑορτή 
τῶν ἑορτῶν μέ ἔντονη χαρά καί ἱερό ἐνθουσιασμό. Νά πανη-
γυρίσουμε μέ ἀλαλαγμό ψυχῆς τή ζωηφόρο ἀπό τοῦ Τάφου 
τριήμερο Ἔγερση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς θρίαμβο 
κοσμικό, ὡς πανηγυρισμό τοῦ σύμπαντος κόσμου, ὡς νίκῃ 
κατά τοῦ ἀνθρωποκτόνου ἐχθροῦ, ὡς νέκρωση καί κατάρ-
γηση τοῦ θανάτου. Ὡς τήν ἀρχή τῆς νέας δημιουργίας τοῦ 
κόσμου πού προσφέρει ὁ Θεός στήν ἀνθρωπότητα· τοῦ και-
νούργιου κόσμου πού δέν ἔχει καμιά σχέση μέ τήν ὀσμή τῆς 
φθορᾶς, τόν τρόμο τῆς ἀρρώστιας καί τοῦ θανάτου καί τίς 

ἐχθρικές ἐκδηλώσεις τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν συνάνθρωπο.
Ἀλλά καί ὁ ἐφετινός ἑορτασμός, ὅπως καί ὁ προηγού-

μενος, εἶναι διαφορετικός ἀπ’ ἐκείνους τῶν προγενέστερων 
χρόνων. Ἡ ἐπελθοῦσα ὡς μάστιγα παγκόσμια πανδημία 
ἀνέτρεψε ὅλα ὅσα θεωρούσαμε δεδομένα στή ζωή μας, κάθε 
ὁμαλότητα καί ἁρμονία. Αὐτό πού κυριαρχεῖ σέ αὐτή τήν 
περίπλοκη ἀπό πολλές ἀπόψεις συγκυρία εἶναι ὁ φόβος, 
ἡ ἀγωνία καί ὁ κοινωνικός διχασμός. Τό ἕνα βλέμμα μας 
εἶναι στραμμένο πρός τήν ἐλπίδα ὅτι σύντομα θά τερματι-
στεῖ αὐτή ἡ ἀπογοητευτική πραγματικότητα καί τό ἄλλο 
βλέμμα μας εἶναι στραμμένο πρός τό ἄγνωστο. Ἡ πανδη-
μία ἔφερε στήν ἐπιφάνεια τίς βαθιές ὑπαρξιακές ἀνησυχίες 
πού εἶναι κρυμμένες στήν ψυχή τοῦ κάθε ἀνθρώπου περί 
ζωῆς καί θανάτου καί τήν διχόνοια πού ὑποβόσκει χρόνια 
ἀνάμεσά μας. Ἀνέβασε στό προσκήνιο καίρια ἐρωτήματα 
γιά τό νόημα τῆς ζωῆς, τίς ἀξίες πού καθορίζουν τόν τρόπο 
πού ζοῦμε, τήν κοινωνία πού θέλουμε να παραδώσουμε στά 
παιδιά μας, ὅταν ἀποχωρήσουμε ἀπ’ αὐτή τή ζωή, τόν τρό-
πο πού ἀντιμετωπίζουμε τόν θάνατο καί, ἐν τέλει, τί καί σέ 
ποιόν πιστεύουμε. Ἐρωτήματα, ἀπορίες καί διλήμματα πού 
ἀναφύονται καθ’ ὅλες τίς φάσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Οἱ Μαθητές τοῦ Κυρίου ἀναζητοῦσαν ἕνα Σωτῆρα, ἕνα 
Μεσσία, ὁ ὁποῖος θά ἄλλαζε τή ζωή καί τόν κόσμο τους, 
ἐγκαθιδρύοντας μιά νέα κοσμική βασιλεία. Ἀλλ’ αὐτό πού 
εἶχαν κατά νοῦν ἦταν μιά οὐτοπική κοινωνία καί δέ φαντά-
στηκαν ποτέ ὅτι θά ὑπῆρχε σταυρός καί μαρτύριο καί θά-
νατος. Ὁ Χριστός ἀνατρέπει αὐτή τή θεώρηση τῶν πραγ-
μάτων μέσα ἀπό τόν τρόπο τῆς ζωῆς Του, τή διδασκαλία 
Του, κυρίως ὅμως μέ τή Σταύρωσή Του. Ἀλλ’ αὐτό πού ἄλ-
λαξε τά πάντα ἦταν τό ἀπρόσμενο γεγονός τῆς Ἀνάστασής 
Του. Μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, τίποτα στόν κόσμο 
δέν παραμένει ὅπως ἦταν προηγουμένως. Ἄλλαξαν ὅλα τά 
δεδομένα τοῦ κόσμου, τό νόημα καί οἱ ἀξίες τῆς ζωῆς.

Ὁ Σταυρός, ὁ κενός Τάφος καί ἡ Ἀνάσταση ἑνώνουν 
τούς πάντες μέ τήν ἀπέραντη, ἄνευ ὅρων καί ὁρίων, ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν Ἀνάσταση, ὁ κόσμος γίνεται μιά νέα κτίση, 
χωρίς τὶς διαχωριστικές γραμμές πού ἐμποδίζουν τήν ἀγάπη 

νά λειτουργεῖ λυτρωτικά, νά λύσει τήν ἀνθρώπινη τραγωδία 
πού προκαλεῖται ἀπό τόν φόβο, τό μίσος, τό ψέμα καί τό 
ἀτομικό συμφέρον στίς ποικίλες ἐκφράσεις του. Ὁ Ἀναστάς 
Κύριος ἐμφανίζεται στούς φοβισμένους Μαθητές καί τούς 
καθησυχάζει λέγοντας “Εἰρήνην ὑμῖν”, δίνοντάς τους τό 
Ἅγιο Πνεῦμα, ὥστε νά παραμείνουν ἑνωμένοι, ὅπως Αὐτός 
εἶναι ἑνωμένος μέ τόν Πατέρα. Στή συνέχεια στέλνει τούς 
Μαθητές νά κηρύξουν τόν λόγο Του καί νά μεταφέρουν τό 
χαρμόσυνο νέο μήνυμα πού εὐαγγελίζεται ὅτι ὅλες οἱ ἐχθρι-
κές δυνάμεις τοῦ κόσμου, πού καταστρέφουν ἀνθρώπινες 
σχέσεις καί θανατώνουν τή ζωή, δέ θά κυριαρχήσουν. “Ἀνέ-
στη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται”. Ἕνας νέος κόσμος ἐγκαι-
νιάζεται μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.
Ἡ ἀπρόσμενη ἐνεστῶσα πανδημία μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία 

νά ἀνακαλύψουμε τό ἀπρόσμενο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως, 
νά ἀναθεωρήσουμε τό νόημα καί τίς ἀξίες τῆς ζωῆς, καί κυ-
ρίως τίς σχέσεις μας, μέσα ἀπό τήν ἀγάπη πού μᾶς παρέχει 
ὁ Θεός. Τό ἐρώτημα πού πρέπει νά θέσουμε στόν ἑαυτό  μας 
εἶναι ἄν εἴμαστε ἔτοιμοι νά δεχθοῦμε τό κάλεσμα τοῦ Ἀνα-
στάντος Κυρίου καί νά ἀπολαύσουμε τοῦ συμποσίου τῆς 
ἀγάπης· ἄν εἴμαστε ἔτοιμοι νά ἀναλάβουμε τήν εὐθύνη πού 
περιέχει κάθε αὐθεντική, γνήσια, ἀληθινή σχέση ἀγάπης· ἄν 
εἴμαστε ἕτοιμοι νά συσταυρωθοῦμε καί νά συναναστηθοῦμε 
μέ τόν Κύριο γιά νά σωθεῖ ὁ κόσμος. Ἐφόσον δεχθοῦμε αὐτό 
τό κάλεσμα, πρέπει νά ξέρουμε ὅτι θά πρέπει νά ἀγωνιστοῦ-
με ὅλοι μαζί γιά νά λύσουμε κάθε διχόνοια πού ὑπάρχει μετα-
ξύ μας ὥστε νά μείνουμε ἑνωμένοι ὡς “Σῶμα Χριστοῦ”.

Χριστός ἀνέστη, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.
Εὐχόμαστε τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως νά λάμ-

ψει στίς καρδιὲς ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Νά διαλύσει τό 
σκοτάδι τῆς ἐνεστώσης πανδημίας ἀλλά καί κάθε κοσμικό 
σκοτάδι πού ταλαιπωρεῖ τή σύγχρονη ἀνθρωπότητα. Νά 
διασκεδάσει τή νύκτα τῆς κατήφειας καί τῆς θλίψης πού 
σέ πολλούς ἀνθρώπους κυριαρχεῖ. Νά ἀπαλύνει τόν πόνο 
τῶν συνανθρώπων μας πού νοσοῦν, μένουν σέ κατ’ οἶκον 
περιορισμό ἤ νοσηλεύονται, καθώς καί τήν ἀγωνία τῶν δι-
κῶν τους ἀνθρώπων. Νά διασκεδάσει μαζί μέ κάθε μοναξιά 
καί τήν ἰδιότυπη μοναξιά τῶν ἡμερῶν μας καί νά φωτίσει 
τήν ὕπαρξή μας γιά νά γίνει καί ὁ κόσμος μας φωτεινός καί 
χαρούμενος, ὅπως πραγματικά τόν ὁραματιζόμαστε.

Χρόνια πολλά, εὐλογημένα καί γεμάτα ἀπό τό φῶς τῆς 
χάριτος τοῦ Ἀναστάντος Σωτῆρος Χριστοῦ.

Ἅγιον Πάσχα τοῦ δισχιλιοστοῦ καί  
εἰκοστοῦ πρώτου σωτηρίου ἔτους

Διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα  
εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΡΟΔΟΥ  ΚΥΡΙΛΛΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΟΔΟΥ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ
Μητροπολίτης τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ρόδου,  

πρός τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν λαόν  
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

“
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Ἅγιος Μακάριος ὁ Νοταράς.  Οἱ Φιλοκαλικοί αὐτοί 
Διδάσκαλοι τοῦ Γένους ἀντιτάχθηκαν στά ἀντίθετα 
στοιχεῖα πού διακήρυτταν οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Εὐρω-
παϊκοῦ Διαφωτισμοῦ καί ἦταν σέ εὐθεῖα ἀντίθεση 
μέ τό πνεῦμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθόδοξης 
Παράδοσης, ὅπως ἦταν ἡ κυριαρχία τῆς νοησιαρχί-
ας τοῦ καθαροῦ λόγου, ἡ ἀπόρριψη κάθε αὐθεντίας, 
ἡ ἀτομοκρατία καί ἡ χρησιμοθηρική ἀντιμετώπιση 
τῶν ἀνθρωπίνων προβλημάτων. 

Γ. Οἱ Φωτισμένοι πρωτοπόροι τοῦ Γένους  
καί ἡ Ἐπανάσταση

Ὁ ἀπελευθερωτικός ἀγώνας τῶν Ἑλλήνων ἦταν 
μεγάλος καί ἄνισος. Δέν θά μποροῦσε νά πραγματο-
ποιηθεῖ χωρίς τά πνευματικά θεμέλια καί ὅπλα τῶν 
μεγάλων Διδασκάλων τοῦ Γένους. Εἶναι χαρακτηρι-
στικός ὁ λόγος ἑνός μεγάλου Διδασκάλου, τοῦ ἱερο-
μονάχου Ἀνθίμου Γαζῆ ἀπό τίς Μηλιές τοῦ Βόλου, ὁ 
ὁποῖος προσέφερε ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες στήν παι-
δεία τοῦ Ἔθνους. 

Ἔγραφε τότε: «Ἡ ἡμέρα (τῆς Ἐπαναστάσεως), 
τήν ὁποίαν ἐπιθυμοῦσιν οἱ πατέρες μας νά τήν ἰδοῦν, 
ἔφθασε... διά νά λάμψῃ πάλιν ὁ Σταυρός καί νά λάβῃ 
πάλιν ἡ Ἑλλάς... τήν ἐλευθερίαν της... Ὅ,τι καί ἄν 
ἐκάμαμεν ἦτο ἔμπνευσις καί ἔργον τῆς Θείας Προ-
νοίας». 

Ἡ μετά δακρύων προσευχή πρός τήν Ὑπέρμαχο 
Στρατηγό τοῦ Γένους ἑνός ἄλλου μεγάλου Διδασκά-
λου, τοῦ Κεφαλονίτη ἱερομονάχου Ἠλία Μηνιάτη 
(1669-1714) ἦταν: «Ἕως πότε, πανακήρατε Κόρη, 
τό τρισάθλιον γένος τῶν Ἑλλήνων ἔχει νά εὑρίσκε-
ται εἰς τά δεσμά μιᾶς ἀνυποφέρτου δουλείας;... Λοι-
πόν, εὔσπλαγχνε Μαριάμ, παρακαλοῦμέν σε διά τό 
χαῖρε ἐκεῖνο, ὅπου μᾶς ἐπροξένησε τήν χαράν... χά-
ρισέ του τήν προτέραν τιμήν· σήκωσέ το ἀπό τήν 
κοπρίαν τῆς δουλείας εἰς τόν θρόνον τοῦ βασιλικοῦ 
ἀξιώματος...». Ὁ περικλεής αὐτός λόγιος καί Κληρι-
κός δέν ἔμεινε μόνον στίς ἀξιόλογες ἐκδόσεις βιβλί-
ων του. Ἡ δράση του ἐπεκτάθηκε στόν φωτισμό τοῦ 
λαοῦ μέ τά κηρύγματά του, ἀλλά καί μέ τίς ἀνύστα-
κτες προσπάθειές του γιά τήν ἀναβάθμιση τῆς Ἐκ-
παίδευσης καί τήν διάδοση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας. 
Μαζί μέ τίς παιδαγωγικές του γνώσεις ἔσπειρε στίς 
εὔπλαστες ψυχές τῶν ἑλληνοπαίδων τόν σπόρο τῆς 
ἀρετῆς καί τῆς ὀρθόδοξης πίστης. 

Διακρίθηκε ὄχι μόνον γιά τήν εὐρυμάθειά του, 
ἀλλά καί γιά τό ὑποδειγματικό του ἦθος, ὅπου καί 
ἄν ἔδρασε, στήν Ἑλλάδα ἤ στό ἐξωτερικό. 

Γιά τό λόγο αὐτό μεταγενέστεροί του λόγιοι τόν 
ἀποκάλεσαν «ἄνδρα σοφόν καί πολυμαθῆ, ρήτορα 
ἐμπειρότατον, χρυσορρήμονα καί Δημοσθένη τοῦ 
ἄμβωνος».

Δ. Οἱ Μεγάλοι Διδάσκαλοι τοῦ Γένους  
Εὐγένιος Βούλγαρις, Νικηφόρος Θεοτόκης καί 

Νεόφυτος Δούκας

Πρωτοπορειακή μορφή ὑπῆρξε καί ὁ Κερκυραῖος 
ἱερομόναχος καί πολυταλαντοῦχος Διδάσκαλος τοῦ 
Γένους Εὐγένιος Βούλγαρις (1716-1806). Μέ σπου-
δές στή θεολογία, τή φιλοσοφία, τά μαθηματικά, τή 
φυσική καί τήν ἀστρονομία, μέ τήν ἐκμάθηση πέντε 
ξένων γλωσσῶν διέπρεψε παντοῦ, ὅπου καί ἄν δί-
δαξε: στά Ἰωάννινα (Μαρουτσαία Σχολή), στήν πε-
ρίφημη Σχολή τῶν Ἀμπελακίων, στήν Κοζάνη, στό 
Ἅγιον Ὄρος (Ἀθωνιάδα Σχολή), ὅπου διορίστηκε μέ 
πατριαρχικό σιγίλλιο. Κυρίως στήν Ἀθωνιάδα γα-
λούχησε πνευματικά καί μορφωτικά δεκάδες Κλη-
ρικῶν καί Διδασκάλων, μεταξύ τῶν ὁποίων ἀναφέ-
ρονται ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος (σχολάρχης στή 
Χίο), ὁ Σέργιος Μακραῖος, Καθηγητής τῆς Σχολῆς 
τῶν Ἀγράφων καί τῆς Πατριαρχικῆς Ἀκαδημίας καί 
ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ἰδιαίτερα ἐπωφελής 
ὑπῆρξε ἡ παρουσία καί δράση τοῦ Εὐγενίου Βούλ-
γαρι στήν Κωνσταντινούπολη καί στήν περίλαμπρη 
Πατριαρχική Ἀκαδημία. Ἡ πολυμάθεια τοῦ Εὐγενίου 
Βούλγαρι ξεπέρασε τά ὅρια τῆς ὑπόδουλης πατρίδας 
του. Μετέβη καί δίδαξε στή Λειψία καί ἀργότερα στή 
Ρωσία. Στό μεσοδιάστημα ὁ Εὐγένιος γνώρισε τόν 
Βολταῖρο καί ἔγινε μέ τήν εὐθυκρισία καί τήν θαυμα-
στή τέχνη τοῦ προφορικοῦ καί γραπτοῦ του λόγου 
ἀνασχετικός παράγοντας τῶν ἀθεϊστικῶν ἰδεῶν καί 
κοσμοθεωριῶν τοῦ Βολταίρου. Μέ τόν φωτισμένο 
νοῦ του ὁ Εὐγένιος Βούλγαρις διεῖδε τόν κίνδυνο πού 
ἐγκυμονοῦσαν οἱ ἰδέες τοῦ Βολταίρου  γιά τήν Εὐρώ-
πη καί τήν ὑπόδουλη Ἑλλάδα, καί μέ τούς ἀγῶνες καί 
τά συγγράμματά του τίς ἀνέτρεψε.

Ἡ φωτισμένη παρουσία τοῦ Εὐγενίου Βούλγα-
ρι στή Ρωσία, μετά ἀπό πρόσκληση τῆς Μ. Αἰκα-
τερίνης, ἔπαιξε καταλυτικό ρόλο στή βοήθεια τοῦ 
μεγάλου ἀγώνα τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων. Μέ τήν 
προσωπική του μαρτυρία, τήν πολύμορφη προσωπι-
κότητά του, τό πολυσχιδές συγγραφικό καί παιδευ-
τικό του ἔργο ἄφησε δείγματα ἐνάρετης καί ἀγωνι-
στικῆς ζωῆς γιά τήν Ὀρθοδοξία καί τήν ἀγαπημένη 
του πατρίδα, τήν Ἑλλάδα. Αὐτός ὁ πρύτανις τῶν 
διανοουμένων τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους χαρακτηρί-
στηκε ὡς ἕνας ἐκ τῶν μεγαλυτέρων ἀναγεννητῶν τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ.

Ἄλλη, ἐπίσης, σπουδαία μορφή Κληρικοῦ καί με-
γάλου Διδασκάλου τοῦ Γένους ὑπῆρξε καί ὁ Νικη-
φόρος Θεοτόκης (1731-1800). Κερκυραῖος καί αὐτός 
στήν καταγωγή. Ἐξελίχθηκε σέ σοφό ἐπιστήμονα, 
εὐρυμαθῆ καί μέ χαρίσματα στόν προφορικό καί 
γραπτό του λόγο. Τά ἀξιοποίησε καί τά καλλιέργη-
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σε μέ σκοπό νά ὠφελήσει τούς συμπατριῶτές του καί 
ὄχι γιά προσωπικό του ἔπαινο καί δόξα. Στή Λειψία 
συνδέθηκε μέ τόν συμπατριώτη του Εὐγένιο Βούλ-
γαρι. Ὁ Εὐγένιος Βούλγαρις ἀργότερα ὡς Ἀρχιεπί-
σκοπος Σλαβινίου καί Χερσῶνος (Ρωσία) προσκάλε-
σε τόν ἱερομόναχο Νικηφόρο Θεοτόκη νά ταξιδέψει 
ἀπό τό Ἰάσιο τῆς Ρουμανίας καί νά τόν ἐπισκεφθεῖ 
στήν ἕδρα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς του, τήν Πουλτάβα 
τῆς Ρωσίας. Ὅταν ἔφθασε ἐκεῖ, τοῦ ἐκμυστηρεύτη-
κε τήν ἐπιθυμία του νά τόν διαδεχθεῖ ὡς νεώτερος 
στόν ἀρχιεπισκοπικό αὐτό θρόνο ἀναγνωρίζοντας 
τό ἦθος, τήν ἀρετή καί τή σοφία τοῦ Νικηφόρου. Τά 
χαρίσματα τοῦ Νικηφόρου τά εἶχε περιγράψει προ-
ηγουμένως ὁ Γερμανός Καθηγητής τοῦ Πανεπιστη-
μίου τῆς Λειψίας J. Reisch: «Πόθεν ἄρξομαι πλέκων 
τόν ἔπαινον ὑμῶν; ...Τήν ἐμπειρίαν ὑμῶν περί τήν 
ἀρχαίαν φιλοσοφίαν, τήν θεολογίαν, τά μαθηματικά 
μαρτυροῦσι τά παρ’ ὑμῶν δημοσιευθέντα ἔργα, εἰς 
τά ὁποῖα διαλάμπει τό τε μελίρροον τῶν χειλέων, τό 
χρηστόν τῆς καρδίας καί ἡ ὑμετέρα ἔνζηλος τῷ Θεῷ 
ἀγάπη». Ἡ προσφορά του ἀνεκτίμητη στά ἑλληνικά 
γράμματα καί τήν Ἑλληνορθόδοξη παιδεία.

Ὁ Ἠπειρώτης λόγιος ἱερομόναχος Νεόφυτος 
Δούκας μαθήτευσε στή γενέτειρά του καί στό μονα-
στήρι τῆς Εὐαγγελίστριας τῶν Ἄνω Σουδενῶν (σή-
μερα Πεδινῶν) Ζαγορίου, ἀργότερα στό Ἑλληνοσχο-
λεῖο Μετσόβου, στή Μπαλαναία Σχολή Ἰωαννίνων 
καί στήν Ἑλληνική (Αὐθεντική) Ἀκαδημία Βουκουρε-
στίου. Ὑπῆρξε βαθύς γνώστης τοῦ πλούτου τοῦ ἀρ-
χαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, τῆς Ὀρθόδοξης Θεολο-
γίας καί τῆς Παιδαγωγικῆς ἐπιστήμης. Ἔδρασε στή 
Βιέννη καί τήν Τρανσυλβανία, μέ ἀποτέλεσμα ὅλοι 
νά ἀναγνωρίζουν τίς ὑπηρεσίες του πρός τό Γένος. 
Μέ τή συγγραφή δεκάδων σχολικῶν ἐγχειριδίων καί 
πραγματειῶν καί τήν ἀποστολή χιλιάδων ἐπιστολῶν 
σέ διανοουμένους καί ἐμπόρους, οἱ ὁποῖοι ἐργαζό-
ταν σέ εὐρωπαϊκές χῶρες, συγκεντρώθηκαν τερά-
στια ποσά μέ τά ὁποῖα πραγματοποιήθηκε ἡ ἵδρυση 
ἤ ἡ ἀναβάθμιση σχολείων τῆς ὑπόδουλης πατρί-
δας, ἀλλά καί τοῦ ἐξωτερικοῦ. Δημιούργησε κίνημα 
εὐεργετῶν στό ἐξωτερικό, ὥστε πολλοί νά ἀφήνουν 
Κληροδοτήματα ὑπέρ τῆς συστάσεως εὐαγῶν Ἱδρυ-
μάτων στήν καθημαγμένη Ἑλλάδα, ὅπως συνέβη μέ 
τή σύσταση τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπι-
στημίου Ἀθηνῶν μέ τή μεγάλη χρηματική προσφο-
ρά τοῦ Γιαννιώτη εὐεργέτη Ἰωάννη Δομπόλη, καί μέ 
τούς ἀδελφούς Ριζάρη γιά τήν ἵδρυση τῆς πρώτης 
οὐσιαστικά Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς στήν Ἀθήνα καί 
πολλά ἄλλα. Μέ ἐπιστολές του στά πρόθυρα τοῦ με-
γάλου ἀγώνα συνέβαλε στήν ὁμοφροσύνη τῶν δια-
νοουμένων καί στήν ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων γιά τόν 
κοινό ἀγώνα τῆς Ἐθνεγερσίας. Μέ τό ἦθος, τή σοφή 

στάση καί τήν ὑποδειγματική ἐνάρετη ζωή του ἐμφύ-
σησε τό γνήσιο πατριωτικό φρόνημα στούς Ἕλληνες 
τῆς Διασπορᾶς καί συνέβαλε στήν πνευματική καθο-
δήγηση τοῦ Ἱεροῦ Λόχου τῶν νέων Ἑλλήνων, μέ τό 
αἷμα τῶν ὁποίων βλάστησε τό δένδρο τῆς Ἐλευθε-
ρίας. Μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Κυβερνήτη Ἰωάννη 
Καποδίστρια, μεταξύ τῶν ὁποίων ὑπῆρχε ἀμοιβαία 
καί εἰλικρινής ἐκτίμηση, ἦρθε στήν Ἑλλάδα καί βοή-
θησε στό ἀναγεννητικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί 
στήν ἀνασύσταση τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παιδείας. 
«Ἡ ἡμέρα τοῦ θανάτου τοῦ ἀοιδίμου διδασκάλου», 
ἔγραψε ὁ ἔγκριτος ἱστορικός Κων. Σάθας, «ὑπῆρξεν 
ἡμέρα δημοσίου πένθους εἰς τόν ἑλληνισμόν...». Ἡ 
Βουλή τῶν Ἑλλήνων τήν ἑπομένη ἡμέρα τῆς κοίμη-
σής του, μέ εἰδικό Ψήφισμά της ἀποφάσισε νά ἀνα-
γραφεῖ τό ὄνομα τοῦ ἱερομονάχου Νεοφύτου Δούκα 
στήν αἴθουσά της μεταξύ τῶν μεγάλων Εὐεργετῶν 
τοῦ Ἔθνους6 . 

Ὁ μεγαλοφυής λόγιος τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ καί 
μεγάλος Διδάσκαλος τοῦ Γένους Νεόφυτος Δούκας 
ὑπῆρξε πνευματικός συντελεστής τῆς πιό ἔνδοξης 
στιγμῆς τῆς Νεοελληνικῆς Ἱστορίας καί τῆς Ἐθνε-
γερσίας. Ἀναθέρμανε τά φιλελληνικά αἰσθήματα 
πολλῶν σοφῶν τῆς Εὐρώπης καί προκάλεσε τή με-
ταστροφή πολλῶν Ἑλλήνων διανοουμένων ὑπέρ τοῦ 
Ἐθνικοῦ ξεσηκωμοῦ.  n

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Γιά τόν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν περίοδο τῆς τουρ-
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νους: Φιλοκαλοῦμεν μετ’ ἀληθείας, 2 Σεπτεμβρίου 2016. (Ἀνα-
κτήθηκε ἀπό τό Διαδίκτυο στίς 4-3-2021).
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Ἡ προσφορά τοῦ κολλυβαδικοῦ κινήματος στήν πνευματική 
ἀφύπνιση τοῦ γένους κατά τήν προεπαναστατική περίοδο

Ἱερομονάχου Ἀρτεμίου Γρηγοριάτου

Τ ό Ἅγιον Ὄρος σέ περίοδο πάνω ἀπό 1200 
χρόνια στάθηκε πρόμαχος τῆς ἀληθινῆς 

πίστεώς μας στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Μο-
λονότι σέ ὅλη τήν πορεία του ὁ Ἁγιορειτικός Μο-
ναχισμός μεγαλούργησε, δύο ἦσαν οἱ κορυφαῖοι 
σταθμοί καί οἱ σημαντικές ἀναλαμπές στήν ἱστο-
ρία του: Ὁ Ἡσυχασμός κατά τόν 14ο αἰῶνα, καί τό 
Κολλυβαδικό Κίνημα κατά τούς 18ο καί 19ο αἰῶνες. 
Οἱ δύο αὐτοί ἱστορικοί σταθμοί τοῦ Ἱεροῦ Ἄθωνα 
εἶναι ἐξ ἴσου σημαντικοί καί ὁ δεύτερος ἀκολουθεῖ 
ὡς συνέχεια τοῦ πρώτου.

Ἀφ’ ὅτου δημιουργήθηκε τό Σχίσμα ἀνάμεσα 
στήν Ὀρθοδοξία καί στόν Καθολικισμό, ἡ Ὀρ-
θόδοξη Ἐκκλησία καί κυρίως ὁ ἑλλαδικός χῶρος 
βάλλεται ἀπό δύο ὕπουλες δυνάμεις: Τόν ἐκλατι-
νισμό καί τόν ἐξισλαμισμό, δηλαδή τόν ἀνατολικό 
καί τόν δυτικό κίνδυνο. Ἐπιδρομές Ἑνετῶν, Φρά-
γκων, Καταλανῶν, ἀλλά καί βαρβαρότητες Σελ-
τζούκων καί Ὀθωμανῶν Τούρκων, ἐξασθένιζαν 
καί ταλαιπωροῦσαν τόν ἄρραφο χιτῶνα τοῦ Χρι-
στοῦ. Ὅμως τόν 14ο αἰῶνα  ἔργο θείας προνοίας 
ἦταν ἡ ζωή, ἡ παρουσία καί τά συγγράμματα τῶν 
ἡσυχαστῶν Πατέρων, 100 χρόνια πρίν τήν Ἅλωσι 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μέ κεντρική μορφή τόν 
ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, Ἀρχιεπίσκοπο Θεσσα-
λονίκης, γιά νά στηριχθῆ καί νά ἑδραιωθῆ στήν πί-
στι τό χειμαζόμενο ὀρθόδοξο ποίμνιο ἀπό τίς δύο 
λαίλαπες, τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ Ὀθωμανισμοῦ.

Συνέχεια αὐτοῦ τοῦ μοναχικοῦ ἁγιορειτικοῦ 
ἀγῶνα καί ἐν ὄψει τῆς Ἐπαναστάσεως στάθηκε τόν 
18ο καί 19ο αἰῶνα τό Κίνημα τῶν Κολλυβάδων, τό 
ὁποῖο προσφυῶς μετωνομάστηκε «Φιλοκαλική 
Ἀναγέννησις»1, γιά νά δυναμώση, νά μεγαλουργή-
ση καί νά καρποφορήση καρπούς ἑκατονταπλάσι-
ους, καί νά μήν ἀλλοτριωθῆ ὁ λαός τοῦ Θεοῦ τόσο 
ἀπό τούς μουσουλμάνους, ὅσο καί ἀπό τούς εὐρω-
παϊστές διαφωτιστές, ἔργο καί αὐτό τῆς θείας προ-

νοίας. Κορυφαῖοι πρωτεργάτες αὐτοῦ τοῦ Κινήμα-
τος στάθηκαν τρεῖς Ἅγιοι: Μακάριος ὁ Νοταρᾶς, 
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης καί Ἀθανάσιος ὁ Πάριος.

Τό σκοτάδι τῆς ἀμαθείας πού ἐκάλυπτε τήν Πα-
τρίδα μας μετά τήν Ἅλωσι τῆς Κωνσταντινουπό-
λεως, θέλησαν νά ἐξαλείψουν κατά τόν 18ο αἰῶνα 
κάποιοι μορφωμένοι κληρικοί καί λαϊκοί, ἐπιστρέ-
φοντας στή χώρα μας ἀπό τήν Εὐρώπη. Ὁ τρόπος 
ὅμως τῆς διδασκαλίας τους διαίρεσε τούς λογίους 
καί τούς λοιπούς Ἕλληνες σέ δύο σχολές, στήν 
Παραδοσιακή Σχολή καί στή Φιλελεύθερη Σχολή. 
Οἱ φιλελεύθεροι ἤ δυτικοί ἤ οὑμανιστές δέχονταν 
ἐκτός ἀπό τήν ἐκκλησιαστική παιδεία καί τή θύρα-
θεν παιδεία. Κυριώτεροι ἐκπρόσωποι ἀπό αὐτούς 
ὑπῆρξαν ὁ Εὐγένιος Βούλγαρις, ὁ Φαρμακίδης, ὁ 
Καΐρης καί ὁ Κοραῆς. Ἐναντίον τους στάθηκε ἡ 
ὁμάδα τῶν Παραδοσιακῶν, δηλαδή τῶν Κολλυβά-
δων, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίστηκαν σκληρά γιά τήν ἐπι-
στροφή στίς ὀρθόδοξες ρίζες καί παραδόσεις. 

Σχετικῶς μέ αὐτή τή ρῆξι μεταξύ Παραδοσια-
κῶν καί Φιλελευθέρων γράφει ὁ μακαριστός π. Γε-
ώργιος Μεταλληνός: «Πρόκειται γιά μιά νέα φάση 
τοῦ μακραίωνος ἐθνικοῦ διχασμοῦ μας, τοῦ μακρό-
συρτου δηλαδή «πνευματικοῦ δυϊσμοῦ», πού κατα-
τρώγει μόνιμα τήν ἐθνική μας σάρκα»2.

Πρώτη ἀφορμή γιά τή δημιουργία τοῦ Κινήμα-
τος τῶν Κολλυβάδων, ἤ καλύτερα τῆς Φιλοκαλι-
κῆς Ἀναγεννήσεως, στάθηκε ἕνα γεγονός πού ἔλα-
βε χώρα στήν Ἁγιορειτική Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης. 
Κατά τό Ἁγιορειτικό Τυπικό πού ἰσχύει μέχρι καί 
σήμερα, οἱ ἐπιμνημόσυνες ἀκολουθίες καί ἡ εὐλο-
γία τῶν κολλύβων στίς Σκῆτες καί στίς Μονές τοῦ 
Ἄθωνα γίνονται Παρασκευή βράδυ στά Κοιμητή-
ρια καί Σάββατο πρωΐ στό τέλος τῆς Θείας Λει-
τουργίας. Κατά τά ἔτη 1754-1755 οἱ Ἁγιαννανῖτες 
Μοναχοί, ἐπειδή αὐξήθηκαν, ἀποφάσισαν νά ἀνοι-
κοδομήσουν καινούργιο Καθολικό τῆς ὡς ἄνω 
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Σκήτης. Ἐπειδή ὅμως αὐξήθηκαν καί τά ὀνόματα 
τῶν Κτιτόρων τοῦ Ναοῦ, καί ἔφθασαν τίς 12.000, 
οἱ Μοναχοί σκέφτηκαν νά μεταφέρουν τά μνημό-
συνα τήν Κυριακή, γιά νά ἔχουν χρόνο τό Σάββατο 
νά οἰκοδομήσουν καί νά προλαβαίνουν νά μεταφέ-
ρουν στίς Καρυές τά ἐργόχειρά τους πρός πώλησι.

Αὐτή ἡ πρᾶξις τῶν Ἁγιαννανιτῶν Πατέρων 
σκανδάλισε τόν Καυσοκαλυβίτη ἱεροδιάκονο Νε-
όφυτο τόν Πελοποννήσιο, καθηγητή τῆς Ἀθω-
νιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς, ὁ ὁποῖος ἄρχισε 
ἕνα ἀγῶνα κατά τῶν μνημοσύνων καί κολλύβων 
τῆς Κυριακῆς. Ὁ Νεόφυτος θεωρεῖται χρονικά ὁ 
πρῶτος Κολλυβᾶς. Ἀργότερα ἐμφανίζονται γιά τό 
ἴδιο θέμα ὁ ἅγιος Μακάριος ὁ Νοταρᾶς, Μητρο-
πολίτης Κορινθίας, ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορεί-
της καί ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος3.

Ἔλεγε χαρακτηριστικά ὁ ἅγιος Μακάριος: 
«Ὑπάρχει Ψυχοσάββατο, ἀλλά δέν ὑπάρχει Ψυ-
χοκυριακή». Ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ γεγονότος ὅλοι 
οἱ πρωτεργάτες τοῦ Κινήματος ἐπωνομάστηκαν 
εἰρωνικά ἀπό τούς ἐχθρούς τους «Κολλυβάδες» καί 
«Σαββατίτες»4. Ἐπίσης, δεδομένου ὅτι ὁ Νεόφυτος 
εἶχε ἑβραϊκή καταγωγή, ἐπωνομάστηκαν περιφρο-
νητικά καί «’Ἰουδαΐζοντες», διότι τάχα τιμοῦν τό 
Σάββατο5. 

Δεύτερη ἀφορμή δόθηκε τό 1783, ὅταν δημο-
σιεύθηκε τό βιβλίο «Περί συνεχοῦς θείας μεταλή-
ψεως», τοῦ ἁγίου Μακαρίου σέ συνεργασία μέ τόν 
ἅγιο Νικόδημο, τό ὁποῖο καταδικάστηκε ἀπό τό 
Πατριαρχεῖο, ἀλλά κατόπιν ἀναγνωρίστηκε ἡ ἀξία 
του καί ἤρθη ἡ καταδίκη6.

Προαναφέραμε ὅτι δύο ἦσαν οἱ κυριώτερες 
ἀφορμές τῆς δημιουργίας τοῦ Κολλυβαδικοῦ Κινή-
ματος, τά μνημόσυνα καί τά κόλλυβα τίς Κυριακές 
καί τό βιβλίο «Περί συνεχοῦς θείας μεταλήψεως». 
Οἱ Κολλυβάδες, στηριγμένοι στίς ἀρχαῖες πατερι-
κές παραδόσεις, θεώρησαν παράνομη τήν ἐπιτέλε-
σι μνημοσύνων τίς Κυριακές. Ἀπεναντίας οἱ Ἀντι-
κολλυβάδες θεώρησαν πώς ἡ Κυριακή ὡς ἡμέρα 
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου εἶναι καλύτερη γιά τούς 
κοιμηθέντας ἐπ’ ἐλπίδι ἀναστάσεως. Ἔτσι ξεκίνησε 
σφοδρή διαμάχη μεταξύ τῶν δύο μερίδων, ἡ ὁποία 
φούντωσε περισσότερο μέ τό θέμα περί συνεχοῦς 
θείας μεταλήψεως. Ἡ προσπάθεια τῶν ἁγίων Μα-
καρίου Νοταρᾶ καί Ἀθανασίου Παρίου ἦταν νά 
ἐπιστρέψουν οἱ πιστοί στήν παραδοσιακή λειτουρ-
γική τάξι. Πρός τοῦτο δέχθηκαν σφοδρή καί ἀνή-
θικη πολεμική ἀπό τούς ἀντιφρονοῦντες. Κάποιοι 
Ἀντικολλυβάδες ἔλεγαν πώς ὁ Χριστιανός πρέπει 
νά κοινωνῆ κάθε 40 ἡμέρες, καί ἄλλοι μόνο 3 φορές 

τό χρόνο. Ἐν συνεχείᾳ παρουσιάστηκαν καί ἄλλα 
κολλυβαδικά θέματα, περί τῆς τελέσεως τῆς Λει-
τουργίας τῶν Προηγιασμένων τίς ἀπογευματινές 
ὧρες, περί τῆς ἀπαγγελίας τῶν εὐχῶν τῆς Θ. Λει-
τουργίας ἐκφώνως, περί μή γονυκλισίας κατά τίς 
Κυριακές, περί μή καθαγιασμοῦ τῶν εἰκόνων, περί 
μή χρίσεως τῶν εἰκόνων δι’ ἀγίου Μύρου7. 

Ἡ ἔρις αὐτή ἀπασχόλησε ἔντονα τό Οἰκουμε-
νικό Πατριαρχεῖο, καί στήν προσπάθειά του νά 
καθησυχάση τούς ἀντιφρονοῦντες, μέ ἀποφάσεις 
τῆς Ἱ. Συνόδου κατά τήν περίοδο 1772-1776 ἐστά-
λησαν Πατριαρχικές ἐπιστολές, χωρίς νά ὑποστη-
ρίζουν φανερά καμμιά ἀπό τίς ἀντίπαλες ὁμάδες. 
Σέ κάποιες ἀπό αὐτές καλοῦν τούς φιλονικοῦντες 
Ἁγιορεῖτες νά πάψουν νά ἀλληλοκατηγοροῦνται 
καί νά τηροῦν τά παραδοθέντα Τυπικά. Κατόπιν 
στή  Σύνοδο τοῦ 1774 στή Μονή Κουτλουμουσίου, 
ἐπειδή οἱ Κολλυβάδες δέν συμμετεῖχαν καί κατη-
γόρησαν τούς ἀντιπάλους τους, καταδικάστηκαν. 
Μέ ὕπουλες ἐνέργειες, φρικτές πλαστογραφίες καί 
ἀνυπόστατες κατηγορίες τῶν Ἀντικολλυβάδων τό 
1776 ἐξεδόθη καταδικαστική συνοδική ἀπόφασις 
γιά τούς Κολλυβάδες, τούς ὁποίους κατηγόρησαν 
καί αἱρετικούς. Τότε πλέον οἱ περισσότεροι Ἁγιο-
ρεῖτες Κολλυβάδες ἔφυγαν ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος 
καί κατέφυγαν στά ἑλληνικά νησιά. Ἡ καταδίκη 
ἤρθη τό 1781, ὅταν ἀποκαταστάθηκε καί ὁ ἅγιος 
Ἀθανάσιος ὁ Πάριος. Ὁ ἅγιος Νικόδημος, χωρίς 
νά ἀποστῆ τῶν θέσεών του, ἀλλά κατανοώντας τή 
δυσκολία τοῦ πράγματος, γιά λόγους ἐκκλησιαστι-
κῆς οἰκονομίας σιώπησε. Κατά τό μᾶλλον ἤ ἦττον 
ἡ ὅλη κολλυβαδική ἔρις ἐν μέρει ἐτελείωσε μέ δύο 
πατριαρχικές ἐπιστολές τοῦ μετέπειτα ἱερομάρτυ-
ρος ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε΄ τό 1807 καί τό 1819, 
ὅπου ἔμμεσα ἀποδέχθηκε τίς θέσεις τοῦ Κολλυβα-
δικοῦ Κινήματος, ὅμως καθησύχασε καί τίς δύο με-
ρίδες. Ἄλλες δύο συνοδικές ἀποφάσεις τό 1836 καί 
τό 1846 ἦσαν τοῦ ἰδίου πνεύματος8.

Ἀφ’ ὅτου ἐξορίστηκαν οἱ Ἁγιορεῖτες Κολλυβά-
δες, μεταλαμπάδευσαν τό ὀρθόδοξο λειτουργικό καί 
ἀσκητικό πνεῦμα καί τή φιλοκαλική παράδοσι στά 
νησιά πού κατέφυγαν, στήν Ὕδρα, στή Χίο, στή 
Σκιάθο, στήν Πάρο, στή Σύρο, στήν Ἰκαρία καί ἀλ-
λοῦ. Κατά παραχώρησιν Θεοῦ ἔγινε αὐτή ἡ διαμάχη, 
προκειμένου νά στηριχθῆ στήν πίστι ὁ ὑπόδουλος 
Ἑλληνισμός. Ἐν προκειμένῳ θυμᾶμαι κάποιο διάλο-
γο μεταξύ τοῦ π. Γεωργίου Καψάνη καί τοῦ ἁγίου 
Παϊσίου. Τόν ρώτησε λοιπόν ὁ π. Γεώργιος: «Πῶς 
συμβαίνει, π. Παΐσιε, καί οἱ Ἅγιοι νά διαφωνοῦν, νά 
μαλώνουν καί νά χωρίζουν, ὅπως π.χ. οἱ Ἀπόστολοι 
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Παῦλος καί Βαρνάβας;». Ἀπάντησε ὁ ἅγιος Παΐσιος: 
«Γιά νά φύγη ὁ ἕνας ἀπό τούς δύο καί νά βοηθήση 
τήν Ἐκκλησία κάπου ἀλλοῦ πού ὑπῆρχε ἀνάγκη». 
Κάτι ἀνάλογο ἔγινε καί στήν περίοδο τῆς κολλυ-
βαδικῆς ἔριδος, γιά νά φύγουν Πατέρες Ἁγιορεῖτες 
ἀπό τόν Ἄθωνα καί νά βοηθήσουν τό ἑλληνορθό-
δοξο ποίμνιο στήν πνευματική του αὐτοσυνειδησία, 
μακρυά ἀπό τήν ἀπειλή τοῦ Διαφωτισμοῦ, ἀλλά καί 
ἐν ὄψει τῆς Ἐπαναστάσεως.

Οἱ Διαφωτιστές στηρίχθηκαν στόν ὀρθολο-
γισμό καί στήν ἐπιστημονική γνῶσι, μέ τά ὁποῖα 
ὑπέτασσαν ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς πολιτικῆς καί 
πνευματικῆς ζωῆς. Θαύμαζαν τά ἐπιτεύγματα τῆς 
«φωτισμένης» Εὐρώπης. Ὄντας ἀναθρεμμένοι στά 
δυτικά πρότυπα, ἐπιδίωξαν τή χειραφέτησι τῆς ἀν-
θρώπινης νόησης ἀπό κάθε δεσποτική κηδεμονία, 
καί ἰδίως ἀπό τά δεσμά τοῦ πνευματικοῦ δογματι-
σμοῦ. Ἐδῶ ἐννοοῦσαν καί τίς ἐντολές τοῦ Χριστια-
νισμοῦ. Ποιές ἐντολές ποιοῦ Χριστιανισμοῦ; Τοῦ 
διαστρεβλωμένου καί ἀλλοτριωμένου Χριστιανι-
σμοῦ, ὅπως τόν γνώρισαν στή δύσι ἀπό τό παπικό 
καί προτεσταντικό κατεστημένο. Θέλησαν λοιπόν 
νά κάνουν μιά «μετακένωσι» τοῦ πολιτισμοῦ καί 
τῶν «φώτων» τῆς Εὐρώπης στό ὑπόδουλο Γένος.

Σ’ αὐτή τήν τακτική ἀντιπαρατάχθηκε τό πνευ-
ματικό Κίνημα τῶν Κολλυβάδων. Ἡ ἐπιδίωξις τῶν 
Κολλυβάδων φαινομενικά ἦταν ἴδια μέ τούς Δια-
φωτιστές, δηλαδή παιδεία, ἀναγέννησις, φωτι-
σμός, ἀλλά σέ ἐντελῶς διαφορετική βάσι. Κακῶς 
οἱ Διαφωτιστές τούς κατηγόρησαν ὡς ὀπισθοδρο-
μικούς καί σκοταδιστές. Οἱ Κολλυβάδες δέν ἀπέρ-
ριψαν τή θύραθεν φιλοσοφία, οὔτε τούς ἀρχαίους 
Ἕλληνες. Κατά τά λεγόμενα τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου 
τοῦ Παρίου, Θεωροῦσαν τήν ἔξω σοφία μεγάλη, 
ἀνώτερη καί ὑπέροχη ἀπό κάθε ἀγαθό, ὅταν ὅμως 
συνδυάζεται μέ τή θεοσέβεια. Ἐκεῖ ἦταν τό κλει-
δί. Οἱ θεοφόροι Κολλυβάδες εἶχαν τήν βιωματική 
ἐμπειρία τοῦ ἀκτίστου φωτός, καί διέβλεπαν πώς ὁ 
εὐρωπαϊκός Διαφωτισμός ἀπομάκρυνε τόν ἄνθρω-
πο ἀπό αὐτή τήν κατεύθυνσι9.

Ἡ οὐσιαστική ἀναγέννησις τῶν Ὀρθοδόξων 
ἔπρεπε νά γίνη μέσα ἀπό τίς ἀστείρευτες πηγές 
τῆς Ὀρθοδοξίας, μέσα ἀπό τά σπλάγχνα τῆς Πα-
τερικῆς Παραδόσεως, τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς 
Παραδόσεως πού ἀποτελεῖ τήν πνευματική ταυ-
τότητα τοῦ Γένους μας. Συνεπῶς ἡ ἀντιπαράθεσις 
τῶν Κολλυβάδων Ἁγίων καί Γερόντων ἔναντι τῶν 
Διαφωτιστῶν δέν ἦταν σκοταδισμός, μισαλλοδο-
ξία ἤ φανατισμός. Ἦταν εὐθύνη καί ἀγώνας γιά 
τή διατήρησι τῆς ἱστορικῆς καί πνευματικῆς μας 

αὐτοσυνειδησίας. Ἦταν πάλη γιά τήν ἐλευθερία 
τοῦ Γένους ἀπό τίς ξενόφερτες ἰδέες τοῦ δυτικοῦ 
Διαφωτισμοῦ10.

Οἱ Ἅγιοι Κολλυβάδες ξεκίνησαν μέ τήν ἀνακαί-
νισι  τῆς λειτουργικῆς ζωῆς. Ἐπεδίωξαν τήν ἐνερ-
γή, συχνή καί συνειδητή συμμετοχή στά μυστήρια, 
ἰδίως στήν ἐξομολόγησι καί στή θεία Λειτουργία. 
Σάρωσαν κυριολεκτικά τίς βιβλιοθῆκες τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους καί τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου καί τοῦ Ἰονίου 
Πελάγους, συνέλεξαν, ὁλοκλήρωσαν καί ἐξέδωσαν 
λειτουργικά καί ὑμνολογικά βιβλία, συναξάρια, κα-
τηχήσεις, ἀκολουθίες, πρός στηριγμόν τοῦ ὀρθο-
δόξου πληρώματος. Ἐπίσης παρέδωσαν στήν Ἐκ-
κλησία βιβλία νηπτικά, ἀσκητικά, συμβουλευτικά, 
δογματικά, ἀπολογητικά, παιδαγωγικά, μέ τή με-
λέτη τῶν ὁποίων προκόπτουν κατά Θεόν οἱ Ὀρθό-
δοξοι σέ ὅλο τόν κόσμο πάνω ἀπό 2 αἰῶνες.

Μεγάλη ὑπῆρξε καί ἡ συμβολή τῶν Κολλυβά-
δων στήν Παιδεία τοῦ Γένους. Χαρακτηριστική ἡ 
φράσις τοῦ ἁγίου Νικοδήμου: «Βάλετε τά παιδία 
σας εἰς τό σχολεῖον, διά νά μανθάνουσι τά ἱερά 
γράμματα». Ὡς συνεχιστής τοῦ πνεύματος τοῦ 
ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὁ ἅγιος Νικόδημος 
προτρέπει τούς Ἕλληνες στήν ἵδρυσι σχολείων, 
γιά νά προκόπτουν τά παιδιά, νά στερεώνωνται 
στήν πίστι καί στήν εὐσέβεια, νά ὁδηγοῦνται στήν 
ἐνάρετη ζωή καί πολιτεία. Ὁ ἴδιος, ἀριστοῦχος 
ἀπόφοιτος τῆς Εὐαγγελικῆς Σχολῆς τῆς Σμύρνης, 
ἱκανώτατος στήν ἀπομνημόνευσι ἁγιογραφικῶν 
χωρίων καί κειμένων, ποτέ του δέν δίδαξε διά ζώ-
σης. Δίδαξε μόνο μέσα ἀπό τά συγγράμματά του, 
καθώς καί μέ τή θεάρεστη καί ἀσκητική βιωτή του, 
γι’ αὐτό καί ὀνομάστηκε διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησί-
ας καί τοῦ Γένους. 

Ὁ Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης δίδαξε στήν 
Ἀθωνιάδα, στή Χίο, στήν Ἀνδριανούπολι, στή Στε-
φανούπολι τῆς Ρουμανίας καί στό Βουκουρέστι. Ὁ 
ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος, μαθητής τοῦ Νεοφύ-
του, δίδαξε στήν Ἀθωνιάδα, στό Μεσολόγγι, στή 
Θεσσαλονίκη καί στή Χίο. Θεωρεῖτο ὁ καλύτερος 
διδάσκαλος τῆς ἐποχῆς, ἐνάρετος, ταπεινός, ἀκτή-
μων, πρᾶος καί ἀνεξίκακος. Τοῦ πρότειναν ἐπι-
σκοπικό ἀξίωμα, καί τό ἀρνήθηκε, προτιμώντας τό 
ταπεινό διδασκαλικό διακόνημα.

Ὁ ἅγιος Μακάριος ὁ Νοταρᾶς δίδασκε ἀπό νε-
ανική ἡλικία στή Σχολή τῆς Κορίνθου. Πέρα ἀπό 
τίς ἁπλές σχολικές γνώσεις νουθετοῦσε τούς μαθη-
τές του στίς αἰώνιες ἀλήθειες, στήν ἀγάπη καί στήν 
ἀφοσίωσι στόν Χριστό καί στήν Ἑλλάδα.

Ἀργότερα καί οἱ συνεχιστές τοῦ ἔργου τῶν τρι-
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ῶν Ἁγίων δίδαξαν σέ διάφορες Σχολές καί Μονα-
στήρια. Ὁ ὅσιος Νήφων ὁ Χῖος δίδαξε σέ ἱερεῖς 
καί μαθητές στή Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτό-
κου στήν Ἰκαρία καί στή Μονή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου στή Σκιάθο. Ἦταν ἱδρυτής καί τῶν 
δύο ὡς ἄνω Μονῶν. Στό Μοναστήρι τῆς Σκιάθου 
ἀργότερα μαζεύονταν οἱ μεγάλοι ὁπλαρχηγοί τοῦ 
’21 γιά νά συνταχθοῦν οἱ πολεμικές δυνάμεις τοῦ 
Ἔθνους11. 

Ὁ μέγας διηγηματογράφος μας Παπαδιαμάν-
της στό διήγημά του «Οἱ ἐλεφροΐσκιωτοι», ἀναφέ-
ρει τήν ἀναβίωσι τοῦ Κοινοβίου τῆς Σκιάθου καί 
τήν πνευματική ἀναγέννησι ὅλου τοῦ νησιοῦ ἀπό 
τήν παρουσία τῶν Κολλυβάδων. Συνεχιστής τοῦ 
ἔργου τοῦ ὁσίου Νήφωνος εἶναι ὁ ἱερομόναχος 
Διο νύσιος Ἐπιφανιάδης, συγγενής καί πνευματι-
κός διδάσκαλος τῶν Παπαδιαμάντη καί Μωραϊ-
τίδη,  ὁ ὁποῖος μέ τήν ἁγιασμένη ζωή του ἄφησε 
ἐποχή καί ἀγαθή μνήμη στίς καρδιές τῶν νησιωτῶν 
τῆς Σκιάθου. Ὁ ἴδιος ὁ Διονύσιος συνέχισε τό λει-
τουργικό καί διδασκαλικό του διακόνημα στά νη-
σιά Πάρο, Ὕδρα, Σαντορίνη καί Σύρο12. 

Μεγάλη ἦταν ἡ συμβολή τῶν Κολλυβάδων 
καί στήν Ἐθνεγερσία τοῦ 1821. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ 
Αἰτωλός θεωρεῖται πρόγονος τῶν Κολλυβάδων, ὁ 
ὁποῖος κατά γενική παραδοχή συνέβαλε στό μέγι-
στο βαθμό στήν ἐθνική ἀφύπνισι καί ἀποκατάστα-
σι τοῦ νέου Ἐλληνισμοῦ. Παρ’ ὅλα αὐτά, σέ κανένα 
λόγο τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ δέν συναντοῦμε ἐπαναστα-
τικό κήρυγμα ἤ ἐξέγερσι ἐναντίον τῶν Ὀθωμανῶν. 
Τό κήρυγμά του ἦταν πνευματικό. Ἀποσκοποῦσε 
στήν ἀφύπνισι τῆς ἑλληνορθόδοξης συνειδήσεως 
τῶν σκλαβωμένων, στήν πνευματική ἀπελευθέρω-
σι. Ἐπίσης ἀπέβλεπε στήν ἀνάσχεσι τοῦ ὁμαδικοῦ 
ἐξισλαμισμοῦ. Ὅταν ὁ Ἕλληνας ἔχανε τήν ὀρθό-
δοξη πίστι του, ἔχανε καί τήν ἐθνική του ταυτό-
τητα.

Αὐτό τό ἀφυπνιστικό κήρυγμα τοῦ ἁγίου Κο-
σμᾶ συνέχισαν καί οἱ Κολλυβάδες μέ τό κήρυγμά 
τους, τή διδασκαλία καί τά συγγράμματά τους, 
ἀλλά καί μέ τήν κατήχησι τῶν ἀρνησιχρίστων Ἑλ-
λήνων καί τήν ἐνίσχυσί τους στό μαρτυρικό στά-
διο. Καθένας πού ἐξωμοτοῦσε, γινόταν αὐτομάτως 
Τοῦρκος. Καθένας πού ὁμολογοῦσε τόν Χριστό, 
θεωρεῖτο ὑπόδουλος, ραγιᾶς. Ἡ διαφύλαξις τῆς 
ὀρθοδόξου πίστεως σήμαινε καί διαφύλαξις τῆς 
ἐθνικῆς ταυτότητος.

Ὁ ἅγιος Νικόδημος στήν Ἑρμηνεία τῶν ΙΔ΄ ἐπι -
στολῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, στό χωρίο: «πᾶσα 
ψυχή ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω» (Ρωμ. 
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13, 1), γράφει πώς ὅταν κάποιος ἐξουσιαστής μᾶς 
βιάζη νά ἀρνηθοῦμε τήν πίστι μας, νά μήν ὑποτα-
χθοῦμε σ’ αὐτόν, νά ἀντισταθοῦμε μέχρι θανάτου. 
Καί συνεχίζει πώς μόνον ὁ Θεός εἶναι νόμιμος ἄρχον-
τας, ἀληθινός, ἄξιος τῆς ἀρχῆς καί ὄχι τύραννος.

Ἐκεῖνο ὅμως πού μπορεῖ νά χαρακτηρισθῆ ὡς 
μέγα ἐθνεγερτήριο σάλπισμα καί ἐπαναστατική 
διακήρυξις τοῦ ἁγίου Νικοδήμου, εἶναι τό «Προ-
οίμιον» στό «Νέον Μαρτυρολόγιον» πού ἐκδόθηκε 
στή Βενετία τό 1799, ἕνα χρόνο μετά τό μαρτυρικό 
τέλος τοῦ Ρήγα Φεραίου. Ἀξίζει νά τό παραθέσου-
με: «Πῶς δέν εἶναι πρέπον νά εὐχαριστῇ τινάς τόν 
Θεόν βλέποντας ὑποκάτω εἰς τόν σκληρόν ζυγόν 
καί τήν αἰχμαλωσίαν τῶν νῦν κρατούντων τόσους 
ἀθλητάς; Οἱ ὁποῖοι, διά νά φυλάξουν τήν ἐλευθε-
ρίαν καί εὐγένειαν τῆς χριστιανικῆς ἡμῶν πίστεως, 
κατεφρόνησαν πλοῦτον, δόξαν, ἡδονάς καί κάθε 
ἄλλην σωματικήν ἀπόλαυσιν, καί παρέδωκαν προ-
θύμως τόν ἑαυτόν τους εἰς θάνατον;  . . . Κατά ἀλή-
θειαν τοῦτο εἶναι ἔνα θαῦμα παρόμοιον ὡσάν νά 
βλέπῃ τινάς μέσα εἰς τήν καρδίαν τοῦ χειμῶνος ἐα-
ρινά ἄνθη καί τριαντάφυλλα· μέσα εἰς τήν βαθυτά-
την νύκτα, ἡμέραν καί ἥλιον· μέσα εἰς τό ψηλαφη-
τόν σκότος, φῶτα λαμπρότατα· ἐν τῷ καιρῷ τῆς 
αἰχμαλωσίας νά βλέπῃ ἐλευθερίαν». Καί συνεχίζει: 
«Φυλαχθῆτε νά μήν ἀρνηθῆτε τήν Ὀρθόδοξον Πί-
στιν σας, . . . (νά μήν ἀρνηθῆτε) τόν θησαυρόν τῆς 
Ἁγίας σας Πίστεως, τῆς ὁποίας ὅλος ὁ κόσμος μέ 
ὅλας του τάς δόξας καί ἀναπαύσεις καί τά βασίλεια 
δέν εἶναι ἀντάξιος».

Αὐτά τά λόγια εἶναι ἠχώ καί ἀντίλαλος τοῦ κη-
ρύγματος τοῦ πατρο-Κοσμᾶ: «Ψυχή καί Χριστός 
σᾶς χρειάζεται. . . Αὐτά τά δύο νά τά φυλάγετε, νά 
μήν τύχῃ καί τά χάσετε». Ὁ Κωνσταντῖνος Σαρ-
δελῆς χαρακτηρίζει τό «Νέον Μαρτυρολόγιον» ὡς 
«Ἐπανάσταση πού προϋποθέτει μεγάλη πνευμα-
τική λεβεντιά καί τόλμη. . . Στίς σελίδες του κρύ-
βει τή δική τοῦ ἐπανάσταση, ἀφοῦ περισώζει καί 
προβάλλει στό ἐν αἰχμαλωσίᾳ Γένος τό βίο καί τήν 
πολιτεία τῶν παλικαριῶν ἐκείνων πού πέθαιναν μέ 
μαρτυρικό θάνατο, γιατί δέν ἀρνήθηκαν τήν πίστη 
τους καί νά γίνουν Μουσουλμάνοι . . . Αὐτή ἡ στά-
ση ἔχει καί μεγάλη ἐθνική σημασία».

Οἱ ἅγιοι Νικόδημος, Μακάριος καί Γρηγόριος 
ὁ Ε΄ θεωροῦνται ἀλεῖπτες, θά λέγαμε προπονητές, 
τῶν Νεομαρτύρων. Τούς κατηχοῦσαν καί τούς ἐμ-
ψύχωναν. Τέτοιοι Νεομάρτυρες ἦσαν: Κωνσταντῖ-
νος ὁ Ὑδραῖος, Πολύδωρος ὁ Κύπριος, Θεόδωρος 

ὁ Βυζάντιος, Δημήτριος ὁ Πελοποννήσιος, Μάρ-
κος ὁ νέος καί ἐμμέσως ὁ ἅγιος Ἀγγελῆς ὁ Ἀργεῖος, 
ἐμπνευσμένος ἀπό τήν ἁγιότητα καί τήν ἀγάπη τοῦ 
ἁγ. Μακαρίου.

Κοντά στούς Κολλυβάδες μαθήτευσαν, διδά-
χθηκαν καί ἀναγεννήθηκαν οἱ μεγάλοι ναυμάχοι 
τῆς Ἐθνεγερσίας, οἱ μπουρλοτιέρηδες τῆς Ὕδρας. 
Τό κήρυγμα τοῦ ἁγίου Μακαρίου στήν πλατεῖα τῆς 
Ὕδρας ἐνέπνευσε τούς γενναίους Ὑδραίους στόν 
ἀγῶνα τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Πόση ἐπίδρασι 
στίς ψυχές αὐτῶν εἶχε τό μαρτύριο τοῦ συμπατριώ-
του τους Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου13! 

Ὑπάρχει μιά χρυσῆ καί ἀδιάρρηκτη πνευματική 
ἁλυσίδα: Ἁγιορειτικός Μοναχισμός, Ἡσυχασμός, 
ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Κολλυβάδες καί Φιλοκα-
λική Ἀναγέννησις, Νεομάρτυρες καί Ἐθνομάρτυ-
ρες, Ἀγωνιστές καί Ἥρωες τοῦ ’21.

Οἱ θαρραλέοι Κολλυβάδες, οἱ Ἐθνομάρτυρες καί 
οἱ Νεομάρτυρες, οἱ Ἥρωες καί οἱ Ἀγωνιστές τοῦ 
‘21 μᾶς κατευθύνουν σωστά: Μοναδική μας ἐλπίδα 
εἶναι ὁ Θεός. Ἀπό Ἐκεῖνον πλέον περιμένουμε τή 
δικαίωσι, πάντα μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Κυρίας Θεο-
τόκου καί ὅλων τῶν Ἁγίων, γιά μιά ἀναστημένη 
Ἑλλάδα, γιά τήν ἀναστημένη μας πίστι, γιά μιά ἀν-
θρώπινη ἐλεύθερη κοινωνία.  n
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Ἡ θεία Λατρεία κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας
Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ, Καθηγητῆ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Κ ατά τήν μακρόχρονη περίοδο τῆς Τουρ-
κοκρατίας, πέρα ἀπό τήν μακρόχρονη 

καταπίεση τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων, τή στέρηση 
τῆς ἐλευθερίας των καί τήν κάθε μορφῆς δοκιμασία 
τόσο ἀπό τήν Ἀνατολή (Τούρκους), ὅσο καί ἀπό 
τή Δύση (μισσιοναρίους), ἐπικρατεῖ καί ἡ ἀμάθεια. 
Στήν πνευματική αὐτή ἐρήμωση περισσότερο ἀπό 
κάθε ἄλλον ἀντιστάθηκε ἡ Ἐκκλησία μέ τούς λο-
γίους της, τά κείμενά της, τήν παράδοσή της, τά 
μοναστήρια της, τόν κλήρο της, τήν ἐμπνευσμένη 
καί συντονισμένη καθοδήγηση πού εἶχε ἀπό τό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ἀκόμη καί τήν ἐκπαί-
δευση τῶν ἑλληνοπαίδων τήν ἀσκοῦσε ἡ Ἐκκλη-
σία στό νάρθηκα τῶν Ἱ. Ναῶν, ὅπου, ἐκτός ἀπό 
τήν ἀριθμητική, τίς γραπτές ἀσκήσεις στά πινακί-
δια καί τά ἀποσπάσματα ἀρχαίων Ἑλλήνων συγ-
γραφέων, κυριαρχοῦσε ἡ θρησκευτική φιλολογία, 
δηλαδή «Ὀκτώηχοι, ψαλτήρια, Ἀνθολόγια, Εὐχο-
λόγια, Ἀπόστολοι, Δαμασκηνοί, Παράδεισοι, Νέοι 
Παράδεισοι, Νέοι θησαυροί, Παρακλητικές, Τρι-
ώδια, Ἐκλόγια, ‘Ψαλτηρόπουλα’, Πεντηκοστάρια,  
Ἁμαρτωλῶν σωτηρία, Εἱρμολόγια, Κατηχήσεις, 
Συνόψεις, Μαργαρῖται κ.ἄ.»1.

Ἡ θεία Λατρεία ἀποτελοῦσε τό κέντρο τῆς πνευ-
ματικῆς ζωῆς καί τῆς ἐκπαίδευσης τῶν Ὀρθοδό-
ξων Ἑλλήνων. Ὑπάρχουν μάλιστα συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες καί δραστηριότητες πού μαρτυροῦν 
αὐτήν τήν πραγματικότητα. Μαρτυροῦνται ἐπίσης 
καί λειτουργικά δρώμενα, κυρίως ἔριδες λειτουρ-
γικές, οἱ ὁποῖες σημάδεψαν ἀρνητικά αὐτήν τήν 
ἐποχή καί ἔδωσαν ἀφορμή γιά συζητήσεις καί ἐρευ-
νητικές πρωτοβουλίες στίς μέρες μας. Οἱ κύριοι πα-
ράγοντες λοιπόν πού χαρακτηρίζουν τήν περίοδο 
τῆς Τουρκοκρατίας, ὅσον ἀφορᾶ τή θεία Λατρεία, 
εἶναι τά μεταβυζαντινά λειτουργικά ὑπομνήματα, 
τά ἔντυπα λειτουργικά βιβλία, λειτουργικές καινο-
τομίες καί ἔριδες, ἡ περί τούς νεομάρτυρες ὑμνογρα-
φία καί ἡ λειτουργική ζωή στό Ἅγιον Ὄρος.

Στή συνέχεια θά ἀσχοληθοῦμε περισσότερο, 

ἀλλά μέ συντομία, στά παραπάνω θέματα προκει-
μένου νά ἔχουμε σαφέστερη εἰκόνα περί τῆς συμ-
βολῆς τῆς θείας Λατρείας στήν πνευματική ἀφύ-
πνιση καί ἀναγέννηση τῶν ἐθνικά ὑποδούλων, 
ἀλλά πνευματικά ἐλευθέρων Ἑλλήνων.

α) Ἡ βυζαντινή παράδοση τῆς θεολογικῆς προ-
σέγγισης καί ἑρμηνείας τῆς θείας Λειτουργίας συ-
νεχίζεται καί κατά τή μεταβυζαντινή ἐποχή, σέ μία 
προσπάθεια νά παιδαγωγηθεῖ λειτουργικά ὁ λαός 
τοῦ Θεοῦ καί νά μήν ξεκοπεῖ ἀπό τό παρελθόν του. 
Τό πρῶτο ὑπόμνημα αὐτῆς τῆς περιόδου εἶναι 
τοῦ Ἰωάννου Ναθαναήλ, λογίου κληρικοῦ ἀπό τό 
Ρέθυμνο τῆς Κρήτης (1537-1577), οἰκονόμου καί 
ἐπιτρόπου στό Ἡράκλειο τῆς Κρήτης τοῦ τότε 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἱερεμία Β΄ τοῦ Τρα-
νοῦ (1572-1579). Στόν Πρόλογο αὐτοῦ τοῦ ἔργου 
(ἔτους 1574) σημειώνεται πώς ἡ ἔκδοσή του συν-
δέεται μέ τό γεγονός ὅτι τό γένος μας περιέπεσε σέ 
ποικίλες ἀνωμαλίες. Τονίζεται ἐπίσης ὅτι «χρέος 
εἶναι λοιπόν εἰς κάθε χριστιανόν ὀρθόδοξον, τό-
σον ἱερέα ὡσάν καί εἰς λαϊκόν καί μοναχόν καί εἴτι-
νος τάξεως ἤθελεν εἶστεν, νά ξεύρῃ καί νά γνωρίζῃ 
ὀρθά τήν θείαν Λειτουργίαν. Εἶτα νά πιστεύει καί 
νά τιμᾷ ὅλα ἐκεῖνα ὁπού γίνονται εἰς αὐτήν ὡς θεῖα 
καί ἱερά, ἅγια καί φρικτά μυστήρια»2.

Τό ἐν λόγῳ ὑπόμνημα ἐντάσσεται στή μετα-
φραστική κίνηση τοῦ 16ου αἰ. στήν Ἑλλάδα, μέ 
στόχο τήν ἀνύψωση τοῦ μορφωτικοῦ καί πνευμα-
τικοῦ ἐπιπέδου τοῦ λαοῦ καί τήν ἀντιμετώπιση τῆς 
ἐκ μέρους τῶν Λατίνων προπαγάνδας3. Χαρακτη-
ριστικό τοῦ ἔργου του εἶναι ὅτι ἀνθολογεῖ μεγάλα 
τμήματα ἀπό τά βυζαντινά ὑπομνήματα, τά ὁποῖα 
καί παραφράζει στήν ὁμιλούμενη τότε γλῶσσα 
προσθέτοντας ὁρισμένες φορές καί δικές του ἑρμη-
νευτικές ἀπόψεις. Ἰδιαίτερη προτίμηση δίδει στούς 
Γερμανό Κωνσταντινουπόλεως, Νικόλαο Καβάσι-
λα και Συμεών Θεσσαλονίκης.

Τό ὑπόμνημα τοῦ Ἰωάννου Ναθαναήλ καί αὐτό 
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τοῦ Μελετίου Συρίγου ἀπετέλεσαν τόν κορμό τοῦ 
κειμένου πού ἐνέκρινε ἡ Σύνοδος τῆς Μόσχας το 
1656, προκειμένου νά στηρίξει τή λειτουργική με-
ταρρύθμιση τοῦ Πατριάρχη Νίκωνα. Ἰδιαίτερη 
ἐκτίμηση ἐπίσης ἔτρεφαν στό πρόσωπο τοῦ Ἰωάν-
νου Ναθαναήλ οἱ Ἁγιορεῖτες καί τό ἔργο του ἀξιο-
ποιήθηκε στήν ἐπί Πατριάρχου Δοσιθέου Σύνοδο 
τοῦ 1672 στο Ἱεροσόλυμα, προφανῶς γιά τήν ὀρ-
θόδοξη Εὐχαριστιακή του θεολογία4. 

Ἀναλόγου ἐνδιαφέροντος, μέ τεράστια συμβoλή 
στή διάσωση τῆς ὀρθοδόξου πίστης καί στή λει-
τουργική ἀγωγή τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας, εἶναι καί τά ἑρμηνευτικά ὑπομνήματα 
Μελετίου Συρίγου (1585-1663), Νικολάου Βουλ-
γάρεως (1681), Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλε-
ως Καλλινίκου τοῦ Γ΄ τοῦ ἐκ Ζαγορᾶς (1713-1791), 
Κωνσταντίνου Δαπόντε (1795), Θεοφίλου Καμπα-
νίας (1799) κ.ἄ.

β) Τή χειρόγραφη παράδοση τῶν λειτουργικῶν 
βιβλίων διαδέχθηκαν τά ἔντυπα βιβλία ἀπό τά τέλη 
τοῦ 15ου αἰ. καί κυρίως ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰ. 
Πρῶτα ἐκδόθηκε το ψαλτήριο (1481) στό Μιλάνο 
καί ἐν συνεχείᾳ στή Βενετία (1486). Μετά τό ψαλ-
τήριο κυκλοφόρησε τό Ὡρολόγιο, τόν Αὔγουστο 
τοῦ 1509. Τό ἔτος 1526 ἐκδίδεται στή Βενετία τό 
Εὐχολόγιο, καί το 1525 τό Πεντηκοστάριο. Τό ἔτος 
1545 ἔχουμε καί τήν ἔντυπη ἔκδοση τοῦ σπουδαίου 
μοναχικοῦ Τυπικοῦ τοῦ Ἁγίου Σάββα. Μεταξύ τῶν 
ἐτῶν 1526 – 1533 πρωτοεκδίδονται τά Μηναῖα.

Οἱ ἔντυπες ἐκδόσεις τῶν λειτουργικῶν βιβλίων 
πού γίνονται κυρίως στή Βενετία ἀπό σημαντικούς 
ἐκδότες, ὅπως π.χ. Νικόλαος Γλυκύς, Νικόλαος 
Σάρος, Δημήτριος καί Πάνος Θεοδοσίου, Εὐγέ-
νιος Περδικάρης κ.ἄ. Ἡ σημασία των ἀναντίρρη-
τα εἶναι μεγάλη, διότι συνέβαλαν στή διάδοση τῶν 
λειτουργικῶν κειμένων. Ὑπῆρξαν ὅμως καί πολλά 
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προβλήματα, ὅπως ὁ ἔλεγχος τῶν ἐκδόσεων ἐκ μέ-
ρους τῶν Λατίνων, οἱ ἀνταγωνισμοί μεταξύ τῶν 
ἐκδοτῶν, ἀλλά καί ἡ παρείσφρυση πολλῶν λαθῶν, 
γιά τή διόρθωση τῶν ὁποίων φρόντιζαν διάφοροι 
ἐπιμελητές καί διορθωτές, ὅπως οἱ Ἰωάννης Ναθα-
ναήλ, Καισάριος Δαπόντε, Βαρθολομαῖος Κουτ-
λουμουσιανός κ.ἄ.5.

γ) Ἀπό τίς λειτουργικές καινοτομίες πού πα-
ρεισέφρυσαν στά ἔντυπα λειτουργικά βιβλία εἶναι 
ἡ ἐκ δυτικῶν λειτουργικῶν προτύπων διασωθεῖσα 
ἀκολουθία τοῦ Νεκρωσίμου Εὐχελαίου στίς πρῶτες 
ἐκδόσεις τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου (1526, 1544, 
1555, 1559, 1570). Ὁ ἁγιασμός ἐπίσης τῶν σκευῶν 
καί τῶν εἰκόνων, πού ὑπάρχει ἀκόμη στό ἐν χρήσει 
Εὐχολόγιο, ὡς πράξη εὐλαβείας, δέν εἶναι σύμφω-
νος μέ τήν ὀρθόδοξη παράδοση. Ἡ φράση «Μετα-
βαλὼν τῷ Πνεύματί σου τῷ ἁγίῳ…», πού ἐπισυνά-
πτεται στό «ἐκχυθέν ὑπέρ τοῦ κόσμου ζωῆς» τῆς 
Ἀναφορᾶς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, δέν ὑπάρχει 
στά ἀρχαῖα χειρόγραφα6.

Τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας σημάδεψαν 
καί ἔριδες γιά λειτουργικά ζητήματα. Ἡ πρώτη ἔρι-
δα, πού δημιουργήθηκε στό Ἅγιον Ὄρος μάλιστα, 
ἦταν περί τῆς Ἱερᾶς Προσκομιδῆς καί συγκεκριμέ-
να «περί τοῦ ποῖα εἶναι τά δεξιά τοῦ ἁγίου ἄρτου, 
ὅταν τό θέτῃ ὁ ἱερεύς εἰς το ἅγιον δισκάριον…». 
Κατά μίαν ἄποψη, πού εἶχε διατυπωθεῖ στό ἔντυπο 
Εὐχολόγιο τοῦ 1609, τά δεξιά τοῦ ἀμνοῦ, ὅπου το-
ποθετεῖται ἡ μερίδα τῆς Θεοτόκου, εἶναι τό μέρος 
τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ ἱερέα, καθώς αὐτός λειτουρ-
γώντας βλέπει πρός τό θυσιαστήριο. Ἀπάντηση 
στό θέμα ἔδωσε ὁ ἱερομόναχος Θεόκλητος, ἐκκλη-
σιάρχης καί δομέστιχος τῆς Μονῆς τῶν Ἰβήρων, 
ὑποστηρίζοντας ἀκριβῶς τό ἀντίθετο. Ἡ ἄποψη 
αὐτή πού θεολογικά εἶναι ἀκριβής διατυπώνεται 
καί στό ἐν χρήσει Εὐχολόγιο.

Τό δεύτερο ζήτημα πού ἀπασχόλησε τήν Ὀρ-
θόδοξη Ἐκκλησία κατά τό 17ο αἰ. ἦταν καί αὐτό 
τῆς περί μετουσίωσης ἢ μεταβολῆς τῶν τιμίων δώ-
ρων κατά τήν τέλεση τῆς θείας Εὐχαριστίας. Τό 
πρόβλημα δημιούργησε ἡ Ὁμολογία Κυρίλλου τοῦ 
Λουκάρεως, ἡ ὁποία ἔκανε δεκτό τόν ὅρο μετου-
σίωση, προερχόμενο ἀπό τή Δύση, καί δή τή Λατι-
νική Ὁμολογία πίστεως τοῦ 1274 πού ἀποδίδεται 
στόν Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο. Ὁ ὅρος αὐτός θέτει 
σέ ἀμφισβήτηση τό πραγματικόν τῆς μεταβολῆς 
τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου σέ σῶμα καί αἷμα Χρι-
στοῦ. Οἱ Κολλυβάδες καί ἄλλοι Ὀρθόδοξοι συγ-
γραφεῖς τόν δέχθηκαν, ἀλλά μέ ὀρθόδοξη ἔννοια 
ὅπως τόν ὅρο μεταβολή, πού σημαίνει ὅτι «ἀληθῶς 

καί πραγματικῶς καί οὐσιωδῶς γίνεται ὁ μέν ἄρτος 
αὐτό τό ἀληθές τοῦ Κυρίου σῶμα, ὁ δ’ οἶνος αὐτό 
τοῦ Κυρίου αἷμα»7.

Ἕνα τρίτο θέμα πού ταλάνισε γιά ἀρκετό και-
ρό τήν εἰρήνη στό Ἅγιον Ὄρος καί γενικότερα τήν 
Ἐκκλησία εἶναι ἡ Περί μνημοσύνων ἔριδα. Στήν 
ἄποψη πού διατυπώθηκε ἀπό μοναχούς τῆς Σκή-
της τῆς Ἁγίας Ἄννης (ἀπό τό 1754) ὅτι τά μνημό-
συνα πρέπει νά τελοῦνται τήν Κυριακή, οἱ Κολ-
λυβάδες, μέ ἱστορικά καί θεολογικά ἐπιχειρήματα, 
ἀντέταξαν ὅτι ἡ ἡμέρα τῶν μνημοσύνων εἶναι τό 
Σάββατο, ἡμέρα κατά τήν ὁποίαν ἡ Ἐκκλησία πεν-
θεῖ τούς κεκοιμημένους. Τό πρόβλημα ἀντιμετωπί-
σθηκε συμβιβαστικά ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρ-
χεῖο. Ἀνάλογης σπουδαιότητας γιά τή λειτουργική 
μας παράδοση ἦταν καί ἡ περί συνεχοῦς μεταλή-
ψεως διαφωνία καί «ἑτεροδιδασκαλία» πάλι στό 
Ἅγιον Ὄρος μέ ἐμπλεκομένους τούς Κολλυβάδες. 
Τό Περί συνεχοῦς μεταλήψεως κείμενο τοῦ Μακα-
ρίου Νοταρᾶ καί Νικοδήμου Ἁγιορείτου, πού πρω-
τοκυκλοφόρησε ἀνωνύμως τό ἔτος 1783, ἀλλά καί 
τό ἔργο τῶν Ἱεροδιακόνου Νεοφύτου Καυσοκαλυ-
βίτου Περί τῆς συνεχοῦς μεταλήψεως, σχετίζονται 
καί δίδουν ἀκριβῶς ἀπάντηση σ’αυτό τό ζήτημα9.

δ) Τόσο στό Ἅγιον Ὄρος, ὅσο καί ἐκτός αὐτοῦ, 
κατά τή μεταβυζαντινή περίοδο, ἀναπτύχθηκε ἡ 
ὑμνογραφία μέ ἀντικείμενο τούς Νεομάρτυρες καί 
ὄχι μόνο. Ἀπό τούς πρώτους ὑμνογράφους αὐτῆς 
τῆς ἐποχῆς εἶναι ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινου-
πόλεως Γεννάδιος, ὁ ὁποῖος μεταξύ τῶν ἄλλων 
συνέταξε καί κανόνα στόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Πα-
λαμᾶ. Στήν περιοχή τῶν Ἀγράφων προβάλλουν τή 
λειτουργική ὑμνογραφία μέ ὕμνους γιά παλαιούς 
ἁγίους καί νεομάρτυρες οἱ Ἀναστάσιος ὁ Γόρδιος, 
Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ κ.ἄ.10  Ἀπό τούς Ἁγιορεῖτες 
ὑμνογράφους οἱ πλέον γνωστοί εἶναι ὁ Ἰάκωβος 
Νεοσκητιώτης καί ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης11.

Ἀπό τά παραπάνω ἔγινε, πιστεύουμε, ἀντιληπτό 
ὅτι κατά τά δύσκολα χρόνια τῆς δουλείας ἡ θεία Λα-
τρεία συνέβαλε καθοριστικά στήν πνευματική ζωή 
τοῦ ὀρθόδοξου λαοῦ· «Οἱ πιστοί συγκρατοῦνται εἰς 
τήν ὀρθόδοξον πίστιν των μέ τήν Λατρείαν»12. Συνε-
χίσθηκε ἡ βυζαντινή παράδοση μέσα ἀπό τήν ἑρμη-
νεία τῆς θείας Λειτουργίας. Τά θεολογικά ρεύματα 
ἀποτυπώνονται καί σέ ὁρισμένα ἀπό τά ὑπομνήμα-
τα αὐτά, ἀλλά καί στίς πρῶτες ἔντυπες λειτουργικές 
ἐκδόσεις. Ἡ Λατρεία ἑνοποιεῖται μέ τά νέα ἔντυπα 
λειτουργικά βιβλία, παρατηροῦνται καινoτομίες 
στή λειτουργική τάξη καί μέσα ἀπό τίς λειτουργικές 
ἔριδες ἀναζητοῦνται τά ὀρθόδοξα πρότυπα καί οἱ 
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πηγές τῆς παράδοσής μας. Μέ τή νέα ἐπίσης ὑμνο-
γραφική παραγωγή ἀναδεικνύεται ἡ τιμή τῶν νεο-
μαρτύρων ἡ ὁποία καλλιεργεῖ τό μαρτυρικό φρόνη-
μα, ἐνισχύει τήν πίστη καί στηρίζει τόν πιστό στήν 
ἀλήθεια καί τήν ἐμπειρία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησί-
ας. Γενικότερα ἡ λειτουργική ζωή κατά τήν περίο-
δο τῆς Τουρκοκρατίας ἔχει καθοριστικό ρόλο στήν 
ἐθνική ἀφύπνιση καί τόν πνευματικό στηριγμό τοῦ 
ὑπόδουλου τότε γένους μας13.   n
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Ἡ προσφορά τῆς Ἐκκλησίας ὅπως τήν εἶδαν οἱ ἀγωνιστές τοῦ 1821

Στρατηγός Μακρυγιάννης
«...καί βρίζουν, οἱ πουλημένοι εἰς τούς ξέ-

νους, καί τούς παπάδες μας, ὁποῦ τούς ζυγίζουν 
ἄναντρους καί ἀπόλεμους. Ἐμεῖς τούς παπάδες 
τούς εἴχαμε μαζί εἰς κάθε μετερίζι, εἰς κάθε πό-
νον καί δυστυχίαν. Ὄχι μόνον διά νά βλογᾶνε 
τά ὄπλα τά ἱερά, ἀλλά καί αὐτοί μέ ντουφέκι 
καί γιαταγάνι, πολεμώντας ὡσάν λεοντάρια. 
Ντροπή, Ἕλληνες!».

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
«Σάν μία βροχή ἦρθε σέ ὅλους μας ἡ ἐπιθυ-

μία τῆς ἐλευθερίας καί ὅλοι, καί οἱ κληρικοί καί 
οἱ προεστοί καί οἱ καπεταναῖοι καί οἱ γραμματι-
σμένοι καί οἱ ἔμποροι, ὅλοι συμφωνήσαμε στόν 
ἴδιο σκοπό καί κάναμε τήν ἐπανάσταση... Ἡ 
ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας δέν ὁμοιάζει μέ καμμίαν 
ἀπό ὅσας γίνονται τήν σήμερον εἰς τήν Εὐρώ-
πην. Τῆς Εὐρώπης αἵ ἐπαναστάσεις ἐναντίον 
τῶν διοικήσεών τους εἶναι ἐμφύλιος πόλεμος· 
ὁ ἐδικός μας πόλεμος ἦτο πλέον δίκαιος. Ἦτον 
ἔθνος μέ ἄλλον ἔθνος».

Ἀρχιμανδρίτης Ἄνθιμος Γαζῆς
«Ἡ ἡμέρα (τῆς Ἐπαναστάσεως), τήν ὁποίαν 

ἐπιθυμοῦσιν οἱ πατέρες μας νά τήν ἰδοῦν, ἔφθα-
σε ... διά νά λάμψῃ πάλιν ὁ Σταυρός καί νά λάβῃ 

πάλιν ἡ Ἑλλάς ... τήν ἐλευθερίαν της... Ὅ,τι καί 
ἄν ἐκάμαμεν ἦτο ἔμπνευσις καί ἔργον τῆς Θείας 
Προνοίας».

Ἐμμανουήλ Ξάνθος
«Τήν ἐπανάστασιν ἐκίνησαν καί ἐνεψύχω-

σαν οἱ κληρικοί ... ἄνευ τῶν ὁποίων ὁ λαός δέν 
ἤθελε κινηθῇ...».

Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης
«Εἶναι καιρός ... νά κρημνίσωμεν ἀπό τά 

νέφη τήν ἡμισέληνον καί νά ὑψώσωμεν τό ση-
μεῖον, δι’ οὗ πάντοτε νικῶμεν, λέγω τόν Σταυ-
ρόν, καί οὕτω νά ἐκδικήσωμεν τήν πατρίδα καί 
τήν Ὀρθόδοξον ἡμῶν πίστιν ἀπό τήν ἀσεβῆ 
τῶν ἀσεβῶν καταφρόνησιν».

Ἀδαμάντιος Κοραής
«Μόνον τοῦ Εὐαγγελίου ἡ διδαχή ἐμπορεῖ 

νά σώσῃ τήν αὐτονομίαν τοῦ Γένους. Οἱ Ἕλλη-
νες ἐπολέμησαν ὄχι μόνον ὑπέρ πατρίδος, ἀλλά 
καί ὑπέρ πίστεως».

Ντομένικο Ὀριγκόνο, πρόξενος Ὀλλανδίας
«Οἱ Τοῦρκοι στήν Ἀθήνα κάνουν τά πάντα γιά 

νά συλλάβουν παπάδες, γιατί, ὅπως διαδίδεται, 
οἱ παπάδες εἶναι ἀρχηγοί τῶν ἐπαναστατῶν».
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
XΡΟΝΙΚΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρωτοχρονιά

Τ ήν Πρωτοχρονιά, Παρασκευή 1 Ἰα-
νουαρίου 2021, ὁ Σεβασμιώτατος Μη-

τροπολίτης μας τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία 
καί προέστη τῆς Δοξολογίας γιά τό Νέο Ἔτος 
στόν Καθεδρικό ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου. 

Μετά τήν Ἀπόλυση μετέβη στό Γραφεῖο 
τοῦ Περιφερειάρχη Νοτίου Αἰγαίου κ. Γεωρ-
γίου Χατζημάρκου καί εὐλόγησε τήν Ἁγιοβα-
σιλόπιτα τῆς Περιφέρειας, παρουσία τοῦ Δη-
μάρχου Ρόδου κ. Ἀντωνίου Καμπουράκη καί 
ἐκπροσώπων τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν.

Τήν παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς ὁ Σεβα-
σμιώτατος εὐλόγησε τήν Ἁγιαβασιλόπιτα τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν αἴθουσα τελετῶν 
τῶν Γραφείων της, μέ τήν ἐλάχιστη παρουσία 
τῶν ἐκεῖ διακονούντων.

Θεοφάνεια

Μ έ τή συμμετοχή ὀλιγαρίθμων πι-
στῶν, ὅπως ἐπιβάλλουν τά ἰσχύον-

τα ὑγειονομικά μέτρα, ἑορτάστηκε ἡ μεγάλη 
Δεσποτική Ἑορτή τῶν Θεοφανείων στήν ἱερά 
μας Μητρόπολη.

Στόν Καθεδρικό ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου τῆς Θείας Λειτουργίας καί τοῦ 
ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων προέστη ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας, συλλειτουργοῦν-
τος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὀλύ-
μπου κ. Κυρίλλου, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε τοῦ 
Ὄρθρου.

Πρό τῆς Ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος στό 
λιμάνι τοῦ Μανδρακίου, μπροστά στήν εἴσο-
δο τοῦ Καθεδρικοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, μετά τοῦ Ἀρ-
χιδιακόνου π. Γερασίμου, ἐτέλεσε τόν ἁγια-
σμό τῶν ὑδάτων.
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Μνήμη Ὁσίου Μελετίου

Μ έ ἰδιαίτερη χαρά καί πνευματική ἀ-
γαλλίαση πραγματοποιήθηκε καί 

ἐφέτος, Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021, ἡ 
μνήμη τοῦ Ὁσίου Μελετίου, ἐπανιδρυτοῦ καί 
κτίτορος τῆς γυναικείας κοινοβιακῆς Μονῆς 
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ὑψενῆς.

Ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός ἔλαβε χώρα τό 
ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 11 Φεβρουαρίου στόν 
νεόδμητο ἱερό Ναό τοῦ Ὁσίου (νέο Καθολικό 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς) χοροστατοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ὁ ὁποῖος στήν 
ὁμιλία του, μεταξύ ἄλλων, ἐξέφρασε τή χαρά 
του γιά τό γεγονός τῆς τελέσεως τῆς πρώτης 
αὐτῆς Ἀκολουθίας στόν ἱερό Ναό τοῦ Ὁσίου 
καί συνεχάρη τήν Ἡγουμένη καί τήν Ἀδελφό-
τητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς γιά τούς κόπους πού 
κατέβαλλαν γιά νά ἔλθει ἡ εὐλογημένη αὐτή 
ὥρα. Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ 
Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας  προέστη 
ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Κύ-
ριλλος, ὁ ὁποῖος κήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

Ἄν καί τά περιοριστικά ὑγειονομικά μέτρα 
δέν ἐπέτρεψαν τήν ἀθρόα συμμετοχή τῶν πι-
στῶν στίς ἱερές Ἀκολουθίες, πολλοί ἦταν οἱ 
προσκυνητές πού ἐπισκέφτηκαν τήν Ἱερά 
Μονή γιά νά τιμήσουν τόν Ὅσιο καί νά ζη-
τήσουν τή χάρη τῆς πρεσβείας του πρός τόν 
οἰκτίρμονα Θεό.

Χειροτονία Διακόνου  
π. Γαβριήλ Ἰορδάνογλου

Τ ό Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021, ὁ Θεο-   
φιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὀλύμ που κ. Κύ-

ριλλος τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Καθε-
δρικό ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
καί προέβη στή χειροτονία σέ Διάκονο τοῦ 
κ. Γαβριήλ Ἰορδάνογλου. Ὁ νέος κληρικός 
γεννήθηκε στήν Ἀθήνα, εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ 
Πανεπιστημίου Δυτικῆς Ἀττικῆς, Τμῆμα Ἐπι-
στήμης καί Τεχνολογίας Τροφίμων, κάτοχος 
Μεταπτυχιακοῦ Διπλώματος στήν Διοίκηση 
Ἐπιχειρήσεων τοῦ Free European School of 
Economics, Fese Zurich Switzerland καί εἶναι 
ἔγγαμος καί πατέρας δύο παιδιῶν. 



37H OΔOΣ

Ἀλλαγή Διοίκησης τῆς 95 ΑΔΤΕ

Χ ωρίς προσκεκλημένους καί μέ μειω-
μένο ἀριθμό προσωπικοῦ διεξήχθη ἡ 

τελετή ἀλλαγῆς Διοίκησης τῆς 95 ΑΔΤΕ τήν 
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 μέ τήν παρουσία 
τοῦ Διοικητῆ τῆς ΑΣΔΕΝ Ἀντιστρατήγου κ. 
Νικολάου Φλάρη. 

Ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος προέστη τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ μέρους τῆς Τελετῆς (Δοξο-
λογία) πλαισιούμενος ἀπό τόν Στρατιωτικό 
Ἱερέα π. Γρηγόριο Μπόλη καί τόν Ἀρχιδιά-
κονο π. Γεράσιμο, εὐχαρίστησε τόν ἀπερχό-
μενο Διοικητή Ὑποστράτηγο κ. Δημήτριο 
Χούπη γιά τήν ἐν γένει παρουσία του στό 
νησί μας, γιά τήν καλή συνεργασία καί τό ἐν-
διαφέρον του καί τοῦ εὐχήθηκε καλή ἐπιτυχία 
στή νέα του θέση, ὡς ἐπικεφαλῆς τοῦ Κλάδου 
Διακλαδικῶν Πληροφοριῶν στό ΓΕΕΘΑ. 

Ἐπίσης, μέ θερμά λόγια καλωσόρισε τόν 
νέο Διοικητή Ὑποστράτηγο κ. Ἐμμανουήλ 
Θεοδώρου καί εὐχήθηκε ὁ Θεός νά τόν ἐνισχύει στό ἔργο πού ἀναλαμβάνει σέ ἕνα ἰδιαίτερα 
εὐαίσθητο χῶρο τῆς Πατρίδας μας. 

Ἐπέτειος Ἐνσωματώσεως

Τ ήν Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 (Κυριακή τῶν Ἀπό-
κρεω) ἡ Δωδεκάνησος ἑόρτασε τήν 73η ἐπέτειο 

τῆς  Ἐνσωματώσεώς της μέ τή Μητέρα Πατρίδα. Ὁ ἑορ-
τασμός, τόν ὁποῖο τίμησε μέ τήν παρουσία της στή Ρόδο 
ἡ  Ἐξοχοτάτη Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου, ὑπῆρξε λιτός ἐξαιτίας τῶν περιορι-
στικῶν ὑγειονομικῶν μέτρων. Ὁ Σεβασμιώτατος προ-
έστη τῆς Δοξολογίας στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, καί στή συνέχεια 
παρέστη στήν κατάθεση στεφάνου στόν Βωμό τῆς Πα-
τρίδος ἀπό τήν  Ἐξοχοτάτη κ. Πρόεδρο.

Τήν προηγουμένη, Σάββατο 6 Μαρτίου, ὁ Σεβασμιώτα-
τος ὑποδέχθηκε τήν Ἐξοχοτάτη κ. Πρόεδρο στή Μητρο-
πολιτική κατοικία. Παρόντες στή συνάντηση ἦταν ὁ Πε-
ριφερειάρχης Νοτίου Αἰγαίου κ. Γιῶργος Χατζημάρκος, ὁ 
Δήμαρχος Ρόδου κ. Ἀντώνης Καμπουράκης, ὁ Θεοφιλέστα-
τος  Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Κύριλλος καί τά μέλη τῆς συ-
νοδείας της. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τήν κ. Πρόεδρο γιά τήν τιμή τῆς ἐπισκέψεως, ἀντάλλαξε 
μαζί της ἀπόψεις γιά θέματα τῆς ἐπικαιρότητας καί ὡς ἀναμνηστικό δῶρο τῆς ἐπισκέψεως προσέφερε 
σ’ αὐτήν παλαιά ἔργα τῆς τοπικῆς χειροτεχνίας (Ροδίτικο πιάτο καί κέντημα).
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Ἑορτή Εὐαγγελισμοῦ καί Ἐθνική Ἐπέτειος

Μ έ ἐπίκεντρο τόν πανηγυρίζοντα Καθεδρικό ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγί-
ας Θεο τόκου πραγματοποιήθηκε ὁ ἑορτασμός τῆς διπλῆς θρησκευτικῆς καί ἐθνικῆς 

Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στήν ἱερά μας Μητρόπολη, τηρουμένων τῶν περιορισμῶν καί τῶν 
ὑγειονομικῶν μέτρων προστασίας πού ἰσχύουν γιά τήν ἀποφυγή ἐξάπλωσης τῆς πανδημίας.

Τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Κύ-
ριλλος, παρέστη δέ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας.

Τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, συλλειτουργοῦντος 
τοῦ Θεοφιλεστάτου ἁγίου Ὀλύμπου. Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν 
σημασία τῆς διπλῆς ἑορτῆς, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῆς ἐπετείου τῶν 200 ἐτῶν 
ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε ἡ Δοξολογία καί στή συνέχεια ἡ Ἐπι-
μνημόσυνη Δέηση καί ἡ κατάθεση στεφάνων στόν Βωμό τῆς Πατρίδας, μέ τήν παρουσία τῶν 
τοπικῶν Αὐτοδιοικητικῶν καί Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν. Τήν Κυβέρνηση ἐκπροσώπησε ἡ κ. Χρι-
στιάνα Καλογήρου, Γενική Γραμματέας Αἰγαίου καί Νησιωτικῆς Πολιτικῆς.

Μνήμη Ἁγίου Ἰσιδώρου

Τ ήν Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος 
Ἰσιδώρου πανηγύρισε τό ὁμώνυμο χωριό 

τοῦ νησιοῦ μᾶς τήν Παρασκευή 14 Μαΐου.
Τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ (Πέμπτη 13 

Μαΐου 2021) χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος πρό τῆς Ἀπο-
λύσεως ἀπέδωσε τόν Χρυσό Σταυρό τῶν Μητρο-
πόλεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στή 
Δω δεκάνησο (ἀνώτατη τιμητική διάκριση) στόν 
κ. Ἀνδρόνικο Παπαθανασίου, Συναταξιοῦχο 
Θεολόγο Ἐκπαιδευτικό, ἐκφράζοντας τόν ἔπαι-
νο καί τήν τιμή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας γιά τήν προσφορά του ὡς Θεολόγου, Ἱεροψάλτη καί, γιά 
πολλά χρόνια, Μέλους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς γενέτειράς του, τοῦ χωριοῦ τοῦ Ἁγίου 
Ἰσιδώρου. Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Μνήμης τοῦ Ἁγίου της πανηγύρεως προέστη ὁ Θεοφιλέστατος 
Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Κύριλλος.
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ΕΝΩΣΙΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΙΕΡΟΨΑΛΤΙΚΑ ΝΕΑ
www.ieropsaltesrodou.gr

Μία ἰδιαίτερα δύσκολη χρονιά πέρασε καί ὁ Σύλ-
λογος Ἱεροψαλτῶν Ρόδου «Εὐάγγελος Μουτάφης» 
ὅπως καί ὅλος ὁ κόσμος ἀπό τήν μάστιγα τοῦ κορω-
νοϊοῦ πού ἀντιμετωπίζει ὅλος ὁ πλανήτης.

Ἡ χρονιά ξεκίνησε μέ τήν κοπή τῆς Ἁγιοβασιλό-
πιτας στό ἐπισκοπεῖο ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη μας κ.κ. Κύριλλο, ὅπου ἱεροψάλτες τοῦ 
συλλόγου καί ἡ παραδοσιακή χορωδία ἀπέδωσε διά-
φορα παραδοσιακά κάλαντα.

Ἀκολούθησε συμμετοχή τῶν ἱεροψαλτῶν στίς 
ἀκο λουθίες τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Ποιμενάρχου 
μας καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου στόν Ἱερό 
Καθεδρικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Ρόδου, ὅπου 
ἔψαλλαν μέλη τοῦ συλλόγου καί τό βράδυ τῆς ἴδι-
ας ἡμέρας στό ἐπισκοπεῖο σέ ἰδιαίτερα ἑορταστικό 
κλίμα ἡ παραδοσιακή χορωδία τραγούδησε διάφορα 
παραδοσιακά τραγούδια.     

Ὅπως κάθε χρόνο ὁ σύλλογος τίμησε τούς προ-
στάτες Ἁγίους του, Κλήμη καί Ἀγαθάγγελο μέ πανη-
γυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Πα-
ντελεήμονος Ρόδου, ὅπου φυλάσσονται τά λείψανα 
τῶν Ἁγίων, στόν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Ποιμενάρχης 
μας, παρόντος καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου. 

Τήν ἑπομένη τό πρωί τελέστηκε Θ. Λειτουργία 
καί τό ἐτήσιο μνημόσυνο τῶν κεκοιμημένων ἱε ρο-
ψαλτῶν καί στή συνέχεια τό ἐκκλησιαστικό συμβού-
λιο τοῦ Ναοῦ προσέφερε καφέ καί διάφορα ἐδέσματα 
στούς πιστούς, τό ὁποῖο καί ὁ σύλλογος εὐχαριστεῖ.

Τήν Ἁγιοβασιλόπιτα τοῦ συλλόγου ἔκοψε στίς 
2 Φεβρουαρίου 2020 στό ἑστιατόριο «ΜΙΜΑΚΟΣ» 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κατά τήν δι-
άρκεια μουσικῆς βραδιᾶς κατά τήν ὁποία τιμήθηκαν 
τρία παλαιά μέλη – ἱεροψάλτες τοῦ συλλόγου Γιάν-
νης Ταμπουράς, Σώζων Πατατοῦκος καί Στυλιανός 
Τσαμπουράκης γιά τήν πολύχρονη καί πολύπλευρη 
προσφορά τούς στά ἀναλόγια. 

Ἡ ἐκδήλωση εἶχε ἀπόλυτη ἐπιτυχία καί εὐχαρι-
στοῦμε ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τήν διεύθυνση καί τό προσω-
πικό τῆς ταβέρνας «ΜΙΜΑΚΟΣ». Δυστυχῶς αὐτή 
ἔμελλε νά εἶναι καί ἡ τελευταία ἐκδήλωση τῆς χρο-
νιᾶς καθότι ἐπεβλήθησαν τά μέτρα προστασίας ἀπό 
τόν κορωνοϊό, τό κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν καί τή 
λειτουργία τους χωρίς πιστούς.

Καί πάλι καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῶν περιοριστικῶν 
μέτρων οἱ ἱεροψάλτες στάθηκαν ἄψογα στά καθή-
κοντά τους μέ εὐλάβεια καί ἀφοσίωση στό λειτούρ-
γημά τους ἀλλά καί σεβασμό στίς ἀποφάσεις καί 
ἐντολές τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς πολιτείας. Ζήσαμε 
πρωτόγνωρες καταστάσεις κατά τήν διάρκεια τῆς 
πανδημίας, πού εὐχόμαστε ὁ Πανάγαθος Θεός νά 
μήν ἐπιτρέψει νά τίς ξαναζήσουμε.

Εὐχή καί προσευχή ὅλων μας νά ξεπεράσουμε 
αὐτήν τήν τραγωδία καί νά ἐπανέλθουμε στή φυσι-
ολογική πρότερη κατάσταση, γιά νά μποροῦμε ὅλοι 
μας ἀκίνδυνα νά ὑμνοῦμε καί νά δοξολογοῦμε τόν 
Τριαδικό Θεό μας.
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ΑΠΟΨΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ

Ἡρωισμός

Ἡ ἑλληνική ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἄρχισε μέ ἱερό ζῆ
λο, ἐνθουσιασμό καί αὐτοθυσία. Ἰδιαίτερα, ὅταν 

μαθεύτηκε τό κρέμασμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα τριάρ χου 
Γρηγορίου τοῦ Ε ,́ μέ ἱερό ζῆλο οἱ ἐπαναστάτες ὅρμησαν 
στόν ἀγῶνα γιά νά πάρουν ἐκδίκηση. Ὁ μέχρις ἐσχάτων 
ἀγώνας τοῦ Παπαφλέσσα, τοῦ Ἀθανασίου Διά κου, τοῦ 
Ὀδυσσέα Ἀνδρούτσου καί τόσων ἄλλων στρα τηγῶν καί 
ἁπλῶν ὁπλιτῶν θύμισε τούς τριακόσιους τοῦ Λεωνίδα, 
πού καταρράκωσαν τό γόητρο τῶν Περσῶν στίς Θερμο
πύλες τό 480 π.Χ. Οἱ ἡρωικές θυ σίες πολλῶν ἐπα να
στατῶν, ἰδιαίτερα ἡ ἡρωική ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου, 
ξεσήκωσε φιλελληνικό κύμα σέ ὅλη τήν Εὐρώπη, τό ὁποῖο 
ἐπηρέασε τίς τοπικές ἐθνι κές κυβερνήσεις καί εὐνόησε τή 
θετική ἔκβαση τοῦ ἀγῶνα τῶν ἑλλήνων ἐπαναστατῶν. Ἄς 
θυμηθοῦμε τήν ἀρνητική στάση τῆς Ἱερῆς Συμμαχίας 
πρός τήν ἑλληνική ἐπανάσταση, μέ τόν Μέττερνιχ 
προεξάρχοντα στόν ἀνθελληνισμό. Ἔλεγε ὁ Κολοκο
τρώνης στούς μαθητές στήν Πνύκα: «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 τὸ σκοπὸ καὶ ἐκάμαμε τὴν Ἐπα
νάσταση».

Πρῶτα γιά τήν πίστη

Οἱ ἥρωες τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 πρῶτα πο
λέμησαν γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ κι ἔπειτα γιά 

τήν πατρίδα. Οἱ Τοῦρκοι δέν στεροῦσαν μόνο τήν ἐθνική 
ἐλευθερία τῶν ὑποδούλων, ἀλλά μέ ποικίλους τρό πους 
ὁδηγοῦσαν τεράστιες μάζες χριστιανῶν στόν ἐξισλα
μισμό. Ἡ εὐλογία τῆς ἔναρξης τῆς ἐπα νάστασης δόθηκε 
στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Λαύρας στήν Πελοπόννησο. Ἡ 
πίστη πολλῶν πολεμιστῶν, ὅτι μέ τήν ἐπανάσταση 
ὑπηρετοῦν τήν ὑπόθεση τῆς θρησκείας,  τούς ὁδήγησε 
στόν ἡρωικό θάνατο. Ὁ Μακρυγιάννης ἦταν βαθιά 
ὀρθόδοξος καί φιλόπατρις. Οἱ στρατιῶτες του πρίν τίς 
πολεμικές ἐπιχειρήσεις ἐξομολογοῦνταν καί κοινω νοῦ
σαν, γιά νά ἑτοιμαστοῦν γιά τή μάχη καί γιά τόν ἐν
δεχόμενο θάνατο. Ὁ ἴδιος δέν ἐπέτρεπε στούς στρα
τιῶτες του νά κάνουν κλοπές ἀπό τά σπίτια τῶν 
ἡτ τη θέντων Τούρκων οὔτε ἄλλες βιαιότητες καί ἀνη
θικότητες στόν ἄμαχο πληθυσμό. 

Θυσίες τῆς Ἐκκλησίας

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄, 
ἄν καί ἀφόρισε τήν ἐπανάσταση τῶν παρα δου 

νάβιων ἡγεμονιῶν, ὅταν ἄρχισε ἡ ἐπανά στα ση στήν 
Πελοπόννησο, ἀπαγχονίστηκε στίς 10 Ἀπρι λίου, ἡμέρα 
τοῦ Πάσχα, στή μεσαία πύλη τοῦ πατριαρχείου. Ἐνῶ 
μποροῦσε νά δραπετεύσει, δέν τό ἔκανε γιά νά μή 
προκληθεῖ ἱερός πόλεμος καί συμβεῖ γενοκτονία. Τήν 
Κυριακή ἐκείνη τοῦ Πάσχα, μετά τόν ἀπαγχονισμό τοῦ 
Γρηγορίου τοῦ Ε΄, ἀπαγχονίστηκαν ἄλλοι τρεῖς ἀρχιε
ρεῖς οἱ ὁποῖοι ἦσαν στή φυλακή ἀπό τίς 9 Μαρτίου,  ὁ 
Ἐφέσου Διονύσιος, ὁ Νικομηδείας Ἀθα νάσιος καί ὁ 
Ἀγχιάλου Εὐγένιος. Τό ἑπόμενο διά στημα φονεύθηκαν 
σέ ὅλη τήν ὀθωμανική αὐ τοκρατορία πολλοί ἀρχιερεῖς 
καί ἱερεῖς. Ἀπό τούς 200 ἀρχιερεῖς πού ὑπῆρχαν σέ 
ὁλόκληρη τήν ὀθωμανική αὐτοκρατορία, ἐνεργό μέρος 
στόν ἀγώνα ἔλαβαν 73 ἱεράρχες. Δοκιμάστηκαν, 
φυλακίστηκαν καί βασα νί  στηκαν 42 ἀρχιερεῖς καί θυ
σιάστηκαν γιά τήν ἐλευ  θερία εἴτε μέ βασανιστήρια καί 
θανάτωση εἴτε στίς πολεμικές συρράξεις 45 ἀρχιερεῖς. 
Ἐκτός τῶν γνω στῶν ἀρχιερέων εἶναι καί οἱ ἑκατοντάδες 
ἁπλοί ἱε ρεῖς, ἀλλά καί μοναχοί, πού ἀγωνίστηκαν κατά 
τῶν Τούρκων καί θυσιάστηκαν. 

Ἐθνικός Διχασμός

Οἱ Ἕλληνες ἔχουμε ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων ἕνα 
ἐπικίνδυνο ἐλάττωμα, τόν διχασμό. Ὁ διχασμός 

στήν ἀλεξανδρινή περίοδο ὁδήγησε στήν ὑποδούλωση 
τῶν Ἑλλήνων στούς Ρωμαίους. Ὁ διχασμός τῶν Βυ
ζαντινῶν στά μέσα του 14ου αἰώνα εὐνόησε τή διεί σδυση 
τῶν Τούρκων στά Βαλκάνια καί στήν τελική ὑπο δού
λωση ὅλων τῶν χριστιανικῶν ἐθνῶν τῶν Βαλκανίων. 
Ἔλεγε ὁ Γέρος τοῦ Μοριά στό λόγο του περί τῆς Ἐπα
ναστάσεως στούς Γυμνασιόπαιδες στήν Πνύκα: «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 μπα
ρουτόβολα 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 ἐβά
σταξεν. […] 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».

Ἀρχιμ. Μαξίμου Παναγιώτου


